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چکیده

احساس امنیت در فضاهای شهری یکی از شاخصهای کیفیت فضا محسوب میشود .با گسترش شهرنشینی و افزایش رفتارهای

ناهنجار شهری بهویژه جرائم ،این موضوع اهمیت زیادی یافته است .هدف از انجام این بررسی شناخت تأثیرات معیارها یدبلاک ی   
بر روی شکلگیری فرهنگ جرمزا در محلههای مرفه و غیر مرفه شهر بابلسر میباشد .روش این تحقیق توصیفی -تحلیلی و از لحاظ
هدف کاربردی است .بهمنظور مطالعه و شناخت وضعیت ساختارهای کالبدی محیطی محلهههها ای مرفههه و غیررر مرفههه شهررر بابلسررر از
روش میدانی بهره جستهایم .ابزار جمعآوری اطالعات مصاحبه ،فیشبرداری و پرسشنامه میباشد .نتایج نشاندهنده این است که در

محلههای مرفه ،همه مؤلفههای معیار کالبدی ،باالتر از حد متوسط ( )Mean = 3ولی در محلههای غیر مرفه همه مؤلفهها پایینتر از
حد متوسط قرار دارند و همچنین بین مؤلفههای معیار کالبدی و شکلگیری فرهنگ جرمزا در دو نوع محله رابطه معناداری وج دو
ت م رو ددد مطالعههه
ی در محالت ت
دارد .نتایج نشان دادهاند که هرچه مؤلفههای پاکیزگی محیط محلهای ،فضای کالبدی و می نشور ناز اییی یی
ل م ممیشوددد .یک رد هک ییاهراکهار زا ی هنیمز نیا      
ارتقاء یابد به همان نسبت کاهش شکلگیری فرهنگ جرمزای بیشتری حاصل ل
یتوان پیشنهاد داد این است که ساختوسازهای کالبدی و نورپردازی معابر و کوچههای محلههای غیر مرفه شهر بابلسر بهسازی و
م 
ساماندهی گردند.

صهای فضایی ،فرهنگ جرمزا ،شهر بابلسر
واژگان کلیدی :فضای شهری ،شاخ 
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مقدمه
با گسترش شهرنشینی و نیاز به احساس امنیت در فضاها و مکانهای شهری نیازمند درک و کشف عوام أت ل ث راذگری   
یباشیم .حال ایجاد ناهماهنگی میان فعالیتها ،جمعیت و فضا باع  ث اایج ماان دا نن نننی شهررری و ج ئار ممم
در این مقوله م 
یگردد‹‹ .بنابراین شناخت فضاها و عوامل مؤثر در کاهش امنیت و برهم خوردن نظم شهری از نکات بسیار مهم ممی
م
است که طراحان و برنامه ریزان شهری در مدیریت شهری باید به آنها توجه ویژهای داشته باشندBayat, 2008, ( ››.

 .)P. 86در این میان مهمترین نظریهای که مطرح شده است نظریهای معروف به "پیشگیری از جرم از طریق طراحی

محیطی" است .اهمیت و ضرورت این موضوع ،کمک م ثؤ ررری به پپیشگگگیری از ج ط زا مر ررری ییق طراح ححی مناسبببتررر
محیطهای شهری همراه با امکان کنترل اجتماعی و نظارت غیررسمی شهر ،شناسایی کانونهای شکلدهندهه فرهنگ
جرمزا و کنترل بهتر این مکانها و تغییر آنها به فضاهای مقاوم در برابر جرم نموده است(.)Bahreyni, 1998, P. 49
درواقع از دهه  1960به بعد ،عالقه فزایندهای نسبت به مطالعه نقش محیط در بزهکاری و در نقطه مقابل تأثیر شرایط
محیطی در پیشگیری جرم شکل گرفت” .جین جیکوبز“ از جمله پیشروان ای یین ای ییده بودد وی در اثررر مع فور

دوخ   

تحت عنوان ”مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا“ که در سال  1961انتشار یافت بحث مهم نوع طراحی شه و اهر
تأثیر آن در کاهش بزهکاری و همچنین مراقب 
تهای طبیعی و معمولی مردم در پیشگیری از بزهکاری را مطرح نمود د.
در سال ” 1969جفری“ نخستین کسی بود که عبارت ”پیشگیری از جرم و جنایت از طریق طراحی شهری“ را به ک ککار
برد .او به برنامهریزی شهری و طراحی ساختارهای شهری واحدهای همسایگی بهمنظور کنترل و پیشگیری از جرم و
لت هجو ییی در عوامل
جنایت تأکید داشت ( (Cozens, 2000, P.10.به نظر ”جفررری“ جامعه  هب ناسانش  ممم ممممی ییزان قابل ل
اجتماعی مؤثر بر جرم از قبیل محرومیت ،تأثیرات فرهنگی ،خانواده و ...اغراق ک در ه هانددد و به  لماوع  بب بببیولو ژژژ یکی و
یدهددد تأکیددد داش و ت ج ئار ممم
محیطی توجهی نداشتهاند .او بر فرصتهایی که مح ححیط در اختی ییار مجرممین ق رار م مم 
ت ( (Clarke, 2001, P. 3.در س لا
یدانست ت
ی محیط ططی م مم 
تهای ی
گون ر نوگا اا ناش ششی از ای یین فرصت ت

 1973در راستاای

اندیشههای پیشگیری جرم ”اسکار نیومن“ دیدگاه فضای مقاوم در برابررر ج ضف( مر اا ااای قاب حرطم ار )عافد ل     ک ککرد.
مطالعه نیومن پاسخی به میزان باالی جرائم در شهرهای آمریکا بود .به اعتقاد او فضاهای مقاوم در برابر ج ا مر ممک ککان
مناسبی برای بازساخت محیط مسکونی شهرها فراهم م 
یآورد (.)Abdollahi, 2004, P.47
یباشند ،در بر یخ
یباشد که برخی از آنها جزو محالت مرفه و برخی دیگر غیرمرفه م 
شهر بابلسر دارای  22محله م 
از این محالت سطح فرهنگی خانوادهها پایین بوده و از طرفی دیگر ،ساختارهای شهری واحدهای همسایگی در این
یدهند .بنابراین
محالت بر افزایش جرم و جنایت تأثیرگذار بوده و فرصتهایی را در محیط در اختیار مجرمین قرار م 
ایجاد این ناهماهنگ 
تها ،جمعیت و فضا باعث ایجاد ناامنی شهری و جرائم در شهر بابلسر شده است.
یها میان فعالی 
یتوان در شهر بابلسر ،این سؤال را مطرح نمود که؛ سؤال اصلی این تحقیق این اس هک ت   
پس از طرح این مسائل م 
آیا تفاوت در معیارهای کالبدی تأثیری بر روی شکلگیری فرهنگ جرمزا در محلههههاای مرفههه و غیررر مرفههه شهرییی
دارد؟
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هدف از انجام این بررسی شناخت تأثیرات افتراق رب یدبلاک یاهرایعم تا

یور

ی فرهنگ
لگیری ی
    شکل ل

جرمممزا در

یباشد.
محلههای مرفه و غیر مرفه شهر بابلسر م 
مفاهیم بنیادی
جرم و جرائم شهری
هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات یا اقدامهای تأمینی در نظ مرج ،تسا هدش هتفرگ ر

بوسحم       

یشود (ماده  2قانون مجازات اسالمی) .دورکیم جامعهشناس فرانسوی معتقد است« :هر عملی که در وخ ررر مج تازا
م
باشد ،جرم است» .یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظ ار یعامتجا شمارآ و م

  

ناق و دزاس لتخم و ارب زین ن ی نآ       

مجازاتی تعیین کرده باشد« ،جرم» محسوب م 
یشود ( .)Rahmat, 2009, P.4از نظر حقوقی نیز «جرم عملی است که
برخالف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باش ک تسا یسک مرجم و د ه مز رد  اااااا ااااااان معین وا لمع ی   
برخالف قانون رسمی کشور باشد» .جرم یا بزه هر عملی است که دارای دو شرط زیر باشد:
لقبول ،مخرب باشد.
شازحد قاب 
 رفتاری که بی 
 رفتاری که کنترل آن از طریق احکام غیررسمی بهتنهایی دشوار باشد (.)Sarir Afraz & et al, 2009, P. 3-4
یدهند .منظور از محیط شهری نیز همین مفهوم جغرافی یا ی
جرائم شهری ،جرایمی هستند که در محیط شهری روی م 
و اجتماعی است و از این لحاظ شامل حومه شهر و اشخاصی است که به طور غیررسمی در حاش رهش هی ه  ا ا ناکس    
یگردد.
دارند ،نیز م 
از سویی دیگر از دید جرمشناسی ،شهرنشینی منجر به ایجاد فرصتهای بیشتری برای ارتکاب جرم گردیده و فق ناد
یسازد و با لح ضوم نیا ظا و هک ع
یا ضعف کنترلهای اجتماعی ،زمینه را برای فعالیتهای مجرمانه بیشتر فراهم م 

   

یشود .برای مث لا
ینفسه منجر به ارتکاب جرائم گوناگون در منا قط مختلف م 
تفاوت در ساختار و مسائل اجتماعی ف 
در منا قط شلوغ جرایمی چون سرقت ،جیببری و منازعه و در منا قط خلوت ،جرایم و برض ،زواجت نوچمه ی   
جرح و قتل ،شیوع بیشتری دارند ( .)Heydarzade, 2013, P.2-3جرم شه یر

پدی ییدههاای ج و یتخانش مر

رتشیب    

یدهد .اما بدین معنا نیست که
اجتماعی است و خود را در اشکال گوناگونی از قبیل وندالیسم (تخریب گری) نشان م 
پای حقوق به میان کشیده نشود .عالوه بر جرائم شهری پارهای از تخلفات نیز هستند که در قال وناق ب ن ادرهش  ری    
ش ب ین ی م 
پی 
یشوند؛ بارزترین نمونه این قانون تخلفات ساختمانی است (.)Rahmat, 2009, P.5
نظم و انحراف اجتماعی
نظم اجتماع از نظر مفهومی به معنای حداکثر همنوایی اعضای جامعه به ،اهراجنه     ارزشهاا ،ق یاهدربراک و نیناو   
یباشد .جامعه شناسان بر این باورند که بنیان نظ متجا نیناوق تیاعر ،یعامتجا م ا یع      
مطلوب نهادهای اجتماعی م 
است .قوانین اجتم درف هطبار میظنت رازبا ،یعا هعماج اب

ک تسا ه سیز ت ار یعامتجا         

   امکانننپ یذ ررر س و هتخا

تهایی را برای هوای نفسانی و فردیت افراطی ایجاد م 
محدودی 
یکند ( .)Saaei, 1997, P 78در تخری مظن رگید ب    
یشود که اطالعات همگان را از یک نظم ارزشی جاافتاده و رایج بهههمنظوررر ارجح
اجتماعی به نظم رایجی اطالق م 
یبخشد .اساس این نظم بر این اندیشه استوار است که ثروت اساس کی ی   
داشتن طبقات و قشرهای ممتاز اولویت م 
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یدهد ( .)Mollazade Ganji, 2013, P.21از سوی دیگر انحراف اجتم نآ هب یعا   
جامعه را صلح و آرامش تشکیل م 
یگردد .بدیهی است که ره رد    
یشود ،اطالق م 
دسته از اعمالی که به اعتقاد گروه یا گروههای حاکم خطرناک تلقی م 
یگیرد و این انحرافها الزمه تحول جامعه و نیل به پیش تفر
گروه اجتماعی انحراف از ضوابط و ارزشها صورت م 
و تعالی است .با این وصف بعضی انحرافها چنان برای حفظ امنیت یا نظام کلی اجتماعی مض یقلت کانرطخ و ر    
ته دید      

یکنند که ط زا  ر ای تازاجم قی
یشناسند و تصور م 
یشود که گروههای حاکم مجازات آنها را ضروری م 
م
اجرای آن جلوی بروز ای 
نگونه واکنشها گرفته خواهد شد (.)Sanei, 1993, P.36
پیشگیری از جرم و نظریه CPTED

پیشگیری در لغت به معنای عمل پیش گیر ،دفع و جلوگیری ،پیشگیری کردن به معنای دفع ،جلوگیری ک عنام ،ندر   
یباشد ( .)Dehkhoda, 1998, P.5991در جرمشناسی پیشگیری به معن یا
گشتن ،منع کردن ،به نگهداری برخاستن م 
به کار بردن فنون مختلف بهمنظور جلوگیری از وقوع بزهکاری است .اص ریگشیپ حالط ی زا مرج زا  تفاب قیرط      
کالبدی و طراحی محیطی مناسب و کاربری مؤثر از فضا و محیط ساخته ش هب رجنم هک ،هد اک هش      

ی
تهای ی
فرصت ت

مجرمانه ،ترس از جرم و بهبود کیفیت زندگی م 
یشودد ( .)Ghurchi, 2007, P.4طراح رد رییغت قیرط زا یرهش ی

  

کالبد محیط شهری ،ابزارهای الزم در این خصوص را از قبیل :ایجاد محدودیت و کنترل دسترسی ،ایجاد موانع و سد
کردن موقعیتهای ارتکاب جرم ،دشوار کردن اهداف مجرمانه ،تغییر رفتار شهروندان در محیطهای شهری ،کنت و لر
ی ف و نامرجم رار
مراقبت عرصههای عمومی و مداخالت محلهای ،از بین بردن مکانهای اختفاء یا راههای ی

رایسب ی    

موارد دیگر ،برای پیشگیری از جرائم در اختیار دارد ( .)Heydarzade, 2013, P.5از طرفی نظریه  CPTEDب نیا ر   

ادعا استوار است که میتوان با "طراحی مناسب و کاربردی مؤثر از محیط از ارتکاب جرم پیشگیری کرده وعالوه بر
بهبود کیفیت محیط زندگی بر ترس ناشی از جرم نیز غلبه کرد "( (Crowe ،2000،p. 54این نظریه و زکرمت 

فده   

خود را بر"محیط ساخته شده" و جرائم مرتبط و شایع در منازل مسکونی مانند دیوارنویسی ،تخریب و س ارق تقر ر   
م
یها به قول کوس ار تیزم نیا ن
یدهد ( .( Cozens & et.al،2005،p328این دیدگاه نسبت به سایر انواع پیشگیر 

  

دارد که تغییر وضعیت بسیار سادهتر از تغییر وضعیت شخص است "( . (Clarke،1997،p190این دیدگاه دربرگیرنده

تحلیلهای دقیق وضعی از جرم است که به دنبال یافتن وضعیتها و شرایطی است که میتوانند فرصتهای مجرمانه
ایجاد کنند) . (Wekerl & Whitzman،1994، p12شاید در این میان بتوان گفت که نقش و تأثیرگذاری محیط بر جرم
از ابتدا زیاد مورد توجه واقع نشده بود البته اگر به این مسئله پرداخته شده باشد بیشتر این رویکردها جبرگرایانه بوده
و بیشتر بر تأثیرگذاری محیط جغرافیایی و طبیعی بر جرم پرداخته شده است ( .)Gozón, 2005, P. 179-183در این
یباشد .مهارتی که زا ار نآ 
رابطه میتوان گفت که طراحی مهارتی بنیادی جهت سازماندهی مجدد فضاهای شهری م 
فعالیتهای دیگر در زمینه برنامهریزی و مهندسی محیط ساختهشده ،باز میشناساند .طراحی باعث ایجاد نظم ،زیبایی
یباشد ،که ترتیب و رابطه اب رصنع کی     
و مقیاس میشود :نظم مبتنی بر آرایش منطقی و قابل فهم عناصر مستقل م 
عناصر دیگر را دربر م 
یگیردد» ( .)Trancik, 1986, P.225از طرف ق لماع رگید ی ل م هناشن ورم ا تحت اب تیکل         
سرپرستی بودن منطقه است که هم موجب نظارت ساکنان بر منطقه میشود و هم به طور نامحسوس ب اد راطخا ا دن   
یش نو د د
به مجرمین مبنی بر اینکه در حال قدم گذاشتن به حریم خصوصی افراد هستند مانع کار آنهاا م مم 
د ( Falahat,
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 .)2006, p. 3-62بنابراین نظارت بر سه گونه است :غیررسمی یا طبیعی (از طریق پنجرهها) رسمی یا س امزا نننیافتههه و
مکانیکی ،که سارقان بر اهمیت نظارت ساکنان محله صحه گذاشتهاند و بعد از مالکان ،همسایگان را مهمممترررین اف دار
برای نظارت بر محله معرفی ک در ه هانددد ( . (Bennett،1986،p41-55ارتق  طیحم زا تبثم ریوصت دوبهب و ا ح و ظف     
نگهداری مرتب و روزانه محیط این اطمینان را به ساکنین میدهد که محیط فیزیکی ک روط هب ار دوخ درکرا      م ثؤ ررر
انجام داده و موجب انتقال پیامهای مثبت به تمام ساکنان و کاربران فضا خواهد ش اک و د ه راد یپ رد ار ش د     (p29-

 . (Wilson & Kelling،1982،38نگهداری بهتر از محیط عالوه بر افزایش قلمرو گرای نکاس نایم رد ی ا  ن ا سح اس     
تعلق به فضا را ارتقا داده و این حس را القا خواهد کرد که این محله دارای فضای امنی است و کوچکترین انحراف
و خطایی در این محیط با واکنش روبهرو خواهد شد (. (Spleman،1993،p481-98
به نظر اسکار نیومن برای خلق فضاهای قابل دفاع باید هر فضایی متولی داشته باشد و فضاهای خالی و بدون متولی،
یکند د
یآورد ،وی سلسله مراتبی را برای فضاها معین م 
موقعیت ارتکاب جرائم را به وجود م 
د ( Heshmati, 2003, P.
 .)44اسکار نیومن معتقد است فضاهای تعریفنشده و غیرقابل دفاع احساس آزار رسانی را به دوجو     م ممیآورنددد و
مشوق بروز جرائم هستند ( .)Bahreyni & et al, 1998, P. 22-27ویلسون ثابت کرد ،که خرابکاری در مناطقی که
عتررر ب  دو ( (.)Rvzbnam & et al. 2000, P. 50
یداد ،نسبت به دیگر مکانها شای 
اجازه پیدایش فضای قابل دفاع را نم 
هم نیومن و هم کولمن طرفدار این عقیده بودند که نه فقط این بلوکهای آپارتمانی مسکونی و مرتفع عموم ًاًاًاًا هم هار
با جرم و بزهکاری ،فقر و شرایط مسکونی نامطلوب میباشند ،بلکه همچنین دیده شده است که آنها من قطا

تشپ   

تهاا م مم 
صحنه خوبی برای روی آوردن به خالفکاری و سایر خش نو ت ت
یباشنددد ( .)Dickens, 1998, P. 217همچن نی
تحقیقات هیلیر نشان داد که میزان سرقت در اماکن کم تراکمتر از اماکن با تراکم باال بیش  تسا رت

(( ((( Carmona & et

 .)al. 2013, P. 127نمادها و عالئم از عوامل مهم در میزان جرم هستند ،بدین ترتیب افراد بهخصوص افراد غریبه به
محیط و تازه واردین از طریق برقراری ارتباط با آنها احساس امنیت میکننددد و مس ار دوخ ری    م ممییابنددد .بن ،نیاربا
«تصویری نیک تینما ساسحا یعون صخش هب ،طیحم زا و

      

م مم 
یدهددد ( .)Lynch, 1993, P. 92روش یان ی ریثأت    

یدهد :نخست این که هک یناسک هب 
غیرقابلانکاری در پیشگیری از جرم دارد .روشنایی دو کار انجام م 

کی رظان       

حتر ببینند و دیده شوند .دوم اینکه مردم را تشویق به حض طیحم رد رتشیب رو    
یکند که واض 
وضعیت هستند کمک م 
میکند زیرا رؤیت پذیری بیشتر موجب احساس امنیت بیشتر و افزایش چشمهای ناظر بر خیاب نا م ممیشود د .بع زا د
تاریکی هوا فرصت نظارت کم میشود .این کمبود از طریق روشنایی جبران میشود و تحقیقات زیادی به تأثثیر این
یتواند با افزایش فرصت نظارت برای افراد و باال
موضوع پرداختهاند ( . (Cozens and et.al، 2003،p7-24روشنایی م 
بردن قلمرو گرایی در محله و القا حس امنیت عالوه بر کاهش جرم ب زا یشان سرت ر

زین مرج هبلغ

ینمایددد.
      م مم 

جدیدترین بررسی که درباره روشنایی و نور انجام شده است توسط ولش و فارینگتون بوده است (See: Farrington

 .)& Welsh, 2002, P.32این دو نفر تعدادی از مطالعات موجود در آمریکا و انگلستان را مورد بررسی دوب ارق هرا ر   
دادهاند .نتیجه این بررسی نشاندهنده این است که بهبود روشنایی در خیابانها موجب کاهش هفت درصدددی ج ئار ممم
در هشت مطالعه انجام شده در امریکا شده است و در پنج مطالعه انجام شده در انگلستان نی اک ز هش   

ی
یدرصدی ی
س سس 

ش کنت لر
جرائم قابل مشاهده است .این تحقیق پیشنهاد میکند که روشنایی خیابانننهاا و بهب ادو ننن احتما ًالًالًالًال ب یازفا ا شش شش
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اجتماعی غیر رسمی – و نه بهبود فرصت نظارت – موجب کاهش میزان جرائم میشود .در بر ماجنا تاعلاطم یخ    
شده نیز تأثیر روشنایی بر کاهش جرم بیس دوب دص رد ت ه تسا      

ک از
یشک ک
(« .(Poyner & Webb،1997،p83-9بی ی

عوامل وقوع ساده جنایت ،انجام آن در تاریکی و به دور از انظار مردم است .شب و تاریکی موجب تسهیل در روند
تکوین اعمال مجرمانه میشود ،به طوری که بزهکاران عمومًاًا اعمال مجرمانه را در شب و ت ماجنا یکیرا    م ممیدهنددد.
س و ج داهنشیپ ناسانش مر    
بنظران جامعهش ان س س
بدین جهت است که امروزه برای پیشگیری از جرائم در شب ،صاح 
ی ق و نشور ،رونرپ و یو
مینمایند که خیابانها و کوچههای شهرها را در هنگام شب با روشناییهای ی

لرؤیتتت
قابل ل

یشودد ،ع تیاعر مد   
سازند» ( .)Aghaeinia, 1997, P. 22طبعًاًا در جامعهای که پاکیزگی محیط ،هنجار محسوب م مم 
یشود« .مطالعات به عم دمآ ل ه  هدافتسا اب  از   
پاکیزگی و نظافت در فضای شهری اولین نماد هنجارشکن محسوب م 
  

 GISدر ژاپن حاکی از آن است که در ساختمانهایی که کنار آنها محل زباله بیشتر باش رد یزیخ مرج طیارش ،د
آنها به همان نسبت بیشتر م 
یگردد» ( .)Ogawa & et al, 2003, P. 2همان طور که در نظریه پنجرههای شکسته که
از سوی ویلسون و کلینگ در سال  1982ارائه شد ،ارتباط محیطهای شه هب و نشخ ،هدولآ یر اب ار هتخیر مه

      

افزایش جرم تعبیر م 
یکند ( .)Perkins, 1993, P. 29پارک ،شاو مک کی ثابت کردهاند که در منا قط کثی تالحم( ف   
کثیف) همراه با از بین رفتن کنترلهای اجتماعی که به وسیله آنها مردم به رعایت قی ادیپ داقتعا زین دو      م ممیکننددد،
اعمال جنایی به شکل طبیعی جلوه میکند .تراشر جنین مینویسد :حاال که یک تعریف کالسیک از زن یهورگ یگد   
یتوان گفت که تخلف و جنایت نتیجه طبیعی این نوع محیط است ت
در دست داریم ،م 
ت» ( Mosavati Azar, 1995, P.
 .)23بهطورکلی ،محدوده شهری مکانهایی حساس و آسیبپذیر هستند و انواع زباله و آلودگیها از عوام  هب ل هم    
زننده توازن زیستمحیطی و حتی اکول رهش یکیژو ه بوسحم ا    

م ممیش نو ددد .بن اب یرهش یاهاضف ناریدم نیاربا

   

یها به مبارزه بپردازند ،تا
طزیستی مساعد و سالم ،با آلودگ 
بهکارگیری روشهای قانونی و فنی جهت دستیابی به محی 
بدین ترتیب هم از شرایط غیربهداشتی شدن محیط و هم از کاهش کیفی یریگشیپ راجنهبان یعامتجا طیارش و ت      
نمایند ( .)Peir Moure & et al. 1994, P. 297در سال  1982ویلسون و کلینگ نظریه پنجره ههاای شکس هئارا ار هت   
نمودند .بر اساس این نظریه بین فضاهای شهری خشن و به هم ریخته با افزایش جرم رابطه  دوجو  د را دد ددد .طبق نیا   
نظریه وجود نشانههایی از نبود کنترل و نظارت اجتماعی بر محیط نظیر پنجرههاای شکس متخاس کی هت ا دوجو ،ن     
آشغال و  ...به مثابه چراغ سبزی برای مجرمین است (.)Kalantari, 2003, P. 82
جدول  -1چهار نظریه در مورد جرم و جنایت و خشونت در فضاهای شهری
نظارت

کنترل فضا  /حاکمیت

فعالیت

نیاز به چشمهایی نظ را ههگررر از سوووی
ص ط نابحا ببیع ععی ،ه انکاس م ن و  ه ممم مممم
جین جیکبز

یتوانند با استفاده
استفادهکنندگان که م 

متمایز کردن آشکار عرصه عمومی و خصوصی

از تنوع فعالیتها و عملکردهاایی کههه

یبایست رهروان پیوستهای را
فعالیتهای همجوار خیابان م 
فراهم کند ،تا بحث نظارت تقویت گردد.

یکند تقویت گردد.
مردم را جذب م 
ت دارای خصوص صصیاتی ماننددد
یبایست ت
محیط کالبدددی م مم 
اسکار نیومن

مکانیزم های نمادین ،مرزها و سلس تارم هل بب بببی تعری ییف
یباشد تا پهنههای
شده از عرصههای خصوصی تا عموم 
مختلف درک و دانسته شود

مؤسسه پیشگیری از

یهای طبیعی باا ه فد
کنترل دسترس 

اک ه تصرف ش

   

ی بیش  رت ووو
تهای ی
فعالیت ت

ایجاد ظرفیت کالبدی نظارتی در فضا

مخالف این نظریه است که حض رو

تا فرصت نظارت برای ساکنان و دیگر

باألخص حضور فعالیتهای تجاری میزان جرم و جنایت را

نهادها ممکن گردد

یدهد
کاهش م 

نظارت طبیعی بهعنوان نتیجة معمولللی

بر کاهش فعالیت از طریق حرکت و در نتیجه ،کاهش سطح
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جرم ()CPTED

دسترسی به هدف جنایت؛ استفاده از محصوریت هاای

استفاده از مایملک

فعالیت تأکید دارد

کالبدی که موجب افزایش قوت قلب و حس مالکی ییت
یگردد
ساکنین م 
بیل هیلر

فضاهایی که با سایر فضاها یکپارچه شدهاند ،پیادهها را

نظارت از طریق مردم ممی که د  ررر فضا

یکنند
تشویق به حرکت و تماشا در آن فضاها م 

یگردد
یکنند ،تأمین م 
حرکت م 
Source: Carmona, 2003, P. 121

یت او ننن
از طریق یکپارچهسازی فضا و مسیرهای حرکتی م مم 
ن به رظن    
فضاهای به هم پیوستهای را تعریف کرد که ایمن ن
یرسند
م

یهای صورت گرفته در چارچوب نظری پژوهش و نیز مطالع م نوماریپ ققحم یدانسا تا و ،عوض
بر اساس بررس 

     

یسازی متغیرها و بهکارگیری آنها در مح هدود
سعی گردیده است تا با توجه به نظر محققان مختلف ،در راستای بوم 
مورد مطالعه ،به تلفیقی از متغیرهای تعریف شده بر اساس دیدگاههای جدول و سطور فوق مب درگ تردا ددددد .ب نیا ر   
اساس و در راستای کاربردی گشتن این پژوهش و نتایج حاصل از آن در بحث برنامهریزی برای شه و اهریغتم زا ،ر
معیارهای کالبدی استفاده شده است که عبارتاند از :میزان روشنایی ،فضای کالبدددی و پ لحم یطیحم یگزیکا هه ههههه .به
یتوجهی به مسئله جرائم شهری و در پی آن افزایش بیش از حد وقوع جرم خیزی در شمال کش هب مادقا ،رو    
دلیل ب 
ت .از س یو ی رگید    
بررسی ،تجزیهوتحلیل و خطرات ناشی از وقوع این مسئله با متغیرهای نام برده پرداخته شده است ت
بیشتر تحقیقات قبلی انجام شده در منا قط مرکزی ایران صورت گرفته است ،اما به دلیل تغییرات فرهن نیشنرهش گ ی   
و مؤلفههای کالبدی در فضاهای شهری ،شهر بابلسر با توجه به توریستی بودن وجود افراد غیرب نآ تالحم رد یمو ،،، ،،
ی و پیش آ زا یریگ ننن
بیش از پیش در خطر وقوع این حوادث ناگهانی قرار گرفته است .با توجه به سابقه جرائم شهری ی
به بررسی و کاهش خطرات ناشی از آن پرداخته شده است تا از خسارات مالی ،جانی و اقتصادی آتی در شهر کاسته
شود.
مایز ( )1002در رساله دکتری در دانشگاه تگزاس با عنوان س زا سرت رد نیعم یاهراتخا

   ج ئار ممم به رب  ر نیا یس    

موضوع پرداخته است .نتایج این تحقیق نشان از تأثیرگذار بودن فضاهای شهری ب یور ر

ج ئار ممم و احس تینما سا   

شهروندان دارد.
اکاه ( ،)0002در شهر واشینگتن در مطالعهای با عنوان ترس از جرم در بین جمعیت مه نتیلپورتم یاضف رد نیرجا    
واشینگتن به بررسی این موضوع پرداخته است که نتایج این مطالعه نیز نشاندهنده تأثیرگ اذ ررری فض رب یرهش یاها    
یباشد.
روی امنیت شهروندان م 
مدیری ( )5 38 1در مقاله خود با نام «جرم ،خشونت و احساس امنی ییت در فض ها اای عموممی شهررر» ،بههه ای یین نتیجه
یتواند مانع از حضور مردم در فضاهای شهری و کاهش احساس امنیت گردد.
یرسد که جرم بیش از خشونت م 
م
مباحث مربوط به جغرافیای بزهکاری و مطالعه رابطه جرم و مکان در کشور تنها طی چن ا لاس د خخخخخ ی ییر م هجوت درو   
پژوهشگران کشور قرار گرفته است و بررسیها نشان از افزایش توجه به موضوع فوق در متون علمی کشور دارد ک ککه
از مهمترین پژوهشهای انجام شده در این زمینه میتوان به ”بررسی جغرافیایی جرم و جنایت در منا قط شهر تهران“
(کالنتری” ،) 1380 ،پیشگیری از جرم از طریق برنامهریزی کاربری اراض ضضی ،م رد تقرس هعلاطم درو

اجنز رهش نن ننن نننننن“

ی جرممم خی ییز شه اب ناجنز ر     اس  زا هدافت سسسیس تاعالطا مت   
(عبداللهی حقی” ،) 1383 ،شناسایی و تحلیل کانونهای ی
جغرافیایی“ (توکلی.) 1384 ،
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یتوان به ”شهرنشینی و روند افزایش جرائم“ ،مهدی دهقان” ،نقش فض ها اای
از مقاالت تدوین شده در این رابطه نیز م 
بیدفاع شهری در کاهش حس امنیت در شهروندان“ ،بیتا تختی” ،نقش طراحی شهر در ایجاد فضاهای قاب افد ل عع ععع“ و
”استفاده از اصول جلوگیری از جرائم از طریق طراحی محیط ططی و بررس سسی اجمالللی آن در ای ییران“ ،نس سسیم ای ییرانمنش،
”نقش طراحی صحیح واحدهای مسکونی در پیشگیری از وقوع جرم“ ،مهدی نج با تتی” ،ج و تنوشخ ،مر

اسحا س    

امنیت در فضاهای عمومی شهر “ ،آتوسا مدیری” ،پیشگیری وضعی از جرم“ ،رضا پرویزی ” ،جرائم شهررری و ل موز
تگذاری پیشگیرانه “ ،محمد مسگرانی طرقبه اشاره کرد.
سیاس 
طهای شهری هم هار
بتر محی 
بهطورکلی نتایج یافتههای فوق کمک مؤثری به پیشگیری از جرم از طریق طراحی مناس 
با امکان کنترل اجتماعی و نظارت غیررسمی شهر ،شناسایی کانونهای شکلدهنده فرهنگ جرمزا و کنترل بهت  ر اای یین
مکانها و تغییر آنها به فضاهای مقاوم در برابر جرم نموده است.
جدول  -2شاخصهای مورد مطالعه به منظور کاهش شکل گیری فرهنگ جرم زا
گویهها

مؤلفهها
پاکیزگی محیط محله
میزان روشنایی

وجود سطل زباله در سطح معابر
رضایتمندی از جمعآوری بهموقع زباله
میزان روشنایی در تشخیص فرد در فاصله  25متری در شب
پهای سوخته و شکسته
عدم وجود الم 
عدم شکاف برای مخفی شدن

فضای کالبدی

عدم عناصر غیرکالبدی مانع دید
عدم نظارت غیررسمی از بالکن و پنجره
خوانا بودن فرم کالبدی فضای محله

Source: Research Finindgs, 2016

برای تعیین محلههای مرفه و غیر مرفه

 40عدد هام ریت رد همانشسرپ        95ب ادرهش ناسانشراک نی ر تسا ،ی ا و ناد   

دانشجویان دانشگاه مازندران و ساکنین شهر بابلسر توزیع گردید .میانگین امتیازی بر طبق امتیاز  1تا  5بهصورت پنج
توزیری و شهرک دانشگاه بهعنوان نماینده مح تال
رتبهای برای تعیین محالت تعیین گردید در نتیجه دو محله نخس 
مرفه و دو محله بی بی سرروزه و قائمیه (میخ ک ًالًال) بهعنوان نماینده محالت غیرمرفه شه نایم زا رسلباب ر    

 22محله

موجود بابلسر ،برای نمونه موردی این تحقیق انتخاب شدهاند .در این تحقیق برای برآورد حجم جامعه مورد مطالعه
از فرمول کوکران استفاده شده است که در نتیجه حجم آماری ما عدد  270را نشان داد .سپس پرسشنامه تنظ ظظیم شددده
تحقیق بین  270نفر از ساکنین محلههای مرفه (  ) 110و محلههای غیر مرفه ( )061تقسیم و پس از جمعآوری ،نتاایج
بدست آمده با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت و ضررریب آلفاای کرونب بساحم نآ خا ه    ک ککه
یگ در دد .ب یار
برابر با  188.0برآورد شده است ،که کمیت این عدد نشاندهنده پای ییایی مطل لت همانشسرپ بو قق ق ققققی م مم 
جمعآوری اطالعات از روشهای میدانی بهمنظور مطالعه و شناخت وضعیت ساختارهای کالبدی محیطی محلههههاای
مرفه و غیر مرفه ،از روش فیشبرداری به جه عالطا طبض و تبث ،هیهت ت ا و باتک زا ،شهوژپ تاعلاطم و ت      
پایاننامه و مجالت علمی و پژوهشی و از روش پرسشنامهای بهمنظور کسب اطالعات الزم از وض تیع

مؤلفههههاای

کالبدی -محیطی و اجتماعی در محلههای مرفه و غیر مرفه شهر استفاده شده است .در ای یارب شهوژپ ن     ارزی یبا
کیفیت مؤلفهها و گویههای متعلق به هریک از مؤلفههای سهگانه تحقیق  ادتبا ا نومزآ و کینکت ز       tتک

نمونهههای
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استفاده شده است و درنهایت به بررسی همبستگی میان معیار کاهش شکلگیری فرهنگ جرمزا ،مؤلفهها و گویهها از
طریق آزمون پیرسون همراه با جدول و نمودار ارائه شده است.
معرفی محدوده مورد مطالعه
شهرستان بابلسر در مختصات جغرافیایی  52درجه و  37دقیقه و  50ثانیه الی  52درجه و  40دقیقه و  50ثانیههه لوط
شرقی و  36درجه و  40دقیقه و  51ثانیه الی  36درجه و  43دقیقه عرض شمالی قرار دارد .این شهررر در کرانههههاای
یهاای جغرافی ییایی آن متأثررر از ای یین دو عامل ل
ل
جنوبی دریای خزر و حد انتهایی دلتای رودخانه بابلرود قرار دارد ویژگ 
یباشددد .حددد ش ام لللی
طبیعی یعنی دریای خزر و رودخانه بابلرود و شرایط شکل زدایی جلگه ساحلی دری ییای زخ ررر م مم 
بابلسر تا خط ساحل دریا  -72متر و حد جنوبی آن  -51متر ارتفاع دارد .بنابراین شیب عمومی گستره شهر از جنوب ب
ب
ت.
یباشد .جمعیت شهر بابلسر در طی زمان همواره افزایشیافتههه است ت
به شمال و کمتر از  0.5درصد و یا  5در هزار م 
یدهد .جدول شماره  3شمار و ن دشر خر   
با این تفاوت که شدت افزایش آن در سالهای اخیر سیر نزولی را نشان م 
یدهد.
جمعیت شهر بابلسر را در سالهای  5 34 1 - 13 90نشان م 
جدول  -3تحوالت جمعیتی بابلسر 90 31-5331
بعد خانوار

4.42
3.56
3.3

نرخ رشد (درصد)

شمار (نفر)

سال

1345
12016
1.87
1355
18810
1.56
1365
30200
1.60
1375
40630
1.34
1385
50032
1.23
1390
61984
0.04
Source: The master plan Babolsar, 2016

نقشه  -1موقعیت شهرستان بابلسر در استان مازندران
Source: Author, 2016
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نقشه  -2تعیین محالت مرفه و غیرمرفه در شهر بابلسر Source: Author, 2016

جدول  -4جمعیت و مشخصات در محالت مرفه و غیر مرفه در شهر بابلسر
ت صلاخان مکار       
نوع محالت

جمعیت (نفر)

ن ا م م ح له

جمعیتی رد رفن( 

  

تراکم خالص

هکتار)
محالت مرفه
محالت غیرمرفه

توزیری
نخس 

499

شهرک دانشگاه

5 41 1

بی بی سرروزه

3783

26 .7

قائمیه (میخ ک ًالًال)

2220

14 .5

ت مکار         
ساختمانی

خانوار

6.1

62 .6

10 .7

133

403.7

61 .7

36 .8

083

521.5

51.2

1020

110 .1

11 .7

598

Source: Research Finindgs, 2016

یافتههای تحقیق
یباشد .برای تعیین محلههای مرفه هفرم ریغ و     
شهر بابلسر دارای  22محله م 

 40عدد ناسانشراک نیب همانشسرپ      

شهرداری ،استادان و دانشجویان دانشگاه مازندران و ساکنین شهر بابلسر توزیع گردید میانگین امتیازی بر طبق امتی زا
 1تا  5بهصورت پنج رتبهای برای تعیین محالت تعیین گردید در نتیجه دو محله نخستوزیری و شهرک دانشگاه به
ترتیب با میانگین امتیازی (  )2/51( ،)3/ 20بهعنوان نماینده محالت مرفه شهر بابلسر و دو محله  هزوررس یب یب  و   
قائمیه (میخ ک ًالًال) به ترتیب با میانگین امتیازی (  )2/51( ،)3/ 25بهعنوان نماین مریغ تالحم هد ر ش هف ه نایم زا ر      
محله موجود بابلسر برای نمونه موردی این تحقیق انتخاب شدهاند.
جدول  -5محالت مرفه و غیر مرفه در شهر بابلسر
ن ا م م ح له
محالت مرفه
محالت غیرمرفه

میانگین امتیازی

توزیری
نخس 

3. 20

شهرک دانشگاه

2.51

بی بی سرروزه

3. 25

قائمیه (میخ ک ًالًال)

2.51

Source: Research Finindgs, 2016
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همبستگی بین مؤلفهها و معیارها
مؤلفه پاکیزگی محیط محله و کاهش شکلگیری فرهنگ جرمزا
ضریب همبستگی پیرسون بین پاکیزگی محیط محله و کاهش شکلگیری فرهنگ جرمزا در جدول  6نشان داده شدهه
است.
جدول  -6رابطه بین پاکیزگی محله و کاهش شکل گیری فرهنگ جرم زا
لگیری فرهنگ جرمزا در محله مرفه
ضریب همبستگی بین مؤلفه پاکیزگی محیط محله و کاهش شک 
کاهش شکلگیری فرهنگ جرمزا

Pearson Correlation
مؤلفه پاکیزگی محیط محله

مؤلفه پاکیزگی محیط محله
1

652**.

)Sig. (2-tailed

000.

N

110
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

110

لگیری فرهنگ جرمزا در محله غیر مرفه
ضریب همبستگی بین مؤلفه پاکیزگی محیط محله و کاهش شک 
کاهش شکلگیری فرهنگ جرمزا

Pearson Correlation
مؤلفه پاکیزگی محیط محله

)Sig. (2-tailed

مؤلفه پاکیزگی محیط محله
1

**.637
.000

601 160
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

N

Source: Research Finindgs, 2016

ضریب همبستگی پیرسون بین این دو متغیر در دو محله مرفه و غیر مرفه برابررر  0/ 652و  0/ 637و سطححح معن رادا ی ی
ی
یباشد .از آنجا که خطای محاسبههه شدهه کمتررر از 0/ 01
رابطه در ناحیه آلفای  0 /0 5در هر دو محله برابر ( )0/000م 
گ جرمممزا
یتوان گفت که بین مؤلفه پاکیزگی محیط محلهای و کاهش شکلگیری فرهنگ گ
است .با  99درصد اطمینان م 
یشود د .بههه
رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد ،و فرض  H0مبنی بر نبودن رابطه بین این دو متغیر بههه نفععع  H1رد م مم 
ت ک ها ش ش
ش
عبارت دیگر هرچه مؤلفه پاکیزگی محیط محلهای در دو محله م رو د د مطالعههه ارتقاءء یابددد بههه هماننن نسبت ت
یشود.
شکلگیری فرهنگ جرمزای بیشتری حاصل م 
لگیری فرهنگ جرمزا
مؤلفه میزان روشنائی و کاهش شک 
لگیری فرهنگ جرمزا در جدول  7نشان داده شده است.
ضریب همبستگی پیرسون بین میزان روشنائی و کاهش شک 
جدول  -7رابطه بین میزان روشنایی و کاهش شکل گیری فرهنگ جرم زا
لگیری فرهنگ جرمزا در محله مرفه
ضریب همبستگی بین مؤلفه میزان روشنائی و کاهش شک 
Pearson Correlation
مؤلفه میزان روشنائی

)Sig. (2-tailed
N

کاهش شکلگیری فرهنگ جرمزا

مؤلفه میزان روشنائی
1

679**.
000.
110

110
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

لگیری فرهنگ جرمزا در محله غیر مرفه
ضریب همبستگی بین مؤلفه میزان روشنائی و کاهش شک 
Pearson Correlation
مؤلفه میزان روشنائی

کاهش شکلگیری فرهنگ جرمزا

)Sig. (2-tailed
N

مؤلفه میزان روشنائی
**.672
.000

1

601 160
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Source: Research Finindgs, 2016
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ح
ضریب همبستگی پیرسون بین این دو متغیر در دو محله مرفه و غیرمرفه به ترتیب برابر باا  0/ 679و  0/ 672و سطح ح
یباشد .از آنجا که خطای محاسبه شدهه کمتررر
معناداری رابطه در ناحیه آلفای  0 /0 5در هر دو محله برابر ( )0/000م 
گ جرمممزا
یتوان گفت که بین مؤلفه میزان روشنائی و کاهش شکلگیری فرهنگ گ
از  0/ 01است .با  99درصد اطمینان م 
یشود د .بههه
رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد ،و فرض  H0مبنی بر نبودن رابطه بین این دو متغیر بههه نفععع  H1رد م مم 
ی
ش شکلللگیری ی
ت ک ها ش ش
عبارت دیگر هرچه مؤلفه میزان روشنائی در دو محله مورد مطالعه ارتقاء یابد به هماننن نسبت ت
یشود.
فرهنگ جرمزای بیشتری حاصل م 
لگیری فرهنگ جرمزا
مؤلفه فضای کالبدی و کاهش شک 
در جدول شماره  8ضریب همبستگی پیرسون بین دو مؤلفه فضای کالبدی و کاهش شکلگیری فرهنگ جرمزا آورده
شده است.
جدول  -8رابطه بین فضای کالبدی و کاهش شکل گیری فرهنگ جرم زا
لگیری فرهنگ جرمزا در محله مرفه
ضریب همبستگی بین مؤلفه فضای کالبدی و کاهش شک 
Pearson Correlation
مؤلفه فضای کالبدی

)Sig. (2-tailed
N

کاهش شکلگیری فرهنگ جرمزا

مؤلفه فضای کالبدی
1

616**.
000.
110

110
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

لگیری فرهنگ جرمزا در محله غیر مرفه
ضریب همبستگی بین مؤلفه فضای کالبدی و کاهش شک 
Pearson Correlation
مؤلفه فضای کالبدی

کاهش شکلگیری فرهنگ جرمزا

)Sig. (2-tailed
N
Source: Research Finindgs, 2016

مؤلفه فضای کالبدی

**.567
.000
160

1
601

ضریب همبستگی پیرسون بین این دو متغیر در دو محله مرفه و غیر مرفه به ترتیب برابر با  0/616و  0/765و سطححح
یباشد .از آنجا که خطای محاسبه شدهه کمتررر
معناداری رابطه در ناحیه آلفای  0 /0 5در هر دو محله برابر ( )0/000م 
گ جرمممزا
ی فرهنگ گ
یتوان گفت که بین مؤلفه فضای کالبدی و کاهش شکلگیری ی
از  0/ 01است .با  99درصد اطمینان م 
یشودد.
ن دو متغیررر بههه نفععع  H1رد م مم 
ن این ن
رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد ،و فرض H0مبنی بر نبودن رابطههه بین ن
ش شکلللگیری ی
ی
ت ک ها ش ش
بهعبارتدیگر هر چه مؤلفه فضای کالبدی در دو محله مورد مطالعه ارتقاء یابد به همان نسبت ت
یشود.
فرهنگ جرمزای بیشتری حاصل م 
ارزیابی کیفیت معیارها با استفاده از آزمون  tتک نمونهای
لگیری کاهش فرهنگ جرمزا نشاندهنده این است که:
نتایج آزمون  tتک نمونهای در مورد معیارهای شک 
نهای محاسبه شده در معی ،هلحم طیحم یگزیکاپ را     
در محله مرفه  3مؤلفه شکلگیری کاهش فرهنگ جرمزا میانگی 
میزان روشنائی و فضای کالبدی به ترتیب با مقادیر (  )3/ 26 ( ،)3/ 37و ( )3/72باالتر از میانه نظری خود ق ،دنراد رار   
یتوان ادعا نمود که وض تیع
یباشد ،بنابراین م 
همچنین سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه آلفا برابر با ( )0.000م 
این معیارها در محله موردنظر در سطح مناسبی قرار دارد .اما در محله غیر مرفه اوض عا ک ما ًالًالًالًال ب هفرم هلحم سکعر    
م
یباشد .از سه مؤلفه شکلگیری کاهش فرهنگ جرمزا در محله م شور نازیم ،هلحم طیحم یگزیکاپ روکذ ن و یئا   
نتر بوده است.
فضای کالبدی به ترتیب با میانگین (  )2/ 18 ( ،)1/ 77و ( )2/15از میانه نظری پایی 
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یتوان گفت که با استفاده از این تحلیلها در محالت مرفه و غیرمرفه شهر بابلسر ،ب گزیکاپ تیاعر ا ی رد 
در ادامه م 
محالت ،کنترل چراغهای روشنایی در کوچهها و معابر ،از بین بردن فض خ یاها ا و یل

  

ید لرتنک و یهدناماس دد د دد دددددد از

یتوانیم تا حد زیادی از میزان جنایت و جرم خیزی در این محالت جلوگیری کرد .البته نازیم    
بالکنها و پنجرهها ،م 
یت او ننن
این گویهها و مؤلفهها در محالت غیرمرفه بسیار پایین بوده که با فرهنگسازی خانوارها و آموزشهای الزم م 
این عوامل را تا میزان کاهش و تقلیل میزان جرم خیزی در محالت غیرمرفه ،را ارتقا داده و به سالمت محیط زن یگد
دست یابیم.
معیارهایی که برای بررسی میزان جرم در دو محله مرفه و غیر مرفه شهرستان بابلسر در نظر گرفته شده است ش :لما
یپردازیم.
یباشد .در زیر به تحلیل این سه معیار م 
پاکیزگی محیط محله ،میزان روشنائی و فضای کالبدی م 
ن در س هلحم ود حط    نخستتتوزی ییری و شه هاگشناد کر   
ی س کا ن ن
جامعه آماری پژوهش شامل ،سرپرست خانوارهای ی
بهعنوان نماینده محالت مرفه (  ) 110و دو محله بی بی سرروزه و قائمیه (میخ ک ًالًال) بهعنوان نماینده محالت غیرمرفه
( )061به نمایندگی کل محالت شهر بوده است .سؤاالت و گزارههای پرسشنامه با توجه به تعاریف نظری و عملیاتی
یباشددد .ضررریب آلفاای کرونب خا
متغیرها و صاحبنظران مربوطه طراحی گردیده و از روایی مطل ادروخرب یبو رر ررر م مم 
پرسشنامه نیز برابر با  188.0برآورد شده است ،که کمیت ای یین عدد نشاننندهندهه پای ییایی مطل لت همانشسرپ بو قق ق ققققی
یگردد.
م
برای تعیین معیار افتراقات فضایی شهر بابلسر ،سه مؤلفه بکار گرفته شد که عبارتاند از :پاکیزگی محیط محله ،میزان
روشنائی ،فضای کالبدی .برای آزمون این فرضیه در شهر بابلسر ابتدا از طریق آزمون  ،T-testبههه تعییننن و تش یخ ص ص
ص
وضعیت مطلوب مؤلفهها پرداخته شده است.
 پاکیزگی محیط محلهدو گویه وجود سطل زباله در سطح معابر و رضایتمندی از جمعآوری به موقع زباله تبیینکننده پاکیزگی محیط محلههه
م
یباشند .که هر دو گویه در محله مرفه به ترتیب (  )3/ 31و (  )3/ 45باالتر از حد متوسططط و در محلههه غیررر مرفههه بههه
یباشند.
نتر از مقدار متوسط م 
ترتیب (  )1/ 59و (  )1/ 95پایی 
جدول  -9مشخصات آماری گویه های مربوط به پاکیزگی محیط محله
گوی یی هه اا ای پا کک کیزگی
محیط محله

نوع محله

پاکیزگی محیط محله مرفه
غیر مرفه
وج هلابز لطس دو        مرفه
درسطح معابر
رض  یدنمتیا از      

غیر مرفه
   مرفه

جم عع عآوری بهههموق عع ع غیر مرفه
زباله

N

Std. Error Std.
Mean
Deviation

Mean

110

3.37

1.011

096.

160

1.77

840.

066.

110

3.31

1.210

115.

160

1.59

980.

077.

110

3.45

1.138

109.

160

1.95

983.

Source: Research Finindgs, 2016
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 میزان روشنائیهر دو گویه تشکیلدهنده میزان روشنائی در محله غیرمرفه ،میزان روشنایی در تشخیص فرد در فاصلههه  25متررری در
شب (  )2/ 09و عدم وجود المپهای سوخته و شکسته (  )2/ 28پایینتر از مقدار میانگین بودهاند ،درحالیکه در محله
مرفه گویه عدم وجود المپهای سوخته و شکسته با (  )3/ 63باالتر از حد متوسط و میزان روشنایی در تشخیص ف در
یباشند.
در فاصله  25متری در شب با (  )2/ 91کمتر از حد متوسط م 
جدول  -01مشخصات آماری گویه های مربوط به میزان روشنایی
گوی یی هه اا ای می ناز    نوع محله
روشنائی

Mean

N

Std.
Error Std.
Mean
Deviation

مرفه

110

3.26

1.035

098.

غیر مرفه

160

2.18

915.

072.

می ییانشور ناز      در مرفه

110

2.91

1.185

113.

تش خخخ خیص ف در     در غیر مرفه
فاصلههه  25مترر ری در

160

میزان روشنائی

1.042

082.

110

3.63

1.148

109.

160

2.28

1.132

090.

2.09

شب
عد ممممم م وج دو       مرفه
المپهای س و هتخو
شکسته

غیر مرفه

Source: Research Finindgs, 2016

 فضای کالبدیاز میان چهارگویه ای که نشاندهنده وضعیت فضای کالبدی در محله میباشند ،هر چهاررر گویههه عدممم ش اک ففف ب ار ی ی
ی
ن و پنجره ه (  )3. 02و
ی از ب کلا ن ن
ت غیررسمی ی
مخفی شدن (  ،)3. 31عدم عناصرغیرکالبدی مانع دید (  ،)3. 86عدممم نظ را ت ت
خوانا بودن فرم کالبدی فضای محله (  ،)3. 20باالتر مقدار متوسط در محله مرفههه ق ار ررر دارند ،،درحالللیکههه در محلههه
نتر از حد متوسط قرار دارند.
غیرمرفه به جز گویه عدم عناصرغیرکالبدی مانع دید (  )3. 09بقیه گویهها پایی 
جدول  -11مشخصات آماری گویه های مربوط به مؤلفه فضای کالبدی
نوع محله

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

گویههای فضای کالبدی

مرفه

110

3.27

548.

052.

غیر مرفه

160

2.51

432.

034.

مرفه

110

3.31

1.240

118.

غیر مرفه

160

2.26

994.

079.

مرفه

110

3.86

1.104

105.

غیر مرفه

160

3.09

1.331

105.

عدم نظارت غیررسمی از بالکن و

مرفه

110

3.02

1.299

124.

پنجره

غیر مرفه

160

2.80

923.

073.

مرفه

110

3.20

1.132

108.

غیر مرفه

160

2.41

857.

068.

فضای کالبدی

عدم شکاف برای مخفی شدن
عدم عناصرغیرکالبدی مانع دید

خوانا بودن فرم کالبدی فضای محله

Source: Research Finindgs, 2016

نظر به این که مقاله موجود به بررسی وضع موجود از نقطه نظر ارتکاب جرم و جنایت در شهر بابلس ریگولج و ر ی   
از فرهنگ جرمزا پرداخته است و با بررسی دادههای جمعآوری شده از نمونه موردی ،طبق تحلیل این نتیجه حاصل
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شده که میزان جرم خیزی در محالت شهر بابلسر به معیارهای کالبدی مورد پژوهش بس تشاد یگت ه نیا رولبت هک      
نظریه از طریق تأمین میزان روشنایی و فضای کالبدی و پاکیزگی محیط محالت در جامعه اب یرهش  ب و یندش رسل   
یباشد و با توجه به این که این پژوهش در دو سطح طبقاتی مرفه و غیرمرفه جامعه تحقیق ،م و لیلحت درو
م مک ن م 
گسازززی و تقویت
یتوان به فرهن 
یشود که از نظایر آنها م 
بررسی قرار گرفت ،راهکارهای متفاوتی نیز به کار برده م 
زمینههای فرهنگی ساکنان محالت اشاره نمود.
نتیجهگیری
ت .یک نیا زا ی   
امروزه با گسترش شهرها و افزایش جمعیت ،مشکالت زی نابیرگ یدا    گی انیشنرهش ر ن سا هدش  تتتت تتتت
مشکالت افزایش میزان جرم و جنایت در محلههای شهری و بهویژه محالتی است که از نظر مؤلفههای کالبدی مورد
مطالعه در این پژوهش از جمله میزان روشنایی ،پاکیزگی محیط محله و مؤلفه فضای کالب نییاپ حطس رد ید ی رارق      
یهاای اجتم هب طونم یعا    
جرو 
گرفته و مکانی امن برای ارتکاب جرم و جنایت فراهم آوردهاند .مبارزه با جرم و کج ج
یتوان از بروز جرائم پیشگیری کرد یا حداقل از میزان آن کاست .تجربههاای گذش هت
شناخت عوامل جرمزاست که م 
یدهد که صرف تعقیب کیفری و مجازات مجرمان ب  یراکهبت اب هزرابم یار ا متج ا یع      
یهای جهانی نشان م 
و بررس 
کافی نیست و تا زمانی که عوامل جرمزا در جامعه موجود باشد ،مبارزه با جرم بهههعن او ننن معل لو

فای ییدهای ن راد دد .از

طرفی با گسترش شهرنشینی و افزایش رفتارهای ناهنجار شهری بهویژه جرائم ،موضوع پیشگیری محیطی ج ئار ممم ،از
طریق برنامهریزی و طراحی محیطی اهمیت زیادی یافته است .علوم محیطی و شهرس تخانش اب یزا    

یهاای
ویژگ گگ 

یتوانند از وقوع رفتاره مرج ،راجنهان یا     و جنای ییت در
مؤثر مکانی و شرایط محیطی ،در کنار سایر اقدامات دیگر م 
محلههای شهری پیشگیری نمایند .به نحوی که فرد مجرم فرصت کمتری برای اجرای رفتارهای مجرمانه در مکانهاا
و فضاهای شهری پیدا کند.
بنابراین سه عامل مهم انسان ،مکان و زمان در شکلگیری اعمال مجرمانه مؤثر میباشنددد ،به وط  رر ررری ک ککه تف رد توا
مکان ،زمان و خصوصیات رفتاری موجب میشود تا نوع و میزان جرم در سطح شهر الگوهای فضایی متفاوتی را به
خود بگیرد .پس با تغییر ساختار فضا اعم از نوع مهندسی و طراحی س امتخا نننهاا و شهرسازززی ،نح ادرپ رون هو ززز ززززی
معابر ،وجود مراکز تفریحی ،همچنین حضور و نظارت پلیس در مقاطع زمانی خاص بر یک مکان وی ییژه م ممیت او ننن از
وقوع جرم پیشگیری نمود .نکته مهمتر این که در برخورد با جرم نگرش صرفًاًا تهدید محور ،چندان جایگاهی ن دراد
و در عوض صاحبنظران راهکارهای جامعهگرا و مسئله گرا مبتنی بر شناسایی علل و عوامل ارتک ککاب ج د مر ررر بعد
ینمایند.
مسائل کالبدی و محیطی ،تأکید م 
در شناسایی محالت مرفه و غیرمرفه بابلسر  40عدد پرسشنامه به همین منظور بین کارشناسان شه داتسا ،یرادر ا و ن
دانشجویان دانشگاه مازندران و ساکنین شهر بابلسر توزیع گردید که میانگین امتی یارب یزا    هرک اد ممم از مح تال

22

یهای انجام شده ،مهمترین نتایج پژوهش با موضوع تحلی یاهرایعم ل   
گانه شهر بابلسر در نظر گرفته شد .طبق بررس 
یباشد:
لگیری فرهنگ جرمزا در محلههای مرفه و غیر مرفه شهر بابلسر به شرح زیر م 
کالبدی و تأثیر آن در شک 
پس از بررسی شاخصها با توجه به اهداف فوق و فرضیههای تحقیق نتایجی که حاصل شد به طور خالصه به نیا    
ی وض تیع
قرارند که در محالت مرفه و غیر مرفه بابلسر بههه لکروط ی ی

مؤلفههههاای کالب ید

– محیط رد یعامتجا و ی   
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وضعیت نامطلوبی قرار داشته و با کیفیت مد نظر فاصله بسیاری دارد .میانگین امتیازی بر طبق امتیاز  1تا  5بهص رو ت ت
ت
پنج رتبهای برای تعیین محالت تعیین گردید در نتیجه دو محله نخستوزیری و شهرک دانشگاه به ترتیب با میانگین
امتیازی (  )2/51( ،)3/ 20بهعنوان نماینده محالت مرفه شهر بابلسر و دو محله بی بی سرروزه و قائمیه (میخ ک ًالًالًالًال ) به
ترتیب با میانگین امتیازی (  )2/51( ،)3/ 25بهعنوان نماینده محالت غیرمرفه شه نایم زا ر   

 22محله اب دوجوم  ب رسل    

برای نمونه موردی این تحقیق انتخاب شدهاند .بعد از آن به شناسایی مؤلفههای مورد پ ک هدش هتخادرپ شهوژ ه زا
میان نظریات اندیشمندان و نظریهپردازان در رابطه با جرم خیزی و جرائم شهری ،سه مؤلفه  ،یدبلاک یاضف 

  

ممم ممممی ناز

روشنایی ،پاکیزگی محیط بهعنوان مؤلفههای مورد پژوهش شناخته شده و این مؤلفههههاا را در مح اب رهش تال ب رسل    
مورد بررسی قرار داده شده است.
همچنین در محلههای مرفه بابلسر از میان سه مؤلفههای کالبدی -محیطی میزان روش  یئان ( (  ،)0/ 679پ طیحم یگزیکا   
محلهای (  )0/ 652و فضای کالبدی ( )0/616دارای ضریب همبستگی باالیی با شکلگیری فرهنگ جرمممزا بر رادروخ
لگیرییی
بودند .که نتایج این آمار در محلههای مرفه بابلسر نشاندهنده این است که معیاره یور رب یدبلاک یا     شکل ل
یباشد .بدین معنا که هر چه میزان کیفیت مؤلفههای فضایی در محله مذکور بیشتر ش نازیم ،دو   
فرهنگ جرمزا مؤثر م 
شکلگیری فرهنگ جرمزا و به تبع آن وقوع جرم کاهش مییابد .درحالیکه در محلههای غیر مرفه بابلسر از میان سه
مؤلفههای کالبدی -محیطی ،باالترین ضریب همبستگی با شکلگیری فرهنگ جرمزا را به ترتیب
روشنائی (  ،)0/ 672پاکیزگی محیط محلهای (  )0/ 637و فضای کالب  ید ( ( )0/765به اصتخا دوخ  ص    

مؤلفههههاای می ناز
دادهانددد .نکته

جالب در محلههای غیر مرفه در اینجاست که ساکنین این محله مؤلفههای میزان روشنایی و پاکیزگی محیط محلهههای
یدانند که این خود مبین این است که نیا یلاها     
لگیری فرهنگ جرمزا م 
را مهمتر از بقیه مؤلفهها در پیدایش و شک 
محله بر این معتقدند که از یک طرف هر چه محله آنها از نظر روشنائی ض زا و دشاب کیرات و فیع رگید یوس      
یشود.
لگیری فرهنگ ارتکاب جرم وقوع جرم در محله بیشتر م 
کثیف و ناهنجار باشد احتمال شک 
یدار
همچنین مشخص شد که میان مؤلفههای مورد بررسی و کاهش شکلگیری فرهنگ ج یزیخ مر    رابطهههای معن نن 
وجود دارد بهصورتی که هر چه مؤلفه فضای کالبدی و میزان روشنایی و پاکیزگی محیط در محالت مرفه و غیرمرفههه
یشود.
ارتقاء یابد به همان نسبت کاهش شکلگیری فرهنگ جرمزای بیشتری حاصل م 
از طرفی دیگر طبق نظریات مطرح شده در قسمتهای پیشین ،مطابق با دستاوردهای حاص لیلحت زا ل    مؤلفههههاای
فضای کالبدی و میزان روشنایی و پاکیزگی در محالت مرفه و غیرمرفه با اس لیلحت زا هدافت     T–testمحقق دیدرگ ه   
ط
ی محیط ط
است که نتیجه این تحقیق ،نظرات ویلسون ،کلینگ ،پارک ،شاو ،مک کی و جنین را در مورد مؤلفههه پ گزیکا ی ی
ن تحقی ققق در م رو د د
محلهای در هر دو محله مرفه (  )0/ 652و غیر مرفه (  )0/ 637تأیید کرده و از طرفی دیگر نتایج این ن
یکنددد و در
مؤلفه میزان روشنائی ،از نظرات وکر ویزمن در هر دو محله مرفه (  )0/ 679و غیرمرفه (  )0/ 672حمایت م 
ت نی ،نمو
ی کالب ید  ،،نظ ار ت ت
یتوان گفت که نتیجه تحقیق درباره مؤلفه فضای ی
نهایت در رابطه با مؤلفه فضای کالبدی م 
یکند.
الیزابت وود و آنجل را در هر دو محله مرفه ( )0/616و غیر مرفه ( )0/765تأیید م 
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همچنین با استفاده از روش درجهبندی و اولویتبندی گویههای مورد پژوهش در رابطه با مؤلفههای سه گانه فض یا
    

یتوان گفت که گویههای زیر به لوا بیترت  و تهج رد دیاب تی
کالبدی ،میزان روشنایی و پاکیزگی محیط محله ،م 
لگیری فرهنگ جرمزا بیشتر مورد مالحظه قرار گیرند:
کاهش شک 
 -1وجود سطل زباله در سطح معابر
عآوری بهموقع زباله
 -2رضایتمندی از جم 
 -3میزان روشنایی در تشخیص فرد در فاصله  25متری در شب
 -4عدم شکاف برای مخفی شدن
پهای سوخته و شکسته
 -5عدم وجود الم 
 -6خوانا بودن فرم کالبدی فضای محله
 -7عدم نظارت غیررسمی از بالکن و پنجره

ی
یتوان گفت که هر چه گویههههای ی
در رابطه با معیار فضای کالبدی در کاهش شکلگیری فرهنگ جرمزا در محالت م 
در ارتباط با این مؤلفه در محالت بهدرستی شناسایی و به کار گرفته شوند و ساماندهی گردند میتوان تا حد زی یدا
از میزان جرم خیزی در محالت کاست .مؤلفه میزان روشنایی نیز همانگونه که دربندهای پیشین ب یدرگ هراشا ناد د    
در رابطه مستقیم با وجود المپهای کافی و سالم در محالت بوده که روش یان ی تالحم رد ار یفاک     

ت یمأ ننن کنن و د

درنتیجه موجب کاهش و از بین بردن نقاط کور در محالت و ایجاد دید بهتر برای رهگذران میشوند که با ای راک ن   
ساکنان محله میتوانند به درستی افراد غریبه را از افراد ساکن در محله و آشنایان تشخیص داده که ای دوخ هلئسم ن    
موجب تقلیل میزان جرم در نواحی شهری میگردد .مؤلفه سوم که مورد بررسی قرار گرفته است مؤلفه رد یگزیکاپ    
محیط میباشد که از طریق فرهنگسازی ساکنان جهت جداسازی و تفکیک زبالهها در مبدأ و ق نداد رار

لهاای
سطل ل

زباله در قسمتهای مختلف معابر در محالت این پاکیزگی حاصل شده و در نتیجه منجر به کاهش فرهنگ جرمزا در
یگردد.
محالت شهری م 
پیشنهادها و راهبردها
یت او ننن به ثحب    
از مهمترین راهکارهای مدیران شهری م 

  

گسازززی و همچن ناکما هئارا نی ا مدخ و ت ا رد ت
فرهنگ گ

محلههای مرفه و غیر مرفه شهر بابلسر اشاره کرد .از طرفی مدیران شهری باید بهعن او ننن ی مه رانک رد هعومجم ک
لگیری فرهنگ جرمزا در محلهها تهیه هن ،دننک نیودت و  نیا کی ره هک
برنامههایی را در جهت کاهش شک 

زا

   

   

  

سازمانها برای خود برنامه جداگانهای ارائه دهد .برای مثال باید در محالت مورد پژوهش سیستم روش یان ی ار هلحم    
برای پیشگیری از جرم و بزهکاری و امنیت در محله تأمین کنند و از طرف دیگر بای و نتشاد هگن ملاس بقارم د    
پها باشند.
حفظ و جلوگیری از شکسته شدن الم 
از طرفی دیگر پلیس انتظامی نیز با توجه به در دست داشتن قوه اجرای احکام و برقراری امنیت ،به اب میقتسم روط    
این موضوع در ارتباط است.
یتواند در مرحله اول با مکانیابی مکانهای جرم در محالت مرفه و غیرمرفه شهر بابلس هب تبسن ر    
پلیس انتظامی م 
برقراری امنیت در آن محالت برنامهریزی کند و از طرفی م 
یتواند با ایجاد سیستم نرممماف از ررری ق سیلپ هرادا رد یو   
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سابقه مجرمان را نگه دارد و برای آنها پرونده ویژهای داشته باشددد .همچن بصن اب نی    

دورب ببینهاای مداربس رد هت

یتواند نسبت به دستگیری افراد مجرم سریعتر عمل کند .همچنین نی سیلپ زا   
مکانهای مختلف محالت در بابلسر م 
یآی یید .پل اب یماظتنا سی    
به برنامهریزی مکانیابی ایستگاههای پلیس در محلههای شهر یک نیاز اساسی به ش رام م مم 
یتوانددد در پیش گنهرف زا یریگ   
اجرای این برنامهها و همچنین همکاری با سازمانها و ادارات دیگر ،م مم 

جرمممزا در

محالت مرفه و غیرمرفه شهر بابلسر نقش زیادی داشته باشد.
لگیری فرهنگ جرمممزا در مح تال
با توجه به تحلیل یافتهها و آزمون فرضیات و نتایج حاصل و بهمنظور کاهش شک 
لگیرییی
مرفه و غیر مرفه و ایجاد فضای امن شهری در کل شهر بابلسر ،پیشنهادهایی در جهت کنترل و مقابله با شکل ل
فرهنگ جرم و جنایت در فضاهای شهری تهیه شده است.
 بهسازی ساختوسازهای کالبدی و نورپردازی معابر و کوچههای محلههای غیر مرفه شهر بابلسر. تغییر در طراحی فضاهای گم و فاقد دید بصری بهخصوص در محالت غیر مرفه بابلسر (بی بی سرروزه و قائمیه). افزایش مراکز پلیسی و امنیتی در محالت بابلسر ،که کنترل مناسب را در محالت افزایش دهد. تخصیص و ساماندهی سرانههای تأسیساتی ،تجهیزاتی و ف ش زاین دروم تامدخ ندرک مهار ه و رسلباب نادنور      برقراری تعادل و برابری در استفاده و بهرهبرداری از خدمات شهری بین محلههای مرفه و غیرمرفه بابلسر.
 ایجاد فضای سبز خطی در حاشیه کانالهای آبرو در معابر محله بی بی سرروزهنهای بال استفاده در محله بی بی سررزوه و قائمیه
 ساماندهی زمی  ساماندهی فضاهای تجمع در محله قائمیهنهای ممتد و ایجاد دسترسی در خیابانهای محله بی بی سرروزه
 منقطع کردن پرچی  تقویت آماج جرم ،قفلها ،درها و پنجرههای محکمتر بهههمنظوررر پیش لیاسو تقرس زا یریگ     مق وا مممتررر در برابروندالیسم
 حذف آماج جرم؛ برای مثال نقل و انتقال بانکی به جای پرداخت نقدی ماهانهی
 حذف وسایل ارتکاب جرم؛ برای نمونه برداشتن سنگهای پخش شده در زم ممینهاای نزدی هب ک    س امتخا نننهای یعمومی شیشهای.
 کاهش سودآوری برای بزهکاران؛ برای مثال ثبت کدپستی یا پالک خانه روی کاالهای باارزش جهت دشوار ک ندرتصرف بزه کار در آنها.
تهای امنیت خصوصی و مهمتر از آنها نگهبان محالت
سها و شرک 
 نظارت رسمی از سوی پلی  نظارت از سوی مستخدمان محلهها، مدیریت محیطیگسازی استفاده از آنها از سوی مدیران شهری
 ارائه امکانات و خدمات و فرهن نهای مداربسته
 طراحی عاری از جرم و نصب دوربی  گسترش بهداشت و معرفی برنامههای آموزشی و پرورشی در مدارس -امدادرسانی به جوانان به شکل کارهای اقتصادی

معیارهای کالبدی و تأثیر آن بر فرهنگ جرم زا711 ...

 کاشت درختان مناسب در معابر و فضاهای باز شهری در محله قائمیه در مسیر منتهی به پردیس دانشگاه مازندرانیتوانددد از ب هنامرجم لامعا زور    
 ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری در این محالت ،موضوع مهمی اس هک ت    م مم جلوگیری کند و محله را به تدریج از ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به سامان رسانده و نی لامعا هب زا    
مجرمانه از سوی افراد را برای رفع مسائل و مشکالت خود را غالبًاًا در زمینه مسائل مالی و اقتصادی است ،به حداقل
برساند.
 فرهنگسازی و تقویت زمینههای فرهنگی ساکنان محالت از طریق جلوگیری از ترک تحصیل افراد ،ب هب تیانع ا    یشود .البته ،این عامل میسر نخواهد
این واقعیت مهم که فرهنگ زیربنای هرگونه تغییر و تحول و توسعه محسوب م 
شد مگر با توجه به امر بسیار مهم ایجاد اشتغال و تأمین نس و دارفا یداصتقا یب

داوناخ هههاای س تالحم رد نکا   

غیرمرفه.
یربط ،مانند :تأمین اجتماعی ،بهزیس و یرادرهش ،یت
 -تالش و توجه دلسوزانه سازمانهای ذ 

 ...ب افر یار ه و  عفر    

نسبی مشکالت موجود در محالت که مستقیمًاًا در ایجاد زمینههای ارتکاب به جرم ساکنان دخیل است.
یتوان پیشنهادهایی را بهصورت زیر دستهبندددی
از سویی دیگر در محالت مورد بررسی بهمنظور کاهش جرم خیزی م 
کرد:
الف) تقویت قلمروهای طبیعی:
تقویت احساس مالکیت مردم ساکن نسبت به محدوده با مکانیابی کاربریهای محلی مانند سوپر و نانوایی.
ب) کنترل دسترسی:
برای این منظور در طراح ،ی

مکانننی ییابی و نح یسرتسد هو    پی ییادهروهاا باید لحاظظظ ش رد ات دو    آنهاا ش و تیفاف

فپذیری وجود آید.
تعری 
پ) نظارت طبیعی:
طهای ک و رو
یرسد که بایستی امکان نظارت مستقیم شهروندان بر فضای شهری ممکن شود و از ایجاد محی 
به نظر م 
یت او ننن به
یدهد جلوگیری به عمل آورد؛ از جمله این م دراو م مم 
دور از دسترس که پتانسیل جرم خیزی را افزایش م 
ایجاد بازار موقت میوه و دکههای روزنامهفروشی اشاره کرد.
ت) حمایت از فعالیتهای اجتماعی:
یتوان می رب یمدرم تراظن ناز
با ایجاد فعالیتهای اجتماعی در مکانهای برخوردار از پتانسیل جرم خیزی م 

نیا     

منا قط را افزایش داد تا این منا قط با برخورداری از رفتوآمدهای مردم عرصهای برای تعامالت اجتم تراظن و یعا   
شهروندان صورت گیرد .مانند ایجاد پارک خطی و کاربریهای فعال در تمام ساعات شبانهروز.
لگیری فرهنگ جرمممزا ،خصوص یاضف تای   
این تحقیق با ارائه مجموعه برخی از مؤلفههای کالبدی تأثیرگذار بر شک 
یکند .که بدینصورت کارشناسان برنامهریزی شهری ،طراح و نا
امن محلههای شهری را برای محله شهری معرفی م 
شهرسازان شهرها بهویژه کارشناسان شهرداری بابلسر با استفاده از ای رد دنناوتب تایصوصخ ن

جیا ا نما یاضف د

    

یتوان در سازمانها و طرحهای مختلفی ب ببه کاررر ب ا در ززز
شهری موفق باشند .از طرفی دیگر ماحصل این پژوهش را م 
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     ی، یماظتنا یور ر نامزاس،  نی ادرهش،،  فرمان یراد،، یرادناتسا  ا  نکسم ن وووو ووووو شهرس یزا، یتوان به مزاس
 جمله آن م
. اشاره کرد...گردشگری و میراث فرهنگی و
در نهایت الزم است متذکر شویم که با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه کاهش فرهنگ جرم خیزی در مح تال
  

    تحقیقات بعدی پیرامون مسائلی در رابطه به طراحی اولیه فضاهای شه رد یعمج یاهاضف هب هجوت و یر،شهری
         شهر باشد تا به حداقل رساندن میزان جرم خی  و اهرهش فلتخم یحاون رد یز ا تینما نازیم شیازف نادنورهش
    جون و نا ان

شهای بعدی میزان امنیت و برقراری آن برای خردس و ناکدوک و نالا
 یتوان در پژوه
  همچنین م.بیانجامد
.ساکن در محالت را مورد بررسی و سنجش قرار داد

همچنین باید عنوان کرد که برای جرمزدایی در محالت شهر بابلسر بهخصوص محالت غیرمرفه و حاکم بودن امنیت
.وش لیکشت نازاسرهش ددددد دددددد

نا ا و ن،  جرم شناس رامعم، روانشناسان، هیئتهایی مرکب از نمایندگان فرهنگی،در آنها
.یتواند در بهبود فضاها مؤثر باشد
 تبادل اطالعاتی این متخصصان م
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