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چ یک ده

انسجام در حرکت تحقیق ،تعیین نقاط ضعف احتمالی پژوهشهای پیشین و برنامهریزی برای تصحیح روندهای آتی در پژوهش در
هر زمینه یا حوزهای ،نیازمند نوعی بازنگری و فراتحلیل میباشد .با انجام یک فرتحلیل درست ،نتایجی بدست میآید که از عهده

هر یک از تحقیقات و پژوهشها بصورت جداگانه خارج است .در سالهای اخیر در کشور ما ،تعداد قابل توجهی مطالعه و تحقیق
در جامعه دانشگاهی و توسط محققین در حوزه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی ،انجام شده است.

پژوهش حاضر با هدف شناخت خصایص و روندهای شکلی و محتوایی تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در این حوزه و دستیابی

به نتایجی ارزشمند حاصل از کل مطالعات موجود ،انجام گرفت .روش انجام این پژوهش ،اسنادی از نوع فراتحلیل میباشد.

نتایج نشان دهنده آن است که تحقیقات موجود ،از سالهای  1380به بعد رونق یافته است .از نظر شیوه تحقیق ،در برخی از آنها

کاستیهایی مشاهده میگردد .هچنین عمده نتایج و پیشنهادات بخوبی جمعآوری و دستهبندی شد.
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مقدمه
با رشد تحقیقات در حوزههای مختلف علوم و مواجه شدن جامعه علمی با انفجار اطالعات ،صاحبنظران در عمل
به این نتیجه رسیدهاند که اطالع و تسلط بر تمامی ابعاد یک رشته و به روز بودن در زمینه معین ،تا حدود زیادی
امکانپذیر نیست .لذا انجام پژوهشهای ترکیبی که عصاره تحقیقات انجام شده در یک موضوع خاص را به شیوه
نظامدار و علمی فراروی پژوهشگران قرار میدهند ،گسترش روزافزون مییابد .از طرف دیگر در رشتههای علوم
اجتماعی بهندرت مطالعه واحدی پیدا میشود که با آن بتوان به حل مسأله مورد پژوهش دست یافت .پدیدههای
مرتبط با حوزه علوم اجتماعی به دلیل آنکه موجود انسانی موضوع اصلی و عمده پژوهش است ،پیچیدهتر از آن
است که بتوان در چارچوب مطالعه واحدی به تبیین آنها پرداخت ( .)wolf; 1986: 70از آنجا که ذهن انسان
توانایی ترکیب و انتظام دادههای منتج از مطالعات فراوان را ندارد ،به ناچار باید از روشی استفاده کرد که بکارگیری
الگوی علمی رایج این وظیفه را انجام دهد (قدیمی.) 45 :09 13 ،
یکی از این حوزهها ،پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی است که در سالهای اخیر ،مورد توجه بسیاری از
محققان حوزه برنامهریزی شهری ،علوم اجتماعی و حقوق قرار گرفته است .پیشگیری از جرم از طریق طراحی
محیطی 1عبارت است از "طراحی مناسب و کاربری موثر از محیط و ساختمان که منجر به کاهش جرم و ترس ناشی

یشود" .به عبارت دیگر طراحی مناسب و استفاده درست از محیط میتواند عالوه بر پیشگیری از وقوع
از جرم م 
جرم ،کیفیت زندگی را بهبود بخشده و ترس از جرم را کاهش دهد ( .)Crow,2000, p.46این مسئله مبتنی بر
مطالعاتی است که در اواسط قرن بیستم انجام شد (.)see; Lynch, 1960, poyner, 1983, Coleman, 1985

نظریه  CPTEDبر این اندیشه مبتنی است که رفتار انسانی در محیط شهری تحت تاثیر طراحی محیطی قرار دارد .از
آثار مثبت نظریه مذکور میتوان به بهبود کیفیت زندگی ،تقویت حس تعلق به محیط در ساکنان ،کاهش میزان جرایم
و حتی افزایش قیمت خانه و زمین برشمرد.
در کشور ما ،مباحث مربوط به جغرافیای بزهکاری و مطالعه رابطه جرم و مکان ،طی چند سال اخیر مورد توجه
پژوهشگران کشور قرار گرفته است و بررسیها نشان از افزایش توجه به موضوع فوق در متون علمی کشور دارد که
از مهمترین پژوهشهای انجام شده در این زمینه میتوان به “بررسی جغرافیایی جرم و جنایت در مناطق شهر تهران”
(کالنتری“ ،) 1380 ،پیشگیری از جرم از طریق برنامهریزی کاربری اراضی ،مورد مطالعه سرقت در شهر زنجان”
(عبداللهی حقی ،) 1383 ،شناسایی و تحلیل کانونهای جرمخیز شهر زنجان با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی
(توکلی.) 1384 ،
هدف اصلی این پژوهش شامل ترکیب و تلفیق نتایج تحقیقات انجام شده در حوزه “پیشگیری از جرم از طریق
طراحی محیطی” برای فراهمسازی مقدمات کاربست مدیریت موجود ،و هدف فرعی عبارت از بررسی شکلی و
محتوایی ،شامل روش تحقیق ،نتایج و پیشنهادهای تحقیقات موجود در این حوزه میباشد .پرسش این پژوهش آن
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است که ویژگیهای شکلی و محتوایی پژوهشهای دانشگاهی در زمینه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی
در کشور چه بوده و مهمترین نتایج و پیشنهادات آن کدامند؟
روش شناسي تحقيق
روش مورد استفاده در این پژوهش ،روش اسنادی از نوع فراتحلی میباشد .در اين روش پژوهشگر سعی بر ثبت
ويژگيها و يافتههای پژوهشها در قالب مفاهيم كمی دارد و آنها را آماده استفاده از روشهای نيرومند آماری میسازد
تا از اين طريق به نتايج منسجم و كي پارچه برسد .فراتحليل ،مهارتی است كه در آن از روشهای آماری ،كمی و
رياضی استفاده میشود (دالور .) 289 : 1374 ،اصل اساسی اين روش عبارت است از تر يك ب نتايج متعدد و استخراج
نتايج جديد و منسجم و حذف آنچه موجب سوگيری در نتايج نهايی میشود .روش فراتحليل به پژوهشگر امكان
میدهد كه در مقايسه با انجام پژوهش با كي

روش ،به شناختی بيشتر از پديدهها برسد ،زيرا با تر يك ب مطالعات

انجامشده نتيجهگيری كلی حاصل میشود (شکرکن 376 1 ،و گال .)6991 ،نکته مهم و قابل توجه آن است که اغلب
تحقیقات موجود در داخل ،الزاما با روشهای آماری انجام نشده و لذا فاقد خصوصیات الزم و کافی برای فراتحلیل
کمی و محاسبات آماری (مانند اندازه اثر و )...است .از اینرو رویکرد کیفی در این فراتحلیل غالب خواهد بود.
جامعه آماري تحقیق شامل تمامی مطالعات و تحقیقات دانشگاهی در دسترس و مرتبط با حوزه پیشگیری از جرم از

طریق طراحی محیطی است که شامل موارد ذیل است :مقاالت علمی-پژوهشی ،مقاالت علمی-ترویجی و پایان نامه-

هایی که دست کم در سطح کارشناسی ارشد در این حوزه انجام شده است.
مطالعه منابع دست اول در زمينه موضوع تحقيق ،ابزار اصلی جمع آوری اطالعات اين پژوهش را تش يك ل میدهد،
زيرا در روش فراتحليل تمامی پژوهشهای مربوط يا تعداد قابل توجهی از آنها بايد مورد بررسی قرار گيرد .منظور از
منابع دست اول ،اصل پژوهشهای انجام شده در زمينه مورد نظر است ،زيرا در روش فراتحليل ،گزارشهای
پژوهشی مختصر قابل استفاده نيست.
در گام اول تحقیق ،با استفاده از جستجوگرهاي اینترنتی و مراجعه به پایگاههاي اطالع رسانی کتابخانه ملی ایران،
کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران و تربیتمدرس ،پورتال جامع علوم انسانی ،جستجوگر سیمرغ و پایگاههاي اینترنتی
مگیران (بانک اطالعات نشریات و مجالت کشور) و ایران داک (بانک اطالعات پایان نامههاي کشور) و بسیاري از
پایگاههاي اطالع رسانی دیگر سعی شد تا بانک جامع اطالعاتی حاوی تحقیقات علمی ،مقاالت علمی پژوهشی و

علمی ترویجی و پایان نامههاي کارشناسی ارشد تهیه گردد .سپس با مراجعه حضوری به مراکز علمی مانند کتابخانه-
های دانشگاهها و سازمانهای وابسته و مراکز اسناد علمی ،در دستور کار قرار گرفت .واحد تحلیل ،هریک از
یباشند.
تحقیقات پیشین م 
بحث و بررسی
پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی
انواع جرایم درون شهری را جرایم گزارش شده یا نشده ،جرایم قابل کشف یا غیر قابل کشف ،جرایم آگاهانه یا
غیرآگاهانه و جرایم از پیش تعیین شده یا نشده تشکیل میدهد ( )Meyer, T. & Qhobela, M, 1998که هرکدام
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در هنگام وقوع بگونهای به ساخت کالبدی شهر ارتباط دارد ،چراکه اگر محیطی برای جرایم فراهم نشود ،بسیاری از
جرایم بصورت خودبازدارنده کاهش مییابند.
رویکرد  CPTEDرا میتوان طراحی کارآمد و بکارگیری بهینه کلیه عناصر موجود در محیط مصنوع به منظور
کاهش جرایم شهری دانست که به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارتقای کیفیت زندگی ،افزایش رضایتمندی
شهروندی و بهبود رفاه و سرمایه اجتماعی تاثیر بسزایی دارد ( .)Geason, 1989مرکز بینالمللی جرایم ( NICP,

 )Gronland, 2000( )2006در این باره به طراحی و استفاده مناسب از محیط ساخته شده برای کاهش یا
جلوگیری از جرایم و بهسازی کیفیت زندگی اشاره کرد .روزنامه بینالمللی جلوگیری از جرایم ()JCI, 2006
( )Wekerle, M. Whitzman, R. USA, 1995توجه به امنیت را مولفهای اساسی در طراحی فضاهای مصنوع
شهر عنوان نمود چرا که احتمال وقوع جرایم و ارتکاب آنها را کاهش میدهد .از نگاه انجمن بین المللی CPTED

( ،)Cozens, & et all, Vol.19,Issue 2, 2001, PP 136-164( )ICA,2005شامل استفاده هوشمندانه از فضای
ساختهشده در جلوگیری از جرایم در فرایند طراحی و برنامهریزی محیط مصنوع در طراحی فضاهای شهری است
که میتواند پتانسیل جرم خیزی مناطق را کاهش دهد .در اندیشه مدیر دپارتمان بین المللی جلوگیری از جرایم از
طریق طراحی محیطی ( CPTED ،)Dan Fleisher and Fred Heinemann, 1996, PP.34_41.شامل راهی
برای تحقق شهری ایمن است که از اقدامات پیشگیرانه از طریق طراحی و برنامهریزی شهری برای کاهش احتمال
تجاوز و جرایم شهری بهره میگیرد .در اینمود ،دبیر دپارتمان جلوگیری از جرایم شهری در سطح محله ای شهر

پترزبورگ (سوزان آجوک) به فرایند پیشگیری قبل از درمان در احتمال وقوع جرایم اشاره نمود و یکی از رسالت-

های طراحی شهری و معمای فضاهای شهری را در کاهش پتانسیلهای طبیعی جرمخیزی دانست.
بر این اساس چنین آرای مهمی ،میتوان این رویکرد را یک رویکرد ترکیبی در طراحی ساختار کالبدی شهر دانست
که از طریق آرایش و طراحی کالبد شهر برای جلوگیری از ارتکاب جرایم و یا کاهش آن بهره میبرد ( Petrella,

 .)Laura, 2004.بانک جهانی نیز بر این باور است که این روش طراحی ،این امکان را فراهم میکند که شهروندان،
نمایندهای کلیدی در ایجاد امنیت خویش باشند و روشی است که از مشارکتسازی اجتماعی در جلوگیری و کاهش
جرایم بهره میبرد .از نگاه اندیشمندانی چون پت ترال ( )4002سه رکن اساسی پیشگیری از جرم را در حوزه قانون،
پیشگیریهای اجتماعی ،برنامهریزی و طراحیهای مناسب محیطی میداند که بدن توجه به آن نمیتوان از جرایم
قابل انتظار در محیط کاست (.)B. Poyner, 1983
این رویکرد از آن جهت مهم است که باید عالج واقعه را قبل از وقوع کرد و این در حالی است که در اجتماع امروز
عمدتا به مجازات و تنبیه پس از وقوع جرم تاکید میشود .گویی باید جرمی واقع شود تا به جلوگیری از آن اندیشید
یا به نقش فضاهای غیرقابل دفاع شهری در این رابطه توجه شود ( .)Plaster, S.& Carter, S. 1993رویکرد
مذکور این امکان را فراهم میکند تا با طراحی کالبدی شهر از طریق طرح کالبدی ساختمان و طراحی پالن و
دسترسی به سایتهای جرمخیز ،بتوان از ایجاد محیطهای مناسب برای جرم و جنایت پرهیز کرد تا بعنوان بازدارنده
ارتکاب جرایم عمل کند .از آنجا که هر مکان شهری محل رفتارهای ویژه شهروندی است و از سویی دیگر ،تنها
محیطهایی جرمخیز محسوب میشوند که تحت نظارت عمومی نباشد یا دارای ظرفیت بالقوهای برای ارتکاب جرم
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داشته باشند ( ،)NCPC (U.S.), Washington D.C, 1997.میتوان از طریق طراحی کالبدی شهر یا ساختمانها
از ارتکاب جرایم شهری جلوگیری بعمل آورد.
پژوهشهای داخلی
برای بررسی و تحلیل مناسب پژوهشهای انجام شده الزم است که در صورت امکان ،همه پژوهشهای انجامشده،
مورد بررسی قرار گیرند .از این رو تالش شد تا تحقیقات و پژوهشهای دانشگاهی که در حوزه “پیشگیری از جرم
از طریق طراحی محیطی” انجام گرفته است مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند .از این رو در این پژوهش ،تعداد 30
مقاله علمی-پژوهشی ،علمی ترویجی و پایاننامه در حوزه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی گردآوری شد
شها در جدول
و مورد تحلیل قرار گرفت .فهرست عناوین ،نوع پژوهش ،سال و محل انتشار هر یک از این پژوه 
شماره  1آمده است.
جدول شماره  :1مشخصات پژوهشهای داخلی در حوزه پیشگیری از جرم از طریق طراحی
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مقاله

رضا رحمت

386 1

شماره  8و  9فصلنامه حقوقی گواه

مقاله

5

مجید قورچی

مقاله

سد احسان اعتمادی فر

1388

مقاله

اسماعیل صالحی

1388

مدیریت و تحلیل دادههای بزهکاری در بخش مرکزی شهر
کهای درون یابی و سامانههای
تهران با استفاده از تکنی 

فیروز محمودی جانکی و

1388

محسن کالنتری ،علی لکبر
مقاله

قهرمانی،

یونس

خسروی،

1388

کاظم جباری

اطالعات جغرافیایی
مديريت علمى كانونهاى جرمخيز با استفاده از سامانه
اطالعات جغرافيايى؛ مورد مطالعه :انواع جرايم سرقت در

6

مقاله

اکبر هدایتی و الهام عباسی

1388

شهر قزوين
كمبود توقفگاههاي عمومي (بخش اول)

7

كمبود توقفگاههاي عمومي و تاثير آن در وقوع سرقت

8

وسايل نقليه (بخش دوم)

مقاله
مقاله

فضاهای قابل دفاع به عنوان سرمایه اجتماعی در کاهش
میزان جرمهای شهری و ارتقای امنیت محیطی؛ با توجه به

9

مقاله

شهرهای سنتی ایران
شناسایی کانونهای جرم خیز شهری با استفاده از مدلهای
10

آماری گرافیک مبنا و سامانه اطالعات جغرافیایی ()GIS؛

مقاله

مورد مطالعه :سرقت در شهر زنجان
11

شناسایی کانونهای جرم خیز شهری

مقاله

رو كي رد جلوگيرى ازجرايم از طريق طراحى محيطى:
21

طهاى
رو كي ردى موثر دركاهش جرم وترس ازجرم در محي 

مقاله

شهرى
13

رابطة تراكم جمعيت با ميزان و نوع جرم

مقاله

محسن كالنتري ،مريم عبدالهي
حقي
محسن كالنتري ،مريم عبدالهي
حقي
محمدرضا پورجعفر ،فاطمه
رضایی فر و علی اکبر تقوایی
محسن کالنتری و سمیه
قزلباش
محسن کالنتری و مهدی
توکلی
آرمین اخوان و اسماعیل
صالحی
يوسف بيانلو و محمدكريم
منصوريان

شماره دوم دوره سی و نهم فصلنامه حقوق
مجموعه مقاالت دومين همايش جامعه ايمن
شهر تهران؛ موسسه نشر شهر ،چاپ اول
شماره  44محيط شناسي؛ سال 33
شماره  4سال  4فصلنامه علمی-پژوهشی
مطالعات مدیریت انتظامی
شمارة  2سال  4فصلنامه مطالعات مديريت
انتظامي

386 1

ماهنامه اصالح و تربيت؛ ش  ، 154دی ماه

386 1

ماهنامه اصالح و تربيت؛ ش  ، 155بهمن ماه

1389

1388

386 1

1389

1385

شماره  3دانشنامه علوم اجتماعی

شماره

11

سال چهارم فصلنامه مطالعات

پیشگیری از جرم
شماره  2سال دوم فصلنامه مطالعات
پیششگیری از جرم
شماره  69ماهنامه بين المللى راه و ساختمان
شماره  22فصلنامة علمي پژوهشي رفاه
اجتماعي

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال ششم ،شماره دوم ،بهار 3931
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توسعه پايدار شهرى و جلوگيرى از جرايم از طريق

14

طراحى محيطى ( )CPTEDدرجهت برنامهريزي شهر

مقاله

امن و پايدار
تحلیل فضایی بزهکاری شهری با استفاده از مدل تخمین
15

تراکم کرنل ،با مطالعه موردی جرایم شرارت ،نزاع و

مقاله

درگیری در شهر زنجان
61

تحليل رابطه بين مؤّلّلفههاي كاربري زمين با كاهش جرايم
و ناامني شهري؛ مطالعهي موردي :منطقه  17شهر تهران

مقاله

آرمین اخوان و اسماعیل
صالحی
کالنتری،

محسن

سمیه

قزلباش ،کاظم جباری
علي اكبر تقوا يي  ،مجتبي
رفيعيان ،علي رضوان

1389

1388

09 13

شماره  75ماهنامه بين المللى راه و ساختمان

شماره  3؛ سال دوم فصلنامه نظم و امنیت
اجتماعی
شماره  77نشریه پژوهشهای جغرافیایی

تاثیر شرایط محیطی بر وقوع بزهکاری و راهکارهای
17

پیشگیری از آن؛ مورد مطالعه :تأثیر تاریکی ،خلوتی و
شلوغی محیط در نوع و میزان جرایم ارتکابی در شهر

مقاله

محسن کالنتری و آیت اهلل
آیت

386 1

فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم؛ سال
دوم ،شماره پنجم

تهران
18

19
20
12
22
23

تأثير بلندمرتبه سازی بر ميزان جرایم شهری؛ مطالعهی
موردی :مناطق بيست و دو گانهی تهران

مقاله

تأثير آن بر وقوع ناهنجاريهاي اجتماعي
( )GISدر

پيشگيري و كنترل بزهكاري
بررسي عوامل مؤثر بر ميزان جرم در مناطق مختلف شهر
شيراز
بررسي و تحليل نقش كانونهاي جرم خيز در وقوع جرايم
شهري
بررسی جغرافیایی جرایم در شهر تهران

پایاننامه

سميه قزلباش

مقاله

محسن کالنتری

مقاله
مقاله
مقاله

بررسی تأثیر نوع و میزان کاربری اراضی شهری در شکل
24

زنگنه شهرکی ،نرگس احمدی
فرد ،ناصح عبدی

ناهنجاريهاي كالبدي در مناطق اسكان غيررسمي شهرها و
به كارگيري سامانه اطالعات جغرافيا يي

موسی

پورموسوی،

سعید
09 13

گیری الگوهای فضایی بزهکاری؛ مطالعه موردی :جرایم
مرتبط با مواد مخدر در بخش مرکزی شهر تهران

386 1

مسعود تقوا يي  ،اصغر ضرابي و
بهنام مغاني رحيمي
محمدباقر قالیباف
احمد پور احمد ،محمدتقی
رهنمایی و محسن کالنتری
محمد

مقاله

1387

قصری،

شماره

77

شهای جغرافیای
نشریه پژوه 

انسانی
مقطع کارشناسی ارشد ،در دانشگاه زنجان
همایش منطقه ای پیشگیری وضعی از
بزهکاری در اسفند 386 1

1389

شماره  48فصلنامه علوم اجتماعی

1389

صدمین شماره ماهنامه شهرداریها

2 138

شهای جغرافیایی
شماره  44مجله پژوه 

محسن

کالنتری ،کاظم جباری و سمیه

09 13

سال هفتم شماره سوم فصلنامه ژئوپلیتیک

قزلباش

بررسي تاثير نوع و ميزان كاربري اراضي در شكل گيري
25

كانونهاي جرم خيز با استفاده از سامانه اطالعات

جغرافيا يي ()GIS؛ مطالعة موردي :قاچاق و سوء مصرف

مقاله

محسن كالنتري ،اكبر هدايتي
و الهام عباسي

1389

شماره سوم سال یازدهم فصلنامه دانش
انتظامی

مواد مخدر در شهر قزوين
26

27

82

ايمن سازي فضاي كالبدي شهرها در برابر بزهكاري با
استفاده از راهبردهاي پيشگيري جرم با طراحي محيطي
امنیت محیطی و کاهش جرایم شهری با تأکید بر رویکرد
C.P.T.E.D

شناسایی و تحلیل فضایی کانونهای جرم خیز شهر قزوین
با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی GIS

مقاله

محسن كالنتري ،مسعود
حيدريان و عاطفه محمودي

09 13

محمدرضا پورجعفر ،هادی
مقاله

محمودی نژاد ،مجتبی رفیعیان

29

1387

و مجتبی انصاری
پایاننامه

الهام عباسی ورکی

پایاننامه

رحیم غالمحسینی

19 13

کانونهای تمرکز بزهکاری منطقه  6تهران)
30

تحلیل فضایی جرم در شهر کرج (با استفاده از )GIS

مقاله

رحیمی نادر

و صنعت ایران-ویژه نامه مهندسی معماری و
شهرسازی ،جلد  ، 19شماره 6

1387

علی زنگی آبادی و حسین

انتظامي
نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم

بررسی راهکارهای نورپردازی مناسب فضاهای عمومی با
هدف افزایش امنیت شهری (مورد مطالعه :نورپردازی در

شماره سوم سال دوازدهم فصلنامه دانش

1389

دانشگاه زنجان ،دانشکده ادبیات و علوم
انسانی ،گروه جغرافیا
دانشگاه زنجان ،دانشکده ادبیات و علوم
انسانی ،گروه جغرافیا
فصلنامه حقوق ،مجله دانشکده حقوق و علوم
سیاسی ،دوره  ،04شماره  ،2تابستان

بخش قابل توجهی از پژوهشهای موجود به بررسی نظرات محققین در مورد پیشگیری از جرم از طریق طراحی
محیطی اختصاص دارد .از موضوعات عمده که در این زمینه ،انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت شامل موارد زیر
میباشد:

فراتحلیل مطالعات پیشگیری از جرم59 1 ...

 oتأثیر کاربری زمین بر وقوع جرایم؛
 oتحلیل فضایی جرایم با GIS؛
 oتحلیل کانونهای جرمخیز؛
 oبررسی رابطة تراكم جمعيت با ميزان و نوع جرم؛ و
 oبه تعداد کمی نیز ،بررسی رابطه برخی شرایط محیط (مانند نورپردازی و تاریکی) با وقوع برخی جرایم.
سالهای انجام تحقیق
با شروع سالهای دهه  80شمسی ،تحقیقات در حوزه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی در کشور شروع به
رشد نمود و در سالهای  88و  89بوده و این نشان دهنده آن است که انجام چنین تحقیقاتی از جانب جغرافیدانان،
برنامهریزان شهری ،جامعه شناسان ،حقوقدانان و جرم شناسان ،عمومیت یافته است .نمودار شماره  ،1چنین مفهومی
را بهتر روشن میسازد.

تعداد




نمودار شماره  :1سالهای پژوهشهای داخلی در زمینه CPTED

وجود پرسش و فرضیه
از میان تحقیقات موجود در طول دوره بررسی ،تنها  50درصد آنها پرسش دارند (نمودار شماره  .)2در این
تحقیقات 67 ،درصد تحقیقات فرضیه ندارند و  33درصد آنها فرضیه ندارند (نمودار شماره .)3

نمودار شماره  :2وجود پرسش در تحقیق

نمودار شماره  :3وجود فرضیه در تحقیق

روش تحقیق پژوهشهای موجود
در بین تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه در کشور انجام شد 37 ،درصد تنها به روش اسنادی و گردآوری صرف
مطالب بوده 23 ،درصد همراه با تحلیل آماری و بررسی میدانی بوده که از نرم افزارهای  Excel , Spssبهرهگیری
شد و  04درصد با استفاده از تحلیل یافتههای میدانی با نرم افزارهای زیرمجموعه  GISبوده است.
وجود پیشنهاد در پژوهشهای موجود
از تحقیقات و پژوهشهای مورد بررسی 43 ،درصد فاقد هرگونه پیشنهادی هستند .در مقابل 57 ،درصد ،پیشنهادات
متنوعی در سطوح مختلف ارائه نمودند.

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال ششم ،شماره دوم ،بهار 3931
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دیدگاههای نظری مورد استفاده
در تحقیقات موجود ،موارد متعددی ( 4مورد) مشاهده میگردد که محقق از نظریه خاصی در پژوهش استفاده ننموده
است .با توجه به جدول شماره  ،2در سایر تحقیقات ،از نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی ،رویکرد
کانونهای جرم خیز و دیدگاه بوم شناسی اجتماعی و جغرافیای بزهکاری بهرهگیری شد .در این پژوهشها ،نگاه
غالب ،بررسی عوامل و شرایط محیطی بر وقوع رفتار خاصی است که به جرم تعبیر می شود .لذا بدیهی است که
بطور عمده از رویکرد نظری  CPTEDبهرهگیری شده باشد.
جدول شماره  :2دیدگاههای نظری مورد استفاده در تحقیقات داخلی
موضوع

تعداد

دیدگاه نظری بکار رفته در پژوهش

6

نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی

4

نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی

تاثیر کاربری زمین و برنامه ریزی کاربری زمین بر جرم

1

از نظریه خاصی نام برده نشد

بررسی جغرافیایی جرایم

1

نظریههای مختلف محیط و جرم

نقش و تحلیل کانونهای جرم

مقاله درمورد تشریح ابعاد و اصول نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی
محیطی

نظریه بوم شناختی و جمعیتی؛ ديدگاه منزلتهاي
اجتماعي واقتصادي؛ ديدگاه طبقه بندي واحدهاي
1

مسکونی؛ پنجره شكسته ،سفر مجرمانه ،كانونهاي
جرم خيز ،الگوي جرم ،فضاي مقاوم در برابر جرم،

بررسي عوامل مؤثر بر ميزان جرم در مناطق مختلف شهر

پبشگيري جرم از طريق طراحي محيط ،فعاليت
روزمره و انتخاب منطقي
1

کانونهای جرم خیز

تاثير نوع و ميزان كاربري اراضي درشكل گيري كانونهاي جرم خيز

1

فاقد نظریه و رویکرد نظری

بکارگیری سامانه اطالعات جغرافیایی در پیشگیری از بزهکاری

1

ديدگاه فرصت و بزهكاري

ناهنجاريهاي كالبدي در مناطق اسكان غيررسمي شهرها و تأثير آن بر وقوع
ناهنجاريهاي اجتماعي

از نظریهها و اندیشمندان مختلف نام برده شده اما
1

بصورت روشن بیان نشد از کدامیک استفاده شده

تحليل رابطه بين مؤّلّلفههاي كاربري زمين با كاهش جرايم و ناامني شهري

است
1

نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی

تأثير بلندمرتبه سازی بر ميسان جرایم شهری

1

رویکرد نظری کانونهای جرم خیز شهری

تحلیل فضایی بزهکاری شهری (با مدل تخمین تراکم کرنل)

1

دیدگاه بوم شناسی اجتماعی و جغرافیای بزهکاری

تاثیر شرایط محیطی بر وقوع بزهکاری

1

نظريات بوم شناختي و جمعيت شناختي مكتب
ش كي اگو

1

دیدگاه مکانهای جرم خیز

4

کانونهای جرم خیز

1

نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی
و نظریه فضاهای قابل دفاع

رابطة تراكم جمعيت با ميزان و نوع جرم
تحلیل فضایی جرایم در شهر (با )GIS
شناسایی و مدیریت کانونهای جرم خیز
فضاهای قابل دفاع ،کاهش میزان جرمهای شهری و ارتقای امنیت محیطی

1

فاقد نظریه و رویکرد نظری

مدیریت و تحلیل دادههای بزهکاری با GIS

1

فاقد نظریه و رویکرد نظری

نقش روشنا يي شهري و طراحي نورپردازي در امنيت شهر

1

فاقد نظریه و رویکرد نظری

ارتباط آلودگی محیطی و آلودگی رفتاری (جرایم وناهنجاری)

فراتحلیل مطالعات پیشگیری از جرم161 ...

شیوه تحلیل و نتیجهگیری تحقیقات
در زمینه شیوه تحلیل و نتیجهگیری ،در تحقیقات موجود ،کاستیها و نواقص جدی وجود دارد که در ادامه به
مهمترین آنها اشاره میگردد.
 oدر میان تحقیقات موجود ،آندسته از تحقیقات که بصورت جزئی و بصورت مجزا ،روابط هریک از اجزا و
شرایط محیطی را با وقوع رفتارهای مجرمانه ،مورد تحلیل قرار دهد ،وجود ندارد یا نادر است .یعنی تحقیقاتی که
بصورت دقیق و مشخص ،به هریک از شرایط و عوامل محیطی و ارتباط آن با وقوع هر یک از جرایم بپردازد
مشاهده نمیگردد .اغلب تحقیقات موجود ،کلی هستند و بصورت همزمان و البته غیرشفاف ،به بررسی تأثیر چند
عامل بر وقوع گروهی از جرایم میپردازند .البته بخشی از این مسأله ناشی از آن است که هنوز بررسیهای مربوط به
این حوزه در کشور بخوبی جای خود را پیدا نکرده و نیازمند آن است که ضمن یک ساماندهی مطلوب ،چشمانداز
آتی مشخص گردد و وظایف هریک از مراکز تحقیقاتی ،بخوبی تعیین گردد.
 oزمانیکه تحقیقات موجود ،به بررسی همزمان یک عامل و وضعیت معین محیطی در وقوع تعدادی از جرایم

اشاره میکنند ،و یا تأثیر تعدادی از عوامل و شرایط بر وقوع یک یا چند جرم را مورد تحلیل قرار دهد ،تالش نمی-
کند تا با مقایسه دقیق ،میزان اثرگذاری هریک از عوامل و شرایط محیطی را بر وقوع نوع یک رفتار مجرمانه ،بیان

کند .برای نمونه ،چنانچه موضوع یک تحقیق ،مربوط به بررسی تأثیر روشنایی و خلوتی بر وقوع سرقت و تجاوز به
عنف در یک محدوده باشد ،بطور دقیق مشخص نیست که تأثیر هریک از عوامل نورپردازی و خلوتی بر میزان وقوع
هریک از انواع جرایم زیرمجموعه سرقت و تجاوز به عنف ،در مقایسه باهم چگونه و به چه میزانی است.
 oدر برخی از پژوهشها ارتباط منطقی بین پرسش ،فرضیه و نتایج حاصله وجود ندارد .برای نمونه ،در تحقیقی که
یکی از پرسشهای آن عبارت است از اینکه «مهمترين ويژگىهاى كالبدى يا عوامل مكانى مؤثر ،ترغيب كننده يا
تسهيل كننده اين نوع بزهكارى در شهر قزوين كدام است؟» ،به هیچ مقدار به محیط کالبدی مؤثر بر وقوع جرم
پرداخته نشد .و یا در تحقیقی که از ابتدا قرار است به این پرسش ،پاسخ دهد که «ارتکاب سرقت در محدوده
جغرافیایی شهر از چه الگوهای مکانی پیروی میکند و نوع و میزان کاربریها در شکلگیری این الگوها چه تأثیری
دارد؟» تنها به مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار و کانونهای جرم اشاره میشود و لذا پرسش موجود ،بیپاسخ
میماند.
 oشیوه نتیجهگیری در برخی موارد ،نادرست بوده و یا ناقص است .برای مثال ،برای پاسخ به این پرسش تحقیق که
«مهمترین عوامل مکانی تأثیرگذار در شکلگیری کانونهای جرمخیز در محدوده شهری کدام است؟» حال چنانچه
دستاورد تحقیق نشان دهد مهمترین کانونهای بدست آمده در مورد بزه مورد بررسی ،منطبق با یکی از محالت
فرودست شهری بوده است ،اینگونه تفسیر میگردد که نارساییهای کالبدی مانند کمبود سرانههای شهری و عدم
تعادل برنامهریزی کاربری زمین در محالت فرودست ،عامل شکلگیری کانونهای جرم در آن است .در واقع ،شیوه
پاسخ به به این سوال تحقیق ،علمی و محکم نیست.
 oنقد دیگر آن است که اگر جرم در درون کاربری معینی انجام شده و یا درصد باالیی از جرایم در درون یک
کاربری روی داده باشد ،الزاما بدان معنی است که آن کاربری علت وقوع جرم بوده است .در برخی تحقیقات صرفا با
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توجه به اینکه تعداد وقوع جرم در یک کاربری مانند تجاری و یا مسکونی ،باالتر بوده است ،نتیجه گیری شد که
برنامهریزی کاربری زمین عامل وقوع این جرایم بوده یا عدم توازن کاربریها ،به وقوع جرایم منجر شده است .در
اینگونه موارد ،از سوی محقق پیشنهاد شد که به کاربری موردنظر توجه بیشتری گردد .درحالی که باید جرایم علت
یابی شود ،نه اینکه معلول بررسی شود .در این زمینه باید اذعان نمود که کاربری موردنظر (برای نمونه ،مسکونی)
نقش محل وقوع جرم را ایفا می کند ،نه آنکه الزاما ،خود بعنوان عامل وقوع جرم باشد .کاربرد این شیوه و روش
بحث و نتیجهگیری ،حتی نمیتواند بر عدم توازن کاربری مسکونی و سایر کاربریها نیز بعنوان عامل جرم ،تأکید
کند.
مهمترین نتایج مطالعات موجود
نتایج حاصل از تحقیقات موجو را میتوان در چند عنوان اصلی گنجاند .مهمترین نتایج بدست آمده از بررسی
یباشد:
تحقیقات موجود ،به شرح زیر م 
تأثیر شرایط محیطی بر وقوع جرم؛ محیط (عوامل و شرایط محیطی) در وقوع جرم نقش دارد (رحمت ) 386 1 ،و با
شناخت ،اصالح و کنترل مشخصههای مکانی و ویژگیهای محیطی ،میتوان از بروز انواع بزهکاری پیشگیری نمود
(کالنتری و قزلباش .) 1388 ،باز در تحقیقات دیگری ،شرایط محیطی بر وقوع بزهکاری (کالنتری و آیت ) 386 1 ،و
وقوع جرم (قزلباش ) 1387 ،مؤثر شناخته شد .در حقیقت ،برخی شرایط محیطی ،شرایط را برای وقوع جرم و امنیت
مجرمین ،تسهیل نموده و لذا برخی مکانها تبدیل به کانونهای جرمخیز میشوند .با دستکاری و مهندسی محیط و
تغییر شرایط محیطی میتوان از ارتکاب جرم کاست و یا پیشگیری نمود (قالیباف.) 1389 ،
تأثیر  CPTEDبر جرم؛ کارکرد رویکرد نظری  CPTEDدر کاهش جرایم است (محمودی جانکی و قورچی،
.) 1388
نقش روشنایی و خلوتی در میزان وقوع جرم؛ روشنا يي كم در افزايش جرم و جنايت مؤثر است ،و البته افزايش
بيش از حد حجم نور نيز ميتواند كاهش امنيت را به دنبال داشته باشد .همچنین با بكارگيري علم ،فناوري و هنر در
جهت كارآمدتر نمودن سيستم روشنا يي شهری ،با نور پردازي صحيح و اصولي عالوه بر زيباسازي شهر و كاهش
آلودگي نوري ميتوان در جهت تأمين امنيت آن گام برداشت (اعتمادی فر .) 1388 ،جرایم سرقت و جرایمی چون
طهای تاریک رخ میدهد .جرایم سرقت از جمله جرایمی
قتل ،ضرب و جرح و شرارت بیش از دیگر جرایم در محی 
است که بیش از آنکه به عامل تاریکی متکی باشد ،به عامل خلوتی و دنج بودن محل ارتکاب جرم نیاز دارد
(کالنتری و آیت .) 386 1 ،در یک بررسی جغرافیایی جرایم (شهر تهران) مشخص گردید که نخست ،بین ارتکاب
جرایم (قاچاق مواد مخدر ،سرقت ،جرایم علیه اموال ،جرایم علیه اشخاص و جرایم منافی عفت) ،و تاریکی محل
وقوع جرم ارتباط معناداری وجود دارد .اگرچه جرم سرقت بیش از آنکه متکی به تاریکی باشد ،به عامل خلوتی و
دنج بودن محل نیازمند است (پور احمد و دیگران .)2 138 ،در یکی از پژوهشها (منطقه  6تهران) مشخص شد که
بین برخی مشخصات کالبدی مانند نورپردازی و وقوع جرم ارتباط وجود دارد .از مجموع جرایم صورت گرفته در
کانونهای بزهکاری ،بیشترین فقره در معابری که از لحاظ وضعیت کمیت ،کیفیت و رعایت استانداردهای
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نورپردازی وضعیت نامطلوبی دارند رخ داد ،تعداد کمی نیز در معابری که وضعیت کمیت ،کیفیت و استاندارد
نورپردازی متوسطی دارند صورت گرفت و در معابری وضعیت مناسب و مطلوبی دارند هیچ جرمی رخ نداد
(غالمحسینی .)19 13 ،تحقیقات دیگر گویای آن است که برخی جرایم مانند جرایم علیه اشخاص و سرقت ،نیازمند
تاریکی هستند .در سرقت ،خلوتی بیش از تاریکی مؤثر است .نیز جرم منافی عفت به خلوت بودن نیازمند است
(زنگی آبادی و رحیمی نادر.) 1389 ،
ارتباط آلودگی محیطی و رفتاری؛ رابطهاي بين آلودگيهاي محيطي (به عنوان متغير مستقل اين مطالعه) و آلودگي-
هاي رفتاري (به عنوان متغير وابسته) وجود دارد .براين اساس ،از طريق مديريت و برنامهريزي محيطي ميتوان از
پيدايش آلودگيهاي رفتاري نيز پيشگيري كرد (صالحی.) 1388 ،
روش مناسب تعیین مدل بهینه تخمین توزیع نقاط جرم؛ روش مناسب در تعیین مدل بهینه تخمین توزیع نقاط
جرم (در محدوده مورد مطالعه در تهران) ،روش عکس مجذور فاصله با توان  1میباشد .با استفاده از این روش،
بیشترین میزان جرایم و کانونهای بزهکای در محدودههای تجاری و اداری بخش مرکزی (بخش مرکزی شهر
تهران) و محدودههایی با تراکم جمعیتی کمتر مشاهده میشود (کالنتری ،قهرمانی ،خسروی و جباری.) 1388 ،
وقوع جرایم در ارتباط با برنامهریزی کاربری اراضی؛ برنامهریزی شهری و برنامهریزی کاربری اراضی شهری در
میزان وقوع جرایم (مانند سرقت) میباشد (كالنتري ،عبدالهي حقي .) 386 1 ،نوع و میزان کاربریها و نحوه توزیع
آنها در سطح شهر و نوع استفاده از محیط کالبدی شهر ،همواره در ایجاد زمینهها و شرایط ارتکاب بزه مؤثر بوده
است (کالنتری و قزلباش .) 1388 ،درواقع ،بين پيشگيري از جرم و نحوه استفاده از اراضي شهري ارتباط وجود دارد
و از بين فضاهاي شهري ،آن دسته كه كاربريهاي پيراموني و بدنه آنها که از تر يك ب و تنوع بيشتري برخوردارند ،در
ّل وقوع
سنجش با فضاهاي مشابه كه تنوع كاربري كمتري دارند ،پتانسيل جرمزا يي پا يي ن بوده و كمتر به عنوان مح ّل
جرم شناخته ميشوند؛ همچنين اين گونه فضاها احساس امنيت بيشتري را به شهروندان ميدهد (تقوا يي  ،رفيعيان و
رضوان .)09 13 ،در بررسی که در قزوین انجام گرفت مشخص شد که ارتباط معناداري مبني بر تأثير نوع كاربري و
نحوۀ استفاده از اراضي در بخش مركزي شهر با توزيع جغرافيا يي جرايم مرتبط با مواد مخدر و شكلگيري الگوهاي
فضا يي بزهكاري وجود دارد (كالنتري ،هدايتي و عباسي.) 1389 ،
سرمایه اجتماعی و کاهش جرم؛ فضاهای قابل دفاع و امن در شهرهای تاریخی ایران با پشتیبانی از مفهوم سرمایه
اجتماعی ،تحت نظارت همگانی و با مسؤولیت جمعی مراقبت میشد و در کاهش جرم و ثبات ناامنی در شهرها
نقش برجستهای داشت (پورجعفر ،رضاییفر و تقوایی.) 1389 ،
تراکم جمعیت و جرم؛ تراكم جمعيت با متغيرهاي نرخ قتل ،جعل اسناد ،كالهبرداري و سرقتهاي عادي رابطة
معناداري دارد ،ولي تراكم جمعيت با متغيرهاي نرخ آدمربا يي  ،سرقتهاي مسلحانه ،يك ف قاپي و غصب عناوين رابطة
معناداري ندارد (بيانلو و منصوريان .) 1388 ،شلوغی و ازدحام در مورد برخی جرایم بعنوان عاملی بازدارنده و در
مورد برخی دیگر از جرایم بعنوان عاملی تسهیلکننده عمل مینماید (کالنتری و آیت .) 386 1 ،در یکی از بررسیها
مشخص شد ارتکاب جرایم در نواحی پرجمعیت شهر بیشتر رخ میدهد .تعداد جمعیت بیشتر ،با افزایش سطح
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اصطکاک اجتماعی و رفتاری و مانع کنترلهای اجتماعی محسوب میشود و لذا بعنوان عاملی مثبت و مؤثر در بروز
جرم عمل مینماید (پوراحمد و دیگران .)2 138 ،دستاورد تحقیق دیگری در شهر قزوین نشان داد که بین عامل
تراکم جمعیت و وقوع بزهکاری و شکلگیری کانون تمرکز جرایم مرتبط با مواد مخدر ارتباط و همسویی قابل
توجهی وجود دارد (عباسی ورکی.) 1387 ،
عدم رعایت استانداردهای شهری و وقوع جرم؛ مهمترین کانونهای بدست آمده در مورد برخی از انواع بزه
(شرارت ،نزاع و درگیری) ،منطبق با محالت فرودست شهری است ،نارساییهای کالبدی مانند کمبود سرانههای
شهری و عدم تعادل برنامهریزی کاربری زمین ،عامل شکلگیری کانونهای جرم در آن است (کالنتری ،قزلباش و
جباری.) 1388 ،
بلندمرتبه سازی و جرم؛ بین شاخص بلندمرتبهسازی و وقوع جرم رابطه معنیداری وجود دارد .البته نفس عمودی-
سازی ،الزامًاًا موجب افزایش جرایم نبوده بلکه عدم رعایت استانداردهای برنامهریزی شهری و قوانین و مقررات
موجود در زمینه بلندمرتبهسازی ،موجب افزایش جرم است (پورموسوی و دیگران.)09 13 ،
سکونتگاههای حاشیهای و جرم؛ بین تراکم باالی جمعیت و نیز نوع و میزان کاربری زمین در محدوده اسکان
غیررسمی با وقوع جرم ،رابطه وجود دارد (قزلباش .) 138 7 ،در پژوهش دیگری که در شهر کرج انجام شد ،معین
گردید که در نقاط با تراکم باالتر که برابر با نقاط حاشیهای است ،تراکم جرایم رخ میدهد .این به بدلیل وجود
حاشیهنشینی و در پی آن ،تراکم جمعیت و مسکن ناهنجار در این مناطق است (زنگی آبادی و رحیمی نادر.) 1389 ،
کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی در جرمشناسی؛ از مهمترین کاربردهای  GISدر مطالعات جرم شناسی عبارت
است از :نخست ،شناسا يي كانونهاي جرم خيز ( .)Hot Spotدوم ،تر يك ب دادههاي مكاني-زمانی و موضوعی با
دادههاي توصيفي (مانند خصيصههاي كالبدي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي محيط و محل ارتكاب جرايم ،بزهكاران
و بزهديدگان)که اجازه میدهد تأثير هر كي

از ويژگيها در بروز ناهنجاريها مورد سنجش قرار گیرد .و سوم ،پيش

بيني ،برآورد و آينده نگري (کالنتری.) 386 1 ،
نوع فعالیت و جرم؛ محيط مسكوني و نوع فعاليت برميزان جرائم تأثير دارد .همچنين بين ارتكاب جرائم و نوع
فعاليت نيز ارتباط معنيداري مشاهده شد ،به اين معني كه هر چقدر درصد مشاغل سطح باال افزايش يابد ،ميزان جرم
كاهش مييابد (تقوا يي  ،ضرابي و مغاني.) 1389 ،
بخش مرکزی شهر و جرم؛ تنوع کاربریها و فشار بیش از حد ناشی از گسترش فعالیتها بر بخش مرکزی شهر،
مسائل بیشماری مانند شلوغی بیش از حد خیابانها ،سروصدای ناشی از عبور و مرور مداوم خودروها ،عدم تناسب
عرض خیابانها با حجم جمعیت ،روشنایی ناکافی خیابانها ،حضور افراد بیکار و ولگرد فراوان را بر این بخش
تحمیل میکند (پور احمد و دیگران .)2 138 ،از مهمترین مشکالت بخش مرکزی شهرهای بزرگ (مانند تهران) عدم
اجرای صحیح اصول و ضوابط برنامهریزی کاربری اراضی شهری و عدم توزیع متعادل کاربریها در این بخش بوده
و سبب میگردد در برخی از کاربریها بویژه کاربری تجاری و خدماتی رخداد جرایم بسیار بیشتر از سایر کاربریها
باشد .تراکم باالی جمعیت و فعالیتها و همچنیین ازدحام و شلوغی جمعیت در طول روز در برخی کاربریهای

فراتحلیل مطالعات پیشگیری از جرم65 1 ...

خاص و در خیابانهای مجاور آنها سبب شکلگیری کانونهای تمرکز بزهکاری در این مکانها است (قصری و
دیگران.)09 13 ،
طرحی شهر و جرم؛ از طریق طراحی شهری از میزان وقوع جرایم شهری کاسته میشود (پورجعفر و دیگران،
.) 1387
راهکارهای پیشنهادی تحقیقات موجود
در باره راهکارهای پیشنهادی باید اشاره گردد که مقصود از این بخش ،بیان پیشنهادات و راهکارهایی که در دل یک
نظریه مشخص مانند  CPTEDوجود دارند نیست بلکه در اینجا پیشنهاداتی بیان میشود که برآمده از انجام هریک
از پژوهشها باشد .راهکارها و پیشنهادهای ارائه شده در مطالعات داخلی مربوط به پیشگیری از جرم از طریق
طراحی محیطی محیطی ،در قالب چند دسته عمده قابل تقسیمبندی است .عمده یشنهادهای ارائه شده در جدول
شماره  3دستهبندی شده است .نکته قابل توجه آن است که در بین راهکارها و پشنهادات موجود ،اگرچه بخش
اعظم آنها به تغییر در شرایط و عوامل محیطی اشاره دارد و یا شامل راهکاها و پیشنهاداتی است در دل راهبرد
نظری پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی میگنجد ،لیکن در تحقیقات مورد بررسی ،به راهکارها و
پیشنهاداتی نیز اشاره گردید که اگرچه در چنین قالب نظریهای نمیگنجد اما میتواند مفید باشد .از جمله آنها میتوان
به آموزش ،بهرهگیری از سیستم اطالعات جغرافیایی ،مشارکت اجتماعی و اقدامات مدیریتی اشاره نمود.
جدول شماره  :3پیشنهادهای ارائه شده در مطالعات داخلی مربوط به پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی محیطی
نوع راهکار و پیشنهاد

راهکار و پیشنهاد
تقویت قلمرو گرایی از طریق تقویت احساس مالکیت مردم نسبت به شهر و محله.
کنترل دسترسی در طراحی ورودیها و خروجیها.
تضمین نظارت طبیعی و حذف محیطهای کور.
حمایت از فعالیتهای اجتماعی ازطریق طراحی فعالیتهای اجتماعی.
تعمیر و نگهداری از طریق نگهداری مبلمان و تجهیزات شهری.
از بین بردن بینظمیهای کالبدی و بهم ریختگی فیزیکی مثل محلههای کثیف ،ساختمانهای مخروبه ،دیوارهای ترک خورده که بنوعی
باعث جذب بزهکاران و اعمال غیرقانونی آنها میشود.
ایجاد گسترههای برخوردار از مجموعه فضاها ،محورها ،عرصههای عمومی و بناهای مرمت شده ،بهسازی شده و تجدید حیات یافته
همراه با گسترههای نوسازی شده که جایگزین بافتهای فرسوده ،قدیمی و ناکارآمد باشد.
حذف فضاهای بدون دفاع شهری.
محدود كردن سطوح دسترسي در محالت دارای کوچههای باریک و پرپیچ و خم و تصحيح هندسي معابر.

طراحی و برنامه ریزی

ساماندهي سيماي عمومي و منظر شهري در بافتهاي قديمي و مناطق غير رسمي.
اعطاي تسهيالت الزم به ساكنان منازل فرسوده جهت نوسازي مساكن.
زيباسازي ظواهر ساختمانها و بناهاي موجود ،تخريب خرابهها و ساختمانهای متروك ،سرعت بخشيدن به امر ساخت و ساز
ساختمانهاي نيمهساخته ،پاك كردن ديوارنويسيها
حذف و اصالح بخشهاي جامانده از حوزه فعاليت شهروندان ،فضاهاي متروك و رها شده ،فضاهاي تار كي  ،فضاهاي بزرگ و خارج
از مقياس ،گوشههاي پنهان و خارج از ديد ساكنان ،ساختمانهاي نيمهكاره ،تورفتگيها و عقبنشينيها.
حذف فضاهاي بيدفاع و با تحرك دادن به آنها ،فراهمکردن امكان تردد شهروندان و از بين بردن خلوتي محيط.
افزایش نظارت غیررسمی ساکنین و استفادهکنندگان از فضا و ازجمله اجرای طر 
حهای موفق از جمله برنامه نظارت همسایگی ،مخبرین
و نگهبان محله از طریق آموزش همگانی توسط افسران اطالعات ،تجسس ،انتظامی و اماکن ،رفع مشکالت ساختاری و کالبدی فضاها
و مقاومسازی فضاهای آسیب دیده در برابر بزهکاری.
رعایت نظم سلسلهمراتبی فضا بوسیله جداسازی کاربری فضاهای عمومی به گروههای مختلف نظیر پیاده و سواره و یا محدودسازی
هرکدام بوسیله شبکه راههای جدا از هم.
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قرار ندادن خیابانها و شریانهای اصلی در مناطق مسکونی و درنظر گرفتن شریانهای کمتر و خیابنهای محدودتر برای محدودسازی
دسترسی افراد غریبه.
پرهیز از بوجود آمدن گوشههای کم تردد ،کم نور و فاقد نظارت اجتماعی.
تنوع سیستم دسترسی ،استفاده از نردهها و محدودیتهای سمبولیک (مثل نرده و دیوارکوتاه یا مناظر و بوته و نوع پوشش کف) و یا
محدودیتهای واقعی (مثل دیوارها و حصارهای بلند).
احیا و بازسازی خیابانهای سنتی و تاریخی در جهت ایجاد کانونهای شهری خود اداره کننده و جاذب جمعیت.
امکاندهی به حضور انسان با ایجاد تسهیالت خدماتی ،برای افزایش نظارت عمومی.
جانمایی و طراحی مناسب ساختمانها و فضاها در جهت ایجاد جدارههای فعال.
افزایش نظارتهای طبیعی وگسترش حس مالکیت از طریق نهادهای اجتماعی ،استفاده از تکنیکهای طراحی شامل تغییر در سنگفرش،
یرسد.
بافت ،رنگ سطح ،منظر برای مشخص کردن مرز بین فضاها ،در مکانهایی که بکارگیری حصارها مناسب بنظر نم 
ایجاد ضوابط محلی در تأمین استراتژی واحدی در خصوص قلمرو جمعی و فضای باز در زمینه مدیریت ،نحوه طراحی ،نگهداری،
منابع مالی و مقررات.
ایجاد تمایز واضح بین فضای عمومی ،نیمه عمومی ،نیمه خصوصی و خصوصی.
ایجاد فضاهای نیمهعمومی در مرکز بلوکهای مسکونی ،از قبیل پارکهای همسایگی که بصورت گروهی به ساکنین مسکونی تعلق
دارد.
استفاده از تابلوها ،عالیم و نشانههای بصری از طریق هنر ارتباط تصویری ،حذف نشانهها و عالمتهای بینظمی در فضا از جمله
شیشههای شکسته.

تعمیر و نگهداری تجهیزات شهری مانند تابلوها و عالیم ارتباطی ،حفاظت از وندالیسم تجهیزات شهری مانند حفاظدار نمودن چراغ-

های معابر.
نهای مداربسته) و شیشه پنجرهها.
لها ،لوالها ،درها و پنجرهها ،استفاده کافی از نردهها ،عالیم هشدار دهنده (دوربی 
بهبود کیفیت قف 
کاهش اعمال مجرمانه از طریق طراحی مجدد فضا و تعیین محل قرارگیری ساختمانها با امکان افزایش نظارت.
پرهیز از قرار دادن پا ةي چراغ و ساير تجهيزات الكترون كي ى در امتداد ديوارها و ساختمانهاى كوتاه.
آسیبشناسی فضاهای کالبدی در مقیاس کل شهر و در سطح محالت و مکانهای تمرکز جرایم مرتبط با مواد مخدر و سعی در
برطرف سازی این آسیبها.
تغییر در طراحی فضاهای گم و فاقد دید بصری و طراحی منظر هماهنگ برای بهبود دید بصری محیط و امکان نظارت بیشتر.
طراحی اشکال یکدست در بافت محالت؛ اشکال عمودی ،احساس بسته شدن فضا را در فردی که در آن محیط قرار میگیرد ،تقویت
یشود که تداوم بصری فرد با محیطها مقطع شده و بر میزان بیدفاعی فضا افزوده گردد .عالوه بر این ،وجود چنین
میکند و موجب م 
شرایطی همسایگیها را از بین برده و میزان نظارت طبیعی را از افراد این گونه محالت میگیرد.
بيشتر کردن امكان نظارت با تغ يي ر محيط زيست ،طراحي ،تع يي ن محل قرارگيري ساختمانها و فضاي اطراف آنها.
حذف نقاط کور و نورپردازی مناسب معابر ،ساختمانها و خیابانها با همکاری شهرداری و اداره برق
تعريض معابر مطابق با اصول و استانداردهاي معماري و شهرسازي ،جهت تسهيل رفت و آمد در مکان و امكان گشتزني پليس و
افزايش امكان نظارت رسمي.
قانون ،دستورالعمل و
آیین نامه

تدوین آییننامه و مقررات مناسب برای پیشگیری از قوع جرم در طراحی ساختمان و تدوین دستورالعملهای طراحی فضاهای کالبدی.
تقویت فضاهای فرهنگی-اجتماعی در مناطق و محالت شهری.
افزایش نقشهای گردشگری ،پذیرایی و فرهنگی با تکیه بر هویت کالبدی بویژه رونق بخشیدن به فضاهای شهری در ایام تعطیل و
شبها.
تخصیص و ساماندهی سرانههای تأسیساتی ،تجهیزاتی و خدماتی مورد نیاز ساکنین ،ایجاد فضاهای تفریحی و فراغتی ،ورزشی،
کتابخانه ،پارکها و بسیاری از مکانهای تفریحی جهت پرکردن اوقات فراغت جوانان ،بویژه برای مناطق حاشیهای و فرودست.

کاربری

زمین

استانداردهای شهری

و

فراهم کردن خدمات و زیرساختهای مطلوب برای جذب بیشتر جمعیت ساکن به مرکز شهر همچنین تخصیص و ساماندهی سرانه-
های تأسیساتی ،تجهیزاتی و خدمات مورد نیاز.
برقراری تعادل و توازن در نوع و ترکیب کاربری اراضی (مراکز شهری ،حاشیهها و.)...
پاالیش کارکردی فعالیتهای ناسازگار و رفع همسايگي كاربري ناسازگار که موجب تردد زياد افراد غريبه و نا آشنا در م 
یشود و انتقال
كاربريهای ناسازگار به خارج از محدودة مسكوني.
مکانیابی مناسب محوطه پارکینگ بطوریکه براحتی قابل دید و تحت نظارت باشد.
یهای ترکیبی و مختلط بطور مناسب و متنوع ساختن کاربریها و مناسبتهای عمومی در روز و شب.
جذب کاربر 
اصالح برنامهریزی فضایی از طریق استفاده کارامد فضای شهری ،جابجایی فعالیتهای خدماتی و فضاهای عمومی در مناطقی که دید
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و نظارت عمومی کمتری وجود دارد.
یباشند.
حذف کاربریهای متعدد در یک مکان که در ساعات طوالنی از شبانه روز غیرفعال م 
ایجاد کاربری پارکینگ به اندازه مطلوب و استاندارد برای جلوگیری از جرایمی همچون سرقت خودرو و لوازم وابسته به آن.
مشارکتسازی اجتماعی در فرایند برنامه ریزی شهر و ایجاد رویکرد شهرسازی مشارکتی.
همراهسازی و تشویق مردم جامعه در قالب مشارکت در امر پیشگیری و تأمین امنیت اجتماعی.
اجازه دادن به همسایگان و ساکنین در جهت نمایش و بیان هویتشان و مشارکت دادن آنها در امور محوله.

مشارکت اجتماعی

بکارگیری طرح و برنامه مناسب برای مدیریت و نگهداری از فضاهای شهری بوسیله بخش عمومی و خصوصی ،تشویق افراد و ایجاد
گروههای مشارکتی برای مدیریت و نگهداری بهتر.
تغییر در طراحی فضاهای گم و فاقد دید بصری که بنا بر علل مختلف از جمله علل کالبدی ،نبود روشنایی و آشکار نشدن جرم به
یکند.
علت تاریکی که فضاهای مناسبی را برای ارتکاب بزه فراهم م 
نورپردازی مناسب معابر و خیابانها ،حصارکشی ساختمانهای رها شده و اراضی متروکه ،ساماندهی و توانمندسازی ساخت و سازهای

طراحی و نورپردازی

کالبدی و توسعه اجتماعی در محالت بخش مرکزی شهر.
ايجاد روشنا يي كافي و بهبود نورپردازي در معابر و مكانهاي خلوت.
اولویت بخشی به فعالیتهای پلیس بر پایه استفاده بیشتر از فناوریهای سامانههای اطالعات جغرافیایی.
افزایش مراکز پلیس و کالنتری در محدوده کانونهای جرمخیز.

اقدامات پلیسی

یها بمنظور شناسایی و دستگیری برخی افراد سابقه دار در مکانهای با تراکم باالی
فعال نمودن افسران اطالعات و تجسس کالنتر 
جرم ،بصورت تصادفی.
ایجاد مدیریت یکپارچه ،کارآمد ،مشارکتی و پاسخگو که از همه امکانات و ابتکارات برای جلب فرصتها ،دور کردن تهدیدها و تأمین

اقدامات مدیریتی

امنیت استفاده کند.
بهينهسازي و ارتقاي يك فت زندگي برخی روستاهاي اطراف شهرها که به مرور زمان در بافت شهري ادغام شده اما فاقد معيار و

شاخصهاي الزم هستند.

تهيه طرحهاي تفصيلي پايه براي اراضي با قابليت توسعه مسكوني در مناطق غيررسمي.

ساماندهی سکونتگاه-

انجام طرحهاي بهسازي شهري در سكونتگاههاي غيررسمي.

های حاشیهای

تقويت نظارت اجتماعي رسمي و غيررسمي در مناطق حاشيه نشين.
استفاده از ظرفيتها و توانهاي مناطق حاشيهنشين به جهت پويايي جامعه شهري.
رفع آسیبها و توانمندسازی و ساماندهی محالتی که دارای آسیبهای کالبدی فراوانی هستند.
توانمندسازي و ساماندهي محدودههای حاشیهای و اسکان غیررسمی.
استفاده از تحلیل کانونهای جرمخیز در پیشگیری و کنترل جرایم.

بهرهگیری از سیستم

تجهیز مراکز انتظامی به سامانه اطالعات جغرافیایی و تحلیلهای فضایی سرقت برای افزایش یا بهبود نحوه نظارت رسمی از سوی

اطالعات جغرافیایی

آنان.

تجهيز مراکز انتظامي به سيستمهاي اطالعات جغرافيا يي ( )GISو پایگاههای داده مکانی.

آموزش از طریق رسانهها برای کاهش سهلانگاری مالکین (خودرو ،ساختمان و )...برای سخت کردن دسترسی سارقان و مجرمان.
اتخاذ راهکارهای فرهنگی -آموزشی با هدف پیشگیری ،بوسیله آموزش ،اطالع رسانی ،توسعه و تقویت فعالیتهای جایگزین ،اقدامات

آموزش

NGOها.

حمایتی ،انجام تحقیقات کاربردی و بهرهگیری از

تعیین نقاط جرمخیز در نقش وضعیت کالنتریها ،تجزیه و تحلیل وقایع ،تغییر تاکتیکهای بازدارنده با استفاده از نیروهای مشهود،
غیرمشهود و دیگر نهادهای بازدارنده انتظامی (متناسب با شرایط روز و شب)
سایر

راهکارها

و

پیشنهادها

اتخاذ سياستهاي فراواكنشي مناسب در حوزه ي شهرسازي ،به ويژه از طريق اعمال دخالت و مديريت در توزيع ،تر يك ب و تنوع
كاربريها ،رعايت معيارهاي مكانيابي در استقرار فعاليتها و پيشبيني ضوابط و مق ّرّررات الزم.
در نظر گرفتن سیاستهای تشویقی توسط مسئولین محلی برای فعالیتهای منطبق با استانداردهای زیستمحیطی.
کنترل بيشتر مبادي ورودي و خروجي شهر با توجه به موقعيت گذرگاهي و ايستگاهي.

جمعبندی و پیشنهاد
در این پژوهش ،تحقیقات داخلی در زمینه طراحی محیط و پیشگیری از جرم ،مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
مهمترین نتایج حاصل از این بررسی بدین شرح ارائه میگردد:
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 oپژوهشهای موجود در این زمینه در کشور ،در دهه  80رونق گرفت.
 oدر تعدادی از پژوهشها شیوه اصولی تحقیق رعایت نشده است ،بگونهای که فاقد پرسش و فرضیه میباشد.
 oدرصد قابل توجهی از پژوهشها فاقد رویکرد نظری مشخص هستند.
 oشیوه تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری در بخش قابل توجهی از آنها با نواقص و کاستیهایی همراه است .بگونهای
که به برخی از پرسشهای تحقیق پاسخی داده نشد و در طول تحقیق ،حرکتی در جهت پاسخ به برخی پرسشها
صورت نگرفت و یا درصورت تالش برای پاسخ به آن ،از تحلیلهای ناقص و غیراصولی بهرهگیری شد.
 oنشانی مبنی بر یک تقسیم کار بین مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی برای پیشبرد اصولی تحقیقات در این زمینه در
کشور وجود ندارد .لذا برخی موضوعات به وفور تکرار میشود و از برخی دیگر از موضوعات که اتفاقا وجود آنها
ضروری است ،سراغی نمیتوان گرفت.
با توجه به بررسی حاضر و نتایج بدست آمده ،پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
 oمراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ،در گروههای مختلف به نوعی تقسیم کار اهتمام ورزند تا هر مرکز یا قطب تحقیقی
به یک بعد و جنبه از طراحی محیطی و پیشگیری از جرم بپردازد.
 oمحققین برای تحقیقات دردست اقدام در آینده به اصول روش تحقیق توجه جدی نمایند و از رویکرد نظری
مشخص و روش تحقیق صحیح استفاده کند.
 oالزم است در تحقیقات آتی ،پرسش تحقیق ،روش تحقیق ،ابزار و شیوه تحلیل با یکدیگر هماهنگ باشد تا
نتایجی که بدست میآید قابل اعتماد و اتکا باشد.
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