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Abstract 

Criminal spaces are referred to as defenseless urban spaces that have more potential for 

crime than other urban spaces. Due to the special physical structure, many defenseless 

urban spaces are formed in low-income neighborhoods. And because control and 

monitoring in these spaces is lower, they become a hot spot and pose a great challenge 

to the security of the neighborhood. In this regard, the main purpose of this study is to 

investigate the relationship between defenseless spaces and increasing urban crime. The 

present study is applied and descriptive-analytical in terms of purpose and nature, 

respectively. Data collection was done in the form of documents (police report) and 

field (260 questionnaires using Cochran) on site. Correlation analysis was used to 

determine the relationship and t-test and Friedman test were exerted to rank the 

effective indicators. The results indicate that there is a significant and positive 

relationship between the indicators of urban defenseless spaces and crime rates in 

Vakilabad and Haji Pirloo neighborhoods of Urmia. The results of Friedman test 

indicate that the average of all indicators of urban defenseless spaces is equal to 2.82 

and below the desirable level of 3. Among these, the average indices of visual 

disturbance (3.37), space solitude (3.1), and destructive buildings have the highest 

average, respectively. The significance level of all indicators is less than 0.05. Pearson 

correlation coefficient between the two variables of indicators of urban defenseless 

spaces (a total of 9 indicators studied) with the rate of urban crimes is equal to 0.411 

and the level of significance (0.00). Since the calculated margin is less than 0.01, it can 

be said with 99% confidence that there is a significant and direct relationship between 

the indicators of urban defenseless spaces and the rate of urban crime. 
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 یجرائم شهر افزایشدفاع در بی ینقش فضاها

 هیاروممرزی  شهر  رلویپ یآباد و حاجمحالت وکیلمطالعه موردی: 
 

 ، ایرانتبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، بریزت، واحد شهرسازیدانشجوی دکتری  -افشار  صمدی سینا

 ، ایرانتبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، واحد شهرسازی یاراستاد - 1داریوش ستارزاده 

 
 06/02/1400تاریخ پذیرش:                                                 02/11/1399تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
که نسبت به سـایر فضـاهای شـهری قابلیـت  شودیمدفاع شهری یاد ضاهای بیزا تحت عنوان فاز فضاهای جرم

دفـاع شـهری ضـاهای بیکم برخوردار به دلیل ساختار کالبدی خاص، ف یهامحلهبیشتر برای بروز جرم دارند. در 

ه و شـدتبدیل است بـه مکـان جـرم خیـز ترنییپاظارت در این فضاها گیرد و ازآنجاکه کنترل و نیمزیادی شکل 

دفاع یبکنند. در همین راستا هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه فضاهای یمامنیت محله را با چالش زیادی روبرو 

سـت اتحلیلـی  –پژوهش حاضـر ازنظـر هـدف کـاربردی و از ماهیـت توصـیفی  شهری است. جرائمدر افزایش 

تفاده از عـدد بـا اسـ 260مه به تعداد پرسشنا)و میدانی  (تظامیگزارش نیروی ان)صورت اسنادی آوری داده بهجمع

بندی تبهرعیین رابطه و آزمون تی و فریدمن برای برای ت گرفته است. از تحلیل همبستگیکوکران( در محل انجام

 یهارابطه معنادار و مثبت بـین شـاخصیانگر این است که بنتایج پژوهش  شده است.های اثرگذار استفادهشاخص

ون نتـایج آزمـ .وجـود دارد هیـهر ارومش رلویپ یآباد و حاجمحالت وکیلدر جرم  زانیو م یدفاع شهربی یفضاها

از حـد  ترنییو پـا 82/2 معـادل یدفـاع شـهربی یفضاها یهاشاخص هیکل نیانگیمفریدمن بیانگر این است که 

(، 1/3فضـا ) ی(، خلـوت37/3) یبصـر یآشـفتگ یهاشـاخص نیانگیـبـین مآمده است. درایندستبه 3 تیمطلوب

ها اخصشـ یتمـام یاند. سطح معناداررا به خود اختصاص داده نیانگیم نیباالتر بیبه ترت یبیتخر یهاساختمان

)مجمـوع  یدفاع شهربی یفضاها یهاشاخص ریغدو مت انیم رسونیپ یهمبستگ بیاست. ضر 05/0کمتر از  زین

زآنجاکـه خطـای ( اسـت. ا00/0) یعنـادارو سطح م 411/0برابر با  یجرائم شهر زانیشاخص موردبررسی( با م 9

و  یدفاع شهربی یفضاها یهاشاخص نیگفت، ب توانیم ننایدرصد اطم 99است، با  01/0شده کمتر از محاسبه
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 مقدمه

، افزایش شهرنشینی و تبـع آن افـزایش دهدیمقرار  ریتأثهای عصر ما که امنیت اجتماعی شهرها را تحت یکی از ویژگی

مروزه با گسترده و پیچیده شـدن جوامــع، (. ا104: 1392فیروزآبادی، است )جمعیت محالت غیررسمی در اطراف شهرها 

عوامــل پایــداری جوامــع  نیتریامنیـت یکـی از اصـل .به خود گرفته است یادهیچید گسترده و پابعا ،موضـوع امنیـت

بـا رشـد و توسـعه  هگذشـت یامفهوم امنیت در شهرها طی دهه(. 54: 1395موسوی و همکاران،) دیآیامروزی به شمار م

 یهاو جنبـه هشـهرها، از حالـت اولیـ تر شدن رواب  اجتماعی شهروندان درشهرها و پیچیدهشهرنشینی و گسترش کالن

که امـروز طوریاست، به هی و سیاسی را در برگرفتگاقتصادی، اجتماعی، فرهن  شده و ابعاد مختلخارج سی محسوکفیزی

و  هـامهاجرتبا افزایش  (.128: 1397جاللیان ویسیان،امنیت در شهرها شامل تمامی مفاهیم اجتماعی و اقتصادی است )

دفاع شهری نیز بیشتر شده و همین امـر توجـه بـه رابطـه موضـوع نشین در شهرها، فضاهای بیاشیهگسترش مناطق ح

دوچندان کرده است. امنیت و جرم ارتباط مستقیم با فضا و نوع کیفیت محی  شهری  امنیت و جرم در فضاهای شهری را

های (. ویژگی132: 1389قرایی و همکاران،) ی ناامن، از عوامل بروز جرائم شهری استهامحلهدفاع و دارند. فضاهای بی

و  هافرصـتگیری فرهنگی حاکم بر محدوده محالت کم برخوردار موجب شکل کالبدی خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و

گیرد که تعـداد جـرائم بسـیار بـاالتری در هایی شکل می. بدین ترتیب در محدوده شهرها، کانونشودیماهداف مجرمانه 

بـه  ایـ یبا ساختار کالبد کم برخوردار های(. محله564: 1389کالنتری و همکاران، د )نداری دیگر را ودهامحدمقایسه با 

 یهاتیفیرو توجه به کانکارناپذیری دارند ازاین ینقش ،بدون دفاع یفضا کی جادیا یخاص در چگونگ یفرم فضا یعبارت

 توانـدی، مهافضـا ایـندر  یهای عملکردویژگی نیهمچن (.795: 1393و شعبان جوال،  یزی)عز یابدیم تیفرم فضا اهم

از  یتـیو جمع یکیزیرشد ف لیدل به دفاع در شهرهابی یفضاها (.18: 1392 ،یو عمار چی)قل باشد یجرائم شهر سازنهیزم

. فضـاهای (9: 1395و همکـاران، یاریـ)ز اسـتیافتـه افزایش گـرید یاز سو یمیقد مناطق بیو تخر یفرسودگ ،کسوی

 دادییجرم روای بسیار مؤثر هستند. دفاع با روند رو به رشد خود در افزایش جرائم شهری بخصوص در محالت حاشیهبی

جـرم و بـزه تأثیرگذارنـد: بزهکـار، مکـان  وقوع است. چهار عامل مهم در یعوامل گوناگون ریوقوع جرم تحت تأث دهیچیپ

همواره بـر همـه رفتـار انسـان  ییایو فضای جغراف  یمح نید؛ بنابرانباش داشته زمان وجودهم ده،ید و بزه نیکار، قوانبزه

 ،یاجتمـاع اتیخصوصـ کالبـدی و هـایویژگیبـوده اســت.  رگـذاریداشته و انسان هم بر آن تأث ریجرم تأث و ازجمله بزه

ی شـماعی واحـد) شـودمی یرفتارهای خاصـ گیریشکل از فضاهای شهری، موجب یحاکم بر بعض یاقتصادی و فرهنگ

فرصـت  ،یو اجتماع یهای کالبدویژگی لیهستند که به دل فضاهاییازجمله  یدفاع شهربی فضاهای. (192: 1397نژاد، 

عـدم  ،یواقعـ نیهستند که فقدان موانع نماد یادهیچیپ تعامل محصولن فضاها یها باالست. او خشونت در آن یبزهکار

جـرائم و  زانیـموجـب شـده م ،یکـیزیو ف یاجتمـاع ،یعـیت طباعم از نظار یمشخص و امکانات نظارت یاحوزه  یتعر

 در بروز یاز عوامل اساس یکیدفاع بی یفضاها (.9: 1390و همکاران، یبی)نا باشدتوجه ها قابلدر آن یاجتماع هایآسیب

ی زنـدگ تیفیک آوردن نییدر پا یفضاها عامل مهم نیا نیهستند. همچن وستهیپ هایخشونتویژه به د،یشد هایخشونت

ی بشـر اتیـح یدو عامـل اساسـ یو آسـودگ تیـمسئله را مدنظر داشت که امن نیا دیبا گر،ید ی. از سوروندمی شمار به

 را تیـو امن دهـدمیانسان را شرح  یاساس یازهایشده نساخته  یدرك مح یدر مدل خود که برا تونیکه لچنان هستند،

تنها که مـا نـه دهدمینشان  یتجربه جهان (.45 :1390و همکاران، یزیتبر ی)محسن گیردمیدر نظر  هاانسان یاساس ازین

 یشـهر یفضاها لیدل نی. به همبریممی نیاز ب زیشده را نساخته هایمکانبلکه  ،رویمنمی شیبهتر پ یسوی فضاسازبه

موازات خود خشونت و به را داشته باشد و یاریبس یتبعات منف توانندمیبه وجود آمده است که  یادیز یهویت و ناآشنابی

 ی،شـهر ریزیبرنامـهو  حـیاطر نوین مبانی(. در 2: 1392،یو جوهر یوسفی) شود یدهند و موجب ناامن شیرا افزا ستر

در ت. ـــسا حرـــمط حیحـــص ریزیبرنامـهو  یـــحاطر قـطریاز  ص،خا نمکا یکدر  مجر وزبر مینهز دنکر فبرطر
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در فضـا و  ناـنسـا راـفتـر کـه نکتـه یـنا بـه توجهو  ستا صخا ریاـفتر وزرـبدر  ننساا كمحر فضا اردمواز  ریبسیا

 یاـلگوهـا روـظهـو  وزرـبـ. اگرچـه در ستا وریضر یمرا دهبو وتمتفا ص،اـخ هـهندسو  کلـش با وتمتفا هایمکان

 ع،مصـنو محی  فضایی و یدـکالبعوامل  نقشاز  ماا ،نددار ارقر لویتدر او شناختیجامعه یاـمتغیرهها در انسان ریفتار

 بـا بـمتناسـو  دـمـرآکا ب اضـو ینوبا تد وزمرا .دبو غافل نباید نیزجرائم  وزبرو  رنابهنجا یاـهرفتار عقوو بستر عنوانبه

 یخیـز مجـر هایفرصت کاهش ایبررا  هـمینز ،دفاع شهریب برای فضاهای بیـمناس یاـلگوها ئهو ارا محیطی ی اشر

ساکنان محلی را وادار سازد تا رفتارهـا  تواندیمدرنهایت تغییرات طراحی محیطی  .دهندیشهری را کاهش م یفضاهادر 

در محالت کـم برخـوردار کشـور نیـز بـه دلیـل  کردن ارتکاب جرم تغییر دهند. ترسختی زندگی خود را برای هاوهیشو 

زا بیشـتر آمیز و جرمرهای خشونتو پایین بودن کیفیت بصری فضاهای عمومی، رفتا هاآشفتگی بصری، کمبود زیرساخت

عنوان بسـتر و مکـان دفاع شهری بهفضاهای بیاست که  یضروررو برای کاهش رفتارهای جرم خیز شود ازایندیده می

ی ارومیه ازجمله محـالت کـم برخـوردار هسـتند کـه در اثـر گسـترش شـتابان آباد و حاجمحالت وکیلجرم کمتر شود. 

درنتیجه با آشفتگی بصری، پراکندگی فضا، وجود فضاهای خالی و فضاهای مخروبـه زیـادی اند و گرفتهشهرنشینی شکل

های مختلفی در آن ظاهرشده است که ایـن امـر بـر میـزان جـرائم دفاع به شکلروبرو است که موجب شده فضاهای بی

کـه در ایـن فضـاها طوریهآباد اثـر گذاشـته اسـت بآباد و حاجیآمیز در محالت وکیلهای خشونتشهری و نوع رفتاری

تواند امنیت اجتماعی و کیفیت زندگی کـل در صورت ادامه روند می روز، میزان وقوع جرائم شهری بیشتر شده است.روزبه

رو افزایش جرائم شهری در محالت مذکور اهمیت پـژوهش حاضـر را دوچنـدان شهر را با چالش جدی روبرو سازد. ازاین

دفاع در میزان جرائم شهری است تا در جهـت ارتقـای کیفیـت وهش بررسی اثر فضاهای بیهدف پژ نیبنابراکرده است. 

پاسـ  بـه ایـن پژوهش حاضر به دنبال محالت مذکور بتوان اقدامات مطلوب انجام داد. در همین راستا  محی  زندگی در

 ی چه ارتباطیآباد و حاجدر محالت وکیل شهری جرائمدفاع شهری و میزان ی فضاهای بیهاشاخصبین  سؤال است که

 وجود دارد.

 

 پیشینه پژوهش

شـده اسـت کـه در ایـن قسـمت بـه دفاع شهری و ارتباط آن با جرائم شهری انجاممطالعات زیادی در حوزه فضاهای بی

بـا انتخـاب چهـار جـرم  2018در سـال  همکـاران و 1کیـوکوئیمت. شودیمتعدادی از این مطالعات خارجی و داخلی اشاره 

 یالگوهـا نیـیتب یو چگـونگ یـیچرا یبـه بررسـ آمیزخشونت سرقت بانک، سرقت خودرو جرائم ،یمنزل مسکونسرقت 

 ت،یـآمیز بـا محرومسرقت بانک و جرائم خشـونت انیم گرفتند که جهیدر شهر لندن پرداختند و نت تیجرم و جنا ییفضا

جرائم در  یعموم یالگوها تیاهم انگریپژوهش ب جیتا. نمثبت وجود دارد یهمبستگ ینژاد یو ناهمگون یثباتی مسکونبی

بـه  جرائمی کل ییفضا یبا داشتن الگو توانمیرهگذر  نیکوچک است. از ا اسیانواع جرائم در مق ییفضا یشناخت الگو

کارگیری بـه لیپتانسـ یباهدف بررسـ(، پژوهشی 2018)و همکاران  2رومنز. جرائم خرد اقدام کرد ییفضا یالگو ییشناسا

هـدف،  نیـبـه ا یابیمنظور دسـتهـا بـهانجام دادنـد. آن (کیبلژ) یشهر هایبافت جرم در بینیپیشهای وتحلیلتجزیه

در  122های از سـلول یاوجرح را در شبکهو ضرب یابانیمنازل، سرقت خ سرقت مطالعات در دسترس مربوط به سه جرم

وتحلیل بـا تجزیـه یهای کـاربردبینیپیش دهدمین پژوهش نشا جیکردند. نتا آوریجمعیی صورت فضامترمربع به 122

در  یمهم ریتأث تواندمیها داده یزمان کیکه تفک دهدمیامر نشان  نیپذیر است. اامکان ایشبکهسطوح  در جرم هایداده

بـین هی توجنظمـی و جـرم ارتبـاط قابـلی در تحقیقی با عنوان زوال فیزیکـی، بیموثیت .ها داشته باشدبینیپیش ییکارا

                                                           
1 . Matthew Quick 

2 . Rummens 
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مسـتقیم  رابطهنظمی و جرم و مستقیم قوی بین بی رابطه شرای  فیزیکی با جرم را نشان داده است که در آن نظمی وبی

 یهـاپنجره"عنـوان  بـا یا، در مطالعـه(1982داشـت. ویلسـون و کلینـک ) متوسطی بین جرم بـا زوال فیزیکـی وجـود

 هاخشـونتوقـوع جـرائم و  عامـل نظمـان  رااه رفتارهـای بیمخصوصاً به همـر فیزیکی،زوال فضای  درمجموع"شکسته

تولیـد  هـاییمکان، نظمـان بیرفتارهـای  افزایش زوال فیزیکی مجاور، در ترکیب با لینک،و ک ویلسونعقیده . به دانندمی

، یرفتارهـای مجرمـان هسـتند جـذاب اسـت )تیمـوث مانند -غارتگری گوناگون برای جذب افرادی که مستعد کهکند می

است.  پرداختهدفاع بیقابل دفاع   یجرم و فضاها رابطهبه بررسی  ،سالی مری در تحقیقی با عنوان فضاهای(. 174: 2006

آن فضـاها را مسـتعد  نیـومناند که ها در مناطقی اتفاق افتادهکه نیمی از سرقت داد نشان ،هانتایج حاصل از تحلیل داده

دور از دید، فضاهای تنـگ  دورافتادهو  پرت مری شامل: فضاهای یهاافتهیا در کند. این فضاهمی جرم و خشونت معرفی

در  روهـایپیاده، دهـدیکه امکـان برداشـتن چیـزی را م موجودی ها، شکافهاساختماننور بین راهروهای کم باریک، و

داده را به خود از جرائم رخ نیمی نظم بود کهریخته و بیهای ممتد درهمبتونی و فرورفتگی هایستونامتداد خیابان که با 

دفـاع و بی یفضـاها یبنـدپهنه( در پژوهشـی بـه 1398همکاران )محمدی و  (.404: 1981مری، اختصاص داده بودند )

 ANP هایمـدل و بـا اسـتفاده از یلیتحل -یفیو توص یپژوهش کاربردپرداخته است.  لیدر شهر اردب یزیخمستعد جرم

شـده بـا ادغام یو روستاها یاهیحاش یهامحله شتریب دهد،ینشان م هایبررس جیتانفته است. صورت گر یبندپهنه کوریو

بزهکارانـه  یدفاع پـذیری در برابـر رفتارهـا تیازنظر قابل لیشهر اردب یو غرب یشمال غرب ،یشمال ینواح کیبافت ارگان

( 1396)و همکـاران  یمنصـور تندهسـ ریپذبیآسـ اریبزهکارانـه بسـ یدارند و در برابر بـروز رفتارهـا ینامساعد  یشرا

 122در شهر کرمانشاه انجام دادند. در ابتـدا از  جرائم شیو افزا یدفاع شهربی یارتباط فضاها یرا باهدف بررس یپژوهش

دفـاع شـهر کرمانشـاه بی یکسبه اطـراف فضـاها از قیعم یهامصاحبه یفیشد و سپس در بخش ک یشهروند پرسشگر

 ،یشهر یفضاها یو معمار یطراح مختل  عوامل انیم گفت توانیپژوهش مذکور م هاییافتهاس صورت گرفت. بر اس

در  تیو تراکم فعال یشهر یکردن در فضاها نظارت ،یشهر یفضاها ییخوانا زانیم ،یشهر خدمات به نداشتنی دسترس

و  یاریـز .وجـود دارد یعنـادارم رابطـه یشـهر بروز جـرائم زانیو م یدفاع شهربی یفضاها جادیشهر مؤثر در ا یفضا

. تهران انجام دادند یمحله هرند سطح در یدفاع شهربی یفضاها بندیپهنهو  یباهدف بررس یپژوهش( 1395همکاران )

 ،یکالبـد ضـع  ،یشـهر یحضور مردم در فضـاها زانیفضاها، م یپژوهش شامل نورپرداز نیشده ابررسی هایشاخص

و  یفضاها با بلوك مربوط به پارك هرند تریندفاعبیانطباق  دهندهنشان جینتا ست.بوده ا  یمح یو آلودگ تیضع  فعال

بـه  تـوانمینداشته است،  یمطلوب تیوضع ،دفاعبی یکه ازنظر وجود فضاها هاییبلوك گریمحوطه اطراف آن است. از د

 جـادیمکـان در ا نقشی بررسنوان ( در مقاله با ع1395) یمیمق. اطراف آن اشاره کرد یفضاها و یپارك حقان هایبلوك

به اینت نتیجه رسیده اسـت  جرم ازی وضع رییشگیپ محور برای مکان راهکارهای و ریتداب میتنظ و نیتدو جرم؛ تیموقع

حـاکم بـر  ی شـناختجـرم  های. بزهکاران با توجه به ویژگیشودمی عیتوز یهای مکانجرائم با توجه به ویژگی اههسی که

بـا توجـه بـه  تـوانمیمبنا،  نی. بر ازنندمی یمنطق ییهاانتخاب مکان ارتکاب جرم، دست به محاسبهمحل، در  ایمنطقه 

امـاکن  نیتـریرا صـرف بحران رییشـگیمحدود پ منابع وه،یش نیو به مؤثرتر دیجهت بخش رانهیشگیپ ری، به تداب«مکان»

رهاشـده،  ایـدر دسـت اجـرا  یهاقلمرو، نظارت، طرحکه  دندیرس جهینت نی( در مقاله به ا1394) زادهو حاتم  ییکرد. وروا

بـا  ایـفضاهای بـدون کـارکرد  گر،ید ساتیو تأس یبودن )فضاهای گم(، کنار هم قرار گرفتن مناطق مسکون ریناپذ تیرؤ

فـرم و عملکـرد،  نیتمام و متروکه، عـدم ارتبـاط بـنیمه یهاساختمان ،ییکار(، نبود روشنا یزمان میکارکرد متناوب )تقس

زا در تـرین عوامـل جـرممهم بیـترت ، بههاپل ریو ز رگذریها، ز)عدم حضور مالک(، کنج یساختمان، نداشتن متول ریتصو

تحلیـل الگوهـای فضـایی بزهکـاری در ی با عنـوان امقاله ( در1390ی )هستند. کالنتر یشهر یمعماری شهری فضاها

 یکمبـود برخـ ،یکـاربری مسـکون زانیـباال بودن م سیممنطقه اسکان غیررسمی بیدر مناطق اسکان غیررسمی شهرها 
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و گذران اوقـات  یورزش ،یهای فرهنگکاربری یشهری و نبود برخ ساتیو تأس یدرمان ،یآموزش سبز، های فضایکاربری

گیری است، در شکل ساخته دشوار اریمحدوده از شهر را بس نیدر ا یکه نظارت رسم یانتظام فقدان کاربری زیفراغت و ن

دهـد کـه بیشـتر نشـان می هایبررسـنتـایج  مؤثر بوده اسـت یررسمیاسکان غ منطقه نیبزهکاری در ا ییلگوهای فضاا

دفاع شـهری در آن در محـدوده محـالت فرسـوده و یـا مرکـز شـهر شده در مورد جرم و اثر فضاهای بیمطالعات انجام

شـده اسـت همچنـین در پرداخته دفـاعبر فضاهای بی شده است و کمتر در محالت کم برخوردار به تشریح اثر جرمانجام

های که در مطالعه حاضـر شـاخصشود درحالیصورت یک متغیر در نظر گرفته میدفاع بهشده فضاهای بیمطالعات انجام

تفـاوت  شده و میزان اثرگذاری آن نسبت به هم نیز تحلیل و بررسـی گردیـده اسـت.تک بررسیدفاع به تکفضاهای بی

جرم  دفاع برهای اثرگذار فضاهای بیای است که در محله کم برخوردار به بررسی شاخصلعه در محدوده مطالعهسوم مطا

 کمتر موردتوجه قرارگرفته است. شده قبلیکه در این مطالعات انجام پرداخته است

 

 مبانی نظری
، جدیـدترین رویکـرد بـه مقولـه امنیت در ساختار کالبدی شهری یا جلوگیری از جرائم شهری از طریق طراحـی شـهری

(. فضاهای نامناسب شهری، فضاهای 83: 1388بمانیان و محمودی نژاد، ) آیدحساب میکاهش جرم در ساختار شهری به

های وقـوع جـرم در های ناامن، شهرهایی با معماری فق  مردانه، همـه و همـه از عوامـل و زمینـهدفاع شهری، محلهبی

دفـاع شـهری یـاد زا تحت عنـوان فضـاهای بی(. فضاهای شهری جرم106: 1396پور، حیمشجاعیان و ر) شهرها هستند

قلـیج ) گفت نسبت به سایر فضاهای شهری قابلیت بیشتری برای بروز جـرم دارنـد توانیمشوند که به لحاظ تعری  می

خـود دفـاع کنـد؛ فضـایی  تواند ازدفاع شهری، فضایی است که رهاشده و نمیفضای بی( 29-27: 1392خانی و عماری، 

هستند که امکان اتفاق افتادن  ییفضاها. کنداست که به کسی تعلق ندارد و بنابراین کسی از آن نگهداری و مراقبت نمی

ازنظر اتفاق افتـادن  یمرده، ول یهستند که ازنظر حفاظت ییاست، فضاها گرید یاز فضاها شتریها بدر آن یاجتماع بیآس

هـای تـرین ویژگیاز مهم دفـاعبیخاطر به فضاهای فعال و زنده هستند. ضع  نظارت و تعلق ییامسائل نابهنجار، فضاه

 توانـدمینبایـد فراموش کرد که وجود حتی یک مغازه کوچک در یک کوچـه یـا معبـر نیـز  .اجتمـاعی ایـن فـضاهاست

رؤیت پذیری، محـاط بـودن و نبـود  عدم .(148: 1996عاملی در کـاهش جـسارت برای بسیاری از تخلفات باشد )نیومن،

 فضـاو ناپایداری جمعیت، ازدحام و تـراکم جمعیـت، فرسـودگی و آشـفتگی  ثباتیبیفرصـت نظـارتی، خلوتی و تاریکی، 

در این نوع فضـاها . (112: 1386فقدان عنصر نظارت اجتماعی است )بحرینی، دفاعبیخصوصیت اصلی فضاهای  .)همان(

؛ نایبی 1385)مدیری،  شودمیتلقی  دفاعبیهای مهم فضاهای و از ویژگی خوردمیعیت به چشم ثباتی و ناپایداری جمبی

هـای فیزیکـی، منـاطق دفاع شهری مناطقی در شهرها هستند که با توجه به ویژگیفضاهای بی(. 19: 1390و همکاران، 

 خوبیبـههـا رت داشـتن مالـک، از آنبرای وقوع جرائم هستند. این فضاها به کسـی تعلـق ندارنـد و در صـو تریمناسب

عنوان فضـاهای دنـج و امـن بـرای کـه بـهطوریاز دید عموم پنهان هستند؛ به هامکان. برخی از این شودنمینگهداری 

(؛ بنـابراین فضـاهایی مطمـئن بـرای بـروز 12: 1393و همکاران، خواهفرهادی) شوندمیرفتارهای انحرافی در نظر گرفته 

گونه فضاها، فضاهایی هستند که ازنظر حفاظتی مرده، اما ازنظـر آمیز هستند. از سوی دیگر، اینخشونت اعمال غیرمجاز و

دفـاع، فضـاهایی ها فعال و زنده هستند. همچنین ازنظر اسـکار نیـومن فضـاهای بیبروز مسائل نابهنجار فضاهایی در آن

وجـود  بـه را الزم نظـارتی امکانـات و نیستند ده مشخصیشزه تعری هستند که موانعی واقعی و نمادین ندارند، دارای حو

اسکار نیومن درباره پیوند میان طـرح مسـکن و رفتـار جنـایی یـا  قاتی( تحق2: 1393)قلمبر دزفولی و محمدی، آورندنمی

رؤیـت ی کوچک ساکنان قابلهاگروهی کوچک و فضاهای نیمه عمومی که برای ها یمحدهد که ضداجتماعی نشان می

ی شخصی است. چنین فضاهای از خـود هانزاعکاری، سرقت و طور احتمالی دارای میزان کمتری از جرم و بزهبه اشدبیم
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ممکن است بـه  هافرصت. این ندیبیمافتد که مرتکب، فرصت را مناسب ها وقتی اتفاق میکنند. بیشتر جرمنگهداری می

ان به نقاط دنج، نبود اهالی خانه، روشنایی کـم، محصـور بـودن علت یک یا ترکیبی از چند عامل باشد مانند دسترسی آس

منظور (. بـه29: 1394امیریـان فارسـانی و همکـاران، ) کند باشدتر میرنگانداز ضعی  و متجاوزان را کممحدوده و چشم

ت شـده اسـمطرح و رویکردهای مختلفی هاهینظردفاع شهری کاهش جرم در فضاهای شهری بخصوص در فضاهای بی

 .شودیمها اشاره که در اینجا به برخی از این

 

 زیخ جرم یهامکان هینظر

 کیاز شهر،  یمکان بخش نیا محدوده .باالی ارتکاب جرم است زانیمکان با م کی انگریب ،خیزجرم هایمکانصطالح ا

 نیـا گـر،ید  یـتعر .باشد یمجتمع مسکون ای خانهیکممکن است  یحت و گریکدیمجاور  ابانیچند خ ایمحله کوچک و 

 نیـادانسـته اسـت. ساله یک یدوره زمان کیجرائم و حداقل در  ادیکوچک با امکان وقوع ز هایمکانمعادل ا اصطالح ر

جـرم اسـتوار  یمکان یشناس علت یوعن هیشد و بر پا مطرح 1989سال  در و برگر نیوسیله شرمن گارتنخست به دگاه،ید

 ب جـرماز ارتکـا یادیـعناصر کالبدی، دارای تعداد ز یوجود برخ لیدل شهری به خاص نقاط یبرخ ه،ینظر نیشد. طبق ا

 هصـیخص نیـشـهر دارای ا یحواش گذرها و یرخبونقل شهری(، حمل یهاستگاهیو ا هاانهی)پا شهری یها. گرهباشندیم

انه اطالعات و به کمک سام یافزارهای اختصاصبا استفاده از نرم زیخ جرم یهاحدود مکان نییو تع یبررس ندیهستند. فرا

در جهـت  تـوانمییزیکـی دافعان رویکرد مکان بنیـاد معتقدنـد از محـی  ف(. م31: 1373دادور، ) گیردیم صورت یمکان

رنتیجـه یابـد و د درصد وقوع جنایت و ترس از جـرم کـاهش شودمیدرستی استفاده کرد که باع  رفتار به تأثیرگذاری بر

های کانون دریافت که تحلیل جغرافیایی توانمیفوق  را بهبود بخشید. با در نظر گرفتن تعری وسیله کیفیت زندگی بدین

دین های تراکم و تمرکز بزهکاری در سـطح شـهرها اسـت و بـو تعیین حدود محدوده خیز فرآیند نمایش، شناسایی جرم

مناسـب جهـت حـذف یـا  هاییاسـتضمن شناسایی عوامل این تمرکز، در جهت ارائه راهبردها و س شودمیسعی  طریق

نتـری و کال) کـرددر آینـده پیشـگیری  هامحـدوده انجام داده و از وقـوع بـزه در ایـن هاییاقدامکاهش اثر این عوامل، 

 .(5720: 1389همکاران، 

 

 طراحی محیطی و پیشگیری از جرم

یطی را مطرح کرد. بـه نظـر او اولین کسی بود که نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی مح« جفری» 1969در سال 

توجهی در عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم از قبیل محرومیت، تـأثیرات فرهنگـی، خـانواده و... شناسان به میزان قابل جامعه

که محـی  در اختیـار مجرمـان قـرار  هاییفرصتاند. او بر اند و به عوامل بیولوژیکی و محیطی توجهی نکردهاغراق کرده

 CPTED" به نظر جاکوبز دیدگاهدانست. میمحیطی  هایفرصتاز این  اشت و جرائم گوناگون را ناشیتأکید د دهدیم

ایـن دیـدگاه بـه پیشـگیری از جـرم از طریـق (. 42 :1394جعفری، بهترین ابزار برای کاهش محیطی بزهکاری است )"

وقوع جـرم و بهبـود زنـدگی  یهافرصت منجر به کاهش تواندمیکه  نمایدمیریزی مناسب محی  تأکید طراحی و برنامه

های اراضـی از قبیـل منـاطق ریزی و مدیریت محی  فیزیکی و کنترل کاربریدیدگاه از طریق برنامه»منطق . مردم شود

به امنیت و سالمت عمومی جامعه کمک نمود. به  توانمیتجاری، مسکونی، معابر عمومی و نیز طراحی فضاهای شهری 

 اسـتم شـهری ئشهروندان از طریق ساختارها و فضاهای شهری عاملی مهم در کنتـرل جـرا ایهمراقبت« جفری» نظر

غیرقـانونی  هـایفعالیتعنوان عامل بازدارنـده که از نظارت طبیعی شهروندان به کوشدمیاین دیدگاه  (36: 1398بیات، )

و توسعه ایـن دیـدگاه داشـته  گیریشکلدر  ایبرجستهنقش « جاکوبز»شهری بهره گیرد.  یهاهمراه با طراحی محدوده

ترین اصول حاکم بر این دیدگاه برای طراحی محی  باهـدف پیشـگیری از ارتکـاب بزهکـاری بـه شـرح زیـر است. مهم



 81                                      ...                                شهری جرائم افزایش در دفاعبی فضاهای قشنصمدی افشار و ستارزاده / 

(. نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی بر این مدار است کـه BENNETT,1986:41است )تفکیک قابل

جلوگیری نمـود. ایـن امـر از طریـق کـاهش  جرائم ی مصنوع از ارتکابها یمح بتوان از ساختار کالبدی شهر و طراحی

صـالحی، شـود )یموقوع جـرم ممکـن  یا کاهش امکان دهی به و کالبدی مناطق شهری در جرم خیزی طبیعی پتانسیل

نی جـرم مطرح شد که بر پایه نوعی علـت شناسـی مکـا ی مجرمانهها یمح، نظریه با عنوان 1989(. در سال 20: 1390

با نقاط خاصـی از شـهر بـه دلیـل وجـود عناصـری کالبـدی، اجتمـاعی،  هامحدودهاستوار گردید. طبق این نظریه برخی 

 ونقل شهری( برخی گـذرهای حملهاستگاهیاو  هاانهی)پا ی شهریهاگره. باشندیماقتصادی دارای فراوانی زیادی از جرم 

مفهوم  (.BENNETT,1986:27)هستند نشین دارای این خصیصه و حواشی شهر ازجمله محالت غیررسمی و حاشیه

 تـوانیمگیری از جرم از گذر طراحی محیطی بر این اصل استوار است که بافـت کالبـدی محـی  را بنیادین برنامه پیش

و درنتیجـه بهبـود کیفیـت زنـدگی گـردد. فضـاهای  ای طراحی کرد که سبب کاهش جرم و یا ترس از وقوع جرمگونهبه

بلکه ساختار  دهدیمرو  هاآنو غیره( تنها فضاهای نیستند که جرم در  هاپاركروها و ، پیادههاابانیخ، ها)ساختمان یهرش

یـا  و ی مجرمانه شده و امنیت شهری را بهبود بخشـدهاتیفعالگیری و بازدارندگی از موجب پیش تواندیمفضا  و طراحی

( و هـایخرابکارمـرز، ی خـالی و بیهـانیزم، هامخروبهمثال، عنوانبه)فیزیکی برعکس باع  ایجاد ناامنی شود. اختالل 

هـا  یمحگونه که جرم و جنایـت بـه تمرکـز در برخـی از احساس ناامنی را تقویت کند. همان تواندیمتمدنی در شهر بی

 به نظر جاکوبز دیـدگاه(. 12: 1392افشار کهن و رحیقی یزدی، دارد )ی کم برخوردار یا غیررسمی( را تمایل ها)سکونتگاه

)لوکـایتو ـ  اسـتبزهکـاری  های محیطیپیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، بهترین ابزار برای کاهش فرصت

 .(5 :1998سیدرس، 

 

 فضای قابل دفاع در برابر جرم

فضـای مقـاوم در  اهگدیـد ومنیـن اسکار  ،یمح یطراح قیجرم از طر رییشگیپ هایاندیشهو در راستای  1970در سال 

و  ر کـاهش جـرمفضاهای شهری مـؤثر د یکالبدی و اجتماع مشخصات برابر جرم )فضای قابل دفاع( را مطرح کرد. وی

 ایـ) سـاخت کنـد درکمـک می شـهر  یبه طراحان مح دهیا نیکرد. به نظر وی ا انیها را باز آن مردم استفاده یچگونگ

بـه  هیـنظر نیـا در ومنیـننـد. نک میسـه یاجتماع دان را در کنترل رفتارهاینوعی شهرونبازساخت( فضاهای کالبدی، به

ی عیبطسطح نظارت  شیزاکالبدی در اف یطراح تیبه قابل نیهمچن ،دهدمی تیاهم از مداخله دولت شیمردم، ب ارییخود

 (.92: 1394وروایی و حاتم زاده، ) استکرده  اریتوجه بس مردم

 

 روش پژوهش

نادی گردآوری اطالعات میدانی و اسـ و ازنظر هدف کاربردی است. روش تحلیلی - توصیفی هیتماپژوهش حاضر ازنظر 
اسـنادی  آوری اطالعات دربـاره پیشـینه، ادبیـات و مبـانی نظـری پـژوهش از مطالعـاتصورت که برای جمعبدیناست. 
( پیرلـو حـاجیآبـاد و وکیل حالتمساکن )شهروندان  در منطقه موردمطالعهمیدانی ی هاداده گردآوری شده است.استفاده

 اکنینسـجمعیـت آمـاری پیمـایش را شده است. پژوهش با استفاده از پرسشنامه لیکرت انجام سؤاالتیابی به برای دست
 .مـده شـیوه زیـر بـه دسـت آ. نمونه پژوهش بر اساس فرمول کوکران بدهندیتشکیل م پیرلو حاجیآباد و وکیل محالت

وسـیله حجم نمونه به 5/0خطا  درصد و %95 نانینفر، سطح اطم 5557معادل  تیبا جمع رلویپ یآباد و حاجمحالت وکیل
 .دیآوری گردو جمع عیدر محل توز پرسشنامهمورد  260اساس  نی. بر ادیآیبه دست م 260فرمول کوکران شامل 

ریزی شهری اسـتفاده ، برنامهشناسی، شهرسازینفر( جامعه 5) نیمتخصصبرای روایی صوری کمی و کیفی و محتوایی از 
اسـت  76/0شده است که آلفای کرونباخ پرسشنامه در حـدود انجام spssافزار برای پایایی از آلفای کرونباخ در نرم شد و

 گرفته است.ی شهری محله انجامهابلوكصورت منظم در بین . توزیع پرسشنامه بهباشدیمکه نشان از پایایی آن 
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 دفاع شهریی فضاهای بیهاشاخص. 1جدول شماره 

 پژوهشگر آلفای کرونباخ هاشاخص

 81/0 میزان روشنایی

 (1392همکاران )قرابی و 
 (1392) عماری و قلیچ
 (1398همکاران ) وی محمد
 .(1390همکاران )و  نایبی

 

 73/0 ی تخریبیهاساختمان

 83/0 ی نیمه کارهاساختمانوجود 

 79/0 خلوتی فضا

 73/0 یبصر یآشفتگ

 77/0 ،کیتنگ و بار یهاکوچه

 74/0 وجود محصوریت

 71/0 تراکم ساختمانی

 74/0 فضاهای خالی و بایر

 

 محدوده موردمطالعه
 بافـتو  سـاخت. سـتا 2 منطقـه ودهمحـد ءجـزو  میـهارو شهر شرقی لشما قسمتدر  پیرلو حاجیآباد و وکیل محالت

 ونبـدو  دهفشـر کلشـ به ساختمانی یحدهاوا گانیک( ارسنتی بافت) یاهیشحا یژگیعموماً دارای و ودهمحد ینا یکالبد

عملکـردی ازنظـر  صـلیا اربلـو اسـتثنایبه ودهمحد معابر شبکه. اندشدهساخته هم رکنادر  صخا گیریجهت فاقدو  نظم

برابـر بـا  1390رشماری سال سهستند. جمعیت محدوده بر اساس آمار  کم  دارای عر کننده است وپخشو  بیشتر جمع

و  یاقولنامـه یهـاکیو تفک وسـازساخت مینـهدر ز مـنظمو  کـافی لکنتـر معد لیلد به همچنین .باشدیمنفر  19161

 معـد بـا افطـرا یرهاشـهو  سـتاهااز رو وتمتفا هایبافرهنگ مهاجرین مهجوو  ضیارا قیمت دنبوو ارزان  غیرقانونی

 هستیم. جهامو ساختمانی راتمقرو  زیشهرسا ب اضو عایتر

 

 
 شهر ارومیهبر روی نقشه  پیرلو حاجی و آبادموقعیت محالت وکیل. 1شماره  شکل

 

 هابحث و یافته
 ردرصـد( افـراد د 45نفر ) 117ودند نفر( زن ب 86/35نفر ) 92 درصد( مرد و 14/64نفر ) 168شوندگان، از مجموع پرسش

ودنـد. همچنـین از بمجـرد  درصـد( 2/52نفر ) 137 دهندگان،پاس  تأهلداشتند. ازنظر وضعیت  قرار 40تا  30گروه سنی 
تحقیـق از آزمـون  تغیرهـایمدرصد( لیسـانس داشـتند. بـرای آزمـون نرمـال بـودن  9/31نفر ) 83دهندگان میان پاس 
 شده استستفادهاسمیرونوف ا -کولموگروف 
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 ی پژوهشهادادهاسمیرونوف برای  –نتایج آزمون کولموگروف  .2شماره جدول 

 سطح معناداری Kolmogorov-Smirnov Z متغیر

 دفاع شهریفضاهای بی
 000/0                           436/0           جرائم شهری  

 

از توزیع  هادادهگفت  توانیماست،  05/0با توجه به اینکه سطح معناداری برای هریک از متغیرهای موردبررسی بیشتر از 
مبسـتگی از آزمـون هکـرد.  از آزمـون پارامتریـک اسـتفاده تـوانیمبرای آزمودن متغیرهای نیز  .اندکردهنرمالی پیروی 

 .شده استاسپیرمن برای بررسی رابطه این دو متغیر استفاده
سب کـاربری چیدمان نامنا نظمی فیزیکی، پراکنده رویی وساختار کالبدی محالت کم برخوردار دچار آشفتگی کالبدی، بی

آباد وکیلدر محالت  هایژگیو. این شودیمی متنوعی دیده هافرمو  هاشکلدفاع در رو فضاهای بیازاین دشویمرا شامل 
 یهادر شـدت ا در مورد خاصی از فضاهادر اغلب فضاها ی هایژگیاین ومشاهده است. نیز قابل هیشهر اروم رلویپ یو حاج

 تیشاخص با توجه به وضـع 9از دفاع شهری فضاهای بیص شاخ تیسنجش وضع یدر ادامه برا اند.شدهمختل  مشاهده
، مقـدر 4شـده در جـدول ای ارائهبر اساس نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونـه. دیمنطقه استفاده گرد یدانیو مشاهده م

سـت. ا( 00/0سـطح معنـاداری ) 023/3و بـرای شـاخص خلـوتی فضـا  561/3آماره تی برای شاخص آشفتگی بصـری 
اسـت و از طرفـی حـد پـایین عـددی بـرای  2آمده برای مقدار تی کوچک یا مساوی دستقدر مطلق عدد به کهازآنجایی

 ی وبصـر یآشفتگهای توان ادعا کرد که شاخصاست می (1731/0( و حد باال عددی )0529/0شاخص آشفتگی بصری )
ذار معنـاداری در میزان جرائم شهری اثرگ ژوهش در حد ادعاشده است وپها نمونه آماری از دیدگاه آزمونی ده فضا یخلوت

های مـذکور اثرگـذاری معنـاداری دارنـد امـا میـزان و سـطح دفاع شهری مثل شـاخصها فضاهای بیدارد سایر شاخص
 ها است.اثرگذاری متفاوت است که جدول زیر بیانگر نتایج این شاخص

 
 دفاع شهری در جرائم شهریای بیفضاههای برای بررسی وضعیت شاخص t موننتیجه آز .3جدول شماره 

 آماره آزمون اتالف از میانگین میانگین متغیر
t 

سطح 
 معناداری

فاصله  95/0تفاوت در سطح  انحراف معیار
 اطمینان

 حد پایین حد پایین

 -/451 -/5749 5805/0 000/0 -16594/0 3724/0 68/2 میزان روشنایی

 -/0432 -/1575 5692/0 /001 -366/3 -/10138 88/2 ی تخریبیهاساختمان

 -/1476 -/2292 5793/0 607/0 -228/5 -1296/0 70/2 ی نیمه کارهاساختمانوجود 

 -/1516 -/0413 69352/0 000/0 023/3 00890/0 1/3 خلوتی فضا

 1731/0 /0529 6243/0 000/0 561/3 36329/0 37/3 یبصر یآشفتگ

 -/2476 -/3792 6192/0 000/0 -366/12 41034/0 58/2 کیتنگ و بار یهاکوچه

 -/2655 3701/0 66165/0 000/0 -927/10 -/32078 63/2 وجود محصوریت

 4816/0 6152/0 69352/0 000/0 -196/15 -53251/0 46/2 تراکم ساختمانی

 -/1276 -/2392 6692/0 000/0 -786/16 -17671/0 82/2 فضاهای خالی و بایر

 

تر از سـطح خطـا ( کوچـک00/0که مقدار سطح معنـاداری )با توجه به اینموضوع است  نیا گرانیب فریدمنآزمون  جینتا
ها تفاوت معناداری باهم دارند و به لحـاظ آمـاری بـاهم های شاخص( است. یعنی حداقل یک زوج از رتبه میانگین05/0)

 یآشـفتگ یهاشـاخص نیانگیـمه اسـت. شـدنشـان داده 4ها در جدول بندی این شاخصتفاوت دارند بنابراین نتایج رتبه
سـطح . انـددادهد اختصاص ه ترتیب باالترین میانگین را به خوب ی تخریبیها، ساختمان(1/3)فضا  یخلوت ،(37/3) یبصر
ی هاگونـه عنـوان کـرد کـه شـاخصاین تـوانیآزمون م جیاست. طبق نتا 05/0کمتر از  زیها نشاخص یتمام یمعنادار

 .است در شرای  نامطلوبده محدو دفاعفضاهای بی
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 دفاع در جرائم شهریهای فضاهای بیبرای شاخص های آزمون فریدمنمیانگین رتبه. 4جدول شماره 

 هابندی شاخصرتبه میانگین متغیر

 رتبه ششم 68/2 میزان روشنایی

 رتبه سوم 88/2 ی تخریبیهاساختمان

 رتبه پنجم 70/2 ی نیمه کارهاساختمانوجود 

 رتبه دوم 1/3 ی فضاخلوت

 رتبه اول 37/3 یبصر یآشفتگ

 رتبه هشتم 58/2 کیتنگ و بار یهاکوچه

 رتبه هفتم 63/2 وجود محصوریت

 رتبه نهم 46/2 تراکم ساختمانی

 رتبه چهارم 82/2 فضاهای خالی و بایر

 

. ستگی پیرسـون اسـتفاده شـددفاع شهری در جرائم شهری از آزمون همبی فضاهای بیهاشاخص ریتأثمنظور بررسی به
از  نیـز دفاع شهری و جـرائم شـهریی فضاهای بیهاشاخصپژوهش  برای به دست آوردن ارتباط معنادار میان دو متغیر

دهنده نبـود معنـا و شاننباشد،  05/0آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. در این آزمون، اگر ضریب معناداری بیشتر از 
دهنده رابطـه و ارتبـاط معنـاداری میـان دو متغیـر باشد، نشـان 05/0گر ضریب معناداری کمتر از ارتباط دو متغیر است. ا

شـاخص  9دفـاع شـهری )مجمـوع فضـاهای بی یهاشـاخصپژوهش است. ضریب همبستگی پیرسون میان دو متغیـر 
شـده کمتـر از محاسبه طای( است. ازآنجاکه خ00/0) یمعنادارو سطح  411/0موردبررسی( با میزان جرائم شهری برابر با 

دفاع شهری و میزان جرائم شـهری رابطـه ی فضاهای بیهاشاخصگفت، بین  توانیمدرصد اطمینان  99است، با  01/0
 معناداری و مستقیمی وجود دارد.

 

 گیرینتیجه
ل اتفاق انواع و محدفاع، بینقش مهمی دارند. زیرا فضاهای  شهری دفاعبیی ، فضاهاجرمو رخداد  گیریشکلدر فرایند 

هر محـدوده و اند طور تصادفی توزیع نشدهدر سطح شهر بهکه جرائم طوریبه، باشندو جرائم شهری می هاخشونتاقسام 

دفاع شهری را در خود جا داده است زمینه را بـرای وقـوع جـرائم شـهری بیشـتر فضای که حجم بیشتری از فضاهای بی

آمده دسـتی بههاافتـهطبق یپذیری باال هستند ازجمله فضاهایی با ضریب آسیب شهری دفاعبیفضاهای کند. فراهم می

فضاهای شهری مؤثرند. نظریـاتی کـه  اجتماعی فیزیکی و عدشهری هر دو بدفاع شدن فضاهای توان گفت که در بیمی

 تواننـدنمی چـه اجتمـاعی()چه فیزیکـی،  اندتوجه کرده جرم برای کنترل دفاعبیهای فضاهای از ویژگی عدب یک تنها بر

انـد، کلیـت توجـه کرده عـدکـه بـر هـر دو ب نظریاتی . بنابراین،دهندرا کاهش  دفاعبیفضاهای  مشکالت ناشی از وجود

 تواننـدینیز تنها بـا توجـه بـه نـوع خشـونت م بعدیتک . از سوی دیگر، نظریاتدهندیرا بهتر نشان م دفاعبی فضاهای

در  آمدهدسـتبه تأثیر دارند، اما در مقام مقایسه با توجه به نتـایج بعد شدن فضاها هر دو دفاعیبقرار گیرند. در  موردتوجه

 کـردن فضـاها بـرای وقـوع سـتعددر م فیزیکی نقش بیشتری عوامل، هابر حسب نوع خشونت مطالعات جکوبز و جفری

تواند ساختار طی و فضاهای قابل دفاع می، پیشگیری از جرم با طراحی محیزیجرم خ یهامکان طبق نظریاتدارند.  جرائم

را طوری تنظیم و تعری  کرد که مکان و فرصـت جـرم کمتـر شـود بـه عبـارتی تبـدیل کـردن  هامکانفیزیکی شهر و 

ای گونـهبه کم برخـوردار محالت فیزیکی ساختارتواند باشد. ترین رویکرد میدفاع به فضاهای قابل دفاع مهمفضاهای بی

ن فضـا، فقـدان نظـارت اجتمـاعی، خلـوت بـود کـهطوریکنـد بهبیشتر فراهم می شرای  امکان جرم فرصت وکه  است

صاحب، آشفتگی بصری، فقدان عوامـل انتظـامی و های مخربه و بیی خالی، ساختمانهانیزمی تنک و باریک، هاکوچه

بیشـتر از سـایر  هـامکانجرم در این شود که . همین عوامل باع  میکنندیم لیتسه ادییز زانیوقوع جرم به م امنیتی

اروپـایی  هایکشور برخی ازدر حال حاضر طراحی محیطی بخش مهمی از سیاست کنترل جرائم در مکان اتفاق بی افتد. 
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اسکار نیومن  توس  است. کاهش دسترسی به عوامل ارتکاب جرم و افزایش انگیزه برای نظارت عمومی از سوی مردم که

تری از کـه تعـداد بسـیار وسـیع. درحالیدهدمیاز جرم را ارائه  پیشگیری از نسبتاً محدودی . نظریهبیان گردید کروتیم  و

تصور محی  خـارج  .اندشدهپیشگیری محیطی از جرم مشخص کاهش فرصت ارتکاب جرم در تحقیقات اخیر هایتکنیک

را کـه اکثـر جـرائم توسـ  اهـالی و ، ایـن حقیقـت کنـدمیتأکیـد « فضای قابل دفـاع»از فضای مسکونی که بر نظریه 

های دسترسی به ابزار ارتکاب جرم ممکن است گیرد. کنترل راهرا نادیده می گیرندمیکنندگان قانونی فضا صورت استفاده

ابزار کاهش فرصت ارتکاب جرم، ممکن . ارزش محدودی در پیشگیری از جرم توس  اهالی و ساکنان محی  داشته باشند

معناست  که همان ابزار برای دیگر جرائم مناسب نباشند. این گفته بدینی خاصی مناسب باشند، درحالیهااست برای جرم

به خصوصـی اتفـاق  هایمکان طور ویژه برای مسائل خاصی که درکه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی باید به

دفاع شهری، به بی ظری و تجربی مربوط به فضاهایرویکردهای ن با استفاده از هدف مقاله این بود .افتند طراحی شودمی

دفاع شهری با میزان جرائم شهری در محالت کم برخوردار بپردازد. بررسی میـدانی و بی یویژگی فضاها ٔ رابطهتبیین 

دارای  هیـشـهر اروم رلـویپ یآبـاد و حـاجوکیلشـهری محـالت فضاهای دهنده این است که گزارش پلیس محلی نشان

 هـای ازجملـه پـایین بـودنتبدیل کرده اسـت. ویژگی دفاعبیشتر به فضاهای بیها را تعددی هستند که آنم هایویژگی

 ی)آشـفتگ  یضـع یرؤیـت بصـر ،فضا یخلوت ،کار مهین یهاوجود ساختمان ،بیدر معر  تخر یهاساختمان یی،روشنا

وجود  ،یساختمان تراکم، تیوجود محصور ،، وجود کنج و گوشه.(کیتنگ و بار یها)کوچه دیوجود عوامل مانع د ،(یبصر

شـده بـه دهـد در مطالعـات انجامشـده نشـان میبررسی مطالعات انجامو یا برآمده، از دیگر فضاها هستند.  نقاط فرورفته

منظور کـاهش جـرم فضـاهای گفـت بـه توانیمرو است ازاین دفاع توجه شدهی جرم کمتر با رویکرد فضای بیهامکان

تبدیل شوند و برای نتایج مطلوب به ابعاد اجتمـاعی و فیزیکـی  به فضاهای قابل دفاع طبق تئوری نیومن دفاع شهریبی

چه فیزیکی و چه اجتماعی( نتایج مطلوبی نخواهد داشت. نتایج پژوهش بیانگر ) بعدیزمان توجه شود چون تکمسئله هم

 یآباد و حـاجمحالت وکیلدر جرم  زانیو م یع شهردفابی یفضاها یهارابطه معنادار و مثبت بین شاخصاین است که 

 یدفاع شهربی یفضاها یهاشاخص هیکل نیانگیمنتایج آزمون فریدمن بیانگر این است که  .وجود دارد هیشهر اروم رلویپ

(، 3.37) یبصـر یآشـفتگ یهاشـاخص نیانگیـبـین مآمده است. درایندستبه 3 تیاز حد مطلوب ترنییو پا 82/2معادل 

 یتمـام یاند. سطح معناداررا به خود اختصاص داده نیانگیم نیباالتر بیبه ترت یبیتخر یها(، ساختمان1/3فضا ) یوتخل

 یدفـاع شـهربی یفضـاها یهاشـاخص ریـغدو مت انیـم رسـونیپ یهمبستگ بیاست. ضر 05/0کمتر از  زیها نشاخص

 یاطـ( اسـت. ازآنجاکـه خ00/0) یو سطح معنادار 411/0برابر با  یجرائم شهر زانیشاخص موردبررسی( با م 9)مجموع 

 زانیـو م یدفاع شهربی یفضاها یهاشاخص نیگفت، ب توانیم نانیدرصد اطم 99است، با  01/0شده کمتر از محاسبه

 وجود دارد. یمیو مستق یمعناداررابطه  یجرائم شهر

 د:توان اقدامات زیر را انجام دامی اردفاع شهری محالت کم برخوردشهری در فضاهای بی جرائممنظور کاهش به

  رت و افزایش نظا هریشطریق طراحی و معماری به فضاهای قابل دفاع از  دفاع شهریفضاهای بیتبدیل

 اجتماعی

 وذپذیری سازی فضاها(، نف های دفاع پذیری فضاهای شهری شامل نظارت اجتماعی )رؤیت پذیرگسترش شاخص

های ب با نیازهای اجتماعی، فرهنگی و رفاهی، بهسازی فضاها متناسرانه)استقرار فضاهای خدماتی، توسعه س

 محله(، خوانایی )نمادها( و روشنایی؛

  تراکمی جمعیت در برخی نقاط خاص؛بیش توزیع جمعیت در نقاط مختل  شهری و جلوگیری از 

 ی هامراقبتارت اجتماعی و در افزایش نظ های غیردولتیمحور و استفاده از ظرفیت سازمانانجام اقدامات اجتماع

 محلی
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 دفاع؛ی بیدر شناخت و ساماندهی فضاها محالت کم برخوردارویژه ساکنین پذیری مردم بهافزایش مسئولیت 

 ورد معه محلی رد توسدر کاهش خشونت و بزهکاری در راهب استفاده از راهبرد توسعه محلی: نقش و اهمیت محله

 ؛شودمیتفاده های اجتماعی اسمحلی برای پیشگیری و کاهش آسیب یهاتیل. درواقع، از قابگیردمیتأکید قرار 

 ق ضا از طرینترل رفتار در ف: کهیشهر اروم رلویپ یآباد و حاجمحالت وکیل اصالح و بهسازی مبلمان شهری

 :شودیبهسازی مبلمان شهری معموالً به دو طریق انجام م

 ؛را اتخاذ نکنند رخی دیگربرده و کقا کرد که برخی از رفتارها را اتخاذ با کمک فضا به افراد ال توانیالقای رفتار: م 

 به کاهش آن  توانیزا موقوع رفتار آسیب یهانهیبردن شرای  و زم حذف رفتار: به کمک بهسازی فضا و از بین

 کمک کرد؛

 ب از پاتوقخانوادگی جذاهای های فعال در شب و احداث کاربریاستفاده از راهبرد حیات شبانه: با ایجاد کاربری 

 ؛شودیشدن و چیرگی بعضی از افراد که قصد ایجاد آسیب و ناهنجاری را دارند، جلوگیری م

 های غیرفعال مثل ها و تبدیل و تغییر کاربریهای مختل : حف  تنوع کاربریها و ایجاد کاربریحف  تنوع کاربری

مجدد  های ساکن و مسکوت و احیاییاتر و انتقال کاربریهای فعال و پوها به کاربریهای خالی و انباریزمین

ر محی  های فرهنگی و فراغتی در جهت تغییر جو اجتماعی حاکم بهای راکد و منفعل و نیز افزایش کاربریبافت

 اهمیت فراوانی دارد؛

 

 تقدیر و تشکر
 زی،روه شهرساگدر  اد واحد تبریزعلمی دانشگاه آزاعضای هیئت، ارومیهاین پژوهش مرهون همکاری مدیران شهرداری 

نویسنده  بنا به اظهار ندینمایمتشکر و قدردانی  هاز این همکاری صمیمانباشد. نیروی انتظامی شهرستان ارومیه می
 مسئول، این مقاله که مستخرج از رساله دکتری است، حامی مالی نداشته است.
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