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نقش فضاهای شهری در خلق الگوهای رفتاری ناهنجار با تأکيد بر  

 گيری از وقوع جرم در محلة چهارباغ منطقة ثامن مشهد عامل پيش
 1نژاد حجت حاتمی
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 15/12/1398تاريخ پذيرش:   04/06/1398تاريخ دريافت: 

 چکيده 

  فضاهای شهری یکی از تأثیرگذارترین عوامل در هدایت الگوهای رفتار فردی و اجتماعی افراد هستند. تمامی 

با ارتقای کیفیت  همین رو،  آیند. از  می شماربه  رفتار بستر که گیردشکل می معینی فضاهای در انسان رفتارهای

  جنبة  دو ترکیب به نظر با توان از بروز رفتارهای ناهنجار تا حدی جلوگیری کرد. ایجاد محیط دفاعی محیط می 

  تشکیل  را طراحی محیطی ازطریق جرم گیریمفهوم پیش  اساس و جوهر همزمان،  طوربه  شناسیروان  و فیزیکی

فرصت بیشتری    ،ساکنان آن مکان  هایویژگی   و  فعالیت  نوع  لبدی خاص،اساختار کدلیل  به   هامکان برخی   دهد.می

برای وقوع جرم فراهم   این تحقیق دست کنند. همی را  انجام  از  از  دف کلی  الگویی  به  طراحی  ریزی و  برنامه یابی 

  است.  دهثامن مش منطقة محلة چهارباغ ویژه جرم دری رفتاری ناهنجار به هاالگو خلق جلوگیری از منظورشهری به 

محله از  یکی  چهارباغ  کالبدی  محلة  ساختار  از  که  است  رضوی  مطهر  حرم  پیرامون  و  اولیه  بافت  قدیمی  های 

باالست بسیار  محله  این  در  جرم  وقوع  میزان  و  است  برخوردار  توصیفی   .نامناسبی  مقاله  این  در  تحقیق    -روش 

آوری  ها و اطالعات مورد نیاز جمع ی، داده ی و میداناتابخانه تحلیلی و از نوع کاربردی است که با استفاده از روش ک

ابزار پرسش شده است. همچنین نظرات و دیدگاه  آوری و  نامه، مصاحبه و مشاهده جمع های شهروندان به کمک 

ها پرداخته  های آمار ناپارامتریک ازجمله آزمون تی و معادالت ساختاری به تحلیل استنباطی داده سپس با روش 

نفر است و با کمک فرمول تعیین حجم    13849این منطقه که معادل    1395معیت سال  توجه به جاست. با    شده

آمده در این  دست گری قرار گرفته است. نتایج به نامه در این محدوده مورد پرسش پرسش  381نمونة کوکران تعداد 

فیت نامناسب  شهری و کیر فضاهای دهد عوامل مختلفی ازجمله درآمیختگی کالبدی و محیطی د تحقیق نشان می

ریزی شهری و مسئلة وقوع جرم  های کالبدی در برنامه بافت بر وقوع جرم نقش مؤثری دارند، همچنین بین مؤلفه 

 افزایند. طوری که کالبدهای نامناسب و بدون فرم و با شکل نامنظم بر وقوع جرم می رابط معناداری وجود دارد، به 

محلة چهارباغ منطقة    ،جرم  از  گیریپیش   ،ناهنجار  یرفتار  یالگو لبدی،  بافت کا  ،یشهر  یفضا  واژگان کليدی:

 . ثامن مشهد
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 مقدمه   -1

 این  همه.  آمد  وجود  به  گیریچشم  کالبدی  تغییرات  ایران  شهرهای  در  بعدبه   13۰۰  دهة  از

 داری هسرمای  سیستم  در  ایران  گرفتن  قرار  و  جامعه  اقتصادی  و  اجتماعی  ساخت  با  رابطه  در  تغییرات

  روند   گسترش  و   رشد  به  توجه  با   (. 1  ،1392  همکاران،  و   نصرالهی)  است  بررسی  قابل  یانجه

 است   آن  ساکنان  برای  گوناگونی  تبعات  و  پیامدها   دارای  شهرنشینی  که  دریافت  توانمی  شهرنشینی،

ند آیمی  شماربه  زندگی   مطلوبیت  در   اساسی   نقش   دارای  امنیت،  احساس  و   امنیت  میان،   این   در  که

  پیدایش  بر  مؤثر  عوامل  یا   هاویژگی  توانیممی  زمینه،  این  در (.  1396،  138  عظیمی،  و  یمرصوص)

  تقسیم   غیرکالبدی  هایویژگی  یا  کالبدی  های ویژگی  یا   عوامل  بخش  دو   به   شهر  در  را  مجرمانه  رفتار

 را   رضیهف  این  توانمی  شهر  یک  از  بخش   هر   در  ناهنجاری  پیدایش   صورت  در  دیگر،   عبارت  به  کنیم؛

  و  سردری)  بینجامد  نیز  مجرمانه  رفتار   پیدایش  به  است  ممکن  ناهنجاری  آن  که  یرفت ذپ 

  محصورشده،  و فضاهای  هوا  و  آب  صدا،  و  سر  ازقبیل  گوناگون  فیزیکی  عوامل  (.464،1392همکاران،

قش  ن  که  دانست  عواملی  از  یکی  را  محیط  توانمی  بنابراین.  گذاردمی  تأثیر  انسان  بر  مداوم  طوربه

  رفتارهای  و  عام  صورتبه  رفتار  بر  محیط  دارد. حوزة  انسان  رفتار  گیریشکل  در  ایکنندهتعیین   بسیار

  مانند  گوناگون  هایرشته   توان بهمی  هارشته   این  از.  است  رشته  چند  برآیند  خاص،  صورتبه  مجرمانه

  عملی  یا  یبردکار  هایه متخصصان رشت  نیز  و...  و  شناسیزیست  جغرافیا،  شناسی،جامعه  شناسی،روان 

طراحی   و  اداری  فضاهای  طراحی  داخلی،  طراحی  اجتماعی،  و  شهری  ریزیبرنامه  معماری،  مانند 

  به  اقدام  توانمی  مختلف،  علوم  از  استفاده   و  انسان  بر  محیط  تأثیر  شناخت   با  . کرد  اشاره  منظر

طراحیبرنامه و  امروزه  مناسب  ریزی    از  میناگم  و   لوغیش  که  بزرگ  جوامع  و  شهرها   در  نمود. 

 این  در.  شوندمی  مجرمان محسوب  گرفتن  پناه  برای  مناسب  محیطی  آنهاست، این فضاها  خصوصیات

 افزایش میزان .  کند می  کمک  جرایم  ماندن  مخفی  به  امر  این  و  شناسندنمی  را  یکدیگر  مردم  شهرها

 درجهت   سبی منا  حلاهر  به  یابی دست  فکر  به  را  شهرسازان  و  ریزان، معمارانبرنامه  جنایت،  و  جرم

 از   فراتر  چیزی  محیط  طراحی  ازطریق  جرم  از  گیریپیش  است. مسلماً  انداخته  جرم  از  گیریپیش

یکی   پایداری  بحث  در  بنابراین.  است  حصار  از  استفاده   و  رشد  در   تأثیرگذار  مهم   عوامل  از  شهرها 

امروزین  .( 2:  1395است )گنجی،    امنیت  موضوع  شهرها  توسعة نمایانگمدیریت شهرهای  بینش ،  ر 

بهمد و  ادارة شهر  نحوة  به همین  یران در  است.  فضاهای شهری  از  استفاده  نوع  در  ویژه شهروندان 

و   ارزیابی  مورد  شهروندان  رفتاری  الگوهای  و  نیازها  با  انطباق  در  باید  شهری  منظر  و  فضا  جهت 

ایجاد  ، انتظار  ی شهروندیتوان بدون بررسی نحوه و چگونگی رفتارهاطراحی قرار گیرد، بنابراین نمی

زاده و رستم)  خگو برای شهروندان را داشتشمول و در عین حال پاسفضاهای شهری منعطف، همه

 و افکار رفتارها، برخورد محل شهری طور که در باال عنوان شد، فضاهای(. همان175:  1387همکاران،

( در هر  43  :1391رگ،  کزاد و بزپا)  است شهروندان روزمرة از نیازهای برخی رفع محل حال عین در

محیط رفتاری،  الگوهای  دارندحال  احتیاج  کنترل  یا  بروز  برای  را  خود  خاص  و  )  های  لطیفی 
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منطق و نامفهوم خواهد بود و رفتار ( چراکه رابطة انسان بدون محیط کامالً بی1۰:  1393همکاران،

(. فضای  11:  1379،  ابیارب)  است  کند وابستهانسان تا حدود زیادی به محیطی که در آن زندگی می

متعالی مفهومی  گونهشهری  به  است.  ساده  و  معمولی  فضای  یک  از  عالوهتر  که  پوشش  ای  بر 

های پیچیدة اقتصادی و اجتماعی را نیز  های کلی یک فضا، معیارهای زیباشناختی و ارزشخصیصه 

  یکدیگر با آنان تمالتعا شامل  (شهر)  فضا در مردم  رفتار (. نحوة228:  1388رفیعیان،)  شودشامل می

( و شهروندان بنا به هدفی که دارند، رفتارهای گوناگونی را از خود 66:  139۰خطیبی،)  فضاست در

شناسی محیطی، رفتار انسان تحت تأثیر عواملی چون عوامل فیزیکی محیط،  دهند. در روانبروز می

ان نیز با رفتار خود که تقابل انسطور مبه  های طراحی و روح محیط قرار دارد.های نمادین، دادهداده

گذارد و آن را های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و شخصیتی است بر محیط تأثیر میناشی از جنبه 

سامان را  فضا  و  دگرگون  خود  اجتماعی  و  فیزیولوژیک  نیازهای  ارضای  میدرجهت    کنددهی 

  اندازةضاهای شهری به د: فگویشهرها می زوکین در کتاب فرهنگ(. 45: 1381زاده و همکاران،امین)

تا   نیستند  امن  مردم  برای  باشند  هاآن کافی  داشته  مشارکت  عمومی  فرهنگ  خلق  و    در  )نایبی 

که به عموم شهروندان تعلق    هستند  هاییمکانشهر  عمومی  فضاهای  (. از طرفی  3:  1396سلیمانی،  

ضور و فعالیت انسان است حا  درحقیقت بو    یستندکی نیکالبدی و فیز  هایجنبه دارند و منحصر به  

پیدا   معنا  ب  . کنندمیکه  شهری  ارتبسفضاهای  ساختارهای  از  گسترده  کالن، اتری  و  خرد  طی 

انواع   اجتماعی،  و  یراجتعارضات  نکتسازمان  هایخشونت م  است.  داده  را در خود جای  قابل   ةیافته 

 ، متفاوت است  یمختلف شهردر مناطق  توجه این است که میزان انواع جرایم و انحرافات اجتماعی  

رفتار مجرمانه در واحد    ةفردی است که در نتیجی و مکانی منحصربه ن چراکه جرم دارای ظروف زما

برخی  زتو  مکان ندارد.  یکسانی  فضایی  کبه  ها مکانیع  ساختار  خاص، ادلیل  فعالیت    نوع  لبدی 

دار  و مجرمان انگیزه  ندکنمیاهم  ساکنان آن مکان فرصت بیشتری را برای وقوع جرم فر  هایویژگی

و شرایط مکانی برای    هافرصت   ترینمناسبخطر و    ترینکم  لدنبابه  ،را که بر اساس انتخاب عقالنی

 ی و نقاط شهر   هامکاننابراین برخی از  ب؛  کنندمیسوی خود جلب  ستند، بههارتکاب عمل مجرمانه  

جرم مستعد  که  بروز  هستند  و  )لحماجتماعی  هایآسیبخیزی  که  آنجا  ز  ا  (.156:1396یان،اند 

شهری   جرموقوع    هایموقعیت  و   ها مکانویژگی   فضای  هر  و  است  متفاوت  آنومیک  رفتار  و 

د جومتنوع و متعدد است. با و  هاییطیف ل وقوع جرم، دارای  مفردی دارد، عوامنحصربه  هایویژگی

طور کلی  تقسیم کرد. بهایر  و س  مؤثر   کلی عوامل فضایی و کالبدی  ةرا به دو دستها  آن  توانمیاین،  

عوا  توانمی شهری،  جرایم  پیدایش  در  متفاوت  مگفت  سطوح  در  مختلف  فضای  مؤثرل  هر  اما  ند، 

شهری ازلحاظ ویژگی ممکن است بزهکاران را برای ارتکاب جرم در وضع مساعد یا نامساعدی قرار 

  تأمین لیس  پ   وسیلةبه  اً صرفشهرها  رامش و امنیت  (. از طرفی، آ464،  1392)سروری وهمکاران،  دهد 

آشودنمی بلکه  امنیت  ر،  و  و    ایشبکهایجاد    وسیلةبه  عمدتاًامش  از    تقریباًپیچیده  ناخودآگاهی 

رعایت    ها نظارت مردم حفظ    هنجارها   داوطلبانةو  بهشود  میدرمیان خود  اجرا   وسیلةو  خود مردم 
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)نایبی، سلیمانی،می نتایج 4:1396شود    64  تا  55  دهدمی  نشان  مشهد  ات در شهرتحقیق  برخی  (. 

  گم   اموال،  شدن  گم  یا  سرقت  قبیل  از  مشکالتی  با  حرم  محدودة  در  بار  یک  حداقل  زائران،  درصد

همراهان، بهروان  موسوی)  اند شده  مواجه  ، ...  و   مزاحم  افراد  وجود  شدن  کالن1381،  و  در  شهر  (. 

تم الگوی رفتاری با  تبیین سیسی شهری و  ریزی فضاهامشهد مسئلة توجه به نحوة طراحی و برنامه

انبوه ساکن در این شهر و موقعیت استراتژیک آن و قرارگیری بارگاه حرم مطهر   توجه به جمعیت 

محلة چهارباغ( که باعث شده این شهر به کانون مهم گردشگری )   رضوی در محدودة مورد مطالعه

پارچة ی مدیریت یکو برقرار  اهای شهریجهان اسالم تبدیل شود، نیازمند توجه ویژه به طراحی فض

گیری از وقوع انواع جرایم کنندگان و پیششهری جهت ایجاد فضاهای دلنشین و موردپسند استفاده

برنامه و  طراحی  راهکارهای  دیدگاهبا  است.  محیطی  درباراستفاده  هایریزی  امنیت  ة  کنندگان 

جی و نیازسنجی این فضاهاست؛  نسی اولویتمعیارها  ترینمهم  ردة(، در  هااولویتفضاهای عمومی )

شهر مشهد ضروری به  بنابراین بررسی توسعة کیفی و کمی امنیت فضاهای شهری منطقة ثامن کالن

شهرمی  نظر دیگر،  طرف  از    و   مذهبی  و   فرهنگی  اجتماعی،  خاص  موقعیت  دلیلبه  مشهد  رسد. 

 که   است  زائر  هامیلیون   پذیرای  ساالنه  ،ایران  معنوی  پایتخت  و  کشور  زیارتی  شهر  ترینبزرگ  عنوانبه

  تعطیالت ایام  در خصوصبه  زائرین، جمعیتی تراکم . کنندمی سفر شهر  این به  سال مختلف فصول در

  از  باالیی  درصد .  یابدمی  افزایش  ناگهانی   صورتبه  مذهبی،   هایمناسبت  و  اعیاد  یا  و  تابستان  و  نوروز

  اسکان  شود، می  شامل  را  ثامن  منطقة  از  زیادی  خش ب  که  حرم  اطراف  اول  حلقة  در  زائران  این

  که  مخروبه  های خانه  قدیمی،   بافت  گمنام،   و   سیال  جمعیت  تراکم  شلوغ،  بازارهای   و   یابند. معابرمی

  غیره،  و  حرم  اطراف  نوسازی  هایپروژه  هستند،   مجرمان  شدن  پنهان  و  فرار  برای  مناسبی   پناهگاه 

 باشد.  باال منطقه این در جرم وقوع زانمی شوندمی باعث که  هستند عواملی همه

 

 مبانی نظری   -2

اند ست و علوم مختلفی نیز از زوایای دید خود به تعریف آن پرداختهمتنوعی افضا دارای مفاهیم  

نگرش و  تعاریف  این  تفاوت  گاه  بیان کردهو  را  موارد متضادی  است که کامالً  بوده  به حدی  اند.  ها 

در   نمونه،  ف  عرصةبرای  تعریهنر،  و  اضا  از  آن  ویژهف  زیرا  همیت  است،  برخوردار  هنرها    همةای 

نوعی درگیر خلق و تعریف فضا هستند و مسلماً هنر معماری و شهرسازی نیز از این قاعده مستثنا  به

از.  نیست اترین  بنیادی  مفهوم فضا  از روزگارمفاهیمی  اندیشمندان و  ست که  تاکنون ذهن   باستان 

هانی به خود معطوف داشته است. همواره سعی بشر بر لی تمدن جهای اصاهمتفکران را در خاستگ

آن بوده است تا ضمن تبیین موقعیت و جایگاه خود درمقابل این مفهوم فراگیر و پیچیده، به تبیین 

ادراک،  مبانی، شیوه از  نظام  ، ارتباط و درنهایت  نحوةهای  نیز  اهمیت مسئله  بپردازد.  مند کردن آن 

د که هر موجود انسانی برای بقا و استمرار حیات خود در جهان، نیازمند شور ناشی میاین نیاز بش

با آن است و اساساً انسان بدون درک فضای   درک محیط )مادی و معنوی( پیرامون خود و تعامل 
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زندگی نخواهد بود.    ادامةمابین، قادر به  خود و شناخت روابط حاکم بر آن و تعامالت فی  برگیرندةدر

ست که بیشترین ابهام برای تبیین و مرزبندی آن  مفاهیمی اکه فضا یکی از    توان گفتبراین، میبنا

دهد. دلیل آن است که فضا را باید  ناپذیری سوق میسوی درکوجود دارد و همین امر گاه آن را به

ای  خالی« و تهی در نظر گرفت؛ جایی که هیچ چیز را در خود ج» مکانی    مثابةپیش از هرچیز به  

این وصف،    ؛د دهنمی با  اشیا.  تنها می  پدیدةبه دیگر سخن، جایی درمیان چیزها و  را  توان در فضا 

توان و باید  طور نسبی درک کرد. در عین حال، فضا را میحضور اشیا و در حالتِ ُپر بودن آن، ولو به

)پتانسیل( قابلیت  خالل  قابلیتاز  چنین  فقدان  یا  و  حرکت  چگونگیهای  و  گرفت  هایی  ن شکل 

بهحرکت، ج فضا،  یک  درون  به  ورود  با  کالبد  هر  کرد.  درک  را  آن  یا سکون  و  به  ریان  وادار  نوعی 

آن می از  تبعیت  و  بهاطاعت  و فضا  تملک خود درمیشود  به  را  آن  تملکی که مینوعی  تواند  آورد؛ 

دارد  به خود  در  نیز  را  خاصی  پیامدهای  و  درآید  دوسویه    کریرراب  (.  232:  1383،فکوهی) شکلی 

گوید: »اگر بخواهیم مفهوم فضای شهری را بدون  چنین مینیز  مفهوم فضای شهری  و  تعریف    دربارة

ها را در شهرها و دیگر  تحمیل معیارهای زیباشناختی روشن کنیم، ناگزیریم فضاهای بین ساختمان 

قلمداد کنیممکان نمادهای گوناگو .ها فضای شهری  با  نظر هندسی  از  شود.  ین محصور ماین فضا 

دهد آگاهانه های زیباشناختی آن است که به ما اجازه میهای هندسی و کیفیتط وضوح ویژگیفق

بیرونی به باز  منظور تحرک در هوای آزاد و با  فضای باز بیرونی را فضای شهری تلقی کنیم. فضای 

نیمه عمومی،  میتقسیمات  تعریف  خصوصی  و  تعرد  (.15:  1383کریر،  ) «شودعمومی  این  یف،  ر 

کیفیت  تبیش بر  تأکید  ارین  سازمان.  ستکالبدی  ساختاری  را  شهری  فضای  و  زوکر  آراسته  یافته، 

به برای فعالیتواجد نظم  بر قواعد معین و روشن میصورت کالبدی  استوار  انسانی و  که    ،داند های 

با   ،دستو یکشکل  ة همکنندهای محصور ساختمان   بدنةاند از: ارتباط میان شکل و  این قواعد عبارت

  زاویةشده و  ها نسبت به پهنا و درازای فضایی که درمیان گرفتهها، ابعاد مطلق بدنهمتنوع بودن آن 

نماها و رسند و سرانجام موقعیت و محل بناهای تاریخی، آبهایی که به میدان میگذرها یا خیابان

این خصوصیات مورد نظر    . بر اساستأکید کردها  توان بر آنبعدی دیگر که میها یا عناصر سهوارهف

فضایی  شهری  فضای  که  این  بر  مبنی  است  شده  ارائه  نیز  دیگری  تعریف  آن    است  زوکر،  در  که 

و  ویژةارتباطات   فضای    بصری  موجد  زوکر،  تعریف  در  نظر  مورد  خصوصیات  با  فضایی  در  حرکتی 

)  شهری بنیادی  است  فض(.  18:  1371توسلی،  از  دیگری  تعریف  چدر  شهری  آمده  ای  است:  نین 

صحنه  مفهوم  به  شهری  فعالیت  است  ای»فضای  آنکه  در  شهری  زندگی  عمومی  وقوع  های  به  ها 

  ، بحرینی)  دهندهای انسانی را شکل میهای یک شهر فعالیتها و پارکها، میدانخیابان.  پیوندندمی

1377 :313.) 
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 (1387برومند، )رضايی و مراتب آن (: انواع فضاهای شهری و سلسله1شکل )

 

تاریخ خود فضای اجتماعی مشخصی را ایجاد کرده که در   ای درمعتقد است که هرجامعه  1لوفور 

کلی به  فضاها  داده    ةاین  پاسخ  اجتماعی  محصوالت  تا  اقتصادی  تولیدات  از  جامعه  متنوع  نیازهای 

لید جتماعی توآیندهای اکه چگونه فضای عمومی ازطریق فر  سازدمیاست. این توجه آشکار    شده می

. ما فضا را با دیگران تقسیم دهندمیو چگونه به رفتار سیاسی و جمعی و اجتماعی ما شکل    شودمی

و سیاست و    کنیممی عقیده  نژاد، مذهب،  افرادی که دارای  با  این طریق  از  متنوعی    هایفرهنگو 

متعالی اجتماعی    هایزش ار  ، عمومیبر این که استفاده از فضاهای  . عالوهکنیممیزیستی  هستند، هم

نشان    هایفستیوال نظیر   نیز  را  مکانی  و  سیاسی  تظاهرات  فرهنگی،  وقایع  اجتماعات،  مردمی، 

 با  شهرنشین انسان  میان تعامل عرصة شهری  فضای ترتیب (. بدین49-41:  1381دهند )پارسی،  می

 بارزترین شهری، کالبد رفتاری رتبلو و  یابی مفهوم بازخوانی، پیرامونش است. قابلیت مصنوع محیط

(. فضاهای شهری باید  152:  1385علی اکبری،  )   رودمی شماربه اجتماعی تعامل ازمنظر این ویژگی

ویژه شرایط  که  معنی  بدان  حضور  شرایط  و  باشند  داشته  را  افراد  حضورپذیری  باعث  توانایی  ای 

به نظرش خاطرهترین مکانشود سادهمی تل  انگیزترینهای شهری  از حضورش در   شود وقی  فضاها 

 درون  سکینة و  آرامش به که  است ایویژه ذهنی هایشاخصه  و ابعاد با ایواژه محیط لذت بَرد. امنیت

  است  این در سخن درواقع  .دارد اشاره  محیط ساخت در موجود آسایش و آرامش از رضایت احساس و

  پدیدآور  یعنی کند، فراهم را  ذهن فراغت و آرامش بتواند باید شود،می  متصور امن آنچه هر که

 توان می  اساس این بر  سازد. رهنمون  هراس و بیم از  رهایی سوی به را  او  که باشد انسان  در  احساسی

  است.  ایمنی و آسایش و آرامش معانی دارای امنیت  :شد متصور امنیت مفهوم بر را  زیر معنی

 عدم  یا میزان وجود از ندانروشه روانی احساس به  جامعه یک در امنیت احساس  (6:  1345)عمید،

مقدار و گرددبازمی جامعه  آن در خیز جرم  شرایط  و جرم وجود   خیز جرم  شرایط و جرم  فراوانی هر 

پایین امنیت احساس باشد، باالتر )مستوفیشهروندان  است.  بهرامی،تر  و  (  97:  1393الممالکی 

فرد  روانی سالمت جوهر و زندگی هدف ترینمهمعنوان  به  که است امنیت روحی نظر از نیاز ترینمهم

 
1 lefeuvre 
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انجام مازلو توسط که نیازها بندیطبقه در شود. می تلقی   نیازهای  از پس  امنیت است، رسیده به 

  است. شده نیازها معرفی ترینوبنیادی تریناز مهم طبقه دومین عنوانبه و..( غذا و فیزیولوژیک )آب

  دو واجد فضا بودن امن دارد. ویژگی ناامن قرار یشهر فضای مفهوم مقابل در امن شهری فضای مفهوم

 در  که  محیطی است عوامل و موارد به اشاره ایمنی، مؤلفة در .امنیت  ب( ایمنی و الف( :است مؤلفه

 بالفعل و بالقوه صورتبه  خطرات  و است ناپذیرحوادث اجتناب  وقوع مطلوب  شرایط تأمین عدم صورت

مال جان در مانند نمود؛ خواهد تهدید را ناظران و عابران حاضران، و  آتش ایمنی   سوزی، برابر 

 و جرایم به اشاره نیز امنیت مؤلفة غیرمترقبه. حوادث رانندگی و حوادث محیطی،زیست هایآلودگی

  کننده،گیریپیش  تأمین شرایط عدم درصورت  که دارد  آنها اموال و  اشخاص علیه رفتارهای آنومیکی

را و  عابران ن،حاضرا  جان  و  اموال  جرایم  مانند نمود؛ خواهد تهدید بالفعل و بالقوه  صورتبه  ناظران 

  قدرمسلم، امن، شهری  فضای  .(... و کیف قاپی سرقت،) اموال علیه (،... و تجاوز )قتل، علیه اشخاص

و  عابران  حاضران، برای  خاطر آسایش و  امنیت  ذهنی نظر  از و هم عینی نظر  از  هم که است فضایی

( امنیت شهری یکی از ضروریات جوامع امروزی 28:  1395سلیمی و همکاران،)  د آوردوجوان بهناظر

می بهمحسوب  امنیت  این  و  پیششود  رویکردهای  طراحی واسطة  ازطریق  جرایم  وقوع  از  گیری 

 (. 2۰9: 1396حسینی، کاملی، )  آید دست میسادگی بهمحیط به

 

 
 ( 29: 1395نيت( )سليمی و همکاران، يمنی و امهای الفه(: فضای شهری امن )فصل مشترک مؤ2شکل )

 

این  اساس است. بر شده مطرح شماریبی هاینظریه  امنیت، فضا بر و فیزیکی محیط تأثیر دربارة

 کاهش موجب دارند، جرم وقوع بیشتری برای قابلیت که فضاهایی و شهری دفاعبی فضاهای هانظریه 

  نظریة در فضا تأثیر  (Taherkhani,2003:88)  شوند می زنان ماعیامنیت اجت ویژهبه اجتماعی امنیت

جدی محیطی طراحی ازطریق  جرم گیریپیش درمی خود به ترینقش   تأثیر  بر نظریه این گیرد. 

  هامحله پذیری درآسیب  و جرم میزان کاهش در آنها نقش و فضا بر اجتماعی فرهنگی و متغیرهای

 محیط  از مؤثر استفادة و مناسب طراحی نظریه بر این رد(  Taylor & Harrell, 1996)  شودمی تأکید

  پی آن،  در و شده تأکید زندگی کیفیت  افزایش درنتیجه، و جرم وقوع بزهکاری و از ترس کاهش بر

  فضاهایی  ازجمله  دفاع فضاهای بی  .است گرفته قرار ترجدی  توجه مورد فضاهای بی دفاع شهری نقش

 به برای اجتماعی تعریف همراه به فیزیکی ساختار با با توجه که هستند باال پذیریآسیب ضریب با

 & .White, R)دارند   و نهایی بارز نقش ة اجتماعیشدتعریف هایفرم با مغایر عملی فرجام رساندن

Sutton, 1995خشونت  و جرم سازی وقوعزمینه  و ناامنی گیریبرشکل تأثیر فراوانی فضاها (؛ بنابراین 
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( در مطالعات خود دربارة  1972( و نیومن ) 1971)  (، جفری1961)  جاکویس   .دارند رشه در عرصة

با تأکید بر طراحی فیزیکی عنوان کردند که فضاهای فیزیکی    اجتماعی  –خشونت و محیط فیزیکی

خود به اندیشة  و  هستند  شهر  در  جرم  اندازة  و  ماهیت  در  مداخله  به  قادر  مستقل  متغیر           عنوان 

ابتدا توسط جاکویس  قابل  فضای  » لب  را در قا مطرح ساختند    1972و سپس نیومن    1961دفاع« 

(Naibi et al,2012 امنیت و تعلق دارد، دوری احساس فقدان  از فضایی که در آن  اساساً شخص   .)

کند تا خود را از خطرات احتمالی ناشی از وقوع جرم و جنایات در آن نجات دهد. بنابراین اکثر  می

کند و قابل دفاع بودن فضا را از بین ر شرایط وقوع جرم را تشدید میو این ام  اندخلوت  این فضاها 

گیرند. فضای قابل دفاع، بر خودیاری و مشارکت مردم  برد و درمقابل، فضای قابل دفاع قرار میمی

دارد   تحقیقات(Newman,2009:21)تکیه  کشورها .  از  بسیاری  در  داده مختلف    که است نشان 

  مشخصة  هایمؤلفه  و هستند پذیرآسیب  برابر جرایم در عمومی خرید مراکز دیگر و اارهباز ها،هتفرجگا

عناصریعبارت هاآن  در جرم از:  ایستگاهرستوران  تئاتر، ها، مغازه نظیر شهری مراکز در اند    هایها، 

  وح طس در مانهمجر رفتار و جرم بر تفریحی تجاری و هایموقعیت اصوالً  .غیره و عمومی نقل و حمل

  را  خود  خارجی فضاهای و روهاپیاده از قسمتی سطوح  این که طور همان گذارند.تأثیر می خود  پیرامون 

های متنوعی نظیر تجاری، هایی که کاربریکنند. جیکوب معتقد است که محلهمی خود رنگهم نیز

ی در  چندکارکردد. نواحی  ترنکاربری هستند امنهایی که تکاداری و تفریحی دارند نسبت به محله 

شبانه فراهم  طول  غیررسمی  نظارتی  وسیله  بدین  و  است  کرده  جلب  خود  به  را  شهروندان  روز 

( با jackobs,1981.p:18)یابد  نمایند. برعکس فعالیت مجرمان در اماکن خلوت بیشتر جریان میمی

می مشخص  فوق  مطالب  به  جرایتوجه  وقوع  در  شهری  فضاهای  و  محیط  نقش  خلق  شود  و  م 

پردازیم و  اهنجار مؤثر و پررنگ است. در ادامه نیز به تشریح مسئلة جرم و تعاریف آن میفتاهاری ن ر

می قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد  را  آن  درخصوص ماهیت    توسطشده  ارائه  تعاریف  جرم،  دهیم. 

جرم  شناسانجامعه  دانان، حقوق  ازمی  قرار  بررسی  مورد  شناسانو  جرم    نان،داحقوق   نظر  گیرد. 

  مجازات   و  عقوبت  مستلزم  آن  ارتکاب  که  است  جامعه   به  نسبت  فرد  تکالیف  برخالف  عملی  نههرگو

  باشد،  شده  تعیین  مجازات  آن  برای  قانون  در  که  فعلی  ترک  یا  فعل  ایران، هر  کیفری  حقوق   باشد. در

  پدیدة جرم دورکیم، نظر طبق بر شناسان جامعه نظر (. از23:  139۰شود )صالحی،  محسوب می  جرم

 عملی  را جرم دیگر برخی شود.می ناشی اجتماع هر و تمدن فرهنگ نظام، از و است اجتماعی طبیعی

 و  محسوب شود خطا و تقصیر اجتماع، گروه عادی اعضای رفتارهای با رابطه در که کنندمی توصیف

  و نامندمی  جرم و اعیاجتم ضد عمل  اجتماع، را در افراد ناسازگاری شناسان،جرم باشد. ناهنجار رفتار

زندگی، به  تجاوز و تعدی که دارند عقیده دیگر برخی )صالحی،  ضداجتماعی عمل شرایط  است 

پیش46،  1387 نظریة  قرن گذشته،  نیم  به (. در طول  وقوع جرم  از  فزایندهگیری  پیشرفت طور  ای 

غییر در  ازطریق ت  عنوان یکی از رویکردهای علمی برای درک و حل مشکالت ناشی از جرمکرده و به

های نسل اول این رویکرد  نظریه (.Mihinjac and Saville,2019: 2)  وجود آمده استیوه طراحی بهش
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این رویکرد در کنار مسائل محیطی، عوامل  و در نسل دوم  بود  به رویکرد محیطی صرف  توجهش 

موضوع د در این  اجتماعی، بوم شناختی و بهداشت محله افزوده شد و سومین یا جدیدترین رویکر

استتوج محیط  از  شهروندان  رضایت  میزان  و  رفتاری  علوم  محیط،  کیفیت  به   .Miller et al)  ه 

را با الگوهای مشارکتی و با محوریت   CPTED(. تاراپ و گامان هر دو تالش کردند تا رویکرد  2015

(. Saville2018)  وسوی بازسازی محله پیش ببرند های مشارکتی به سمتریزیجامعه ازطریق برنامه

برخی منابع   .مبتنی بر نوآوری اجتماعی و پایداری ناشی از جوامع محلی است CPTED نسل سوم

پایدار وجود دارد CPTED دیگر به نسل سوم  Fennelly and Perry)   و چگونگی یک محیط سبز 

پیش  (2018 هدفنظریة  با  محیطی  طراحی  رویکرد  با  جرم  از  برایفرصت کاهش گیری    م جر  ها 

 خالصه،  طوربه  و هستند جرم وقوع مانع که است فیزیکی طراحی هایترکیب  کارگیریبه  ازطریق 

دفاعی ایجاد                جوهر  همزمان، طوربه  شناسیروان  و  فیزیکی جنبة دو ترکیب به نظر با محیط 

محیطی ازطریق جرم  گیریپیش مفهوم  اساس و لی الملبین  انجمن دهد.می تشکیل را طراحی 

(CPTED ICAنیز ) فرایند در جرایم از جلوگیری درشده  ساخته از فضای هوشمندانه استفادة را آن 

 وجود  نظر اتفاق  موضوع بر این فوق، تعاریف کند. طبقمی تعریف مصنوع محیط ریزیبرنامه  و طراحی

 افزایش  و سو یک از های شهریمحیط  در جرایم حقیقی کاهش بعد دو در CPTED رویکرد که دارد

)پاکزاد،   واقع مؤثر تواندمی ها، آن  در فضایی امنیت و ایمنی سسااح اساسی  2۰14شود  مفاهیم   .)

 رو روبه مختلفی مفاهیم با 1CPTED رویکرد  گیری از جرم ازطریق طراحی محیطی؛ دررویکرد پیش

 اند از:عبارت موارد این اهم نماید.می شایانی کمک رویکرد این تحقق به که هستیم

قلم  حس  نوعی ایجاد سبب که باشد ایگونهبه باید بیرونی فضای که معنی بدین روگرايی:الف. 

 .شود قوی مالکیت

 .دارد وجود نظارت مهم شیوة دو مجرمانه هایفعالیت انجام از کاران بزه دلسردی  برای ب. نظارت:

 .شود صلحا مردم ةروزمر و معمول هایفعالیت  ازطریق تواندمی نظارت این طبيعی: ج. نظارت

  گرها، نمایش و مداربسته  هایدوربین مانند تجهیزاتی و لوازم  رسمی: شدةدهی سازمان د. نظارت 

 آورند. می پدید راشده سازماندهی نظارت امکان

  ها ساختمان  امنیتی استانداردهای که معنا بدین مجرمانه: اهداف به يابیدست  ه. دشوارسازی

از مزاحم داشتن دور نگه برای   های بخش  برای  نمونه  عنوان )به یابد  بهبود هاقفل و هاپنجره ا،دره ان 

 شود(. نصب خطر زنگ ساختمان مختلف

کنترل   موانع از باید مزاحمان و ورودبزهکاران از جلوگیری برای ها:ورودی و هادسترسی و. 

 استفاده شود.  روانی یا فیزیکی

 
1 Crime Prevention Through Environmental Design 
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  و  روزانه مراقبت مراکز مانند مکانی تسهیالت یا مراکز ایجاد شامل فعاليتی: برنامة از ز. پشتيبانی

 است. شده دهیسازمان بازی و های ورزشزمین ساخت یا

  و شهری هاینشانه و تابلوها و شهری مبلمان از مناسب نگهداری و تعمیر با نگهداری: و ح. تعمير

و هایچراغ    ازباالرفتن شهری، ایههزینه  سازیبهینه  بر افزون توانمی سازی،محوطه روشنایی 

 (. 2۰14کاست )پاکزاد،  خیزی،درجرم  مناطق ظرفیت

  با  یعنی کنند، را عوض مردم رفتار توانندمی کالبدی فضاهای که است معتقد مدرنیستی تفکر

شهروندان را خاصی رفتار توانمی کالبدی تمهید یا ویژه طراحی بافت تشویق و تسهیل در    کرد. 

همدیگر بلمتقا أثیرت محله اجتماعی  و کالبدی   مسائل ساززمینه کالبدی بافت گاهی  و دارد بر 

محله اجتماعی بنابراین   مهمی  نقش هویت و امنیت ایجاد در اجتماعی واحد یک عنوانبه است. 

  ( به 1389:21کنند )قرایی و همکاران،   امنیت همچنین  و تعلق احساس افراد شودمی باعث و داراست

تغییر شخصیت فرد است. بنابراین با شناسایی عوامل  از تردهسا بسیار وضعیت تغییر کالرکعقیدة  

کالبدی  گام  شود،محیطی می امنیت ارتقای باعث که محیط،  وضعیت  بهبود درجهت  توانمی مؤثر 

آسایش  مطلوبیت  و  کارایی افزایش درنتیجة  شهروندان که  رضایتی احساس و آرامش و برداشت. 

  شهری  فضای در کافی نظارت و سنجیده طراحی یزی دقیق،رمهبرنا با دآورنمی دستبه  کالبد و محیط

بهرامی،  )  .شودمی حاصل و  الممالکی  شاخص11۰:1393مستوفی  ازجمله  بر  (  مؤثر  کالبدی  های 

توان به معابر، عالئم و مبالن شهری، کاربری اراضی، خوانایی، پوشش گیاهی،  گیری از جرم میپیش

بافت، دانه فشردگی  و  نظاتناسبات    بندی  کرد  بصری،  اشاره  هوا  آلودگی  و  فضا  بر  غیررسمی  رت 

همکاران،   و  گوف 8:  1395)زیاری  عقیدة  به  و 1(.  جسمی  جمع  ازطریق  جامعه  ماندن  »زنده   ،

شوند، ازجمله محیط طبیعی و قابل پیگیری و محیط  ها تجربه میهای اجتماعی که در مکانویژگی

های متنوع مسکن و دسترسی به کی گزینه ی در نزدییل اقتصادشده با کاربرد مخلوط، پتانسساخته 

می جامعه  زندگی  کیفیت  به  که  امکانات،  و  امکانات  خدمات،  از  وسیعی  طیف  افزاید«  گستردة 

(Gough,2015: 147).  نشان می با سیاستدهد که میتحقیقات همچنین  گذاری های سرمایهتوان 

هش نرخ بیکاری، میزان جنایات را در  محله و کا ی( بهینة  کالبد)  محلی مقابله نمود و ازطریق توسعة

 . (Montolio 2018) ها کاهش دادمحله

 

 
1 Gough 
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 (117: 1393الممالکی و بهرامی، )مستوفی CPTEDهای کالبدی و اصول رويکرد (: ارتباط شاخص3شکل )

 

 
 ( 2004گيری از جرم از ديدگاه پترال )(: سه رکن اساسی پيش4شکل )
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 ر بر ايجاد امنيت در فضاهای شهریالبدی مؤثعيارهای ک (: م5شکل )

 

رویکرد   اصول  با اند،قرار گرفته  بحث مورد  این  از  پیش که امنیت، ارتقای در مؤثر کالبدی عوامل

CPTED  یا یک اتخاذ و  گرفتن نظر در با عبارتی، به است. در ارتباط غیرمستقیم یا مستقیم صورتبه 

کاه  از اصل چند رویکرد  ازطاصول  جرم  طراحیش   هایشاخص روی بر CPTED  محیطی  ریق 

ایجاد فضاهایی    .برداشت گام محله در  ارتقای امنیت و کاهش جرایم شهری درجهت توانمی کالبدی

محله آن  در  که  باال  محیطی  حاوی  باکیفیت  و  دوستی  گستردة  شبکه  با  همسایگان  دارای  هایی 

ومی مانند هنر، موسیقی، احساس قلمرو عم  در ترکیب  شناسی متأثر از عنصر زیباییهای بافتویژگی

های شهری کمک شادی و نشاط ازطریق حفظ اماکن تاریخی، همگی بر کاهش میزان جرم در بافت

شناسی و کیفیت انسانی فضای  رسیم که اهمیت زیبایینمایند. درنهایت به این نکته میشایانی می

 (Bailey et al. 2015) مهم است گیری از جرم بسیارشهری برای زندگی و پیش

 

 روش تحقيق   -3

تحلیلی و از نوع    -توصیفی  صورتدارای ماهیت قیاسی است که به  روش تحقیق در این پژوهش

و کاربردی   از    است  ترکیبی  اطالعات  گردآوری  حیث  نامه،  پرسش)  میدانی  -اسنادی  های روشاز 
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نفر در    13849عادل  ثامن که میت منطقة  در این تحقیق، با توجه به جمعاست.    مشاهده و مصاحبه(

تعداد    1395سرشماری   نمونة کوکران  تعیین حجم  فرمول  با کمک  و  است  نامه  پرسش  381بوده 

های آماری این قرار گرفته است. جهت تحلیل   SPSSافزار  مورد تجزیه و تحلیل آماری به کمک نرم

ل و اکسل استفاده شده  رهای لیزرافزانرم  های مختلف آمار پارامتریک و ناپارامتریک وتحقیق از روش 

به چهارباغ  محلة  ساکنان  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعة  محله است.  از  یکی  در  عنوان  واقع  های 

نامه به  ( است، که با کمک پرسش(ع)  پیرامون حرم مطهر امام رضا)  بافت هستة مرکزی شهر مشهد

در منطقة   چهارباغ  محلة  ،بیان شدگونه که  مانها پرداخته شده است. هاخذ اطالعات و نظرات آن

  . آیدشمار میهای تاریخی و فرسودة شهر مشهد به یکی از محله   واقع است که  شهر مشهدکالنثامن  

هکتار از این مساحت را حریم حرم مطهر امام رضا )ع(   42هکتار است که    366مساحت این منطقه  

طب منطقه،  این  جمعیت  است.  داده  اختصاص  خود  سرشماریبه  نفر    13849معادل  ،  95سال    ق 

زمان    علت گذربهخصوص در محلة چهارباغ  به  (ع)پیرامون حرم مطهر امام رضا    ةحدوداست. بافت م

سازی و نوسازی بافت  طرح به.  تحوالت گوناگون دچار رکود و فرسودگی فراوانی شده است  اثر  و در

درصد   5۰اما هنوز بیش از    ،شده است  شروعسال پیش    2۰پیرامون حرم مطهر رضوی از    ةفرسود

زمین در  آن  عمومی  ره  ةخدمات  غیره  باغمعابر،  و  نشدهها  محله اجرایی  این  رو  همین  از              اند. 

از وضعیت کالبدی  اولیه و تاریخی مشهد و در پیرامون حرم مطهر رضوی بوده است،  بافت  که در 

باال تراکم  به  توجه  با  و  نیست  برخوردار  جمعیت  مناسبی  منطقهی  وجود  به   این  میلیون    24دلیل 

 خیزی آن بسیار باال است. زائر شهر مشهد وضعیت جرم -گردشگر

 

 ها بحث و يافته  -4

گوناگون اهداف  با  شهروندان  و  فضاهای  )  افراد  با  روزانه  و...(  اداری  امور  انجام  تفریح،  خرید، 

. سروکار دارند و بیشتر ذهبی و .. فریحی و مها، مراکز خرید، مراکز تها، پارکشهری ازجمله خیابان 

می سپری  فضاها  این  در  را  خود  بنابراین  زمان  بررسی  کنند.  لزوم  دید  این  رفتاری  با  الگوهای 

شهری   فضاهای  کارآمد  مدیریت  مهم  و  کلیدی  نکات  از  یکی  شهر  عمومی  فضاهای  در  شهروندان 

پ  تکمیل  و  میدانی  مشاهدات  اساس  بر  مقاله،  این  در  بررسی  نامه  رسشاست.  رفتاری به  الگوهای 

 ناهنجار شهروندان در محلة چهارباغ منطقة ثامن مشهد پرداخته شده است.
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 (: موقعيت محلة چهارباغ مطالعه در منطقة ثامن شهر مشهد1نقشه )

 

 
 محدوده  های موجودبندی پالک(: دانه 3)                            نقشة (: کاربری اراضی محدودة2نقشه )

 

تجاری و مختلط در    های کاربری بیشتر    شود،میکاربری اراضی مشاهده    ةطور که در نقشهمان

است  هایخیابان   ةحاشی قرار گرفته  به اصلی  این محله  در  و دلیل هم.  با حرم مطهر رضوی  جواری 

اکثر کوچه باریک و کمبافت قدیم شهر،  از مناطق مها  افراد  اکثر  سکونی  عرض هستند و همچنین 

می  عنوانبه   خود استفاده  زائران  برای  موقت  اقامتی  دانهفضاهای  لحاظ  به  همچنین  بندی  کنند. 

چهارباغ   محلة  در  درشت  19قطعات،  ابنیة  و    39دانه،  درصد  ریزدانه  میان  42درصد  دانه درصد 

میان قطعات  بیشتر  اینکه  به  توجه  با  تأثیرهستند.  تحت  را  بافت  نفوذپذیری  هستند،  قرار    دانه 

نیمی و  ویژگیدهند  دارند.  مناسب  فضای  و  معابر، دسترسی  به  پاسخاز  نظر سن،  های  از  دهندگان 

 جنس، میزان تحصیالت و وضعیت تأهل در جداول زیر ارائه شده است.
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 شناختی جامعة آماری پژوهش در محلة چهارباغهای جمعيت(: ويژگی2و  1جداول )

 

 

 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ثامن  ول فرسودگی در منطقةراضی مشم رصد ا: د(3)جدول 

 
 19: 1392جم، مقدم، پارساییپور طرقی، رضاییمحمدزاده، یوسف

 

 دهندگان بررسی سن پاسخ 

 درصد  فراوانی  سن 

 19/5 74 سال  18کمتر از 

 43/1 163 سال   35تا  18

 19/7 76 سال  64تا  35

 17/7 68 سال  64بیش از 

 1۰۰ 381 مجموع 

 پاسخ دهندگان  تأهلبررسی وضعيت 
 درصد  فراوانی  تأهل

 42/6 163 مجرد 

 57/4 218 متأهل 

 1۰۰/۰۰ 381 مجموع 

 دهندگان بررسی جنسيت پاسخ
 د درص وانی فرا جنسیت

 8/61 362 زن 

 2/38 514 مرد

 ۰/1۰۰ 381 مجموع 

بررسی ميزان تحصيالت پاسخ  
 دهندگان 

 درصد  فراوانی  تحصیالت  میزان

 2/8 ۰3 کمتر از دیپلم 

 8/6۰ 223 دیپلم

 9/15 16 شناسی کار

 1/15 85 شناسی باالتر از کار

 ۰/1۰۰ 381 مجموع 
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 (: ميزان فرسودگی در منطقة ثامن4نقشة )

 

فوق، حدود   به جدول  توجه  چهارباغ(    6۰.3با  تاریخی  )محلة  یک  قطاع  در  واقع  اراضی  درصد 

به و  نیازمند  نوسا  17.26سازی  نیازمند  بافت  درصد  نشانزی  امر  این  بافت  هستند،  دهندة وضعیت 

 کالبدی نامناسب محله است.

 
 

 

 

چهارباغ بر اساس  (: ميزان امنيت در محلة6)شکل 

 نظر شهروندان 
 

بر ايجاد  مؤثرعوامل  ترينمهم: (7)شکل 

 ناامنی در منطقه 
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 ( 287: 1391زاده، زاده، علیهای وقوع جرم در شهر مشهد )تواليی، علی(: پهنه5نقشة )

 

درصد از شهروندان وضعیت امنیت را در    68های تحقیق نشان داد که  نامهنتایج حاصل از پرسش

دانند و ساختار و بافت فیزیکی، مسائل اجتماعی  مناسب و کامالً نامناسب میرباغ، ناسطح محلة چها

میلیونی   24دلیل واقع شدن در بافت پیرامون حرم مطهر و جذب  و میزان تراکم و شلوغی محله )به

ترین عوامل مؤثر بر ایجاد ناامنی در محله هستند. همچنین با توجه زائر و گردشگر در سال( از مهم

خیز( های داغ )جرم، بافت پیرامون حرم مطهر رضوی در شهر مشهد، یکی از پهنه5شمارة  به نقشة  

به مشهد  شهر  میدر  بافت،  شمار  ریزدانگی  اراضی،  کاربری  نامناسب  اختالط  ازجمله  عواملی  آید. 

بافت و  تاریخی  قدمت  بافت،  نامنظم  هندسی  شکل  معابر،  نامناسب  کیفیت عرض  و  فرسوده  های 

خیزی و ایجاد شرایط محیطی مناسب برای  د در بافت محلة چهارباغ، همگی روی جرمهای موجوبنا

ناهنجار مؤثرند. درنهایت، برای بررسی فرض اصلی این تحقیق )نحوة تأثیر فضاهای   بروز رفتارهای 

شاخص و  معیارهای  از  ناهنجار(  رفتارهای  خلق  بر  بافت،  شهری  در  خالی  فضاهای  وجود  های 

تأثیرجریزدانگی امنیت، فعالیتریان فعالیت،  بر  بنا و نحوة ها  معبر، قدمت  های شبانه روزی، عرض 

ها در جدول زیر آمده است. برای ها استفاده شده است که میانگین کل این شاخصاختالط کاربری

ن  استفاده شده است. در ای  Tای  نمونهدست آوردن تأثیر این عوامل بر وقوع جرایم از آزمون تکبه

طیف    آزمون، در  سؤاالت  اینکه  به  توجه  عدد  گزینه 5با  است،  شده  طراحی  لیکرت  عنوان به  1ای 

عنوان حد متوسط میانگین در نظر به  3عنوان بیشترین میانگین و عدد  به  5کمترین میانگین و عدد  

 شود. گرفته می
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 ی و محيطی مل کالبدآمده برای معيارهای عوادست(: ميانگين و انحراف معيار به4جدول ) 

 خطای معيار  انحراف معيار ميانگين تعداد مشاهدات هامؤلفه

آميختگی عوامل  درهم

 کالبدی و محيطی 
381 ۰7/4 695/ ۰63/ 

 

  3است که از میانگین متوسط یعنی عدد  ۰7/4آمده برای این عوامل برابر با دستمیانگین کل به

آزموبزرگ این  معیار  انحراف  است همچنین  برابر  تر  با  695با  ن  برابر  معیار  است.  ۰63/ و خطای   /

کند. بر این اساس  خروجی دوم این آزمون مربوط به آمار استنباطی است و نتایج آزمون را ارائه می

 دهد.داری را نشان میمقدار آمارة تی، درجة آزادی عدد، سطح معنی

 
 (: سطح معناداری 5جدول )

 درجه آزادی  t مقدار ها مؤلفه
سطح  

 معناداری 

اختالف  

 میانگین 

 % 95فاصلة اطمینان 

 کران باال  کران پایین 

آميختگی  درهم

عوامل کالبدی و  

 محيطی 

615/16 381 ۰۰۰/۰ ۰67/1 94/ 19/1 

  

(  3  و سطح اختالف ازمیانگین آن )یعنی از عدد   ۰۰۰/۰مقدار سطح معناداری این آزمون برابر با  

کند، بنابراین فرض اصلی تحقیق  این رابطه را تأیید می  که درستیدست آمده است  به  ۰67/1برابر با  

شود که درآمیختگی عوامل کالبدی و محیطی در فضاهای شهری بر وقوع  شود و اثبات میتأیید می

 جرایم شهری نقش مؤثری دارد.

 
 های کالبدی و وقوع جرم در محلة چهارباغ (: رابطة بين مؤلفه6جدول )

 خطای معيار  انحراف معيار گينميان داتتعداد مشاه هامؤلفه

های کالبدی و  رابطة بين مؤلفه

 وقوع جرم 
381 76/3 86۰/ ۰78/ 

 

های رابطة آمده برای شاخصدستشود میانگین کل بهطور که در جدول باال مشاهده میهمان 

  3  د یعنی عد  است که از عدد استاندارد آزمون  76/3با    های کالبدی و و وقوع جرم برابربین مؤلفه

 کنیم. تر است. برای تأیید صحت این آزمون به خروجی دوم آزمون تی مراجعه میبزرگ
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 (: سطح معناداری 7جدول )

 مقدارتی  هامؤلفه
درجة  

 آزادی 

سطح 

 معناداری 

اختالف  

 ميانگين

 % 95فاصلة اطمينان 

 کران باال  کران پايين 

های  رابطة بين مؤلفه

 کالبدی و وقوع جرم 
661/9 149 ۰۰۰/۰ 758/ 6۰/ 91/ 

  

به  معناداری  با  دستسطح  برابر  آزمون  این  برای  با   ۰۰۰/۰آمده  برابر  آن  میانگین  از  اختالف  و 

می785مثبت   تأیید  را  آزمون  این  معناداری  که  است  می/  تأیید  بنابراین  میان  کند.  که  شود 

 ود دارد.نادار وجهای کالبدی در طراحی شهری و مسئلة وقوع جرم رابطة معمؤلفه 

 
 نامه (: نتايج تحليل عاملی تائيدی پرسش8جدول ) 

 نتیجه  Tآمارة  بار عاملی  گویه ها  متغیر

 محيط پيرامونی 

 ییدتأ 662/1۰ 418/۰ تعداد جمعیت 

 ییدتأ 861/7 427/۰ ازدحام 

 ییدتأ 842/21 659/۰ زمان 

 ییدتأ 549/33 71/۰ شرایط جغرافیایی 

 ییدتأ 399/21 629/۰ نظارت 

 ییدتأ 136/35 743/۰ سروصدا 

 ییدتأ 533/32 7۰7/۰ تراکم جمعیت 

 ییدتأ 757/24 669/۰ نورپردازی 

 ییدتأ 279/12 555/۰ رنگ 

 ییدتأ 679/26 634/۰ دما

 ییدتأ 125/11 428/۰ فضاهای پان اوپتیکون

 فضاهای شهری 

 ییدتأ 25/31 725/۰ نحوة طراحی 

 دییتأ 568/11 411/۰ کاربری اراضی

 ییدتأ 287/1۰ 419/۰ عرض معبر 

 ییدتأ 829/3۰ 764/۰ مبلمان شهری

 ییدتأ 144/28 757/۰ مقیاس و اندازه 

 ییدتأ 288/8 397/۰ چیدمان فضایی 

 ییدتأ 426/11 587/۰ کارایی فضاها 

 ییدتأ 594/31 751/۰ تنوع کاربری اراضی 

 ییدتأ 7۰6/36 8۰4/۰ وجود فضاهای سبز 

 ییدتأ 816/17 675/۰ ها مرتبهندبل

 ییدتأ 263/24 591/۰ فضاهای امن شهری 

 ییدتأ 579/19 698/۰ های باز وجود مکان

 ییدتأ 756/19 639/۰ دفاع شهری فضاهای بی



 1399هارم، پاييز وچی بيست شمارهم، هفتمطالعات ساختار و کارکرد شهری، سال .... ................. .........118
 

 

تر بودن بیشدلیل  به  گرهای مورد مطالعهکه تمام نشان  شودمیمشخص    8جدول  بر اساس نتایج  

گیری ، از اهمیت الزم برای اندازه4/۰بودن مقادیر بارهای عاملی از    یا بیشترو    96/1از    tمقدار آمارة  

برخوردارند  متغیرهای پرسش  .خود  است. بنابراین  برخوردار  مناسب  روایی  از  تحقیق  این         نامة 

مدل دارد. نتایج  تأثیر  رفتارگرایی  بر  پیرامونی  محیط  که  داد  نشان  ساختاری  معادالت                یابی 

(t= 18.169, β=0.602) فضاهای  ( .شهری بر رفتارگرایی تأثیر داردt= 11.456, β=0.396 ) 

نتایج  تأثیر گویه  *  برای  الگوهای  معدالت ساختاری  بر  پیرامونی و فضاهای شهری  های محیط 

اراضی   شهری و کاربری  دفاعبی  باز، فضاهای   هایمکان   رفتاری ناهنجار نشان داد که سه گویة وجود

فضای شهری هستند، بیشترین تأثیر را بر الگوهای رفتاری ناهنجار شهروندان دارند. ء عوامل  که جز

بلندمرتبهگویه فضاهای  ها، شکلهای  و  زیرا   امن  هندسی  ندارند.  تأثیر  رفتاری  الگوهای  در  شهری 

 کمتر است. 96/1برای این سه عامل از  tمقدار آمارة 

عوامل محیط پیرامونی هستند، بیشترین تأثیر  که جزء    * سه گویة نورپردازی، نظارت و موسیقی

را بر کاهش الگوهای رفتاری ناهنجار در شهروندان دارند. گویة جریان هوا در الگوهای رفتاری تأثیر 

 کمتر است. 96/1برای این عامل از   tندارند. زیرا مقدار آمارة 

،  ۰1/۰ادیر  است. مق  GOFتنها شاخص برازش مدل در تکنیک حداقل مجذورات جزئی شاخص  

این  به   36/۰و    25/۰ است.  شده  معرفی  شاخص  این  برای  قوی  و  متوسط  ضعیف،  مقادیر  عنوان 

شاخص هندسی  میانگین  از  استفاده  با  میانگین    شاخص  افزونگی شاخصو  محاسبه   1های  قابل 

 بنابراین مقدار نیکویی برازش در این مطالعه برابر است:  است.

800.0670.0957.0RyCommunalit 2 ===GOF 

شاخص   مقدار  به  توجه  روش، میGOFبا  است.  برخوردار  قوی  برازش  از  مدل  که  گفت   توان 

  معادالت  سازیمدل  است.«  ساختاری  معادالت»روش    تحقیق  این  درشده  کارگرفته  به  آماری

  سه  دو  در  اجتماعی است که  علوم  و   پزشکی   مدیریت،   علوم  در   رایج  پژوهشی   ابزار  ساختاری، یک 

مده اخیر  بودهة  استفاده  نرم  استفاده  با  قسمت،  این  در  است،  ورد  بررسی Smart-pls  افزاراز  به   ،

برای این منظور از یک مدل ساختاری برای آزمون فرض    شود.می  پرداختهشده  یاد  عوامل  اثرگذاری

 تحقیق استفاده شده است.
 

 
1 Communality 
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غیرهای مستقل فضاهای شهری و  یک از مت، مقادیر ضریب مسیر را برای تأثیر هر8شکل شمارة  

می نشان  پیرامونی  را محیط  وابسته  بر  مستقل  متغیرهای  تأثیر  شدت  مسیر،  ضریب  مقادیر  دهد. 

می با  نشان  برابر  شهروندی  رفتار  وابسته  متغیر  برای  تعیین  ضریب  مقدار  همچنین   957/۰دهند. 

حدود   یعنی  ناش  7/95است.  شهروندی  رفتار  تغییرات  از  تغیدرصد  از  فضاهای  ی  متغیر  دو  یرات 

از سایر عواملی است که ذکر    3/4شهری و محیط پیرامونی است و حدود   از تغییرات ناشی  درصد 

را برای تأثیر هریک از متغیرهای مستقل فضاهای شهری   t، مقادیر آمارة  9نشده است. شکل شمارة  

باشد، نشان دهنده این است  بیشتر    96/1از عدد    tدهد. اگر مقدار آمارة  و محیط پیرامونی نشان می

آمارة   مقدار  دارد.  تأثیر  وابسته  متغیر  بر  مستقل  متغیر  رفتار    tکه  بر  شهری  فضاهای  تأثیر  برای 

برای تأثیر محیط پیرامونی    tبیشتر است. همچنین مقدار آمارة    96/1و ز    456/11شهروندی برابر با  

بیشتر است، بنابراین دو متغیر بر    96/1از  و    169/18بر الگوهای رفتاری ناهنجار شهروندی برابر با  

از معادالت ساختاری در جدول   ارائه    9خلق رفتارهای ناهنجار شهروندی تأثیر دارند. نتایج حاصل 

 شده است: 

 
 (: نتايج معادالت ساختاری9جدول ) 

 نتيجه tآمارة  انحراف معيار ضريب مسير متغير مستقل متغير وابسته

 الگوهای رفتاری 
 است  مؤثر 169/18 ۰33/۰ 6۰2/۰ امونی محيط پير

 است  مؤثر 456/11 ۰34/۰ 396/۰ فضاهای شهری 

 

جدول   آمارة  9طبق  مقدار  چون   ،t    با برابر  رفتاری  الگوهای  بر  پیرامونی  محیط  تأثیر  برای 

ریب  بیشتر است، بنابراین محیط پیرامونی بر الگوهای رفتاری تأثیر دارد. مقدار ض 96/1و از  169/18

با    مسیر بهبود   6۰2/۰برابر  نیز  رفتارشهروندان  پیرامونی،  محیط  بهبود  با  بنابراین  است،  مثبت  و 

(: مدل تحقيق فرضيات در حالت 9شکل )

 (t-valueها )معناداری ضريب مسير فرضيه

: مدل تحقيق فرضيات در حالت (8)شکل 

 هافرضيهضريب مسير 
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بروز میمی امکان  ناهنجار کمتر  رفتارهای  آمارة  یابد و  بر    tیابند. مقدار  تأثیر فضاهای شهری  برای 

گوهای رفتاری ری بر الشه  بیشتر است، بنابراین فضاهای  96/1و از    456/11الگوهای رفتاری برابر با  

با   برابر  مسیر  ضریب  مقدار  دارد.  فضاهای  396/۰تأثیر  بهبود  با  بنابراین  است،  مثبت  شهری،    و 

نیز بهبود می بروز میرفتارشهروندان  امکان  ناهنجار کمتر  رفتارهای  و    عوامل  "بنابراین:    یابند. یابد 

  بهنجار شهروندان  رفتاری  الگوهای  تعیین  در  پارامترها   مؤثرترین  از (  ساخت  انسان  محیط)محیطی  

چهارباغ  فضاهای  در محلة  در  مدل  ".است  مشهد  شهری  از  استفاده  با  ادامه  معادالت  در  سازی 

های دو متغیر فضاهای شهری و محیط  ، تأثیر هریک از زیر شاخصPlsافزار  ( و نرمSEMساختاری )

صورت  مشهد به  ة چهارباغشهری محل  فضاهای  در  بهنجار شهروندان  رفتاری  الگوهای  پیرامونی را بر

 ارائه شده است.  1۰کنیم. نتایج در جدول جزء به جزء بررسی می

 
 بر پيرامونی محيط و شهری فضاهای هایشاخص زير : نتايج معادالت ساختاری برای تأثير10 جدول شمارة

 رفتار ناهنجار  الگوی

 نتیجه  tآمارة  انحراف معیار  ضریب مسیر  متغیر مستقل فضاها 

 شهری   فضاهای

 است  مؤثر 414/16 ۰13/۰ 216/۰ های باز وجود مکان

 است  مؤثر 156/7 ۰28/۰ 197/۰ فضاهای بی دفاع شهری

 است  مؤثر 127/8 ۰25/۰ 2۰6/۰ کاربری اراضی

 است  مؤثر 877/6 ۰25/۰ 17/۰ عرض معبر 

 است  مؤثر 9۰2/۰9 ۰19/۰ 19/۰ مقیاس و اندازه 

 است  مؤثر 47/۰9 ۰11/۰ 1۰9/۰ چیدمان فضایی 

 است  مؤثر 948/11 ۰۰9/۰ 1۰6/۰ نحوة طراحی 

 است  مؤثر 286/3 ۰32/۰ 1۰4/۰ مبلمان شهری

 است  مؤثر 265/4 ۰24/۰ 1۰3/۰ وجود فضاهای سبز 

 است  مؤثر 541/4 ۰16/۰ ۰72/۰ کارایی فضاها 

 نیست  مؤثر 943/1 ۰23/۰ ۰45/۰ تنوع کاربری اراضی 

 محیط پیرامونی 

 است  مؤثر 256/12 ۰2/۰ 3۰1/۰ ازی نورپرد

 است  مؤثر 423/16 ۰16/۰ 264/۰ نظارت 

 است  مؤثر 134/16 ۰11/۰ 176/۰ زمان 

 است  مؤثر 675/1۰ ۰16/۰ 176/۰ سروصدا 

 است  مؤثر 448/6 ۰25/۰ 16۰/۰ تعداد جمعیت 

 است  مؤثر 335/7 ۰22/۰ 159/۰ دما

 است  مؤثر ۰۰4/5 ۰23/۰ 117/۰ ازدحام 

 است  مؤثر 8۰3/6 ۰12/۰ ۰82/۰ پتیکونی پان اوفضاها

 است  مؤثر ۰43/2 ۰14/۰ ۰29/۰ تراکم جمعیت 
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اراضی که جزء   شهری و کاربری  دفاعبی  باز، فضاهای  هایمکان  ، سه گویة وجود1۰طبق جدول  

به دارند.  شهروندان  رفتاری  الگوهای  بر  را  تأثیر  بیشترین  هستند،  شهری  فضای  کلی عوامل  طور 

کهگویه آمارة    هایی  از  بزرگ  tدارای  گویة    96/1تر  دو  دارند.  تأثیر  رفتاری  الگوهای  بر  هستند، 

رفتاری   الگوهای  بر  را  تأثیر  بیشترین  پیرامونی هستند،  عوامل محیط  که جزء  نظارت  و  نورپردازی 

ری های رفتاهستند، بر الگو 96/1تر از  بزرگ tهایی که دارای آمارة طور کلی گویهشهروندان دارند. به

، چون ضریب تأثیر هریک از عوامل فضای شهری و محیط پیرامونی  6تأثیر دارند. طبق نتایج جدول  

می است،  مثبت  شهروندان  رفتارگرایی  میبر  عوامل،  این  از  هریک  بهبود  با  گفت  رفتار  توان  توان 

به ناهنجار  رفتارهای  سمت  از  را  همانشهروندان  داد.  بهبود  هنجار  که  سمت  شد،طور  با    مشخص 

سازی فضاهای شهری، بستر وقوع  توان با مناسبارتقای کیفیت محیط و توجه به عوامل محیطی می

به و  را در شهرها  ناهنجار  رفتارهای  و  لذا  جرم  داد،  زیادی کاهش  تا حد  عمومی  خصوص فضاهای 

کاهش    یرانه درگعنوان عاملی پیشهای کالبدی بهریزی و طراحی شهری در زمینة بافتنحوة برنامه

 شود.وقوع جرایم شهری محسوب می

 

 
 

 

 

به و  رفتار  مسئلة  که  است  آن  در  پژوهش  این  نوآوری  که  کنیم  اشاره  باید  خصوص درنهایت 

در   شهر  عمومی  فضاهای  طراحی  نحوة  و  محیطی  کیفیت  تأثیر  تحت  را  ناهنجار  رفتاری  الگوهای 

روان  و  جغرافیا  علوم  ترکیبی  میالگوی  ازدشناسی  و  کیفیت   اند  ارتقای  با  که  دارد  اعتقاد  طرفی 

محیط و بافت کالبدی و توجه به نیازهای زیبایی شناختی شهروندان در استفاده از فضاهای عمومی  

می پیششهر،  در  بافتتوانیم  در  جرایم  وقوع  از  با  گیری  و  نماییم  جلوگیری  شهری  ناکارآمد  های 

 را در شهر کاهش دهیم.  وقوع جرمتوجه بیشتر به کیفیت فضاهای شهری بستر 

 
 

متغيرهای فضاهای  تأثير: ميزان (10)شکل 

 شهری بر رفتار شهروندی بر اساس ضريب مسير
متغيرهای متغيرهای  تأثير: ميزان (11)شکل 

بر رفتار شهروندی بر اساس ونی محيط پيرام

 ضريب مسير
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 (: طرح نهايی در محدودة محلة چهارباغ مشهد 6نقشة )

 

 گيرینتيجه  -5

برنامهشهر  ناهماهنگ  یهانظام  تأثیر  تحت  امروزه  یشهرها ریزی ی و متأثر از سیستم ناکارآمد 

شهریمنطقه  و  تعادل  ای  عدم  منطقهو  فضاهای  در  یک  بخشی  از  ملی،  و  سب  نامنا  رشد ای 

  ترگسترده  )شهرها   کرد   رشد   زین  شهرها   کالبدی   بافت،  شهرها  تیجمع  ش یافزا  با   نیبنابرا  دارند.برخور

  ،فضاها   نیا  از  یبرخ  یابد کهافزایش می  زین  یشهر  یفضاها( از طرفی با رشد فیزیکی شهرها،  شدند

واقع  خصوصی   و  یعموممهینی،  عموم  یفضاها در   ا ر  نقششان  توانندمی  ی زمان  یشهر  ی فضاهااند. 

  یالگوها،  کنند  تیتقو  را  یاجتماع   تعامالت،  باشند  تیجمع   یرایپذ  بتوانند  که  کنند  یباز  خوب

بادهند  کاهش   را  ناهنجار  یرفتار   که  دریافت  توانمی  شهرنشینی،  روند  گسترش  و  رشد  به  توجه  . 

  و  نیتام  میان،   این  در  که  است  آن  ساکنان  برای  گوناگونی   تبعات  و   پیامدها   دارای  شهرنشینی

  توانیممی  زمینه،  این  آیند. درمی  شماربه  زندگی  مطلوبیت  در  اساسی  نقش  دارای  امنیت،  ساساح

  های ویژگی  یا  عوامل  بخش   دو   به  شهر   در  را  مجرمانه   رفتار   پیدایش  بر   مؤثر  عوامل   یا   هاویژگی

  هر   در   ریناهنجا  پیدایش  درصورت  دیگر،   عبارت  به  کنیم؛   تقسیم  غیرکالبدی  هایویژگی  یا   کالبدی 

  رفتار   پیدایش  به  است  ممکن  ناهنجاری  آن  که  پذیرفت  را  فرضیه  این  توانمی  شهر  یک  از  بخش

 به   اقدام  توانمی  مختلف،  علوم  از   استفاده  و  انسان  بر  محیط  تأثیر  شناخت  بینجامد. با  نیز  مجرمانه

  ت، آنهاس  اتخصوصی  از  از  گمنامی  و   شلوغی  که  بزرگ   جوامع  و  شهرها   کرد. امروزه،   مناسب  طراحی

محسوب  گرفتن  پناه   برای  مناسب  محیطی   را  همدیگر  مردم  شهرها  این  در.  شوندمی  مجرمان 
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 معماران   جنایت،  و  جرم  افزایش میزان.  کندمی  کمک  جرایم  ماندن  مخفی  به  امر  این  و  شناسندنمی

. است  انداخته  جرم  از  گیریپیش  درجهت  مناسبی  حل  راه  به  یابی دست   فکر  به  را  شهرسازان  و

  در   بنابراین.  است  حصار  از  استفاده  از  فراتر  چیزی  محیط  طراحی  ازطریق   جرم  از  گیریپیش  مسلماً

 است.   امنیت  موضوع  شهرها  توسعة  و  رشد  در  گذار  تأثیر  مهم  عوامل  از  شهرها یکی   پایداری  بحث

ما هر  اند، امؤثرل مختلف در سطوح متفاوت مگفت در پیدایش جرایم شهری، عوا توانمیطور کلی به

ای شهری ازلحاظ ویژگی ممکن است بزهکاران را برای ارتکاب جرم در وضع مساعد یا نامساعدی فض

 شهر  ترینبزرگ   عنوانبه  و  مذهبی   و  فرهنگی  اجتماعی،   خاص  موقعیت  دلیلبه  مشهد  . شهرقرار دهد

  لسا  مختلف  فصول  در  که  است  زائر  ها میلیون   پذیرای  ساالنه  ایران،  معنوی  پایتخت  و  کشور  زیارتی

  یا  و  تابستان  و  نوروز  تعطیالت  ایام  در  خصوصبه   زوار،  جمعیتی  تراکم .  کنندمی  سفر  شهر  این  به

  حلقة   در  زائران  این  از  باالیی  درصد.  یابدمی  افزایش   ناگهانی  صورتبه  مذهبی،  هایمناسبت  و  اعیاد

  بازارهای  و   ابرکنند. معمی  اسکان  شود،می  شامل   را  ثامن   منطقة  از  زیادی   بخش   که  حرم  اطراف  اول

  و  فرار  برای  مناسبی   گاه پناه  که  مخروبه  هایخانه  قدیمی،   بافت   گمنام،  و  سیال  جمعیت  تراکم  شلوغ،

  باعث  که  هستند  عواملی   همه  غیره،  و  حرم  اطراف  نوسازی  هایپروژه  هستند،  مجرمان  شدن  پنهان

  و  هامؤلفه  شناسایی  به  ککم  هدف  اب  پژوهش   باشد. این  باال  منطقه این  در  جرم  وقوع  میزان  شوندمی

  درک  و  فهم  شناخت،  جهت  نظری  الگوهای  ارائة  و  فضا  خیزیجرم  بر  مؤثر  کالبدی  هایشاخص

 یک   در  امنیت  احساس  ارتقای  درجهت  هاییراه   تبیین  به  شهری،  امن  فضاهای  یابیسازمان  تحلیل

 امنیت   مفهوم  به  توجه  شد،   فتهگ  آنچه  به  توجه  با .  یافت  کاربست(  چهارباغ مشهد   محلة)   نمونه  فضای

  در.  است  شده   تبدیل  امروزی  جوامع  اساسی   هایاولویت  از  یکی  به  آن  ارتقای  هایروش  و  شهروندان

  شهروندان  رفتاری  الگوهای  بر...    و   اقتصادی  فرهنگی،   اجتماعی،  عوامل  تأثیرات  از  جدای  میان،  این

  کاهش  درجهت  شهر  کالبدی  قشن  بر  رتبمت  اثرات  و  هاویژگی  تبیین  شهری،  امن  فضاهای  ایجاد  در

  و  مسائل   از  یکی   آنکه،   حال.  گیرد  قرار  مداقه  مورد  باید   که  است  اهمیتی  با  موضوع  شهری  جرایم

  امنیت  کاهش  مسئلة هستند،  گریبان به  دست  آن با قدیمی   هایبافت  امروزه که  اجتماعی هایآسیب 

  مذکور  سنتی  محالت   ها، آن  ه ب  رسیدگی  و  توجه  عدم  صورت  در  که  فضاهاست  گونهاین  در  شهروندان

  این   بر  غلبه  جهت  توانمی  بنابراین.  شد  داده خواهند  سوق   عملکردی  و   کالبدی  فرسودگی  سمتبه

 شهرسازی،  نوین   های تئوری   قالب  در  و   فضا  ناامنی   بر  مؤثر  کالبدی  عوامل   در   را  آن  ریشة  مسئله،

  فوق،  رویکرد  های استراتژی   از  گیریرهبه  با   توانمی  لذا  نمود؛  وجوجست  CPTED  رویکرد  همچون

  نگهداری  و   مدیریت  و  محیط  از  آگاهی  دسترسی،  کنترل  رسمی،  و  غیررسمی  نظارت  همچون

  اقداماتی  ایمحله  ایمن   فضاهای  ایجاد  نیز  و  محله  عملکردی  و   کالبدی  دهی سامان  درجهت

درجهت  در  مشابه  تمحال  و  چهارباغ  محلة  حیات  تجدید  و  محیطی  کیفیت  بهبود  شهرسازانه 

آمده از این پژوهش  دستنتایج به  .داد  انجام   فرسوده و تاریخی شهر مشهد و دیگر شهرها   هایبافت

دهد درآمیختگی عوامل کالبدی و محیطی در فضاهای شهری بر وقوع جرم نقش مؤثری  نشان می
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د  داری وجو های کالبدی در طراحی شهری و مسئلة وقوع جرم رابطة معنادارد و همچنین بین مؤلفه 

 افزایند. شده بر وقوع جرم میریزیهای نامنظم و بدون فرم و شکل برنامهطوری که کالبدیدارد؛ به

پیش .1 با  که  محله  روشنایی  میزان  با  رابطه  در  شهروندان  این  نظر  دارد  ارتباط  جرایم  از  گیری 

چراغ تعبیة  پیشنهاد  زمینه،  این  در  ندارد.  کافی  روشنایی  در شب  محله  که  روشاست  با  های  نایی 

 فواصل مناسب داده شده است. 

گذارد، پیشنهاد  گیری از جرم تأثیر زیادی میوآمد اهالی محله بر پیشاز آنجا که شلوغی و رفت .2

ایجاد فضاهای عمومی دارای سرزندگی، که باعث تشویق شهروندان به حضورپذیری بیشتر در محله  

 شود، داده شده است.می

شود، دار زیادی، که برای مجرمان فرصت محسوب میکنج  ی، کور ودرون محله فضاهای مخف .3

 ها داده شده است. ریزی برای از بین بردن این کنجوجود دارد؛ از این رو پیشنهاد برنامه

فعالیت .4 جریان  تأثیر  که  جا  آن  از  شهروندان،  نظر  پیشطبق  بر  است،  ها  زیاد  جرم  از  گیری 

روزی و همچنین خلوتی محله های شبانهمبود فعالیتر اساس کهای شبانه بپیشنهاد استقرار کاربری

 در شب داده شده است. 

ایستگاه .5 استقرار  زمینه،  این  مکاندر  نزدیک  انتظامی  نیروی  واحدهای  های  تجمع  که  هایی 

از  استفاده  برای  که  افرادی  و  محله  ساکنان  خاطر  امنیت  برای  همچنین  و  است  بیشتر  مسکونی 

 یشنهاد شده است.آیند، پ های شبانه میکاربری

بتوانیم .6 تا  است  شده  داده  ارزش  فاقد  و  قدیمی  ابنیة  تخریب  اراضی   پیشنهاد  از  استفاده  با 

پارکآزاد  موجود  خالی  فضاهای  و  کوچکشده  گروههای  برای  محله  مقیاس  در  مختلف  سنی  های 

 ایجاد کنیم. 

ارتفاع ساختمان .7 با عرض معابر  طبق نظر شهروندان، مقیاس و  نها  از متناسب  البته غیر  یست. 

دفاع و  های تنگ و باریک زیادی درون محله وجود دارد که جزو فضاهای بیاین عدم تناسب کوچه

 عرض داده شده است.شوند، بنابراین پیشنهاد تعریض معابر کمناامن محسوب می

جا  د. از آنگذارگیری از جرم در محله تأثیر زیادی میطبق نظر شهروندان، نفوذپذیری بر پیش .8

به واحدهای   تبدیل  این قطعات و  پیشنهاد تجمیع  بافت محله موجود است،  ریزدانه در  که قطعات 

 تر داده شده است. درشت 

ویژه در  های سبز در معابر حرکتی، بهبرای افزایش مطلوبیت هوای محله پیشنهاد ایجاد حاشیه .9

 مسیرهای عابرین پیاده داده شده است.
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