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 دهیچك
ع جرم های مناسب برای پیشگیری از وقوداشتن محیط شهری ایمن با زیرساخت

 افزایش و مکان در حضور حس افزایش سبب افراد، روانی در امنیت ایجاد و
 تجربه دونبجامعه  اقشار همه و شده در سطح شهر شهروندان تعامالت اجتماعی

در  اشت.د خواهند لفعا شبانه حضور ساعات در شهری فضاهای در جرم و ترس
یابد. این مقاله با می افزایش شهری پذیری فضایزیست و سرزندگی نتیجه،

یزی ربرنامهطراحی محیطی و تحلیلی به دنبال بررسی نقش _روش توصیفی
یکرد با رو جدید هشتگرد شهر امنیت دری در پیشگیری از جرائم و ارتقاشهری 

CPTED ای و میدانی انجام شدتابخانهها با مطالعات کاست. گردآوری داده .
 380وکران کنفر( که با فرمول  49417) جامعه آماری شامل شهروندان هشتگرد

و  TODIMگیری چندمعیاره ها با مدل تصمیمنمونه انتخاب و تحلیل داده
 SPSSو  Excelافزار با کمک نرم DPSIRآزمون تحلیل مسیر و مدل 

ی ریزی شهرطراحی و برنامه یهافهیت مولها نشان داد که وضعانجام شد. یافته
 قابل 42/3 نمیانگی موثر در ارتقای امنیت شهر هشتگرد و پیشگیری از جرم با

های با ضرایب وزنی مدل تودیم شاخص DPSIRاست. طبق مدل  قبول
و  تیامن یبر ارتقا ، بیشترین تأثیر را724/0 ازیبا امت «ریثأت» زیرمجموعه مؤلفه

« پاسخ»لفه همچنین طبق آزمون تحلیل مسیر، مؤ داشته است.از جرم  یریشگیپ
بمناسهای عمومی؛ شهری در محیط عناصرمبلمان و بواسطه تأکید بر طراحی 

ها و یژه در شبویی و خوانایی شهر بهروشنا، ریپذبیآسر اقشا یمحله برا یساز
 یا ارتقارا ب ارتباط نیشتریب، 527/0با اثر مستقیم  طیو حفاظت از مح تیریمد
 در شهر هشتگرد دارد. از وقوع جرم یریشگیو پ تیامن
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 Abstract 
A safe urban environment with suitable infrastructure to 
prevent crime and creation of psychological security in 
people increases the sense of presence in the place and 
increases the social interactions of citizens in the city. 
Then all sections of the society will be actively present in 
urban spaces at night without experiencing fear and crime. 
In this way, the vitality and livability of the urban space 
increases. Using the descriptive-analytical method, this 
article investigates the role of environmental design and 
urban planning in preventing crimes and improving 
security in the new city of Hashtgerd with the CPTED 
approach. Data were collected by documentary and field 
methods. The statistical population included the citizens 
of Hashtgerd (49,417 people), of them 380 samples were 
selected using Cochran's formula. Data analysis was done 
with TODIM multi-criteria decision making model and 
path analysis test and DPSIR model with the help of Excel 
and SPSS software. The findings showed that the status of 
urban design and planning components effective in 
improving Hashtgerd city security and crime prevention is 
acceptable with an average of 3.42. According to the 
DPSIR model with the weighting coefficients of the 
Todim model, the indicators of the subcategory of the 
"impact" component with a score of 0.724 have had the 
greatest impact on improving security and crime 
prevention. According to the path analysis test, the 
"answer" component by emphasizing the design of 
furniture and urban elements in public environments; 
making the neighborhood suitable for vulnerable groups; 
The lighting and legibility of the city, especially at night; 
and the management and protection of the environment 
with a direct effect of 0.527 is most related to the 
promotion of security and prevention of crime in 
Hashtgerd city. 
Keywords: New Cies, CPTED Approach, Urban Security, 

Urban Crime Prevention, Hashtgerd New City. 
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 مقدمه
 استت کته آن موفق و کارآمد فضای شهری یهایکی از نشانه

و  فتردی امنیتت احستاس بیگانگان، از مملو یهاخیابان در فرد
شتهروندان و  .(234: 1399کند )حیتدری و حضترتی،  اطمینان

 متورد کته کننتد احستاس ختود به خود نباید حتی افراد غریبه،
 کته است کیفی یاریمع دارند. به همین دلیل، امنیت تهدید قرار
 امنیتت نبتود که طوری به. شودمی کیفیت محیط ارتقای سبب
 جذابیت کاهش عوامل ترینمهم از عمومی، یکی یهامکان در
: 1398، 1شتود )کارمونتامی فضتاها محستوب سترزندگی عدم و

شتهر محتل اجتمتاع دایمتی »را کته  2این گفتته راتتزل(. 101
تعریفی ستاده از شتهر،  به عنوان« هاستآن ها و مسکنانسان

ریزی که فلسفه وجود برنامه نمایدآشکار می را نمود این واقعیت
فرایندی استت کته هتده نهتایی آن، خلتق  ،و طراحی شهری

ال و امتن بترای هزیست سالم، محل اسکان جذاب و ایتدمحیط
 از طرفی، فضاهای .(8: 1397)بیژنوند،  یکایک شهروندان است

 کته عمتومی عرصته کالبتدی بختش عنوان به شهری عمومی
 با نزدیکی در تعامل شود؛می محسوب عرصه این کالبدی تجلی
 هتایتئوری در اهتداه» کته چترا گیرد،می قرار امنیت موضوع
 تتوازن بته شهر عمومی هایمکان به ورود شهری، ریزیبرنامه
 نتاامنی، احساس و امنیت صمیمیت، و اجتماعی هایکنترل بین
 بنتتابراین،. دارد بستتگی هتاتفاوت و هااهتشتب غریبته، و آشتنا
 هتم کته هستتند فرصت و تهدید هم و ترس محل هم شهرها
 ,Siebel & Wertheimکنند )می ایجاد دافعه هم و جاذبه

 امنیتت ایجتاد و امتن فضتاهای طراحیرو، از این(. 2 :2013
 افتزایش و مکتان در حضور حس افزایش سبب افراد، روانی در

 همته و شتده شتبانه ستاعات در شتهروندان یتعامالت اجتماع
 در شتهری فضتاهای در جرم و ترس تجربه جامعه بدون اقشار
 سترزندگی در نتیجه و داشت خواهند فعال شبانه حضور ساعات

: 1395، 3یابتد )لیتن می افتزایش شتهری پذیری فضایزیست و
102.) 

ستتاز وقتتوع از آنجتتا کتته فضتتاهای شتتهری امتتروزه زمینتته
شهری و در نتیجه عدم امنیت شهر است. پتس های ناهنجاری
های کیفی و کمی امنیت از لحاظ کالبدی، فیزیکی بررسی جنبه

و اجتماعی در داخل هتر یتک از فضتاها بتا طراحتی و کتاربرد 
ریزی در این رابطه توجه به برنامتهمناسب امری ضروری است. 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. Carmona 
2. Ratzel 
3. Lynch 

 بتا جرایم با مقابله»شهری و طراحی محیطی مبتنی بر رویکرد 
توانتتد تتتاثیر می (4CPTED) «محیطتتی طراحتتی از تفادهاستت

بسزایی در کنترل جرائم شتهری در فضتاهای عمتومی شتهر و 
رویکردهتای  هتدهشتود. افزایش ضریب ایمنی اماکن عمومی 

ارائته الگتویی بترای کتاهش وقتوع جترم و  ،پیشگیری از جرم
باالبردن احساس امنیت است که بطور جدی بر بهبتود کیفیتت 

(. 16: 1397، 5ثیرگذار است )اشنایدر و کیچنأجامعه تزندگی در 
توسعه همه جانبته و  ،ریزی شهریبه عبارت دیگر هده برنامه

پایدار و ایجاد محیطی امن و سالم برای زندگی شهروندان است 
 .(18: 1395 ،)لین 

دهی ریزی شهری و شکلدر رابطه با نقش امنیت در برنامه
 تتا انستان زنتدگی در امنیت یتاهمبه ساختار و محتوای شهر، 

 را آن امریکتایی پرداز مشتهور نظریه ،6لنگ جان که است جایی
 و سترپناه غتذا، انسان ماننتد فیزیولوژیک نیازهای سایر کنار در

 مفهتوم تعریت  (. در52 :1386 کند )گلکار،می مطرح بهداشت
 در را امنیتتت ای،بینانتتهواقع چتتارچوب در پژوهشتتگران امنیتتت،
 بته بته طتورکلی و انتدهکرد تعری  و انتظامی سیاسی هایواژه
استت  دشتمن و خطرهتا بتا مقابلته و هاارزش از حمایت معنی
(Brownlow, 2014: 586 ،ایتن در حتالی استت کته .)

های شتهری مقولته اجتمتاعی استت و ویژه در محیطامنیت به
بخش برای ساکنین محالت شتهری هده آن ایجاد محیط آرام

 و آرامتتش ایمنتتی، بتودن، امتتان در بتتا تترادهم استت. امنیتتت،
است.  کامل تضاد در هراس و بیم با ترس، که دانست آسودگی
 و هرچته استت امنیت شهری، زندگی و حیات برای الزم شرط
 و تعتامالت میتزان باشتند، داشته باالتری ایمنی ضریب شهرها
 و بتود خواهتد بیشتتر و اقتصتادی فرهنگی اجتماعی، مناسبات
 در افتراد باشتد، کمتتر شتهرها ایمنتی ضتریب چه هر بالعکس
 مبتادالت و متراودات سطح و گرفته قرار و وحشت رعب فضای
(. 88: 1389بینند )نویدنیا، می آسیب کیفی نظر از و یافتهکاهش

ی اجتمتاعی بتر پایته هادر واقع، امنیت از طریق ایجاد ستازمان
ارآیی را گیرد که کتای شکل میاعتماد، هنجارها و روابط شبکه

بخشتتد و از طریتتق تستتهیل همتتاهنگی در اقتتدامات بهبتتود می
را بر دستیابی به اهداه نهایی تسهیل  های افراد گروههاظرفیت
 (.Khanh, 2011: 11کند )می

کند: امنیت ملتی )مرجتع امنیت را سه نوع تعری  می 7موالر

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
4. crime prevention through environmental design 
5. Schneider and Kitchen 
6. John Lang 
7. Moller 
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روی حاکمیتت و قلمترو امنیت، دولت استت و تهدیتدات پتیش
نیتت انستانی )امنیتت فتردی( و امنیتت اجتمتاعی سرزمین(، ام
تأمین امنیت  (.121: 1399های اجتماعی( )غفاری، )امنیت گروه

خیزی به توانمندی اجتمتاعی، های شهری و کاهش جرممحیط
سازماندهی جمعی، مشتارکت داوطلبانته بترای حتل مشتکالت 

کنتد )شتربتیان، گروهی یا عمتومی در حتد اکیریتت اشتاره می
 آن موفتق شتهری ناحیته یک یها(. یکی از نشانه151: 1391
 امنیتت احستاس بیگانگتان از مملو یهاخیابان در فرد است که
 کته کنتد احستاس ختود به خود نباید او. کند و اطمینان فردی
 کیفتی معیتار یتک دارد. به همین دلیل، امنیت تهدید قرار مورد
 دنبو که طوری به. شودمی کیفیت محیط ارتقای سبب که است
 کتاهش عوامتل ترینمهم از عمومی، یکی یهامکان در امنیت
شتود )کارمونتا، می فضتاها محستوب سرزندگی عدم و جذابیت
 امنیتت ایجتاد و امتن فضاهای طراحیرو، از این(. 101: 1398
 افتزایش و مکتان در حضتور حس افزایش سبب افراد روانی در

 متهه و شتده شتبانه ستاعات در شتهروندان تعامالت اجتماعی
 در شتهری فضتاهای در جرم و ترس تجربه جامعه بدون اقشار
 سترزندگی در نتیجه و داشت خواهند فعال شبانه حضور ساعات

: 1395یابتد )لیتن ، می افتزایش شتهری پذیری فضایزیست و
102.) 

 تعتر  و تهدیتد هرگونه از فراغت معنی به شهری، امنیت
 حتیطم در شتهروندان قتانونی و مشروع هایآزادی و حقوق به

 هتایبحث از شتهری امنیتت(. 29: 1398 است )کارگر، شهری
 یتک عنتوان بته اکنون که است مهمی کاربردی و فنی علمی،
 شتهری، شناستیجامعه چهتارچوب در ایرشتته میتان موضوع
 بتا و شتودمی بررستی امنیتتی و انتظامی علوم جغرافیا، حقوق،
کار سرو رهاشه کالن ساکنان ویژهبه شهروندان، آحاد سرنوشت
 (.15: 1399 صالحی،)دارد 

 تهدیتد موجب و برندمی بین از را شهری امنیت که عواملی
 برختی و بستیارند شتوند،می بتزر  شهرهای امنیت کاهش یا

 امنیتت تهدیدکننتده اصتلی عوامتل از یکتی فضاهای شتهری،
 بته هستتند محفتوظ دیتد از معموالً فضاها این هستند، شهرها
 غیرمجاز هایفعالیت برای مطمئنی و نجفضاهای د خاطر همین
(. 287: 1389 اعتمتتادی فتتر،) شتتوندمی محستتوب ناهنجتتار و

 یتک بترای اساستی شترط و مهتم بسیار عامل امنیت بنابراین،
 زندگی، یا کار محل در امنیت. است اداری یا مسکونی مجموعه

 هتاآن از یکتی کته استت تامین قابل مختلفی عوامل طریق از
 پیشتگیرانه و ایمنی ضوابط و اصول با سازگار و مناسب طراحی
 بته روستتاییان مهتاجرت توستعه، حتال در کشورهای است. در

 منتاطق تشتکیل و شتهرها بته روستتایی فقتر انتقتال شهرها،
 جمعیتتت از درصتتد 30از بتتیش امتتروزه. استتت نشتتینحاشیه

 پورمحمتتدی،) دهنتتدمی تشتتکیل نشتتینانحاشیه را کالنشتتهرها
ارتباط میان وضتعیت فضتایی و  1بیل هیلییر. از نظر (29: 9139

توانتد بته نتتایج های عمتومی کته میحرکت و تحلیتل شتبکه
کاربردی در طراحی مناسب تر فضای شهری بیانجامتد. از نظتر 
او احساس امنیت در فضای عمتومی افتزایش داده و ابزارهتای 

وسیله آن یک فضتا بته صتورت طبیعتی مراقبتت اولیه را که به
فر و لطفتی و صتحراگرد، نمایتد )مشتکیناهم میشود را فرمی
1396 :221.) 

های شهری، در ابعتاد کالبتدی، اجتمتاعی، امنیت در محیط
کنتد محیطی تبلتور پیتدا میاقتصادی و حتی سیاسی و زیستت

 (. با توجه به مفهوم طراحی محیطی4: 1393پور و نجفی، )علی
بیشتتر  ریزی شهری در تحقیق حاضر، امنیتت کالبتدیو برنامه

 عنتوان بته احتیرط طریتق از مورد تأکید است. در این رابطته
 مستائل کته بتا جرائم، در منتاطقی کاهش هدفمند رویکردی

ش ، نقتسامان می یابد کته ایتن مهتم  روبرو ناامنی و کالبدی
 و کیفیتت زنتدگی بهبتود اجتماعی، سرمایه افزایش در ثریؤم

یتان و الریم )ذبیحی شهروندان دارد رضایتمندی میزان افزایش
بتا  به لحتاظ کالبتدی و ستاختاری نیتز(. 121: 1392و پورانی، 

 دازی،اعمال تغییراتی در ساختار کالبدی فضتا از جملته نتور پتر
ها، اصالح شتبکه معتابر، یکرارچته نمتودن ایتن تزریق کاربری

ریزی ایمنتی و امنیتت را در فضتای های طراحی و برنامهلفهؤم
ان ر احساس امنیت خاطر و فقدمین شده و فرد در شهأشهری ت
  (.94: 1393)مستوفی و بهرامی،  کندخطر می

ریزی شتهری نشتان بررسی رویکردهای امنیتت در برنامته
طتور هجرم باهش کریزی شهری و دهد که امنیت در برنامهمی

 کلی در دو هده کاهش حقیقی جرم و افزایش احساس امنیتت
 :1389 ،و حستنیکالنتتری رستتمی و )بیاتاست  تعری  قابل
 افزایش ضریب( تاکنون نظریه پردازان بسیاری در خصوص 24

 اظهتار نظتر نمتودن و در برختی متوارد نیتز امنیت در شتهرها
تجربیات نظری خود را به صورت عملی در مکانی مشخص بته 

های مطترح شتده اندیشتمندان آوردند و بر اساس ایتده اجرا در
امنیتت و رای بد اصلی نوع رویکرچهار توان گفت بطور کلی می

  :پیشگیری از جرم وجود دارد

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1  . Bill Hillier 
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 بین غیر مکانی است که به کاهش و یا از :رویکرد اول. 1
های های شخصی ارتکاب جرم از طریق آموزشبردن انگیزه

و  معهاخالقی، بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جا
 وضع قوانین اشاره دارد.

ضعی( که هده اصلی رویکرد مکانی)مو :رویکرد دوم .2
تر کردن امکان ارتکاب جرم به وسیله کاربرد آن سخت
 :1398 )کرمونا،است ص های خاص در مکانی مشختکنیک
120 ). 

بر مبنای میزان مجازات قانونی مجرمین  :رویکرد سوم. 3
های آن کم توجهی به امکان پیشگیری وجود دارد و از ویژگی

 :1399 هرانی،طت )فرید از جرائم نسبت به ارتکاب جرائم اس
های پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی بر این ( برنامه26

ای شکل اساس استوار است که بافت فیزیکی محیط را به گونه
داد که سبب کاهش جرم یا ترس از وقوع جرم و در نتیجه 

 .(63 :1399 ،1د )کلکوهنشوبهبود کیفیت زندگی 
 طراحی از تفادهاس با جرایم با . رویکرد مقابله4

 مالکان جامعه و مطابق این رویکرد، (:CPTEDمحیطی )
 معماران، و طراحان از جمله توسعه عوامل نیز و هاخانه
 مقابل در جامعه کنترل و حفاظت در را بارزی نقش توانندمی
 اصول کامل اعمال طریق از موضوع این که نمایند ایفا جرایم

CPTED سازانسان و زیکیفی محیط مدیریت و طراحی در 
 جرم از پیشگیری راهبرد براساس. گرددمی محقق

محیطی  طراحی از استفاده با پیشگیری محور،_مکان
(CPTEDبه عنوان ،) امروزه و شده پدیدار مستقل اینظریه 
 مقیاس در در حال اجرا و در حال توسعه رویکردی عنوان به

 (.59: 1393نژاد، شود )پاکمی شناخته جهانی
 روبرو مختلفی مفاهیم با CPTED رویکرد طرفی، دراز 
 اهم. نمایدمی شایانی کمک رویکرد این تحقق به که هستیم
 :از عبارتند موارد این

 ه ب باید بیرونی فضای که معنیبدین: قلمروگرایی

 .دشو قوی مالکیت حس نوعی ایجاد سبب که باشد ایگونه

 هاییتفعال انجام از بزهکاران دلسردی برای: نظارت 

 .دارد وجود نظارت مهم شیوه دو مجرمانه

 هایالیتفع طریق از تواندمی نظارت این: طبیعی نظارت 

 .شود حاصل مردم روزمره و معمول

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. Cole Cohen 

 جهیزاتیت و لوازمشده رسمی:  نظارت سازماندهی 

 ظارتن امکان نمایشگرها، و مداربسته هایدوربین مانند

 .آورندمی پدید را سازماندهی شده

 معنابدین: مجرمانه اهداف به دستیابی رسازیدشوا 

 داشتندور نگه برای هاساختمان امنیتی استانداردهای که
 نمونه، عنوان )یه یابد بهبود هاقفل و هاپنجره درها، از مزاحمان
 شود(. نصب خطر زنگ ساختمان مختل  هایبخش برای

 از جلوگیری برای :هاورودی و هادسترسی کنترل 

 وانیر یا فیزیکی موانع از باید مزاحمان و ارانبزهک ورود

 .شود استفاده

 یا مراکز ایجاد شامل :فعالیتی برنامه از پشتیبانی 

 ساخت یا و روزانه مراقبت مراکز مانند مکانی تسهیالت

 .است سازماندهی شده ورزشی هایزمین

 از مناسب نگهداری و تعمیر با: نگهداری و تعمیر 

 هایچراغ و شهری هاینشانه و تابلوها و شهری مبلمان
 سازیهینهب افزون بر توانمی سازی،محوطه و روشنایی
 خیزی راجرم در مناطق ظرفیت باال رفتن شهری، هایهزینه

 (.Cozens, 2014: 136کاهش داد )

 

 
 محیطی یطراح از استفاده با جرایم با اصول رویکرد مقابله .1شکل

(CPTED) 

 59: 1393 نژاد،پاک مآخذ:

 
 امنیتتت و ستته رکتتن اساستتی 2پتتت تتترالبتتر ایتتن،  عتتالوه

های اجتماعی و پیشگیری از جرم را در اجرای قانون، پیشگیری
دانتد کته بتدون های مناسب محیطی میریزی و طراحیبرنامه

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
2  . Petrella 
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 های شهریتوان از جرائم قابل انتظار در محیطتوجه به آن نمی
  .(Petrella, 2018: 267م کرد )ک

امنیتت در  ارتقتای»در ارتبتاط بتا موضتوع  طتور کلتی،ه ب
تحقیقات متعددی انجام شده است. اما رویکرد بررسی « شهرها

وسیله طراحی این موضوع در قالب رویکرد پیشگیری از جرم به
ریزی شهری، کمتر مورد توجه بوده است. جنبه نوآوری و برنامه

های پیشگیری از جترم و ارتقتای این تحقیق، شناسایی شاخص
است. این رویکرد بترای اولتین  DPSIRمنیت در قالب مدل ا

بار در کشور مورد بررسی قرار گرفته است و خروجی آن نیز بته 
های امنیت شناخت نحوه و شدت اثرگذاری و اثرپذیری شاخص

از طرفتی،  ریزی شهری است.شهر بر طراحی محیطی و برنامه
استت.  ، آورده شتده1تحقیقات مرتبط با موضوع به شرح جدول

 ( در پژوهشتی بتا عنتوان تتأثیر2018) 1در این رابطته، مرزبتالی
محیطتی، نشتان داد کته  طراحتی طریتق از جترم از پیشگیری

طراحی محیطی مناسب مانع از وقتوع جترم و افتزایش قربتانی 
( در پژوهشتتی بتتا 2016) 2شتتود. کتتاواستتترس در محتتالت می

 هتای شتهری،محیط ستاختار و کیفری هایگیریعنوان جهت
های جرم، نیازمند بررسی شتیوه شناسیعلت نشان داد که درک

( در 2014) 3ریزی مکتتانی استتت. فوستتتر و همکتتارانبرنامتته
 رویپیاده و رفتن راه در جرم از ترس پژوهشی با عنوان تأثیرات

 و متداخالت افتزایش استرالیا، نشتان دادنتد کته بتا در را افراد
حضتتور در  و هشکتتا را جتترم از تتترس تتتوانمی ریزیبرنامتته

داد. همچنتین، آذرمتی و همکتاران  افزایش را فضاهای عمومی
 و ریزیبرنامتته نقتتش ( در پژوهشتتی بتتا عنتتوان بررستتی1398)

تبریتز،  شتهر حاشتیه شتهری امنیت میزان در محیطی طراحی
 محیطتی طراحتی بتا مناطقی در امنیت نشان دادند که احساس

ریزی استت. امتهو بتدون برن ارگانیتک با رشد مناطقی از بیشتر
 مدل یک ( در پژوهشی با عنوان ارائه1398فردین و همکاران )

 استاس بتر ایتران در تهران شهر 5 منطقه در جرم از پیشگیری
ریزی کالبتدی و ، نشتان دادنتد کته برنامتهCPTEDرویکرد 

توانتتد جتترم و رفتتتار جنتتایی در طراحتتی محیطتتی نادرستتت می
( در 1396ران )فر و همکتتامحتتالت را افتتزایش دهتتد. مشتتکین

 و شتتهری ریزیبرنامتته رابطتته پژوهشتتی بتتا عنتتوان بررستتی
شتهروندان، نشتان دادنتد کته در  امنیتت احساس با شهرسازی

دسترس بودن، تراکم، اختالط کتاربری و سترزندگی محتیط از 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. Marzbali 
2. Caves  
3. Foster et al 

عوامل تأثیر گذار در افتزایش امنیتت محتالت استت. زیتاری و 
 نسل هایمؤلفه ( در پژوهشی با عنوان ارزیابی1395همکاران )

جرم در محله دستغیب تهران،  از پیشگیری در CPTED اول
 و هتاکاربری و هافعالیت مکانی و زمانی نشان دادند که اختالط

 در افزایش امنیت تأثیرگذارند. نظارت فاقد اصالح فضاهای
ریزی شتهری و با توجه به آنچه که در زمینه امنیت در برنامه

شتهر دهد که سی موردی نشان میطراحی محیطی گفته شد، برر
بزرگتترین صنعتی استتان البترز، بین شهرهای  درجدید هشتگرد 

از مرکز استتان )کالنشتهر کترر( را بیشترین فاصله  ها بوده وآن
 در کیلومتر از شهر کترر، 40 با فاصله دارد. شهر صنعتی هشتگرد

(. در 1: 1397)قدیری،  است شده واقع قزوین_میانه داالن تهران
نتیجه، تامین امنیت شهر برای ساکنین و مراجعان، اهمیت زیادی 

ریزی شتهری و شهرستازی، دارد. لذا ضروری است که در برنامته
سازی شهر و طراحی مبتنی بر پیشگیری از جرم مورد توجته ایمن

 حاشتیه در جدید مانند هشتتگرد کته قرار گیرد. اصوال، شهرهای
 به علت کارکرد اقمتاری د،بزر  از جمله کرر قرار دارن شهرهای

 فرهنگتی، همگنتی فقتدان و مهاجرپتذیری بتودن، خوابگاهی یا
 جامعته و ترپایین جمعیت از شهرهای اطراه، وجود طبقات جاذب

استت.  ناامنی مستعد شهری، فضاهای نامناسب همچنین طراحی
 تحتت شتدت بته اخیتر هایسال در این رابطه، شهر هشتگرد در

 در فقیتر و درآمد کم هایگروه مسکونی هایمجتمع ساخت تأثیر
 ایتن وضتعیت، از تبعیتت است و به گرفته قرار مهر مسکن قالب
 اخیر هایسال طول در هشتگرد جدید شهر به چندانی دو جمعیت
 49417درصتد از جمعیتت  53طتوری کته است. بته شده افزوده

های صنعتی، از نفری شهر هشتگرد، به عنوان نیروی کار شهرک
 و جمعیتی تنوع دیگر مهاجرت کرده است. عالوه براین،شهرهای 
 را اجتمتاعی همبستتگی و انسجام نبود و قومی ناهمگنی یا قومی
 بته مستائل همه این. افزود هشتگرد جدید شهر مشکالت به باید
 ورشتعله بترای هاآن از کدام که هر هستند هاییجرقه وجود میابه
تتأمین  چتالش و هستتند کتافی بزهکتاری و و جنایت جرم شدن
 نمتوده تبتدیل ناپذیر تردید ضرورت یک به را آن ارتقای و امنیت

است. در این رابطه، تحقیقات متنوعی در زمینه تأمین امنیت شهر 
بر مبنای رویکرد پیشگیری از جرم با استفاده از طراحی محیطتی 

ستازی صورت گرفته استت، امتا ایتن تحقیتق بتا هتده شاخص
ناسایی شدت و نحتوه اثرگتذاری و و ش DPSIRبراساس مدل 
ریزی شهری بر امنیت شهر هشتگرد های برنامهاثرپذیری شخص

 انجام شده است. در این رابطه هده تحقیتق، ارزیتابی و تحلیتل
 در شتهری ریزیبرنامته و محیطتی های طراحتیشتاخص نقش

در شتهر هشتتگرد استت و  امنیتت ارتقتای و جرائم از پیشگیری
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تترین عوامتل اثرگتذار در ن است که مهمق ایتسوال اصلی تحقی
هتا کتدام ی و خیابانتن عمومتتویژه اماکتهتارتقای امنیت شهر ب

 است؟

 

 کار داده ها وروش
تحلیلتی و گتردآوری _تحقیق حاضر به لحتاظ روش، توصتیفی

ای انجتام شتده استت. در ها با مطالعات میدانی و کتابخانهداده
تحقیق پرسشنامه بوده است. ترین ابزار مطالعات میدانی نیز مهم

همچنین، منابع اطالعاتی تحقیتق، شتامل مطالعتات پیشتین و 
 و موضوع ماهیت به توجه ها است. باها آمارنامهها و مدلنظریه

 در شتتهری ریزیبرنامتته و محیطتتی مطالعتتات طراحتتی ستتابقه
امنیت، متغیرهای تحقیق در قالتب  ارتقای و جرائم از پیشگیری

ریزی )ارتقاء امنیتت( و متغیتر مستتقل )برنامتهدو متغیر وابسته 
 تتدوین آن نماگرهتای و شهری و طراحی محیطی(، استتخرار

 شتهری ریزیبرنامه متخصص 10 توسط پرسشنامه روایی شد.
بترای شتاخص  کرونباخ آلفای فرمول طبق نیز پایایی. شد تأیید

ریزی شتهری و و شتاخص برنامته 873/0ارتقای امنیتت برابتر 
با توجه به متغیرهتای  .شد برآورد 911/0طی برابر طراحی محی

 است. 2ها در قالب شکلتحقیق، نحوه تبیین مؤلفه

 

 
 مدل مفهومی تحقیق .2شکل 

 

جامعه آماری تحقیق شهروندان شهر هشتگرد بتا جمعیتت 
ر بته نفت 380نفر است که با استفاده از فرمول کوکران  49417

ری گیتونهپرسشنامه نیز از نمعنوان نمونه انتخاب و برای توزیع 
ز فتا 7هشتتگرد شتامل  ترتیب، شتهرمکانی استفاده شد. بدین

 پرسشتنامه بتین شتهروندان 54است؛ در نتیجه برای هتر فتاز 
 توزیع شد.

-ها از آزمون تحلیل مسیر، متدل تصتمیمبرای تحلیل داده

استتفاده شتده  DPSIRدر قالب مدل  1گیری چندمعیاره تودیم
بنتدی و های تحقیق از طریق جامعه آماری رتبههاست. ابتدا داد

گیری چنتدمعیاره گردآوری شد. سرس با استفاده متدل تصتمیم
تتودیم یکتی از بنتدی گردیتد. دهتی و رتبههتا وزنتودیم، داده

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. TODIM 

ای است کته بته منظتور حتل مستائل های معرفی شدهتکنیک
گیری چندمعیاره کتاربرد دارد. ایتن تکنیتک بتر استاس تصمیم
بینی غیرخطی است و اختالفات میان مقادیر هر دو پیش ریتئو

اند، نسبت به یک گزینه را که با توجه به هرمعیار به دست آمده
کند. این تکنیتک بتا استتفاده از مقایستات معیار مرجع ارایه می
های تصتادفی گیتری، ناستازگاریهای تصمیمزوجی میان معیار

در واقتع ایتن متدل  کنتد.رخ داده از این مقایسات را حذه می
ها بنتدی گزینتهروشی است برای حل مشکالت مربوط به رتبه
شتتوند. بنتتدی میکتته بتتا در نظتتر گفتتتن استتتانداردهایی اولویت

بینی بنابراین، این مدل ترکیبی از روش چندمعیاره و نظریه پیش
را باید  1( و ماتریس تصمیم جدول95: 1397است )یاری قلی ، 

 گرفت:برای این مدل در نظر 
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 هاامتیازهای اختصاص یافته به گزینه .1جدول

mC  2C 1C  

mW ... 2W 1W cW 

1mP ... 12P 11P 1A 

2mP ... P22 21P 2A 

  

…
 

      

…
 

  

…
 

  

…
 

  

…
 

nmP ... Pn2 n1P nA 

 95: 1397یاری قلی و همکاران،  منبع:

 
)  گزینته nو  (1Cو ...و  mC) معیتار mدر ماتریس فتوق 

nA ... 1و وA )در دسترس هستند، به نحتوی کته icP  امتیتاز
 ( m،...،1= c)ام cام باتوجه به معیار iاختصاص یافته به گزینه 

در مرحله بعد ام است. cوزن اهمیت معیار  cWاست. همچنین 

ها با استفاده از روش تحلیل مسیر، میزان تأثیر هر کدام از مؤلفه
بررستی و تحلیتل  بر ارتقای امنیت و پیشگیری از وقتوع جترم

روش تحلیل مسیر نوعی تحلیل رگرستیونی استت کته گردید. 
بتترای درک علیتتت و نمتتایش الگتتوی روابتتط علتتی در میتتان 

ای از متغیرهای مرتبط باهم کاربرد دارند. و با استتفاده مجموعه
از آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره انجتام شتد. همچنتین بته 

 استفاده شد. SPSSو  Excelر افزافراخور نیاز تحقیق از نرم

غترب  کیلتومتری 40در فاصله حتدود  هشتگرد شهر جدید
در عتر   صتنعتیایتن شتهر  ،قرار گرفته استکرر  کالنشهر
عتر  دقیقته  5درجته و  36ودقیقه  45درجه و  35جغرافیایی 
قیقته طتول د 55درجته و 50و دقیقته 25درجه و  50شمالی و 

مستاحت ارای د هشتتگرد شرقی قرار گرفته است. شتهر جدیتد
)مرکتز آمتار ایتران،  نفر جمعیتت استت 49417 هکتار و 4800
1395.)

 

 
 هشتگرد موقعیت جغرافیایی شهر .3 شکل

 1392پیراوش،  نقش مشاور مهندسان منبع:         

 شرح و تفسیر نتایج
اری  و مفتاهیم مطترح ته به تعتت، با توجهابرای تحلیل یافته

. دشتپرسشتنامه استتفاده  دستت آمتده ازهاطالعات بت شده و
ریزی طراحی و برنامته یهاها نشان داد مؤلفهبررسی شاخص

ری از ترد و پیشگیتتشهری مؤثر در ارتقای امنیت شهر هشتگ
 شترایط در 832/0 مقتدار واریتانس و 42/3 میتانگین جرم با

 یهاگویته نیتز، هااست. در بین شاخص قبول قابل و مطلوب
 ؛73/3 میتانگین بتا« پلیس گشت و عمومی نظارت افزایش»
و  هتتادوربین بتته یتعمومتت ایتفضاهتت شتتدن تجهیتتز»

 متدیریت» و ؛63/3 میانگین با« دهنده هشدار هایتکنولوژی
 ، بیشتترین58/3 میانگین با« شده رها و متروکه یهاکاربری
 محوطته»یهاگویته ی،تطرف از. است کرده کسب را امتیازات
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 ؛15/3 میتانگین بتا« عمتومی فضتاهای برای حفاظ و سازی
 ثیرتأتت» و ؛13/3 نتانگیتتمی بتا« محالت جمعیت متراکتت»

 کستب را امتیاز ، کمترین98/2 میانگین با« قومیتی تداخالت
 .اندکرده

 
 هشتگردمنیت در شهر جدید اهای مورد مطالعه برای سنجش ارتقاء شاخص .2جدول

 رتبه کمینه بیشینه واریانس میانگین شاخص

 1 2 5 0/708 3/73 پلیس گشت و مومیع نظارت افزایش

 2 1 5 0/858 3/63 دهدهن هشدار یهاتکنولوژی و هادوربین به عمومی فضاهای شدن تجهیز

 3 2 5 0/629 3/58 شده رها و متروکه یهاکاربری مدیریت

 4 2 5 0/629 3/58 فازها نگهبانان وجود

 5 1 5 0/836 3/55 بخش هویت یهاالمان و مبلمان افزایش

 6 1 5 0/922 3/55 فازها فیزیکی فضای وضعیت

 7 2 5 0/671 3/53 محالت امنیت با ناسازگار و مزاحم یهاکاربری انتقال

 8 2 5 0/894 3/45 هاساختمان قرارگیری و طراحی وضعیت

 9 1 5 0/804 3/43 (...و سالمندان پذیر )معلوالن،آسیب اقشار برای محله سازیمناسب

 10 1 5 0/772 3/43 اماکن از مستمر و لطمخت استفاده

 11 1 5 0/864 3/43 گیاهی پوشش از مناسب استفاده

 12 1 5 1/021 3/4 فازها فضایی یهامقیاس گسستگی

 13 1 5 0/832 3/4 عمومی نظارت و دید افزایش بر تاکید با منظرسازی

 14 1 5 0/832 3/4 عمومی فضاهای روشنایی

 15 1 5 0/945 3/4 عالئم ناسبم نصب با شهر خوانایی

 16 2 5 0/732 3/38 هامحله ساکنین اقتصادی وضعیت

 17 2 5 0/793 3/35 عمومی فضاهای کنندگیدعوت حس

 18 2 5 0/824 3/35 محیط از حفاظت و مدیریت

 19 1 5 0/911 3/35 محالت پیوندیهم ضریب افزایش و پذیریدسترس

 20 1 5 0/963 3/23 شهری تأسیسات و تجهیزات وجود

 21 1 5 0/901 3/2 عمومی فضاهای برای حفاظ و سازیمحوطه

 22 1 5 0/99 3/15 قومیتی تداخالت تاثیر

 23 1 5 0/813 3/13 محالت جمعیت تراکم

 - - - 0/832 3/42 مجموع

 1400های تحقیق، یافته منبع:    
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 در این پژوهش برای تبیین و رسیدن به چارچوب نهتایی از
ها بر پرسشنامه و تعیین نحوه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص

امنیت و پیشتگیری از جترم در شتهر هشتتگرد در قالتب متدل 
DPSIR شتتکل کتته، ابتتتدا گیتتری شتتده استتت. بدینبهره
ها در پرسشنامه اولیه تتدوین های اصلی و ابعاد و شاخصمؤلفه

دهی طیفتی و در اختیار جامعه آماری قرار گرفت و در قالب وزن
های ها بتر استاس مؤلفتهلیکرت امتیازبندی شد. سرس شاخص

بندی و موقعیت شتاخص در متدل دسته DPSIRگانه مدل 5

DPSIR 5ها براستاس ترتیب، شتاخصنیز معلوم شد. بتدین 
ترتیب، براساس بندی گردید. بدیندسته DPSIRمولفه اصلی 

یروهای های تحلیل به عنوان نهای گردآوری شده، شاخصداده
تتوان فشار یا تأثیرگذار یا پیشران معلوم شد. در این مرحلته می

تشتتخیص داد کتته کتتدام عامتتل در ایجتتاد و ارتقتتای امنیتتت و 
پیشگیری از جرم در شهر جدید هشتگرد تأثیرگذار بوده استت و 
کدام عامل نیز زائده ارتقای امنیت و پیشگیری از جرم در شتهر 

 جدید هشتگرد است. 

 
 DPSIRهای مدل ها براساس مولفهته بندی شاخصدس .3جدول

 DPSIRموقعیت در مدل  لفهؤم

 D دهنده هشدار یهاتکنولوژی و هادوربین به عمومی فضاهای شدن تجیهز

 D گیاهی پوشش از مناسب استفاده

 D هامحله ساکنین اقتصادی وضعیت

 D عمومی فضاهای کنندگیدعوت حس

 D  یشهر تأسیسات و تجهیزات وجود

 I پلیس گشت و عمومی نظارت افزایش

 I فازها نگهبانان وجود

 I شده رها و متروکه یهاکاربری مدیریت

 I محالت امنیت با ناسازگار و مزاحم یهاکاربری انتقال

 I عمومی نظارت و دید افزایش بر تاکید با منظرسازی

 P هاساختمان گیری قرار و طراحی وضعیت

 P اماکن از مستمر و مختلط استفاده

 P فازها فضایی یهامقیاس گسستکی

 P قومیتی تداخالت تاثیر

 R بخش هویت یهاالمان و مبلمان افزایش

 R (...و سالمندان پذیر )معلوالن،آسیب اقشار برای محله سازیمناسب

 R عمومی فضاهای روشنایی

 R عالئم مناسب نصب با شهر خوانایی

 R طمحی از حفاظت و مدیریت

 S فازها فیزیکی فضای وضعیت

 S محالت پیوندیهم ضریب افزایش و پذیریدسترس

 S عمومی فضاهای برای حفاظ و سازیمحوطه

 S محالت جمعیت تراکم

 1400های تحقیق، یافته منبع:               
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دهی جامعه ها بر اساس ضریب وزندر مرحله سوم شاخص
در  DPSIRمؤلفته اصتلی  5ها بته آماری و تفکیک شتاخص

بنتدی اولویت TODIMگیری چنتدمعیاره قالب مدل تصتمیم
دستت آمتده وارد متدل شد. در این زمینه، مجموع امتیازات بته

بنتتدی جهتتت رتبتته TODIMگیری چنتتد معیتتاره تصتتمیم
گردیتتد.  DPSIRها در ارتبتتاط بتتا متتدل ها و مولفتتهشتتاخص

اره گیری چنتد معیتبتر استاس روش تصتمیم 4خروجی جتدول
TODIM های به عنوان مؤلفته 1دهد که مؤلفه تأثیرنشان می

ها از نظتر جامعته بیش از دیگتر مؤلفته 724/0پیشران با امتیاز 
آماری بر ارتقای امنیت و پیشگیری از جرم تأثیر داشته است. در 
واقع از نظر جامعه آماری بترای کنتترل امنیتت و پیشتگیری از 

باید بر نیروهای پیشران تأکید ریزی شهری وقوع جرم در برنامه
 رونتدهای وها شتاخص بیشتری شود. چراکه این مؤلفه شتامل

در نتیجه، در متدیریت فضتا  .طراحی محیطی ایمن است مبین
 ریزی قرار دهد. باید این مؤلفه را در اولویت برنامه
قترار دارد. ایتن  562/0بتا امتیتاز  2در رتبه دوم مؤلفه پاسخ

بختتش،  هویتتت و عناصتتر مبلمتان ایشافتتز متغیرهتتای مؤلفته،
 فضتاهای پذیر، روشتناییآسیب اقشار برای محله سازیمناسب

 و عالئتم و متدیریت مناستب نصتب بتا شهر عمومی، خوانایی
گیرد و به عنوان یک فرآیند متؤثر می بر در را محیط از حفاظت
توانتتد از طریتتق افتتزایش ضتتریب ایمنتتی محتتیط، بستتتر می
 ل کند. گیری جرائم را کنترشکل

 557/0با امتیتاز  3سومین عامل تأثیرگذار، شامل مؤلفه فشار
کاربری اراضی و نحوه استفاده از  یهااست. این مؤلفه بر زمینه

کند. جامعه آمتاری فضاهای عمومی در شهر هشتگرد تأکید می
 های وضعیتویژه در زمینه شاخصمعتقد است که این مؤلفه به

امتتاکن، فشتتارهای  از استتتفاده ها و نحتتوهستتاختمان قرارگیتری
کند. که یکتی از زیادی بر ضریب ایمنی شهر هشتگرد وارد می

ترین مظاهر آن گسست فضایی بین اماکن عمومی و مردم مهم
 های محلی است. در مقیاس

در رتبه چهارم قترار  527/0با امتیاز  4مؤلفه نیروهای محرکه
جهیتز فضتا بته مربوط به بسترسازی و ت دارد. این مؤلفه عمدتا

انواع خدمات شهری جهت ارائه خدمات بته شتهروندان و القتاء 
منظتور حس جذابیت محله به ستاکنین و سترمایه گتذاران، بته

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. Impact 
2. Response 
3. Pressure 
4. Driving Force 

 بتته توجتته بتتا کتته شتتودجلتتوگیری از ختتالی شتتدن محلتته می
 مراحتل یهاشاخص وها مؤلفه در پیوسته وقوع به یهانارسایی
سازی محتیط هآماد شامل به طور عمده DPSIR مدل پیشین

واسطه دهد که بهو نشان می برای پیشگیری از وقوع جرم است
تجهیز فضا و افزایش تردد در سطح شتهر و فضتاهای عمتومی 

 ها را افزایش داد. توان ضریب ایمنی محلهمی
قترار دارد. ایتن مؤلفته بتا  5در رتبه پنجم نیز مؤلفه وضعیت

ه آمتاری ضتریب اهمیتت متوستطی دارد و جامعت 414/0امتیاز 
توانتد وضتعیت را تغییتر دهتد و معتقد است که به تنهتایی نمی

تتوان بیشتر مبین کارکرد فعلی شتهر استت. در ایتن رابطته می
 شامل را ساختاری و کارکردی گفت که مؤلفه وضعیت دو جنبه

ستازی و وضتعیت ساختاری شامل تراکم محوطه جنبه .شودمی
ل تراکم جمعیتت و فیزیکی محله است. جنبه کارکردی نیز شام

 است.  پیوندی محالت شهر هشتگردضریب هم

ها در بررسی کلی شاخص بدون در نظر گرفتن موقعیت آن
دهتد کته جامعته آمتاری بیشتتر بتر مفتاهیم و مدل نشتان می

 وها دوربین به عمومی فضاهای شدن هایی چون تجهیزشاخص
 نظتارت ، افزایش774/0دهنده با ضریب  هشدار یهاتکنولوژی
 یهتاکاربری ، مدیریت794/0پلیس با ضریب  گشت و عمومی
 مزاحم یهاکاربری ، انتقال792/0شده با ضریب  رها و متروکه

 و مبلمان ، افزایش716/0محالت با ضریب  امنیت با ناسازگار و
 فیزیکی فضای و وضعیت 741/0بخش با ضریب عناصر هویت
ها ارتقتای امنیتت تأکید دارند. از نظر آن 725/0فازها با ضریب 

ریزی شتتهری وابستتتگی زیتتادی بتته شهرهشتتتگرد در برنامتته
هتتا و فضتتاهای ستتازی کتتاربری اراضتتی و تجهیتتز خیابانبهینه

های کنتترل کننتده دارد. در نتیجته، ایتن عمومی به تکنولوژی
مسائل جنبه زیربنایی داشتته و بایتد متدیریت فضتا مبتنتی بتر 

ین چنینی باشد. ایتن در ریزی شامل مسائل ابازنگری در برنامه
 هایی ماننتد تتأثیرحالی است که از نظر جامعه آمتاری شتاخص

 برای حفاظ و سازی، محوطه297/0قومیتی با ضریب  تداخالت
محتالت  جمعیتت و تتراکم 313/0عمومی با ضتریب  فضاهای
جنبه روبنایی داشته و بیشتر وابسته به شرایط موجتود و  276/0

هتای کتالن هتا و پروژهها، طرحمتهنحوه عملکرد مدیران، برنا
 .شهری هستند

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
5. State 
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 TODIMبراساس وزن دهی  DPSIRهای مدل ضریب اهمیت شاخص .4جدول

 TODIMضریب  شاخص DPSIRطبقه بندی 

 (Dنیروهای محرکه )
527/0 

 0/774 دهنده هشدار یهاتکنولوژی و هادوربین به عمومی فضاهای شدن تجهیز
 0/597 یگیاه پوشش از مناسب استفاده
 0/475 هامحله ساکنین اقتصادی وضعیت
 0/455 عمومی فضاهای کنندگی دعوت حس
 0/332 شهری تأسیسات و تجهیزات وجود

 (Iتاثیر )
724/0 

 0/794 پلیس گشت و عمومی نظارت افزایش
 0/749 فازها نگهبانان وجود
 0/792 شده رها و متروکه یهاکاربری مدیریت
 0/716 محالت امنیت با ناسازگار و مزاحم یهاکاربری انتقال

 0/568 عمومی نظارت و دید افزایش بر تاکید با منظرسازی

 (Pفشار )
557/0 

 0/694 هاساختمان گیری قرار و طراحی وضعیت
 0/645 اماکن از مستمر و مختلط استفاده
 0/592 فازها فضایی یهامقیاس گسستکی
 0/297 قومیتی تداخالت تاثیر

 (Rپاسخ )
562/0 

 0/741 بخش هویت یهااِلِمان و مبلمان افزایش
 0/654 (...و سالمندان ن،پذیر )معلوالآسیب اقشار برای محله سازیمناسب
 0/562 عمومی فضاهای روشنایی
 0/493 عالئم مناسب نصب با شهر خوانایی
 0/361 محیط از حفاظت و مدیریت

 (Sوضعیت )
414/0 

 0/725 فازها فیزیکی ایفض وضعیت
 0/342 محالت پیوندیهم ضریب افزایش و پذیریدسترس
 0/313 عمومی فضاهای برای حفاظ و سازیمحوطه
 0/276 محالت جمعیت تراکم

 1400های تحقیق، یافته منبع:        

های در نهایت برای تبیین میزان و نحوه اثرگتذاری مؤلفته
 وقتوع از پیشتگیری و امنیتت ایبر ارتق DPSIRگانه مدل 5
 از آزمون تحلیل مسیر استفاده شده است. این آزمون برای جرم

 استتفاده تتابع و تأثیرگتذار متغیرهای بین علی رابطه تشخیص
 بتتای تحلیتل و رگرستیونی تحلیتل طریق و در آن، از شودمی

بندی شتده در طبقه یهاشاخص میان ارتباط ،هاآماره استاندارد
بتا  گانه )پیشران، فشتار، تتأثیر، وضتعیت و پاستخ(5 هایمؤلفه

شتهر هشتتگرد  جترم وقوع از پیشگیری و امنیت مؤلفه ارتقای
 مستقیم، اثر بصورت تحقیق در این آزمون، نتایج. شود مشخص

. شودمی ارائه ساختاری معادالت مدل و کل اثر مستقیم، غیر اثر
 اثر جمع حاصل مسیر، تحلیل پارامتر ترینمهم عنوان به کل اثر

 3/0 از بتاالتر بایتد کتل اثر مقدار. است مستقیم غیر و مستقیم
 آید وجود به مستقل و وابسته متغیر بین معنادار ایرابطه تا باشد
 مطلوب و معنادار همبستگی باشد، 6/0 تا 3/0 بین کل اثر اگر و

 .استت مطلتوب بسیار همبستگی باشد، 6/0 از بیش اگر و است
قدار اثر غیر مستقیم بیشتر از اثر مستقیم باشتد، همچنین، اگر م

 دهنده کاذب بود نتیجه محاسبات آماری است. نشان
باتوجته بته گستترده  ،3شتکل نتتایج طبق شهر هشتگرد، در

بودن تبیین روابط متغیرها، در این مقاله میتزان اثتر مستتقیم بته 
تترین مولفته تحلیتل عنوان ضریب بتای استاندارد به عنوان مهم

صورت خطتوط ورد بررسی قرار گرفت. اثرات غیر مستقیم نیز بهم
غیرممتد با ضرایب غیراستاندارد مشخص شده است. ناگفته نماند 
که تحلیل آزمون مسیر با ضرایب رگرستیونی بتر استاس ستطح 

 سطح مقدار درصد انجام یافته است که براین اساس، 95اطمینان 
 را( 0H) صتفر فرضیه جهدر نتی است، 000/0 هامؤلفه داریمعنی
. است کل شهر هشتگرد به تعمیم قابل تحقیق نتایج و کندمی رد

ها که با استفاده از آماره بتا همچنین، در بررسی اثر مستقیم مؤلفه
آیتد. نتتایج نشتان دست میدر آزمون رگرسیون خطی چندگانه به
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، بیشتترین ارتبتاط بتا 527/0داد که، مؤلفه پاسخ با اثتر مستتقیم 
را دارد. به عبارتی، جامعته  جرم وقوع از پیشگیری و امنیت رتقایا

های مستقل و وابسته براین بتاور آماری در تبیین روابط بین مؤلفه
توانتد امنیتت شتهری را در زمینته طراحتی است که آنچه که می
های مبتنتی بتر ریزی شهری کنترل کند، مؤلفتهمحیطی و برنامه

 اقشتار بترای محلته ستازیاسببخش، منهویت عناصر و مبلمان
پذیر، روشنایی، خوانایی و مدیریت محیط شهری استت. در  آسیب

نتیجه هر چقدر خوانایی و روشنایی و تجهیز شتهر بیشتتر باشتد، 

امنیت شهر نیز بواسطه حضورپذیری مردم بیشتر خواهتد بتود. در 
توان نتیجه گرفت کته، امنیتت شتهری پاستخی گویتا و واقع می

ریزی شتهری موفتق و کتارآ کرد طراحتی و برنامتهروشن از عمل
به عنوان مؤلفته  DPSIRباشد. از طرفی، این مولفه در مدل می

هتای فضتایی شتهر در برابتر پاسخ است. مؤلفه پاسخ، بر واکنش
ریزی تغییرات تکیه دارد. پس هرچقدر بر نیروهای تأثیرگذار برنامه

ی پاستخ هاو طراحی محیطی شهر کنترل صتورت گیترد، مؤلفته
 توانند نیازهای شهروندان در زمینه امنیت را بهتر تأمین کنند. می

 

 
 سیرشهرهشتگرد با تحلیل م جرم وقوع از پیشگیری و امنیت های ارتقایروابط علی بین مؤلفه .3شکل 

 1400های تحقیق، یافته منبع:

 

 بحث و نتیجه گیری 
برای دستیابی بته  ها نشان داد که شهرهای امروزین،بررسی یافته

اقتصادی محالت، _امنیت اجتماعی و فردی و شکوفایی اجتماعی
ریزی منستتجمی در طراحتتی و توستتعه نتتاگزیر بایتتد برنامتته

های شهری بر اساس نیازهای امنیتی شتهروندان و بته زیرساخت
حداقل رساندن وقوع جرم در فضاهای عمومی شهر انجام دهنتد. 

ریزی شتهری و طراحتی نامتهاین در حالی است کته اغلتب در بر
 تأمینهای شهری و در نتیجه وقوع ناهنجاریمحیطی، بسترهای 

ی، کمتر متورد توجته قترار گرفتته استت. در شهر عمومی امنیت
دهد که های مطالعات تحقیقات پیشین نشان میصورتی که یافته

 یقربتان شیمتانع از وقتوع جترم و افتزا ،مناسب یطیمح یطراح
ریزی متداخالت و برنامته شیافزا با. لذا دشوترس در محالت می

داد، چترا کته را کاهش  یعموم یجرم در فضاها احتمالتوان می

 یطتیمح یو طراحت یکالبتد ریزیبرنامهبه نظر برخی محققین، 
 دهتد. شیدر محالت را افتزا ییتواند جرم و رفتار جنانادرست می

 و یبتتودن، تتتراکم، اختتتالط کتتاربر دستتترس دردر ایتتن رابطتته، 
محتالت  تیتامن شیگذار در افتزاریثأاز عوامل ت طیمح یسرزندگ
 است.

های میدانی و تحلیلی تحقیتق نشتان داد کته وضتعیت یافته
 ر هشتگردشه تیامن یموثر در ارتقا یریزی شهرو برنامه یطراح
. و قابل قبول استت مطلوب، 42/3 نیانگیاز جرم با م یریشگیو پ

نظتارت نیتت در محتالت بایتد در این میان، برای ارتقای بستر ام
بتته  یعمتتوم یشتتدن فضتتاها زیتتتجه، سیو گشتتت پلتت یعمتتوم
 یهتایکاربر تیریمدو  هشدار دهنده یهایها و تکنولوژنیدورب

، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. از طرفی، با توجه متروکه و رها شده
ریزی شتهری و طراحتی محیطتی در های برنامتهبه تأثیر مؤلفته
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 DPSIRت شهری، بررسی و تحلیل متدل ارتقای امنیت محال
های دهتی متدل تتودیم، نشتان داد کته شتاخصبا ضرایب وزن
، بیشتترین تتأثیر را 724/0 ازیبا امت «ریثأت»لفه ؤمتحقیق در قالب 

کنتترل  یبرا لذااز جرم داشته است.  یریشگیو پ تیامن یبر ارتقا
بتر  دیتبا طراحتی محیطتی،از وقتوع جترم در  یریشگیو پ تیامن
 یهتایکاربر تیریمتد، سیو گشتت پلت ینظارت عمتوم شیفزاا

 تیمزاحم و ناسازگار با امن یهایکاربر انتقال، متروکه و رها شده
 یو نظتارت عمتوم دیتد شیبر افزا دیبا تاک یمنظرسازو  محالت

 متنیا یطتیمح یطراح نیمب زیرا این عواملد شو یشتریب دیاکت
 یارتقتا یهالفتهؤم نیبت یروابتط علت لیتتحلدر نهایت، . هستند
در قالتتب  ریمستت لیتتاز وقتتوع جتترم بتتا تحل یریشتتگیو پ تیتتامن

بتا « پاسخ»نشان داد که، مؤلفه  DPSIRگانه مدل 5های مؤلفه
و  تیتتامن یارتبتتاط را بتتا ارتقتتا نیشتتتریب، 527/0اثتتر مستتتقیم 

به عبتارتی جامعته در شهر هشتگرد دارد.  از وقوع جرم یریشگیپ
های مستتقل و وابستته بتراین مؤلفتهآماری در تبیین روابط بتین 
تواند امنیتت شتهری را در زمینته طراحتی باورند که آنچه که می

های مبتنی بر افزایش ضریب ایمنتی محیطی ارتقا ببخشد، مؤلفه
محیط است. در نتیجه هر چقدر طراحی محیطی بر کاهش وقتوع 

هتای شتهری در محیط عناصترمبلمتان و جرم در زمینه طراحی 
یی و روشتنا، ریپذبیاقشتار آست یمحله برا یسازسبمناعمومی، 

 طیو حفاظتت از محت تیریمتدها و ویژه در شتبخوانایی شهر به
تواند در پیشگیری از وقوع جرم و ارتقتای امنیتت توجه گردد. می

های نیروی محرکه شهری بیشتر موثر واقع شود. در مقابل، مؤلفه
ها دارنتد گتر مؤلفته، اثر کمتری نسبت به دی359/0با اثر مستقیم 

ها بر عوامتل رو بنتایی و متتأخر ماننتد تجهیتز چرا که این مؤلفه
 تیوضتعی و اهیتپوشتش گهتای جدیتد و محتیط بته تکنولوژی

تأکید دارند. این عوامل اثر غیرمستتقیم  هامحله نیساکن یاقتصاد
هتا توجته داشته و باید بعد از طراحی محیطی و فضاسازی بته آن

های تحقیق در زمینه تأثیر نیروهای مختل  افتهشود. با توجه به ی
ریزی کالبدی شهری بتر ارتقتای امنیتت طراحی محیطی و برنامه

محالت و پیشگیری از وقوع جرم، به منظور بهبود وضع موجود و 
حرکت به سمت امنیت بیشتر شهری براساس نیتاز شتهروندان و 

 رسد.موقعیت شهر هشتگرد، رعایت موارد زیر ضروری به نظر می
  ی محالت با مرکز شهر به منظورریپذدسترسافزایش 
 با یکدیگر محالت یوندیپهم بیضر ارتقاء

 ب ها به ویژه در ساعات شمحیط عمومی و خیابان تیریمد
 سیو گشت پل ینظارت عموم شیافزابا  طیو حفاظت از مح

 ی و ایجاد عموم یفضاها یو حفاظ برا یسازمحوطه
 یشگیری از وقوع جرممنظور پنگهبان محله به

 یکنندگدعوت حس دهای شهری و ایجاافزایش جذابیت 
 یریمنظور حضورپذیری بیشتر مردم و جلوگی بهعموم یفضاها

 از خلوت شدن شهر

 شهری  یمنظرسازسازی طراحی محیطی و افزایش بهینه
 دونمنظور ایجاد نشاط در شهر و کاهش فضاهای خالی و ببه

 یظارت عمومو ن دید شیافزا کاربری و

  ییروشناارتقا امنیت شهر در شب از طریق افزایش 
 شهر با نصب مناسب عالئم ییخوانای و عموم یفضاها

 و  تمحال تیمزاحم و ناسازگار با امن یهایکاربر انتقال
 .های متروک و فاقدکاربری شهریتغییر کاربری زمین

 

 منابع
 یطراحت و شتهری روشنایی نقش .(1389)احسان فر، اعتمادی

 یحصتح اصول بر تأکید با) تهران شهر امنیت در نورپردازی
 دومتین مقتاالت مجموعته .(شتهری منتاظر در نورپردازی
 : شهرداری تهران.تهران شهر ایمن جامعه همایش
 مشتتارکت هاینظریتته ارزیتتابی .(1397) سعیدرضتتا بیژنونتتد،

 معمتاری و عمران ملی کنفرانس شهرسازی، در شهروندان
 کرر: شهرداری کرر. .21 قرن شهری مدیریت در
 بتا ریشته امتن فضتاهای ریزیبرنامه(. 1393)نوید ،نژاد پاک

 گالبتدره آبتک محلة موردی: ، مطالعهCPTED رویکرد
 ،شتهر نشتریه هفتت. تهران شهرداری یک منطقة در واقع
 .69-58 ،(48 و 47)4

 تهران: .شهری اراضی کاربری .(1399) محمدرضا پورمحمدی،
 .سمت انتشارات

 ارائه(. 1392) پورانی حمیده، و الریمیان تایماز، ذبیحی، حسین،
 رویکترد طریتق از شتهری امنیت ارتقاء برای تحلیلی مدل

 17 منطقتته: متتوردی ، مطالعتته(SBD) طراحتتی امنیتتت
-منطقته شهری هایپژوهش و مطالعات. تهران شهرداری

 .119-136 ،(17)5 ،ای
 نقتش یتینتب(. 1399) مجیتد حضترتی، و محمتدتقی حیدری،
 یاجتمتاع ستالمت هایمولفته ارتقتاء در اجتمتاعی امنیت
 دآبا اسالم محله: غیررسمی، مطالعه موردی اسکان محالت
 ،انستانی هایستکونتگاه ریزیبرنامه مطالعات. زنجان شهر
15(1)، 233-248. 
 هایمولفته معنایی پیوند بر تاملی .(1399)محمدحسن شربتیان،
 در ماعیاجت سالمت از مندیرهبه میزان و اجتماعی سرمایه
 امعتهج فصتلنامه مشتهد. نورپیتام دانشگاه دانشجویان بین

 .149-174 (،2)5، جوانان مطالعات شناسی
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 محیطتتی طراحتتی و ریزیبرنامتته .(1399) استتماعیل صتتالحی،
 انتشتارات ستازمان تهران: .شهری زیست محیط در امنیت

 کشور. هایدهیاری و هاشهرداری
 .(1391) ستعید حسنی، و محسن کالنتری، اهلل، وحر رستمی، بیات

 از بزهکتاری برابتر در شتهری محتالت و معتابر توانمندسازی
 کنفترانس دومین .(CPTED) طراحی محیطی طراحی طریق
 مشهد: شهرداری مشهد. ،شهری مدیریت و ریزیبرنامه

 هایشتاخص رزیتابی .(1393)متریم نجفتی، و بهتزاد پور، علی
 در نتانز محیطی امنیت ارتقای بر مؤثر شهری ریزیبرنامه
 ، مطالعتهCPTED رویکرد از استفاده با شهری فضاهای
 ملتتی کنفتترانس ششتتمینمشتتهد.  کتتوثر پتتارک: متتوردی
 شتهر هایمولفته بر تاکید با شهری مدیریت و ریزیبرنامه
 مشهد: شهرداری مشهد. ،اسالمی
 ایبتر شهری ریزیبرنامه .(1397)تد کیچن، و ریچارد اشنایدر،

 ستازمان: تهتران سجودی، فرزان ترجمه .جرم از پیشگیری
 انتظامی. امنیتی پژوهشکده ناجا مطالعات و تحقیقات

 امنیتتت و اجتمتتاعی ستترمایه .(1390)غالمرضتتا غفتتاری، 
 .شناسان جامعه تهران :انتشارات ،انتظامی

: تهتران ،شتهری فضتای در تترس .(1399)سایه طهرانی، فرید
 آرمانشهر.

 پرند. شهر به اداری پایتخت انتقال زمزمه .(1397)فرید قدیری،
 .2711 ،اقتصاد دنیای روزنامه
 انستازم انتشتارات تهران: ،شهری امنیت .(1398)بهمن کارگر،

 .مسلح نیروهای جغرافیایی

 ابعتاد ،شهری فضاهای عمومی هایمکان .(1398)متیو کرمونا،
 .هنر دانشگاه انتشارات: شهری،تهران طراحی گوناگون

 هایمنطقته ایجاد: جرم از عاری طراحی .(1399)ایان لکوهن،ک
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