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 چکیده

با هدف بررسي تاثير معيارهاي کاربري مسکوني در کاهش جرم خيزي در کلانشهر مقاله حاضر 
تحليلي و جامعهه ممهاري شهاما کارشااسها  در  -تبريز انجام شد. روش تحقيق به صورت توصيفي
 13بود که با استااد از دادگستري تبريهز 7911ال حوزه الگوهاي مسکن در کاهش جرم خيزي در س

نیريهه انجمهن نفر بصورت تصادفي انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتاهد. اهاراوب نیهري تحقيهق 
بود. ابزار اندازه گيري پرسشاامه محقق سهاخته  به سرپرستي گرگوري ساويا CPTED الملليبين

ي پرسشهاامه از اعتبهار محتهوايي و جههت در قالب سه نوع اقدامات طراحي شد. جهت ساجش رواي
اي تک نمونه tساجش پايايي از ملفاي کرونباخ استفاده شد که مورد تاييد قرار گرفتاد. نتايج مزمو  

نشا  داد؛ شاخصهاي اقدامات کالبدي، اقدامات اجتماعي و اقدامات امايتهي کهاربري مسهکوني و در 
نتايج مزمو  رتبه بادي فريدمن نشا  داد؛ از بهين  کاهش وقوع جرم در الگوهاي مسکن تاثير دارند.

برنامه امايت گسهتري کهاربري مسهکوني بها سازي پياده؛ ده شاخص شااسايي شده در کاهش جرم
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در اولويهت دوم،  11/1در اولويت اول، ترغيب ساکاين براي مشهارکت کهاربري مسهکوني بها  10/1
 11/1م، کاترل دسترسي کاربري مسکوني با در اولويت سو 17/1نیارت امايتي کاربري مسکوني با 

در اولويت پهاج،، همبسهتگي اجتمهاعي  40/1در اولويت اهارم، نیارت طبيعي کاربري مسکوني با 
در اولويهت  31/1با در اولويت شش،، کيفيت محيطي کاربري مسکوني بها  71/1کاربري مسکوني با 

ت،، قلمروبادي کهاربري مسهکوني بها در اولويت هش 01/4هفت،، نیارت جمعي کاربري مسکوني با 
در اولويهت دهه، در  77/4در اولويت نه، و در نهايت مستانه ظرفيهت کهاربري مسهکوني بها  70/4

کاهش جرم خيزي در مپارتمانهاي بلاد مرتبه در شهر تبريز تاثير دارند که معيار اقهدامات امايتهي در 
 باشاد.مي اقدامات اجتماعي در رتبه سومرتبه اول؛ معيار اقدامات کالبدي در رتبه دوم و معيار 

معيارهاي کهاربري مسهکن،  اقهدامات کالبهدي کهاربري مسهکوني، اقهدامات  : گان کلیدیواژ
 اجتماعي کاربري مسکوني ، اقدامات امايتي کاربري مسکوني.

 

 مقدمه

غيراستاندارد و رشد ناموزو  هاي رويه بافتبي تحولات و رشد شهرنشياي و افزايش
و به  هاو کالبدي محلات شهري باعث به وجود ممد  مشکلات زياد در تمام زمياهفضايي 

نامااسب محلات هاي طراحي شهري و بافتهاي وجود ممد  انواع جراي، ناشي از نابساماني
ريزي شهري، با توجه به رشد جمعيت يکي از مشکلات عمده در برنامه شهري گرديده است.

گزياي هاي شهري مطابق اصول مکا گاهايت سکونتي فيزيکي شهرها، هدو توسعه
باشد. امروزه با گسترش روزافزو  معيارها و ضوابط مختلف شهرسازي، نياز به استفاده از مي
ي اين ضوابط را در نیر گرفته و با توجه به افزارهايي است که بتواند همهها و نرممدل

(. 91: 7901ا برطرف سازد )عبدي،تلفيقي از منها، نيازهاي گوناگو  مديرا  شهري ر
 به و کاادمي عما ماطقي اغلب جرم مکا  انتخاب در بزهکارا  که دهدمي نشا  تحقيقات
 بدين. هستاد بزهکاري براي مکاني شرايط و هافرصت ترينمااسب و خطرترين ک، دنبال
 اهداف و هافرصت تعداد داراي که گيردمي شکا هاييکانو  شهرها محدوده در ترتيب

توجه به  .(7901کلانتري و توکلي،)باشدمي بالاتري جرائ، تعداد م  تبع به و بيشتر مجرمانه
واسطه در وقوع جرم، در مقايسه با عواما فردي يا ساختاري اين عاما بي يهمازل مکا ، به
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 تري براي پيشگيري از جرم انديشيده شود)احمدمباديدهد تا راهکارهاي عمليامکا  را مي
 (. 214: 7901،همکارا  و

هاي گيري کانو ها در شکااند، وجود برخي از کاربريدريافته ا ماري از محققش
ها داراي شرايط و کيفيتي هستاد که ها و مکا خيز تأثير بسزايي دارد. برخي زما جرم

 هاي کاربري و کالبديدهاد و برخي الگوها و ويژگيرا افزايش مي ارتکاب به جرماحتمال 
شوند. بدين ها و اهداف مجرمانه ميدر کاار شرايط اجتماعي، اقتصادي مانع بروز فرصت

پذير در برابر افراد مسيبرا از  جرمشرايط و کيفيت حاک، بر اين فضاها امکا  ارتکاب  ،ترتيب
ک، خطر سازد و يا دستمنها دشوارتر مي ارتکاب به جرمگيرد يا شرايط را براي مي جرم،
رو، تحليا الگوهاي کاربري اراضي و اين دهد. ازتگيري منها را افزايش ميو دس جرم

جهت در  تلاشو  جراي،کارکردهاي اصلي منها و ميزا  ارتباط منها با وقوع انواع خاصي از 
و تغيير  جرمهاي ي فرصتکاادهيا تسهيا بوجود مورندهايجاد تغييرات بايادي در عواما 

موضوعاتي است که  جرمپذير به فضاهاي مقاوم در برابر يبطراحي يا اصلاح فضاهاي مس
نتايج  دهد.طريق طراحي محيطي را تشکيا مي از جرمهاي پيشگيري از اساس انديشه

هاي معين از کاربري هاي اخير در فيلادلفياي ممريکا، نشا  داد که جراي، به گروهپژوهش
لانشهر تبريز به دليا شرايط ک (.McCord & colleague,2009:17زمين گرايش دارند)

رو اقتصادي و فرهاگي با مسائا مختلفي روبه ي ساختاري، کالبدي، جمعيتي، اجتماعي،ويژه
( تاثير معماري و 7914است. در همين زمياه؛ نتايج تحقيق پورقهرماني و همکارش )
همترين در حال حاضر از م شهرسازي؛ ارتکاب به سرقت در شهر تبريز را ثابت کرده است. 

هاي مسکوني به ويژه در مجتمعميزا  جرم شيوع ، اين شهرهاي و االش مسائا
 دلايا متعددي او ، تراک، باا بهکه است  ها و تعداد واحدهاي بيشترهايي با بلوکمجتمع
اي ماناد افزايش جمعيهت، بافت شهري پيچيده، ساختاري نامااسب با مشکلات عديده بالاي

اماي و افزايش بروز جراي،، بيکاري و مشکلات بهداشت محهيط نسهبت بهه مهوارد اعتيهاد، نا
. در نتيجه؛ هدف تحقيق حاضر تاثير معيارهاي مواجهه اسهت مسکوني ويلاييماهاطق 

اين پژوهش انجام ضرورت  کاربري مسکوني در کاهش جرم خيزي در کلانشهر تبريز بود.
مسکوني با عااصر هاي ل بيشتر بر کاربريها و کاترتغيير و اصلاح برخي کاربري با هدف
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 در جهت کاهشتدابير و اقداماتي دستيابي به  جراي، وپذير در برابر و مسيب کالبدي پيچيده
بود. نتيجه ايماي و امايت در جامعه  براي ارتقاءکمک و  تبريزدر سطح شهر  جراي،نرخ 

تبريز ذهن محقق را  نشهرسوالي که در اين پژوهش با توجه به مشکلات مطرح شده در کلا
تاثيرگذار در کاهش هاي به تحقيق وا داشت؛ ابتدا شااسايي عمده ترين اقدامات و شاخص

کاهش جرم خيزي در اين اماکن از نیر کارشااسا  و همچاين اولويت بادي تاثير منها در 
 جرم در بين شهروندا  بود. ارتکاب به

 تجربیهای پیشینه

( نشا  دادند استفاده 2371)1همکارشداتکوسکا و  -؛ سايپو در تحقيقات خارج از کشور
-ها، ساختما کاربردي از زمين، بر ميزا  افزايش جرم و جاايت در مسکن شهري )مجتمع

هاي بلادمرتبه تجاري اثرگذار بوده دار( و ساختما هاي شخصي ساز و ماازل مسکوني حياط
هاي مديريت حياط مازل يا شاخصکه اند ( نشا  داده2371)2است. تروي و همکارا 

مجتمع مسکوني همبستگي معاي داري با ميزا  ارتکاب جرائ، در اين ماطقه داشته اند؛ در 
مراقبتي از ماازل( به عاوا  يکي از اصول مورد نیر در طراحي محيط هاي واقع نشانه

به  خيزي در اين کشور و محلات مورد بررسي گرديده است.زيست، ماجر به کاهش جرم
توا  از مي تر،طوريکه، با افزايش ميزا  مشارکت فعالانه همسايگا  در فضاسازي جذاب

وقوع جرم در محا سکونت )مازل يا مجتمع يا مپارتما ( جلوگيري نمود. نتايج پژوهشهاي 
( نشا  دهاده م  بود که ميزا  ارتکاب جرم در ماازل مسکوني 2371)3عادل و همکارا 

 بيشتر بوده است.  هال تازه ساز و مپارتما قديمي نسبت به مااز

-( نشا  دادکه شهر تبريز از لحاظ دسترسي به کاربري7914نتايج پژوهشهاي رحيمي)

باشد و کمبود کاربري فضاي سبز در مي هفتگانه عمومي از وضعيت نامااسبي برخوردارهاي 
ر داخا محدوده شهر مااطق اين شهر ناشي از تغييرات مداوم کاربري فضاي سبز و باغات د

با توجه  ( دريافتاد؛7914باشد. سجاديا  و همکارا  )مي مسکوني و تجاريهاي به کاربري

                                                        
1 - Sypion- Dutkowska & Leitner 
2 - Troy, Nunery & Grove 
3 - Adel, Salheen & Mahmoud 
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توا  گفت مي ؛هاي مسکوني رخ داده استبه اياکه بيشترين ميزا  سرقت در کاار کاربري
اي، در ايجاد زمياه و شرايط ارتکاب جر 71 کلانترينوع و ميزا  کاربري اراضي در محدوده 

-( نشا  داد؛ در کاربري7917نتايج پژوهشهاي ضرابي و همکارا ) .سرقت تاثير داشته است

اراضي شهر کازرو  مشکلاتي ماناد توزيع فضايي نامطلوب و عدم رعايت سازگاري هاي 
( 7917به وفور وجود دارد. در همين رابطه نتايج تحقيقات عیيمي و همکارش) هاکاربري

مسکوني و هاي تقاضا براي تغيير کاربري زمين شهري به کاربرينشا  دادند که گرايش 
تجاري در شهر رشت به دليا ارزش افزوده اقتصادي بيشترين مقدار افزايش را در ميا  

 تقاضاهاي تغييرات کاربري اراضي شهري دارند. 

  نظری مبانی

، 1زابت وودالي توسط «دست بشر بر رفتارهاي او يتأثير محيط کالبدي ساخته» يیريهن
طراحي شهري و تأثير م  بر در جين جاکوبز، اسملو منجا، اسکار نيومن و سي.ري جفري 

و محيط  ميا  جرماولين کسي بود که به رابطه ( 7113و جرم مطرح شده است. وود ) رفتار
به  هاي ساختاري مربوطساخت که اگونه ويژگي کرد. او بحثي را مطرح فيزيکي اشاره

که زيربااي کاترل  زل عمومي مانع تماس و ارتباط ميا  ساکاا  م گسترش ساخت ماا
 (.  11: 7901بيگي،)قوراي شوداجتماعي غيررسمي است، مي

 2"هاي شکستهپاجره"نیريه معروف خود را با عاوا   (7102همکارش)ويلسو  و 
ا و فضاهاي هتوجهي ساکاين بهه ساختما از بي تأثير مایر فاقد نی، و مثهار ناشي يربارهد

محله خود روي رفتار خلافکارا ، ارائه کردند. تأکيد منها بر نقش حياتي نگهداري از محيط 
ساکاين بود عاهوا  شاخص فيزيکي سطوح همبستگي اجتماعي و کاترل غيررسمي  بهه
(Cozens et al, 2005.) 

احدي، و هاي تکهاي مختلف مسکن در سه گونه خانهبادي گونهنيومن از طريق تقسي،
ها به اين نتيجه رسيد که هراه مپارتمانها و بلادمرتبه - يا هما  باغ 3طبقه 9تها  2هاي خانه

                                                        
1 - Wood 
2 - Broken Windows 
3 - Walkups 
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 د، براي ساکاا  دشوارتر است که م  فضا را بهاهراه کاربرا  يک فضاي جمعي بيشتر باش
عاوا  قلمرو خود شهااخته و يا حقي در کاترل يا شهکا داد  فعهاليتي خهاص در م  براي 

تا جايي که استفاده کاادگا ، ههيچ کاربرد مفيد ديگري غير از راه رفتن در  ،ا باشادخود قائ
ها بلادمرتبه .شهودتهر مهيم  فضا نمي ياباد و دستيابي به م  براي افهراد غريبهه راحهت

بخصوص اگر به افراد با سطح درممد ک، تعلق داشته باشاد، بيشترين ميزا  فضاي غيرقابا 
 (.10: 7901مورند )نيومن، جود ميو دفاع را به

کاد که شکا فضايي و مکاني يک جامعه پيوند تاگاتاگي با مي تأکيد 1رويهاديويد
براي فهميد  ماهيت شهرها، ما بايد  و کلي توسعه ي م  جامعه داردهاي مکانيس،

: 7919فضايي شهرها را درک کاي،)گيدنز،هاي فرايادهاي ايجاد و دگرگو  شد  شکا
091) . 

و توسعه اين نیريه  CPTED اي کرد  تجربياتههالمللي براي حرفاولهين سازما  بين
شکا گرفت  3و به سرپرستي گرگوري ساويا CPTED  (ICA)2المللينام انجمن بين اهب

فعاليت  که در سراسر جها  از جمله ايالت فلوريدا، بريتانيا، انتاريو، اروپا و امريکاي لاتين
عمدتاً بر اصلاحات فيزيکي  CPTED رويکرد (.MetLife Foundation,2008)کرد مي

هاي رواني و اجتماعي محيط، کمتر توجه داشت. از اين محيط مصاوع متمرکز بود و به جابه
پردازا  نیريه پس از نقد منچه تهاکاو  4گروهي از متفکرين، 7111رو در سال 

اشما  ناظر بر "ايشا  به نیريه  توجهي به م  معتقد بودند در مورد ک،  CPTEDرويکرد
هاي رواني و اجتماعي محيط، جکوبز، اين اصا را پايه کار خود قرار داده و به جابه "خيابا 

نسا  و رويکرد پيشين را CPTED اي نمودند. اين افراد رويکرد خود را نسا دومتوجه ويژه
ساويا و کلولاد،  يبه عقيده (.Cleveland & Colleague, 2003)ناميدند  CPTEDاول

تواناد صرفاً طراحي فيزيکي يک مکا  حائز اهميت است. به گفته نيومن، مردم محلي مي
پذير باشاد. در واقع محيط عمومي متعلق به خود را کاترل کهرده و نسبت بهه م  مسئوليت

                                                        
1 - Harvey 

2 - International CPTED Association (ICA) 
3 - Saville Gregory 
4 - Saville Gregory & Cleveland Gerry  
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م، ايده اصلي نهفته در اين جمله، اين است که ساختار فيزيکي بر ارتباطات اجتماعي بين مرد
فرهاگ محلي و اکولوژي اجتماعي بين محلات، مؤثر است. گردمورد  افراد با يک هدف 

س مکا  در منها و مگاه شد  خلافکارا  احتمالي از وجود مجازات ااي ايجاد احسرمشترک ب
 Cleveland)هدددر برابر ارتکاب جرم، هما  ايزي است که فرصتهاي جرم را کهاهش مي

& Colleague, 2003.) رئيس سابق انجمن و  1گوري ساويا از گروه مشاور ملترنيشنگر
اي را براي مزمود  مدل امايت گستري که اقدام اوليه 2333 در سال ، CPTEDالملليبين

و پيشگيري از جرم موقعيتي  2مایر شهري ايمن ، CPTEDهايي او بر اساس برنامه
بر اساس اين مدل، وظيفه (. MetLife Foundation,2008) ايجاد شده بود، انجام داد

شود که با کمک ايجاد و پايدار نگهداشتن امايت در محلات به ساکاين م  محله واگذار مي
 . متخصصين به اين مه، دست ياباد

باشد که هر مي امايتي -اجتماعي -معيارهاي کاربري مسکوني شاما سه معيار کالبدي
شاما الف.  معيار کالبديخصوصيات  باشاد.مي يک داراي خصوصيات و شاخصهايي

قلمروبادي ب. کاترل دسترسي ج. بهبود کيفيت محيطي )تعمير و نگهداري( د. نیارت 
ي ظرفيت ب. شاما الف. مستانه خصوصيات معيار اجتماعي باشد و همچاينمي طبيعي

باشد و مي 4د. فرهاگ جمعي 3همبستگي اجتماعي ج. قابليت اتصال، ارتباط با خارج از محله
ايجاد يک زبا  مشترک جمعي: تشکيا يک ين خصوصيات معيار امايتي شاما: الف( همچا
هاي مشخص کرد  اولويتج( ها موري دادهيجاد نمودار خصوصيات محله: جمعب( ا ميزگرد

سازي  پيادهه(  ترغيب ساکاين براي مشارکت: دعوت از ساکايند( محلي: ايجاد يک برنامه 
 MetLifeباشد)مي ساجش مداومو( هکارها برنامه امايت گستري: اجراي را

Foundation,2008 .) 

 

                                                        
1 - AlterNation 

2 - SafeScape 
3 - Connectivity 
4 - Community Culture 
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 :هاو روش مواد

تحقيق حاضر از نیر هدف کاربردي و از نیر ماهيت و شيوه جمع موري اطلاعات از نوع  
کارشااسا  در حوزه الگوهاي مسکن در کاهش  است. جامعه مماري شاما توصيفي -تحليلي

بود که با استااد از بخش ممار دادگستري  7911ال جرم خيزي در کلانشهر تبريز در س
نفر از کارشااسا  بصورت تصادفي انتخاب و به پرسشاامه تاثير معيارهاي کاربري  13تبريز

  مسکوني در کلانشهر تبريز با ده ماطقه پاسخ دادند.

 
 گانه کلانشهر تبریز 11( نقشه راهنمای مناطق 1شکل)

در  گويه 40 شاما که محقق ساخته طراحي شدپرسشاامه ابزار اندازه گيري به صورت 
شااسايي شده با استفاده از رويکردهاي هاي شاخصبراي گزياه اي طيف ليکرت  1مقياس

 9که در تحليا عاملي تاييدي مي باشد پيشگيري از جرم در الگوهاي کاربري مسکوني 
 طراحي شد. (7ول)طبق اطلاعات جدگويه  41گويه حذف و در نهايت با 

 ر تبریزالگوهای کاربری مسکن در کاهش جرم خیزی در کلانشه(: تعریف عملیاتی 1جدول )

 هاتعداد گویه شاخصها پرسشنامه ابعاد

 معيارهاي کالبدي مسکوني

 1 قلمرو بادي

22 
 1 کاترل دسترسي

 4 بهبود کيفيت محيطي

 1 نیارت طبيعي

 71 4 مستانه ظرفيت معيارهاي اجتماعي مسکوني
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 1 همبستگي اجتماعي

 4 نیارت جمعي

 معيارهاي امايتي مسکوني

 4 تي توسط پليسنیارت اماي

 2 ترغيب ساکاين براي مشارکت 0

 2 برنامه امايت گستريسازي پياده

با اي در ادامه با استفاده از اعتبار سازه و اعتبار محتوايي  جهت تعيين اعتبار ابزار، از
و يک گويه از کالبدي  -استفاده از تکايک تحليا عاملي؛ دو گويه از اقدامات فيزيکي

از ادامه تحقيق کاار گذاشته  هابه علت همبستگي پايين با ساير گويهتماعي اقدامات اج
براي تک تک متغيرها و شاخصهاي  ، ملفاي کرونباخنيزبراي تعيين پايايي پرسشاامه شدند. 
 افزار مماري ها با استفاده از نرمبدست ممد. تجزيه و تحليا داده 1/3بالاي و  محاسبهمنها 

spss هاي پس از شااسايي اقدامات و برنامه ريزيبه گونه اي که . شدانجام  29نسخة
و رتبه بادي فريدمن اي تک نمونه tتحقيق با استفاده از مزمو  هاي کاربري مسکوني؛ سوال
 مورد ساجش قرار گرفت.

 هاتجزیه و تحلیل داده

و اقدامات کالبدی الگوی کاربری مسکن در کااهش  هامیزان تاثیر برنامه ریزی

 وع جرم در کلانشهر تبریزوق

(؛ ميانگين شاخص محاسبه شده براي 2در جدول)اي تک نمونه tطبق نتايج مزمو  
و اقدامات کالبدي الگوي کاربري مسکن در کاهش وقوع جرم در  هاميزا  تأثير برنامه ريزي

ر ( و در سطح معااداري کمت9و بالاتر از ميانگين فرضي سطح متوسط ) 19/9کلانشهر تبريز 
و اقدامات کالبدي الگوي کاربري مسکن به  هااست. در نتيجه برنامه ريزي 31/3از ملفا 

-مي       بلادمرتبه کلانشهر تبريز تأثيرهاي ميزا  بالايي در کاهش وقوع جرم در ساختما 

-با مقادير متفاوت در کاهش وقوع جرم در ساختما  هاگذارند. همچاين هر يک از شاخص

 .>p) 31/3گذارند)مي تأثير بلادمرتبههاي 
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و اقدامات کالبدی الگوی کاربری مسکن  ها( نتایج آزمون برای متغیر میزان تأثیر برنامه ریزی2جدول )

 در کاهش وقوع جرم در کلانشهر تبریز

 تعداد متغيرها
 درجه

 مزادي 
 ميانگين

 انحرف
 استاندارد

sig  ممارt 

 19/1 333/3 09/3 11/9 41 40 قوع جرمنقش قلمروبادي کاربري مسکوني در کاهش و

 97/77 333/3 14/3 34/4 41 40 نقش نیارت طبيعي کاربري مسکوني در کاهش وقوع جرم

 14/79 333/3 11/3 71/4 41 40 نقش کاترل دسترسي کاربري مسکوني در کاهش وقوع جرم

 11/1 333/3 11/3 01/9 41 40 نقش کيفيت محيطي کاربري مسکوني در کاهش وقوع جرم

 کالبدي کاربري مسکوني  -نقش اقدامات فيزيکي

 در کاهش وقوع جرم
40 41 19/9 1/3 333/3 11/72 

و اقادامات اجتمااعی الگاوی کااربری مساکن در  هامیزان تاثیر برنامه ریزی

 کاهش وقوع جرم در کلانشهر تبریز

ه براي (؛ ميانگين شاخص محاسبه شد9در جدول)اي تک نمونه tطبق نتايج مزمو  
و اقدامات اجتماعي الگوي کاربري مسکن در کاهش وقوع جرم  هاميزا  تأثير برنامه ريزي

( و در سطح معااداري 9و بالاتر از ميانگين فرضي سطح متوسط ) 11/9در کلانشهر تبريز 
و اقدامات اجتماعي الگوي کاربري مسکن  هااست. در نتيجه برنامه ريزي 31/3کمتر از ملفا 

گذارند. همچاين مي بلادمرتبه تأثيرهاي   زيادي در کاهش وقوع جرم در ساختما به ميزا
 بلادمرتبه تأثيرهاي با مقادير متفاوت در کاهش وقوع جرم در ساختما  هاهر يک از شاخص

 .>p) 31/3گذارند)مي

گوی کاربری مسکن و اقدامات اجتماعی ال ها( نتایج آزمون برای متغیر میزان تأثیر برنامه ریزی3جدول ) 

 در کاهش وقوع جرم در کلانشهر تبریز

 تعداد متغيرها

 درجه
 

 مزادي

 ميانگين
 انحرف
 استاندارد

sig  ممارt 

 91/4 333/3 01/3 11/9 41 40 نقش مستانه ظرفيت کاربري مسکوني در کاهش وقوع جرم

 41/1 333/3 07/3 00/9 41 40 نقش نیارت جمعي کاربري مسکوني در کاهش وقوع جرم

نقش همبستگي اجتماعي کاربري مسکوني در کاهش وقوع 
 جرم

40 41 11/9 19/3 333/3 41/73 

 24/1 333/3 11/3 11/9 41 40 نقش اقدامات اجتماعي کاربري مسکوني در کاهش وقوع جرم
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و اقدامات امنیتی الگوی کاربری مسکن در کااهش  هامیزان تاثیر برنامه ریزی

 تبریزوقوع جرم در کلانشهر 

(؛ ميانگين شاخص محاسبه شده براي 4در جدول)اي تک نمونه tطبق نتايج مزمو  
و اقدامات امايتي الگوي کاربري مسکن در کاهش وقوع جرم در  هاميزا  تأثير برنامه ريزي

( و در سطح معااداري کمتر 9و بالاتر از ميانگين فرضي سطح متوسط ) 21/4کلانشهر تبريز 
و اقدامات امايتي الگوي کاربري مسکن به  هاست. در نتيجه برنامه ريزيا 31/3از ملفا 

گذارند. مي بلادمرتبه تأثيرهاي ميزا  بسيار زيادي در کاهش وقوع جرم در ساختما 
هاي با مقادير متفاوت در کاهش وقوع جرم در ساختما  هاهمچاين هر يک از شاخص

 .>p) 31/3گذارند)مي بلادمرتبه تأثير
 

و اقدامات امنیتی الگوی کاربری مسکن در  ها( نتایج آزمون برای متغیر میزان تأثیر برنامه ریزی4ل )جدو

کاهش وقوع جرم در کلانشهر تبریز
 

 تعداد متغيرها
 درجه
 مزادي

ميانگي
  

 انحرف
 استاندارد

sig  ممارt 

نقش نیارت امايتي کاربري مسکوني در کاهش وقوع 
 جرم

40 41 29/4 11/3 333/3 331/79 

نقش ترغيب ساکاين براي مشارکت کاربري مسکوني 
 در کاهش وقوع جرم

40 41 20/4 14/3 333/3 14/77 

برنامه امايت گستري کاربري  سازي نقش پياده
 مسکوني در کاهش وقوع جرم

40 41 94/4 14/3 333/3 42/74 

نقش اقدامات امايتي کاربري مسکوني  در کاهش 
 وقوع جرم

40 41 21/4 11/3 333/3 12/74 

اولویت بندی تاثیر شاخصهای برنامه ریزی و اقدامات الگوی مسکن در کاهش 

 وقوع جرم در کلانشهر تبریز

نتايج مزمو  فريدمن انجام گرفته جهت رتبه بادي و اولويت بادي تاثير شاخصهاي 
اعات برنامه ريزيها و اقدامات الگوي مسکن کلانشهر تبريز از نیر کارشااسا ، طبق اطل

در اولويت اول،  10/1برنامه امايت گستري کاربري مسکوني با سازي ( نقش پياده1جدول )
در اولويت دوم، نقش نیارت  11/1نقش ترغيب ساکاين براي مشارکت کاربري مسکوني با 
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در اولويت سوم، نقش کاترل دسترسي کاربري مسکوني با  17/1امايتي کاربري مسکوني با 
در اولويت پاج،،  40/1ارم، نقش نیارت طبيعي کاربري مسکوني با در اولويت اه 11/1

با در اولويت شش،، نقش کيفيت  71/1نقش همبستگي اجتماعي کاربري مسکوني با 
در اولويت هفت،، نقش نیارت جمعي کاربري مسکوني با  31/1محيطي کاربري مسکوني با 

در اولويت نه، و در  70/4 در اولويت هشت،، نقش قلمروبادي کاربري مسکوني با 01/4
در اولويت مخر و ده،  قرار دارند.   77/4نهايت نقش مستانه ظرفيت کاربري مسکوني با 

  >31/3pباشد)مي اين اولويت بادي معتبر 2χ 3=  79/17( مقدار 1همچاين مطابق جدول )

 .) 

وی مسکن )اقدامات برنامه ریزیها و اقدامات الگهای ( رتبه بندی و اولویت بندی شاخص5جدول )

 اقدامات امنیتی( در کاهش وقوع جرم در کلانشهر تبریز -اقدامات اجتماعی -کالبدی

 عواما
ميانگين 
 رتبه

 اولويت تاثير

 1 70/4 نقش قلمروبادي کاربري مسکوني در کاهش وقوع جرم

 1 40/1 نقش نیارت طبيعي کاربري مسکوني در کاهش وقوع جرم

 4 11/1 مسکوني در کاهش وقوع جرم نقش کاترل دسترسي کاربري

 1 31/1 نقش کيفيت محيطي کاربري مسکوني در کاهش وقوع جرم

 73 77/4 نقش مستانه ظرفيت کاربري مسکوني در کاهش وقوع جرم

 0 01/4 نقش نیارت جمعي کاربري مسکوني در کاهش وقوع جرم

 1 71/1 نقش همبستگي اجتماعي کاربري مسکوني در کاهش وقوع جرم

 9 17/1 نقش نیارت امايتي کاربري مسکوني در کاهش وقوع جرم

نقش ترغيب ساکاين براي مشارکت کاربري مسکوني در کاهش وقوع 
 جرم

11/1 
2 

برنامه امايت گستري کاربري مسکوني در کاهش سازي نقش پياده
 وقوع جرم

10/1 
7 
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 ها( نتایج  آزمون فریدمن جهت اولویت بندی رتبه6جدول )

 تعداد 40

79/17 2χ 

 درجه مزادي 1

333/3 P 

 

برنامه ریزیها و اقدامات الگوی مسکن )اقدامات های (: نمودار رتبه بندی و اولویت بندی شاخص2شکل)

 اقدامات امنیتی( در کاهش وقوع جرم در کلانشهر تبریز -اقدامات اجتماعی -کالبدی

کااهش وقاوع جارم در  اولویت بندی تاثیر معیارهاای کااربری مساکونی در

 کلانشهر تبریز

نتايج مزمو  فريدمن انجام گرفته جهت رتبه بادي و اولويت بادي تاثير معيارهاي 
کاربري مسکوني در کاهش وقوع جرم در کلانشهر تبريز از نیر کارشااسا ، طبق اطلاعات 

در  11/2( نقش معيارهاي برنامه ريزي و اقدامات امايتي کاربري مسکوني با 1جدول )
در اولويت دوم 01/7اولويت اول، نقش معيارهاي برنامه ريزي و اقدامات کالبدي مسکوني با 

در اولويت سوم و مخر قرار دارند.  11/7و نقش معيارهاي برنامه ريزي و اقدامات اجتماعي با 

 (.  >31/3pباشد)مي اين اولويت بادي معتبر 2χ=  41/20( مقدار 0همچاين مطابق جدول)
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 ( رتبه بندی و اولویت بندی معیارهای کاربری مسکونی در کاهش وقوع جرم در کلانشهر تبریز7) جدول

 عواما
ميانگين 
 رتبه

 اولويت تاثير

نقش معيارهاي  برنامه ريزي و اقدامات کالبدي کاربري مسکوني در کاهش 
 وقوع جرم

01/7 
2 

ني در کاهش نقش معيارهاي  برنامه ريزي و اقدامات اجتماعي کاربري مسکو
 وقوع جرم

11/7 
9 

نقش معيارهاي  برنامه ريزي و اقدامات امايتي کاربري مسکوني در کاهش 
 وقوع جرم

11/2 
7 

 

 ها( نتایج  آزمون فریدمن جهت اولویت بندی رتبه8جدول )

 تعداد 40

41/20 2χ 

 درجه مزادي 2

333/3 P 

 

 مسکونی در کاهش وقوع جرم در کلانشهر تبریز (: رتبه بندی و اولویت بندی معیارهای کاربری3شکل)

  یافته ها و بحث

تاثير معيارهاي کاربري مسکوني در کاهش جرم خيزي در کلانشهر مقاله حاضر با هدف 
تبريز انجام شد. نتايج تحقيق نشا  داد؛ برنامه ريزيها و اقدامات کالبدي، برنامه ريزيها و 

امات امايتي کاربريهاي مسکوني بلاد مرتبه در کاهش اقدامات اجتماعي و برنامه ريزيها و اقد
جرم خيزي کلانشهر تبريز با مقادير مختلف تاثير دارند که نقش شاخصهاي اقدامات امايتي 
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 در اولويت اول، شاخصهاي کالبدي در اولويت دوم و شاخصهاي اجتماعي در اولويت مخر
تواند مثمر مي جلوگيري از جرمباشد. در نتيجه توجه به محيط و الگوهاي مسکوني در مي

در باب الگوهاي کاربري مسکوني در جرم خيزي به اقدامات و  هاثمر باشد. اغلب نیريه
برنامه ريزيهاي کالبدي توجه داشتاد. اما با بلادمرتبه شد  ساختمانها و عدم کاترل و 

يهاي اجتماعي دسترسي به واحدها و ساکاين؛ توجه نیريه پردازا  به اقدامات و برنامه ريز
در اين مکانها و بهره گيري از تعاما و همکاري ساکاين در افزايش کاترل در اياگونه اماکن 
معطوف شد و در جهت گسترش امايت نيز مدل امايت گستري مد نیر قرار گرفت. باابراين 

ي کالبدي، اجتماعهاي در تحقيق حاضر به شااسايي و تاثير سه معيار اقدامات و برنامه ريزي
و امايتي و شاخصهاي منها در کاهش جرم خيزي از نیر کارشااسا  کاربريهاي مسکوني و 
جرم شااسي پرداخته شد. نتايج تحقيقات مشابه در داخا و خارج از کشور نيز نشا  دهاده 
تاثير هر يک از معيارهاي کالبدي، اجتماعي و امايتي در کاهش جرم در اماکن مسکوني بوده 

-  به اين نتيجه دست يافتاد که عدم توجه و برنامه ريزيها در کاربرياست و همه محققا

و اقدامات مااسب از وقوع  هاتواند وقوع جرم را افزايش دهد و برنام ريزيمي مسکونيهاي 
کاد. همانگونه که نیر کارشااسا  در تحقيق حاضر نيز همين نتيجه را به مي جرم جلوگيري

جرم شااسي محيطي؛ هاي يجه اين تحقيق و طبق نیر تئوريارمغا  مورد. در ارتباط با نت
بلاد هاي توجه به برنامه ريزيهاي کالبدي، اجتماعي و امايتي در ساخت و ساز ساختما 

تواند ماجر به کاهش جرم خيزي در اين کاربريهاي مسکوني گردد. مي مرتبه در کلانشهرها
توا  به کاهش جرم مي مديريت محيط ( معتقدند با طراحي و7110هيو)ااانکه کلارک و مي

هاي ( نيز در تحقيق خود دريافتاد؛ شاخص2371خيزي دست يافت. تروي و همکارا  )
مديريت حياط مازل يا مجتمع مسکوني همبستگي معاي داري با ميزا  ارتکاب جرائ، در 

 براي بر نقش حياتي نگهداري از محيط( نيز 7102)ويلسو  و کلياگاين ماطقه داشته اند. 
هاي مسکن ثير گونهبر تا (7119)نيومنساکاين تاکيد کردند. همچاا  که کاترل غيررسمي 

هاي ( نيز ويژگي2331توجه نشا  داد. اک و همکارا )بر توانايي ساکاا  در کاترل محيط 
خيز ميداناد. همسو با نیريه هاي جرمگيري کانو مکاني را يکي مهمترين عواما در شکا

( نشا  دادند استفاده کاربردي از زمين بر ميزا  2371داتکوسکا و همکارش ) -فوق؛ سايپو 
هاي بلادمرتبه تجاري اثرگذار بوده است. همچاين افزايش جرم و جاايت در ساختما 
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با توجه به اياکه بيشترين ميزا  سرقت در کاار  ( دريافتاد؛7914سجاديا  و همکارا  )
توا  گفت نوع و ميزا  کاربري اراضي در محدوده مي ؛هاي مسکوني رخ داده استکاربري
باابراين  .در ايجاد زمياه و شرايط ارتکاب جراي، سرقت تاثير داشته است اهواز 71 کلانتري

و نتايج تحقيقات انجام شده نيز همراستا اند همانگونه که نیريه پردازا  محيطي بيا  کرده
توا  مي و با تحقيقات پيشين بدست امد؛بدست ممد و تحقيق حاضر نيز همس هابا نیريه

هاي ااين عاوا  نمود که توجه به معيارهاي کالبدي و اجتماعي و امايتي در برنامه ريزي
تواند در کاهش جرم خيزي شهروندا  و ساکاين تاثيرگذار مي الگوهاي کاربري مسکوني

 باشد.

  گیرینتیجه

ها و اقدامات کاليدي؛ ير برنامه ريزيبر اساس نتايج حاصا از تحقيق حاضر مباي بر تاث
اجتماعي و امايتي الگوهاي کاربري مسکوني در کاهش جرم خيزي در اياگونه اماکن و 

توا  ااين برداشت نمود که با توجه به مي و نتايج تحقيقات ذکر شده هاهمسو با نیريه
اار تغيير گسترش جمعيت و کمبود زمين براي ساخت اماکن مسکوني در کلانشهرها در ک

رويه مپارتما  نشياي از پيامدهاي مدرنيته و همچاين بي سبک زندگي مردم و افزايش
پيشرفت تکاولوژي و ساخت و ساز برجها و مسما  خراشها در کلانشهرها؛ کارشااسا  و 
مسئولين و مهادسا  در هاگام طراحي و نقشه کشي براي ساخت و ساز ااين اماکن 

-مي سازهاي قانوني و توجه به استحکام و ايماي ساختما ؛مسکوني علاوه بر ساخت و 

بايست با مشورت با جرم شااسا  محيطي و تبادل نیر با منها به  ارائه تهميداتي کارشااسانه 
نیارت طبيعي و قلمروبادي؛  -کيفيت محيطي -در ابعاد کالبدي نیير کاترل دسترسي

ن ساکاين به جلوگيري و پيشگيري از اجتماعي نیير مستانه ظرفيت و همبستگي اجتماعي بي
تواناد در مي وقوع ارتکاب جرم در اياگونه واحدها بياديشاد. اما اين برنامه ريزيها تا حدي

کاهش جرم خيزي در اين اماکن تاثيرگذار باشاد. ساکاين نيز وظايفي جهت بهبود امايت 
و اطراف ساختما  و ساختما  برعهده دارند. در نتيجه توجه به اميات گستري در داخا 

تواند به عاوا  مکما و کاتاليزور مي هاي فيزيکي و اجتماعيمحله نيز در کاار برنامه ريزي
در کاهش جرم خيزي در اياگونه اماکن مسکوني داشته باشاد. يکي از اي نقش تعيين کااده
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ست. ؛ نیارت جمعي و همچاين ترغيب ساکاين به مشارکت اهامهمترين و موثرترين تعاما
براي بهبود ااين روندي؛ همکاري مسئولين ساختما  و ساکاين با نيروي انتیامي ساکن در 

تواند رهامو  باشد. اما با توجه به اياکه پليس و مي محله و همکاريهاي مداوم با منها
کااد؛ مي نيروهاي انتیامي به صورت جسته و گريخته و در پي گزارشات و شکايات اقدام

ها و تدابير امايتي؛ اجتماعي و فيزيکي به ختمانها با مشارکت در برنامه ريزيولي ساکاين سا
تواناد در حفظ نی، و امايت محيط تاثيرگذار باشاد. در مي صورت توام و در کاار ه، بهتر

واقع در صورت مهيا بود  شرايط فيزيکي و اجتماعي در هاگام ساخت؛ ساير عواما 
به کاهش جرم خيزي در اين اماکن ماجر شود. همانگونه که اجتماعي در کاار عواما امايتي 

برنامه امايت گستري سازي در رتبه بادي تاثير شاخصهاي مورد مطالعه مشاهده شد؛ پياده
کاربري مسکوني، ترغيب ساکاين براي مشارکت کاربري مسکوني و نقش نیارت امايتي 

باشاد؛ در اولويت بالاتر از عواما مي امايت گستريهاي کاربري مسکوني که هر سه از مولفه
کالبدي و اجتماعي قرار گرفتاد. در نتيجه مهمترين اصا در کاهش جرم خيزي نقش خود 

باشد. همچاين مي ساکاين و احترام به امايت و رعايت نی، و مسايش و امايت همسايگا 
ه بيشتر تواند در کاهش هرامي مشارکت با مسئولين ساختما  و پليس محله در کاار م 

جرم خيزي اثربخش باشد. در صورت وجود ااين رفتارهاي ساکاين و همچاين وجود 
توا  شاهد کاهش جرم در مي اقدامات فيزيکي و اجتماعي در هاگام ساخت اماکن مزبور؛

بود. لذا پيشاهاد ميگردد؛ ساکاين اياگونه واحدها جهت اي ااين ساختمانهاي بلاد مرتبه
اط با همسايگا ؛ با استخدام مديريت قوي در ساختما  و تعاما دو توانايي برقراري ارتب

جانبه با وي و همچاين شرکت در جلسات ساختماني ماهانه؛ مشکلات و نقطه نیرهاي خود 
را عاوا  و بدنبال ااره جويي براي رفع بحرا  و مشکلات موجود ساختما  بپردازند. 

ارتباطي بين مديريت ساختما  و ساکاين همچاين با نصب صادوق پيشاهادها وانتقادات پا 
برقرار باشد. ساکاين نيز با برقراري ارتباط با يکديگر و مه، تلقي نمود  محيط زندگي خود 
به رفت و ممدها و قوانين وضع شده در ساختما  احترام گذاشته و  با رعايت قوانين مربوطه 

شهر تبريز نيز با ااپ و پخش سعي در حفط نی، در ساختما  نماياد. معاونت اجتماعي کلان
و تکثير منها در ساختمانها در بين ساکاين  هاکتب مموزشي در جهت امايت گستري در محله
ساکاين، پليس را به عاوا  ناجي در رفع اي ارتباط خود را با مردم قوي تر نموده و به گونه
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اي نه اياکه به گونه نیمي و دزدي و ... در محا سکونت خود بدانادبي قانوني وبي مشکلات
از مشاهده ماشين گشت پليس و لباس فرم پليس وحشت داشته باشاد. جهت بهبود تاثير 
برنامه ريزيها و اقدامات کالبدي نيز؛شهرداري کلانشهر تبريز به برجها و مپارتمانهاي بلاد 
مرتبه به شرط رعايت عواما کالبدي و اجتماعي با تاييديه کارشااس و جرم شااسا  

 حيطي پايا  کار ارائه دهد. م
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