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Abstract
Criminal spaces are referred to as defenseless urban spaces that have more potential for
crime than other urban spaces. Due to the special physical structure, many defenseless
urban spaces are formed in low-income neighborhoods. And because control and
monitoring in these spaces is lower, they become a hot spot and pose a great challenge
to the security of the neighborhood. In this regard, the main purpose of this study is to
investigate the relationship between defenseless spaces and increasing urban crime. The
present study is applied and descriptive-analytical in terms of purpose and nature,
respectively. Data collection was done in the form of documents (police report) and
field (260 questionnaires using Cochran) on site. Correlation analysis was used to
determine the relationship and t-test and Friedman test were exerted to rank the
effective indicators. The results indicate that there is a significant and positive
relationship between the indicators of urban defenseless spaces and crime rates in
Vakilabad and Haji Pirloo neighborhoods of Urmia. The results of Friedman test
indicate that the average of all indicators of urban defenseless spaces is equal to 2.82
and below the desirable level of 3. Among these, the average indices of visual
disturbance (3.37), space solitude (3.1), and destructive buildings have the highest
average, respectively. The significance level of all indicators is less than 0.05. Pearson
correlation coefficient between the two variables of indicators of urban defenseless
spaces (a total of 9 indicators studied) with the rate of urban crimes is equal to 0.411
and the level of significance (0.00). Since the calculated margin is less than 0.01, it can
be said with 99% confidence that there is a significant and direct relationship between
the indicators of urban defenseless spaces and the rate of urban crime.
Keywords: Urban Defenseless Spaces, Urban Crimes, Vakilabad and Haji Pirloo
Neighborhoods.
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نقش فضاهای بیدفاع در افزایش جرائم شهری


مطالعه موردی :محالت وکیلآباد و حاجی پیرلو شهر مرزی ارومیه
سینا صمدی افشار  -دانشجوی دکتری شهرسازی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
داریوش ستارزاده  -1استادیار شهرسازی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
تاریخ دریافت1399/11/02 :

تاریخ پذیرش1400/02/06 :

چکیده
از فضاهای جرمزا تحت عنوان فضاهای بیدفاع شهری یاد میشود که نسبت به سـایر فضـاهای شـهری قابلیـت
بیشتر برای بروز جرم دارند .در محلههای کم برخوردار به دلیل ساختار کالبدی خاص ،فضـاهای بیدفـاع شـهری
زیادی شکل میگیرد و ازآنجاکه کنترل و نظارت در این فضاها پایینتر است بـه مکـان جـرم خیـز تبدیلشـده و
امنیت محله را با چالش زیادی روبرو میکنند .در همین راستا هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه فضاهای بیدفاع
در افزایش جرائم شهری است .پژوهش حاضـر ازنظـر هـدف کـاربردی و از ماهیـت توصـیفی – تحلیلـی اسـت
جمعآوری داده بهصورت اسنادی (گزارش نیروی انتظامی) و میدانی (پرسشنامه به تعداد  260عـدد بـا اسـتفاده از
کوکران) در محل انجامگرفته است .از تحلیل همبستگی برای تعیین رابطه و آزمون تی و فریدمن برای رتبهبندی
شاخصهای اثرگذار استفادهشده است .نتایج پژوهش بیانگر این است که رابطه معنادار و مثبت بـین شـاخصهای
فضاهای بیدفاع شهری و میزان جرم در محالت وکیلآباد و حاجی پیرلو شهر ارومیـه وجـود دارد .نتـایج آزمـون
فریدمن بیانگر این است که میانگین کلیه شاخصهای فضاهای بیدفـاع شـهری معـادل  2/82و پـایینتر از حـد
مطلوبیت  3بهدستآمده است .دراینبـین میـانگین شـاخصهای آشـفتگی بصـری ( ،)3/37خلـوتی فضـا (،)3/1
ساختمانهای تخریبی به ترتیب باالترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند .سطح معناداری تمـامی شـاخصها
نیز کمتر از  0/05است .ضریب همبستگی پیرسون میان دو متغیر شاخصهای فضاهای بیدفاع شهری (مجمـوع
 9شاخص موردبررسی) با میزان جرائم شهری برابر با  0/411و سطح معنـاداری ( )0/00اسـت .ازآنجاکـه خطـای
محاسبهشده کمتر از  0/01است ،با  99درصد اطمینان میتوان گفت ،بین شاخصهای فضاهای بیدفاع شهری و
میزان جرائم شهری رابطه معناداری و مستقیمی وجود دارد.
واژگان کلیدی :فضاهای بیدفاع شهری ،جرائم شهری ،محالت وکیلآباد و حاجی پیرلو ،شهر مرزی ارومیه.
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مقدمه
یکی از ویژگیهای عصر ما که امنیت اجتماعی شهرها را تحت تأثیر قرار میدهد ،افزایش شهرنشینی و تبـع آن افـزایش
جمعیت محالت غیررسمی در اطراف شهرها است (فیروزآبادی .)104 :1392 ،امروزه با گسترده و پیچیده شـدن جوامــع،
موضـوع امنیـت ،ابعاد گسترده و پیچیدهای به خود گرفته است .امنیـت یکـی از اصـلیترین عوامــل پایــداری جوامــع
امروزی به شمار میآید (موسوی و همکاران .)54 :1395،مفهوم امنیت در شهرها طی دههای گذشـته بـا رشـد و توسـعه
شهرنشینی و گسترش کالنشهرها و پیچیدهتر شدن رواب اجتماعی شهروندان در شـهرها ،از حالـت اولیـه و جنبـههای
فیزیکی محسوس خارجشده و ابعاد مختل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی را در برگرفته است ،بهطوریکه امـروز
امنیت در شهرها شامل تمامی مفاهیم اجتماعی و اقتصادی است (جاللیان ویسیان .)128 :1397،با افزایش مهاجرتهـا و
گسترش مناطق حاشیهنشین در شهرها ،فضاهای بی دفاع شهری نیز بیشتر شده و همین امـر توجـه بـه رابطـه موضـوع
امنیت و جرم در فضاهای شهری را دوچندان کرده است .امنیت و جرم ارتباط مستقیم با فضا و نوع کیفیت محی شهری
دارند .فضاهای بیدفاع و محلههای ناامن ،از عوامل بروز جرائم شهری است (قرایی و همکاران .)132: 1389،ویژگیهای
کالبدی خصوصیات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی حاکم بر محدوده محالت کم برخوردار موجب شکلگیری فرصـتها و
اهداف مجرمانه میشود .بدین ترتیب در محدوده شهرها ،کانونهایی شکل میگیرد که تعـداد جـرائم بسـیار بـاالتری در
مقایسه با محدودهای دیگر را دارند (کالنتری و همکاران .)564 :1389 ،محلههای کم برخوردار با ساختار کالبدی یـا بـه
عبارتی فرم فضای خاص در چگونگی ایجاد یک فضای بدون دفاع ،نقشی انکارناپذیری دارند ازاینرو توجه به کیفیتهای
فرم فضا اهمیت مییابد (عزیزی و شعبان جوال .)795 :1393 ،همچنین ویژگیهای عملکردی در ایـن فضـاها ،میتوانـد
زمینهساز جرائم شهری باشد (قلیچ و عماری .)18 :1392 ،فضاهای بیدفاع در شهرها به دلیل رشد فیزیکی و جمعیتـی از
یکسو ،فرسودگی و تخریب مناطق قدیمی از سوی دیگـر افزایشیافتـه اسـت (زیـاری و همکـاران .)9: 1395،فضـاهای
بی دفاع با روند رو به رشد خود در افزایش جرائم شهری بخصوص در محالت حاشیهای بسیار مؤثر هستند .جرم رویدادی
پیچیده وقوع جرم تحت تأثیر عوامل گوناگونی است .چهار عامل مهم در وقوع جـرم و بـزه تأثیرگذارنـد :بزهکـار ،مکـان
بزهکار ،قوانین و بزه دیده ،همزمان وجود داشته باشند؛ بنابراین محی و فضای جغرافیایی همواره بـر همـه رفتـار انسـان
ازجمله بزه و جرم تأثیر داشته و انسان هم بر آن تأثیرگـذار بـوده اســت .ویژگیهـای کالبـدی و خصوصـیات اجتمـاعی،
اقتصادی و فرهنگی حاکم بر بعضی از فضاهای شهری ،موجب شکلگیری رفتارهای خاصـی میشـود (شـماعی واحـدی
نژاد .)192 :1397 ،فضاهای بیدفاع شهری ازجمله فضاهایی هستند که به دلیل ویژگیهای کالبدی و اجتماعی ،فرصـت
بزهکاری و خشونت در آنها باالست .این فضاها محصول تعامل پیچیدهای هستند که فقدان موانع نمادین واقعـی ،عـدم
تعری حوزهای مشخص و امکانات نظارتی اعم از نظارت طبیعـی ،اجتمـاعی و فیزیکـی ،موجـب شـده میـزان جـرائم و
آسیبهای اجتماعی در آنها قابلتوجه باشد (نایبی و همکاران .)9 :1390،فضاهای بیدفاع یکی از عوامل اساسی در بروز
خشونتهای شدید ،بهویژه خشونتهای پیوسته هستند .همچنین این فضاها عامل مهمی در پایین آوردن کیفیت زنـدگی
به شمار میروند .از سوی دیگر ،باید این مسئله را مدنظر داشت که امنیـت و آسـودگی دو عامـل اساسـی حیـات بشـری
هستند ،چنانکه لیتون در مدل خود که برای درك محی ساختهشده نیازهای اساسی انسان را شرح میدهـد و امنیـت را
نیاز اساسی انسانها در نظر میگیرد (محسنی تبریزی و همکاران .)45 :1390،تجربه جهانی نشان میدهد که مـا نـهتنها
بهسوی فضاسازی بهتر پیش نمیرویم ،بلکه مکانهای ساختهشده را نیز از بین میبریم .به همین دلیل فضاهای شـهری
بیهویت و ناآشنای زیادی به وجود آمده است که میتوانند تبعات منفی بسیاری را داشته باشد و بهموازات خود خشونت و
ترس را افزایش دهند و موجب ناامنی شود (یوسفی و جوهری .)2: 1392،در مبانی نوین طراحـی و برنامـهریزی شـهری،
برطرف کردن زمینه بروز جرم در یک مکان خاص ،از طریـق طراحـــی و برنامـهریزی صـــحیح مطـــرح اســـت .در
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بسیاری از موارد فضا محرك انسان در بـروز رفتـاری خاص است و توجه بـه ایـن نکتـه کـه رفتــار انســان در فضـا و
مکانهای متفاوت با شـکل و هندسـه خـاص ،متفاوت بوده امری ضروری است .اگرچـه در بــروز و ظهــور الگوهــای
رفتاری در انسانها متغیرهـای جامعهشناختی در اولویت قرار دارند ،اما از نقش عوامل کالبـدی و فضایی محی مصـنوع،
بهعنوان بستر وقوع رفتارهـای نابهنجار و بروز جرائم نیز نباید غافل بود .امروز با تدوین ضـواب کارآمــد و متناســب بـا
شرای محیطی و ارائه الگوهـای مناسـب برای فضاهای بیدفاع شهری ،زمینـه را برای کاهش فرصتهای جـرم خیـزی
در فضاهای شهری را کاهش میدهند .درنهایت تغییرات طراحی محیطی میتواند ساکنان محلی را وادار سازد تا رفتارهـا
و شیوههای زندگی خود را برای سختتر کردن ارتکاب جرم تغییر دهند .در محالت کـم برخـوردار کشـور نیـز بـه دلیـل
آشفتگی بصری ،کمبود زیرساختها و پایین بودن کیفیت بصری فضاهای عمومی ،رفتارهای خشونتآمیز و جرمزا بیشـتر
دیده میشود ازاینرو برای کاهش رفتارهای جرم خیز ضروری است که فضاهای بیدفاع شهری بهعنوان بسـتر و مکـان
جرم کمتر شود .محالت وکیلآباد و حاج ی ارومیه ازجمله محـالت کـم برخـوردار هسـتند کـه در اثـر گسـترش شـتابان
شهرنشینی شکلگرفتهاند و درنتیجه با آشفتگی بصری ،پراکندگی فضا ،وجود فضاهای خالی و فضاهای مخروبـه زیـادی
روبرو است که موجب شده فضاهای بیدفاع به شکل های مختلفی در آن ظاهرشده است که ایـن امـر بـر میـزان جـرائم
شهری و نوع رفتاریهای خشونتآمیز در محالت وکیلآباد و حاجیآباد اثـر گذاشـته اسـت بهطوریکـه در ایـن فضـاها
روزبهروز ،میزان وقوع جرائم شهری بیشتر شده است .در صورت ادامه روند میتواند امنیت اجتماعی و کیفیت زندگی کـل
شهر را با چالش جدی روبرو سازد .ازاینرو افزایش جرائم شهری در محالت مذکور اهمیت پـژوهش حاضـر را دوچنـدان
کرده است .بنابراین هدف پژوهش بررسی اثر فضاهای بیدفاع در میزان جرائم شهری است تا در جهـت ارتقـای کیفیـت
محی زندگی در محالت مذکور بتوان اقدامات مطلوب انجام داد .در همین راستا پژوهش حاضر به دنبال پاسـ بـه ایـن
سؤال است که بین شاخصهای فضاهای بیدفاع شهری و میزان جرائم شهری در محالت وکیلآباد و حاجی چه ارتباطی
وجود دارد.
پیشینه پژوهش
مطالعات زیادی در حوزه فضاهای بیدفاع شهری و ارتباط آن با جرائم شهری انجامشـده اسـت کـه در ایـن قسـمت بـه
تعدادی از این مطالعات خارجی و داخلی اشاره میشود .متیوکوئیـک1و همکـاران در سـال  2018بـا انتخـاب چهـار جـرم
سرقت منزل مسکونی ،سرقت بانک ،سرقت خودرو جرائم خشونتآمیز بـه بررسـی چرایـی و چگـونگی تبیـین الگوهـای
فضایی جرم و جنایت در شهر لندن پرداختند و نتیجه گرفتند که میان سرقت بانک و جرائم خشـونتآمیز بـا محرومیـت،
بیثباتی مسکونی و ناهمگونی نژادی همبستگی مثبت وجود دارد .نتایج پژوهش بیانگر اهمیت الگوهای عمومی جرائم در
شناخت الگوی فضایی انواع جرائم در مقیاس کوچک است .از این رهگذر میتوان با داشتن الگوی فضایی کلی جرائم بـه
شناسایی الگوی فضایی جرائم خرد اقدام کرد .رومنز2و همکاران ( ،)2018پژوهشی باهدف بررسـی پتانسـیل بـهکارگیری
تجزیهوتحلیلهای پیشبینی جرم در بافتهای شهری (بلژیک) انجام دادنـد .آنهـا بـهمنظور دسـتیابی بـه ایـن هـدف،
مطالعات در دسترس مربوط به سه جرم سرقت منازل ،سرقت خیابانی و ضربوجرح را در شبکهای از سـلولهای  122در
 122مترمربع بهصورت فضایی جمعآوری کردند .نتایج پژوهش نشان میدهد پیشبینیهای کـاربردی بـا تجزیـهوتحلیل
دادههای جرم در سطوح شبکهای امکانپذیر است .این امر نشان میدهد که تفکیک زمانی دادهها میتواند تأثیر مهمی در
کارایی پیشبینیها داشته باشد .تیموثی در تحقیقی با عنوان زوال فیزیکـی ،بینظمـی و جـرم ارتبـاط قابـلتوجهی بـین
1 . Matthew Quick
2 . Rummens
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بینظمی و شرای فیزیکی با جرم را نشان داده است که در آن رابطه مستقیم قوی بین بینظمی و جرم و رابطه مسـتقیم
متوسطی بین جرم بـا زوال فیزیکـی وجـود داشـت .ویلسـون و کلینـک ( ،)1982در مطالعـهای بـا عنـوان "پنجرههـای
شکسته"درمجموع زوال فضای فیزیکی ،مخصوصاً به همـراه رفتارهـای بینظمـان را عامـل وقـوع جـرائم و خشـونتها
میدانند .به عقیده ویلسون و کلینک ،زوال فیزیکی مجاور ،در ترکیب با افزایش رفتارهـای بینظمـان ،مکانهـایی تولیـد
میکند که برای جذب افرادی که مستعد غارتگری گوناگون -مانند رفتارهـای مجرمـان هسـتند جـذاب اسـت (تیمـوثی،
 .)174 :2006سالی مری در تحقیقی با عنوان فضاهای ،به بررسی رابطه جرم و فضاهای قابل دفاع بیدفاع پرداخته است.
نتایج حاصل از تحلیل دادهها ،نشان داد که نیمی از سرقتها در مناطقی اتفاق افتادهاند که نیـومن آن فضـاها را مسـتعد
جرم و خشونت معرفی میکند .این فضاها در یافتههای مری شامل :فضاهای پرت و دورافتاده دور از دید ،فضاهای تنـگ
و باریک ،راهروهای کمنور بین ساختمانها ،شکافهای موجود که امکـان برداشـتن چیـزی را میدهـد ،پیادهروهـای در
امتداد خیابان که با ستونهای بتونی و فرورفتگیهای ممتد درهمریخته و بینظم بود که نیمی از جرائم رخداده را به خود
اختصاص داده بودند (مری .)404 :1981 ،محمدی و همکاران ( )1398در پژوهشـی بـه پهنهبنـدی فضـاهای بیدفـاع و
مستعد جرمخیزی در شهر اردبیل پرداخته است .پژوهش کاربردی و توصیفی -تحلیلی و بـا اسـتفاده از مـدلهای ANP

ویکور پهنهبندی صورت گرفته است .نتایج بررسیها نشان میدهد ،بیشتر محلههای حاشیهای و روستاهای ادغامشـده بـا
بافت ارگانیک نواحی شمالی ،شمال غربی و غربی شهر اردبیل ازنظر قابلیت دفاع پـذیری در برابـر رفتارهـای بزهکارانـه
شرای نامساعدی دارند و در برابر بـروز رفتارهـای بزهکارانـه بسـیار آسـیبپذیر هسـتند منصـوری و همکـاران ()1396
پژوهشی را باهدف بررسی ارتباط فضاهای بیدفاع شهری و افزایش جرائم در شهر کرمانشاه انجام دادند .در ابتـدا از 122
شهروند پرسشگری شد و سپس در بخش کیفی مصاحبههای عمیق از کسبه اطـراف فضـاهای بیدفـاع شـهر کرمانشـاه
صورت گرفت .بر اساس یافتههای پژوهش مذکور میتوان گفت میان عوامل مختل طراحی و معماری فضاهای شهری،
دسترسی نداشتن به خدمات شهری ،میزان خوانایی فضاهای شهری ،نظارت کردن در فضاهای شهری و تراکم فعالیت در
فضای شهر مؤثر در ایجاد فضاهای بیدفاع شهری و میزان بروز جـرائم شـهری رابطـه معنـاداری وجـود دارد .زیـاری و
همکاران ( )1395پژوهشی باهدف بررسی و پهنهبندی فضاهای بیدفاع شهری در سطح محله هرندی تهران انجام دادند.
شاخصهای بررسیشده این پژوهش شامل نورپردازی فضاها ،میزان حضور مردم در فضـاهای شـهری ،ضـع کالبـدی،
ضع فعالیت و آلودگی محی بوده است .نتایج نشاندهنده انطباق بیدفاعترین فضاها با بلوك مربوط به پارك هرندی و
محوطه اطراف آن است .از دیگر بلوكهایی که ازنظر وجود فضاهای بیدفاع ،وضعیت مطلوبی نداشته است ،میتـوان بـه
بلوكهای پارك حقانی و فضاهای اطراف آن اشاره کرد .مقیمی ( )1395در مقاله با عنوان بررسی نقش مکـان در ایجـاد
موقعیت جرم؛ تدوین و تنظیم تدابیر و راهکارهای مکان محور برای پیشگیری وضعی از جرم به اینت نتیجه رسیده اسـت
که سیاهه جرائم با توجه به ویژگیهای مکانی توزیع میشود .بزهکاران با توجه به ویژگیهای جـرم شـناختی حـاکم بـر
منطقه یا محل ،در انتخاب مکان ارتکاب جرم ،دست به محاسبههایی منطقی میزنند .بر این مبنا ،میتـوان بـا توجـه بـه
«مکان» ،به تدابیر پیشگیرانه جهت بخشید و به مؤثرترین شیوه ،منابع محدود پیشـگیری را صـرف بحرانیتـرین امـاکن
کرد .وروایی و حاتم زاده ( )1394در مقاله به این نتیجه رسیدند که قلمرو ،نظارت ،طرحهای در دسـت اجـرا یـا رهاشـده،
رؤیت ناپذیر بودن (فضاهای گم) ،کنار هم قرار گرفتن مناطق مسکونی و تأسیسات دیگر ،فضاهای بـدون کـارکرد یـا بـا
کارکرد متناوب (تقسیم زمانی کار) ،نبود روشنایی ،ساختمانهای نیمهتمام و متروکه ،عـدم ارتبـاط بـین فـرم و عملکـرد،
تصویر ساختمان ،نداشتن متولی (عدم حضور مالک) ،کنجها ،زیرگذر و زیر پلها ،به ترتیـب مهمتـرین عوامـل جـرمزا در
معماری شهری فضاهای شهری هستند .کالنتری ( )1390در مقالهای با عنـوان تحلیـل الگوهـای فضـایی بزهکـاری در
مناطق اسکان غیررسمی شهرها در منطقه اسکان غیررسمی بیسیم باال بودن میـزان کـاربری مسـکونی ،کمبـود برخـی
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کاربریهای فضای سبز ،آموزشی ،درمانی و تأسیسات شهری و نبود برخی کاربریهای فرهنگی ،ورزشی و گذران اوقـات
فراغت و نیز فقدان کاربری انتظامی که نظارت رسمی در این محدوده از شهر را بسیار دشوار ساخته است ،در شکلگیری
الگوهای فضایی بزهکاری در این منطقه اسکان غیررسمی مؤثر بوده اسـت نتـایج بررسـیها نشـان میدهـد کـه بیشـتر
مطالعات انجامشده در مورد جرم و اثر فضاهای بی دفاع شـهری در آن در محـدوده محـالت فرسـوده و یـا مرکـز شـهر
انجامشده است و کمتر در محالت کم برخوردار به تشریح اثر جرم بر فضاهای بیدفـاع پرداختهشـده اسـت همچنـین در
مطالعات انجامشده فضاهای بیدفاع بهصورت یک متغیر در نظر گرفته میشود درحالیکه در مطالعه حاضـر شـاخصهای
فضاهای بیدفاع به تکتک بررسی شده و میزان اثرگذاری آن نسبت به هم نیز تحلیل و بررسـی گردیـده اسـت .تفـاوت
سوم مطالعه در محدوده مطالعهای است که در محله کم برخوردار به بررسی شاخصهای اثرگذار فضاهای بیدفاع بر جرم
پرداخته است که در این مطالعات انجامشده قبلی کمتر موردتوجه قرارگرفته است.
مبانی نظری
امنیت در ساختار کالبدی شهری یا جلوگیری از جرائم شهری از طریق طراحـی شـهری ،جدیـدترین رویکـرد بـه مقولـه
کاهش جرم در ساختار شهری بهحساب میآید (بمانیان و محمودی نژاد .)83 :1388 ،فضاهای نامناسب شهری ،فضاهای
بیدفاع شهری ،محلههای ناامن ،شهرهایی با معماری فق مردانه ،همـه و همـه از عوامـل و زمینـههای وقـوع جـرم در
شهرها هستند (شجاعیان و رحیمپور .)106 :1396 ،فضاهای شهری جرمزا تحت عنـوان فضـاهای بیدفـاع شـهری یـاد
میشوند که به لحاظ تعری میتوان گفت نسبت به سایر فضاهای شهری قابلیت بیشتری برای بروز جـرم دارنـد (قلـیج
خانی و عماری )29-27 :1392 ،فضای بیدفاع شهری ،فضایی است که رهاشده و نمیتواند از خـود دفـاع کنـد؛ فضـایی
است که به کسی تعلق ندارد و بنابراین کسی از آن نگهداری و مراقبت نمیکند .فضاهایی هستند که امکان اتفاق افتادن
آسیب اجتماعی در آنها بیشتر از فضاهای دیگر است ،فضاهایی هستند که ازنظر حفاظتی مرده ،ولی ازنظر اتفاق افتـادن
مسائل نابهنجار ،فضاهایی فعال و زنده هستند .ضع نظارت و تعلقخاطر به فضاهای بیدفـاع از مهمتـرین ویژگیهـای
اجتمـاعی ایـن فـضاهاست .نبایـد فراموش کرد که وجود حتی یک مغازه کوچک در یک کوچـه یـا معبـر نیـز میتوانـد
عاملی در کـاهش جـسارت برای بسیاری از تخلفات باشد (نیومن .)148: 1996،عدم رؤیت پذیری ،محـاط بـودن و نبـود
فرصـت نظـارتی ،خلوتی و تاریکی ،بیثباتی و ناپایداری جمعیت ،ازدحام و تـراکم جمعیـت ،فرسـودگی و آشـفتگی فضـا
(همان) .خصوصیت اصلی فضاهای بیدفاع فقدان عنصر نظارت اجتماعی است (بحرینی .)112: 1386،در این نوع فضـاها
بیثباتی و ناپایداری جمعیت به چشم میخورد و از ویژگیهای مهم فضاهای بیدفاع تلقی میشود (مدیری1385 ،؛ نایبی
و همکاران .)19 :1390 ،فضاهای بیدفاع شهری مناطقی در شهرها هستند که با توجه به ویژگیهـای فیزیکـی ،منـاطق
مناسبتری برای وقوع جرائم هستند .این فضاها به کسـی تعلـق ندارنـد و در صـورت داشـتن مالـک ،از آنهـا بـهخوبی
نگهداری نمیشود .برخی از این مکانها از دید عموم پنهان هستند؛ بهطوریکـه بـهعنوان فضـاهای دنـج و امـن بـرای
رفتارهای انحرافی در نظر گرفته میشوند (فرهادیخواه و همکاران)12: 1393،؛ بنـابراین فضـاهایی مطمـئن بـرای بـروز
اعمال غیرمجاز و خشونتآمیز هستند .از سوی دیگر ،اینگونه فضاها ،فضاهایی هستند که ازنظر حفاظتی مرده ،اما ازنظـر
بروز مسائل نابهنجار فضاهایی در آنها فعال و زنده هستند .همچنین ازنظر اسـکار نیـومن فضـاهای بیدفـاع ،فضـاهایی
هستند که موانعی واقعی و نمادین ندارند ،دارای حوزه تعری شده مشخصی نیستند و امکانـات نظـارتی الزم را بـه وجـود
نمیآورند (قلمبر دزفولی و محمدی )2: 1393،تحقیقات اسکار نیومن درباره پیوند میان طـرح مسـکن و رفتـار جنـایی یـا
ضداجتماعی نشان میدهد که محی های کوچک و فضاهای نیمه عمومی که برای گروههای کوچک ساکنان قابلرؤیـت
میباشد بهطور احتمالی دارای میزان کمتری از جرم و بزهکاری ،سرقت و نزاعهای شخصی است .چنین فضاهای از خـود
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نگهداری میکنند .بیشتر جرمها وقتی اتفاق میافتد که مرتکب ،فرصت را مناسب میبیند .این فرصتها ممکن است بـه
علت یک یا ترکیبی از چند عامل باشد مانند دسترسی آسان به نقاط دنج ،نبود اهالی خانه ،روشنایی کـم ،محصـور بـودن
محدوده و چشمانداز ضعی و متجاوزان را کمرنگتر میکند باشد (امیریـان فارسـانی و همکـاران .)29 :1394 ،بـهمنظور
کاهش جرم در فضاهای شهری بخصوص در فضاهای بیدفاع شهری نظریهها و رویکردهای مختلفی مطرحشـده اسـت
که در اینجا به برخی از اینها اشاره میشود.
نظریه مکانهای جرم خیز

اصطالح مکانهای جرمخیز ،بیانگر یک مکان با میزان باالی ارتکاب جرم است .محدوده این مکان بخشی از شهر ،یک
محله کوچک و یا چند خیابان مجاور یکدیگر و حتی ممکن است یکخانه یا مجتمع مسکونی باشد .تعریـ دیگـر ،ایـن
اصطالح را معادل مکانهای کوچک با امکان وقوع زیاد جرائم و حداقل در یک دوره زمانی یکساله دانسـته اسـت .ایـن
دیدگاه ،نخست بهوسیله شرمن گارتین و برگر در سال  1989مطرح شد و بر پایه نوعی علت شناسی مکانی جـرم اسـتوار
شد .طبق این نظریه ،برخی نقاط خاص شهری به دلیل وجود برخی عناصر کالبدی ،دارای تعداد زیـادی از ارتکـاب جـرم
میباشند .گرههای شهری (پایانهها و ایستگاههای حملونقل شهری) ،برخی گذرها و حواشی شـهر دارای ایـن خصیصـه
هستند .فرایند بررسی و تعیین حدود مکانهای جرم خیز با استفاده از نرمافزارهای اختصاصی و به کمک سامانه اطالعات
مکانی صورت میگیرد (دادور .)31 :1373 ،مدافعان رویکرد مکان بنیـاد معتقدنـد از محـی فیزیکـی میتـوان در جهـت
تأثیرگذاری بر رفتار بهدرستی استفاده کرد که باع میشود درصد وقوع جنایت و ترس از جـرم کـاهش یابـد و درنتیجـه
بدینوسیله کیفیت زندگی را بهبود بخشید .با در نظر گرفتن تعری فوق میتوان دریافت که تحلیل جغرافیایی کانونهای
جرم خیز فرآیند نمایش ،شناسایی و تعیین حدود محدودههای تراکم و تمرکز بزهکاری در سـطح شـهرها اسـت و بـدین
طریق سعی میشود ضمن شناسایی عوامل این تمرکز ،در جهت ارائه راهبردها و سیاسـتهای مناسـب جهـت حـذف یـا
کاهش اثر این عوامل ،اقدامهایی انجام داده و از وقـوع بـزه در ایـن محـدودهها در آینـده پیشـگیری کـرد (کالنتـری و
همکاران.)5720 :1389 ،
طراحی محیطی و پیشگیری از جرم

در سال « 1969جفری» اولین کسی بود که نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی را مطرح کرد .بـه نظـر او
جامعه شناسان به میزان قابل توجهی در عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم از قبیل محرومیت ،تـأثیرات فرهنگـی ،خـانواده و...
اغراق کردهاند و به عوامل بیولوژیکی و محیطی توجهی نکردهاند .او بر فرصتهایی که محـی در اختیـار مجرمـان قـرار
میدهد تأکید داشت و جرائم گوناگون را ناشی از این فرصتهای محیطی میدانست .به نظر جاکوبز دیدگاه "CPTED
"بهترین ابزار برای کاهش محیطی بزهکاری است (جعفری .)42 :1394 ،ایـن دیـدگاه بـه پیشـگیری از جـرم از طریـق
طراحی و برنامهریزی مناسب محی تأکید مینماید که میتواند منجر به کاهش فرصتهای وقوع جـرم و بهبـود زنـدگی
مردم شود .منطق «دیدگاه از طریق برنامهریزی و مدیریت محی فیزیکی و کنترل کاربریهای اراضـی از قبیـل منـاطق
تجاری ،مسکونی ،معابر عمومی و نیز طراحی فضاهای شهری میتوان به امنیت و سالمت عمومی جامعه کمک نمود .به
نظر «جفری» مراقبتهای شهروندان از طریق ساختارها و فضاهای شهری عاملی مهم در کنتـرل جـرائم شـهری اسـت
(بیات )36 :1398 ،این دیدگاه میکوشد که از نظارت طبیعی شهروندان بهعنوان عامل بازدارنـده فعالیتهـای غیرقـانونی
همراه با طراحی محدودههای شهری بهره گیرد« .جاکوبز» نقش برجستهای در شکلگیری و توسعه ایـن دیـدگاه داشـته
است .مهم ترین اصول حاکم بر این دیدگاه برای طراحی محی باهـدف پیشـگیری از ارتکـاب بزهکـاری بـه شـرح زیـر

صمدی افشار و ستارزاده  /نقش فضاهای بیدفاع در افزایش جرائم شهری...

81

قابلتفکیک است ( .)BENNETT,1986:41نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی بر این مدار است کـه
بتوان از ساختار کالبدی شهر و طراحی محی های مصنوع از ارتکاب جرائم جلوگیری نمـود .ایـن امـر از طریـق کـاهش
پتانسیل طبیعی و کالبدی مناطق شهری در جرم خیزی یا کاهش امکان دهی به وقوع جـرم ممکـن میشـود (صـالحی،
 .)20 :1390در سال  ،1989نظریه با عنوان محی های مجرمانه مطرح شد که بر پایه نوعی علـت شناسـی مکـانی جـرم
استوار گردید .طبق این نظریه برخی محدودهها با نقاط خاصـی از شـهر بـه دلیـل وجـود عناصـری کالبـدی ،اجتمـاعی،
اقتصادی دارای فراوانی زیادی از جرم میباشند .گرههای شهری (پایانهها و ایستگاههای حملونقل شهری) برخی گـذرها
و حواشی شهر ازجمله محالت غیررسمی و حاشیهنشین دارای این خصیصه هستند ( .)BENNETT,1986:27مفهوم
بنیادین برنامه پیش گیری از جرم از گذر طراحی محیطی بر این اصل استوار است که بافـت کالبـدی محـی را میتـوان
بهگونهای طراحی کرد که سبب کاهش جرم و یا ترس از وقوع جرم و درنتیجـه بهبـود کیفیـت زنـدگی گـردد .فضـاهای
شهری (ساختمانها ،خیابانها ،پیادهروها و پاركها و غیره) تنها فضاهای نیستند که جرم در آنها رو میدهد بلکه ساختار
و طراحی فضا میتواند موجب پیشگیری و بازدارندگی از فعالیتهای مجرمانه شده و امنیت شهری را بهبود بخشـد و یـا
برعکس باع ایجاد ناامنی شود .اختالل فیزیکی (بهعنوانمثال ،مخروبهها ،زمینهـای خـالی و بیمـرز ،خرابکاریهـا) و
بیتمدنی در شهر میتواند احساس ناامنی را تقویت کند .همانگونه که جرم و جنایـت بـه تمرکـز در برخـی از محی هـا
(سکونتگاههای کم برخوردار یا غیررسمی) را تمایل دارد (افشار کهن و رحیقی یزدی .)12 :1392 ،به نظر جاکوبز دیـدگاه
پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی ،بهترین ابزار برای کاهش فرصتهای محیطی بزهکـاری اسـت (لوکـایتو ـ
سیدرس.)5 :1998 ،
فضای قابل دفاع در برابر جرم

در سال  1970و در راستای اندیشههای پیشگیری جرم از طریق طراحی محی  ،اسکار نیـومن دیـدگاه فضـای مقـاوم در
برابر جرم (فضای قابل دفاع) را مطرح کرد .وی مشخصات کالبدی و اجتماعی فضاهای شهری مـؤثر در کـاهش جـرم و
چگونگی استفاده مردم از آنها را بیان کرد .به نظر وی این ایده به طراحان محی شـهر کمـک میکنـد در سـاخت (یـا
بازساخت) فضاهای کالبدی ،بهنوعی شهروندان را در کنترل رفتارهای اجتماعی سـهیم کننـد .نیـومن در ایـن نظریـه بـه
خودیاری مردم ،بیش از مداخله دولت اهمیت میدهد ،همچنین به قابلیت طراحی کالبدی در افزایش سطح نظارت طبیعی
مردم توجه بسیار کرده است (وروایی و حاتم زاده.)92 :1394 ،
روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر ماهیت توصیفی  -تحلیلی و ازنظر هدف کاربردی است .روش گردآوری اطالعات میدانی و اسـنادی
است .بدینصورت که برای جمعآوری اطالعات دربـاره پیشـینه ،ادبیـات و مبـانی نظـری پـژوهش از مطالعـات اسـنادی
استفادهشده است .گردآوری دادههای میدانی در منطقه موردمطالعه (شهروندان ساکن محالت وکیلآبـاد و حـاجی پیرلـو)
برای دستیابی به سؤاالت پژوهش با استفاده از پرسشنامه لیکرت انجامشده است .جمعیـت آمـاری پیمـایش را سـاکنین
محالت وکیلآباد و حاجی پیرلو تشکیل میدهند .نمونه پژوهش بر اساس فرمول کوکران به شـیوه زیـر بـه دسـت آمـد.
محالت وکیلآباد و حاجی پیرلو با جمعیت معادل  5557نفر ،سطح اطمینان  %95درصد و خطا  0/5حجم نمونه بهوسـیله
فرمول کوکران شامل  260به دست میآید .بر این اساس  260مورد پرسشنامه در محل توزیع و جمعآوری گردید.
برای روایی صوری کمی و کیفی و محتوایی از متخصصین ( 5نفر) جامعهشناسی ،شهرسازی ،برنامهریزی شهری اسـتفاده
شد و برای پایایی از آلفای کرونباخ در نرمافزار  spssانجامشده است که آلفای کرونباخ پرسشنامه در حـدود  0/76اسـت
که نشان از پایایی آن میباشد .توزیع پرسشنامه بهصورت منظم در بین بلوكهای شهری محله انجامگرفته است.
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جدول شماره  .1شاخصهای فضاهای بیدفاع شهری
پژوهشگر
آلفای کرونباخ
شاخصها
0/81
میزان روشنایی
0/73
ساختمانهای تخریبی
0/83
وجود ساختمانهای نیمه کار
قرابی و همکاران ()1392
0
/
79
خلوتی فضا
قلیچ و عماری ()1392
محمدی و همکاران ()1398
0/73
آشفتگی بصری
نایبی و همکاران (.)1390
0/77
کوچههای تنگ و باریک،
0/74
وجود محصوریت
0/71
تراکم ساختمانی
0/74
فضاهای خالی و بایر

محدوده موردمطالعه
محالت وکیلآباد و حاجی پیرلو در قسمت شمال شرقی شهر ارومیـه و جـزء محـدوده منطقـه  2اسـت .سـاخت و بافـت
کالبدی این محدوده عموماً دارای ویژگی حاشیهای (بافت سنتی) ارگانیک واحدهای ساختمانی به شـکل فشـرده و بـدون
نظم و فاقد جهتگیری خاص در کنار هم ساختهشدهاند .شبکه معابر محدوده بهاسـتثنای بلـوار اصـلی ازنظـر عملکـردی
بیشتر جمع و پخشکننده است و دارای عر

کم هستند .جمعیت محدوده بر اساس آمار سرشماری سال  1390برابـر بـا

 19161نفر میباشد .همچنین به دلیل عدم کنتـرل کـافی و مـنظم در زمینـه ساختوسـاز و تفکیکهـای قولنامـهای و
غیرقانونی و ارزان بودن قیمت اراضی و هجوم مهاجرین بافرهنگهای متفاوت از روسـتاها و شـهرهای اطـراف بـا عـدم
رعایت ضواب شهرسازی و مقررات ساختمانی مواجه هستیم.

شکل شماره  .1موقعیت محالت وکیلآباد و حاجی پیرلو بر روی نقشه شهر ارومیه

بحث و یافتهها
از مجموع پرسششوندگان 168 ،نفر ( 64/14درصد) مرد و  92نفر ( 35/86نفر) زن بودند  117نفر ( 45درصـد) افـراد در
گروه سنی  30تا  40قرار داشتند .ازنظر وضعیت تأهل پاس دهندگان 137 ،نفر ( 52/2درصـد) مجـرد بودنـد .همچنـین از
میان پاس دهندگان  83نفر ( 31/9درصد) لیسـانس داشـتند .بـرای آزمـون نرمـال بـودن متغیرهـای تحقیـق از آزمـون
کولموگروف  -اسمیرونوف استفادهشده است
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جدول شماره  .2نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرونوف برای دادههای پژوهش
 Kolmogorov-Smirnov Zسطح معناداری
متغیر
فضاهای بیدفاع شهری
0/000
0/436
جرائم شهری

با توجه به اینکه سطح معناداری برای هریک از متغیرهای موردبررسی بیشتر از  0/05است ،میتوان گفت دادهها از توزیع
نرمالی پیروی کردهاند .برای آزمودن متغیرهای نیز میتـوان از آزمـون پارامتریـک اسـتفاده کـرد .از آزمـون همبسـتگی
اسپیرمن برای بررسی رابطه این دو متغیر استفادهشده است.
ساختار کالبدی محالت کم برخوردار دچار آشفتگی کالبدی ،بینظمی فیزیکی ،پراکنده رویی و چیدمان نامناسب کـاربری
را شامل میشود ازاینرو فضاهای بیدفاع در شکلها و فرمهای متنوعی دیده میشود .این ویژگیها در محالت وکیلآباد
و حاجی پیرلو شهر ارومیه نیز قابلمشاهده است .این ویژگیها در اغلب فضاها یا در مورد خاصی از فضاها در شـدتهای
مختل مشاهدهشدهاند .در ادامه برای سنجش وضعیت شاخص فضاهای بیدفاع شهری از  9شاخص با توجه به وضـعیت
و مشاهده میدانی منطقه استفاده گردید .بر اساس نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونـهای ارائهشـده در جـدول  ،4مقـدر
آماره تی برای شاخص آشفتگی بصـری  3/561و بـرای شـاخص خلـوتی فضـا  3/023سـطح معنـاداری ( )0/00اسـت.
ازآنجاییکه قدر مطلق عدد بهدستآمده برای مقدار تی کوچک یا مساوی  2اسـت و از طرفـی حـد پـایین عـددی بـرای
شاخص آشفتگی بصری ( )0/0529و حد باال عددی ( )0/1731است میتوان ادعا کرد که شاخصهای آشفتگی بصـری و
خلوتی فضا از دیدگاه آزمونی دهها نمونه آماری پژوهش در حد ادعاشده است و در میزان جرائم شهری اثرگذار معنـاداری
دارد سایر شاخصها فضاهای بیدفاع شهری مثل شـاخصهای مـذکور اثرگـذاری معنـاداری دارنـد امـا میـزان و سـطح
اثرگذاری متفاوت است که جدول زیر بیانگر نتایج این شاخصها است.
جدول شماره  .3نتیجه آزمون  tبرای بررسی وضعیت شاخصهای فضاهای بیدفاع شهری در جرائم شهری
تفاوت در سطح  0/95فاصله
انحراف معیار
سطح
آماره آزمون
اتالف از میانگین
میانگین
متغیر
t
اطمینان
معناداری
حد پایین
حد پایین
-/451
-/5749
0/5805
0/000
-0/16594
0/3724
2/68
میزان روشنایی
-/0432
-/1575
0/5692
/001
-3/366
-/10138
2/88
ساختمانهای تخریبی
-/1476
-/2292
0/5793
0/607
-5/228
-0/1296
2/70
وجود ساختمانهای نیمه کار
-/1516
-/0413
0/69352
0/000
3/023
0/00890
3/1
خلوتی فضا
0/1731
/0529
0/6243
0/000
3/561
0/36329
3/37
آشفتگی بصری
-/2476
-/3792
0/6192
0/000
-12/366
0/41034
2/58
کوچههای تنگ و باریک
-/2655
0/3701
0/66165
0/000
-10/927
-/32078
2/63
وجود محصوریت
0/4816
0/6152
0/69352
0/000
-15/196
-0/53251
2/46
تراکم ساختمانی
-/1276
-/2392
0/6692
0/000
-16/786
-0/17671
2/82
فضاهای خالی و بایر

نتایج آزمون فریدمن بیانگر این موضوع است با توجه به اینکه مقدار سطح معنـاداری ( )0/00کوچـکتر از سـطح خطـا
( )0/05است .یعنی حداقل یک زوج از رتبه میانگینهای شاخصها تفاوت معناداری باهم دارند و به لحـاظ آمـاری بـاهم
تفاوت دارند بنابراین نتایج رتبهبندی این شاخصها در جدول  4نشـان دادهشـده اسـت .میـانگین شـاخصهای آشـفتگی
بصری ( ،)3/37خلوتی فضا ( ،)3/1ساختمانهای تخریبی به ترتیب باالترین میانگین را به خود اختصاص دادهانـد .سـطح
معناداری تمامی شاخصها نیز کمتر از  0/05است .طبق نتایج آزمون میتـوان اینگونـه عنـوان کـرد کـه شـاخصهای
فضاهای بیدفاع محدوده در شرای نامطلوب است.
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جدول شماره  .4میانگین رتبههای آزمون فریدمن برای شاخصهای فضاهای بیدفاع در جرائم شهری
رتبهبندی شاخصها
میانگین
متغیر
رتبه ششم
2/68
میزان روشنایی
رتبه سوم
2/88
ساختمانهای تخریبی
رتبه پنجم
2/70
وجود ساختمانهای نیمه کار
رتبه دوم
3/1
خلوتی فضا
رتبه اول
3/37
آشفتگی بصری
رتبه هشتم
2/58
کوچههای تنگ و باریک
رتبه هفتم
2/63
وجود محصوریت
رتبه نهم
2/46
تراکم ساختمانی
رتبه چهارم
2/82
فضاهای خالی و بایر

بهمنظور بررسی تأثیر شاخصهای فضاهای بیدفاع شهری در جرائم شهری از آزمون همبستگی پیرسـون اسـتفاده شـد.
برای به دست آوردن ارتباط معنادار میان دو متغیر پژوهش شاخصهای فضاهای بیدفاع شهری و جـرائم شـهری نیـز از
آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .در این آزمون ،اگر ضریب معناداری بیشتر از  0/05باشد ،نشاندهنده نبـود معنـا و
ارتباط دو متغیر است .اگر ضریب معناداری کمتر از  0/05باشد ،نشـاندهنده رابطـه و ارتبـاط معنـاداری میـان دو متغیـر
پژوهش است .ضریب همبستگی پیرسون میان دو متغیـر شـاخصهای فضـاهای بیدفـاع شـهری (مجمـوع  9شـاخص
موردبررسی) با میزان جرائم شهری برابر با  0/411و سطح معناداری ( )0/00است .ازآنجاکه خطای محاسبهشـده کمتـر از
 0/01است ،با  99درصد اطمینان میتوان گفت ،بین شاخصهای فضاهای بیدفاع شهری و میزان جرائم شـهری رابطـه
معناداری و مستقیمی وجود دارد.
نتیجهگیری
در فرایند شکلگیری و رخداد جرم ،فضاهای بیدفاع شهری نقش مهمی دارند .زیرا فضاهای بیدفاع ،محل اتفاق انواع و
اقسام خشونتها و جرائم شهری میباشند ،بهطوریکه جرائم در سطح شهر بهطور تصادفی توزیع نشدهاند هر محـدوده و
فضای که حجم بیشتری از فضاهای بی دفاع شهری را در خود جا داده است زمینه را بـرای وقـوع جـرائم شـهری بیشـتر
فراهم میکند .فضاهای بیدفاع شهری ازجمله فضاهایی با ضریب آسیبپذیری باال هستند طبق یافتـههای بهدسـتآمده
میتوان گفت که در بیدفاع شدن فضاهای شهری هر دو بعد فیزیکی و اجتماعی فضاهای شهری مؤثرند .نظریـاتی کـه
تنها بر یک بعد از ویژگیهای فضاهای بیدفاع برای کنترل جرم توجه کردهاند (چه فیزیکـی ،چـه اجتمـاعی) نمیتواننـد
مشکالت ناشی از وجود فضاهای بیدفاع را کاهش دهند .بنابراین ،نظریاتی کـه بـر هـر دو بعـد توجـه کردهانـد ،کلیـت
فضاهای بیدفاع را بهتر نشان میدهند .از سوی دیگر ،نظریات تکبعدی نیز تنها بـا توجـه بـه نـوع خشـونت میتواننـد
موردتوجه قرار گیرند .در بیدفاع شدن فضاها هر دو بعد تأثیر دارند ،اما در مقام مقایسه با توجه به نتـایج بهدسـتآمده در
مطالعات جکوبز و جفری بر حسب نوع خشونتها ،عوامل فیزیکی نقش بیشتری در مسـتعد کـردن فضـاها بـرای وقـوع
جرائم دارند .طبق نظریات مکانهای جرم خیز ،پیشگیری از جرم با طراحی محیطی و فضاهای قابل دفاع میتواند ساختار
فیزیکی شهر و مکانها را طوری تنظیم و تعری کرد که مکان و فرصـت جـرم کمتـر شـود بـه عبـارتی تبـدیل کـردن
فضاهای بیدفاع به فضاهای قابل دفاع مهمترین رویکرد میتواند باشد .ساختار فیزیکی محالت کم برخـوردار بهگونـهای
است که فرصت و شرای امکان جرم بیشتر فراهم میکنـد بهطوریکـه خلـوت بـودن فضـا ،فقـدان نظـارت اجتمـاعی،
کوچههای تنک و باریک ،زمینهای خالی ،ساختمانهای مخربه و بیصاحب ،آشفتگی بصری ،فقدان عوامـل انتظـامی و
امنیتی وقوع جرم به میزان زیادی تسهیل میکنند .همین عوامل باع میشود که جرم در این مکانهـا بیشـتر از سـایر
مکان اتفاق بی افتد .در حال حاضر طراحی محیطی بخش مهمی از سیاست کنترل جرائم در برخی از کشورهای اروپـایی
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است .کاهش دسترسی به عوامل ارتکاب جرم و افزایش انگیزه برای نظارت عمومی از سوی مردم که توس اسکار نیومن
و تیم کرو بیان گردید .نظریه نسبتاً محدودی از پیشگیری از جرم را ارائه میدهد .درحالیکـه تعـداد بسـیار وسـیعتری از
تکنیکهای کاهش فرصت ارتکاب جرم در تحقیقات اخیر پیشگیری محیطی از جرم مشخصشدهاند .تصور محی خـارج
از فضای مسکونی که بر نظریه «فضای قابل دفـاع» تأکیـد میکنـد ،ایـن حقیقـت را کـه اکثـر جـرائم توسـ اهـالی و
استفادهکنندگان قانونی فضا صورت میگیرند را نادیده میگیرد .کنترل راههای دسترسی به ابزار ارتکاب جرم ممکن است
ارزش محدودی در پیشگیری از جرم توس اهالی و ساکنان محی داشته باشند .ابزار کاهش فرصت ارتکاب جرم ،ممکن
است برای جرمهای خاصی مناسب باشند ،درحالیکه همان ابزار برای دیگر جرائم مناسب نباشند .این گفته بدین معناست
که پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی باید بهطور ویژه برای مسائل خاصی که در مکانهای به خصوصـی اتفـاق
میافتند طراحی شود .هدف مقاله این بود با استفاده از رویکردهای نظری و تجربی مربوط به فضاهای بیدفاع شهری ،به
تبیین رابطهٔ ویژگی فضاهای بی دفاع شهری با میزان جرائم شهری در محالت کم برخوردار بپردازد .بررسی میـدانی و
گزارش پلیس محلی نشاندهنده این است که فضاهای شـهری محـالت وکیلآبـاد و حـاجی پیرلـو شـهر ارومیـه دارای
ویژگیهای متعددی هستند که آنها را بیشتر به فضاهای بیدفاع تبدیل کرده اسـت .ویژگیهـای ازجملـه پـایین بـودن
روشنایی ،ساختمانهای در معر

تخریب ،وجود ساختمانهای نیمه کار ،خلوتی فضا ،رؤیـت بصـری ضـعی (آشـفتگی

بصری) ،وجود عوامل مانع دید (کوچههای تنگ و باریک ،وجود کنج و گوشه ،).وجود محصوریت ،تراکم ساختمانی ،وجود
نقاط فرورفته و یا برآمده ،از دیگر فضاها هستند .بررسی مطالعات انجامشـده نشـان میدهـد در مطالعـات انجامشـده بـه
مکانهای جرم کمتر با رویکرد فضای بیدفاع توجه شده است ازاینرو میتوان گفـت بـهمنظور کـاهش جـرم فضـاهای
بیدفاع شهری به فضاهای قابل دفاع طبق تئوری نیومن تبدیل شوند و برای نتایج مطلوب به ابعاد اجتمـاعی و فیزیکـی
مسئله همزمان توجه شود چون تکبعدی (چه فیزیکی و چه اجتماعی) نتایج مطلوبی نخواهد داشت .نتایج پژوهش بیانگر
این است که رابطه معنادار و مثبت بین شاخصهای فضاهای بیدفاع شهری و میزان جرم در محالت وکیلآباد و حـاجی
پیرلو شهر ارومیه وجود دارد .نتایج آزمون فریدمن بیانگر این است که میانگین کلیه شاخصهای فضاهای بیدفاع شهری
معادل  2/82و پایینتر از حد مطلوبیت  3بهدستآمده است .دراینبـین میـانگین شـاخصهای آشـفتگی بصـری (،)3.37
خلوتی فضا ( ،)3/1ساختمانهای تخریبی به ترتیب باالترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند .سطح معناداری تمـامی
شاخصها نیز کمتر از  0/05است .ضریب همبستگی پیرسـون میـان دو متغیـر شـاخصهای فضـاهای بیدفـاع شـهری
(مجموع  9شاخص موردبررسی) با میزان جرائم شهری برابر با  0/411و سطح معناداری ( )0/00اسـت .ازآنجاکـه خطـای
محاسبهشده کمتر از  0/01است ،با  99درصد اطمینان میتوان گفت ،بین شاخصهای فضاهای بیدفاع شهری و میـزان
جرائم شهری رابطه معناداری و مستقیمی وجود دارد.
بهمنظور کاهش جرائم شهری در فضاهای بیدفاع شهری محالت کم برخوردار میتوان اقدامات زیر را انجام داد:
 تبدیل فضاهای بیدفاع شهری به فضاهای قابل دفاع از طریق طراحی و معماری شهری و افزایش نظارت
اجتماعی
 گسترش شاخصهای دفاع پذیری فضاهای شهری شامل نظارت اجتماعی (رؤیت پذیر سازی فضاها) ،نفوذپذیری
(استقرار فضاهای خدماتی ،توسعه سرانههای اجتماعی ،فرهنگی و رفاهی ،بهسازی فضاها متناسب با نیازهای
محله) ،خوانایی (نمادها) و روشنایی؛
 توزیع جمعیت در نقاط مختل شهری و جلوگیری از بیش تراکمی جمعیت در برخی نقاط خاص؛
 انجام اقدامات اجتماعمحور و استفاده از ظرفیت سازمانهای غیردولتی در افزایش نظارت اجتماعی و مراقبتهای
محلی
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 افزایش مسئولیتپذیری مردم بهویژه ساکنین محالت کم برخوردار در شناخت و ساماندهی فضاهای بیدفاع؛
 استفاده از راهبرد توسعه محلی :نقش و اهمیت محله در کاهش خشونت و بزهکاری در راهبرد توسعه محلی مورد
تأکید قرار میگیرد .درواقع ،از قابلیتهای محلی برای پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی استفاده میشود؛
 اصالح و بهسازی مبلمان شهری محالت وکیلآباد و حاجی پیرلو شهر ارومیه :کنترل رفتار در فضا از طریق
بهسازی مبلمان شهری معموالً به دو طریق انجام میشود:
 القای رفتار :میتوان با کمک فضا به افراد القا کرد که برخی از رفتارها را اتخاذ کرده و برخی دیگر را اتخاذ نکنند؛
 حذف رفتار :به کمک بهسازی فضا و از بین بردن شرای و زمینههای وقوع رفتار آسیبزا میتوان به کاهش آن
کمک کرد؛
 استفاده از راهبرد حیات شبانه :با ایجاد کاربریهای فعال در شب و احداث کاربریهای خانوادگی جذاب از پاتوق
شدن و چیرگی بعضی از افراد که قصد ایجاد آسیب و ناهنجاری را دارند ،جلوگیری میشود؛
 حف تنوع کاربریها و ایجاد کاربریهای مختل  :حف تنوع کاربریها و تبدیل و تغییر کاربریهای غیرفعال مثل
زمینهای خالی و انباریها به کاربریهای فعال و پویاتر و انتقال کاربریهای ساکن و مسکوت و احیای مجدد
بافتهای راکد و منفعل و نیز افزایش کاربریهای فرهنگی و فراغتی در جهت تغییر جو اجتماعی حاکم بر محی
اهمیت فراوانی دارد؛
تقدیر و تشکر
این پژوهش مرهون همکاری مدیران شهرداری ارومیه ،اعضای هیئتعلمی دانشگاه آزاد واحد تبریز در گروه شهرسازی،
نیروی انتظامی شهرستان ارومیه میباشد .از این همکاری صمیمانه تشکر و قدردانی مینمایند بنا به اظهار نویسنده
مسئول ،این مقاله که مستخرج از رساله دکتری است ،حامی مالی نداشته است.
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