فصلنامه علمي امنیت ملي
سال دهم ،شماره سيوششم ،تابستان 1399
مقاله يازدهم از صفحات 349-376

مقاله پژوهشي :بررسی رابطه بین فضاهای بیدفاع شهری و رفتارهای خشونتآمیز
شهر تهران
2

1

یاسر شیخویسی ،حبیب صبوري خسروشاهی ،رضا علی محسنی
تاريخ دريافت1398/06/27 :

3

تاريخ پذيرش1398/08/29 :

چکيده
با توجه به اهمیت پیشگیری از رخداد رفتارهای خشونتآمیز در شهر تهران بهویژه سرقت ،نزاع و درگیری ،کیفقاپی و
مزاحمت علیه شهروندان و بررسی عوامل تأثیرگذار بر افزایش رفتارهای خشونتآمیز ،این تحقیق بقا هقد

بررسقی نققش

فضاهای بیدفاع شهری در رفتارهای خشونتآمیز در شهر تهران انجام پذیرفته است.
در این تحقی از روش ترکیبی (آمیخته) استفاده شده است .بهمنظور دستیابی به رفتارهای خشونتآمیقز و تعقداد وققوع آنهقا از
روش تحلیل ثانویه استفاده گردیده است و برای بخش شناخت فضاهای بیدفاع و علل تفقاو در نقوع رفتارهقای خشقونتآمیقز از
مشاهده مشارکتی و برای بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقی از روش همبستگی بهرهگیری شده است .همچنقین در ایقن تحقیق
 124نقطه جرمخیز در شهر تهران بهعنوان مناط مورد مطالعه مطرح میباشند و از تعداد  384نفر برحسب فرمول کقوکران اطععقا
مورد نیاز با پرسشنامه محق ساخته گردآوری گردیده است.
طب یافتههای بهدستآمده میتوان گفت که در بیدفاع شدن فضاهای شقهری هقر دو بععقد فیزیکقی و اجتمقاعی فضقاهای
شهری مؤثرند و نظریاتی که تنها بر یک بععد از ویژگیهای فضاهای بیدفاع برای کنترل خشونت توجه کردهاند (چه فیزیکی ،چقه
اجتماعی) نمیتوانند کلیت فضاهای بیدفاع را بهطور متناسب نشان داده و سبب کاهش خشونت شوند؛ بنابراین ،نظریاتی کقه بقر
هر دو بععد توجه کردهاند ،کلیت فضاهای بیدفاع را بهتر نشان میدهند .از سوی دیگر ،نظریا

تکبعدی نیز تنها با توجه به نقوع

خشونت میتوانند مورد توجه قرار گیرند .در بیدفاع شدن فضاها هر دو بععد تأثیر دارند ،اما در مقام مقایسقه بقا توجقه بقه نتقایج
بهدستآمده برحسب نوع خشونتهای بررسیشده ،عوامل اجتماعی بیشتر از عوامقل فیزیکقی فضقاها را بقرای وققوع مزاحمقت
بیدفاع میکنند .همچنین ،عوامل اجتماعی نقش بیشتری در معستعد کردن فضاها برای وقوع کیفقاپی و نزاع و درگیری دارند ،اما
عوامل فیزیکی نقش بیشتری در معستعد کردن فضاها برای وقوع سرقت دارند؛ بنابراین ،راهکارهای معطو بقه کقاهش خشقونت
از طری طراحی شهری باید بر هر دو بععد فیزیکی و اجتماعی فضاها ،بهطور همزمان توجه کنند تا بتواننقد بیشقترین تقأثیر را بقر
کاهش خشونت و جرائم از طری طراحی شهری و مداخله در محیط اطرا

بگذارند.

کليدواژهها :فضاهای بیدفاع -رفتارهای خشونتآمیز -امنیت شهری -ویژگیهای فیزیکی
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 .2استادیار و عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسعمی ،واحد تهران شرق ،تهران ،ایران (نویسنده مسؤل) Habibsabouri@hotmail. com
 .3دانشیار جامعهشناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسعمی ،تهران ،ایران Mohseni. net14@gmail. com

 / 350فصلنامه علمی امنیت ملی ،سال دهم ،شماره سیوششم ،تابستان  1399ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

 .1مقدمه
با بررسی تاریخچه شکل گیر ی روند شهرنشینی در ایران و سقاخت فضقاهای شقهری
به ویژه در شهر تهران بهوضوح میتوان دریافت که رهیافت جامعی برای ساختوسازهای
شهری و به ویژه مکانها ی عمومی وجود نداشته و بسیاری از فضاها در اثر سیاسقتهقای
موجود در زمان ساخت و در نظر گرفتن سود اشخاص و دیگقر عوامقل اقتصقادی ماننقد
استفاده حداکثری از فضاها برای ساختها ی شخصی و در نظر نگرفتن کیفیقت فضقاهای
عمومی شکل گرفته اند .با نگاهی به بسیاری از فضاها در سطح شهرها میتوان بهسقادگی
دریافت که برخی از این فضاها با دارا بودن ویژگیها یی مانند نور کم و خقار بقودن از
دید رهگذاران و همچنین پر

بودن آنها از محلهای شلوغ عبقور و مقرور ،بقهوضقوح

مستعد وقوع جرم و ناهنجاریها ی مختلف هستند و حتقی کقاربری مشقخ

و روشقنی

برای آنها تعریف نگردیده است و شهروندان نیز تمایل چنقدانی بقرای اسقتفاده از آنهقا
برای عبور و مرور و توقف در نزدیکی آنها ندارند ،ضقمن اینکقه در بسقیاری از مواقق
فضای کالبدی شهر و زیبایی مکان های شهری را مخدوش نموده اند .همچنین امقروزه بقا
توجه به گسترش بسیاری از ناهنجاریها ،بزهکاریها ،جرائم و آسیبهقای اجتمقاعی در
کعنشهرهای کشور میتوان گفت ارزیابی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر این آسیبهقا بقا
عنوان مسائل اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخقوردار مقی باشقند .شقکل گیقری رفتارهقای
خشونت آمیز در سطح شهرها به نظر با طی مراحقل تبقدیل از یقک موضقوع اجتمقاعی و
حقوقی به مسئله و بعد به معضل و درنتیجه گستردگی به آسیب اجتماعی میتواند زنق
خطری برای نهادهای متولی برقراری امنیت شهروندان و ارگان های مرتبط با آن باشد .در
این میان همچنین با نگاهی به گسترش شهرنشینی و روند توسعه شهری ،میتوان دریافت
که برققراری امنیقت در سقاختار شقهری و برخقورداری شقهروندان از امنیقت اجتمقاعی،
اقتصادی ،سیاسی و محیطی اهمیت فزایندهای دارد .از آنجا که امنیت ،مؤلفهای اساسی در
توسعه و محیط اجتماعی به شمار میرود ،باید ععوه بر بررسی عوامقل مقؤثر بقر امنیقت
اجتماعی ،به جستجوی راههای مؤثر در شکل گیری مکانهای امن شهری و جلقوگیری از
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شکل گیری و رشد فضاهای ناامن یا جرمخیز و بی دفاع شهری بهعنوان مسئله اصقلی نیقز
پرداخت.
با توجه به راهکار های مختلف کاهش جرائم و خشونت ها در جامعه به نظر با تقأثیر
گذاردن بر محیط فیزیکی و موقعیت بزهکار و بزه دیده ،با هد

دشوار یقا سقلب نمقودن

امکان وقوع جرم و کاستن جاذبه های محیطی بزهکار می توان از آمار جرائم و بسیاری از
آسیبها کاست .فضای بی دفاع شهری ازجمله فضاهایی هستند که به دلیقل ویژگقیهقای
کالبدی و اجتماعی ،فرصت بزهکاری و خشونت در آن ها باالست .این فضقاها محصقول
تعامل پیچیدها ی هستند که فقدان موان نمادین و واقعی ،عدم تعریف حقوزهای مشقخ
و امکانا

نظارتی اعقم از طبیعقی ،اجتمقاعی و فیزیکقی موجقب شقده میقزان جقرائم و

آسیبهای اجتماعی در آنها قابل توجه باشد (قلیچ و عماری.)13 :1392 ،
همچنین تعش در جستجوی راه های مؤثر در کقاهش فضقاهای نقاامن یقا بقی دفقاع
شهری به جهت نقش مؤثری است که آن گونه فضاها می تواننقد در جامعقه و در ایجقاد
امنیت ایجاد کنند (بحرینی )1368 :84 ،که وجود ناامنی حاصل از این فضاها به عنوان یکقی
از دغدغه های اصلی محق به منظور گسترش امنیت پایدار شهری و ایجقاد شقهر سقالم
مطرح است.
مطالعه و تعم در گزارش رفتارهای خشونت آمیز نشان می دهد که فضاهای بقیدفقاع
در بروز خشونت های شدید ،بهخصوص خشونت های پیوسته ،یکی از عاملهای اساسقی
هستند .در تعریف رفتارهای خشونت آمیز می توان عنقوان کقرد رفتقار خشقونت آمیقز بقه
هرگونه تهاجم فیزیکی علیه هستی انسان که با انگیزه وارد آوردن آسیب ،رنج و یا لطمقه
زدن همراه باشد اطعق شده است .واینقر 1،زان و سقاجی2رفتقار خشقونتآمیقز را کقاربرد
نیروی فیزیکی یا تهدید به کاربرد آن به نحوی که بتواند لطما
شخ

جسقمی یقا معنقوی بقر

یا اشخاص وارد آورد ...تعریف میکنند (افتخاری.)46 :1379،
1. Weiner
2. Zahn and Sagi
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ناینی و سروستانی ( ) 1390و همچنین تبریقزی و قهرمقانی ( )1390نیقز ارتبقاب بقین
ویژگی های فیزیکی فضاهای بی دفاع شهری و ویژگیهای اجتماعی آن هقا را بقا ارتکقا
جرائم بررسی و اثبا

نمودهاند .همچنین ،فضاهای بیدفاع عامل مهمقی در پقایین آوردن

کیفیت زندگی هستند .از سوی دیگقر ،بایقد ایقن مسقئله را مقدنظر داشقت کقه امنیقت و
آسودگی دو عامل اساسی حیا

بشری هستند ،چنانکه لیتقون1در مقدل خقود کقه بقرای

درك محیط ساخته شده نیازهای اساسی انسان را شرح می دهد و امنیت را بهعنقوان نیقاز
اساسی انسان ها در نظر می گیرد و مازلو2نیز در سلسلهمراتب نیازها کقه از ققویتقرین تقا
ضعیفترین را پیشنهاد کرده ،بر نقش امنیت تأکید کقرده اسقت و آن را پق

از نیازهقای

فیزیولوژیک در مرتبه دوم قرار داده و مهم ترین نقش محیط ساختهشده و فضاها را ایجاد
سرپناه و امنیت عنوان کرده است

(لن

.)96 :1383 3،

با وجود این ،شقهر تهقران و سقایر عقواملی کقه سقاخته و پرداختقه آن هسقتند ،دسقتخوش
بیشکلی و نابسامانی هستند .در شهر تهران طب آمار نیروی انتظامی ،بقر اسقا

خشقونتهقای

ثبتشده در سال  ،1396حدود  114نقطه بهعنوان فضاهای آلوده و جرمخیز وجود دارند کقه در
این نقاب میزان خشونتها بسیار زیاد و قابل توجه است که بقر اسقا

اسقناد موجقود ،نیقروی

انتظامی چهار نوع خشونت سرقت ،مزاحمت ،کیفقاپی و نزاع و درگیری را بهعنقوان بیشقترین
رفتارهای خشونتآمیز ثبت نموده است .فضقاهای بقیدفقاع در شقهر تهقران بقه علقت رشقد و
گسترش فیزیکی و جمعیتی از یکسو و فرسودگی و تخریب مناط قدیمی بسیار افزایش یافتقه
است و باعث ایجاد بسیاری از آسیبهای اجتماعی و گسترش رفتارهای خشونتآمیقز متعقددی
گشته است .حال با توجه به عدم وجود رهیافتهای مناسب و برنامقهریقزیهقای مقدون بقرای
کاهش چنین فضاهایی در سطح شهر تهران و همچنین توجه به مطالقب ذکرشقده در خصقوص
آمار باالی برخی از خشونتها در این فضقاها ،وجقود روابقط احتمقالی بقین وققوع رفتارهقای

1. Leighton
2. Maslow
3. leng
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خشونتآمیز و فضاهایی بیدفاع در سطح شهر تهران محتمل میباشد.
بنابراین در این تحق ی پرسش اصلی این است که چه رابطهای بین فضاهای بی دفاع و
رفتارهای خشونتآمیز در شهر تهران وجود دارد؟
 .2اهداف تحقيق
هدف اصلي :بررسی رابطه بین فضاهای بیدفاع و رفتارهای خشونتآمیز در شهر تهران
اهداف فرعي
 .1بررسی ویژگیهای فضاهای بیدفاع شهری و علل شکلگیری آنها
 . 2بررسی بیشترین نوع رفتارهای خشونتآمیز در سطح شهر تهران
 .3دسته بندی ویژگی های فضاهای بقی دفقاع یقا جقرمخیقز برحسقب نقوع رفتارهقای
خشونتآمیز
سؤال اصلي :چه رابطه بین فضاهای بی دفاع و رفتارهای خشونت آمیز در شهر تهقران
وجود دارد؟
 .3فرضيههای تحقيق
 .1بین ویژگیهای فیزیکی فضاهای بیدفاع و رفتارهای خشونتآمیز رابطه معنیداری
وجود دارد.
 .2بین ویژگیهقای اجتمقاعی فضقاهای بقی دفقاع و رفتارهقای خشقونت آمیقز رابطقه
معنیداری وجود دارد.
 .4ادبيات نظری تحقيق
در این تحقی از نظریهها ی متعددی در حوزه فضقاهای شقهری و امنیقت و همچنقین
رفتارهای خشونت آمیز به منظور تدوین چهارچو

نظری استفاده گردیده که در ادامقه بقه
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خعصهای از آنها اشاره میگردد.
نظريههای مبتني بر تأثیر محیط فیزيکي و فضا بر امنیت
بر اسا

این رویکردها ،فضاها بر رفتار افراد تأثیر می گذارند و می توانند برای تنظقیم

رفتار او به کار گرفته شوند .این نظریههقا بقه شقرایط کالبقدی و فیزیکقی و بقهطقورکلی
ویژگیهای فضا ،محیط و مکان توجه دارند و مفاهیمی مانند فضای عمومی و خصوصقی
یا طراحی محیطی را مدنظر قرار می دهند  .در این نظریا  ،اعتقاد بر ایقن اسقت کقه بقین
ساختار محیط و احسا

ناامنی رابطه وجود دارد و نشانههایی حاکی از انحطاب کالبقدی

محل سکونت و ضقعف نظقار هقای اجتمقاعی ،احسقا

نقاامنی را تحقت تقأثیر ققرار

میدهد(میرحسینی.)24 :1387 ،
رابر

ازرا پارك1بنیان گذار مکتب شیکاگو در جامعهشناسقی شقهری معتققد بقود کقه

سازمان و بستری که شهر نام گرفته است و د ر پی پاسخ به نیازهای ساکنین ،پا به عرصقه
وجود نهاده ،خود پ
بر اسا

از شکلگیری بهمثابه عنصری خارجی بر ساکنین تحمیل میشود و

طرح و ععی نهفته در خود به ساکنین شکل می بخشد (پیقران .)29 :1369،ارتبقاب

بین شهر و جرم از آن روست که ویژگیهای فضایی ،محیطی شهر میتواند پرورشدهنده
جرائم خاصی باشد .برای مثال برخی خیابقانهقا مقیتواننقد شقاهد بقروز خشقونتهقای
خیابانی 2باشند .محع

خاصی از شهر با توجه به تراکم جمعیتی و وضقعیت اقتصقادی-

اجتماعی ساکنین آن می توانند باعث شکلگیری گقروههقای سقازمانیافتقهای از مجقرمین
شوند و یا محل تمرکز و سکونت مهاجرین شهری ،ترافیک سقنگین شقهر ،ایسقتگاههقای
خلو

و بیکنترل شهری ،کلوپهای شبانه در شهرهای بزرگ و  ...می توانند زمینقههقای

مستعدی برای رشد جرائم به حسا

آیند (نجیبی ربیعی.)43 :1385 ،

ازجمله دیگر نظریهپردازانی که در اوایل دهه  1970میعدی در خصوص ارتبقاب بقین

1. Robert Ezra Park
2. Street violence
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فضا و ناامنی اهتماماتی را به خر داده ،اسکار نیومن1است .او نظریه فضای قابل دفاع را
به عنوان ابزاری جهت کاهش جرم در نواحی شهری ارائه داد .او معتقد بود فضقاهایی کقه
امکان دیدن و دیده شدن در آن ها بیشتر باشد و در ضمن امکان کمی را برای فرار فراهم
آورند ،پتانسیل کمتری برای فعالیت مجرمان فراهم میآورند.
نیومن نظریه خود را در سال  1973میعدی در قالب کتا

«فضای قابل دفاع :مردم و

طراحی در شهر پرخشونت» بسط داده و میپرورانقد .از نظقر نیقومن فضقای قابقل دفقاع
«اصطعح جایگزینی است برای دامنهای از مکانیسمها (موان واقعی و نمادین کقه تحقت
عنوان حوزههای نفوذ تعریف میشوند و فرصت هایی را برای نظار

خل میکنند) که با

هم ترکیب می شوند تا محیط را تحت کنترل ساکنینش درآورند».
نیومن در توضیح مقدما

نظریه «فضای قابل دفاع» از طراحی محیطقی سقاختمانهقا

به عنوان عامل مسبب برای تبیین تفاو های موجود در نرخهای جرم در دو پروژه عظقیم
مسکن مشابه در آمریکا نام میبرد .او اظهار میدارد کقه «شقکل فیزیکقی محقیط شقهری
احتماالً پشتیبان سرسختی بقرای جقرم خیقزی اسقت کقه در قربقانی شقدن جامعقه نققش
دارد»(نیومن )2 :1993 ،و عناصر مختلفی در این پشتیبانی مقؤثر هسقتند .مهقمتقرین ایقن
عناصر عبار اند از:
 .1قابلیت محیط فیزیکی برای ایجاد قلمروهای ادراكشده تأثیر محلی
 .2قابلیت طراحی فیزیکی در ایجاد فرصت های نظار

برای ساکنین و کارگزارانشان

 .3قابلیت طراحی برای تأثیرگذاری بر برداشت از منحصربه فرد بودن ،ایزولقه بقودن و
بدنام بودن پروژه
 .4تأثیر مجاور

جغرافیقایی نقواحی امقن بقر روی امنیقت نقواحی مجقاور .عناصقر

چهارگانه فضای قابل دفاع می توانند عرق نهفته به محله و احسا

ساکنین به اجتمقاع را

به مسئولیتی الزامآور در قبال تأمین امنیت و ارتقاء محله امقن ،مولقد و خقو

نگهقداری

1. Oscar Newman
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شده تبدیل کنند

(کوزن

بدین سان کوزن

و همکاران.)8 :2002 1،
در مقام تحلیلگر امنیقت در فضقاهای عمقومی شقهر از ترکیبقی از

متغیرهای محیطی (کالبدی) و اجتماعی برای توضیح آن بهره میگیرد.
جین جیکوبز2نظریه پرداز بزرگ شهری ( 1961م) ،در تبیین امنیت شقهری بقه تعامقل
فضای فیزیکی و فرآیندهای اجتماعی که محیط را میسازند توجه نموده و بر فعال بقودن
فضا به عنوان عاملی در ایجاد یک محیط امن و موف تأکید مقیکنقد  .وی ایجقاد حرکقت،
استفاده های فعال از سطح خیابان و فعالیت های خیابقانی و مراقبقتهقای طبیعقی از ایقن
فعالیتها را بهعنوان مؤلفههایی در ج هت ساختن یک محیط خو

شهری قلمداد میکند.

این عامل که در قالب تئوری چشم های خیابان مطرح شقده اسقت بقهمعنقای نظقار
بهوسیله خود مردم بر فضای شهری به صور

غیر رسمی میباشد.

مردم وقتی در معرض دید هستند و یا صدایشقان شقنیده مقی شقود ،احسقا

امنیقت

بیشتری دارند .این یک اصل کلی است که همه توسعههای جدیقد بایقد طقوری طراحقی
شوند که فرصتهایی را برای مراقبت طبیعی افزایش بدهند.
در قلمروسازی صحبت از انواع فضا (خصوصی ،نیمقهخصوصقی و عمقومی) بقه میقان
می آید و در این فضاها باید مسئولیت هر نفر مشخ
دفاع از آن اقدام نماید .قلمروگرایی به دنبال ارتقاء ح

گردد تا بتواند به نقش خود مبنی بقر
تعل ساکنان تا حد ععقهمندی بقه

دفاع از محیط در برابر متجاوزان است .قلمروگرایی میتواند به دو صقور

واقعقی (ماننقد

حصار کشیدن) و نمادین (مانند نصب تابلو) باشد .ایده اصلی تقأثیر فضقاها در خشقونت و
پیشگیری از خشونت از طری تغییر فضا برای نخستین بار از سوی نیومن و جیکوبز شقکل
گرفت .از نظر آنها پیشگیری از خشونت توسط ایجاد تغییرا

در فضاهای شهری را مقی-

توان :طراحی مناسب و کاربری مؤثر از فضا و محیط ساختهشده که به کاهش فرصقتهقای
مجرمانه ،تر

از جرم و بهبود کیفیت زندگی منجر میشود ،تعریف کرد .این تئوری مبتنقی
1. Cozens et al
2. Jane Jacobs
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بر این اندیشه است که رفتار انسانی دارای بععد فضایی اسقت و در یقک محقیط فیزیکقی و
اجتماعی رخ میدهد .ایقن تئقوری تأکیقد مقیکنقد کقه بقا طراحقی مناسقب ،بهینقهسقازی
فرصتهای نظار  ،تعریفی مشخ

و واضح از محیط و ایجاد تصقویری مثبقت از محقیط

میتوان از وقوع خشونت جلوگیری کرد (تبریزی و قهرمانی.)53 :1390 ،
به عقیده جان لن

قرارگاه های رفتاری دارای دو عنصر اساسیاند:

 .1محیط فیزیکی :محیط فیزیکی ساختاری کالبدی است ،مرکب از سطوح مقرتبط بقه
هم و متشکل در الگوهایی خاص که فضاهای باز و سبز ،سقاختمانهقا ،اتقاق و چیقدمان
رفتار که در آن رفتار فضایی مردم تا حدودی

فضا را تشکیل می دهند؛  -2الگوی شاخ

تحت تأثیر تصاویر ذهنی از ساختار محیط اسقت .سقاختار محقیط بقه میقزان زیقادی بقر
جهت یابی مردم در میان ساختمان ها ،محله ها و شهرها اثر می گذارد .مسیریابی در بعضقی
از محیط ها آسان تر از محیط های دیگر است و جنبه های اجتماعی و روانقی جهقتیقابی،
عوامل مهمی در احسا

امنیت فردی هستند

(لن

.)153 :1383 ،

به نظر دیوید چپمن فضاها معموالً زمانی تأثیرگذارترند که به روشنی تعریقف شقده
باشند ،چراکه فضاهای تعریفشده در ایجاد احساسا

اثر دارند .وی فضقاهای شقهری

تعریف شده را دارای ویژگقی هقای تقوالی ،تنقوع ،شقگفتی و مجقرد بقودن و احسقا
محصققوریت مققی دانققد تققا بتواننققد امنیققت و احسققا

امنیققت را ایجققاد کننققد .یکققی از

نظریه پردازانی که بر ابعاد اجتماعی فضاهای بی دفاع تأکید دارد ،پیتر دیکنز است.
به نظر وی محل ،محیط فیزیکی است که در آن تعامل رخ می دهد و فضقایی اسقت
که برای کاربرد خاصی تعبیه شده است .بقه عقیقده وی ،فضقای فیزیکقی در تقأثیر بقر
زندگی مردم و مواجهه آن ها با روابط و فرایندهای اجتماعی بسیار مهقم اسقت .محقیط
اطرا

مردم به وسیله نظام های اجتماعی ساخته و پرداخته میشقود .در اندیشقه دیکنقز

فاصله های فیزیکی بین مردم و تخصی

فضاهای فیزیکی به انواع خاص فعالیقت هقای

اجتمققاعی ،تققأثیراتی بققر فراینققدها و روابققط اجتمققاعی دارد .فضققاهای مختلققف بققرای
فعالیت های خاص به لحاظ اجتماعی تخصی

مییابند .محله ها حامل نمادها و معقانی
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اجتمققاعی مقبققول انققد کققه بققه طققور قابققل معحظققهای روابققط اجتمققاعی را متققأثر
می سازند(ترانسیک.)200-1986 :118 1،
آرکعرك2خیابان های مناط فقیرنشقین ،مکقان هقای فاققد گشقت پلقی  ،مکقان هقای
مخروبه و متروکه ،کوچهها و خیابان های تاریک و خلو  ،خانه های خالی ،مکان هایی که
سابقه خشونت و وندالیسم در آنها بوده و بقاالخره اشقیاء و موضقوع هقایی کقه ققبعً در
معرض تخریب قرار گرفتهاند را فضاهایی می داند کقه احتمقال بیشقتری دارد خشقونت و
جرائم در آنها رخ دهد (مرتضوی.)1380 :69 ،
در حوزه رفتارهای خشونت آمیز نیز نظریه نظار

اجتماعی بر وجقود جقرم و رفتقار

خشونت آمیز در انسان ،چه دارای انگیزههای درونی باشد و چه از طری عوامقل محیطقی
به وجود آید ،تأکید می ورزد .آنچه در این نظریه مد نظر اسقت ،اصقولی اسقت کقه افقراد
برای رسیدن به هدفی یا دستیابی به اقتدار ،در برابر دیگران بقه اسقتفاده از زور و ققدر
تمایل دارند .بر اسا

این اصول ،نظار

اجتماعی ،به مثابقه مقانعی در سقر راه اقتقدار و

خشونت قرار می گیرد ؛ زیرا از آنجا که انسان ،بدون وجود محدودیت های اجتمقاعی ،بقه
جرم و جنایت و رفتار نا به هنجار تمایل دارد ،جامعه باید سازوکار (مکانیسم) نظقار

بقر

آن ها را به وجود آورد .گلیزر و اشتراو 3این موضوع را چنین بیان کردهاند« :همزمان بقا
باال رفتن دیوارهای یک خانه و جدا شدن آن از سایر خانقه هقا ،کتقک شقروع مقیشقود.
اروینسون نیز معتقد است که مشاهده رفتار پرخاشگرانه در محیط نه تنها موجب تقلید آن
میشود  ،بلکه انواع پرخاشگری جدید و بدی خل می کند (از  18مطالعقه انجقامشقده در
این زمینه مطالعا

نشان دهنده این است که مشاهده خشونت موجب افزایش پرخاشگری

است) .البته در پژوهش های اخیر که نسبت به شناخت هرچه بیشقتر خشقونت و تهقاجم
صور

گرفته ،نظریه فراگیری اجتماعی تا حدی متحول شده است .مثعً در نظریه باندورا

1. Teransek
2. rKlark
3Glazer and Strauss
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یک ارتباب سه گانه برای شناخت خشونت طراحی و پیشنهاد شده  ،این مقدل مشقتمل بقر
رفتارها ،محیط ،باورهقا و تمقام چیزهقای مقورد ععققه شقخ

اسقت و هقر دو فراینقد

زیست شناختی و محیطی برای تحلیل خشونت و تهاجم مورد توجقه ققرار مقیگیقرد ،بقه
عبار

دیگر نظریه فراگیری اجتماعی با استفاده از عوامل دیگر تقویت شده

است»(تبریقزی

و قهرمانی.)54 :1390 ،
 .5مدل نظری
مدل نظری یک الگوی مفهومی است که مبتنی است بقر روابقط تئوریقک میقان شقماری از
عواملی که در مورد مسائل مورد پژوهش بااهمیت تشخی

داده شدهاند .این چهارچو نظری

با بررسی سواب پژوهشی در قلمرو مسئله بهگونهای منطقی جریان پیدا میکنقد .در ایقن تحقیق
با توجه به تعاریف ارائهشده و ذکر تحقیقا

گذشته ،محق مدل اولیه زیر را ارائه مینماید:

نمودار ( :)1مدل نظری تحقیق

 .5تعریف نظری و عملياتي متغيرهای تحقيق
 متغیر مستقل :فضاهای بيدفاع شهریتعريف نظری (مفهومي) :فضای قابل دفاع یقک نظریقه طراحقی اسقت کقه متقأثر از
سکونت انسان و تجربه کاربری است کقه از قسقمت اعظقم شقیوه معمقاری روز عقدول
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میکند

(بیا

و همکقاران )60 :1387 ،و فضاهای بیدفاع اماکنی هستند که در بسیاری از مقوارد

به کسی تعل ندارند و در صور

داشتن مالک از آن ها نگهداری نمیشود و در مقواردی

از دیدها پنهان و در مواردی در معرض دید میباشند (تبریزی و قهرمانی.)58 :1390 ،
تعريف عملیاتي :فضاهای بی دفاع شهری در این تحقی متغیری است مستقل و چنقد
ارزشی که بر اسا

زیر اندازهگیری میگردد:

شاخ

 .1ویژگیهای فیزیکی
 .2ویژگیهای اجتماعی
 متغیر وابسته :رفتارهای خشونتآمیزتعريف نظری (مفهومي) :رفتار خشونت آمیز به هرگونه تهاجم فیزیکقی علیقه هسقتی
انسان که با انگیزه وارد آوردن آسیب ،رنج و یا لطمه زدن همراه باشد اطعق شده اسقت.
واینر ،زان و ساجی1رفتار خشونت آمیز را کاربرد نیروی فیزیکی یا تهدید به کاربرد آن بقه
نحوی که بتواند لطما

جسمی یا معنوی بر شقخ

یقا اشقخاص وارد آورد ...تعریقف

میکنند (افتخاری.)46 :1379،
تعريف عملیاتي :رفتارهای خشونت آمیز در این تحقی متغیری است وابسقته و چنقد
ارزشی که بر اسا

شاخ

زیر اندازهگیری میگردد:

 .1مزاحمت
 .2سرقت
 .3کیفقاپی
 .4نزاع و درگیری
 .7روش تحقيق

1. Wainer, Zan and Saji
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 روش تحقیقدر این تحقی با توجه به موضوع مورد مطالعقه و میقان رشقته ا ی بقودن پقژوهش و
به روز بودن اطععا

در خصوص جرائم به تفکیک مناط و مکان ها ی رخداد در شهر

تهران در ستاد مرکزی نیروی انتظامی ضمن استفاده از روش تحلیل ثانویقه و مشقاهده
مشارکتی از روش تحقی همبستگی برای بخش رابطه بین فضاهای بی دفاع و رفتارهای
خشونت آمیز استفاده گردید؛ بنابراین با توجه به موضوع تحقی و اهدا

مورد نظر ،در

مراحل مختلف از روش های مورد نیقاز اسقتفاده شقده و در مجمقوع از روش ترکیبقی
استفاده گردیده است.
 جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیریدر این تحقی  124نقطه جرم خیز در شهر تهران بر اسا

گزارش نیروی انتظقامی در

مهرماه سال  1397بهعنوان مناط مورد مطالعه مطرح میباشند.
حجم نمونه در روشها ی کیفی بر اسا

اشباع نظری می باشد اما در ایقن تحقیق بقا

توجه به نوع روش ها ی تحقی به کار گرفته شقده نسقبت بقه بررسقی اسقناد موجقود در
خصوص تعداد  16نقطه جرم خیز (به لحاظ دسترسی محق ) اقدام گردید.
این نقاب عبار انداز:
سرقت :خیابان وحیدیه (تیرگان) ،خیابان  20متری افسریه ،چهارراه ولیعصقر ،خیابقان
سبعن جنوبی
مزاحمت :خیابان مولوی ،فلکه اول تهرانپار  ،خیابان جشنواره ،بلوار اندرزگو
نزاع و درگیری :میدان امام حسین ،میدان ابوذر  ،میدان تسلیحا  ،میدان آزادی
کیف قاپي :چهارراه نظام آباد ،زیر پل سقیدخندان ،خیابقان شقریعتی (محقدوده پقارك
شریعتی) ،میدان شوش
در بخش کمی نیز اطععا

مورد نیاز از افراد مطل و ساکن در این مناط جقرمخیقز

( 16نقطه) گردآوری گردید .بر اسقا

اطععقا

بقهدسقت آمقده از مرکقز آمقار ایقران و
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شهرداری مناط یادشده تعداد مردان و زنان باالی  18سقال در ایقن منقاط حقدود 250
هزار نفر اسقت کقه بقا اسقتفاده از فرمقول کقوکران تعقداد  384نفقر انتخقا

و از روش

نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده متناسب با حجم به شقرح زیقر افقراد نمونقه انتخقا
شده اند .نمونه ها ی نهایی نیز با استفاده از روش غیر تصادفی در دستر
موافقت برای همکاری با محق ) انتخا
و اطععا

(با رویکقرد بقه

گردیدند .در این تحقی روش گردآوری داده ها

اسنادی و مشاهده مشارکتی و پرسشنامه محق ساخته بوده است.

 .8یافتههای تحقيق
بر اسقا

آمقار بقهدسقت آمقده بقرای متغیرهقای زمینقهای (سقیمای پاسقخگویان) در

پرسشنامهها میتوان عنوان نمود که:
 -بیشترین فراوانی سطح تحصیع

مربوب به پاسخگویان با مدرك لیسان

با 55

درصد فراوانیها میباشد.
 بیشترین فراوانی سن مربوب به پاسخگویان دارای سن بین  28تا  37سال با %45فراوانیها میباشد که نشاندهنده توزیق سقنی جقوان پاسقخگویان در محقع
است.
 بیشترین فراوانی وضعیت تأهل مربوب به پاسخگویان متأهل با  %64فراوانقی هقامیباشد.
 بیشترین فراوانی وضعیت اشتغال مربوب به پاسخگویان دارای شقغل آزاد بقا 24درصد فراوانیها میباشد.
 بیشترین فراوانی جنسیت مربوب به پاسخگویان مرد با  %53فراوانیها میباشد.درنتیجه جمعبند ی آمار توصیفي در پاسخ به سؤاالت پرسشنامه نیز ميتوان گفت:
 -با توجه به درصد به دست آمده از امتیازا

به رابطه بین ویژگقیهقای فیزیکقی و

رفتارهای خشونت آمیز میتوان گفت که افراد رابطه بین ویژگیهقای فیزیکقی و
رفتارهای خشونتآمیز را در حد زیادی ( 50درصد فراوانی) قلمداد میکنند.

ققققققققققققققققققققققق مقاله پژوهشی :بررسی رابطه بین فضاهای بیدفاع شهری و رفتارهای خشونتآمیز شهر تهران 363 /

 -با توجه به درصد بهدستآمده از امتیازا

به رابطه بین ویژگیهقای اجتمقاعی و

رفتارهای خشونت آمیز می توان گفت که افراد رابطه بین ویژگی های اجتماعی و
رفتارهای خشونتآمیز را در حد زیادی ( 47درصد فراوانی) قلمداد میکنند.
يافتههای بخش کمي
آزمون فرضیه اول :ب ین ويژگ يه ای فیزيک ي فض اهای ب يدف اع و رفتاره ای
خشونتآمیز رابطه معنيداری وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون رابطه معنی داری بین ویژگیهای فیزیکی فضاهای بقیدفقاع و
رفتارهای خشونت آمیز وجود دارد .مقدار این رابطه  0/493است که داللت بر همبسقتگی
متوسط بین دو متغیر دارد.
این نتیجه هم سو با نظریه جان لن  ،رابر
در چهارچو

پارك ،نیومن ،کوزسن و جاکویز ارائهشده

نظری می باشد و با بررسی بهعملآمده نتیجه بهدست آمده در پژوهشهقای

ناینی و سروستانی ( ،) 1390محسنی تبریزی و قهرمانی ( )1388و سالی مری ( )2012نیز
به دست آمده است.
آزمون فرضیه دوم :بین ويژگي ه ای اجتم اعي فض اهای ب ي دف اع و رفتاره ای
خشونتآمیز رابطه معنيداری وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون رابطه معنیداری بین ویژگیهای اجتماعی فضاهای بیدفقاع و
رفتارهای خشونت آمیز وجود دارد .همچنین مقدار این رابطه  0/412اسقت و داللقت بقر
همبستگی متوسط بین متغیرها دارد.
این نتیجه هم سو با نظریه جقان لنق  ،رابقر
اروینسون ارائه شده در چهارچو

پقارك ،نیقومن ،کوزسقن و جقاکویز و

نظقری مقی باشقد و بقا بررسقی بقهعمقلآمقده نتیجقه

به دست آمده در پژوهش های نقاینی و سروسقتانی ( ،) 1390محسقنی تبریقزی و قهرمقانی
( )1388و سالی مری ( ) 2012نیز به دست آمده است.
همچنین به منظور بررسی میزان تأثیرگذاری کل متغیر فضاهای بی دفاع با ویژگی های
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فیزیکی و اجتماعی بر رفتارهای خشونت آمیقز و همبسقتگی بقین مجموعقه متغیرهقای
مستقل و وابسته از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است .بر اسا

نتقایج آن مققدار

ضریب همبستگی ( ) Rبین متغیرها  0/513می باشد که نشقان مقی دهقد بقین مجموعقه
متغیرهای مس تقل و متغیر وابسته تحقی (رفتارهای خشونت آمیز ) همبسقتگی متوسقطی
وجود دارد؛ اما مقدار ضریب تعدیل شده ( ) R2برابر با  0/263می باشد که نشان می دهد
 26/3درصد از کل تغییرا

رفتارهای خشونت آمیز وابسته به متغیرهای مستقل تحقیق

می باشد .بنابراین در مجموع می توان گفت  26درصد از واریان

متغیر وابسقته توسقط

متغیرهای مستقل (ویژگی های فیزیکی ،ویژگقی هقای اجتمقاعی) پقیش بینقی (بقرآورد)
می گردد.
 يافتههای بخش کیفيبا توجه به تحلیل ثانویه انجام شده از اسناد و مدارك موجود در خصقوص رفتارهقای
خشونت آمیز در شهر تهران و در  16نقطه مورد بررسی و پروندههای قضایی تشکیلشقده
در این زمینه در نیمه دوم سال  1397و اوایل سال  1398همچنین با توجه بقه مشقاهدا
مشارکتی محقق و گقردآوری اطععقا

میقدانی از ایقن  16نقطقه جقرم خیقز و بررسقی

ویژگیها ی فیزیکی و اجتماعی آنها یافتههای زیر به دست آمده است:
يافتههای بخش ويژگيهای فیزيکي
حسب تعریف انجام شده از فضاهای بی دفقاع  20ویژگقی بقه عنقوان ویژگقی هقای
فیزیکی فضاهای بی دفاع بر اسا

مشاهدا

انجام شده مقد نظقر ققرار گرفتقه اسقت.

همچنین تعقداد رفتارهقای خشقونت آمیقز در قالقب چهقار رفتقار ( نقزاع و درگیقری،
کیف قاپ ی ،سرقت و مزاحمت) در باز ه زمانی شش ماهه دوم سال  97در مناط مقورد
نظر (خیابان وحیدیه (تیرگان ) ،خیابان  20متری افسقریه ،چهقارراه ول ی عصقر ،خیابقان
سبعن جنوب ی ،خیابان مولوی  ،فلکه اول تهرانپار  ،خیابان جشنواره ،بلوار اندرزگو ،
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میدان امام حسین ،میدان ابوذر ،میدان تسلیحا  ،میدان آزادی ،چهار راه نظام آباد ،زیر
پل سی دخندان ،خیابان شری عتی (محدوده پارك شری عتی ) ،میدان شوش ) مورد بررسی
قرار گرفته اند .
نتایج نشان میدهد که:
 فقط در برخی از ویژگی های فیزیکی فضاهای بی دفقاع شقهری هقر چهقار نقوعرفتار خشونت آمیز به وقوع پیوسته است و در بیشتر موارد ویژگیهقای فیزیکقی
متفاو

هستند.

 -بیشترین نوع رفتارهای خشونت آمیز بر اسا

پروندههای تشکیلشده مربوب بقه

سرقت با ثبت و تشکیل  2545پرونده میباشد.
 کیفقاپی با  1875مورد تشکیل پرونده در رتبه دوم قرار دارد .نقزاع و درگیقریدر رتبه سوم با  782مورد و مزاحمت در رتبه چهارم و آخر با تعداد  560مقورد
تشکیل پرونده قرار دارند.
همچنین اکثر فضاها به تفکیک نوع خشونت غالب ،اغلب دارای ویژگی های مشقترك
هستند ،اما در چندین مورد نیز دارای تفاو

هستند .در این رابطه میتوان گفت:

 بی نظمی فیزیکی از ویژگی هایی می باشد که فضاهای دارای سقرقت را از دیگقرفضاها تفکیک میکند.
 تراکم ساختمانی از ویژگی هایی می باشد که فضاهای دارای مزاحمت را از دیگرفضاها تفکیک میکنند.
 -نداشتن مرز و محدوده مشخ

از ویژگی هقایی مقی باشقد کقه فضقاهای دارای

کیفقاپی را از دیگر فضاها تفکیک میکند.
 -محاب بودگی و محصقوریت و مجقاور

بقا فضقاهای نمایقان از ویژگقی هقایی

میباشند که فضاهای دارای نزاع و درگیری را از دیگر فضاها تفکیک میکنند.
بر اسا

اطععا

گردآوریشده و تحلیل انجامگرفته نیز میتوان گفت:
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 هر چهار نوع رفتار خشونت آمیز در پنج نوع از ویژگی ها ی فیزیکقی فضقاهایبی دفاع در شهر تهران (ساختمان های مخروبقه -رؤیقت بصقری محدودشقده-
ضعیف بودن ارتباب با فضاهای مجاور-وجود کُنج و گوشقه-کمبقود و فققدان
نور و روشقنایی) مشقترك هسقتند و ایقن ویژگقی هقای فیزیکقی را مقی تقوان
ویژگی ها ی عمومی فضاهای بی دفاع شهری برای وقوع رفتارهای خشونت آمیز
نام برد که مستعد وقوع انواع رفتارهای خشقونت آمیقز در سقطح شقهر تهقران
می باشند.
 برخی از ویژگیهای فیزیکی فضقاهای بقی دفقاع شقهری در تهقران فققط رفتقارخشونت آمیقز خاصقی در آنهقا رخ داده اسقت و بقه آنهقا مقیتقوان فضقاهای
اختصاصی گفت و فضاهای دارای ویژگی فیزیکی محاب بودگی و محصوریت و
دارای مجاور

با فضقاهای نمایقان در آن هقا نقزاع و درگیقری رخ مقی دهقد و

فضاهای دارای ویژگی تراکم ساختمانی در آن ها مزاحمت رخ می دهد .همچنین
فضاهای با ویژگی بینظم ی فیزیکی فقط سرقت و فضاهای بقا ویژگقی نداشقتن
مرز و محدوده مشخ

فقط کیفقاپی در آنها رخ میدهد.

يافتههای بخش ويژگيهای اجتماعي
نتایج بررسی ویژگیهای اجتماعی فضاهای بیدفاع نشان میدهد:
 فقط در برخی از ویژگیهای اجتماعی فضاهای بیدفاع شقهری هقر چهقار نقوعرفتار خشونت آمیز به وقوع پیوسته است و در بیشتر موارد ویژگی های اجتماعی
متفاو

هستند.

 بیشترین نوع رفتارهای خشونت آمیز با توجه به ویژگیهای اجتماعی بقر اسقاپرونده های تشکیل شقده مربقوب بقه سقرقت بقا ثبقت و تشقکیل  2545پرونقده
می باشد .کیف قاپی با  1875مورد تشکیل پرونده در رتبه دوم قرار دارد .نقزاع و
درگیری در رتبه سوم با  782مورد و مزاحمت در رتبه چهارم و آخقر بقا تعقداد
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 560مورد تشکیل پرونده قرار دارند.
بر اسا

مشاهدا

انجامشده از ویژگیهای اجتماعی فضاهای بی دفقاع شقهری اکثقر

فضاها به تفکیک نوع خشونت غالب ،اغلب دارای ویژگی هقای مشقترك هسقتند ،امقا در
چندین مورد نیز دارای تفاو

هستند  .در این رابطه میتوان گفت:

 وجود سازمانهای دولتی (مرکقزی) و بانقک هقا از ویژگقیهقایی مقی باشقد کقهفضاهای دارای سرقت را از دیگر فضاها تفکیک میکند.
 -وجود مدار

از ویژگی هایی میباشد که فضقاهای دارای مزاحمقت را از دیگقر

فضاها تفکیک میکند.
 وجود مراکز درمانی از ویژگی هایی می باشد که فضاهای دارای نقزاع و درگیقریرا از دیگر فضاها تفکیک میکند.
 کمی ارتباب مردم با فضا از ویژگی هایی می باشد که فضاهای دارای کیف قاپی رااز دیگر فضاها تفکیک میکند.
در بررسی های انجام شده به تفکیک رفتارهای خشونت آمیز نیز میتقوان عنقوان نمقود
که:
 هر چهار نوع رفتار خشونتآمیز در پنج نوع از ویژگیهقای اجتمقاعی فضقاهایبی دفاع در شهر تهران مشترك هستند و این ویژگقیهقای اجتمقاعی (کقم بقودن
قابلیت های نظار

و کنترل از سوی مقردم -بقی نظمقی فعقالیتی  -نبقود مقأمور

انتظامی  -وجود پارك و شهربازی  -وجود ایسقتگاههقای تاکسقی) را مقیتقوان
ویژگی های عمومی فضاهای بی دفاع شهری برای وقوع رفتارهای خشقونت آمیقز
نام برد که مستعد وقوع انقواع رفتارهقای خشقونت آمیقز در سقطح شقهر تهقران
میباشند.
 .9نتيجهگيری
پاسخ به سؤاالت تحقیق
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سؤال اصلي در اين تحقیق اينچنین مطرح شده است :چه رابطقه ای بقین فضقاهای
بیدفاع و رفتارهای خشونتآمیز در شهر تهران وجود دارد؟
به منظور پاسخگویی به این سؤال ،پرسشنامه  47سؤال ی بین افراد نمونه به تعقداد 384
نفر از  16منطقه جرم خیز مد نظر در این پژوهش در قالب پرسشنامه محق ساخته توزیق
گردید و دو فرضیه به عنوان پاسخ موقتی محق مطرح شد .درنتیجه آزمقون فرضقیه هقای
انجامشقده مقیتقوان گفقت بقین ویژگقیهقای فیزیکقی فضقاهای بقیدفقاع و رفتارهقای
خشققونتآمیققز رابطققه معنققیداری ( R = 0/493و  )sig= 0/009وجققود دارد و بققین
ویژگی های اجتماعی فضاهای بی دفاع و رفتارهای خشقونت آمیقز نیقز رابطقه معنقی داری
( R = 0/412و  )sig= 0/013وجود دارد .بر اسا

نتایج ،آن مققدار ضقریب همبسقتگی

( )Rبین متغیرها  0/513می باشد که نشان می دهقد بقین فضقاهای بقی دفقاع و رفتارهقای
خشونت آمیز همبستگی متوسطی وجود دارد .ضقریب تعیقین ( )R2نیقز برابقر بقا 0/263
می باشد که نشان می دهد  26/3درصد از کل تغییرا

رفتارهای خشونت آمیز ،وابسقته بقه

وجود فضاهای بی دفاع با ویژگیهای فیزیکی و اجتماعی عنوانشقده مقیباشقد؛ بنقابراین
می توان عنوان نمود که رابطه معنی دار ،مستقیم و مثبتی با همبستگی متوسط بین فضاهای
بیدفاع و رفتارهای خشونتآمیز در شهر تهران وجود دارد.
در بررسی هد

فرعی اول تحقی که با عنوان بررسی ویژگی های فضاهای بقی دفقاع

شهری مطرح شده بود می توان درنتیجه بررسیهای بهعمل آمقده در بخقش کیفقی عنقوان
نمود که فضاهای بی دفاع شهر در تهران دارای دو دسته ویژگیهای فیزیکقی و اجتمقاعی
اصلی به شرح جدول زیر میباشند:
ویژگي فيزیکي فضای بيدفاع

ویژگي اجتماعي فضای بيدفاع
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ویژگي اجتماعي فضای بيدفاع

ویژگي فيزیکي فضای بيدفاع
-4ساختمانهای مخروبه

-4کم بودن قابلیتهای نظار

-4رؤیت بصری محدودشده

-4وجود ایستگاههای تاکسی

-4ضعیف بودن ارتباب با فضاهای مجاور

-4نبود مأمور انتظامی

-4وجود کُنج و گوشه

-4وجود پارك و شهربازی

-4کمبود و فقدان نور و روشنایی

-4بینظمی فعالیتی

و کنترل از سوی مردم

-3متروکه بودن

-3خلو

-3کم بودن ساختمان

 -3وجود مراکز خرید (بازارچه) شهرداری

-3توالی و امتداد

-3وجود مترو

-3نداشتن ععئم و تابلوهای شناسایی

-3وجود ایستگاههای اتوبو

-2ساختمانهای نیمهکاره

-2وجود ازدحام جمعیت

-2فرصتهای نظار

و کنترل محدود

بودن

-2شلوغ بودن

-2پیچوخم

-2وجود دانشگاهها

-2نقاب فرورفته و برآمده

-2نبود مستمر افراد

-2تناسب ضعیف فیزیکی

-2تراکم فعالیتها

-2عدم تفکیک فضای عمومی و خصوصی

-1وجود سازمانهای دولتی

-1محاب بودگی و محصوریت

-1وجود مدار

 -1مجاور

با فضاهای نمایان

-1تراکم ساختمانی

-1وجود مراکز درمانی
-1کمی ارتباب مردم با فضا

-1نداشتن مرز و محدوده مشخ
-1بینظمی فیزیکی

در بررسی هد

فرعی دوم تحقی کقه بقا عنقوان بررسقی بیشقترین نقوع رفتارهقای

خشونت آمیز در سطح شهر تهران مطرح شده بود می توان گفت بیشترین نقوع رفتارهقای
خشونت آمیز بر اسا

پرونده های تشکیل شده مربوب به سرقت با ثبقت و تشقکیل 2545

پرونده می باشد .کیف قاپی با  1875مورد تشکیل پرونده در رتبقه دوم ققرار دارد .نقزاع و
درگیری در رتبه سوم با  782مورد و مزاحمت در رتبه چهارم و آخر با تعداد  560مقورد
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تشکیل پرونده قرار دارند.
در بررسی هد

فرعی سوم تحقی که بقا عنقوان بررسقی دسقته بنقدی ویژگقی هقای

فضاهای بی دفاع یا جرم خیز برحسب نوع رفتارهای خشونت آمیقز مطقرح شقده بقود ،بقر
اسا

اطععا

گردآوری شده و تحلیل آن ها ،دسته بندی ویژگی های فضاهای بی دفاع یقا

جرم خیز برحسب نوع رفتارهای خشونتآمیز به شرح جدول زیر میباشد.

ردیف

1

2
3

ویژگيهای
فيزیکي
ساختمانهای
مخروبه
ساختمانهای
نیمهکاره

ویژگيهای

رفتار خشونتآميز

اجتماعي

نزاع و درگیری -
کیفقاپی -سرقت -

وجود ازدحام جمعیت

مزاحمت
نزاع و درگیری  -سرقت

رؤیت بصری

کیفقاپی -سرقت -

محدودشده

مزاحمت

بینظمی فیزیکی

سرقت

شلوغ بودن
خلو

بودن

کم بودن قابلیتهای
4

5

فرصتهای نظار
و کنترل محدود

کیفقاپی -سرقت
نزاع و درگیری -

6

کُنج و گوشه

7

پیچوخم

کیفقاپی -سرقت -
مزاحمت

8

محاب بودگی و
محصوریت

نزاع و درگیری -
مزاحمت
نزاع و درگیری

نظار

و کنترل از سوی

رفتار خشونتآميز
نزاع و درگیری-
سرقت
نزاع و درگیری-
سرقت
نزاع و درگیری-
کیفقاپی-مزاحمت
نزاع و درگیری-
کیفقاپی-سرقت-

مردم

مزاحمت

کمی ارتباب مردم با فضا

کیفقاپی

خالی بودن از حضور
انسان
نبود مستمر افراد
نبود مأمور انتظامی

کیفقاپی -مزاحمت

کیفقاپی -مزاحمت
نزاع و درگیری-
کیفقاپی-سرقت-
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ردیف

ویژگيهای
فيزیکي

رفتار خشونتآميز

ویژگيهای
اجتماعي

رفتار خشونتآميز
مزاحمت

9

مجاور

با

فضاهای نمایان

نزاع و درگیری-

نزاع و درگیری

تراکم فعالیت ها

مزاحمت

بینظمی فعالیتی

نزاع و درگیری -

وجود مراکز خرید

نزاع و درگیری-

کیفقاپی -سرقت

(بازارچه) شهرداری

کیفقاپی-سرقت

سرقت
نزاع و درگیری-

10

تراکم ساختمانی

11

کم بودن ساختمان

کیفقاپی-سرقت-
مزاحمت

12
13
14

15

16

17

نداشتن مرز و
محدوده مشخ
توالی و امتداد

کیفقاپی
کیفقاپی -سرقت -
مزاحمت

نقاب فرورفته و

نزاع و درگیری -

برآمده

مزاحمت

کمبود و فقدان نور
و روشنایی

وجود مراکز درمانی

نزاع و درگیری

نزاع و درگیری -
کیفقاپی -سرقت -

دولتی (مرکزی) و

مزاحمت

بانکها

نداشتن ععئم و
تابلوهای شناسایی

مزاحمت

فیزیکی

وجود دانشگاهها

سرقت -مزاحمت

وجود سازمانهای

کیفقاپی -سرقت -

تناسب ضعیف

وجود مدار

کیفقاپی -مزاحمت

18

عمومی و

وجود پارك و شهربازی

19
20

ضعیف بودن
ارتباب با فضاهای

کیفقاپی -سرقت -

مجاور

مزاحمت

متروکه بودن

نزاع و درگیری -

کیفقاپی-سرقت-
مزاحمت

وجود ورزشگاه و

نزاع و درگیری-

باشگاههای ورزشی

مزاحمت

وجود مترو

خصوصی
نزاع و درگیری -

سرقت
نزاع و درگیری-

عدم تفکیک فضای
سرقت  -مزاحمت

مزاحمت

وجود ایستگاههای
اتوبو
وجود ایستگاههای

نزاع و درگیری-
کیفقاپی-سرقت
نزاع و درگیری-
کیفقاپی-سرقت
نزاع و درگیری-
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ویژگيهای

ردیف

فيزیکي

رفتار خشونتآميز
کیفقاپی -مزاحمت

ویژگيهای
اجتماعي
تاکسی

رفتار خشونتآميز
کیفقاپی-سرقت-
مزاحمت

بر اسا

آنچه در جدول مشاهده می شود اکثر فضاها به تفکیک نوع خشونت غالقب،

اغلب دارای ویژگی های مشترك هستند ،اما در چندین مورد نیز دارای تفاو

هسقتند .در

این رابطه میتوان گفت:
بی نظمی فیزیکی از ویژگیهایی می باشد که فضاهای دارای سرقت را از دیگر فضقاها
تفکیک میکند.
تراکم ساختمانی از ویژگی هایی مقی باشقد کقه فضقاهای دارای مزاحمقت را از دیگقر
فضاها تفکیک میکند .نداشتن مرز و محقدوده مشقخ

از ویژگقی هقایی مقی باشقد کقه

فضاهای دارای کیفقاپی را از دیگر فضاها تفکیک میکند .محاب بقودگی ،محصقوریت و
مجاور

با فضاهای نمایان از ویژگی هایی می باشد که فضاهای دارای نزاع و درگیقری را

از دیگر فضاها تفکیقک مقیکنقد .وجقود سقازمانهقای دولتقی (مرکقزی) و بانقک هقا از
ویژگی هایی می باشد که فضاهای دارای سرقت را از دیگر فضاها تفکیک میکنقد .وجقود
مدار

از ویژگی هایی می باشد که فضاهای دارای مزاحمت را از دیگقر فضقاها تفکیقک

میکند .وجود مراکز درمانی از ویژگی هایی می باشد که فضاهای دارای نزاع و درگیری را
از دیگر فضاها تفکیک میکند .کمی ارتباب مردم با فضقا از ویژگقی هقایی مقی باشقد کقه
فضاهای دارای کیفقاپی را از دیگر فضاها تفکیک میکند.
درنتیجه نهایی تحقی میتوان گفت :فضقاهای بقی دفقاع شقهری دارای ویژگقیهقای
متعددی هستند که آنها را بیدفاع میکنند.
مشاهده عوامل اصلی در زمینه ویژگیهای فیزیکی و اجتماعی نشان مقیدهقد کقه 10
عامل عمومی 8 ،عامل نیمه عمومی 11 ،عامل نیمهاختصاصقی و  9عامقل نیقز اختصاصقی
هستند .بر این اسا

عوامل نیمقه اختصاصقی بیشقترین تعقداد عوامقل اصقلی را تشقکیل

ققققققققققققققققققققققق مقاله پژوهشی :بررسی رابطه بین فضاهای بیدفاع شهری و رفتارهای خشونتآمیز شهر تهران 373 /

می دهند و عوامل عمومی و اختصاصی نیز در رده های بعدی قرار دارند .مقایسقه عوامقل
عمومی بر اسا

فضاهای فیزیکی و اجتماعی نشان میدهقد کقه از میقان  10عامقل پقنج

عامل متعل به دسته فیزیکی بوده ،پنج عامقل نیقز اجتمقاعی هسقتند .همچنقین ،مقایسقه
عوامل نیمهعمومی نیز نشان می دهند که از میان هشقت عامقل ،چهقار عامقل اجتمقاعی و
چهار عامل فیزیکی هستند که عوامل برابر هستند .مقایسه  11عامل نیمه اختصاصی نشقان
می دهد که شش عامل فیزیکی و پنج عامل اجتماعی هستند .همچنقین مقایسقه نُقه عامقل
اختصاصی نشان می دهد که پنج عامل فیزیکی و چهار عامل اجتمقاعی هسقتند .ایقن امقر
نشان دهنده آن است که ویژگی فیزیکی فضاهای بی دفاع با یکدیگر متفقاو
عوامل فیزیکی مخقت

بقوده ،اکثقر

فضقای خاصقی هسقتند و فضقاها از نظقر فیزیکقی بقا یکقدیگر

متفاو اند .در این دستهبندی ،عاملهای نیمهاختصاصی در مجموع و بدون توجه به نقوع
خشونت ،تأثیر و نقش بیشتری نسبت به دیگر عوامل در بی دفاع کردن فضاها برای وقوع
خشونت دارند و عامل های عمقومی نیقز در مجمقوع نققش و تقأثیر بیشقتری نسقبت بقه
عامل هقای نیمقه عمقومی و اختصاصقی و نققش و تقأثیر کمتقری نسقبت بقه عامقلهقای
نیمه اختصاصی در بی دفاع کردن فضاها دارند .همچنین عوامل عمومی بقا توجقه بقه نقوع
خشونت دارای تأثیر و نقش چندانی نیستند .به بیانی دیگر ،فضاها را مستعد نوع خاصقی
از خشونت نمیکنند ،بلکه فضاها را « بدون توجه به نقوع خشقونت» بقی دفقاع مقیکننقد.
همچنین ،عوامل نیمه عمومی نیز در سقطح و شقد

کمتقر ماننقد عوامقل عمقومی عمقل

می کنند ،اما عوامل اختصاصی دارای نقش و تأثیر زیادی در بی دفاع کردن فضاها «نسقبت
به نوع خاصی از خشونت» هستند و فضاها را بیشتر از آنکه فقط معستعد خشونت سازند،
مستعد «نوع خاصی از خشونت» می سازند و موجب تفاو

نوع خشونتهای حادثشده

در فضاهای مختلف می شوند .همچنین ،عوامل نیمقه اختصاصقی نیقز در سقطح و شقد
کمتر ،مانند عوامل اختصاصی عمل میکنند؛ بنابراین ،عوامل عمومی و نیمهعمومی اصقلی
«شد دهندهِ» به بی دفاع بودن فضاها هستند و عوامل نیمهاختصاصی و اختصاصی اصقلی
«جهت دهنده» به بی دفاع شدن فضاها بقه نقوع خاصقی از خشقونت هسقتند .بقه تفکیقک
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رفتارهای خشونت آمیز نیز میتوان عنوان نمود که :فضاهای دارای سرقت ،ده عامل اصلی
دارند که از میان آنها پنج عامل فیزیکی و پنج عامقل اجتمقاعی هسقتند ،همقانطقور کقه
مشاهده می شود ،عوامل اصلی فیزیکقی در فضقاهای دارای سقرقت ،مسقاوی بقا عوامقل
اجتماعی می باشند که این نشان دهنده آن است که وقوع سقرقت ضقمن نیقاز بقه ویژگقی
فیزیکی فضای بی دفاع به ویژگی اجتماعی ایقن فضقاها نیقز نیقاز دارد و ایقن عوامقل بقا
همدیگر در معستعد کردن فضاها برای وقوع سرقت نقش دارند .فضاهای دارای کیفقاپی،
هفت عامل اصلی دارند که از میان آنها چهار عامل فیزیکی و سه عامل اجتماعی هستند.
همان طور که مشاهده میشود ،عوامل اصلی فیزیکی در فضاهای دارای کیفققاپی ،بیشقتر
از عوامل اجتماعی می باشند که این نشان دهنده آن است که وقوع کیفقاپی ضمن نیاز به
ویژگی اجتماعی فضای بیدفاع به ویژگی فیزیکی این فضاها بیشتر نیاز دارد و این عوامل
فیزیکی در معستعد کردن فضاها برای وقوع کیفقاپی نقش مؤثری دارند.
فضاهای دارای مزاحمت ،نُه عامل اصلی دارند که از میان آن ها پنج عامقل فیزیکقی و
چهار عامل اجتماعی هستند ،همان طور که مشاهده مقیشقود ،عوامقل اصقلی فیزیکقی در
فضاهای دارای مزاحمت ،بیشتر از عوامل اجتماعی می باشند که این نشان دهنده آن اسقت
که وقوع مزاحمت ضمن نیاز به ویژگی اجتماعی فضای بیدفاع به ویژگقی فیزیکقی ایقن
فضاها بیشتر نیاز دارد و این عوامل فیزیکی در معستعد کردن فضاها برای وقوع مزاحمقت
نقش مؤثری دارند .فضاهای دارای نزاع و درگیری 12 ،عامل اصلی دارند که از میان آنها
چهار عامل فیزیکی و هشت عامل اجتماعی هستند .همان طور که مشاهده میشود ،عوامل
اصلی اجتماعی در فضاهای دارای نزاع و درگیری ،بیشتر از عوامل فیزیکی میباشقند کقه
این نشان دهنده آن است که وقوع نزاع و درگیری ضمن نیاز به ویژگقی فیزیکقی فضقای
بی دفاع به ویژگی و شرایط اجتماعی این فضاها بیشتر نیاز دارد و این عوامل اجتماعی در
معستعد کردن فضاها برای وقوع نزاع و درگیری نقش مؤثری دارند.
طب یافتههای بهدستآمده میتوان گفت که در بیدفاع شقدن فضقاهای شقهری هقر دو
بععد فیزیکقی و اجتمقاعی فضقاهای شقهری مؤثرنقد و نظریقاتی کقه تنهقا بقر یقک بععقد از
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ویژگیهای فضاهای بیدفاع بقرای کنتقرل خشقونت توجقه کقردهانقد (چقه فیزیکقی ،چقه
اجتماعی) نمیتوانند کلیت فضاهای بیدفاع را بهطور متناسب نشقان ،داده و سقبب کقاهش
خشونت شوند؛ بنابراین ،نظریاتی که بر هر دو بععد توجه کردهاند ،کلیت فضاهای بیدفاع را
بهتر نشان میدهند .از سوی دیگر ،نظریا

تکبعدی نیز تنهقا بقا توجقه بقه نقوع خشقونت

میتوانند مورد توجه قرار گیرند .در بیدفاع شدن فضاها هر دو بععد تأثیر دارند ،اما در مققام
مقایسه با توجه به نتایج بهدستآمقده برحسقب نقوع خشقونتهقای بررسقیشقده ،عوامقل
اجتماعی بیشتر از عوامل فیزیکی فضاها را برای وقوع مزاحمت بیدفاع میکنند .همچنقین،
عوامل اجتماعی نقش بیشتری در معستعد کقردن فضقاها بقرای وققوع کیقفققاپی و نقزاع و
درگیری دارند ،اما عوامل فیزیکی نقش بیشتری در معستعد کردن فضاها برای وققوع سقرقت
دارند؛ بنابراین ،راهکارهای معطو

به کاهش خشونت از طری طراحی شهری باید بر هقر

دو بععد فیزیکی و اجتماعی فضاها ،بهطور همزمان توجه کند تا بتواند بیشقترین تقأثیر را بقر
کاهش خشونت و جرائم از طری طراحی شهری و مداخله در محیط اطرا

بگذارد.

 .9پيشنهادات
 -1ویژگیهای فیزیکی و اجتماعی فضاهای بیدفقاع شقهری بقه شقهرداریهقای منقاط
جرمخیز ارسال تا نسبت به رف این فضاهای بیدفاع بهمنظقور کقاهش جقرائم در ایقن نققاب
اقدام گردد.
-2ویژگیهای فیزیکی و اجتماعی احصاءشده فضاهای بیدفاع در شهر تهقران بقه نیقروی
انتظامی و کعنتریهای مناط مربوطه ارسال تا نسبت به تأمین بیشتر و حفاظت مناسبتقر بقا
استفاده از افزایش نیروها ،دوربینها و افزایش گشتزنیها برای کقاهش جقرائم و رفتارهقای
خشونتآمیز مانند سرقت ،نزاع و درگیری ،مزاحمت و کیفقاپی اقدام نمایند.
-3راهکارهای معطو

به کاهش خشونت از طری طراحی شقهری بقر بعقد فیزیکقی

فضاها توجه کند تا بتواند بیشترین تأثیر را بر کاهش خشونت و جرائم از طری طراحقی
شهری و مداخله در محیط اطرا

بگذارد.
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 . 4شهرداری شهر تهران نسبت به انجام طرحها ی اصعحی نسبت بقه رفق مشقکع
فضاهای بی دفاع شهری مستعدکننده رخداد جرم و خار ساختن آنها از فضای بی دفقاع
به فضای قابل دفاع اقدام نماید.
 .5صداوسیما نسبت به تدوین و پخش برنامهها ی مستند و تبلیغا

تلویزیقونی بقرای

آموزش مهار ها ی زندگی به مردم و شناخت بیشتر مقردم جامعقه نسقبت بقه خطرهقای
موجود در فضاهای بیدفاع شهری و دقت بیشتر در حضور در این فضاها اقدام کند.
 .6کارگاه ها و برنامه های آگاهساز ی توسط نیروی انتظامی در مقدار  ،دانشقگاههقا و
سراهای محله برای شناخت بیشتر راه کارهای مقابله با سرقت ،کیف قاپی ،نزاع و درگیری
و مزاحمت بهصور

مدون برگزار گردد.
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