آشنایی با نظریه پنجره شکسته
ٔٙجع ٕٞ :طٟزی آ٘الیٗ
تئٛری پٙدز ٜضىست ٝزر سٔی ٝٙرفتبر خٕعی است .رفتبرٞبیی و ٝوٕه ٔیوٙس تب ا٘سبٖٞب زر آرأص  ٚأٙیت وٙبر
 ٚ ٓٞزر یه ٔحیط سبِٓ س٘سٌی وٙٙس .
ضىٌُیزی ایٗ تئٛری ٘یش ثزای ذٛز زاستب٘ی زارز .زاستب٘ی و ٝثب ٕٞت ٔسئٛالٖ یه ضٟز ث ٝسزا٘دبْ رسیس.
زاستبٖ ای ٍٝ٘ٛٙثٛز و ٝزر زٞ ٝٞطتبز زر ٘یٛیٛرن ثبجٌیزی زر ایستٍبٜٞب  ٚزر زاذُ لطبرٞب أزی رٚسٔز ٚ ٜعبزی
ثٛز .فزار اس پززاذت پ َٛثّیط رایح ثٛز تب ا٘دب و ٝسیستٓ ٔتزٔ200 ٚیّی ٖٛزالر زر سبَ اس ایٗ ثبثت ظزر ٔیوزز.
ٔززْ اس رٚی ٘ززٜٞب ثٝزاذُ ایستٍبٔ ٜیپزیس٘س  ٚیب ٔبضیٗٞب را ث ٝعٕس ذزاة ٔیوزز٘س  ٚیىجبر ٜسیُ خٕعیت ثسٖٚ
پززاذت ثّیط ث ٝزاذُ ٔتز ٚیب اتٛثٛسٞب ...ٚسزاسیز ٔیضس .أب آ٘چ ٝو ٝثیص اس  ٕٝٞث ٝچطٓ ٔیذٛرز ٌزفیتی
)(Graffitiیب ٘ٛضتٞٝبی رٚی زر  ٚزیٛارٚ ،اٌٗٞب  ٚاتبلهٞبی اتٛثٛسٞب ثٛزٌ .زفیتیٞب ٘مصٞب  ٚعجبرات عدیت ٚ
غزیت  ٚزرٕٞی است و ٝثز رٚی زیٛار ٘مبضی  ٚیب ٘ٛضتٔ ٝیضس٘س  ٚیب ٔیض٘ٛس .
ٞز ضص ٞشار ٚاٌٙی و ٝزر حبَ وبر ثٛز٘س اس سمف تب وف  ٚاس زاذُ  ٚذبرج اس ٌزفیتی پٛضیس ٜضس ٜثٛز٘س .آٖ ٘مص
ٍ٘ ٚبرٞبی ٘بٔٙظٓ  ٚثیلبعس ٜچٟز ٜای سضت ،عجٛس  ٚغزیت را زر ضٟز ثشري سیزسٔیٙی ٘یٛیٛرن پسیس آٚرز ٜثٛز٘س.
ایٌٗ ٝ٘ٛثٛز ٚظعیت ضٟز ٘یٛیٛرن زر ز ٠٨٩١ ٝٞضٟزی وٛٔ ٝخٛزیتص زر چٍٙبَ خزْ ،خٙبیت  ٚذط٘ٛت فطززٜ
ٔیضس.
ثب آغبس ز ٠٨٨١ ٝٞث٘ ٝبٌبٚ ٜظعیت ٌٛئی ث ٝیه ٘مط ٝعطف ثزذٛرز وزز .سیز ٘شِٚی آغبسضس .لتُ  ٚخٙبیت ثٔ ٝیشاٖ
 ٠١زرصس  ٚخزائٓ وٛچىتز ٔب٘ٙس زسزی  ٚغیز ۵١ ٜزرصس وبٞص یبفت .زر ایستٍبٜٞبی ٔتز ٚثب پبیبٖ یبفتٗ زٝٞ
 ٠۵ ،٠٨٨١زرصس اس خزائٓ اس ٔیبٖ رفت ٝثٛز .سٔب٘ی و٘ ٝیٛیٛرن ث ٝأٗتزیٗ ضٟز ثشري آٔزیىب تجسیُ ضس ٜثٛز زیٍز
حبفظٞٝب عاللٝای ث ٝثبسٌطت ث ٝرٚسٞبی سضت ٌذضت ٝرا ٘ساضتٙس.
اتفبلی و ٝزر ٘یٛیٛرن افتبز  ٕٝٞحبالت ٔرتّف را ث ٝذٛز ٌزفت ،ث ٝخش یه تغییز تسریدی ...وبٞص خزائٓ ٚ
ذط٘ٛت ٘بٌٟب٘ی  ٚث ٝسزعت اتفبق افتبز .زرست ٔثُ یه اپیسٔی .ثٙبثزایٗ ثبیس عبُٔ زیٍزی زر وبر ٔیثٛز .ثبیس
تٛظیح زیٍزی ثزای ایٗ ٚظعیت پیسا ٔیضس .ایٗ "تٛظیح زیٍز" چیشی ٘جٛز ٍٔز تئٛری "پٙدز ٜضىست" ٝ
(Broken Window Theory).
تئٛری پٙدز ٜضىستٔ ٝحص َٛفىزی ز ٚخزْ ضٙبس آٔزیىبئی ث٘ ٝبْٞبیخیٕش ٚیّسٚ (James Wilson) ٖٛ
خٛرج وّی (George Kelling) ًٙثٛز.
زاذُ ٚاٌٗٞبی ٘یٛیزن
ایٗ ز ٚوبرضٙبس استسالَ وزز٘س و ٝخزْ ٘تید ٝیه ٘بثسبٔب٘ی است .ث ٝعٛٙاٖ ٔثبَ؛ اٌز پٙدزٜای ضىست ٝثبضس ٚ
ٔزٔ ت ٘طٛز آ٘ىس و ٝتٕبیُ ث ٝضىستٗ لب٘ٙٞ ٚ ٖٛدبرٞبی اختٕبعی را زارز ثب ٔطبٞس ٜثی تفبٚتی خبٔع ٝث ٝایٗ أز
زست ث ٝضىستٗ ضیط ٝزیٍزی ذٛاٞس س٘س .زیزی ٕ٘یپبیس و ٝضیطٞٝبی ثیطتزی ضىستٔ ٝیضٛز  ٚایٗ احسبس
آ٘برضستی ،ثیلب٘٘ٛی ٞ ٚزج ٔ ٚزج اس ذیبثبٖ ث ٝذیبثبٖ  ٚاس ٔحّٝای ثٔ ٝحّ ٝزیٍز ٌستزش یبفت ٚ ٝثب ذٛز اعالئٓ ٚ
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پیبْٞبیی را ثٕٞ ٝزا ٜذٛاٞس زاضت .ث ٝعجبرتی ایٗ پیبْ را ٔیزٙٞس و ٝاس ایٗ لزار؛ ٞز وبری را و ٝثرٛاٞیس ٔدبسیس
ا٘دبْ زٞیس ثس ٖٚآ٘ى ٝوسی ٔشاحٓ ضٕب ضٛز.
زر ٔیبٖ تٕبٔیٔصبئت اختٕبعی وٌ ٝزیجبٖ ٘یٛیٛرن را ٌزفت ٝثٛز ٚیّس ٚ ٖٛوّی ًٙزست رٚی "ثبج ذٛاٞیٞبی
وٛچه" زر ایستٍبٜٞبی ٔتز٘" ،ٚمبضیٞبی ٌزفیتی" ٘ ٚیش "فزار اس پززاذت پ َٛثّیط " ٌذاضتٙس .آٟ٘ب استسالَ
ٔیوزز٘س و ٝایٗ خزائٓ وٛچه ،عالٔت  ٚپیبٔیرا ث ٝخبٔعٔ ٝیزٙٞس و ٝارتىبة خزْ آساز است ٞز چٙس و ٝفی ٘فسٝ
ذٛز ایٗ خزائٓ وٛچه ٞستٙس.
ایٗ ثٛز تئٛری اپیسٔی خزْ و ٝث٘ ٝبٌب٘ ٜظزات را ث ٝذٛز خّت وزز .حبال ٚلت آٖ ثٛز و ٝایٗ تئٛری زر ٔزحّ ٝعُٕ
ث ٝآسٔبیص ٌذاضت ٝضٛز.
فززی ث٘ ٝبْ زیٛیس ٌبٖ ) (David Gunnثٔ ٝسیزیت سیستٓ ٔتزٌٕ ٚبرز ٜضس  ٚپزٚص ٜچٙس ٔیّیبرز زالری تغییز ٚ
ثٟجٛز سیستٓ ٔتز٘ ٚیٛیٛرن آغبس ضس .ثز٘بٔ ٝریشاٖ ثٚ ٝی تٛصی ٝوزز٘س و ٝذٛز را زرٌیز ٔسبئُ خشئی ٔب٘ٙس
ٌزفیتی ٘ىٙس  ٚزر عٛض ث ٝتصحیح سیستٕی ثپززاسز و ٝث ٝوّی زر حبَ اس  ٓٞپبضیسٖ ثٛز .أب پبسد ایٗ فزز
ثسیبرعدیت ثٛز .زیٛیس ٌبٖ ٌفتٌ" :زفیتی است و ٝسٕجُ اس  ٓٞپبضیس ٜضسٖ سیستٓ است ثبیس خّٛی آ٘زا ثٞ ٝز
ثٟبئی ٌزفت".
اس ٘ظز ا ٚثس ٖٚثز٘س ٜضسٖ زر خ ًٙثب ٌزفیتی تٕبْ تغییزات فیشیىی و ٝضٕب ا٘دبْ ٔیزٞیس ٔحى ْٛث٘ ٝبثٛزی است.
لطبر خسیسی ٔیٌذاریس أب ثیص اس یه رٚس زٚاْ ٕ٘یاٚرز ،رً٘ ٘ ٚمبضی  ٚذطٞبی عدیت ثز رٚی آٖ ٕ٘بیبٖ
ٔیضٛز  ٚسپس ٘ٛثت ث ٝصٙسِیٞب  ٚزاذُ ٚاٌٗٞب ٔ ...ٚیرسس.
ٌبٖ زر لّت ٔحّ ٝذطز٘بن ٞبرِٓ یه وبرٌب ٜثشري تعٕیز ٘ ٚمبضی ٚاٌٗ ثز پب وززٚ .اٌٗٞبئی و ٝرٚی آٟ٘ب ٌزفیتی
وطیسٔ ٜیضس ثالفبصّ ٝث ٝآ٘دب ٔٙتمُ ٔیضس٘س .ث ٝزستٛر ا ٚتعٕیزوبراٖ س ٝرٚس صجز ٔیوزز٘س تب ثز  ٚثچٞٝبی
ٔحّ ٝذٛة ٚاٌٗ را وثیف وٙٙس ٞ ٚز وبری زِطبٖ ٔیذٛاٞس اس ٘مبضی  ٚغیز ٜثىٙٙس ثعس زستٛر ٔیزاز ضجب٘ٚ ٝاٌٗ
را رً٘ ثش٘ٙس  ٚصجح سٚز رٚی ذط لزار زٙٞس .ثبیٗ تزتیت سحٕت س ٝرٚس آٖٞب ثٞ ٝسر رفت ٝثٛز.

زر حبِیىٌ ٝبٖ زر ثرص تزا٘شیت ٘یٛیٛرن  ٕٝٞچیش را سیز ٘ظز ٌزفت ٝثٛزٚ ،یّیبْ ثزت (William Bratton) ٖٛثٝ
سٕت ریبست پّیس ٔتزٚی ٘یٛیٛرن ثزٌشیس ٜضس .ثزت٘ ٖٛیش اس طزفساراٖ تئٛری "پٙدز ٜضىست "ٝثٛز  ٚث ٝآٖ
ایٕب٘ی راسد زاضت .زر ایٗ سٔبٖ ٘ ٠٠١٠١١١فز زر رٚس ث٘ ٝحٛی اس پززاذت پ َٛثّیط ٔیٌزیرتٙس .اس رٚی
ٔبضیٗٞبی زریبفت صتٔ ٖٛیپزیس٘س  ٚیب اس الی پزٜٞبی زرٚاسٜٞبی اتٔٛبتیه ذٛز را ث ٝسٚر ث ٝزاذُ ٔیوطب٘س٘س .زر
حبِیى ٝوّی خزائٓ ٔ ٚطىالت زیٍز زر زاذُ  ٚاطزاف ایستٍبٜٞبی ٔتز ٚزر خزیبٖ ثٛز ثزت ٖٛثٔ ٝمبثّٔ ٝسئّٝ
وٛچه  ٚخشئی ٔب٘ٙس؛ پززاذت ثٟبء ثّیط  ٚخٌّٛیزی اس فزار ٔززْ اس ایٗ ٔسئّ ٝپززاذت.
زر ثستزیٗ ایستٍبٜٞب تعساز ٔبٔٛرا٘ص را چٙس ثزاثز وزز .ثٔ ٝحط ایٙى ٝترّفی ٔطبٞسٔ ٜیضس فزز را زستٍیز
ٔیوزز٘س  ٚث ٝسبِٗ ٚرٚزی ٔی آٚرز٘س  ٚزر ٕٞب٘دب زر حبِیى ٕٝٞ ٝآٟ٘ب را ثب س٘دیز ث ٓٞ ٝثست ٝثٛز٘س سزپب  ٚزر
ٔمبثُ ٔٛج ٔسبفزاٖ ٍ٘بٔ ٜیزاضتٙس .
ٞسف ثزت ٖٛارسبَ یه پیبْ ث ٝخبٔع ٝثٛز و" ٝپّیس زر ایٗ ٔجبرس ٜخسی ٔ ٚصٕٓ " است .
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ا ٚیه ٌبْ زیٍز ث ٝخّ ٛثززاضت  ٚازار ٜپّیس را ث ٝایستٍبٜٞبی ٔتزٙٔ ٚتمُ وززٔ .بضیٗٞبی سیبر پّیس زر
ایستٍبٜٞب ٌذاضتٕٞ .ب٘دب اٍ٘طتٍ٘بری ا٘دبْ ٔیضس  ٚسٛاثك ضرص ثیز ٖٚوطیسٔ ٜیضس .اس ٞز ٘ ٠١فز یه ٘فز
اسّح ٝغیز ٔدبس ثب ذٛز حُٕ ٔیوزز و ٝپز٘ٚس ٜذٛز را سٍٙیٗ تز ٔیوززٞ .ز ثبسزاضت ٕٔىٗ ثٛز ث ٝوطف چبلٚ ٛ
اسّح ٚ ٝثععب لبتّی فزاری ٔٙدز ضٛز.
٘تید ٝایٗ ضس ؤ ٝدزٔیٗ ثشري ث ٝسزعت زریبفتٙس و ٝثب ایٗ خزْ وٛچه ٕٔىٗ است ذٛز را ث ٝزرزسز ثشرٌتزی
ثیب٘ساس٘س .اسّحٞٝب زر ذبٌ٘ ٝذاضت ٝضس  ٚافزاز ضزّ ٘یش زست  ٚپبی ذٛز را زر ایستٍبٜٞبی ٔتز ٚخٕع وزز٘س .وٕتزیٗ
ذطبئی زرزسز ثشرٌی ٔیتٛا٘ست زر پی زاضت ٝثبضس.
پس اس چٙسی ٘ٛثت خزائٓ وٛچه ذیبثب٘ی رسیس .زرذٛاست پ َٛسز چٟبر راٜٞب ٚلتی ؤ ٝبضیٗٞب ٔتٛلف ٔیضس٘س،
ٔستی ،ازرار وززٖ زر ذیبثبٖ  ٚخزائٕیاس ایٗ لجیُ و ٝپیص پب افتبزٌٕ ٜبٖ ٔیضس ٔٛخت زرزسز فزز ٔیضس.
ثبٚر خِٛیب٘ی  ٚثزت ٖٛثب استفبز ٜاس "پٙدز ٜضىست "ٝایٗ ثٛز و ٝثی تٛخٟی ث ٝخزائٓ وٛچه پیبٔیاست ثٝ
خٙبیتىبراٖ ٔ ٚدزٔیٗ ثشرٌتز و ٝخبٔع ٝاس ٌ ٓٞسیرت ٝاست  ٚثبِعىس ٔمبثّ ٝثب ایٗ خزائٓ وٛچه ث ٝایٗ ٔعٙی ثٛز
و ٝاٌز پّیس تحُٕ ایٗ حزوبت را ٘ساضت ٝثبضس پس طجیعتب ثب خزائٓ ثشرٌتز ثزذٛرز ضسیستز  ٚخسیتزی ذٛاٞس
زاضت.
لّت ایٗ ٘ظزی ٝایٙدبست و ٝایٗ تغییزات السْ ٘یست ثٙیبزی  ٚاسبسی ثبضٙس ثّى ٝتغییزاتی وٛچه چ ٖٛاس ثیٗ
ثززٖ ٌزفیتی  ٚیب خٌّٛیزی اس تمّت زر ذزیس ثّیط لطبر ٔیتٛا٘س تحِٛی سزیع ٘ ٚبٌٟب٘ی  ٚاپیسٔیه را زر خبٔع ٝثٝ
ٚخٛز آٚرز ٜث٘ ٝبٌب ٜخزائٓ ثشري را ٘یش ث ٝطٛر ثبٚر ٘ىزز٘ی وبٞص زٞس .ایٗ تفىز زر سٔبٖ ذٛز پسیسٜای رازیىبَ ٚ
غیز ٚالعی ٔحسٛة ٔیضس .أب سیز تحٛالت ،زرستی ٘ظزیٚ ٝیّس ٚ ٖٛوّی ًٙرا ث ٝاثجبت رسب٘س.
آیب ایٗ ٘ظزی ٝزر خبٞب ٛٔ ٚارز زیٍز ٘یش وبرثزز زارز؟ آیب ایٗ ٘ظزی ٝزرسبیز وطٛرٞبی خٟبٖ وبرایی زارز؟ آیب ٔٛفمیتی
و ٝزر ضٟز ٘یٛریٛرن رخ زاز ،یه ٔٛفمیت اتفبلی ثٛز یب ایٗ ز ٚوبرضٙبس  ٚخزْ ضٙبس ث ٝحمیمت ا٘ىبر ٘بپذیز
زست ٌذاضت ٝثٛز٘س؟ ٘ظز ضٕب چیست؟
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