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ساختمان مسکونی (نمونههای مورد مطالعه :مسکن بسیجیان تالش ،مسکن مهر رشت و مسکن
5

ارکید گلسار رشت)

2

1

دکتر مهرداد جواهریان

سید امین سیدین

3

دکتر حسین آقابابایی
تاریخ دریافت9316/6/5 :

4

دکتر قادر بایزیدی

تاریخ پذیرش9311/3/22 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی و دسته بندی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در سطح ساختمان مسکونی
انجام شده است .توجه به سطوح مختلف فضای سکونتی و دستهبندی راهکارهای به دست آمده از مفاهیمی
مانند نظارت طبیعی ،قلمروپایی ،کنترل دسترسی و شنودپذیری ،میتواند گامی موثر در روشن نمودن
سازوکار تاثیرگذاری راهکارها باشد و در تدقیق نحوه ارایه و پیشبینی نتایج راهکارها ،کمک هدفمند نماید.
سطوح مختلف فضای سکونتی عبارتاند از :فضا ،واحد ،ساختمان ،مجموعه ،محله ،منطقه ،شهرک یا شهر.
روش جمعآوری اطالعات در نوشتار حاضر ،بهرهگیری از منابع کتابخانهای با ابزار فیشبرداری و نیز استفاده
از مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه است که به روشهای آماری تحلیل شدند .یافتههای پژوهش نشان
می دهند که اولویت کاربرد هر یک از اصول نظارت طبیعی ،قلمروپایی ،کنترل دسترسی و شنودپذیری در
ارایه راهکارها ،با توجه به سطح سکونتی ساختمان و باالخص گونه منتسب آن ،متفاوت است.
واژگان کلیدی :پیشگیری از جرم ،پیشگیری مکانمحور ،طراحیی محیطیی ،نظیارت طبیعیی ،قلمروپیایی،
کنترل دسترسی و شنودپذیری
 .1دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج
 .2استادیار گروه معماری دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیالن( ،نویسنده مسئول)
 .3دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیالن.
 .4استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج.
 .5این مقاله برگرفته از رساله دکترای تخصصی سیدامین سیدین در دانشیگاه آزاد اسیالمی واحید
سنندج با عنوان «دستهبندی راهکارهای معماری پیشگیری از وقوع جرم در مجموعههای مسکونی
باز با توجه به سطوح مختلف فضای سکونتی(واحد ،ساختمان و مجموعیه)» بیه راهنمیایی دکتیر
مهرداد جواهریان و مشاوره دکتر حسین آقابابایی و دکتر قادر بایزیدی است.
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مقدمه و طرح مسئله
بیش از نیمی از جمعیت جهان را در حال حاضر ،جمعیت شهری تشکیل میدهد و پیشبینی شیده
اسییت تییا س یال  2232اییین میییزان بییه  12درصیید افییزایش یابیید (.)Cozen&Love, 2015: 1
نابهنجاریهای اجتماعی و جرائم مرتبط با فضاهای شهری ،از موارد اصلی نیاامنی محییط زنیدگی و
در نتیجه مختل شدن آرامش مردم و تحمیل مشکالت مالی بر دوش جوامع هستند (ایرانی بهبهانی
و شیخی .)1333 ،از این میان جرائم مرتبط با خانه و کاربریهای مسکونی که در اینجا به وضیوح
مسکن مجموعهای مد نظر است ،محمل وقوع بسیاری از گونههای بزه و از مهمترین آمیاج جیرم بیه
حساب میآید.
فضای زندگی ،شکل دهندة پسزمینههای الزم برای سالمت و هویت ساکنین میباشید .از ایین
رو طرح باید بتواند به مفهوم حساس ایین نییاز پاسیه دهید (پنییا و پارشیال .)22 :1331 ،یکیی از
حوزههای مهم مطالعاتی در زمینة کاهش میزان وقوع جرم ،طراحی شیهری و معمیاری اسیت .فلیذا
ضرورت پرداختن به این مسئله و تالش برای تنسیق تمهیداتی پیشگیرانه در این حوزه که در اینجا
از نگاه معماری بررسی میشود ،بسیار روشن است .بهویژه که پژوهشهای بسیاری نشان دادهاند که
میزان وقوع بزه در مکانهای مختلف با یکدیگر متفاوتاند و این اهمیت و تأثیر معمیاری بیهعنیوان
ظرف وقوع رویدادها را خاطرنشان میسازد.
نظریات متعددی توسط محققین مختلف ارائه شدهاند که در آنها امکان تأثیر محیط بیر رفتیار
انسانی ثابت شده است .در حقیقت نظریهپردازان بسیاری وجود دارنید کیه بیر ایین عقییدهانید کیه
میتوان با ایجاد تغییرات هدفمند در محیط ،سبب کاهش میزان وقوع جرم در ییک مکیان خیا
شد.
در پژوهش حاضر ،چهار اصل از اصول مختلف قابل شیمارش در حیوزة مطالعیاتی پیشیگیری از
وقوع جرم که ارتباط مستقیم و نزدیکتری با فاز طراحانه و معماری این مبحث دارد ،انتخاب شیده
است .این اصول عبیارتانید از :نظیارت (روییتپیذیری) ،قلمروپیایی (تفکییک قلمروهیای عمیومی،
نیمهعمومی ،نیمهخصوصی و خصوصی) ،کنترل دسترسی و شنودپذیری.
هدف پژوهش حاضر ،بررسی اصول مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم در ارتباط با سطوح مختلف
فضای سکونتی ،دستهبندی و ارائة راهکارهای پیشگیری از وقیوع جیرم در مجموعیههیای مسیکونی
باتوجه به سطوح مختلف فضای سکونتی است که در این جا سطح ساختمان مسکونی میورد اشیاره
میباشد .در حقیقت پژوهش حاضر میکوشد مباحث مطروحه پیرامون پیشگیری از وقوع جرم را از
حالت کلی و غیرکاربردی ،به سمت دقت بیشتر و کاربرد آگاهانهتر سوق دهد .الزم به ذکر است کیه
تمرکز پژوهش حاضر بر جنبة غیرفعال بودن راهکارها است به گونهای که بدون صیرف هزینیههیای
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انسانی و مالی و تجهیزات مربوطه و تنها از طریق طراحی ،پیشبینی راهکارهای کالبدی میورد نییاز
در بحث پیشگیری از وقوع جرم انجام پذیرد.
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 .1جرم و پیشگیری از آن
جرم در محل سکونت ،شکلهای گوناگونی به خود میگیرد :تخریب عمیدی ییا غیرعمیدی اشییا و
وسایل( ،وندالیسم) ،سرقت با شکستن حرز و ورود به ملک دیگیری (برگلیری ،)1سیرقت اتومبییل و
سرقت از آن ،جرمها ی نژادی ،سوء مصرف مواد مخدر ،مزاحمت و رفتار ضد اجتماعی علیه مردم در
مکانهای همگانی و نیمههمگانی ،خشونت خانگی ،خشونت جنسی (بهویژه تعیر زننیده و تجیاوز
جنسی) در مکانهای همگانی و نیمههمگانی برخی از این جرایم هستند(کلکوهن.)42 :1332 ،
مکان میتواند از نظر ایجاد یا تأثیر بر موقعیت جرم ،بهعنوان یکی از شیاخصهیای بنییادین در
محور تحلیلهای پیشگیری وضعی از جرم قرار گییرد (ذوالقیدر و دیگیران .)331 :1331 ،هیر نیوع
تعر به اشخا و اموال به نوعی یک رویداد فردی محیطی محسوب میشود (گلدشیتاین:1331 ،
 .)23جرم و ترس از جرم بهعنوان عوامل مهم دخیل در انتخابهای شهروندان محسوب مییشیوند
(اشنایدر و کیچن .)12 :1332 ،ترس از جرم و جنایت ،اثر فوق العاده فرسایندهای بیر تمیام افیراد و
جوامع دارد .ترس ،تمام جنبههای کیفی جوامع را به صورت منفی شکل میدهد .مردم نه تنهیا بیه
امنیت ،بلکه به احساس امنیت نیز نیازمندند (کوردنر .)3 :1332 ،یکی از مهمترین پیامدهای تیرس
از جرم ،کاهش میزان حضور اجتماعی افراد و کاهش میل به تعامالت اجتماعی است .این امر سیبب
میشود که امکان نظارت و قلمروپایی و همچنین امکان شنودپذیری و کنترل دسترسی کاهش یابد
و این امر ،عامل مهمی در کاهش میزان امکان پیشگیری از وقوع جرم است .میتوان با تمهیداتی در
هر سطح ،میزان ترس از جرم را با راهکارهای خا هر سطح ،بهبود داد به طوریکه اگر در سیطوح
باالتر میزان بیشتری ترس از جرم وجود دارد ،در سطوح پایین تر این میزان کاسته شیود .تیرس از
جرم یک ویژگی ذاتی افراد نیست بلکه چیزی است که ممکین اسیت بیایید و بیرود .تیرس از جیرم
وابسته به تجارب قبلی فرد و تحتتأثیر آن است ،بهویژه تجربههایی که در ارتباط با موقعیت فرد در
جامعه است)Abdullah&Sakip, 2010: 65( .
پیشگیری به عنوان یک مفهوم کلی و عام ،به مجموعه اقدامهایی گفته میشود که برای پایش و
جلوگیری از فعل و انفعاالت زیانآور محتمل بر فرد و گیروه بیه عمیل مییآیید ماننید پیشیگیری از
حوادث کار ،پیشگیری از بزهکاری جوانان و پیشگیری از تصادفات در جادهها و. ...
پیشگیری از جرم ،آن گونه که موریس کوسن جرم شناس کانادایی گفته است« :مجموعه اقدام
ها و تدابیر غیر قهرآمیز است که با هدف خیا مهیار بزهکیاری ،کیاهش احتمیال جیرم و کیاهش
وخامت جرم پیرامون علل جرایم اتخاذ می شود» (به نقل از ابراهیمیی .)33 :1332 ،جیرم شناسیی

 .1هتک حرز به قصد سرقت
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پیشگیری به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی کاربردی ،به معنای مطالعیه وسیایل و امکانیات
علمی پیشگیری از بزهکاری ،به دنبال تعیین موثرترین شیوه های پیشگیری از بزهکاری اسیت کیه
ممکن است در سطح یک کشور ،شهر یا محله به اجیرا درآیید( .همیان )22 :پیشیگیری از جیرم در
مفهوم جرم شناختی آن ،بهعنوان حوزه مداخله انحصاری دولت تلقی نمیشود ،بلکه امری است کیه
تمام بخشهای جامعه باید در آن مشارکت داده شیوند (میارکوس فلسیون ،رونالید کیالرک:1333 ،
.)113
پیشگیری از جرم توسط جرمشناسان به دو بخش اصلی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضیعی/
فنی تقسیم میگردد:
پیشگیری اجتماعی به دنبال تعیین عوامل بزهکاری و سازماندهی برنامه هایی به منظور مقابلیه بیا
آن و تغییر شرایط اجتماعی ˚ اقتصیادی نامناسیبی اسیت کیه فیرد در آن زنیدگی میی کنید و منشیأ
رفتارهای ضد اجتماعی وی می شود (همان .)51 :پیشگیری وضعی /فنی جرم مدعی رهییافتی روشیی
شناختی است که فارغ از ویژگیهای فردی و روانشناختی ،به مطالعة پیرامون جیرم مییپیردازد .ایین
شیوه پیشگیری ،بدون تالش جهت تغیییر در شخصییت افیراد و تنهیا از رهگیذر تغیییر در وضیعیت و
کاهش فرصت جرم ،در مقام انصراف مجرمان بالقوه از ارتکیاب جیرم ییا حماییت از سیو ه در معیر
تهدید است( .مارکوس فلسون ،رونالد کالرک.)112 :1333 ،
یکی از اقدامات فنی در کاهش خطر بزهکاری یا حمایت از سو ه های در معر تهدیید ،اسیتفاده
از معماری مطلوب و مناسب در فضاهای ساخته شده و مسکونی است .معمیاران مییتواننید فضیاهایی
ایجاد کنند که مردم را به هم نزدیک یا از هم دور کنند .همچنین میتوانند احساس امنییت و راحتیی
را تقویت کرده ،یا اینکیه بیر شیلوغی و روان پریشیی افیراد اجتمیاع بیافزاینید (رحمیت.)24 :1332 ،
کشورهای مختلف در تحقیقات خود به این نتیجه رسییدهانید کیه تغیییر اوضیاع و احیوال محیطیی و
موقعیتهای جرمزا ،مؤثر و بلکه ضروری است .پیاکسیازی محلیههیا و خیابیانهیای متروکیه ،تغیییر
معماری ساختمانها یا بازسازی و مرتب کردن مکانهای عمومی ،تیأمین روشینایی مناسیب و نظیارت
کافی ،از جملة اقداماتی است که موقعیتهای جیرمزا را کیاهش مییدهید( .ابراهیمیی.)212 :1333 ،
مطابق آموزههای جرمشناسی وضعی /فنی ،جرم حاصل انتخاب عقالنی بزهکیار اسیت انتخیابی کیه بیا
فراهم آمدن یک موقعیت مناسب برگزیده مییشیود .از ایینرو مکیان نقیش چشیمگیری در پییدایش
موقعیت جرم ایفا میکند و میتوان آن را بستر پایدار و دائمی موقعیت جرم محسوب کیرد (ذوالقیدر و
دیگران .)332 :1331 ،مصاحبههای انجام شده با بزهکاران نشان میدهد کیه ایین اشیخا  ،بیشیتر از
خطرهای بازداشت شدن میترسند تا از عواقب دستگیری خود .بدیهی است که نگرانیی ایین اشیخا
منطقی است چراکه در صورت دستگیری ،کار زیادی نمیتوانند برای فرار از مجازات انجام دهند اما بیا
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اعمال احتیاط خواهند توانست خطر دسیتگیری خیود را کیاهش دهنید .بیه همیین خیاطر اسیت کیه
پیشگیری وضعی ،خطر دستگیری را افیزایش داده و تیالش بیرای مجیازات اشیخا را غییر ضیروری
میسازد (کالرک و اک.)223 :1333 ،
در پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط فیزیکی به دنبال این مسیئله هسیتیم کیه از طرییق
دگرگونی در شرایط ،هدف مورد جرم و نیز دور از دسترس قراردادن آن نسیبت بیه بیزهکیار و افیزایش
هزینة ارتکاب جرم ،وقوع جرم را به حداقل برسانیم (رحمت .)31 :1332 ،به اعتقاد برخی نویسندگان،
 32درصد از آن چه اقدامات خرابکارانه نامیده میشود از راه طراحی (معماری) قابل پیشگیری اسیت.
(گلدشتاین )23 :1331 ،به نقل از (وین مایر .)231 :1313 ،مکان مهیم اسیت زییرا هیر مکیان دارای
زمینههای اقتصادی ،اجتمیاعی ،متفیاوتی اسیت و همچنیین قیوانین حیاکم بیر میدیریت فضیا ،تیأثیر
کنترلهای غیر رسمی اجتماعی ،شرایط اطراف و نحوة چیدمان ساختمانهای در کنار یکدیگر یکسان
نیست (اک ،چینی ،کامرون ،لیتنر ،و ویلسون.)142 :1332 ،
به هر حال اگر چارچوب نظری پیشگیری وضعی از وقوع جرم را بهعنوان مبنیای نظیری پیژوهش
خود بپذیریم (کما اینکه بسیاری پژوهشهای متقن در سراسر دنیا بیر اسیاس صیحت اندیشیة مفیید
بودن ایجاد تغییرات محیطی در راستای کاهش میزان وقوع جرم استوار هستند) فلذا تبعات همهجانبه
راهکارهای طراحانه را نیز بایستی مورد بیازبینی قیرار دهییم .از جملیه آنهیا بحیث جابیهجیایی جیرم
میباشد .مطابق نظریه جابهجایی بزهکاری ،با اجرای راهکارهای پیشگیرانه ،جرم ممکن است حول پنج
محور زیر جابهجا شود ،این پنج محور عبارت است از :انتقال جرم از محلی به محیل دیگیر (بیه لحیا
جغرافیایی) ،زمان ارتکاب جرم از زمانی به زمان دیگر تغییر میکند (زمیانی) ،انتقیال سییبل جیرم بیه
آماجی دیگر (آماج) ،تغییر نحوه ارتکاب جرم (شیوه ،ترفند) ،ارتکاب جرم دیگری به جیای جیرم میورد
نظر (نوع جرم) (کالرک و اک .)33 :1333 ،نظریه جابه جایی ،فر را بر این میگذارد کیه بیزهکیاران
قطعاً مرتکب جرم میشوند ،حتی اگر هر تدبیر یا راهکار پیشگیرانهای ،مانع آنها شود (بنیابراین فیر
ارتکاب جرم قطعی است) .این فرضیه مبتنی بر گرایش باطنی بزهکار به ارتکاب جرم بوده و ایین مییل
را به قدری قوی میداند که او را مجبور به ارتکاب جرم میکند ،آن هم به همان شیوهای کیه در ذهین
بزهکار است .فرضیه دیگر این است که بزهکاران حرفهای یا معتیادان ،بیرای امیرار معیاش بایید درآمید
مکفی از ارتکاب جرم عایدشان شود (ذوالقدر و دیگران .)423 :1331 ،بایستی ییادآور شید کیه نظرییه
جابهجایی جرم همواره به صورت صد درصدی محقق نمیشود .یعنی در تحقیقات انجیام شیده ،میوارد
بسیاری وجود دارد که مثالً سرقت در مکان وقوع جرم و  ...اتفاق نیفتاده است .زمیانیکیه انجیام امیور
پلیسی مسئلهمحور ،نرخ سرقت از مجتمعهای مسیکونی جیرمخییز را در ویرجینییای نیوپیورت نییوز
کاهش داد ،این جرم به مجتمعهای مسکونی مجاور منتقل نشد (کالرک و اک.)31 :1333 ،
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 .2اصول ملحوظ در پیشگیری از وقوع جرم از طریق معماری پژوهش حاضر:
نظریة پیشگیری از جرم با طراحی محیطی در بردارندة مجموعهای از راهبردها به منظور پیشیگیری
از جرم است که از یکسو از طریق طراحی و استفادة مؤثر از محیط ساخته شده و از سوی دیگر به
واسطة تقویت همبستگی اجتماعی استفادهکنندگان از فضا ،موقعیت و فرصتهای جیرم و تیرس از
آن را از بین میبرد و در ارتقای کیفیت زندگی و افیزایش مییزان رضیایتمنیدی شیهروندان تیأثیر
بهسزایی دارد( .جاللی و سیدزاده ثانی )34 :1335 ،بدیهی است که رویکرد پژوهش حاضیر بررسیی
شاخصههای قابل کاربرد در طراحی از مفاد تعریف فیوقالیذکر از پیشیگیری از وقیوع جیرم وضیعی
میباشد .بدینمنظور اصول ذیل از مجموعة اصول مورد توجه در نظریات وضعی پیشگیری از وقیوع
جرم مورد توجه قرار گرفتند:
4
3
2
نظارت طبیعی ،1شنودپذیری  ،کنترل دسترسی و قلمروپایی .
نظارت به این معنا که افراد بتوانند ببینند و دیده شوند ،از مهمتیرین اصیول در معمیاری بیدون
جرم میباشد .رویتپذیری صرف ،نباید مد نظر معماران باشد ،بلکه آنها بایید بیه توسیعة شیرایطی
بپردازند که تحت آن ،احتمال اینکه افراد بهعنوان مراقبین ،مداخلیه و عمیل کننید ،افیزایش یابید
(رحمت .)243 :1332 ،نظارت طبیعی عبارت است از توانایی مشاهده وقایع بدون اتخاذ تدابیر ویژه.
نظارت طبیعی را میتوان با مثالً ،طراحی پنجرهها و ایجاد فضای دیید مسیتقیم و بیاز ایجیاد کیرد.
نظارت طبیعی را با حضور فعال مسئولی خا در محیط برای کنترل رفتار دیگیران نییز مییتیوان
تأمین کرد (اشنایدر .)15 :1335 ،بدون شک یک مجرم نمیخواهد در حال ارتکاب جرم دیده شود.
با داشتن دید مناسب از درون ساختمانها و با نیورپردازیهیای بهتیر ،بیه شیکل میؤثری مییتیوان
مراقبتهای طبیعی معابر ،خیابانها و حریم اطراف منازل ساختمانها را افزایش داده و میزان جیرم
را کاهش داد( .اکبری و گهرپور .)32 :1332 ،نظارت طبیعی شیامل کیاهش فرصیتهیای جیرم بیا
ساماندهی کالبدی برای به حداکثر رساندن دیید اسیت )Ryan&Pitard, 2010: 2( .اثیر نظیارت
بهعنوان یک مکانیزم کنترل اجتماعی ،زمانی افزایش میییابید کیه نیاظران ییکدیگیر را بشناسیند
(استوالرد)32 :1332 ،
کنترل دسترسی در حقیقت هدایت حرکت افراد و یا جلوگیری از ورود ایشان به فضاها باتوجیه
به مرزها است )Ryan&Pitard, 2010: 2( ..کنترل طبیعی ورود عبیارت اسیت از قیدرت محیدود
کردن ورود افراد و نیز نحوة ورود آنها به اماکن خا (اشنایدر .)11 :1335 ،البتیه همیشیه آسیان
1. Natural Surveillance
2. auditory susceptibility
3. Access Control
4. Territoriality
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نیست که در مسیرهای تأسیس شده برای مردم در فضاهای مسکونی محدودیتهایی را اعمال کیرد
(استوالرد .)15 :1332 ،بهبود نظارت و کاهش دسترسی غیرقانونی (یعنیی کنتیرل دسترسیی افیراد
برای امکان رفتن یا نرفتن به یک فضا) احتمال سرقت و غیره را کاهش مییدهید (کیالرک:1333 ،
 .)33بایستی توجه داشت که منظور از کنترل دسترسی ،میتواند کنتیرل دسترسیی بصیری باشید،
یعنی کنترل امکان دیده شدن یا نشدن یک فضا .ساختمانهایی که معمیوالً سراسیر دیوارهیای آن
شیشهای است ،دست سارقان را باز میگذارد تا بتوانند هر شخص موجود در سیاختمان را مشیاهده
کنند یا هر کاالی ارزشمند را بربایند (کالرک و اک.)152 :1333 ،
منظور از قلمروپا یی ،توانایی برقراری اقتدار بیر محییط و تعییین شیخص مسیئول در منطقیه و
کسانی که مجازند در آن حضور داشته باشند و آنهایی که اجازه حضیور ندارنید ،اسیت( .اشینایدر،
 .)11 :1335مردم را با احساس مالکیتی که نسبت به اموال و امیالک خیود دارنید ،از آن محافظیت
میکنند .قرار دادن دیوار ،حصار ،نرده ،تابلو و عالیم هشدار ،حریمهای فیزیکی مناسبی هستند کیه
حدود مالکیت را مشخص میکند .لذا با تعیین مالکیتهای شخصی میتیوان میوانعی را بیر سیر راه
مجرمین (متجاوزین) ایجاد نمود (اکبری و گهرپور .)32 :1332 ،تعریف روشنی از مالکییت فضیا بیا
استفاده از موانع نمادین و واقعی )Cozen&Love, 2015: 2( .بسییاری از سیاختمانهیای بیزر،،
امن نیستند .اُسکار نیومن در دهة  1312اثبات کرد که در آمریکا هر چه ارتفاع برجی بلندتر باشید،
به ازای هر صد نفر ساکن در آن ،نرخ جرم باالتر خواهد بود .او اظهار داشیت سیاختمانهیای بسییار
بلند ،انگیزة ارتکاب جرم را تقویت میکنند ،زیرا ساکنان ،همسایگان خود را نمیشناسیند و طیرح و
ترکیب کلی ساختمانها  ،امکان اعمیال هیر نیوع نظیارتی بیر فضیاهای عمیومی آن نظییر راهروهیا،
آسانسورها و فضاهای بازی را از آنها میگیرد (کالرک و اک.)152 :1333 ،
شنودپذیر ی که از اصول منحصر به فرد پژوهش حاضر است در حقیقت بیرای سینجش مییزان
قابلیت محیط در استفاده از صداهای کمکخواهی و پرهیز از ایجاد شرایط مناسیب بیرای مجیرم از
لحا عدم شنیدن اصوات ناشی از ارتکاب جرم ییا اسیتمداد مجیرم تأکیید دارد .بیدیهی اسیت کیه
راهکارهای اصل شنودپذیری با راهکارهای مکمل دیگر اصول ،بهویژه اصیل روییت پیذیری و نظیارت
طبیعی ،ثمربخش خواهند بود .اگر قرار باشد برای واکنش به فریاد کمک خواهی ییا فرییادی بلنید،
دری بزر ،را باز کرد و وارد بن بست شد ،دیگر نظارت طبیعی وجود نخواهد داشت و شاید واکنش
در این زمینه اثری خا نگذارد (اشنایدر .)15 :1335 ،تعامل نظارت و شنودپذیری را مییتیوان در
این جمله دریافت :من بالفاصله محیط اطراف بیرونی را بازرسی میکنم ،هر زمان که صدای بلنید و
یا سر و صدای مشکوک بشنوم )Abdullah&Sakip, 2010: 343( .البته واکنشهیایی نسیبت بیه
تالش برای القای قابلیت شنودپذیری به محیط قابل پیشبینی خواهد بود .در حیالیکیه بسییاری از
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اعضای یک جامعه ،عمیقاً متعهد به از بین بردن جرم عمومی و ماییل بیه مداخلیه در جهیت منیافع
مشترک در محیطهای عمومی هستند ،نسبت قابلتوجهی بر این باورند که آنچه در پشت درهیای
بسییته صییورت مییگییرد «بییه آنهییا ارتبییاطی نییدارد» و ییا فقییط ییک «اخییتالف داخلیی» اسییت.
()DeKeseredy, Shahid, Renzetti& Schwartz, 2005: 29
 .3پیشینة پژوهشهای پیرامون پیشگیری از وقوع جرم از طریق معماری:
پژوهشها ی متعددی در مراکز تحقیقاتی مختلف در راستای توسعة دانیش در زمینیة پیشیگیری از
وقوع جرم در سراسر جهان انجام شدهاند .اگر بخواهیم از پژوهشهایی که عمدتاً در حوزة تخصصیی
جرمشناسی و دربارة تعاریف بنیادین این رشته انجام پذیرفتهانید ،بگیذریم ،عمیر تحقیقیات جدیید
پیرامون روشهای مکانمحور در خصو پیشگیری از وقوع جرم و جنایت ،چندان زیاد نیست و به
بیش از پنج دهه نمیرسد.
تقریباً از دهه  1322دیدگاهها و ابزار زیادی برای فهم رابطة مکیان و جیرم مطیرح شیده اسیت.
نظریة پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی 1از جمله ایین دییدگاههاسیت( .اکبیری و گهرپیور،
 CPTED )1332یک راهبرد عملی برای کاهش فرصتها برای رفتار جنایی و نامطلوب اسیت و بیر
این ایده استوار است که امکان استفاده از طراحی محیط برای کاهش و یا جلوگیری از بروز جیرم و
جنایت علیه افراد و اموال وجود دارد CPTED .شاخهای از رهیافتهیای مکیانیکی در پیشیگیری از
جرم است که بر این باور است که مجرم ارتکاب جرم را انتخاب میکنید( .جیانکی و قیورچیبیگیی،
 )343 :1333برای هر یک از پژوهشهای انجام شیده -در غالیب کتیابهیا ،مقالیههیا ،طیرحهیای
پژوهشی و پایاننامهها -میتوان حدود و ثغور و نیز اهداف مشخصی متصور شید تیا بتیوان آنهیا را
دستهبندی کرد و نیز تفاوت میان پژوهش حاضر با آنها را تبیین نمود .مهمتیرین تفیاوت پیژوهش
حاضر و پژوهشهای انجام شده در راستای شناخت روشهای کاهش میزان وقوع جیرم در دو نکتیه
خالصه میشود:
 .1آگاهی از رابطة علی مییان ییک سیری اصیول مشیخص ماننید نظیارت طبیعیی ،کنتیرل
دسترسی ،قلمروپایی ،شنودپذیری و  ...و میزان وقوع جرم (صرف نظر از تالش برای اثبات
این رابطه و پیشفر قرار دادن آن به عنوان یک رابطه معنادار منطقیی) و تیالش بیرای
تبیین کیفیت این رابطه و تشریح چگونگی آن در بسترهای مختلف که با توجه به مقیاس
فضای سکونتی در سه سطح تعیین مییشیوند .توضییح آنکیه بیهدلییل محیدودیتهیای
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موجود ،در مرحلة تشریح کیفیت رابطه ،تنها برای دستیابی به اولویتبنیدی در رابطیه بیا
انتخاب راهکارها میان اصول چهارگانة مطروحه پرداخته میشود.
 .2عدم توجه به اختالف تأثیرگذاری راهکارهای برآمیده از هیر ییک از اصیول میورد نظیر در
پیشگیری از میزان وقوع جرم از طریق طراحی نسبت به ویژگیهیای بسیتر (کیه از بیین
آنها در اینجا تنها به ویژگیهای مرتبط با مقیاس و سطح سکونتی آن مییپیردازیم و از
سایر خصوصیات زمینهمند آن صرفنظر میکنیم).
در اینجا ،به طور اجمالی چند پژوهش مرتیط با اهداف مقاله حاضر ،با تاکید بر پژوهشهای داخل
کشور ارائه میگردد:
ردیف

عنوان پژوهش
ارزیابی پیرو ه مسیکن
مهر شهرستان بجنورد
از منظیییییر نظرییییییه
پیشییگیری از جییرم بییا
طراحی محیطی

پژوهشگر
جاللیییی و
سییییدزاده
ثانی

2

ارزیابی طیرح مسیکن
مهییر رشییت از منظییر
پیشگیری محیطیی از
جرم

3

طراحییییی مجموعییییه
مسکونی در تهیران بیا
هیییدف پیشیییگیری از
وقوع جرم

مییییییریم
قربان پیور
راسییییه و
محمییییید
علی بابایی
مییییییریم
حیدرزاده
1333

1

نوع پژوهش
مقاله
محل نشر :پژوهشینامه
حقوق کیفری دانشگاه
گیالن
1335

مقاله
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مفهوم نوین فضای سکونتی
از حدود سال  ،2222ضرورت پرداختن به موضوع زندگی در شهرها در زمینة معماری و برنامهریزی
شهری به موضوعی کامالً بدیهی تبدیل شده است( .گل و اسوار )4 :1334 ،در انتهای قیرن بیسیتم،
مفهوم جدیدی برای فضای سکونتی بیان شد که نسبت به قبل کاملتر بود ،گسیترة بیشیتری را در
برمیگرفت و فعالیت و کاربریهای متفاوتی را در خود جای میداد .در ایین مفهیوم ،عمیالً جایگیاه
ویژهای برای طراحی مسکن ایجاد شد ،که از یک سیستم سلسله مراتبی که ییک طیرف آن جهیان
اشیاء در زندگی خانوادگی (وسایل) و طرف دیگیر آن اقامتگیاه ییا سیکونتگاه بیه معنیای کیالن آن
میباشد (مثالً شهر) .در ایین دوره ،معمیاران زییادی تیالش نمودنید میرز طراحیی را تیا مبلمیان و
تجهیزات گسترش دهند و در بسیاری از پرو ههای سالهای بعد ،ارائه خدمات اجتماعی -معیشیتی
را در داخل یا خارج مسکن مدلسازی کردند و عرصههای عمومی و خانوادگی را مشیخص کردنید و
نیز در مسائل مسکن به شهرسازی (طراحی شهری) توجه بیشتری معطوف گردید ،به طوری که در
دهههای  12-22قرن بیستم کلمیه مسیکن گسیتره بیشیتری را بیه خیود اختصیا داد و مفهیوم
دقیقتری با عنوان «فضای سکونتی» متولد شد (جواهریان و سییدین .)3 :1332 ،در قیرن بیسیتم،
شمار کثیری از معماران ،بر این نظر بودند که طراحیی ییک شیهر ،صیرفاً بخشیی از ییک پیوسیتار
طراحی است که در کلیه مقیاسهیا گسیترش میییابید :از طراحیی ییک بنیا گرفتیه تیا شیهرها در
بزر،ترین مقیاس و دستگیرههای در ،در کوچکترین مقیاس (دانستر .)1 :1335 ،سیطوح مختلیف
فضای سکونتی عبارت اند از :فضیا ،واحید ،سیاختمان ،مجموعیه ،محلیه ،منطقیه ،شیهر ییا شیهرک.
(جواهریان و سیدین .)3 :1332 ،با محور قرار دادن انسان و مقیاس انسانی ،تقسیمات کالبدی شهر
از خرد تا کالن جای خویش را مییابد (زیاری.)34 :1333 ،
 .4مجموعة مسکونی( :گروه مسکونی یا کوچه)
این ردة کالبد سکونتی  32-222خانوار و با دامنه نوسان شعاع دسترسی  122-152متر اسیت کیه بیا
عنصر شاخص توقفگاه جمعی مشخص و بر پاییه چگیونگی دسترسیی بیه عنصیر شاخصیش متشیکل
میگردد .هر گروه مسکونی با راستة پیادة مسکونی و شبکة سوارة درونمحلیهای از کیویهیای مجیاور
جدا میگردد (حبیبی و مسایلی .)3 :1332 ،بایستی توجه داشت کیه سیطح سیکونتی میورد نظیر در
پژوهش حاضر ،ساختمانی است متشکل از واحیدهای مسیکونیای کیه در سیه تیا شیش طبقیه قیرار
گرفتهاند .این ساختمانهای مسکونی ،در یک مجموعة مسکونی با تراکم متوسط جانمایی شده است.
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شکل  :Iنمونه کار دانشجویان طراحی  5دانشگاه گیالن با موضوع مجموعه مسکونی.

از منظر پیشگیری وضعی از وقوع جرم ،مجموعههای مسکونی به دو گونیة بیاز و بسیته تقسییم
میشوند .در یک مجموعة مسکونی باز ،راهکارهای ایجاد امنیت از طریق طراحی معماری ،بهصیورت
غیرفعال است و برخالف مجموعههای مسکونی بسته ،از کنترلهای فیزیکیی و راه حیلهیای فعیال
برای پیشگیری از وقوع جرم ،استفاده نمیشود.
 .1.4گونههای کاربردی ساختمانها در مجموعههای مسکونی
در اینجا به ذکر گونههای متداول ساختمانهای مسکونی قابل استفاده در مجموعههای مسکونی با
تراکم متوسط ،میپردازیم .محدودة آشنایی با این گونههیا ،بررسیی نحیوة کیاربرد و بررسیی نتیایج
راهکارهای هر یک از اصول چهارگانة نظارت طبیعی ،قلمروپایی ،شنودپذیری و کنترل دسترسیی در
هر کدام از آنها (گونهها) میباشد .در حقیقت به این بحث تا آنجایی پرداخته میشیود کیه بتیوان
اولویت اختصا راهکارها ی هر یک از اصول مورد بحث در پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی
در هر یک از گونههای ساختمانی را بهدست آورد.
بر اساس آنچه گفته شد ،میتوان گونههای زیر را بیرای ییک سیاختمان مسیکونی بیا طبقیات
متوسط که در یک مجموعه مسکونی قرار گرفته است ،تعریف کرد:
 .1 .1.4گونههای انشعابی
گونها ی از ساختمان مسکونی است که در آن دسترسی به واحدهای مسکونی از طرییق ییک داکیت
ارتباطی عمودی (پله و آسانسور) که از طبقة همکف (مجاور معبر) بیه پیاگرد طبقیات (کیه فضیایی
محدود است) انجام میپذیرد .نکتة پراهمیت این است که [در حالت عمومی] در گونة انشیعابی ،در
هر انشعاب (پاگرد و پله) بین یک تا چهار واحد قابل جانمایی میباشد.
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اصول مختلف پیشگیری از وقوع جرم ،قابلییت ارائیة راهکیار در گونیة انشیعابی سیاختمانهیای
مسکونی را دارا میباشند که از جملة آنها در قسمت نتیجهگیری مقاله ،ذکر شیده اسیت .بایسیتی
توجه داشت که از نظر شاخصههای اصل قلمروپایی در کاهش مییزان وقیوع جیرم ،ییک سیاختمان
مسکونی با گونة ان شعابی در بهترین شکل متصوره از نظر انتخاب گونه قرار دارد .یعنی گونة انشعابی
برای تحقق اهداف قلمروگرایانه ،بهترین انتخاب در میان سایر گونههای سیاختمان مسیکونی اسیت.
این به آن خاطر است که تعداد محدود و مشخصی واحد در هر انشعاب حول یکدیگر قرار گرفتهانید
که این خود سبب میشود بسیاری از فضاهای اشیتراکی ،دارای تعیداد اسیتفادهکننیدگان بیا تعیداد
مناسب و محدود باشند .لکن با بررسی ادبییات موضیوع ،هیم از جنبیه امکیانپیذیر بیودن طراحیی
راهکارهای متنوع و هم از نظر مییزان تاثیرگیذاری آنهیا ،در حالیت کلیی ،اصیول نظیارت طبیعیی،
قلمروپایی و کنترل دسترسی در فضاهای نیمهعمیومی طبقیات در سیاختمانهیای مسیکونی گونیه
انشعابی [که از مهمترین قسمتهای ساختمان مسکونی به شمار میرود و در صورت محافظیت ،بیه
شدت میتواند سبب افزایش میزان پیشگیری از وقوع جرم گردد چرا که سایر قسمتهای ساختمان
مانند طبقات همکف و زیرزمین غالباً هدف تمهیدات غیرفعال قرار میگیرند] کفایت الزم در کاهش
میزان وقوع جرم و بزه را نمینمایند.
مهمترین اصل مورد توجه پژوهش حاضر در افزایش میزان پیشیگیری از وقیوع جیرم از طرییق
طراحی در این گونه ساختمانی ،شنودپذیری میباشد ،چرا که باید توجه داشت که از آنجیایی کیه
در گونه انشعابی هرگونه اقدام جهت بازدارندگی از دسترسی بزهکار به طبقات ،الجرم سیبب اخیالل
در دسترسی ساکنین نیز میشود (راهکارهای ذیل اصل دسترسی مانند کنترل دسترسیی احتمیالی
بزهکار از بام به ساختمان در اینجا مورد بحث نمیباشد) .همچنین به جز مواقعی که پلکان طبقات
در نمای ساختمان است ،در سایر مواقع ،سیستم دسترسیی عمیودی بیه طبقیات و پیاگرد ،قابلییت
نظارت از خارج را ندارند و از تیررس چشمانی که غالباً کار را برای انجام بزه سخت میسازند ،خارج
هستند و نیز امکان کاربرد راهکارهای قلمروگرایانه بهینهتر نیز در ساختمانهای انشعابی بیا طبقیات
متوسط (مانند نمونههای مورد مطالعه پژوهش حاضر) چندان وجیود نیدارد و بیه علیت تعیداد کیم
واحدها در هر ساختمان ،محلی از اعراب ندارند (چنانچه پیش از این نیز به آن اشاره شد .).توضیح
اضافه اینکه اگرچه راهکارهای اصل قلمروپایی ،طبق آنچه در کتب پیشگیری وضعی از وقوع جیرم
و خصوصاً در تحقیقات اسکار نییومن گفتیه شیده اسیت در حیوزههیای تالقیی فضیاهای عمیومی و
خصوصی (یعنی فضاهای نیمهعمومی و نیمهخصوصی) مانند مشیاعات داخیل سیاختمان مسیکونی،
این اصل در گونه انشعابی ساختمان ،محلی از اعراب نیدارد ،چیرا کیه در ییک سیاختمان مسیکونی
ایدهآل که بر پایه دانش طراحی مسکن شکل گرفته شده است و به ویژگیهای بستر علیالخصیو
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اقلیم ،پاسه مناسبی داده شده است (مثالً برای اقلیم نمونههای میورد مطالعیه پیژوهش حاضیر کیه
اقلیم گیالن میباشد ،نورگیری و تهویه ،مهمترین تدابیر طراحی را شامل میشود) تعبیه غالباً بییش
از دو واحد مسکونی در هر انشعاب ،مغایر با اصول صحیح طراحی میباشد (چرا کیه میثالً در اقلییم
گیالن ،با کاهش جبهههای نورگیری و عدم امکان تهویه مستقیم ،بهداشت فضاها مورد خدشه واقیع
میشود) .فلذا ساختمانهای مسکونی موجود در مجموعههای مسکونی با تراکم متوسط ،نهایتیاً 12
الی  12واحد مسکونی را شامل میشوند ،حال آنکه مباحیث قلمروگرایانیه و راهکارهیای آن ،طبیق
نظریات اسکار نیومن ،برای فضاهایی با مشیترکین و اسیتفادهکننیدگانی بییش از ایین تعیداد ،شیان
حضور مییابند .در حقیقت تفکیک فضاها بر حسب تعداد مشترکین برای ایجاد امکان آشنایی میان
آنها هنگام استفاده از فضا و ایجاد تعامل اجتماعی منجر به حفاظت از فضا و القیای حیس مالکانیه
نسبت به فضا در این گونة ساختمانی ،ضرورتی نخواهد داشت.
باتوجه به آنچه گفته شد و نیز نتایج حاصل از پرسشنامهها و همچنین مصیاحبههیایی کیه بیا
متخصصین حوزة انتظامی (در راستای تدوین رساله دکترای اینجانب) و آمارهیای بیه دسیت آمیده
مبنی بر تأثیر شنیدن سر و صدای ناشی از بزه توسط افراد ،راهکارهیای اصیل شینودپذیری ،اعیم از
کلیة تمهیداتی که بتواند سبب تسهیل در شنیده شدن صداهای ناشی از ارتکاب جرم از واحدی بیه
واحد دیگر و یا در طبقات گردد ،توصیه میگردد.
 .2 .1.4کریدوری
گونها ی از ساختمان مسکونی که در آن دسترسی ساکنین به واحدهای مسکونی از طریق صیعود از
داکت ارتباطی عمودی غالباً گوشهای (پلکان و آسانسور) به طبقات صورت میگیرد که به یک راهرو
یا کریدور در هر طبقه منتهی میگردد که دسترسی به واحدها از طریق این راهرو صورت میگییرد
و در دو طرف این راهرو ،واحدهای مسکونی جانمایی شدهانید .از ویژگییهیای واحیدهای مسیکونی
ساختمانهای کریدری این است که اغلب آنها (به جز واحدهای گوشهای ،دوبلکس یا فوقانی) تنها
امکان نورگیری از یک جبهه را دارا میباشند .در حقیقت این واحدها همزمان بر دوسوی سیاختمان
(حیاط و مجموعه) را دارا نمیباشند .عر (عمق) ساختمانهای کریدوری نیز از دیگر ویژگیهیای
خا این گونه ساختمانی میباشد.
 .3 .1.4گونة ایوانی
گونها ی از ساختمان مسکونی است مشابه گونة کریدوری با این تفاوت که واحدهای مسیکونی ییک
طرف راهروی موجود در طبقات  -که دسترسی ساکنین به واحدها از طریق آن صورت میگییرد ˚
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به نفع نورگیری راهرو ،حذف شدهاند .این راهیرو مییتوانید بیاز ییا بسیته باشید .عیر
ساختمانی ایوانی ،از ویژگیهای خا آن میباشد.
مزیت گونه ایوان ی نسبت به کریدوری ،قابلیت نظیارت بیر راهیرو از طرییق جبهیة شیفاف آن از
فضاهای خارجی میباشد  .در صورتی که راهروی مذکور باز باشد ،قابلیت شنودپذیری آن فضیا نییز،
امکانپذیر میگردد .لکن به جهت تعدد واحدهای مسکونی موجود در هیر دوی ایین گونیههیا (کیه
میتواند به تعداد زیادی افیزایش پییدا کنید) در طبقیات ،نییاز بیه طراحیی راهکارهیای ذییل اصیل
قلمروگرایی ،به شدت احسیاس مییگیردد .چیرا کیه در ایین گونیههیا (بیاالخص گونیه سیاختمانی
کریدوری) ،به دلیل تعداد زیاد واحدها در هر طبقه و در نتیجه افزایش تعیداد اسیتفادهکننیدگان از
فضا ،حساسیت ساکنین برای محافظت از فضا در برابر حضور بیگانه ،کمرنگ میگیردد .راهکارهیایی
که منجر به تفکیک مشاعات بهویژه راهروها جهیت کیاهش تعیداد واحیدهای منتفیع از آن (تیا 12
واحد) شود و تمهیداتی که منجر به مرزبندیهیای فیزیکیی ییا حسیی و بصیری (از طرییق کیاربرد
نشانهها) گردد .مثالً جانمایی داکت عمودی در وسط به گونهای که راهرو را به دو راهروی بیا طیول
کمتر تقسیم نماید ،افزایش تعداد باکسها پله و یا راهکارهایی ازین دست .بایستی توجه داشیت کیه
در اینجا نیز گاهی راهکارها ی ذیل اصل قلمروگرایی ،برای تحقق اهداف قلمروگرایانه ،از ویژگیهای
راهکارهای کنترل دسترسی بهره میبرند .مانند قطع ارتباط راهروها با تعبیة در جداکننده.
دانش طراحی بایستی در کلیه وضعیتها به همراه ارایة راهکارهای میرتبط در راسیتای کیاهش
پیشگیری از وقوع جرم ،جوانب مختلف دیگر را نیز مانند آتشنشانی ،تهویه ،سرانههیا و  ...مید نظیر
قرار دهد لکن در پژوهش حاضر تنها به متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر میزان وقوع جرم در راستای
کاهش آن از طریق طراحی میپردازد.

شکل - IVفرم کلی گونة
انشعابی

شکل - IVفرم کلی گونة ایوانی

شکل - IVفرم کلی گونة کریدوری
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 .5روش پژوهش
پژوهش پیشرو ،از نوع تحلیلی-توصیفی است که در مرحلة اول به یافتن زمینههای تأثیرگذاری بیر
پ یشگیری از وقوع جرم از طریق معماری و انتخاب اصول مرتبط بیا آن پرداختیه شید و در مراحیل
بعدی ،تبیین ارتباط معنادار میان این اصول و میزان پیشگیری از وقوع جرم انجام شید .در نوشیتار
حاضر ،از منابع کتابخانهای با ابزار فیشبرداری در مرحلة جمیعآوری اطالعیات پیرامیون نظرییات
ارائه شده درباره پیشگیریهای مکانمحور متناسب با سطح هدف پژوهش (سیاختمان) بهیرهگییری
شده است .برای تکمیل حوزة نظری مطالعات پیژوهش حاضیر و بیرای بررسیی علیل نارسیاییهیا و
چگونگی تأثیر راهکارهای طراحانه ،اقدام به تنظیم و توزیع پرسشنامهای هدفمند در میان سیاکنین
مجموعههای مسکونی «مسکن مهر رشت» و «مسکن بسییجیان تیالش» و «مسیکن ارکیید گلسیار
رشت» شد .استفاده از مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه که برای امکان تظبیق و قیاس میان سیه
مکان مورد مطالعه با وضعیت مختلف از نظر میزان وقوع جرم در هر یک از آنها میباشد .در توجیه
تعدد نمونههای مورد بررسی در پژوهش حاضر ،لیندا گروت در کتاب خیود تحیتعنیوان روشهیای
تحقیق در معماری مینویسد :در مواردی ،پژوهشگر ممکن است پرسش نظریای را تنظیم کند که
محدودة کوچکتر ی داشته باشد و در آن عوامل مهم از موردی بیه میورد دیگیر متفیاوت باشید ،در
چنین شرایطی ،پژوهش «چندموردی» میتواند ارجح باشد (گروت و وانگ.)1331 ،
در انتها با تحلیل نتایج حاصل از مطالعات نظری و میدانی بهدست آمده که بر پایة پییدا کیردن
مصداقها و نیز روشهای تحلیل آماری استوار بود ،کاربرد یافتههای پژوهش استخراج میگردد و به
تبع آن راهکارهایی متناسب با سطح ساختمان ارائه میگردد .هرچند تأکید این نوشتار ،بر لزوم نگاه
عمیق به سطوح مختلف فضای سکونتی و گونههای مختلف آن ،جهت ارائة راهکارهیای تخصصیی و
مرتبط و دقیق میباشد .یافتههای پژوهش نشان میدهند که اولویت کاربرد هر یک از اصول نظارت
طبیعی ،قلمروپایی ،کنترل دسترسی و شنودپذیری در اراییه راهکارهیا ،باتوجیه بیه سیطح سیکونتی
ساختمان و باالخص گونة منتسب آن ،متفاوت است.
 .6طراحی و توزیع پرسشنامه
اولین تصمیمگیریها در هر پرسشنامهای ،درباره تعداد و ترکیب نمونة میوردی اسیت .بایید دربیارة
اینکه چه تعداد از هر گروه به شما نمونهای از دیدگاهها را به دست خواهد داد ،تصمیمگییری شیود
(چری .)113 :1333 ،جامعه آماری پیمایش فوق ،شامل کلیة ساکنین مجموعههای مسکونی شیهر
رشت و در مرحله بعدی شهر تالش در نظر گرفتیه مییشیود .از آنجیایی کیه در تعرییف مجموعیه
مسکونی ،آن را میتوان با مقیاس تقسیم "کوچه" در شهرهای امیروزی میا در نظیر گرفیت ،طبیق
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جدول مورگان به حجم نمونه کلی مورد نظر دست یافته شید .بیه ایین صیورت کیه از مییان کلییه
مجموعههای مسکونی رشت و تالش ،این سه مجموعه به صورت هدفمند انتخاب شدند و سیپس در
مرحله بعدی و پیس از انجیام دورههیای مشیاهده و عکیسبیرداری و بررسییهیای رفتارشناسیانه و
محیطگرایانه ،به صورت تصادفی و البته با عنایت به اصل «در دسترس بودن و مقدور بودن» ،حدود
هزار پرسشنامه توزیع شد که  253عدد از آنها جمعآوری و قابل اسیتفاده در پیژوهش بودنید .در
هریک از سه مکان مورد نظر ،تقریباً پس از بررسی نیمی از پرسشنامههای جمیعآوری شیده ،بیروز
وضعیت اشباع نظری و مشابهت پاسهها مشاهده شد .تقریباً یک سوم پرسشنامیههیای جمیعآوری
شده ،در حضور پرسشگر آموزشدیده و با ارائه توضیحات ،پاسه داده شدهاند .برای سینجش اعتبیار
پایایی و روایی ،پرسشنامه به سمع و نظر متخصصین موضوع و روش پژوهش رسید و پس از اعیالم
نظر و تصحیح ،مورد تأیید ایشان قرار گرفت .همچنین پس از انجام پییشآزمیون و رفیع مشیکالت
جزیی ،آلفای کرونباخ آزمون انجام شده برای سؤاالت که اغلبشان را طیف لیکرت تشکیل میدادند،
بیش از  2.3ارزیابی شد که مورد قبول میباشد.
این پرسشنامه محققساخته ،دارای  21سؤال میباشد که تالش دارد فرضیههای دوم و سیوم و
چهارم رساله دکترای پژوهشگر تحتعنوان «دستهبندی راهکارهای معماری پیشگیری از وقوع جرم
در مجموعههای مسکونی بیاز بیا توجیه بیه سیطوح مختلیف فضیای سیکونتی (واحید ،سیاختمان و
مجموعه)» را تعقیب کند .بر این اساس تحلیل سؤاالت  12تا  24و نیز سیؤاالت  52تیا  ،22مبیین
متغیرهای مستقل پژوهش و مربوط به فرضیه سوم رساله مذکور تحت عنیوان« :بیه نظیر مییرسید
عواملی همچون میزان رویت پذیری و قابلیت نظارت ،مییزان تفکییک قلمروهیای خصوصیی ،نیمیه
خصوصی ،نیمه عمومی و عمومی ،میزان دسترسی و نفوذپیذیری و مییزان شینودپذیری ،بیر پییش
گیری از وقوع جرم در مجموعههای مسکونی در سطح ساختمان ،موثرند ».میباشیند کیه در مقالیه
حاضر بررسی و راهکارهای آن ارائه میشود .متغیر وابسته پژوهش ،میزان وقوع جرم میباشد کیه در
اینجا در سطح ساختمان مسکونی بررسی میشود و در سؤال  52سنجش شده است.
 .7تجزیه و تحلیل دادهها
در تحلیل پاسههای داده شده به پرسشهای مندرج در پرسشنامه ،بعد از تحلیلهای آماری میورد
نیاز که توسط نرمافزار  SPSSانجام گرفت و فراوانیهای معتبیر بیه همیراه جیداول و نتیایج دقییق
استخراج گشت ،دو رویة مشخص اتخاذ شد .رویه اول امکان مقایسه درونگروهی است .یعنی میزان
وجود یک پدیده با کیفیات مورد نظر که حاصل پاسهدهی به یکی از پرسشها میباشید ،بیهعنیوان
متغیر مستقل ،به چه میزان بر وقوع جرم بهعنوان متغیر وابسته تاثیرگذار اسیت .روییه دوم ،امکیان
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مقایسه گویهها میان سه مکان مختلف میباشد که سبب بررسی مییزان تیأثیر و چگیونگی کیارکرد
راهکارهای به کار رفته میباشد .الزم به ذکر است که درصدهای بیان شده ،از نوع معتبیر و بیا کسیر
پاسههای گمشده (اشتباه و خالی) میباشند.
به این ترتیب مشخص شید کیه حیدود  22درصید (تراکمیی از گزینیه زییاد و بسییار زییاد) از
پاسهدهندگان ساکن مسکن بسیجیان تالش ،دچار ترس از وقوع جرم در سطح ساختمان مسیکونی
خود میباشند  .این در حالی است که این میزان در مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسیار رشیت
به ترتیب عبارت است از  33درصد و  13.4درصید .مییزان تیرس از وقیوع جیرم در پارکینیگهیای
ساختمانها ی مسکونی در مسکن بسیجیان تالش ،مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت به
ترتیب عبارت است از 12.5 :درصد 31.1 ،درصد و  13.2در صد .وفور این میزان نگرانی در مسیکن
بسیجیان تالش ،حتی منجر به استفاده از راهکارهای فعال (با توجه به سطح درآمید پیایین در ایین
مکان به طوری که  55.1درصد واحدها دارای درآمد کمتر از یک میلیون تومان در ماه مییباشیند)
در محافظت از پارکینگ مانند نصب دوربینهای مداربسته که روی ماشین هر شخص هیدفگییری
شده ،گردیده است.
نگرانی از وقوع جرم در یک فضای مشاع مانند پارکینگ ،با توجه به ماهیت نیمیهعمیومی فضیا،
مشخص میسازد که فضا نیازمند راهکارهای قلمروگرایانه جهت تقویت مراقبت ساکنین میباشد .بر
این اساس تقسیمبندی فضاهای مشاع از طریق شمارهگذاری و ییا تفکییک راههیای دسترسیی کیه
میتواند به کاهش تعداد استفادهکنندگان از فضاها و تفکیک یک فضا بر حسیب اسیتفادهکننیدگان
آن ،میتواند راهگشا باشد .در ورودی ساختمان که غالباً به صورت دروازه [های] ورودی برای سیواره
و پیاده به همراه دیوارهایی طراحی میشوند ،رتبه دوم را در میزان نگرانی ساکنین از وقوع جرم بیه
خود اختصا میدهند 12.5 .درصد 12.3 ،درصد و  31.1درصید آمیار مربیوط بیه مییزان نگرانیی
ساکنین نسبت به وقوع جرم در سطح ساختمان مسکونی بیه ترتییب در مسیکن بسییجیان تیالش،
مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت در قسمت در ورودی میباشد .برای حفاظیت از ایین
قسمت ،غالباً راهکارهای فعال به کار برده میشود مانند سخت کردن آمیاج جیرم از طرییق کیاربرد
متریال مستحکم و  . ...همچنین طراحی سردر به نحیوی کیه میانع تسیهیل در ورود بییاجیازه بیه
ساختمان شود (مثل ایجاد حالتهایی که منجر به سهولت در صعود از آن میگردد) میتوانید ثمیر
بخش باشد .لکن راهکارهای اصل قلمروپایی به میانجی ایجیاد حیس تشیخص سیاختمان از طرییق
طراحی سردر به گونهای که با ورودی سایر ساختمانهای مجاور ،متفاوت و قابیل تشیخیص باشید و
نیز قابلیت نظارت طبیعی بر ورودی ساختمان از طرییق واشیوهای واحیدهای مسیکونی سیاختمان،
عامل بسیار مهمی در کاهش میزان وقوع جرم از طریق نفوذ از در ورودی ساختمان میباشد .حیاط
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پشتی ساختمان ،دیوار محوطه و راهپله نیز از دیگر محملهیای نگرانیی سیاکنین از وقیوج جیرم در
سطح ساختمان مسکونی به حساب میآیند که همگی ذیل راهکارهیای اصیل نظیارت طبیعیی قیرار
میگیرند  .در حقیقت با افزایش امکان نظارت طبیعی از طریق ایجاد بازشیوها و افیزایش اسیتفاده از
آنها (با طراحی مناسب آنها و بهبود کارکرد آنها در رفع نیازهای متنوعتیر) مییتیوان منجیر بیه
کاهش میزان وقوع جرم در این قسمتها شد .در ادامه به برخی از این امکانات پرداخته میشود.
الزم به ذکر است که از میان تنوع جیرمهیایی کیه میورد اشیاره سیاکنین بیوده اسیت ،سیرقت
پرشمارترین بزه متصوره بوده است .به این ترتیب که در مسکن بسیجیان تالش ،مسکن مهر رشت و
مسکن ارکید گلسار رشت  42.1درصد 51.1 ،درصد و  15.3درصد ساکنین ،سیرقت و دزدی را بیه
عنوان بزهی که نگران وقوع آن در سطح ساختمان مسکونی خود هستند و احتمال وقوع آن از سایر
جرمها بیشتر است ،معرفی نمودهاند .دلیل قلت میزان اشاره بیه نگرانیی از سیرقت توسیط سیاکنین
مسکن بسیجیان تیالش بیه نسیبت دو مکیان دیگیر ،انحیراف بسیتری موضیوع در حیوزه بیزههیای
درونساختمانی است .به این ترتیب که در مسکن بسیجیان تیالش ،نارضیایتی بسییاری نسیبت بیه
بزهکار بودن همسایهها و وقع جرم از سوی آنها وجود داشت .بزههایی مانند استعمال میواد مخیدر،
درگیری و ضرب و شتم ،آزار و اذیت و  ...کیه غالبیاً در فضیاهای مشیاع سیاختمان مسیکونی اتفیاق
میافتاد ،نگرانی بیشتری از سرقت را که معموالً از سوی فردی خارج از یک محل (طبیق مطالعیات
نظری) روی میدهد ،به خود اختصا داده است .در ارتباط با محافظت از دییوار حییاط سیاختمان
مسکونی ،راهکارها ی اصل کنترل دسترسی نیز گاهی بایستی مد نظیر قیرار گییرد .وجیود عناصیری
مانند درختان ،تیرهای برق ،لولههای گاز و  ...جنب دیوارها و حصارها ،سبب امکان نفوذ بزهکیار بیه
داخل حیاط یا صعود از نما میگردد (نکتهای که هم در مصاحبههیای انجیام شیده بیا متخصصیین
پلسی به آن اشاره شد و هم از سوی پاسهدهندگان به پرسشنامهها مورد اشاره قرار میگرفت و هم
در مشاهدههای میدانی ،مصادیق آن ثبت گردید).
در مسکن بسیجیان تالش ،مسکن مهر رشت و مسیکن ارکیید گلسیار رشیت بیه ترتییب 32.2
درصد 13.3 ،درصد و  44.3درصد ورودی ساختمانهیا از طرییق واشیوهای نمیا (واحیدها) قابلییت
نظارت و دیده شدن را دارند .کمترین این میزان متعلق به مسیکن مهیر اسیت .چیرا کیه اساسیاً در
مسکن مهر به دلیل اینکه ساختمانها فاقد حیاط نیمیهعمیومی و حصیار و در ورودی مییباشیند،
طبیعتاً امکان نظارت بر ورودی ساختمان که در حقیقت ورودی پلکیان منتهیی بیه طبقیات اسیت،
بسیار کاهش مییابد (مگر در مواقعی که ساختمان دارای پاسیو به گونهای است که امکیان نظیارت
ورودی راهپله از همکف از طریق واشوهای نورگیر امکانپذیر باشید) .بیه هرحیال کیم بیودن مییزان
امکان نظارت طبیعی بر ورودی ساختمانها در نمونههای نامناسب و حتیی مناسیب ،کیه مییتوانید
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ناشی از علل مختلفی از جمله تعداد واحدهای هر طبقه که بیر امکیان نیورگیری و تعبییه واشیو در
جهات مختلف واحد (ساختمان) تاثیرگذار است ،باشد ،سبب میزان بیاالی تیرس از وقیوع جیرم در
سطح ساختمان مسکونی در مخصوصاً در مسکن بسیجیان تالش میباشد.

نمودار  -1شما و اعضای خانواده تان ،به چه میزان نگیران وقیوع جیرم (سیرقت ،ورود بییاجیازه ،آدم ربیایی،
درگیری و ضرب و شتم ،آزار و اذیت ،قتل و  )...در ساختمان مسکونی (ورودی ،پارکینگ ها ،حیاط ،پاگردها،
پیلوتی ،البی ،اتاق انتظار ،فضاهای خدماتی و  )...خود هستید؟

یکی از چالشیرانگیزترین فضاهای ساختمانهای مسکونی که در برخی از کشیورها آمیار وقیوع
برخی بزهها در آنها بسیار زیاد است ،پلکان و آسانسور میباشد .تعبیه پلکان در نمای ساختمان بیه
گونهای که دارای جدارها ی شفاف باشد و امکان نظارت طبیعی از خارج ساختمان را (از محموعیه و
یا از حیاط) فراهم نماید ˚ذیل اصل نظارت طبیعی و امکیان روییتپیذیری ˚ مییتوانید در کیاهش
میزان وقوع جرم مؤثر باشد .بهویژه در ساختمانها ی با تراکم متوسط که میزان استفاده از پله برای
دسترسی ب ه طبقات ،کم نیست ،عنایت به حفاظت از پله به عنوان محل وقوع جرم ،از اهمیت باالیی
برخوردار است .استفاده از آسانسورهای شیشهای نیز راهکار دیگری اسیت کیه در ایین رابطیه ارائیه
میگردد .نتایج به دست آمده از پرسشنامهها حاکی از آن اسیت کیه در مسیکن بسییجیان تیالش،
مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشیت بیه ترتییب  3.3درصید 11.1 ،درصید و  3.2درصید
ساختمانها دارای پلکان دسترسی طبقات که در نمای ساختمانشان جانمایی شده است ،بودنید .در
حقیقت اکثر نمونههای مورد بررسی ،از این مزیت بیبهره هستند.
در مسکن بسیجیان تالش ،مسکن مهر رشت و مسیکن ارکیید گلسیار رشیت بیه ترتییب 35.5
درصد 33.3 ،درصد و  51درصد میزان محافظت ساکنین هر واحد از پیاگرد طبقیه خیود (نظافیت،
نظم ،کنترل عبور و مرور ،کنجکاوی ،توجه به وارد مشیکوک و  )...مییباشید .کیاهش معنیادار ایین
درصدها به سمت نمونههای نامناسب پژوهش ،نشانه تاثیرگذار بودن شاخصههای اصل قلمروپیایی و
کنترل تعداد استفادهکنندگان از یک فضا دارد و نزدیک بودن دو گزینه اول یعنی مسکن بسییجیان

151

سید امین سیدین ،مهرداد جوارهیان ،حسین آاقبابایی و اقردبازییدی

ژپوهشناهم حقوق کیفری  /سال دهم ،شماره اول ،بهار و اتبستان ( ، 9318ایپپی )91

تالش و مسکن مهر رشت ،و حتی عدم وجود تفاوت فاحش بیا مسیکن ارکیید گلسیار ،مبیین تیأثیر
عوامل مهم دیگری همچون اصول نظارت طبیعی و شنودپذیری بهعنوان شاخصههیای پراهمییتتیر
میباشد .همانطور که پیشتر هم گفته شد ،وضعیتهای مختلف با توجه بیه ویژگییهیای مخیتص
خود ،نیازمند بهرهگیری از روشهای متنوعتری در اراییه راهکارهیا از اصیول مختلیف دارد .بیه ایین
ترتیب که با وجود سه تیپ مختلف پالن (مسکن بسیجیان تالش با پالن انشعابی :در هر طبقه اغلب
دو واحد ،مسکن مهر رشت با پالن انشعابی :در هر طبقه غالباً چهار واحد ،مسکن ارکید گلسار رشت
با پالن انشعابی :غالباً یک تا دو واحد) آمار حاصل از بررسی میزان موفقیت اقدامات قلمروگرایانه ،در
بازه نزدیکی نسبت به هم قرار دارند و این به آن خاطر است که به دلیل محیدودیت تعیداد واحیدها
در هر طبقه ˚طبق آنچه پیش از این اشاره شد -راهکارهای منتج به قلمروپایی و حس تعلق جهت
محافظت از فضا ،به جهت کم بودن تعداد استفادهکنندگان ،بهصورت پییشفیر در حید مناسیبی
رعایت شدهاند و در حقیقیت سلسیله اقیدامات بیرای بهبیود وضیعیت فضیاها از طرییق راهکارهیای
قلمروگرایانه و مرزبندی ،نتایج بهینهتری را به دنبال نخواهد داشت.
بیشترین فراوانی تعداد واحد در هر طبقیه در مسیکن بسییجیان تیالش  11.3درصید دو واحید،
مسکن مهر رشت  54.5درصد چهار واحید و مسیکن ارکیید گلسیار رشیت  42.3درصید دو واحید
میباشد .الزم به ذکر است که در مسکن مهر رشت به دلیل استفاده از پاگردهای غیرضروری وسییع
در طبقات ،گاهی در بعضی ساختمانها از این پیاگرد بیرای افیزایش تعیداد واحیدها در هیر طبقیه
استفاده شده است .به طوریکه در مسکن مهر رشت ،حدود  22درصد فراوانی ساختمانهایی اسیت
که بیش از چهار واحد در هر طبقه دارند .نکته قابل توجه دیگر ،وجود فراوانی  13.3درصد طبقیات
تکواحده در مسکن ارکید گلسار رشت است که میزان باالی رفتارهای قلمروگرایانه سیاکنین آن را
توجیه میکند.
دیگر رفتارهای شاخص قلمروپایی مانند محافظت از پارکینگ بیه ترتییب در مسیکن بسییجیان
تالش ،مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت عبارت اسیت از 41.3 :درصید 35.2 ،درصید و
 51درصد که این فراوانیها برای محافظت از حیاط در ترتیب فیوق عبیارت اسیت از 33.3 :درصید،
 24.1درصد و  51درصد .به جیز فراوانیی کمتیر در مسیکن مهیر در مییزان محافظیت از حییاط و
پارکینگ (به دلیل عدم محصور بودن همکف که به عنوان پارکینگ پیلوتی مورد استفاده است و نیز
عدم وجود حیاط) ،سایر فراوانیها نتایج پیشین را تأیید میکنند .میزان استفاده از حیاط در مسکن
بسیجیان تالش و مسکن ارکید گلسار رشت به ترتیب برابر اسیت بیا 13.1 :درصید و  42.3درصید.
میزان کم استفاده از حیاط در نمونهها ی مورد مطالعه به صیورت کلیی و مییزان بسییار کیم آن در
مسکن بسیجیان تالش ،ناشی از نقصانهایی است که برطرف نمودن آنها مستلزم راهکارهیای ذییل
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اصول چهارگانه میباشد که در قسمت نتیجهگیری لیست شدهاند .کوچک بودن حیاط (خصوصیاً در
مسکن بسیجیان تالش) ،عدم وجود امکانات برای مقاصد مختلف مانند بازی کودکان ،فضای سیبز و
 ...از مشکالت اساسی و مانع استفاده مداوم از حیاط ساختمان است که در صورت تحقق آن ،امکان
نظارت طبیعی افزایش مییابد .به طوریکه  22.1درصد از ساکنین مسکن ارکید گلسار گفتهاند که
درصورت وجود آن امکانات ،استفاده مداوم آنها از حیاط ،افزایش خواهد یافت.
اهمیت راهکارهای ذیل اصل شنودپذیری در پاسهگویی سیاکنین سیه مکیان میورد مطالعیه در
بررسی فراوانی سؤال زیر مشخص میگردد .در مسکن بسیجیان تالش ،مسکن مهر رشیت و مسیکن
ارکید گلسار رشت به ترتیب  13.3درصد 51.1 ،درصد و  15.3درصد از پاسهگوییان ،بیر ایین نظیر
هستند که در صورت شنیدن صدای مشیکوک ،وادار بیه پیگییری موضیوع مییشیوند .ایین اصیل و
راهکارهای آن و حساسیت ساکنین نسبت بیه صیداها ،زمیانی پراهمییتتیر بیه نظیر مییرسید کیه
راهکارهای قلمروگرایانه رنگ باخته و امکان نظارت طبیعی نیز وجود ندارد.
میزان تشخص سردر ورودی ساختمانها- ،که از راهکارهای قلمروگرایانه هم در سطح ساختمان
و هم در سطح مجموعه میتواند عمل کند -در سه مکان میورد مطالعیه مسیکن بسییجیان تیالش،
مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت به ترتیب برایر است بیا  32.2درصید 22.4 ،درصید و
 51.1درصد .قراوانی نزدیک به هم در دو نمونه مورد مطالعه اول ،ناشی از یکدست بودن حصارها و
دروازهای صرف بودن ورودیهای ساختمانهای مسکونی در مسکن بسیجیان تاش و نیز عدم وجود
سردر مشخص در ساختمانهای مسکن مهر رشت میباشد .حال آنکه در مسکن ارکید گلسار ،هیر
ساختمان ،کم و بیش دارای سردر منحصر به فردی میباشد.
میزان وقوع جرم بهعنوان متغیر وابسته در ساختمانهای مسکونی در سه مکیان میورد مطالعیة
مسکن بسیجیان تالش ،مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت به ترتیب برابر است بیا 15.1
درصد 42.1 ،درصد و  31.2درصد کیه در هیر سیه مکیان ،سیرقت پرشیمارترین بیزه اتفیاق افتیاده
میباشد.
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نمودار  -1آیا تاکنون ساختمان مسکونی شما (ورودی ،حیاط ،پارکینیگ هیا ،پاگردهیا ،پیلیوتی ،البیی ،اتیاق
انتظار ،فضاهای خدماتی و  )...مورد جرم و بزهای خا (سرقت ،ورود بیاجازه ،آدم ربایی ،درگیری و ضرب و
شتم ،آزار و اذیت ،قتل و  )...قرار گرفته است؟

نتیجهگیری
پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی در سیطح سیاختمان مسیکونی ،نیازمنید ارائیه راهکارهیای
آگاهانه با عنایت به اصول مورد کاربرد جهت نیل به اهداف مورد نظر است .با توجیه بیه گونیههیای
متصوره برای طراحی ساختمانهای مسکونی که معیار انتخابشان سیستم دسترسی میباشد ،بیرای
هر یک از گونههای سهگانه انشعابی و کریدوری و ایوانی ،طبق پژوهشهیای نظیری انجیام شیده از
طریق مطالعه ادبیات موضوع و نیز پژوهش میدانی انجام شده در نمونههای مورد مطالعیه از طرییق
ابزار پرسشنامه ،به ترتیب اولویت با راهکارهای اصیول شینودپذیری ،قلمروپیایی و نظیارت طبیعیی
میباشد .البته گذار راهکارها از اصلی به اصل دیگر ،امری است که طراح برای تکمیل اهیداف اصیلی
خود ،یعنی افزایش میزان پیشگیری از وقوع جیرم و کیاهش تیرس از وقیوع آن در مییان سیاکنین،
ناگزیر از استفاده آن است .بایستی توجه داشت که اصل قلمروپایی که راهکارهای منتج به موفقییت
تحقق آن ،غالباً تأثیر بسزایی بر افزایش میزان موفقیت پیشگیری از وقیوع جیرم از طرییق طراحیی
میگردد ،از آنجایی که هم از نظر فیزیکی و هم از نظیر القیای حیس مالکییت ،حفاظیت از فضیا را
توسط استفادهکنندگان آن فضا سبب میشود ،در قسمتهایی که بحث قلمروهیای نیمیهعمیومی و
نیمهخصوصی به میان میآید ،راهکارهای بسیار قدرتمندی ارائه میدهید کیه حتیی گیاه بیه تحقیق
اهداف اصول دیگر نیز میانجامد (مثالً آنجا که راهکارهای قلمروگرایانه به تعییین صیریح قلمیرو از
طریق کشیدن دیوار منجر میشوند و در نتیجه دسترسی فیزیکی و یا حتی بصیری نییز بیه فضیای
مورد نظر مسدود میشود).
بهطور کلی ،تعدد واحدهای مسکونی کیه سیبب افیزایش تعیداد واشیوها در جیدارههیای نمیای
ساختمان میشود ،به شرطی که از حد مورد نظر اصل قلمروپیایی تجیاوز نکنید ،مییتوانید موجیب
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افزایش میزان نظارت طبیعی بر فضاهای نیمهعمومی ساختمان مانند حییاط گیردد کیه ایین عامیل
سبب افزایش میزان پیشگیری از وقوع جرم در سطح ساختمان مسکونی میگیردد .بایسیتی توجیه
داشت که این افزایش تعداد واحد ،اگر بیشتر از حید مجیاز مطروحیه در مباحیث قلمروپیایی انجیام
گیرد ،سبب افت شاخصههای قلمروگرایانه و تأثیر منفی بر میزان پیشگیری از وقوع جرم میگردد.
در اینجا پارهای از راهکارها ی متناسب با سطح ساختمان مسکونی با توجه بیه اصیول میورد نظیر،
ارائه میگردد .الزم به تذکر است که آگاهی از ویژگیهای هر راهکار با توجه به سطح تاثیرگیذاری و
تعلق به یک اصل از اصول پیشگیری وضعی از وقوع جرم ،هدف اصلی ارایه این راهکارها میباشد .در
حقیقت با شناخت نسبت به این دو نکته ،در هر زمان و مکان ،میتوان با توجه به ویژگیهای مسأله
و شاخصههای بستر ،اقدام به خلق ،تغییر یا جرح و تعدیل راهکارها با آگاهی از نحوه اثربخشی آنها
نمود.
•

هر ساختمان مسکونی ،دارای یک ورودی مجزا نسبت به سایر ساختمانهای مجاور خیود
داشته باشید( .پرهییز از انتخیاب گونیههیایی از سیاختمان مسیکونی کیه دارای فضیاهای
اشتراکی مانند ورودی یا حیاط مشترک میباشند( ).قلمروپایی)

•

در کلیه گونههای مسکونی ،بایستی توجه داشت که کاهش تعداد واحدها در هیر طبقیه و
نیز کاهش تعداد طبقات ،به علت آنکه سبب کاهش تعداد استفادهکننیدگان از فضیاهای
اشتراکی میگردد ،سبب تقویت حس قلمروپایی میگردد( .قلمروپایی)
عییدم تعبیییه در ورودی دوم از جبهییههییای دیگییر سییاختمان حتییی در صییورت وجییود
دسترسی های مناسب شهری ،مگر در مواردی که هدف تقسییم اسیتفادهکننیدگان بیرای
استفاده از ورودیها مدنظر است( .کنترل دسترسی)
عدم ایجاد حالتهای میانبر به گونهای که سبب کاهش استفاده از مسیر اصلی پیشبینی
شده در طراحی گردد( .کنترل دسترسی)
قرار دادن تسهیالت انباشیت زبالیه وجمیعآوری زبالیه در قسیمتی امین و روییتپیذیر در
ساختمان که قابل نظارت از بازشوهای واحدها میباشند.
استفاده از درهای بسته شونده بیرای تفکییک فضیایی راهروهیا و اختصیا آن بیه تعیداد
کمتری از ساکنین در ساختمانهای کریدوری و ایوانی( .قلمروپایی)
استفاده از گونه س اختمانی ایوانی از نوع باز آن چرا که هم امکان افزایش نظارت راهیرو از
فضای خارج را دارا می باشد و هم در صورت وقوع اتفاق ،سر و صدای آن در فضای بییرون
قابل شنیدن است( .شنودپذیری و نظارت طبیعی)
افزایش تعداد دسترسیهای عمودی (باکس پله و آسانسور) در ساختمانهای کرییدوری و

•

•
•
•
•

•
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ایوانی که سبب کاهش تعداد استفادهکنندگان از هر یک از آنها میگردد( .قلمروپایی)
• جانمایی دسترسیهای عمودی در ساختمان های کریدوری و انشعابی ،طیوری کیه سیبب
کاهش تعداد استفادهکنندگان از راهروها میگردد( .قلمروپایی)
• جداسازی فضاهای مختلف طبقه همکف (پیلوت و حیاط پشیتی ییا پیلیوت و حییاط) در
ساختمانهایی که ابتدا به بنا وارد میشویم ،با جدارههای شیشهای( .کنترل دسترسی)
• توجه به ضوابط یکسان و رعایت دقیق آن در میزان جلوآمدگیها در طبقیات بیه گونیهای
که سبب مسدود شدن دید و مزاحمت برای امکان نظارت طبیعی بر فضیاهای همسیایگی
نگردد( .نظارت طبیعی)
پرهیز از جانمایی سایبانها ،ناودانیها ،درختان ،تسهیالت انباشت زباله ،لولههای گاز و آب ،تیرهیای
برق و ( ...شکل  )VIIIدر حیاط ساختمان مسکونی به گونهای که سبب سهولت در صیعود از نمیا و
دسترسی به پنجرهها و بالکنهای طبقات شود( .کنترل دسترسی)

شکل : Vمسکن بسیجیان تالش

•

•

•
•

پنجرههای خدمات دهنده کوچک ˚مانند پنجرههای سرویسهای بهداشتی ،حمام ،انباری
و  -...که معموالً دارای ارتفاع کفپنجره ( )OKBزیادی هستند و امکان نظارت طبیعی را
فراهم نمیکنند ،حتی المقدور نبایستی در نمای اصلی ساختمان مسکونی قرار گیرند ،چرا
که مانع جانمایی فضاهایی در این جبهه میشوند که میتواننید قابلییت نظیارت فضیاهای
اشتراکی ساختمان را از طرییق دارا بیودن پنجیرههیای مطلیوب داشیته باشیند( .نظیارت
طبیعی)
پرهیز از طراحی نماها و سردرهایی که پیشآمدگیها و عقبرفتگیها و خلیل و فیرج آن،
سییبب تسییهیل در صییعود و نفییوذ بییه سییاختمان از طریییق ایجییاد حالییت نردبییانگونییه
(پیشآمدگیهای افقی در ارتفاعهای مختلف) میگردد( .کنترل دسترسی)
عییدم طراحییی بییالکن در طبقییات اول و دوم بییدون تمهیییدات پیشییگیرانه جهییت کنتییرل
دسترسی در نمای اصلی (جبهه مجاور معبر)( .کنترل دسترسی)
جانمایی دسترسیهای عمودی خصوصاً ساختمانهای انشیعابی ،در نمیای اصیلی (شیکل
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 )IXکه سبب افزایش امکان نظارت طبیعی از فضای بیرون میگردد( .نظارت طبیعی)

شکل :نمونه کار دانشجویان طراحی  5دانشگاه گیالن با موضوع مجموعه مسکونی

•
•
•
•
•

ترجیح گونه انشعابی به سایر گونهها به دلیل دارا بودن خصوصیات ذاتی منطبق با اهیداف
قلمروگرایانه خصوصاً در ساختمانهای با طبقه متوسط( .قلمروپایی)
عدم طراحی فرورفتگی و بیرونزدگی در راهروهای سیاختمانهیای کرییدوری ییا اییوانی.
(نظارت طبیعی)
عدم وجود دسترسی یا امکان نفوذ در گونههای ساختمانی کریدوری و ایوانی از راهیرو بیه
بالکن واحدها( .کنترل دسترسی)
تالش در راستای نورگیر بودن راهرو از طریق انتخاب گونه ایوانی یا نورگیرهای سقفی در
طبقه فوقانی یا وید و ( . ...نظارت طبیعی)
افزایش تعداد ورودیهای ساختمان و ملزومات آن (دروازه ،البیی ،حییاط ،پارکینیگ و )...
در صورت افزایش تعداد واحدهای ساختمان بیش از حد مجاز اصل قلمروپیایی بیا هیدف
تقسیم شدن تعداد استفادهکنندگان از فضاهای اشتراکی( .قلمروپایی)

منابع
ابراهیمی ،شهرام ( ،)1332جرم شناسی پیشگیری ،چاپ اول ،تهران :میزان.
ابراهیمی ،شهرام ( ،)1333مجموعه رویههای بین المللی پیشگیری از جرم ،چاپ اول ،تهیران:
میزان.
استوالرد ،پیل ( ،)1332پیشگیری از جرم از طریقق طراحقی مسقکن ،سییدمناف هاشیمی و
سیدعلی حسین پور ،تهران :طهان.

اشنایدر ،ریچارد و کیچن ،تید ( ،)1332برنامهریزی شهری )برای پیشگیری از جقرم) ،فیرزان
سجودی ،تهران :سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا.

اشنایدر ،تاد ( ،)1335پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی در مراکقز آمقوزش،
چاپ اول ،سروش بهریز ،تهران :دانشگاه علوم انتظامی.
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اک ،جان ای ،اسپنسر چینی ،جمزجی کامرون ،میشل لیتنیر و رونالیدای ویلسیون ( ،)1332تهیقه
نقشه برای تحلیل بزهکاری ،محسن کالنتری و مریم شکوهی ،زنجان :آذر کلک.
اکبری ،الهه و محمد زهدی گهرپیور ( ،)1332مقدمهای بر تحلیل مکقانی جقرم و جنایقا بقا
استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ،چاپ اول ،سبزوار :سینا کتاب.
ایرانی بهبهانی ،هما و سبا شیخی (« ،)1333پیشگیری محیطی از جرائم و آسیبهای اجتمیاعی در
پارکهای شهری» ،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ،دوره دهم ،شماره ،33

31-3

پنیا ،ویلیام ام و استیون ای پارشال ( ،)1331مبانی برنامقهریقزی معمقاری ،چیاپ دوم ،محمید
احمدی نژاد ،اصفهان :خاک.
محمودی جانکی ،فیروز و مجید قیورچیبیگیی (« ،)1333نقیش طراحیی محییط در پیشیگیری از
جرم» ،فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسقی ،دوره سیی و نیه ،شیماره ،2
.312-345

جاللی ،محدثه و سیدمهدی سیدزاده ثانی (« ،)1335ارزیابی پرو ه مسکن مهر شهرستان بجنورد از
منظر نظریه پیشگیری از جرم با طراحی محیطی» ،پژوهشنامه حقوق کیفقری ،دوره هفیتم،
شماره ،2

.52-33

جوان جعفری ،عبدالرضا و سید مهدی سیدزاده ثانی ( ،)1331رهنمودهای عملی پیشقگیری از
جرم ،تهران :میزان.
جواهریان ،مهرداد و سیدین ،سییدامین (« ،)1332اصیول پاییه در شیکل گییری مسیکن ایرانیی»،
نخستین همایش ملی مسکن ایرانی .شیراز :دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز.
چری ،ادیت ( ،)1333برنامهریزی برای طراحی (از تئوری تا عمل) ،شیهناز پورناصیری ،تهیران:
مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
حبیبی ،سیدمحسن و صدیقه مسایلی ( ،)1332سرانه کاربریهای شهری ،تهیران :نشیر سیازمان
ملی زمین و مسکن.
دامارت ،لوسیا و دیگران ( ،)1333جامعه و احساس امنیا ،چاپ اول ،حسین بهیروان ،قیم :ائمیه
(ع).
دانستر ،دیوید (« ،)1335جان کالم طراحی» ،عباس مخبر ،مجله معمار ،شماره ،33

23-22

ذوالقدر ،محمدباقر و دیگران ( ،)1331رهیافاهای نوین پیشگیری از جرم ،تهران :میزان.
رحمت ،محمدرضا ( ،)1332پیشگیری از جرم از طریق معمقاری و شهرسقازی ،تهیران :بنییاد
حقوقی میزان.
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راسه ،قربان پور و بابایی ،محمد علی (« ،)1331ارزیابی طرح مسکن مهر رشت از منظیر پیشیگیری
محیطی از جرم» ،پژوهشنامه حقوق کیفری ،دوره هشتم ،شماره پیاپی ،15

.222-235

زیاری ،کرامتا ،)1333( ...برنامهریزی کاربردی اراضی شهری ،چیاپ ییازدهم ،تهیران :دانشیگاه
تهران.
قاسم زاده ،مسیعود ( ،)1331معیارهای ابعادی و مالحظات طراحی فضاهای واحقد مسقکونی
شهری ،چاپ اول ،تهران :مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی.
کالرک ،رونالد وی ( ،)1333پیشگیری از جرم مطالعه موردی سرقا خودروهقا و سقرقا از
خودروهای داخل پارکینگ ،مهدی مقیمی و مرتضی مقیمی ،تهران :روناس.
کالرک ،رونالد وی و جیان اک ( ،)1333جرم شناسقی پیشقگیری  66رویقه و راه کقار بقرای
پیشگیری از جرم ،چاپ اول( ،مهدی مقیمی و مهدیه تقیزاده ،تهران :سازمان زرد.
کلکوهن ،ایان ( ،)1332طراحی عاری از جرم؛ ایجاد مناطق امن و پایقدار ،حمیدرضیا عیامری
سیاهویی و مهرداد رایجیان اصلی ،تهران :نشر میزان.
کوردنر ،گری ( ،)1332کاهش ترس از جرم ،اسماعیل حسنوند و احسان حسنوند ،تهیران :جامعیه
شناسان.
گروت ،لیندا و دیوید وانگ ( ،)1331روشهای تحقیق در معمقاری ،علیرضیا .عینیی فیر ،تهیران:
دانشگاه تهران.

گلمحمدی خامنه ،علی ( ،)1332پیشگیری از جرائم ،چاپ دوم ،تهران :جهان جام جم.
گل ،یان و بیگیت اسوار ( ،)1334بررسی زندگی فضاهای عمومی ،چاپ اول ،محمدسعید ایزدی،
سمانه محمدی و سمانه خبیری ،تهران :نشر اول و آخر.

گلدشتاین ،آرنولد ( ،)1331روان شناسی تخریب گری (رفتار مخرب) ،چیاپ اول( ،جهیانبخش
نیکوپور ،تهران :سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا.
فلسون ،مارکوس و رونالد کالرک (« ،)1333اخالق پیشگیری وضعی از جرم» ،فصلنامه مطالعقات
پیشگیری از جرم ،مجید قورچیبیگی ،سال چهارم ،شماره ،12

.133-112

محمد نسل ،غالمرضیا ( ،)1333پیشگیری از جرم از طریق طراحقی محیطقی (از نظریقه تقا
کاربرد) ،چاپ اول ،تهران :میزان.
نجفی ابرندآبادی ،علیحسیین (« ،)1323پیشیگیری از بزهکیاری و پلییس محلیی (قسیمت دوم)»،
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