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محمدعلی عامری؛ استادیار گروه امنیتی و دفاعی ،پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ،ناجا ،تهران ،ایران.
هدایت سیاح البرزی؛ استادیار گروه حقوق ،دانشکده انتظامی ،دانشگاه علوم انتظامی امین ،ناجا ،تهران ،ایران.
محمدرضا سلیمی سبحان؛ 1استادیار گروه جغرافیا ،پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ،ناجا ،تهران ،ایران.
مصطفی بالیچلندر؛ کارشناسی ارشد گروه جغرافیا ،واحد یادگار امام خمینی(ره) ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

چکیده

فضاهای شهری یکی از تأثیرگذارترین عوامل در هدایت الگوهای رفتار فردی و اجتماعی افراد هستند .تمامی رفتارهای انسان در
فضاهای معینی شکل میگیرد که بستر رفتار به شمار میآیند .از سوی دیگر ،با افزایش رشد شهرنشینی در بسیاری از نواحی ایران،
مشکالت و نارساییهای زندگی شهری افزودهشده است .ازجمله این مشکالت میتوان به افزایش جرم و جنایت در مناطق
پیراشهری اشاره کرد .از همین رو ،با طراحی محیطی محیط میتوان از بروز جرم در این مناطق تا حدی جلوگیری کرد .در این
راستا ،هدف پژوهش حاضر ،طراحی محیطی و تأثیر آن در پیشگیری از جرم در فضاهای پیراشهری کالنشهر کرج مبتنی بر رویکرد

واژههای

 CPTEDدر هشتگرد میباشد .روش تحقیق توصیفی و تحلیلی ،مبتنی بر مطالعات کتابخانهای ،اسنادی و میدانی میباشد .همچنین

کلیدی:

بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات از نرمافزار  ،SPSSمدل  FAHPاستفاده شد .بهمنظور مطالعه عمیق (تأثیرات طراحی محیطی و

طراحی
محیطی ،جرم،

در پیشگیری از جرم در منطقه پیراشهری هشتگرد) ،از آزمون رگرسیون استفاده گردیده شد .نتایج نشان داد ،طراحی محیطی در
پیشگیری از جرم در منطقه پیراشهری هشتگرد تأثیر مثبتی دارد .در ادامه نیز بهمنظور ارتباط بین شاخصهای طراحی محیطی و
پیشگیری از جرم در منطقه پیراشهری هشتگرد ،از رگرسیون چندگانه خطی استفاده شد .نتایج نشان داد ،میزان همبستگی بین

فضاهای

شاخصهای طراحی محیطی و پیشگیری از جرم در منطقه پیراشهری هشتگرد برابر با  0/68درصد است ،این مقدار گویای همبستگی

پیراشهری،

قوی بین دو متغیر میباشد.در نهایت بهمنظور رتبهبندی شاخصهای (طراحی محیطی) از تحلیل سلسله مراتبی فازی(،)FAHP

هشتگرد.

استفادهشده است .نتایج نشان داد ،به ترتیب شاخصهای کنترل دسترسی با وزن  ،0/235نظارت طبیعی با وزن 0/221تقویت
قلمروهای طبیعی با وزن  ،0/189حمایت از فعالیتهای اجتماعی با وزن  ،0/154تعمیر و نگهداری با وزن  ،0/134باالترین و پایین-
ترین رتبه را در کاهش میزان جرمخیزی در منطقه پیراشهری هشتگرد به خود اختصاص دادهاند.
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مقدمه

امنیت از نیازهای اولیه انســان اســت که نحوه پاســخگویی به آن تأثیر مســتقیم بر نحوه توســعه و پیشــرفت فردی و
اجتماعی دارد .امنیت در نواحی و محالت م سکونی به افزایش سطح کمی و کیفی رفاه در آنها منجر شده و زمینه را
برای شــکلگیری تعامل ســاکنان در محیط شــهری فراهم میکند ( .)Crowe, 2000, 25به عقیده زوکین ،بارزترین
تهد ید برای فرهنگ عمومی نگرانی ها و ترس های ناشـــی از تهد یدات و هرجومرج های بینظیر ضـــرب و شـــتم،
شــورشهای ناگهانی ،جنایات نفرتانگیز و نظایر اینها اســت که حضــور در فضــاهای عمومی شــهر را دچار تهدید
میکند .مردم در فضــاهای شــهری با انواع تهدیدها مانند جرم ،تروریســم ،آلودگی آبوهوا ،زلزله و ســیل ،تداخل
حرکت وســایل نقلیه و پیادهها روبرو هســتند .ازاینرو زوکین در کتاب فرهنگ شــهرها میگوید ،فضــاهای شــهری
بهاندازه کافی برای مردم امن نیستند ،تا آنها در خلق فرهنگ عمومی مشارکت داشته باشند ( .)Zukin, 1995تقریباً از
دهه  1970میالدی و به دلیل ر شد شتابان جمعیت شهری و افزایش بیرویه ناهنجاریهای اجتماعی در شهرها ،توجه
ویژهای به بررســیهای مکانی جرائم شــهری به وجود آمد .ســپس موضــوع پیشــگیری از جرائم بســط داده شــد و به
پی شگیری از جرائم از طریق طراحی محیطی توجه ویژه شد .تا آنجا که برخی طرفداران جلوگیری جمعی از جرم ،نظر
جیکوبز را در نظم اجتماعی طبیعی و غیررســـمی انتخاب نمودهاند و هیچ نیازی به نهادهای ثانویه همچون پلیس برای
کاهش ترس نمیبینند .در سال  1961جین جیکوبز مو ضوع وح شیگری خیابانی را موردبرر سی قرارداد .او معتقد بود
مشـــکل عدم امنیت و افزایش جرم در بســـیاری از نقاط شـــهری ،گروههای جمعیتی بزهکار یا فقر نیســـت بلکه آنها
بهعنوان یک نقطه شـــهری ،ازنظر فیزیکی قادر به اعمال امنیت و ســـرزندگی ناشـــی از آن نیســـتند (جیکوبز.)1386 ،
بنابراین فضای شهری امن در مقابل فضای شهری ناامن قرار میگیرد .ناامنی از دو جنبه عینی و ذهنی مطرح میگردد.
عینی شامل ناامنی ازجمله سرقت ،قتل و غیره است و ناامنی ذهنی شامل قضاوت در خصوص امنیت یک مکان است
(صــالحی .)107 ،1387 ،منظور از فضــای شــهری امن تأمین احســاس آرامش و آســایش داخل بناهای مســکونی در
فضاهای شهر است (امیر یاراحمدی .)15 ،1378 ،بنابراین ،امروزه با توجه به رواج ناامنیهای اجتماعی ،موضوع جرم،
ضــرورت یافته اســت .باوجوداینکه مســئله جرم در هر جامعه مقولهای پیچیده و دارای ابعاد متنوع و متعدد اجتماعی،
اقتصـــادی ،فرهنگی اســـت (صـــدرالســـادات و همکاران ،)1397 ،نباید برای تأمین این نیاز از نقش و تأثیر فضـــاهای
پیراشهری غافل شد.
ظهور مفهوم پیراشــهر ،حاصــل محدودیتهای ســاختاری مفاهیم اســت .این مفهوم ،توصـیفهای نزدیک شــهرها
اســت که طیف وســیعی از ویژگیهای شــهری و روســتایی را بازنمایی میکند (کرمی و همکاران .)2 ،1398 ،پدیده
پیرا شهر ،مح صول ت شدید تحوالت اجتماعی ف ضایی بر مبنای منطق و دیالکتیک انبا شت و چرخه ف ضایی سرمایه و
فرایندهای جهانشــمول شــهری شــدن اســت ( ،)Harvey, 1973, 1982, 1989, 2006نواحی پیراشــهری ،گونهای از
ا شکال سکونتی ا ست که در ارتباط با گ سترش افقی ،خزش دامنه تو سعه عملکردهای شهری ،در ارا ضی و ف ضاهای
روستایی ایجاد میشود (.)Piorr and et al, 2012, 10
در این را ستا ،در سالهای اخیر ب سیاری از مناطق شهری ایران براثر مهاجرتهای رو ستایی -شهری ،شهرن شینی
ناقص و تحول نیافتهای را که حاصل سرمایهداری نفتی بوده ،تجربه کردهاند ،و رشد بیرویه شهرها نهتنها منظر شهر را
دگرگون کرده ا ست بلکه با ساختو ساز و طراحی نامنا سب محیطی ،سبب ناامنی در این مناطق شده ا ست .در این
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را ستا ،ه شتگرد درگذر زمان جزء مناطق پیرا شهری شده ا ست .منطقه پیرا شهری ه شتگرد ،همچنان در معرض جرم و
ناامنی قرار دارد .همچنان این منطقه دارای یکسری نقاط کور در درون خود دارد که این امر بخصوص در شب سبب
تشدید جرم در محیط میشود.
در مقوله ایمنی و کاهش جرم ،اشـاره به موارد و عوامل محیطی اسـت که در صـورت عدم تأمین شـرایط مطلوب
وقوع حوادث اجتنابناپذیر ا ست و خطرات به صورت بالقوه و بالفعل جان و مال حا ضران ،عابران و ناظران را تهدید
خواهد نمود و مؤلفه امنیت نیز اشــاره به جرائم علیه اشــخاص و اموال آنها دارد که در صــورت عدم تأمین شــرایط
پی شگیریکننده ،اموال و جان حا ضران ،عابران و ناظران را به صورت بالقوه و بالفعل تهدید خواهد نمود .یک ف ضای
شهری امن در معنای کامل آن شامل هر دو مؤلفه فوقالذکر می شود و شرایطی که از فصل مشترک این دو به وجود
آید را میتوانیم بهعنوان فضای شهری امن توصیف کنیم ( .)Rothrock, 2010, 9در این راستا ،گفته میشود که جرم
یکی از مســـائل اصـــلی تهدیدکننده کیفیت زندگی شـــهری اســـت ،به همین دلیل افراد از مکانهایی که توأم با خطر
شخ صی و جانی ا ست دوری میجویند ( .)Blobaum and Hu-necke, 2005, 465در این میان پی شگیری از جرم از
طریق طراحی محیطی بر این فرض استوار است که با طراحی صحیح محیط میتوان عالوه بر بهبود کیفیت زندگی ،از
میزان جرائم نیز کاست ( .)Park, 2010, 23ایده اصلی تأثیر فضاها در خشونت و پی شگیری از خشونت از طریق تغییر
محیط ،برای نخ ستین بار از سوی نیومن و جیکوبز شکل گرفت .کل هدف این ایده ،کنترل جرم قبل از کنترل مجرم
بود .چشمان محقق بر روی فضاهای فیزیکی متمرکز بود و رابطه فضا با جرم پرسش اصلی بوده است .بهعبارتدیگر،
اگر محیط به نحوی طراحی شود که بتواند موجب بهبود نظارت افراد شده ،تعلق ساکنان آن را به قلمرو خود باالبرده
و تصــویری مثبت از فضــا ایجاد کند ،فرصــتهای مجرمانه کاهش خواهد یافت و مجرمان از ارتکاب جرم بازخواهند
ماند (.)Cozen et al, 2005, 328
درزمینه پیشـــگیری از جرم ،رویکردهای مختلفی مطرح گردیده اســـت که ازجمله آنها میتوان به رویکردهای
قانونی و یا اجرای ســیســتم نظارت بهوســیله پلیس ( ،)Dantzker and Robinson, 2002رویکرد اجتماعی ( Welsh

 ،)Simond, 2002 ،Syarmila Hany, 2008رویکرد مجرم یا متجاوز ( ،)Cozens and et al, 2006رویکرد محیط
فیزیکی اشاره نمود ( ،)Brantingham and et al, 1997اشاره نمود .در میان تمامی این رویکردها ،این محیط فیزیکی
است که بهاندازه محیط اجتماعی و شاید بیش از آن دارای اهمیت است ،زیرا محیط فیزیکی شامل عناصر ثابتی است
که از طریق برنامهریزی و طراحی ،میتواند منجر به کاهش فرصـــت های وقوع جرم گردند ( Naser and Fisher,

 .)1993هر رویکرد مؤل فه های منحصـــر بهفرد خود را دارد ،ا ما مهمترین آن ها که بهطورمعمول در تحقی قات
مورداستفاده قرار میگیرند ،رویکرد پی شگیری از جرم از طریق طراحی محیطی است .این نظریه بهعنوان یک رویکرد
پیشــگیرانه در شــرایط اســتراتژیک و بهعنوان فرایندی که پیشــگیری از جرم را مراحل اولیه برنامهریزی بهمنظور تالش
برای از بین بردن فرصــتهای ارتکاب جرم و جنایت تضــمین میکند ،در نظر گرفتهشــده اســت .نظریه  CPTEDرا
میتوان طراحی کارآمد و بهکارگیری بهینه کلیه عناصـــر موجود در محیط مصـــنوع بهمنظور کاهش جرائم شـــهری
دانســت که بهطور مســتقیم و غیرمســتقیم در ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش رضــایتمندی شــهروندی و بهبود رفاه و
سرمایه اجتماعی تأثیر ب سزایی دارد ( .)Crowe, 2000, 46موفقیت  CPTEDبر ا ساس پنج شاخص ا صلی آن شامل:
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قلمروگرائی ،نظارت ،کنترل دسترسی ،مدیریت و نگهداری و حمایت از فعالیت تامین می شود .مقوله امنیت بر اساس
مدل نیازهای انســـانی لنگ به لحاظ اهمین بعد از نیازهای فیزیولوژیک انســـان ،در رتبه دوم قرار میگیرد و در قالب
ادراک عملیاتی مدل اپلیارد قابل طبقهبندی است.
در راســتای پژوهش حاضــر مطالعاتی گســتردهای در ســطح ملی و بینالمللی صــورت گرفته اســت ،ولیکن در این
قسمت از پژوهش به مطالعاتی که همپوشانی با موضوع پژوهش حاضر دارند پرداخته شده است .پورجعفر و همکاران
( ،)1387در پژوهشــی تحت عنوان ارتقاء امنیت محیطی و کاهش جرائم شــهری با تأکید بر رویکرد  ،CPTEDبه این
نتایج د ست یافتند ،که باید تالش کرد که راهبرد و ا صول  CPTESدرروند طراحی معماری و یا طراحی شهری بکار
گرفته شود و جنبه اجرایی به خود بگیرد .سرگزی اول و قائمی شاد ( ،)1393در پژوه شی تحت عنوان ،برر سی تأثیر
چینش کالبدی محیط بر ارتقای امنیت و کاهش جرائم شهری در محله قاسمآباد زابل ،به این نتایج رسیدند که اصول
مطرح شده رویکرد  CPTEDدر محیطهای شهری بهخوبی به کار گرفته شوند ،تا اندازه چشمگیری از جرائم شهری
کاســته خواهد شــد و بر ارتقای حس امنیت مؤثر خواهد بود .اکبرشــاهی و ســهیلی ( ،)1397در پژوهشـی تحت عنوان
تبیین الگوهای طراحی عوامل کالبدی –محیطی مجتمعهای مســکونی مؤثر برافزایش امنیت اجتماعی ســاکنین بر پایه
رویکرد  ،CPTEDبه این نتایج دســت یافتند ،نقش عوامل کالبدی معماری در طراحی مجتمعهای مســکونی میتواند
کمک زیادی در افزایش امنیت اجتماعی ساکنین دا شته با شد .صدرال سادات و همکاران ( ،)1397در پژوه شی تحت
عنوان ارزیابی تأثیر مؤلفههای پیشــگیری از جرم در طراحی محیط بر احســاس امنیت ســاکنان در روســتاهای دهســتان
طوس ،به این نتایج رســیدند ،اثرگذاری مثبت  CPTEDتنها به تعمیر و نگهداری ،کنترل حرکت و دســترســی ،قلمرو
گرایی و نظارت و مراقبت محدود می شود و نیاز به نقش هر چه بی شتر نهادهای دیدهبانی در روستا احساس می شود تا
مؤلفه حمایت را با تأثیری مثبت در تأمین حس امنیت دخالت دهند .مونچک و آرمیتاگ ( ،)2010در پژوهش ـی نشــان
دادند که ســاکنانی که در محدودههایی که رویکرد امنیت از طریق طراحی در آنها پیادهســازی شــده اســت زندگی
میکن ند ،نصـــف دیگران احســـاس ناامنی میکن ند  2/5برابر کمتر از جرائم وســـا یل نقل یه رنج میبر ند .همچنین
محدودههای توسعهیافته مطابق اصول این رویکرد سبب کاهش  25درصدی فرصتهای مجرمانه میگردد .وکادین و
گلوب ( ،)2012در کروا سی در خ صوص اح ساس امنیت ن شان دادند که زنان و مردان در هنگام راه رفتن بهتنهایی در
محله ،پس از تاریکی هوا یا احتمال قربانی شـــدن احســـاس ناامنی یکســـانی دارند .چارایی و همکاران ( ،)2010در
پژوهشی به این نتایج دست یافتند که وضعیت روشنایی ،کیفیت معابر ،فشردگی بافت و سرزندگی محلهها در احساس
امنیت شهری مؤثر است .تاریکی ،کمنوری و یا توزیع نامناسب سیستم روشنایی ممکن است منجر به آلودگی رفتاری
و جرمخیزی شــود .پاول و همکاران ( ،)2013در پژوهشــی پس از بررســی روند پیشــگیری از جرم از طریق طراحی
محیطی در کشـــور های غربی ،انتقال این نظر یه را در امارات متحده عربی موردبررســـی قرار دادهاند .آن ها همچنین
چالش های پیش روی این نظر یه در این م ناطق را برجســـ ته کردها ند و معت قد ند که بادانش م یان فرهنگی میتوان
پیشگیری از جرم را در این مناطق توسعه داد .اشنایدر و کیتچن ( ،)2013نیز به پیشگیری از جرم را در فضای شهری از
طریق طراحی محیطی در دو کشــور ایالت متحده و بریتانیا بهطور جداگانه مورد تجزیهوتحلیل و مقایســه قرار دادهاند.
این تجارب بهعنوان پی شینهای موردا ستفاده در سایر ک شورها قابلا ستفاده ا ست .فو ستر و همکاران ( ،)2014تأثیرات
ترس از جرم را درراه رفتن و پیادهروی افراد در اسـترالیا بررسـی و تحلیل کردهاند .نتایج یافتههای آنها نشـان میدهد
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که با افزایش مداخالت و تصـــمیمگیریهایی میتوان ترس از جرم را کاهش و میزان پیادهروی را در معابر شـــهری،
افزایش داد .لیتل و همکاران ( ،)2005به بررسی احساس امنیت زنان در چهار روستا در کشورهای انگلستان و نیوزیلند
پرداختند ،نتایج نشــان داد که در طراحی فضــای عمومی ،باید به امنیت کالبدی ،دوســتانه بودن فضــا و کالبدی بیشــتر
توجه شود تا زنان روستایی در چنین کالبدی احساس امنیت کنند.
حال با توجه به مبانی نظری و پیش ـینه پژوهش مطرحشــده ،میتوان اینگونه مطرح نمود که موضــوع پیشــگیری از
جرائم با تأکید بر طراحی محیطی در مناطق پیراشهری یکی از ملزومات اساسی در مطالعات جرم و امنیت میباشد .بر
این ا ساس ،هدف پژوهش حا ضر ،طراحی محیطی و تأثیر آن در پی شگیری از جرم در ف ضاهای پیرا شهری کالن شهر
کرج ،در شهر هشتگرد میباشد .در این راستا ،پژوهش حاضر به دنبال بررسی و کنکاش سؤاالت ذیل میباشد.
بین طراحی محیطی و پیشگیری از جرم در منطقه پیراشهری هشتگرد چه ارتباطی وجود دارد؟
از بین شاخصهای طراحی محیطی با تأکید بر رویکرد  ،CPTEDکدامیک بی شترین تأثیر را در پی شگیری از جرم
در منطقه پیراشهری هشتگرد دارند؟
روششناسی

پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری و تحلیل اطالعات توصیفی و تحلیلی است.
تحلیلی ازاینجهت که ناظر بر بررسی طراحی محیطی و تأثیر آن در پیشگیری از جرم در فضاهای پیراشهری کالنشهر
کرج ،موردمطالعه شهر هشتگرد میباشد .بهمنظور انجام این پژوهش به دو روش اسنادی و میدانی به تهیهی اطالعات و
تجزیه و تلفیق آنها اقدام شده است .در مرحلهی اسنادی به گردآوری اطالعات از کتب ،نشریات ،آمارنامهها ،نقشه و
سایتهای اینترنتی پرداختهشده است .در مرحله أخذ اطالعات میدانی ،ضمن مشاهده و پرسش از ساکنین منطقه
پیراشهری هشتگرد ،از طریق پر کردن پرسش نامهها ،اطالعات الزم اخذشده است .همچنین جهت تجزیهوتحلیل
اطالعات بهدستآمده ،از نرمافزارهای  SPSSو مدل  FAHPاستفادهشده است.
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دو بخش میباشد :بخش اول :ساکنان منطقه پیراشهری هشتگرد بر اساس
سرشماری سال ( ،1395تعداد ( )55640نفر میباشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  382نفر بهعنوان حجم نمونه
انتخاب شدند .در بخش دوم جامعه نمونه شامل :متخصصان در حوزه مطالعات برنامهریزی شهری است که بر اساس
نمونهگیری هدفمند تعداد  20نفر بهعنوان جامعه نمونه در این بخش تعیین شدند .همچنین قابلذکر است ازآنجاییکه
پرسشنامه مذکور بر پایه مؤلفههای شناساییشده در تحقیق و دیدگاه صاحبنظران و کارشناسان فراهمشده است،
بنابراین روایی صوری پرسشنامه تأیید میشود .همچنین جهت تعیین پایایی پرسشنامه از آماره آلفای کرونباخ
استفادهشده که  0/82بهدستآمده و نشاندهنده پایایی قابل قبولی است .در ادامه نیز گزیدهای از شاخصها و گویههای
طراحی محیطی بیان گردیده شد(جدول .)1
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جدول  .1شاخصها و گویههای تحقیق
شاخص

گویه

نحوه سنجش

راهکارهای طراحی محیطی

مطالعات میدانی

بکارگیری مستمر فضا بهوسیله کاربران

مطالعات میدانی

استفاده از تابلوها ،عالئم و نشانههای بصری از طریق هنر
ارتباط تصویری
افزایش نظارتهای طبیعی و گسترش حس مالکیت از
تقویت قلمروهای طبیعی

طریق نهادهای اجتماعی
بکارگیری استراتژیهای بازدارندگی بهوسیله ارگانهای
برنامهریزی اجتماعی
استفاده از موانع مسدودکننده مانند دیوارها ،حصار و نرده

مطالعات میدانی

آگاهی بخشی به مردم از مکان ورودیها و خروجی

مطالعات میدانی

جداره و محوطهسازی
نورپردازی مطلوب و کافی بر دروازهها
رعایت استانداردهای مبلمان شهری

مطالعات میدانی

التفات به جایگزینی کاربریهای شهری

مطالعات میدانی

التفات به نحوه دسترسی به اماکن عمومی

مطالعات میدانی

امکاندهی به حضور انسان با تسهیالت خدماتی برای
افزایش نظارت عمومی
افزایش دید با پوششهای گیاهی
افزایش امکان دید در جهتگیری ساختمان و مکان
پارکینگ در طراحی شهر
اصالح برنامهریزی فضایی از طریق استفاده کارآمد از
فضاهای شهری
ایجاد تراکم در فعالیتهای اجتماعی در مناطق جرمخیز
قراردهی فعالیتهای اقتصادی خاس در مکانهای همجوار
نیروهای انتظامی
تعمیر و نگهداری تجهیزات شهری مانند تابلوها و عالئم
ارتباطی
حفاظت از آسیب رساندن به تجهیزات شهری

تعمیر و نگهداری

منظرسازی بر اساس معیارهای افزایشدهنده دید و نظارت
عمومی
منبع :پورجعفر و همکاران1387 ،
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مطالعات میدانی
مطالعات میدانی

های سیار

حمایت از فعالیتهای اجتماعی

مطالعات میدانی

استفاده از محوطهسازی ،حفاظ و نرده در طراحی شهر

جایدهی به کیوسکهای تلفن و روزنامهفروشی یا دکه-

نظارت طبیعی

مطالعات میدانی

مطالعات میدانی

استفاده از زیرساختهای شهری مانند پوشش کف،
کنترل دسترسی

مطالعات میدانی

مطالعات میدانی
مطالعات میدانی
مطالعات میدانی
مطالعات میدانی
مطالعات میدانی
مطالعات میدانی
مطالعات میدانی
مطالعات میدانی
مطالعات میدانی
مطالعات میدانی
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شهر جدید هشتگرد در استان البرز و در دامنه جنوبی کوههای البرز و حاشیه شمال کویر مرکزی ایران واقعشده،
این شهر ازنظر تقسیمات کشوری شهری مجزا از شهر قدیم بوده و در بخش مرکزی شهرستان ساوجبالغ قرارگرفته
است .نام دیگر این شهر مهستان است و یکی از ظرفیتهای اقامتی جدید برای کالنشهر تهران میباشد.

شکل  .1نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه در کشور و استان البرز

یافتههای تحقیق

در ابتدا قبل از بررسی میزان جرائم در منطقه پیراشهری هشتگرد ،الزم دانسته شد این رفتارها در حوزه (سرقت ،نوامیس،
اعتیاد) خالصه نماییم .در حوزه سرقت ،طبق آمار بهدستآمده از نیروی انتظامی هشتگرد ،سرقت در  13دسته
طبقهبندیشده است .همه جرائم ذیل در حوزه قانونی منطقه پیراشهری هشتگرد رخداده است(جدول .)2
جدول  .2میزان جرائم در منطقه پیراشهری هشتگرد
نوع بزه سرقت

میانگین

نوع سرقت

میانگین

نوامیس

میانگین

اعتیاد

میانگین

خودرو

21/8

کشزنی

5 /5

مزاحمت خیابانی

4 /1

مواجهه با افراد معتاد

6/2

قطعات

13/5

قاپزنی

9 /7

مزاحمت در کوچههای تنگ

16/2

مواجهه با افراد

11/3

و باریک

خودرو
منزل مسکونی

24/9

جیببری

6 /3

مغازه

7 /1

تجهیزات
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موتور سیکلت

7

اماکن عمومی

3 /1

کارتنخواب
حضور اراذل و اوباش

14/3

و زورگیران
خفتگیری

7/4

برق
احشام

خرید و فروش مواد

5 /2

مخدر

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،
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شکل  .2نمودار میزان جرائم در منطقه پیراشهری هشتگرد

مطابق جدول ( )2و شکل ( ،)2در بین انواع جرائم مربوط به سرقت ،سرقت از منزل مسکونی با میانگین  ،24/9و
سرقت از خودرو با مقدار میانگین  ،13/5باالترین و پایین میانگینها را به خود اختصاص دادهاند .همچنین در بین
نوامیس و اعتیاد ،مزاحمت در کوچههای تنگ و باریک با مقدار میانگین  16/2باالترین و مزاحت خیابانی با میزان ،4/1
پایینترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند .طبق بررسیهای میدانی در منطقه پیراشهری هشتگرد ،زمینهای بایر و
خالی بسیاری وجود دارد که هم باعث توسعه بافت آشفته شده و هم موجبات آشفتگی و بروز ناهنجاریها را فراهم
کرده است .در منطقه پیراشهری بهویژه در حاشیه خارجی آنها کوچههای نیمه تکمیل و خانههای جدا افتاد از بافت
اصلی مشاهده میشود ،بخشهایی که از منطقه پیراشهری هشتگرد از امکانات شهری چون نورپردازی با تیرهای
چراغبرق کم برخوردار یا محروماند .عالوه بر این تعدادی المپهای سوخته وجود دارد که تاریکی حاصل از این
نقصان میتواند زمینهساز ارتکاب جرم و امنیت شود و رفتوآمد ساکنان در ساعتهای شب را به پایینترین حد خود
برساند .همچنین همواره شاهدِ کنجهای دور از میدان دید و نیز در تعداد زیادی از محلههای این منطقه شاهد اختالف
سطح افقی گاه بیش از نیم متر هستیم که این بحث کالبدی در چنین مواقعی امکان پنهان شدن و حمالت ناگهانی را به
مجرمان میدهد و بهویژه در مورد زنان و دختران احتمال آسیبپذیری باالیی را به همراه دارد .همچنین بر اساس
مطالعات میدانی صورت گرفته ،با رهاسازی بسیاری از بافتهای این سکونتگاهها ،محل تجمع معتادان صورت گرفته و
زمینه ارتکاب انواع جرائم و تهاجم به شهروندان را فراهم کرده است ،وجود کوچههایی با زوایای کور و پیچدرپیچ،
وجود عقبنشینی و برآمدگی در بافت ،کوچههای بینظم و خانههای یک طبقه در حاشیههای محلههای هشتگرد ،در
شبهنگام و ساعتهای خلوت زمینهساز ارتکاب جرائم مربوط به سرقت و مزاحمتهای خیابانی و حتی خفتگیری-
های شبانه در داخل منزل میباشند.
در ادامه نیز ،بهمنظور مطالعه عمیق (تأثیرات طراحی محیطی و در پیشگیری از جرم در منطقه پیراشهری هشتگرد)،
از آزمون رگرسیون استفاده شد .در جدول ( ،)3تحلیل رگرسیون ،متغیر طراحی محیطی بهعنوان متغیر مستقل و متغیر
پیشگیری از جرم در منطقه پیراشهری هشتگرد متغیر وابسته به شیوه گامبهگام وارد تحلیل شدند ،در این راستا ،میتوان
بیان داشت که بر اساس ضریب تعیین تعدیلشده  95درصد تغییرات متغیر وابسته بهوسیله متغیر مستقل تبیین میشود و
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پس از پنج گام متوالی ،گویههای موردنظر در معادله رگرسیون باقی ماندند که مقدار آماره  Fبرابر با  387/231در
سطح  99درصد اطمینان معنیدار شد که حاکی از معنیدار بودن رگرسیون میباشد .این وضعیت نشان میدهد که
طراحی محیطی در پیشگیری از جرم در منطقه پیراشهری هشتگرد تأثیر دارد.
جدول  .3ضرایب اثرات طراحی محیطی در پیشگیری از جرم در منطقه پیراشهری هشتگرد به شیوه گامبهگام
گویه

B

ضریب همبستگی

ضریب

ضریب تعیین

چندگانه ()R

تعیین

تعدیلشده

()R2

()R2Adj

راهکارهای طراحی محیطی

0/543

0/556

0/562

1/445

بکارگیری مستمر فضا بهوسیله کاربران

0/567

0/521

0/558

1/556

استفاده از تابلوها ،عالئم و نشانههای بصری از طریق هنر ارتباط

0/569

0/556

0/598

1/451

تصویری
افزایش نظارتهای طبیعی و گسترش حس مالکیت از طریق نهادهای

0/571

0/561

0/554

1/674

اجتماعی
بکارگیری استراتژیهای بازدارندگی بهوسیله ارگانهای برنامهریزی

0/559

0/532

0/591

1/512

اجتماعی
استفاده از محوطهسازی ،حفاظ و نرده در طراحی شهر

0/554

0/561

0/621

1/554

استفاده از موانع مسدود کننده مانند دیوارها ،حصار و نرده

0/578

0/667

0/543

1/561

آگاهی بخشی به مردم از مکان ورودیها و خروجی

0/467

0/558

0/612

1/432

استفاده از زیرساختهای شهری مانند پوشش کف ،جداره و محوطه-

0/543

0/554

0/621

1/554

سازی
نورپردازی مطلوب و کافی بر دروازهها

0/572

0/622

0/665

1/615

رعایت استانداردهای مبلمان شهری

0/443

0/558

0/621

1/556

التفات به جایگزینی کاربریهای شهری

0/581

0/554

0/632

1/556

التفات به نحوه دسترسی به اماکن عمومی

0/556

0/612

0/534

1/654

جایدهی به کیوسکهای تلفن و روزنامهفروشی یا دکههای سیار

0/521

0/445

0/543

1/612

امکاندهی به حضور انسان با تسهیالت خدماتی برای افزایش نظارت

0/543

0/556

0/578

1/556

عمومی
افزایش دید با پوششهای گیاهی

0/567

0/589

0/556

1/612

افزایش امکان دید در جهتگیری ساختمان و مکان پارکینگ در

0/551

0/587

0/563

1/632

طراحی شهر
اصالح برنامهریزی فضایی از طریق استفاده کارآمد از فضاهای شهری

0/521

0/661

0/613

1/578

ایجاد تراکم در فعالیتهای اجتماعی در مناطق جرمخیز

0/567

0/654

0/556

1/571

قراردهی فعالیتهای اقتصادی خاس در مکانهای همجوار نیروهای

0/561

0/589

0/578

1/561

انتظامی
تعمیر و نگهداری تجهیزات شهری مانند تابلوها و عالئم ارتباطی

0/574

0/667

0/665

1/578

حفاظت از آسیب رساندن به تجهیزات شهری

0/567

0/654

0/612

1/554

0/498

0/554

0/610

1/561

منظر سازی بر اساس معیارهای افزایش دهنده دید و نظارت عمومی

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،
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در ادامه نیز بهمنظور ارتباط بین شاخصهای طراحی محیطی و پیشگیری از جرم در منطقه پیراشهری هشتگرد ،از
رگرسیون چندگانه خطی استفاده شد .در رگرسیون ابتدا معناداری کل مدل رگرسیون مورد آزمون قرارگرفته که این
کار توسط جدول تحلیل واریانس ( )ANOVAانجام گردید .سپس باید معناداری تک تک ضرایب متغیرهای مستقل
بررسی شود که این کار توسط جدول ضرایب انجام گرفت .همانطور که در جدول ( ،)4تحلیل واریانس مدل
رگرسیون مشخص است میزان خطای آلفای ( )Sigتحلیل واریانس مدل رگرسیون بیشتر از میزان خطای قابلقبول است
و نشاندهنده این است که بین شاخصهای طراحی محیطی و پیشگیری از جرم در منطقه پیراشهری هشتگرد ،در سطح
اطمینان باالی  ،0/99رابطه معناداری وجود دارد .بر اساس جدول ( ،)4میزان همبستگی بین شاخصهای طراحی محیطی
و پیشگیری از جرم در منطقه پیراشهری هشتگرد برابر با  0/68درصد است ،این مقدار گویای همبستگی قوی بین دو
متغیر میباشد.
جدول .4میزان تبیین تغییرات متغیر طراحی محیطی در پیشگیری از جرم
تخمین خطای استاندارد

ضریب تعیین تعدیلشده

ضریب تعیین

همبستگی

مدل

0/543

0/678

0/68

0/000

1

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،
جدول  .5تحلیل واریانس مدل رگرسیونی بین طراحی محیطی و پیشگیری از جرم
مدل

مجموع مربعات

میانگین مربعات

مقدار F

سطح معناداری

رگرسیون

24/443

28/445

28/443

0/000

باقیمانده

16/554

0/034

مجموع

40/997

28/479
منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

همانطور که در جدول ( ،)5مشاهده میشود ،سطح معناداری کمتر از  5درصد گویای ارتباط معنادار و مثبت بین
شاخصهای طراحی محیطی و پیشگیری از جرم در منطقه پیراشهری هشتگرد است.
در ادامه بهمنظور رتبهبندی شاخصهای (طراحی محیطی) از تحلیل سلسله مراتبی فازی( ،)FAHPاستفادهشده است.
درروش تحلیل سلسله مراتبی فازی ،پس از تهیه نمودار سلسله مراتبی از متخصصین خواسته میشود تا عناصر هر سطح
را نسبت به هم مقایسه کنند و اهمیت نسبی عناصر را با استفاده از اعداد فازی بیان کنند .در جدول ذیل تابع عضویت
فازی برای متغیرهای زبانی نشان دادهشده است.
جدول .6ماتریس اعداد فازی
X5

X4

X3

X2

X1

(3/2و1و)1/2

(1و2/3و)1/2

(2/3و1/2و)2/5

(1و2/3و)1

(1و1و)1

X1

(3و5/2و)2

(5/2و2و)3/2

(5/2و2و)3/2

(1و1و)1

(1و2/3و)1

X2

(2و3/2و)1

(2و3/2و)1

(1و1و)1

(5/2و2و)3/2

(2/3و1/2و)2/5

X3

(1و2/3و)1/2

(1و1و)1

(2و3/2و)1

(5/2و2و)3/2

(1و2/3و)1/2

X4

(1و1و)1

(3/2.2و)1

(2و3/2و)1

(3و5/2و)2

(3/2و1و)1/2

X5

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،
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جدول .7درجه بزرگی S jها نسبت به یکدیگر
V(S1>S5)=0.076

V(S1>S5)=055

V(S1>S4)=1

V(S1>S3)=0.56

V(S1>S2)=0/13

V(S2>S5)=1

V(S2>S3)=1

V(S2>S4)=1

V(S2>S3)=1

V(S2>S1)=1

V(S3>S4)=1

V(S2>S5)=076

V(S3>S4)=1

V(S3>S2)=0.66

V(S3>S1)=014

V(S4>S5)=0.71

V(S4>S3)=0.55

V(S4>S3)=0.56

V(S4>S2)=0.13

V(S4>S1)=0.76

V(S5>S4)=1

V(S3>S4)=1

V(S5>S3)=0.86

V(S5>S2)=0.4

V(S5>S1)=1

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،
جدول .8وزن نهایی شاخصها
شاخص

وزن نرمال نشده

وزن نرمال شده

تقویت قلمروهای طبیعی

0/44

0/189

کنترل دسترسی

0/66

0/335

نظارت طبیعی

0/57

0/221

حمایت از فعالیتهای اجتماعی

0/31

0/154

تعمیر و نگهداری

0/28

0/134

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

شکل  .3نمودار وزن نهایی شاخصها
منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

مطابق جدول ( )8و شکل ( ،)3به ترتیب شاخصهای کنترل دسترسی با وزن  ،0/235نظارت طبیعی با وزن
0/221تقویت قلمروهای طبیعی با وزن  ،0/189حمایت از فعالیتهای اجتماعی با وزن  ،0/154تعمیر و نگهداری با وزن
 ،0/134باالترین و پایینترین رتبه را در کاهش میزان جرمخیزی در منطقه پیراشهری هشتگرد به خود اختصاص دادهاند.
بر اساس نتایج بهدستآمده می توان گفت ،شاخص کنترل دسترسی نیز اولین رتبه را به خود اختصاص داده است،
در طراحی محیطی برای دسترسی مراجعهکنندگان به فضاهای عمومی تالش شود تا در آنها مشاهدهپذیری ،شفافیت،
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تعریفپذیری و مکانیابی محیط توسط شهروندان بهسادگی صورت گیرد و بر وجود نگهبان در جهت کنترل دسترسی-
ها نیز تأکید شود .همچنین پایین ترین رتبه را متغیر تعمیر و نگهداری به خود اختصاص داده است .با تعمیر و نگهداری
مبلمان و تجهیزات شهری و زیرساختهای شهری میتوان از طریق حمایت از نظارتهای طبیعی و شکلدهی به قلمرو-
های طبیعی و امکانسازی حمایت از فعالیتهای اجتماعی میتوان میزان پتانسیلهای جرمخیزی منطقه پیراشهری
هشتگرد را کاهش داد و امکان نظارتهای شهروندی بیشتر را افزایش داد.
نتیجهگیری

در دهههای اخیر با گسترش شهرنشینی و پیدایش مناطق پیراشهری و تبدیلشدن آنها به مراکز ناهمگن جمعیتی،
انواع مسائل شهری ازجمله افزایش رفتارهای ضداجتماعی و جرائم را نیز در شهرها شاهد هستیم ،درواقع شهرنشینی،
فرصت بیشتری را برای هنجارشکنی فراهم نموده است .در این راستا ،یکی از عوامل مؤثر در کاهش میزان جرمخیزی،
طراحی مطلوب محیطی میباشد .در این راستا ،نتایج پژوهش نشان داد ،در بین انواع جرائم مربوط به سرقت ،سرقت از
منزل مسکونی با میانگین  ،24/9و سرقت از خودرو با مقدار میانگین  ،13/5باالترین و پایین میانگینها را به خود
اختصاص دادهاند .همچنین در بین نوامیس و اعتیاد مزاحمت در کوچههای تنگ و باریک با مقدار میانگین 16/2
باالترین و مزاحت خیابانی با میزان  ،4/1پایینترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند.
در ادامه نیز ،بهمنظور مطالعه عمیق (تأثیرات طراحی محیطی و در پیشگیری از جرم در منطقه پیراشهری هشتگرد)،
از آزمون رگرسیون استفاده گردیده شد .نتایج نشان داد ،طراحی محیطی در پیشگیری از جرم در منطقه پیراشهری
هشتگرد تأثیر مثبتی دارد .در ادامه نیز بهمنظور ارتباط بین شاخصهای طراحی محیطی و پیشگیری از جرم در منطقه
پیراشهری هشتگرد ،از رگرسیون چندگانه خطی استفاده شد .نتایج نشان داد ،میزان همبستگی بین شاخصهای طراحی
محیطی و پیشگیری از جرم در منطقه پیراشهری هشتگرد برابر با  0/68درصد است ،این مقدار گویای همبستگی قوی
بین دو متغیر میباشد.در نهایت بهمنظور رتبهبندی شاخصهای (طراحی محیطی) از تحلیل سلسله مراتبی فازی(،)FAHP
استفادهشده است .نتایج نشان داد ،به ترتیب شاخصهای کنترل دسترسی با وزن  ،0/235نظارت طبیعی با وزن
0/221تقویت قلمروهای طبیعی با وزن  ،0/189حمایت از فعالیتهای اجتماعی با وزن  ،0/154تعمیر و نگهداری با وزن
 ،0/134باالترین و پایینترین رتبه را در کاهش میزان جرمخیزی در منطقه پیراشهری هشتگرد به خود اختصاص دادهاند.
در یک جمعبندی نتایج میتوان گفت ،از آنجا که در حال حاضر رشد بیرویه جمعیت در کالنشهر تهران سبب
ایجاد تحول در ساختار فضایی ،اجتماعی و اقتصادی منطقه پیراشهری هشتگرد در منطقه شده است ،میتوان اذعان
داشت که این تحول ،دگرگونی ساختار ارزشی و الگوهای رفتاری را شکل داده است که خود زمینهساز بروز
ناهنجاریها و کجرویهای اجتماعی شده است .حال عوامل محیطی از عوامل مؤثر بر شکلگیری جرم میباشد و
ازآنجاکه جهت نداشتن ساختار و کالبد مناسب عملکرد سریع و مناسب نیروهای انتظامی و پلیس را بهمنظور کنترل،
نظارت و رسیدگی با مشکل مواجه میکند ،ضعف خدمات و امکانات رفاهی و شبکه حملونقلی مناسب سبب شکل-
گیری نارضایتی اجتماعی میشود که میتواند زمینهساز بروز انواع جرائم گردد ،ناکافی بودن روشنایی ،مسکن نامناسب
و زیبا و منظر نامناسب شهری در بروز جرائمی مانند سرقت را تسهیل میکند ،و میتواند به شکلگیری انواع جرم مؤثر
باشد.
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مطالعهی مکانهای پرخطر و جرمخیز خیابان در هنگام شب بکارگیری تمهیدات طراحی محیطی مناسب و نورپردازی
جهت از بین بردن محلهای مستعد بزهکاری مانند از بین بردن گوشههای تاریک و فرورفته ساختمانها.

-

تزریق کاربریهای مختلط تجاری-مسکونی که باعث افزایش نظارت اجتماعی در ساعات شبانه در فضای شهری
میشود.

-

توزیع متعادل کاربریها بهنحویکه پیوستگی بدنههای خاموش و غیرفعال در ساعات شبانه.

منابع
-

اکبرشاهی ،منیژه .سهیلی ،جمالالدین .1397 .تبیین الگوهای طراحی عوامل کالبدی –محیطی مجتمعهای مسکونی
مؤثر برافزایش امنیت اجتماعی ساکنین بر پایه رویکرد  .CPTEDپنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در
گر آثار و اندیشهها.

-

پورجعفر ،محمدرضا .محمودی نژاد ،هادی .رفیعیان ،مجتبی .انصاری ،مجتبی .1387 .ارتقاء امنیت محیطی و کاهش
جرائم شهری با تأکید بر رویکرد  .CPTEDنشریه بینالمللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران ،ویژهنامه
مهندسی معماری و شهرسازی ،جلد  .19شماره  .6صص .82-73

-

امیر یاراحمدی ،محمود .1387 .بهسوی شهرسازی انسانگرا .تهران :شرکت پردازش و برنامهریزی شهری.

-

جیکوبز ،جین .1386 .مرگ وزندگی شهرهای بزرگ ،آمریکایی ،ترجمه .حمیدرضا پارسی و آرزو افالطونی ،تهران:
دانشگاه تهران.

-

سرگزی اول ،ح .قائمی شاد ،م .1393 .بررسی چینش کالبدی محیط بر ارتقای امنیت و کاهش جرائم شهری با تأکید
بر رویکرد  ،CPTEDمطالعه موردی :محله قاسم آباد-زابل .اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا واکاوی مفاهیم
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