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و جرم زداييو جرم زداييو جرم زداييو جرم زداييالگوهاي رفتاري الگوهاي رفتاري الگوهاي رفتاري الگوهاي رفتاري بر بر بر بر     محيطيمحيطيمحيطيمحيطي    راهكارهاي طراحيراهكارهاي طراحيراهكارهاي طراحيراهكارهاي طراحي     
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 مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه- - - - 1111

انسان مدرن شهر نشين امروزي گرفتار التهابات حاصل از مشكالت رواني قرار دارد و زندگي شهري و برنامه ريزي و طراحي 

ند جايگزيني براي بيگانگي و دور شدن انسان از طبيعت و ساير دانشهاي مرتبط با انسان در بهترين شكل خود باز نتوانسته ا

پيدا كنند . پس به نظر مي رسد بنا به داليلي كه خواهد آمد خود شهر نشيني يكي از مهمترين عوامل پديدار شدن جرائم 

و  فردي و اجتماعيست به طوري كه يافته هاي حاصل از بررسي رفتارهاي فردي و گروهي تاثير متقابل فضاهاي شهري

شكل گيري اينگونه رفتارها با دسته اي از كج رفتاريها روبرو مي شويم كه كامال از شيوه زيستن در شهر ها به وجود آمده 

اند با اين وصف ناگزير بايد چاره اي بيانديشيم تا انسان از مسير تزلزل شخصيت فردي و اجتماعي خود خارج نشده و با 

بيگانگي پيش ميبرد مقابله كند بايد ببينيم شهري كه به بهاي از ميان رفتن جوامع نيروهايي كه او را به سمت انحطاط و 

روستايي ،به بهاي صنعتي شدن و تراكم جمعيت به وجود آمده و خود سبب اصلي بسياري پديده هاي نامطلوب ناهنجار 

هش و از ميان بردن انبوهي از جرائم گرديده و روان ساكنين خود را اينگونه آشفته ساخته ميتواند رسالت و وظيفه اي در كا

متعدد محسوس و نا محسوس گردد قطعا در اين خصوص اقدامات فراوان انجام گرفته است و ما قصد داريم با استفاده از 

اين سوابق از دريچه بحثهاي روانكاوي آنجا كه مربوط به كشف روابط احساسات انسان با محيط خود ،تاثير فضا و شكل 

دكي ،روانشناسي توده اي و اجتماعي نتيجه تالش انديشمندان قرون گذشته براي رسيدن به معناي اخالق و گيري روان كو

تعيين درستي و نادرستي رفتارهاي آدمي و اتصال اين مباحث به عنوان ابزار و تجهيزات الزم يا احتياجات اوليه براي 

زم است به تعريفي از جرم دست يابيم كه ورود به مباحث طراحي شهري و برنامه ريزي آن به تحقيق و تفحص بپردازيم ال

شهري و طراحي را فراهم كند و مختص عناصر و مناسبات آن باشد به نحوي كه اگر منشاء آنها را دنبال كنيم به تاثير 

  مستقيم فضاهاي شهري در پيدايش آنگونه جرائم برسيم .آسيب شناسي رواني زندگي روزمره ناسازگاري با محيط .

 
 	�ر	�ب ���� -٢
 ����� ����� ����م - ٢-١

 سكونت براي "انسان ساخت محسوب مي شوند زيرا  هاي محيط اساسي و مهم هاي مؤلفه از محيطي آسايش

 تا برخوردارباشد مزايايي و صفات از بايد خانه كه نگونه هما و بزرگ است  اي خانه شهر زندگي، و

 براي هايي ويژگي و كيفيات داراي نيزبايد شهر زد،سا بخش آسايش و مطلوب را زندگي و سكونت

دلپذير  و صميمي و گرم محيطي بايد خانه مانند شهر همچنين.امنيت باشد و راحتي آسايش، تأمين

 . )  ١٣٧٢، لينچ"  (سازد  فراهم را مطلوب زندگي امكان تا باشد

 فراواني رابطه ميان نوعي وجود بر مبني فرضيه از حاكي متعدد اكتشافي هاي بررسي نتايج 

 .است آلوده هاي مكان با )رفتاري هاي آلودگي( اجتماعي هاي انحرافات،ناهنجاري

 هاي آلودگي و وابسته متغير به عنوان“رفتاري آلودگي” نوعي به را مجرمانه و آنوميك رفتارهاي اگر

 مطرح مي رتصو اين به تحقيق اين تعبيركنيم، فرضية مستقل مطالعه متغير عنوان به را محيطي

 آلودگي و.كنند مي هاي رفتاري،مستعد آلودگي بروز براي را مكاني شرايط محيطي هاي آلودگي:شود

  )  .  1384صالحي ،.(دارند آلوده هاي نمكا چسبندگي به به گرايش رفتاري هاي

 ريفضاهاي شه و نها درمكا محيطي آلودگيهاي و اجتماعي هاي و ناهنجاري ديگر، انحرافات عبارت به

 براي زمينه محيطي هاي آلودگي اي ازانواع دسته ايجاد درصورت.دارند زماني هم و هم مكاني به گرايش

محيطي  هاي آلودگي مفهوم ابعاد .شود مي فراهم نيز  )برعكس يا متقابأل( رفتاري هاي آلودگي بروز

 :شوند مي زير محورهاي چارچوب،شامل دراين

 ) درمحيط مدجا زايد مواد وجود( فيزيكي آلودگي .١
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 ) بصري اغتشاش( ديداري آلودگي .٢
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  )خوانايي  و محيطي اطالعات( نمادي آلودگي .٣

  )تاريكي  ( نور آلودگي .�

  آلودگي صوتي  .�

 

 با جرم با جرم با جرم با جرم     شهريشهريشهريشهري    تراكم محيطتراكم محيطتراكم محيطتراكم محيطرابطه رابطه رابطه رابطه     - - - -     2222- - - - 2222

ي شوند زيرا حداقل سرزمين مورد لزوم برا كه تراكم جمعيت از حدي تجاوز كند افراد فوق العاده پرخاشجو مي هنگامي

شكوفايي شخص در اختيار آنان نيست. دراينجا اين نكته قابل تأمل است كه وضعيت و نوع تراكم شهري و ترتيب منازل و 

قرارگرفتن آنها و مجموعاً تراكم جمعيت شهري و محيط فيزيكي شهري خود باعث و عامل جرم شهري است. شايد اگر به 

شويم رابطه تراكم محيط شهري به معناي  نگاهي بيندازيم متوجه ميآمارهاي جمعيتي در شهرها و مقايسه آن با جرائم 

صورت مستقيم قابل دريافت وتحليل است. بعضي از صاحب نظران معتقدند كه جمعيت شهري  عام قضيه با جرائم شهري به

ارد ولي بايد از قبول يابند و دست كم اين افزايش تا مرحله اي از تراكم جمعيت ادامه د و تبهكاري به موازات هم افزايش مي

 وجود يك رابطه رياضي بين تراكم جمعيت و تبهكاري خودداري كرد.

 

        ثربخشي جمعي و ترس از جرم در محالت شهريثربخشي جمعي و ترس از جرم در محالت شهريثربخشي جمعي و ترس از جرم در محالت شهريثربخشي جمعي و ترس از جرم در محالت شهرياااا        - - - -     2222- - - - 3333

دهد كه درصد  امروزه ترس از جرم در فضاهاي شهري به يك مسئله اجتماعي مبدل شده است. مطالعات نشان مي

دهند. اين  خاطر ترس از جرم تغيير مي هاي اجتماعي عادي و روزمره خود را به توجهي از ساكنان شهري، فعاليت قابل

هاي ترس از  هاي علمي بوده است. پيامد پردازان، كانون بسياري از پژوهش موضوع با جلب توجه بسياري از محققان و نظريه

 .جرم در سطوح مختلف فردي، محالت و اجتماعي قابل بررسي است

د موجب افزايش ميزان جرائم اجتماعي شود زيرا در محالتي كه ترس از جرم بيشتر است، ساكنان توان ترس از جرم مي

هاي كنترل اجتماعي نقش ايفا كنند. همچنين ممكن است زمان بيشتري را در خانه  شوند در برنامه ندرت حاضر مي آن به

شود كه اين امر خود  د و نظارت در يك منطقه ميها بروند. همين امر باعث كاهش ميزان ترد سپري كرده و كمتر به خيابان

تواند منجر به كاهش كيفيت زندگي اجتماعي شده و با  منجر به افزايش جرم در آن محله خواهد شد. لذا ترس از جرم مي

عبارتي در سطح محلي،  هايي خلوت و ناامن، باعث افزايش جرائم اجتماعي شود؛ به تبديل فضاهاي عمومي شهري به مكان

اي،  دهد. در سطح جامعه هاي محلي و پيوندهاي اجتماعي را كاهش مي رس از جرم انسجام محله و مشاركت در انجمنت

وزن ترس از جرم ممكن است عمدتا بر دوش افرادي حمل شود كه از حيث اجتماعي و اقتصادي دچار محروميت بوده و 

 .منابع الزم و كافي در اختيار ندارند خيز براي محافظت از جان و مال خود يا مهاجرت از مناطق جرم
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است، اما نظريه اثربخشي جمعي تكه مهمي را به اين پازل افزوده   گرچه ترس از جرم، يك مسئله اجتماعي پيچيده

اي و مهم در تبيين ترس از جرم باشد اما تقويت حس اعتماد بين  است. ادغام اجتماعي هرچند ممكن است عامل پايه

عنوان عامالن كنترل اجتماعي غيررسمي، در ايجاد يا بهبود محالت از  ام حول احساس تعهد به كنش بهها و انسج همسايه

توان اثربخشي جمعي را در جايي كه وجود  نقش شاياني برخوردار است ولي چنين پرسشي قابل طرح است كه چگونه مي

  ندارد، پديد آورد؟

 

        شهريشهريشهريشهري    كالبدكالبدكالبدكالبد    دردردردر    شهريشهريشهريشهري    امنيتامنيتامنيتامنيت    - - - -     2222- - - - 4444

 اجتماعي، عمومي، امنيت همچون مختلفي سطوح در كلي طور به ميتوان گرفته صورت مطالعات به جهتو با را امنيت

 بخش عنوان به نيز شــهري عمومي فضاهــاي. داد قرار بررسي و تحليل مورد محيطي و كالبدي شــهري، كاركردي،

 قــرار امنيت موضوع با نزديكي تعامل در ميشــوند؛ محســوب عرصه اين كالبدي تجلي كه عمومي عرصــه كالبدي

 كنترلهاي بين توازن به شــهر عمومي مكانهاي به ورود اجتماعي، شهرســازي تئوريهاي اهداف در» چراكه. ميگيرند

 محل هم شــهرها بنابراين. دارد بســتگي تفاوتها و شباهتها غريبه، و آشنا ناامني، احساس و امنيت صميميت، و اجتماعي

  ).2003سيبل،(كنند. مي ايجاد دافعه هم و جاذبه هم كه ميباشند فرصت و تهديد هم و تمايل و ترس

 و فيزيكي فضاي تعامــل موضوع شهري امنيت درتبيين شهري، مطالعات حوزه پردازان نظريه از يكي جيكوبز، جين

 يك ايجاد در عاملي عنــوان به افض برفعــال بودن و داده قرار توجه مورد را ميســازند را محيط كه اجتماعياي فرآيندهاي

 فعاليتهــاي برنامهريزي خيابــان، ســطح از فعال اســتفادهي حركت، ايجاد وي. كند مي تأكيد موفق و امــن محيط

 شهري خوب يك محيط ســاختن درجهت پراهميتي مؤلفههاي عنوان به را فعاليتها اين از طبيعي مراقبتهــاي و خياباني

 تجميع كالبدي، بعد بر تمركز با سينتكس اسپيس افزار نرم از استفاده با نيز هيليير بيل گروه همچنين. كند مي قلمداد

 بهترين گروه اين نظر از. كرده اند معرفــي شــهري امن محيط ايجاد در كليدي مؤلفههاي عنوان به آنرا اليههاي و خيابانها

  كنند. مي ترويج را عمومي امنيت و شده اند يكپارچه شهر، الگوي با بخوبي كه هستند آنهايي شــهري، هاي محيط

 فعاليتهاي از ترس شدهاند، ساخته ترس برپايه مكانها از برخي كه داشت تأكيد موضوع اين بر ميتوان راســتا اين در

 در افراد شــدن قفل موجب ترسها اين و هوا و آب از تــرس حتي خيابانها، از عبور از ترس مردم، با برخورد از ترس منفي،

 ديوارهاي وجود. كند مي غيرجذاب و سخت را عمومي محيطهاي يا و كرده قطع را پيرامون جهان با ارتباط و شــده محيط

 كه اين جاي به ميباشــند، وحشــت آور كه وخيابانهايي هســتند مقياس از خارج كه آســا غول ســاختمانهاي و تيره

 دو عمومي طور به فضاها اين با مواجهه در شهروندان مي شود. ذا محسوب عبور براي محلي بيشتر كند، ايجاد مكان حس

  :گرفت  خواهند پيش در را ذيل راه
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 مكانها اين به رفتن باهم يا ناامن، مكانهاي در حضور از كــردن اجتناب مثل محدودكننده، و كناره گيرانــه رفتارهــاي

  .يغيرضرور مواقع در رفتن بيرون كمتر يا و

 جرم از ترس نميتوانند واكنشها اين از كدام هيــچ البته كه شــخصي، دفاع روشهاي مثل كارانــه، محافظه رفتارهــاي

  دهند. كاهش را

 صاحب تأكيد مــورد دارد قرار شــهر با مســتقيم تعامل در اينكه به توجه با "كالبدي امنيت"  موضوع مجموع در

 افزايش نتيجه در شهروندان كه رضايتي احساس و آرامش و آســايش مايه آنرا و فتهگر قرار شهرســازي حوزه نظران

 ســنجيده طراحي دقيق، برنامهريزي بــا مطلوبيت اين كه ،)1378 حســيني،( ميدانند كالبد و محيط مطلوبيت و كارايي

موضوعــي  بخشي عنوان به نظرم كه آنجايي از لذا). 1387 حســيني،( ميشود حاصل شــهري فضاي در كافي نظارت و

 امنيت احســاس كاهش يا افزايش بر نيز بســزايي تأثير خود نوبه به تا دارد را امكان اين مينمايد، ايفا نقش كالبد از

  دارد. وجود كاربران و شهروندان نگاه از آن نقش سنجش امكان قابليت نيز منظور همين به باشــد، داشته شــهروندان

  

        تجارب تجارب تجارب تجارب . . . . 3333

        تجارب ايرانتجارب ايرانتجارب ايرانتجارب ايران    ----3333- - - - 1111

 آرزو پارك و تجريش سرپل بين ميدان راه پياده پروژه همچون اي ه شد اجرا مورد ارتباط اين در

 دفتر توسط مذكور پروژه.باشد مي ذكر قابل  )بيك (مقصود يك  در منطقه و رودخانه حاشيه در

 شمال و به طرف هب آن توسعه و شد انجام 1383 سال در منطقه يك، ، شهرداري بررسي و مطالعات

  .دارد ادامه دره گالب سمت

 بازار به محله، ساكنين پياده دسترسي بااليي براي هاي پتانسيل از برخورداري وجود با مذكور محل

 به رودخانه آب جريان چنار تنومند، درختان همچون زيبايي عناصر حضور با و صالح، امام زاده و تجريش

 افراد و گردآمدن مخدر مواد تزريق براي مكاني به رنگارنگ، يها قلوه سنگ روي بر گوناگون اشكال

 از راهي پياده اجرا و طراحي با ليكن .بود شده مذكور تبديل مواد فروش و خريد كار، بزه و معتاد

 تزريق و حاشيه مسير گذاري نرده و مناسب كفسازي با و تجريش ميدان سرپل حوالي تا آرزو پارك

 محيطي از مذكور محل كلي طور به بودند، كي مقصود ب محل اهالي از بيشتر كه سالم هاي انسان

 در آرامش، كمال در اهالي محله امروز و شده تبديل ساكنين براي مطلوب بسيار به محيطي نامناسب

 استفاده مي زيارت يا و خريد براي سواره يكتراف از دور به و امن، كوتاه مسيري از رودخانه كنار
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 براي نيز مذكور محل ) از1387(خاموشي، شود مي استفاده نيز تفرج و روي پياده براي نيز ورمذك محل از .كنند

  است. گرديده تر امن و شود شده مي استفاده نيز تفرج و روي پياده

        تجارب جهانيتجارب جهانيتجارب جهانيتجارب جهاني    - - - -     3333- - - - 2222

 بدين .است گرديده تر امن و شده تعمير و بازسازي كه است شهر مركز پارك يك،  ساندرلندانگليس موبري پارك

 شد نرده جايگزين ها آن جاي به و شدند حذف پارك پيرامون هاي حصار درختان و از تعدادي منظور

   .شد ايجاد عمومي نظارت باال بردن جهت در بازي براي جديد منطقه يك و

 از استفاده با نيز و نداشت ها وجود آن به كافي ديد كه مناطقي به ديد افزايش با همچنين

 ينظمي ب جدي به هاي رويداد و حادثه از جرم طبيعت شب، در تيم نگهباني و بستهمدار هاي دوربين

 بيرون از طبيعي نظارت ميزان پيرامون، هاي حذف حصار و جديد هاي باغ .است شده تبديل جوانانه

  )2004ديويس، ( .است داده را افزايش پارك به

  

        . يافته ها. يافته ها. يافته ها. يافته ها4444

  cpted  (1رويكرد ( ( ( (     پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي     ----4444- - - - 1111

(پيشگيري از جرايم با استفاده از طراحي محيطي) را مي توان نوعي روزكرد هدفمند در جهت طراحي   cptedرويكرد 

كارامد و هوشمندانه مولفه هاي محيطي با بكارگيري بهينه محيط مصنوع در كاهش جرايم دانست كه بطور موثري در 

ت زندگي و افزايش ميزان رضايتمندي شهروندي و در نتيجه بهبود رفاه اجتماعي افزايش سرمايه اجتماعي، بهبود كيفي

در دوبعد كاهش حقيقي جرايم   cptedجامعه تاثير بسزايي دارد . بر اين موضوع اتفاق نظر جمعي وجود دارد كه رويكرد 

وثر واقع شود. توجه به اين در محيط هاي شهري از يكسو و افزايش احساس ايمني و امنيت فضايي در آنها مي تواند م

رويكرد را در دهه اخير، مي توان ناشي از بحران هاي ناشي از وقوع جرايم دانست در فضاهاي عمومي و نيمه عمومي شهري 

دانست كه علي رغم هزينه كرد منابع مالي گسترده،نتايج مورد انتظاري را براي مديران شهري به ارمغان نياورد. جداي از 

لي عدم پايداري شيوه هاي به كار گرفته شده و همچنين عدم حضور موثر گروهاي شهروندي در ارتقا جنبه هزينه هاي ما

هاي نظارتي محيطي، به انضمام ناكارآمدي الگوهاي طراحي فضا ، به گونه اي بود كه در نتايج حاصل از  مداخالت كالبدي 

رويكرد شهرهاي امن را با  "وكرل و وايتزمن "و محقق كانادا بتدريج به عنوان يك الزام در فرايند طراحي وارد گرديد. د

تاكيد بر مديريت و پيشگيري جرائم، پيشنهاد كردند. اين رويكرد بر همكاري بين دولت ها و شهروندان به ويژه با تاكيد بر 

1. Crime Prevention Through Environment Design 
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توجه مي نمايد. گروهاي منزوي و در حاشيه قرار گرفته، پيشگيري اجتماعي و تغييرات فيزيكي موثر بر امنيت شهري 

       وكرل و وايتزمن براي افزايش ايمني و امنيت در فضاي شهري سه عامل را بيان مي كنند:

   آگاهي از محيط

 قابليت مشاهده توسط ديگران.

 دسترسي سهل به كمك در صورت نياز.

يي براي رهايي از الگوهاي يكپارچه نمودن اين مولفه هاي طراحي و برنامه ريزي، ايمني و امنيت را با ارائه فرصت ها

موثر جرم افزايش مي دهد. در شهر امن، ايمني در فضاي شهري تامين شده و فرد در شهر احساس امنيت خاطر و فقدان 

خطر مي كند. درواقع پايه بحث شهر ايمن بيشتر بر روي مسائلي متمركز است كه ميزان خطرات را به حداقل برساند. بر 

  مداخالتي در كالبد شهر نيز بايد با توجه به راهبردهاي اين رويكرد صورت گيرد. همين اساس هرگونه اقدام

  

 ))))    Cpted    طراحي محيطي (طراحي محيطي (طراحي محيطي (طراحي محيطي (اصول اصول اصول اصول     - - - - 4444----1111- - - - 1111

)، خصوصيات فيزيكي محيط ساخته شده را كه مناسب جرم Cptedاصول پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي (

ين اصل استوار است كه طراحي و نوع محيطي فيزيكي پيرامون ) مورد توجه قرار مي دهد و بر ا138: 1383هستند (پيز، 

انسان بر رفتار وي تأثير مستقيم مي گذارد و رفتار انسان نيز به دنبال آن بر موقعيت هاي جرم زا و ترس از جرم اثر مي 

ط بين محيط پيرامون و مي توان ارتبا )Cptedگذارد و كيفيت زندگي را تحت الشعاع قرار مي دهد. بنابراين با استفاده از (

فرصت ارتكاب جرم را درك كرد و فرصت هاي ارتكاب جرم را از طريق طراحي محيط مناسب و اتخاذ تصميم هاي صحيح 

). اين رويكرد نيز همانند رويكرد پليس جامعه محور، حل 19: 1385مربوط به طراحي محيطي كاهش داد (اتكينسون، 

) مستلزم به خدمت Cptedا از طريق همكاري تنگاتنگ با شهروندان مي داند. (مسئله و اساس پيشگيري از وقوع جرم ر

گرفتن نيروي كار و صرف هزينه گزاف براي پيشگيري از وقوع جرم نيست؛ بلكه در بطن آن راهبردهايي نهفته است كه مي 

افزايش كيفيت زندگي و  توان با بهره گيري از آنها محيط فيزيكي پيرامون خود را به گونه اي مديريت كرد كه ضمن

احساس امنيت شهروندان، ميزان وقوع جرم نيز كاهش اساسي پيدا كند. به طور كلي مي توان گفت كه پيشگيري از جرم از 

طريق طراحي محيطي براي ايجاد رفتار مطلوب، افزايش كارآمدي و كاهش بروز رفتارهاي ضد اجتماعي و انجام اقدام هاي 

). از ديگر آثار مثبت اين رويكرد مي توان به 5- 16: 1385خطر وقوع جرايم است (اشنايدر،  مقتضي براي از بين بردن

تقويت حس تعلق به محيط در ساكنان و حتي افزايش قيمت زمين و خانه اشاره كرد. اين ديدگاه از لحاظ مباني نظري تا 

نظريه هدف و تمركز خود را بر محيط  حدودي شبيه پيشگيري وضعي است؛ ولي قلمرو و كاربرد آن محدودتر است. اين

ساخته شده و جرايم مرتبط با آن در مناطق مسكوني مانند: خراب كاري و سرقت قرار مي دهد. به عبارت ديگر، اگر محيط 
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به نحوي طراحي شود كه بتواند موجب بهبود نظارت افراد شده، تعلق ساكنان را به قلمرو خود باال برده و تصويري مثبت از 

ايجاد كند، فرصت هاي مجرمانه كاهش خواهد يافت و مجرمان از ارتكاب جرم باز خواهند ماند. زيرا در معادله عقالني فضا 

مجرم، ميزان تالش و خطر ارتكاب جرم بيشتر از منافع حاصل از جرم خواهد بود. اين ديدگاه نسبت به ساير انواع 

اين نظريه توسط سي. ري. ». ساده تر از تغيير شخصيت افراد استتغيير وضعيت بسيار «پيشگيري اين مزيت را دارد كه: 

). در 347-349: 1388) ابداع و تنظيم شده است (محمودي جانكي و قورچي بيگي، C.R. Jeffery-1971جفري (

د كشور انگلستان، اين رويكرد منجر به اين شده است كه در نيروهاي پليس پست هاي تخصصي از افسران رابط به وجود آي

مشاوره مي دهند.   كه در زمينه طراحي ساختمان ها و اماكن عمومي به منظور كاهش كشش آنها براي جرم و بي نظمي،

يكي از انتقادات وارده به اين نظريه اين بوده كه منازل، اماكن خريد، مدارس و نظاير آنها به گونه اي طراحي شده اند كه 

راي جرم مناسب هستند. اما اين فكر هيچ وقت اظهار نشده تا وقتي كار از كار اندكي تأمل مي تواند نشان دهد كه آنها ب

 Oskarگذشته و جرم انجام شده است. معروف ترين شارح نوع طراحي ساختمان بر ارتكاب بزه، اسكار نيومن (

Newman(  بود كه عبارت» ) فضاي قابل دفاع Defensible Space(((( «وع تفكر به از وي كليد واژه اي است كه اين ن

). فضاي قابل دفاع به مكان هاي باز، نقاط ورودي و مسيرهايي كه براي 138: 1383وسيله آن شناخته شده است (پيز، 

ساكنان اين امكان را فراهم مي آورند تا از مكان زندگي خود در برابر متجاوزان و فعاليت هاي جرم خيز محافظت به عمل 

). در واقع فضاي قابل دفاع يك نظريه طراحي مي باشد كه متأثر از 180: 1387 آورند گفته مي شود (فتحي و ستاكه،

    ).60: 1387سكونت انسان و تجربه كاربري است كه از قسمت اعظم شيوه معماري روز عدول مي كند (بيات و همكاران، 

  ركن استوار است: 6پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي بر 

  مروگرايي):تعيين حدود قلمرو (قل - الف

منظور از تعيين حدود قلمرو، توانايي برقراري اقتدار بر محيط و تعيين شخص مسئول در منطقه و كساني كه مجازند 

در آن حضور داشته باشند و آنهايي كه اجازه حضور ندارند، مي باشد. استفاده از روپوش هاي متحدالشكل يكي از مصاديق 

: 1385استفاده از آن، افراد بيگانه را مثالً از دانش آموزان تشخيص داد (اشنايدر،  تعيين حدود قلمرو است كه مي توان با

). شايد هيچ عامل محيطي به اندازه قلمروگرايي و نقض آن موجب خشونت انساني در ابعاد وسيع نشده باشد. مبناي 5- 16

  ر هر فرهنگي متفاوت است. قلمرگرايي انسان ممكن است غريزي باشد؛ ولي ايجاد، مقدار و دفاع از قلمرو د

  مراقبت يا نظارت طبيعي: -ب

نظارت را مي توان بخشي از محافظت بالقوه محله دانست. اگر مجرم تصور كند كه در صورت ارتكاب جرم در معرض 

د. نظارت و مشاهده قرار خواهد گرفت، اگر چه در واقع نيز اين گونه نباشد، احتمال ارتكاب جرم توسط وي كم تر خواهد ش

زيرا وي در فرآيند گذار از انديشه به عمل، منافع و خطر ارتكاب جرم را مي سنجد. وي مي داند كه در اين محله به علت 
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نظارت بالقوه و احتمال دخالت ساكنان و پليس، خطر دستگيري باال خواهد بود و در نتيجه از ارتكاب جرم منصرف خواهد 

رسمي يا طبيعي از طريق پنجره ها، رسمي يا سازمان يافته از طريق نگهبانان يا گونه است: غير  3شد. اين نوع نظارت بر 

  ).355- 357: 1388محافظان امنيتي و مكانيكي از طريق روشنايي و دوربين مدار بسته (محمودي جانكي و قورچي بيگي، 

  كنترل طبيعي ورود: -پ

(اشنايدر، » غريبه و همچنين نحوه ورود آنها قدرت محدود كردن ورود افراد«كنترل طبيعي ورود عبارت است از: 

). اين كنترل شامل راهبردهاي غير رسمي يا طبيعي، رسمي يا سازمان يافته و مكانيكي مي باشد. تحقيقات 5- 16: 1385

نشان مي دهد مناطقي كه داراي ورودي ها و دسترسي نامنظم و بي قاعده هستند نسبت به مناطقي كه داراي ورودي و 

  محدود هستند جرايم بيشتري را تجربه مي كنند. دسترسي 

  تصوير و نگهداري از فضا: -ت

امنيت و قابليت زندگي در يك فضا بستگي به درك و تصويري دارد كه ساكنان و محله هاي مجاور از آن فضا دارند. اگر 

شد. اين بخش با نظريه پنجره  ساكنان تصوير بدي از آن فضا داشته باشند، احتمال ارتكاب جرم در آن فضا بيشتر خواهد

انه اي از اين است كه هيچ كس هاي شكسته ارتباط تنگاتنگ دارد. به اين معنا كه يك پنجره شكسته و تعمير نشده نش

نگران نيست و بنابراين شكستن پنجره هاي بيشتر هيچ هزينه اي ندارد. يا اينكه اگر يك محله تميز باشد و ديوار نويسي ها 

  سريع پاك شود و خرابي ها سريع تعمير شود، اين تصور در ذهن ايجاد مي شود كه اين محله، ملك بدن صاحب نيست.

  ج جرم:سخت كردن آما -ث

سخت كردن آماج جرم در ساختمان به معناي بهبود استانداردهاي امنيتي در ساختمان است كه موجب دور نگه داشته 

مجرمان از ساختمان مي شود. به عبارت ديگر مي توان گفت سخت كردن آماج جرم به اين معناست كه آماج ها و اشيايي 

به نحوي طراحي شوند كه در برابر جرم مقاوم بوده و از تخريب يا سرقت كه معموالً مورد تحريب يا سرقت قرار مي گيرند 

  در امان بمانند.

  فعاليت هاي حمايتي و پشتيباني: -ج

اين فعاليت ها شامل استفاده از طراحي به منظور تشويق ساكنان در جهت استفاده و حضور بيشتر در فضاهاي عمومي 

ي ناامن در مكان هاي امن يعني مكان هايي با ميزان فعاليت باال و فرصت است. به عبارت ديگر، قرار گرفتن فعاليت ها

نظارت فراوان. از طرف ديگر، فعاليت هاي امن به مانند آهن ربايي عمل مي كنند كه موجب خواهند شد تا افراد يك محله 

انكي و قورچي بيگي، حمودي جدر يك جا دور هم جمع شده و اين مسئله موجب مي شود تا حضور مجرمان كمتر شود (م

1388:363-360.(  
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        شهروندانشهروندانشهروندانشهروندان رفتاررفتاررفتاررفتار بربربربر مؤثرمؤثرمؤثرمؤثر طراحيطراحيطراحيطراحي هايهايهايهايراهبردراهبردراهبردراهبرد    ----4444- - - - 2222

 فرهنگي – رفتاري هاي الگو شناخت شهري، مستلزم هاي فضا اصولي و درست طراحي و ريزي برنامه

 ساختن استوار جهت شهري طراحي مباني نظري به پرداختن نيازمند امروزه شهري، طراحان .جوامع است

 به محتوايي مروري با .باشند مي آن مباني از برآمده اهداف راستاي در طراحي هاي تكنيك ها و وشر

   .بازيافت توان مي “رويكرد انساني“ نام تحت را مختلفي هاي رويكرد طراحي شهري، ادبيات

 سياريب در و ساخته دشوار شهري براي طراحان را آن از گيري بهره ادبيات، اين پراكندگي و فراواني

 نمود ارائه انساني قالب رويكرد در را متضاد مفاهيمي ها ديدگاه ارائه در انسجام بعلت عدم موارد از

 هاي كه نياز گرديد مشخص موضوع اين شهري، فضاي دهي و شكل گيري شكل روند بررسي با .هاند

   .است زيستي فضاي و طراحي ريزي برنامه گونه دو هر در توجه محور انساني،

 فضا توسعه و ريزي برنامه مبناي بهرهبردار بر و انساني رويكرد شهري، هاي فضا به دهي كلش در

 اين .داده است قرار خود حركت مبناي را انساني پايدار هاي ارزش ها و نياز به توجه شهري، هاي

 را شهري هاي فضا به دهي شكل لذا و است نگاه طراحان در تحول ايجاد جهت مناسب بستري رويكرد

  .آورد مي فراهم ماهيتي انساني با

 پايدار طراحي و توسعه اصلي هاي بود شاخص خواهند قادر شهري طراحان نگرش، اين در كه چرا

  .ارائه نمايند است، طراحي بر حاكم ويژه فكري نظام بر متكي كه شهري را هاي فضا

 هاي نياز از بخشي به پاسخگويي او جهت حضور از نمادي شده، ساخته محيط هر نگرش، اين در

 و تفاوت تنوع، كه بر شهري طراحي در فرهنگي هاي هنجار به توجه لذا شهري است، فضاي در انساني

  .رسد مي نظر به ضروري ورزد، تاكيد مي شهري بافت به بخشي هويت نتيجه در

 رفتار كننده محدود و مطلوب هاي مشوق رفتار فضاهاي خلق منظور به شهري طراحان رو اين از

 استفاده با جرائم پيشگيري از هاي برنامه جمله از متعددي هاي روش و ها از استراتژي نامطلوب، هاي

 فض سازي مناسب هاي طرح قالب در شمول همه و هاي ايمن محيط خلق محيطي، هاي طراحي از

 يطمح از شهروندان درك قدرت همچنين افزايش و حركتي - جسمي معلوالن سالمندان، براي اهاي شهري

 اجتماعي ناهنجار هاي بروز رفتار از جلوگيري منظور به – محيطي طراحي هاي طريق راهكار از - شهري

  .مي گيرند بهره
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        شهريشهريشهريشهري    منظرمنظرمنظرمنظر    مؤلفه هايمؤلفه هايمؤلفه هايمؤلفه هاي    اساساساساساساساس    بربربربر    امنيتامنيتامنيتامنيت    احساساحساساحساساحساس    سنجشسنجشسنجشسنجش    شاخصهايشاخصهايشاخصهايشاخصهاي    ----4444- - - - 3333

 در »فرم« و »فعاليت« ،«ادراك» بعد ســه كه موضوع اين همچنين و شــهري منظر بودن ذهني - عيني به توجه با

 عنوان به ذيل شــاخصهاي پژوهش اين در شده انجام مطالعات اســاس بر دارند؛ دخالت مطلوب منظر شــكلگيري

 ســنجش امكان آنها از بهرهگيري با كه اســت آمده بدســت بخش آرامش و مطلوب شهري منظر سنجش معيارهاي

 .ستا انجام قابل شهري محدوده هاي در امنيت احساس ميزان

            شهريشهريشهريشهري    عموميعموميعموميعمومي    فضاهايفضاهايفضاهايفضاهاي    دردردردر    امنيتامنيتامنيتامنيت    احساساحساساحساساحساس    سنجشسنجشسنجشسنجش    دردردردرمعيارهاي موثرمعيارهاي موثرمعيارهاي موثرمعيارهاي موثر    وووو    شاخصهاشاخصهاشاخصهاشاخصها) ) ) ) 1111جدول (جدول (جدول (جدول (

احساس  

امنيت براساس 

  منظر شهري

        تعريفتعريفتعريفتعريف        معيارهامعيارهامعيارهامعيارها        اصلياصلياصلياصليلفه هاي لفه هاي لفه هاي لفه هاي مومومومو

  حس مكان

  انساني نيازهاي به احترام
 نيازهاي انساني و به احترام ايمني آرامش، چون موضوعاتي به توجه

  زيبايي

  -  ايگزينيج به تمايل عدم

  -  عاالقه ميزان

  پذيري انعطاف
 انجام پذيري و انعطاف عملكردها پذيرفتن در فضا قدرت و تواانايي

  گوناگون فعاليتهاي

  بصري سازگاري
 و بصري عملكرد سازگاري با منظر بصري خصوصيات بودن متناسب

  محيط معني

  هويت مكان

  -  مخاطبان بر تاثير

  -  نفس به اعتماد حس

  تمايز
  نقاط از منظر كننده متمايز عناصر

  ازمكان از استفاده مردم هدف ديگر،تعريف

  محيط در فعاليت نوع و عملكرد با متناسب منظر وجود  اثربخشي

  ومنظر محيط از فرد شخصي تجربه و آشنايي  پيوستگي و تداوم

  منظر در جامعه باورهاي و رسوم آداب، به وجه  فرهنگ

خاطره 

  نگيزيا

  محيط در تعلق حس و منظر از فرد رضايت  تعلق حس

    بودن مانوس

  محيط در تجربه
  ذهن در محيط منظر از موجود خاطرات

  منظر اثر و محيط تجربه -افراد



                             
 
 

   

 
 

 13

  خوانايي

  مختلف نقاط به راهيابي آسان و محيط سهل قرائت  يابي جهت

  رنااظ هر ذهن در فضا ااز روشن تصوير  وضوح و روشني

  محيط شناسايي براي نشانه و منظر شاخص عناصر وجود  نشانه وجود

  راهنما عناصر وجود  راهنما وجود

  عملكرد و فرم انطباق در فضا خوانش سهولت  عملكرد و فرم انطباق

ادراك 

عمومي و لذت 

  بصري

  (زيبايي) شناسي زيبايي

  تركيب يا فضا كالبد نوازي چشم

  پيوند با رابطه -ومصالح رنگ بندي،كيفيت

  محيط با بنا

  -  جذابيت

  آزار چشم عناصر و اغتشاش وجود  آشفتگي احساس

  (مكان حس در عملكردها تنوع) فرمها تنوع  تنوع

  ايمني
  وجود(تردد سطوح تفكيك) ايمني به توجه

  رسان آزار و خطر بي فضاهاي

  مختلف نقاط با بصري ارتباط  بصري پذيري نفوذ

  آلودگي

  زندگي بر گذار تاثير آلودگيهاي وجود

  ،(زباله)محيطي صدا، آلودگي انساني،

  ...بصري، آلودگي

    سرزندگي

فرم و ريخت 

  شناسي

  ...مناسب اندازه -هندسي نظم وجود  اندازه و شكل

  انسان، نيازهاي با شهري مبلمان ارتباط شهري، مبلمان چيدمان  چيدمان و روابط

  انساني مقياس به توجه و رعايت  نساني)(ا مقياس و ابعاد

    تزئينات و بافت

  فضا وسعت  وسعت

  نور
  شب، در بنا مناسب پردازي نور و روشنايي

  روز نور از مناسب استفاده

  فضا اندازه با منظر تناسب -فضايي تناسبات به توجه  تناسب

  محيط در موجود طبيعي ناصرع و درختان سبز، فضاي از استفاده  طبيعي عناصر از استفاده

    

  فضا در بخش آرامش رنگهاي وجود  رنگ
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 :بازيابي سالمت عمومي از طريق طراحي فضاهاي شهري و نواحي مسكونيبازيابي سالمت عمومي از طريق طراحي فضاهاي شهري و نواحي مسكونيبازيابي سالمت عمومي از طريق طراحي فضاهاي شهري و نواحي مسكونيبازيابي سالمت عمومي از طريق طراحي فضاهاي شهري و نواحي مسكوني        ----4444- - - - 4444

بر اساس ديدگاهي  طراحي شهر ونواحي مسكوني زماني مي تواند زمينه ساز سالمت جسمي ورواني شهروندان باشد كه

ريزان شهري وطراحان از سوي ديگر  ب از متخصصين سالمت و بهداشت محيطي از يك سو و برنامهائتالفي وكل گرا مرك

تصميم سازي پيرامون شكل محيط هاي شهري كارگاه  به انجام رسد. برنامه ريزان و طراحان شهري الزم است درفرايند

از سوي ديگربه انجام رسانند تا يك سو و متخصصان حمل ونقل شهري  هاي مشتركي را با متخصصان سالمت عمومي از

زمينه ساز ارتقاي سالمت جسمي ورواني شهروندان باشند. از راهكارهاي ارتقاي سالمت جسمي  فضاهاي شهري پديد امده

فعاليت فيزيكي وپياده روي الگويي از زندگي سالم  : از طريق برنامه ريزي وطراحي موارد زير قابل اشاره است و رواني

ود پياده رو ها ، پياده راه ها ،مراكز وميادين خريد پياده و مسير هاي دوچرخه زمينه ساز بروز آن شهري است كه وج

 .است

 ،طراحي گرايي طبيعت نوين گرايي سنت–نوين  شهرسازي وطراحي محالت مسكوني مانند شهرسازي الگوهاي نوين

 محسوب عمومي سالمت ارتقاي در توجه قابل هاي نگرش از گرا پياده محالت وطراحي عمومي ونقل حمل شبكه براساس

  .ا فضا وزمان مورد توجه قرار گيرنداسب بمتن بايستي كه شوند مي

الگوهاي مختلط ومتراكم كاربري اراضي منجر به ايجاد تنوع وتراكم فعاليت ها و افراد حاضر وفعال درفضاهاي شهري 

  .مي شود

        راهكارهايي تقويت احساس امنيت در معيارهاي فضاهاي شهري نواحي مسكونيراهكارهايي تقويت احساس امنيت در معيارهاي فضاهاي شهري نواحي مسكونيراهكارهايي تقويت احساس امنيت در معيارهاي فضاهاي شهري نواحي مسكونيراهكارهايي تقويت احساس امنيت در معيارهاي فضاهاي شهري نواحي مسكوني) ) ) ) 2222جدول (جدول (جدول (جدول (

                اولويتاولويتاولويتاولويت        معيارمعيارمعيارمعيار

        

        راهكارراهكارراهكارراهكار

        

  خوانايي

  جهت يابي  1

  .نمايد تقويت را شهروندان جهت يابي ميتواند محله در شاخص عناصر يا و بناها از استفاده -

  .است مؤثر يابي جهت ايجــاد در عمومي فضاي با كاربريها بيــن پيوند ايجــاد -

  .است يابي تأثيرگذار جهت در دسترسيها مراتب سلسله نمودن مشخص -

  وجود راهنما  2
  شهروندان هدايت جهت راهنما تابلوهاي از استفاده -

  راهنما تابلوهاي وســيله به تعلق حس ايجاد براي محله ويژگيهاي و ظرفيتهــا معرفــي -

  وجود نشانه  3

  خوانايي ايجاد جهت در تأثيرانگيز و خاطرهانگيز عاملــي عنوان به گره از اســتفاده -

  محيط با بيشتر آشنايي ايجاد در محلي نمادهاي و نشانه ها از استفاده -

  نشانه ها و نمادها قالب در آنهــا نمايش و بومي و فرهنگي ويژگيهــاي به توجــه -

  روشني و وضوح  4

  .ميافزايد محيط وضوح سطح بر روشنايي از استفاده -

 شهروندان آگاهســازي باعث محيط در موجــود تهديدهــاي و پتانســيلها معرفــي -

   .شد خواهد

5  
 انطباق فرم و

  عملكرد

  محدود سطح در انساني مقياس از استفاده -

  شده بيني پيش عملكردي فعاليتهاي با بناها تناسب به توجه -
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  فضاهاي موجود با شده برنامهريزي عملكردهاي بين تناسب وجود -

ادراك   

كالبدي و 

  عمومي

  .مي افزايد ايمني ســطح بر رو ارهســو از پياده عابران عبور محل ســطح جداســازي-  ايمني  1

 اعالم نقليه وسايل به را ايمني رعايت به توجه معابر در دهنده هشدار عاليم بيني پيش -

  .ميكند

  .ميدهد افزايش را ايمني معابر در مناسب روشنايي از استفاده -

 طرفه يك) دسترسيها وضعيت نمودن مشخص براي مسيرها راهنماي تابلو از استفاده -

  عبوري راههاي بودن طرفه دو اي

 نمودن فعــال طريق از)محــدوده در عمومــي نظــارت ايجاد بــه توجــه -

  فضاه سمت به مسكوني بناهاي پنجره هاي شدن باز ساعته،24كاربريهاي

   نفوذپذيري  2

  بصري

  .دارد اهميت محيط در شهروندان ديد دامنه نمودن گســترده براي ريزي برنامه -

  .مي شوند شهروندان ديد محدوديت باعث كه زايد عناصر برداشتن ميان از -

  محيط به فضا اطراف كاربريهاي پنجرههاي و در شدن باز -

  بامحيط كاربريها و فضاها تناسب و هماهنگي به توجه -  زيبايي  3

  در محيط مطلوب و مناسب روشنايي و رنگ از استفاده -

 گياهان از استفاده طبيعي محيط با مصنوع محيط انمي پيوند ايجاد جهت برنامهريزي -

  ...و

   احساس  4

  آشفتگي

  .شوند سازي مناسب بصري نظر از نماها -

  .مي دهد كاهش زيادي حد تا را آشــفتگي احساس مطلوب ســازي كف به توجه -

  .دارد نقش محيط آشفتگي كاهش در شهري ســبز فضاي و گياهان درختان، آرايش -

  دارد. اهميت فضاهاي شهري در باالستفاده فضاهاي و كنجها ردنب بين از -

 تعامالت ســطح افزايش باعث محله در فعاليتي و كاربــري تنــوع وجود به توجــه -  تنوع  5

  .مي شود اجتماعي

  .مي آورد وجود به شهروندان براي را جذاب محيطي نيز كالبدي و فرمي تنوع ايجاد -

 فرهنگي و اجتماعي نيازهاي ويژه به شهروندان نياز با متناسب كاربريهاي بيني پيش -

  مي آورد. وجود به سكونت براي مطلوب محيطي آنها،

 و نموده انگيزتر دل را محيــط ســبز، فضاي اجراي در طراحي اصول از اســتفاده -  سرزندگي  6

  .مي دهد افزايش را سرزندگي

 تقويت را محيط شادابي و سرزندگي ياهانگ و درختان و طبيعي عناصر از اســتفاده -

  .مي كند

 به را محيط در شهروندان حضورپذيري ســطح افزايش محيطي آلودگيهاي كاهش -  آلودگي  7

  .داشت خواهد همراه

  .مي گردد سالمت محيط افزايش باعث سطحي آبهاي آوري جمع -

 كاهش را محيط در دموجو آلودگيهاي آنها آز زباله آوري جمع و آب جويهاي اليروبي -

  .ميدهد

 افزايش را محيط جذابيت شهروندان نياز با متناســب كاربريها تعريف براي تالش -  جذابيت  8

  .ميدهد

 مصنوع عناصر و طبيعي عناصر ميان پيوند ايجاد و مناســب سبز فضاي از اســتفاده -

  .دارد اهميت

  مي دهد. افزايش را محيطي مطلوبيت مناسب، شهري مبلمان از استفاده -
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 تأمين محيط در آســايش ايجاد و آرامش برقراري مطلوبيت، احســاس ايجاد با فضا، در امنيت احســاس مجموع در

 وجود مزاحم، اصوات وجود محيطي، ناهنجاريهاي افزايش شهري، محالت نامتوازن توسعه به توجه با متأســفانه كه ميگردد

 عمومي فضاهاي در منيتا احساس سطح ارتقاء در شهري منظر مؤلفههاي نقش بررسي مناظري ايجاد با آلودگيها انواع

 به دســتيابي منظور به دارد ضرورت بنابراين. اســت زده دامن محالت اين در ناامني و آشــفتگي حس به شهري نامطلوب

 ميگيرد صورت بصري نگاه ريچهد از كه محيط با شهروندان تماس سطح اولين عنوان به شــهري منظر به امنيت، احساس

 و معنايــي ادراك برگيري در با شــهري منظر كه اســت آن بيانگر گرفته صورت مطالعات. داشــت ويژهاي توجه

 حدود تا مؤلفه ها ساير به نســبت «مثبت عمومي ادراك ايجاد» و «محيط خوانايي» اولويت دو به توجه با فضا از مطلوبيت

  .مي نمايد ايفا را سازندهاي نقش شهري محالت در امنيت ساحسا ايجاد در زيادي

 

  موانع موانع موانع موانع  وووو راهبردهاراهبردهاراهبردهاراهبردها        ----    5555

طراح از آنجا كه مي بايست انسان را مقياس كار خود قرار دهد بيشتر به مطالعات روانشناسي علي الخصوص درباره  -1

وانشناسي توده اي يا اجتماعي با آگاهي ساختمان رواني انسان و مفهوم ناخود آگاه ، آسيب شناسي رواني زندگي روزمره ، ر

از اينكه رفتارهاي فردي انسان ناگهان در هنگام حضور در ميان جمع تغيير مي يابد ،كشف رابطه احساسات انسان با محيط 

بپردازد و خود را تجهيز كند اولويت در تاثير محيط در شكل گيري شخصيت انسان است چون كار طراح سرو كار دارد با 

ه مكانها و محيط كه فضا را تشكيل مي دهند و بناست فضايي را با طراحي شهري ايجاد كند كه ما بين محيط و مجموع

مكان جاريست . اين فضا پس از مدتي كه انسانها در آن بسر بردند شخصيت و روح  مي يابد كه به تعبير نوربرگ شولتز 

 روح موجود در ابنيه به مردم و مكان ها زندگي مي بخشد.

توجه همزمان و همگام و توامان ابعاد كالبدي با زيبا سازي نه سطحي و تزئين صرف بلكه با اصل تابعيت شكل از  -2

كاركرد ،بعد معنايي براي ارضا حس انسان كه همواره معنايي را در زندگي جستجو مي كند و بعد عملكردي با حذف 

ي شهري توجهي ويژه به از ميان بردن محله هاي فقير نيازهاي سطحي و تعديل عملكردهاي ماشيني الزم است طراح

 .اين به شدت بديهي است نشين نشان دهد و در خدمت اشرافي گري در نيايد چرا كه غالب جرائم از فقر حاصل مي شود و

بگيرد . طراحي بايد بازگشت انسان به طبيعت را مورد توجه قرار دهد و عواقب بيگانگي انسان با طبيعت  را بسيار جدي  -3

  بكار بردن هندسه اقليدسي همواره و هميشه نياز بشر را در معماري تامين نمي كند .

طراحي بايد با بهره گيري از دانش مهندسي (مقاوم سازي ) رفع موانع آسيب زا ، ايجاد تسهيالت سالم سازي  -4

استي به آنها نياز دارد ، عرصه هاي اخالق با ،جلوگيري از اتالف انرژي ، آموزش براي انتخاب بهتر به حذف آنچه انسان به ر

  روشهاي نگهداري بكوشد .
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در طراحي فضاهاي شهر تكيه بر فضاهاي عمومي نكنيم بلكه با توجه به تفاوتهاي روانشناسي فردي و اجتماعي   -5

چرخشي مي كند ،  فضاهاي خصوصي را نيز مورد دقت قرار دهيم . همانطور كه قبال تاكيد شد رفتار فرد در جمع تغييري

به محض خروج از فضاي خصوصي با فضاي عمومي مواجه مي شويم (پشت بام ،پاركينگ ،راه پله ها ، حياط نيز دنباله 

  فضاهاي عمومي هستند تا آستانه در كه در پس آن هر كس چيزي براي پنهان كردن دارد .

لبا با احجام سرگردان بدون اتصال به سازه (كه از تحميل كردن سليقه شخصي يا كج سليقگي از طريق نماها كه غا -6

ها را به خود اختصاص قطعا در هنگام وقوع زلزله فرو مي ريزند ) بپرهيزيم . نماها بخش اعظم دسترسي ديداري در شهر 

 . طراحي نما با نظارت دقيق متخصصين و با توجه به وضعيت اجتماعي فرهنگي صورت بگيرند (در عرصه تحقيق بهداده اند

  اين موضوع اشاره خواهد شد ) .

بستر مناسب براي عابر پياده فراهم سازيم توسعه فضاهاي شهري با احداث ميدانها ،خيابانها ، بزرگراه ها كه فقط  -7

اختصاص به عبور سواره دارند ،عملكرد هاي انساني  ضعيف و تاكيد بر غلبه و سيطره ماشين دارند ، انسان مجال ايفاي 

  فحه نمايش زندگي جمعي را پيدا نمي كند .نقش خود در ص

محالت را از هر نظر بي نياز سازيم الگوي مناسب محالت پاريس است كه هر گونه نيازي را براي ساكنين خود بر طرف  -8

مي سازد و هيچ نيازي به مراجعه به ساير محالت نيست و در مقابل از روند رو به خصوصي و متروك شدن بعضي فضا هاي 

  هوشيار باشيم كه در فصول قبل به آنها پرداخته ايم .  عمومي

اجزا جدايي ناپذير از ساختار فضاهاي شهر را كه وجوه مشترك همه شهر هاست و ريشه در منشاء باستاني پيدايش  -9

  تمدن و ادوار گذشته دارند شناسايي كنيم . 

آگاه است برخي هنرمندان ، نويسندگان فضاهاي غالب روابط و مداخالت انساني با فضاهاي شهري عمومي ناخود  - 10

جان دوس پاسوس  )  –آراگون )(انتقال منهتن –برتون ) (رعيت پاريسي  –شهري را خمير مايه آثار خود ساخته اند (ناديا 

د و اوليس اثر  جيمزجويس . شهر با فضاهاي خود در ناخود آگاه و روح انسانها حاضرند پس طراحي فضاهاي شهري مي توان

  در ريشه نا خود آگاه انسانها موثر باشد . اين همه را در مطالعات خود مد نظر قرار دهيم .

جمع آوري و دفع و بازيافت _آلودگي هاي محيط فيزيكي _دستور العمل هاي الزم براي جلوگيري از آلودگي صوتي  -11

.... و تصاوير كم كردن جهات بايد در طراحي لحاظ هجوم تابلو ها و عالئم ......._آلودگي نمادي –آلودگي ديداري  –زباله 

 .شوند 
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  راهكارها و پيشنهادات اجرايي در اصول مطروحه در رويكردراهكارها و پيشنهادات اجرايي در اصول مطروحه در رويكردراهكارها و پيشنهادات اجرايي در اصول مطروحه در رويكردراهكارها و پيشنهادات اجرايي در اصول مطروحه در رويكرد) ) ) ) 3333جدول (جدول (جدول (جدول (

 

          

        راهكارها و پيشنهادات اجراييراهكارها و پيشنهادات اجراييراهكارها و پيشنهادات اجراييراهكارها و پيشنهادات اجرايي

ي
يع
طب
ي 
ها
رو
لم
ت ق

وي
تق

  

  بكارگيري مستمر فضا بوسيله كاربران از طريق راهكارهاي طراحي محيطي. -1

 استفاده از تابلوها،عالئم و نشانه هاي بصري از طريق هنر ارتباط تصويري. -2

 بيعي و گسترش حس مالكيت از طريق نهادهاي اجتماعي.افزايش نظارتهاي ط -3

 بكارگيري استراتژي هاي بازدارندگي بوسيله ارگانهاي برنامه ريزي اجتماعي. -4

  استفاده از محوطه سازي، حفاظ و نرده در طراحي شهر. -5

ي
رس
ست
 د
رل

نت
ك

  

  استفاده از موانع مسدود كننده مانند ديوارها، حصار و نرده. -1

 از مكان وروديها و خروجي. آگاهي بخشي به مردم -2

 استفاده از زيرساختهاي شهري مناسب مانند پوشش كف، جداره و محوطه سازي. -3

  نورپردازي مطلوب و كافي بر دروازه ها، ورودي و نوع سيتم دسترسي. -4

ي
يع
طب
ت 

ظار
ن

  

  رعايت استانداردهاي مبلمان شهري مانند چراغهاي روشنايي و تابلوهاي شهري. -1

 كاربري هاي شهري از طريق برنامه ريزي شهري. التاف به جايگزيني -2

 التاف به نحوه دسترسي به اماكن عمومي مانند پاركها و پاركينگهاي عمومي. -3

 جاي دهي كيوسكهاي تلفن و روزنامه فروشي يا دكه هاي سيار در مناطق جرم خيز. -4

 امكان دهي به حضور انسان با تسهيالت خدماتي براي افزايش نظارت عمومي. -5

 ش ديد با پوشش هاي گياهي و محموطه سازي كم از طريق طراحي منظر شهري.افزاي -6

  افزايش امكان ديد در جهت گيري ساختمان و مكان پاركينگ در طراحي شهر. -7

ي 
ها
يت
عال
ز ف
ت ا

ماي
ح

ي
اع
تم
اج

  

  اصالح برنامه ريزي فضايي از طريق استفاده كارآمد از فضاهاي شهري. -1

 در مناطق جرم خيز. ايجاد تراكم در فعاليت هاي اجتماعي -2

 قراردعي فعاليتهاي اقتصادي خاص در مكان هاي همجوار نيروهاي انتظامي. -3

 جاي دهي فعاليتهاي خدماتي در مناطقي كه نظارت عمومي كمتري دارد. -4

  جايگزيني فضاهاي عمومي در مناطق با ديد و نظارت كم. -5

و 
ر 
مي
تع

ي
دار

گه
ن

  

  و عالئم ارتباطي.پ تعمير و نگهداري تجهيزات شهري مانند تابلوها -1

 حفاظت از آسيب رساندن به تجهيزات شهري مانند حفاظ درا كردن چراغهاي معابر. -2

  منظرسازي براساس معيارهاي افزايش دهنده ديد و نظارت عمومي. -3
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