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چکیده
امنیــت بــه واســطه در برگیــری آرامــش و آســایش شــهروندان در محیط هــای شــهری یكــی از شــاخص های

مهــم كیفیــت زندگــی و مــورد توجــه برنامــه ریــزان و شهرســازان می باشــد .از ایــن رو امــروزه برنامــه ریــزان

شــهری بــر ضــرورت توســعه ای پافشــاری می کننــد کــه تمــام ابعــاد زندگــی شــهروندان را دربرگیــرد؛ آنهــا
چنیــن توســعه ای را پایــدار و در شــأن بشــر می داننــد .یکــی از ابعــاد ایــن توســعه پایــدار ،برخــورداری افــراد

بــه محیــط مســکونی مطلــوب می باشــد کــه امنیتشــان تامیــن گــردد .ارتقــا حــس امنیــت افــراد موجــب بهبــود

وضعیــت محیــط و کاهــش ناهنجاری هــا می گــردد .بدیــن منظــور تحقیــق حاضــر می کوشــد بــه بررســی
مولفه هــای موثــر بــر افزایــش احســاس امنیــت در محلــه تهرانپــارس در منطقــه چهــار تهــران ،بپــردازد و ناامنــی

محیط هــای ســکونتی ایــن محلــه را مــورد بررســی قــرار دهــد و عوامــل موثــر در آن را بــه همــراه راهبردهــای
مناســب بــرای بهبــود امنیــت در ایــن محــدوده ارائــه دهــد .ایــن پژوهــش از نــوع توصیفــی – تحلیلــی می باشــد
کــه در تبییــن ادبیــات و پیشــینه تحقیــق و ارائــه مــدل از مطالعــات کتابخانــه ای بهــره بــرده شــده اســت و بــا توجــه
بــه تعییــن حجــم نمونــه ،تعــداد  380پرسشــنامه تهیــه شــده اســت .تجزیــه و تحلیــل داده هــا نیــز بــا روش  SPSSو

شــاخص  CSMمی باشــد کــه نتایــج حاصــل از تحقیــق نیــز مولفــه مدیریــت و بکارگیــری بــا میانگیــن  ،2.86مولفــه
دسترســی بــا میانگیــن  2.78و مولفــه حــس تعلــق بــا میانگیــن  2.5ســه مولفــه اساســی در جهــت ارتقــای میــزان
احســاس امنیــت در محــدوده هســتند کــه بطــور جزتــر نیــز بکارگیــری نورپــردازی مناســب ،ارتقــای فضاهــای

شــهری باالبــردن کیفیــت فضاهــا و ســاماندهی فضاهــای غیــر قابــل دفــاع بــه عنــوان اقداماتــی در جهــت ارتقــای
امنیــت در محــدوده مــورد مطالعــه شــناخته می گــردد .همچنیــن بــا توجــه بــه شــاخص ارزیابــی رضایتمنــدی
ســاکنین از امنیــت محــدوده شــاخص فیزیکــی کالبــدی و مدیریــت و نگهــداری بــه عنــوان بیشــترین و کمتریــن

میــزان رضایــت را بهمــراه داشــته اســت.

واژگان کلیدی  :احساس امنیت ،محیط مسکونی ،محله تهرانپارس غربی  ،شهر تهران
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بیان مسئله
امنیــت ،مصونیــت از تعــرض و تصــرف اجبــاری بــدون رضایــت اســت .امنیــت در
مــورد افــراد بــه ایــن معناســت کــه مــردم هــراس و بیمــی نســبت بــه حقــوق و آزادی هــای
مشــروع خــود نداشــته بــه هیــچ وجــه حقــوق ایشــان بــه مخاطــره نیفتنــد و هیــچ عاملــی
حقــوق مشــروع آن هــا را تهدیــد نکنــد .لــزوم و ضــرورت امنیــت در جامعــه بــه ایــن
مفهــوم ،از طبیعــت حقــوق بشــری ناشــی می گــردد و الزمــه حقــوق و آزادی هــای
مشــروع ،مصونیــت آن هــا از تعــرض و دور مانــدن از مخاطــرات و تعدیــات امنیت اســت.
مخاطــره شــامل هــر نــوع عوامــل احتمالــی اســت کــه منجــر بــه نقــض حقــوق مشــروع
افــراد می شــود(جهانبخش گنجــه و همــکاران .)1395،احســاس امنیــت یــك پدیــده روان
شــناختی -اجتماعــی اســت كــه دارای ابعــاد گوناگونــی می باشــد .ایــن احســاس ناشــی
از تجربه هــای مســتقیم و غیرمســتقیم افــراد و از شــرایط و اوضــاع محیــط پیرامــون اســت
و افــراد مختلــف بــه صورت هــای گوناگــون آن را تجربــه می كننــد .احســاس آزادی
نســبی از خطــر ایــن احســاس وضــع خوشــایندی را در افــراد ایجــاد می كنــد كــه فــرد در
آن دارای آرامــش روحــی و جســمی می گــردد.
در دوره اخیــر توجــه بــه محیط هــای ســكونتی بــه ویــژه در نواحــی شــهری بــه
عنــوان زیســتگاه اصلــی ســاكنین افزایــش یافتــه اســت و اهمیــت مســائل محیــط
شــهری هیــچ گاه به انــدازه امــروز نمایــان نبــوده اســت(رفیعیان و عســگری زاده،
 .)1388از ایــن رو امــروزه تحقیــق در مــورد مســکن عــاوه بــر مطالعــۀ ابعــاد
فیزیکــی ،شــامل جنبه هــای ســاختاری ،عملکــردی و هویتــی محیــط مســکونی نیــز
مــی شــود(محیط .)2010،از طرفــی دیگــر جمعیــت جهــان بــا توجــه بــه تغییــر ســبک
زندگــی روســتایی بــه شــهری در دهــه کنونــی بــه طــرز قابــل توجهــی در حــال شــهری
شــدن اســت (کاســیلی و همــکاران ،2014 ،پاتــل و بــروکل  .)2012 ،در ایــن زمــان،
تخمیــن زده شــده کــه بیــش از یــک میلیــون نفــر در محــات پــر جمعیــت شــهری اســکان
دارنــد ،جایــی کــه وقــوع خشــونت و گســترش بیماری هــا در آن وجــود دارد( پاتــل
و بــروکل ،2012 ،بانــک جهــان ،2011 ،کــروگ و همــکاران .)2002،در نتیجــه رشــد
ســریع رونــد شهرنشــینی ،بــه وقــوع جــرم و گســترش ناامنــی بــه عنــوان « یــک بحــران
مدرنیســم» اشــاره شــده اســت (پاتــل و بــروکل .)2012 ،بــا رشــد و توســعه ی شهرنشــینی
و گســترش كالنشــهرها و پیچیده تــر شــدن روابــط اجتماعــی شــهروندان در شــهرها،
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مفهــوم امنیــت در شــهرها ،از حالــت اولیــه و جنبه هــای فیزیكــی محســوس خــارج
شــده و ابعــاد مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی را در بــر گرفتــه اســت.
رشــد و گســترش ناامنــی در شــهرها بــا مطــرح شــدن پیچیدگــی فــن آوری و تقســیم كار
اجتماعــی بیــش از توســعه ی فیزیكــی شــهرها بــوده و ایــن امــر احســاس امنیت و آســایش
شــهروندان را مــورد تهدیــد قــرار داده اســت (بهیــان و فیروزآبــادی .)122 :1392 ،لــذا
نگرانــی دربــاره کیفیــت زندگــی از خصوصیــات جامعــه معاصــر اســت کــه می توانــد
تابعــی از کیفیــت محیــط شــهری باشد(پاســیون )2003،و مطالعــه یــک محیــط مســکونی
بــه دلیــل تاثیــر گــذاری بــر شــاخص های مهــم برنامــه ریــزی همچــون کیفیــت زندگــی
مــورد اهمیــت اســت(براور .)2003،بنابــر ایــن شــاخص امنیــت در محیط هــای شــهری
یكــی از الزامــات اساســی در حصــول بــه ارتقــای كیفیــت زندگــی شــهروندان محســوب
می شــود (صالحــی .)1383،همچنیــن می تــوان اذعــان داشــت جــرم و احســاس ناامنــی
در محیط هــای ســکونتی یکــی از دغدغه هــای اصلــی شــهروندان در شــهرهای امــروزی
بــه شــمار مــی رود .نــوع و کیفیــت معمــاری و شهرســازی در کاهــش یــا افزایــش وقــوع
جرایــم تأثیــر بســیاری دارد؛ هرچنــد در تصویــب قوانیــن بــه ایــن موضــوع توجــه چندانــی
نشــده اســت بــه گونــه ای کــه امــروزه درصــد قابــل توجهــی از جرایــم مخــل نظــم ،امنیت
و آســایش عمومــی افــراد ،ناشــی از همیــن موضــوع یعنــی بــی توجهــی بــه معمــاری
و شهرســازی صحیــح و اصولــی اســت و فقــدان ضمانــت اجرایــی کیفــری مؤثــر در
قوانیــن مربــوط بــه معمــاری و شهرســازی ،مشــکل را مضاعــف کــرده اســت .ایــن توجــه
ســبب کاهــش وقــوع جــرم و جنایــت تــا حــد ممکــن می شــود .بــه عنــوان مثــال ،اگــر
بــه پرونده هــای وارد شــده بــه مراجــع انتظامــی و قضایــی مربــوط بــه ســرقت منــازل
مراجعــه کنیــم ،مشــاهده می شــود کــه درصــد قابــل توجهــی از ایــن جرایــم مربــوط
بــه طراحــی غیراصولــی و همچنیــن عــدم رعایــت ضوابــط معمــاری و فراهــم کــردن
شــرایطی جهــت وقــوع جــرم می باشــد(غیاثوند و ذبیحــی .)1395،بنابرایــن مفهــوم
امنیــت در شــهر و محــات بــه عنــوان عنصــر کانونــی فعالیت هــای اقتصــادی ،سیاســی
و اجتماعــی شــهروندان(علیزاده ،)2007،جایــگاه بســیار مهمــی دارد کــه در صــورت
غفلــت از آن ،پیامدهــای منفــی بســیاری خواهــد داشــت(پتیت )2004،کــه از مهمتریــن
ایــن پیامدهــا ،کاهــش ســطح کیفیــت محیــط مســکونی و رضایتمنــدی افــراد را می تــوان
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نــام بــرد .پژوهش هــای عمومــی در زمینــه درک کیفیــت زندگــی ،1رضایــت محلــه ای
و ســرمایه اجتماعــی گویــای ایــن حقیقــت اســت کــه بــرای اکثــر مــردم عــدم امنیــت
نوعــی نگرانــی محســوب می شــود .بنابرایــن احســاس امنیــت و آرامــش شــهروندان در
محیط هــای مســکونی و محــل کار ،رفــت و آمــد ،تفریــح و گــذران اوقــات فراغــت و ...
از عوامــل مهــم و تاثیرگــذار بــر کیفیــت زندگــی آنهاســت .بــا توجــه بــه مطالــب اشــاره
شــده درکالنشــهر تهــران ،آمارهــا نشــان می دهــد كــه رابطــه معنــی داری بیــن مناطــق
مختلــف و ماهیــت و تكــرار جرایــم وجــود دارد بنابرایــن ،می تــوان ایــن مناطــق را بــر
پایــه كیفیــت امنیــت شــهری طبقــه بنــدی نمــود (احمــدی .)1385،متاســفانه در برخــی از
مناطــق تهــران كــه بــه دالیــل مختلــف اجتماعــی و اقتصــادی و حتــی فعالیتــی ،زمینه هــای
مســاعدتری بــرای بــروز و تشــدید ناامنــی وجــود دارد شــرایط زندگــی اجتماعــی مــردم
دچــار مشــكالت جــدی شــده اســت و بــه نظــر می رســد بایــد در حوزه هــای مختلــف
علمــی بــرای شناســایی و رفــع مشــكل ،اقدامــات جــدی صــورت پذیــرد .لــذا توجــه و
تــاش بــه منظــور پاســخگویی بــه نیازهــای اساســی انســان در محیــط اهمیــت می یابــد و
بــا عنایــت بــه گســترش و توســعه روزافــزون شــهرها و همچنیــن افزایــش ســطح تراكــم
جمعیتــی در ایــن محدوده هــا از اهمیــت مضاعفــی برخــوردار اســت .محلــه تهرانپــارس
غربــی واقــع در منطقــه  4شــهر تهــران ،ازجملــه محله هــای نســبتا قدیمــی اســت کــه
می تــوان مولفه هــای تاثیــر گــذار بــر امنیــت در محیط هــای مســکونی ایــن محــدوده را
بــا توجــه بــه ســابقه محلــه و ســاکنان آن مــورد مطالعــه قــرار داد.
بــا توجــه بــه مطالــب اشــاره شــده ایــن پژوهــش درصــدد رد و یــا تاییــد فرضیــات
ذیــل می باشــد :بــه نظــر می رســد میــزان احســاس امنیــت ســاکنین محیط هــای ســکونتی
محلــه تهرانپــارس در ســطح باالیــی می باشــد؛ بــه نظــر می رســد مولفه هایــی مختلفــی
در شــکل گیــری احســاس امنیــت ســاکنین اثــر گــذار می باشــد .همچنیــن هــدف اصلــی
نوشــته حاضــر ارزیابــی و ســنجش میــزان احســاس امنیــت در بین ســاکنین محــدوده مورد
نظــر می باشــد کــه در ایــن میــان اهــداف فرعــی دیگــر ماننــد تدقیــق مولفه هــای موثــر
بــر ســنجش احســاس امنیــت ،ارزیابــی رابطــه بیــن جابجایــی مســکونی خانــوار و احســاس
امنیــت و اســتخراج راهکارهایــی بمنظــور بهبــود و ارتقــاء ســطح امنیــت در محــدوده
مــورد مطالعــه نیــز دنبــال می گــردد.
1. Quality of Life

1. Security
2. Safety
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مباحث نظری
امنیــت در معنــای لغــوی ،ایمــن شــدن ،در امــان بــودن و آرامــش خاطــر داشــتن را
می رســاند (معیــن1375 ،ص .)354در فرهنــگ آکســفورد امنیــت« ، 1رهایــی یــا حفاظــت
از خطــر یــا نگرانــی ،اقدامــات پیــش گیــری بــرای تضمیــن امنیــت یــک کشــور ،شــخص،
مقوله هــای ارزشــی» و ایمنــی « ،2وضعیــت در امــان بــودن ،وضعیــت بــی خطــر بــودن،
توانایــی بــرای حفــظ ســامتی » معنــی شــده اســت (آکســفورد .)1998،قــرآن کریــم
نیــز یکــی از اهــداف اســتقرار حاکمیــت خــدا و جانشــینی صالحــان را تحقــق امنیــت
معرفــی کــرده اســت (ســوره نــور ،آیــه  .)55همچنیــن در آیــه دیگــری شــهری کــه
از نعمــت امنیــت برخــوردار باشــد ،بــه ســرزمین آرمانــی معرفــی شــده اســت (ســوره
نحــل ،آیــه  .)112تأمیــن امنیــت از اهــداف جهــاد معرفــی شــده اســت (ســوره بقــره،
آیــه  .)193بــا وجــود اشــاره بــه اقدامــات پیــش گیــری بــرای تضمیــن امنیــت در معنــی
 ،Securityتفــاوت فاحشــی بیــن ایــن دو واژه التیــن دیــده نمی شــود .از نــگاه جــان نــی
مــورز امنیــت یعنــی رهایــی نســبی از تهدیــدات زیــان بخــش (بــوزان1378 ،ص .)31ایــن
تهدیــدات می توانــد هــم ارزش هــای عینــی ماننــد جــان انســان و هــم ارزش هــای ذهنــی
ماننــد هویــت باشــد .بنابرایــن ،از « دو بعــد ذهنــی و عینــی برخــوردار اســت؛ در بعــد
عینــی ،امنیــت بــه معنــای نبــود تهدیــد بــرای ارزش هــای کســب شــده اســت و در بعــد
ذهنــی مشــتمل اســت بــر نبــود هــراس از ایــن کــه آن ارزش هــا مــورد حملــه قــرار گیرنــد.
از ایــن دو از دو عنصــر اصلــی «تهدیــد» و « فرصــت» برخــوردار اســت و برقــراری امنیــت
منــوط بــه رهایــی نســبی از تهدید هــا و بهــره گیــری مناســب از فرصت هاســت» (عباســی
ورکــی .)1387 ،بــه عقیــده بــوزان اگــر امکانــات مقابلــه بیــش از امکانــات تهدیــد باشــد،
امنیــت حاصــل اســت ،امــا اگــر تراکــم ،حجــم و شــدت تهدیــد بیــش از امکانــات مقابلــه
باشــد ،آن تهدیــد موجــد ناامنــی خواهــد بــود .از نــگاه علمــای مکتــب کپنهــاگ امنیــت
مطلــق قابــل تصــور نیســت و وجــود درصــدی از ناامنــی و بحــران ،عامــل بالندگــی و
پویایــی حیــات بشــری اســت.
همچنیــن از دیــدگاه پاتریــک مــورگان در ایــن بــاره می گویــد  « :امنیــت ماننــد
ســامتی یــا منزلــت نوعــی شــرایط اســت کــه بــه آســانی تعریــف و تحلیــل نمی پذیــرد
» (تریــف و دیگــران ،1383 ،ص .)10اگــر بتوانیــم ارزشــها را در یــک جامعــه زنــده
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نگــه داریــم و اجــازه ندهیــم غبــار فراموشــی بــر آنهــا بنشــیند ،بــه امنیــت دســت خواهیــم
یافــت .بنابرایــن مهمتریــن اصــل در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه شــهروندان و مســئوالن
همــواره معتقــد و پایبنــد بــه ارزش هــای کلــی ماننــد حقــوق دیگــران ،عدالــت ،آزادی،
تســامح و دیگــر فضایــل انســانی بماننــد (محمــودی نــژاد  .)1389،مانــدل امنیــت را چنیــن
تعریــف می کنــد  « :امنیــت یعنــی آرامــش ،نبــود هــراس ،اطمینــان خاطــر از هرگونــه
عامــل تهدیــد کننــده ی آرامــش انســان  :اعــم از طبیعــی یــا غیــر طبیعــی  .گیدنــز امنیــت
اجتماعــی را شــامل تمهیداتــی جهــت حفــظ زندگــی اعضــای یــک جامعــه و ســپس
حفــظ راه و روش زندگــی آنــان می دانــد (گیدنــز .)627 :1383 ،از دیــدگاه حقــوق بشــر
امنیــت ،اطمینــان خاطــری اســت کــه بــه موجــب آن افــراد می تواننــد در جامعــه بــدون
هیــچ گونــه مزاحمتــی بــه زندگــی خــود ادامــه دهنــد (برژینســکی .)12 :1369 ،پارســونز
بــرای علقــه امنیــت ،چهــار بعــد اساســی قایــل اســت .امنیــت جانــی ،امنیــت مالــی ،امنیــت
فکــری ،امنیــت جمعــی (چلبــی .)76 :1375 ،گیدنــز زندگــی اجتماعــی انســان را واجــد
الگومنــدی و ضابطــه منــدی خاصــی می دانــد کــه در خــال آن الگوهــای روابــط بیــن
انســانی شــکل می گیــرد و ایــن الگویابــی زندگــی اجتماعــی بــه مســأله ســاخت یابــی
منتــج می شــود کــه در جامعــه قابــل بررســی اســت و ایــن امــر تــداوم زندگــی را باعــث
شــده و امنیــت وجــودی را تضمیــن می کنــد .بــر ایــن مبنــا گیدنــز امنیــت وجــودی
(احســاس امنیــت) را چنیــن تعریــف می کنــد :زمانــی کــه فــرد می دانــد چگونــه بــه
کار خــود ادامــه دهــد ،بــدون آن کــه وقفــه و مزاحمتــی بــرای او بــه وجــود آیــد حالتــی
ذهنــی و روانــی در وی بــروز می کنــد کــه ایــن حالــت همــان امنیــت وجــودی (احســاس
امنیــت) اســت (اســتونز .)432-431 :1379 ،امنیــت مفهومــی ذهنــی و نســبی اســت كــه بــر
پایــه اصــول متعــدد در یــك جامعــه پدیــدار و اســتمرار می یابــد .در نگرش هــای ســنتی
بــه مقولــه امنیــت اغلــب كاربــرد نیروهــای نظامــی و تهدیــد محــوری مــورد توجــه بــوده،
در حالــی كــه در مطالعــات امنیتــی انتقــادی و جامــع نگــر امــروز ،گروه هــای اجتماعــی
می تواننــد نــه تنهــا از ناحیــه ابــزار نظامــی بلكــه از طریــق عوامــل محیطــی یــا اقتصــادی
مــورد تهدیــد قــرار گیرنــد و ایــن عوامــل می تواننــد بــه نوبــه خــود یكپارچگــی یــا
اســتقالل سیاســی یــك كشــور را مــورد تهدیــد قــرار دهند(هــارد .)2010،از ایــن رو بــا
توجــه بــه تعاریــف ارایــه شــده ،امــروزه امنیــت از طرف اندیشــمندان و صاحــب نظــران بــه
عنــوان یكــی از مهمتریــن نیازهــای اساســی انســان در شــهرها و اجتماعــات انســانی مطــرح
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مــی شــود .در زمینــه امنیــت نظریه هــای گوناگونــی ارائــه شــده اســت ،بــر اســاس
نظریــه نیــاز انســانی ،احســاس امنیــت زمانــی حاصــل می شــود کــه نیازهــای اساســی
انســان بــرآورده شــود در غیــر ایــن صــورت انســان بــا ناامنــی روبــرو می شــود (اســمن و
کتــل .)1990،ایــن نظریــه امنیــت را در شــرایط مطمئنــی می دانــد کــه ناظــر بــر زیســت
و بقــای مســتمر شــرایط و وضعیــت اکولوژیــک سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و روانــی
الزم بــرای کلیــه افــراد و گروههــای هویتــی می باشــد (کریمــی.)135 :1385 ،
از معروفتریــن صاحــب نظــران ایــن تئوری ســایتس اســت کــه نیازهای اساســی انســان را
بــه نیــاز بــه واکنــش ،امنیــت ،بــه رســمیت شــناختن ،انگیــزش ،عقالنیــت و کنتــرل می دانــد
(ســایت .)1973،وی بــر ایــن بــاور اســت کــه اگــر رخدادهــای عینــی یــا تحــوالت نظــری
موجــب ســلب امــکان واکنــش مطلــوب از انســان شــود و هویــت او بــه رســمیت شــناخته
نشــود و انگیزه هــای او شــکوفا نشــود ،معنــای او از زندگــی دگرگــون می شــود و انجــام
رفتــار و تصمیــم گیــری عقالنــی را بــا محدودیــت مواجــه می ســازد و امــکان کنتــرل افــراد
بــر مدیریــت رفتــار خــود را مختــل می نمایــد و همــه ایــن عوامــل در نهایــت منجــر بــه
مخاطراتــی بــرای امنیــت جامعــه انســانی محســوب می شــود (کریمــی.)132 :1385 ،
یکــی از نظریه هایــی کــه بــه امنیــت پرداختــه اســت ،نظریــه نیازهــای سلســله مراتبــی
مازلــو اســت .مازلــو نیازهــای انســان را در پنــج دســته تقســیم می کنــد کــه عبــارت
اســت از :نیازهــای جســمانی ،نیازهــای ایمنــی ،نیازهــای تعلــق و عشــق ،نیازهــای احتــرام و
نیازهــای خودشــکوفایی .در سلســله مراتــب نیازهــای مازلــو ،نیــاز بــه امنیــت و ایمنــی در
مرتبــه دوم قــرار دارنــد و مــواردی چــون امنیــت ،ثبــات ،وابســتگی ،حمایــت ،رهایــی از
تــرس و نگرانــی و آشــفتگی ،نیــاز بــه ســازمان و نظــم و قانــون ،داشــتن حامــی مقتــدر و
نظایــر آن را شــامل می شــود (مازلــو.)101 :1372 ،
تالکــوت پارســونز از جامعــه شناســان معــروف ،امنیــت را از رویکردی جامعه شــناختی
مــورد تحلیــل قــرار داه اســت .وی مســئله هابزی دربــاره امنیــت را بنیــان کار تئــوری
ســازی جامعــه شــناختی خــود قــرار داد .امــا در حقیقــت ،مســئله اساســی نظریــه تحلیلــی
کنــش پارســونز ،مســئله نظــم اجتماعــی اســت (چلبــی)14 :1375 ،کــه گویــای مفهــوم
امنیــت نیــز می باشــد .پارســونز جامعــه را بــه خــرده سیســتم هایی تقســیم نمــوده کــه هــر
کــدام دارای کارکــردی خــاص هســتند و میــزان توانمنــدی آنــان در ایفــای کارکردهــا،
عامــل دوام و بقــای جامعــه اســت و بالعکــس ،بــه میــزان کاســتی در انجــام کارکردهــا،

110

فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،50تابستان 96

بــه انســجام و یگانگــی و در نتیجــه امنیــت جامعــه خدشــه وارد شــده و خطــر فروپاشــی و
زوال آن را تهدیــد می نمایــد (نویدنیــا.)38-39 :1385 ،
آیزنشــتاد مهمتریــن مســأله نظــم اجتماعــی را اعتمــاد و همبســتگی اجتماعــی می دانــد
یعنــی اینکــه بــدون انســجام و نوعــی اعتمــاد ،پایــداری نظــم اجتماعــی ممکــن نیســت
از ایــن رو ،اعتمــاد در رونــد احســاس آرامــش جســمانی و روانــی و در نهایــت امنیــت
اجتماعــی مهــم بــوده اســت (گیدنــز.)181 :1383 ،
امنیــت دارای ابعــاد بســیار گســترده و در مقیاس هــای خــرد و کالن اســت و امنیــت
محیــط شــهری و مســکونی نیــز حوزه هــای ایــن مفهــوم می باشــند .امنیــت شــهری در
معنــای آرامــش ،آســایش و ایمنــی در شــهر اســت کــه یکــی از رویکردهــای جدیــد در
شهرســازی را بــا عنــوان «شــهر ایمــن» شــکل می دهــد .همچنیــن امنیــت در محیط هــای
شــهری نوعــی احســاس آرامــش و آســایش درونــی قلمــداد می شــود کــه از مولفه هــای
کیفیــت زندگــی محســوب می گــردد .همانــا در توســعه پایــدار شــهری ،كیفیــت زندگــی
انســان را در فضــای شــهری محــور قــرار می دهــد ،بــه طــوری كــه تــداوم زندگــی
شــهروندان تــؤام بــا بالندگــی و رفــاه اجتماعــی باشــد و بــه پایــداری محیــط شــهری
آســیب نرســد .نقطــه قــوت ایــن نظریــه توجــه بــه ارتبــاط و برقــراری رابطــة میــان عناصــر
و اجــزاء توســعه بــه شــكل منطقــی و معقــول اســت كــه می توانــد موجــب حفــظ و بقــای
توســعه شــود(کوزن.)2005،
تحــوالت ســریع جمعیتــی و گســترش جمعیــت شــهرها تــا  70درصــد از جمعیــت دنیا ،
در کنــار تحــوالت زیســت محیطــی  ،نیروهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و جهانــی شــدن قرن
حاضــر را بــه نخســتین قــرن شــهری تبدیــل کــرده اســت .زندگــی مــدرن و شــهری شــدن
فزاینــده اگــر چــه توانســته اســت مزایایــی از قبیــل امــکان دســتیابی بــه پیشــرفت اجتماعی،
خدمــات و تســهیالت آموزشــی ،فرهنگــی  ،بهداشــتی و  ...بــرای ســاکنان شــهرها فراهــم
بیــاورد ،امــا از ســوی دیگــر شــهرها را بــه مــکان مواجــه بــا چالش هــای جدیــدی تبدیــل
کــرده اســت .تغییــر ســبک و الگــوی زندگــی مــدرن و تنش هــای ناشــی از آن از قبیــل
فشــارهای روحــی و روانــی ،اضطــراب ،اســترس ،ترافیــک ،آلودگــی هــوا و  ...تعــداد
کثیــری از ســاکنان شــهرها را از نیمــه دوم قــرن بیســتم تــا کنــون تحــت تأثیــر خــود قــرار
داده اســت .در ایــن میــان رفتارهــای نابهنجــار ،جرایــم و خشــونت های شــهری همــواره
یکــی از اصلــی تریــن چالش هــا و آســیب های اجتماعــی پیــش روی مدیریــت شــهرها
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و کالنشــهرها در جهــان بــوده اســت .مطالعــات متعــدد در حــوزه روانشناســی محیطــی،
شهرســازی ،جامعــه شناســی و جغرافیــای شــهری بــر تأثیــر متقابــل انســان و محیــط بــر
یکدیگــر تأکیــد دارنــد .بدیــن معنــا کــه بــه همان انــدازه کــه انســان ها می تواننــد محیــط
زندگــی خــود را دســتخوش تغییــر کننــد ،عوامــل محیطــی نیــز می تواننــد افــکار،
احساســات و رفتارهــای آنهــا را تحــت تأثیــر خــود قــرار دهنــد .بنابــر ایــن امــروزه
محــور اصلــی مباحــث برنامــه ریــزی و طراحــی شــهری محیــط مســکونی و توجــه بــه
باالبــردن کیفیــت محیط هــای ســکونتی می باشــد .برخــاف مفاهیــم کیفیــت و محیــط،
گســتردگی و پیچیدگــی مقولــۀ مســكن 3و وجــود ابعــاد متنــوع آن مانــع از ایجــاد تعریفی
واحــد بــرای آن شــده اســت .مفهــوم مســكن عــاوه بــر مــكان فیزیكــی ،كل محیــط
مســكونی را نیــز در بــر می گیــرد كــه شــامل كلیــه خدمــات و تســهیالت ضــروری مــورد
نیــاز بــرای بهزیســتن خانــواده و طرح هــای اشــتغال ،آمــوزش و بهداشــت افــراد اســت؛
پــس تعریــف و مفهــوم مســکن یــک واحــد مســکونی نیســت بلکــه کل محیــط مســکونی
را شــامل می گــردد (امانــی .)68 ،1383 ،در همیــن راســتا ســكنی گزیــدن یعنــی در آ ِن
واحــد تعلــق خاطــر یافتــن بــه مكانــی خــاص كــه میتوانــد مزرعــه ای ســبز یــا خیابانــی
خاكســتری باشــد ،و تصــرف خانــه ای كــه در آن قلــب شــكوفا شــده و مغــز به اندیشــه در
می آید( ُشــولتز .)1381،در قــرن حاضــر یکــی از ویژیگی هــای محیط هــای مســکونی
مطلــوب شــهری محیط هایــی می باشــند کــه امنیــت ســاکنان ان تــا حــدی زیــادی تامیــن
و آســیب های اجتماعــی کمتــر شــود .کیفیــت محیــط مســکونی مفهومــی واجــد ارزش
ذهنــی محســوب می شــود .ایــن ارزش بــه واســطه ی ارزش محیــط مســکونی ارزش
ذهنــی کلــی محیــط مســکونی شــهری ،معــادل مجمــوع ارزیابی هــای صــورت گرفتــه
از ویژگی هــا و مؤلفه هــای ســازنده ی محیــط عمومــاً تنهــا از تعــداد محــدودی از
عملکردهــای بالقــوه اســتفاده می کننــد  .افــراد متفــاوت فعالیت هــای متفاوتــی انجــام
می دهنــد؛ بدیــن گونــه محیــط عملکردهــای متفاوتــی بــرای افــراد گوناگــون دارد و
معناهــای متنوعــی را می آفریند(میســترز .)1393،تأثیــر محیط هــا و فضاهــای شــهری
نــه تنهــا در بــروز فضایــل انســانی کــه در صــورت عــدم برنامــه ریــزی یــا طــرح ریــزی
نادرســت ،ظهــور و تشــدید رفتارهــای نابهنجــار اجتماعــی اســت (خیبــری.)12:1394،
فیكــر 1هرگونــه ناهنجــاری در فضــای شــهری را مقدمــه ناامنــی بشــمار آورده و انبوهــی
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جمعیــت جــوان در شــهرهای بــزرگ را خطــری بــرای امنیــت پایــدار شــهری می دانــد.
بــه نظــر وی مســائل عمــدة كالن شــهرها مهاجــرت فزاینــده روســتا -شــهری و شــهرهای
كوچــك بــه شــهرهای بــزرگ ،حاشــیه نشــینی و جمعیــت فقیــر شــهری اســت كــه
می توانــد بــه ناپایــداری امنیتــی منجــر شــود (فیکــر .)344: 1971،شــهرها بــا آرایــش
محله هــا و بــا بهــره گیــری از جایــگاه و بــا مــکان گزینــی ،در واقــع بازتــاب تحــوالت
اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی و فضــای جغرافیایــی خــود هســتند و فضاهــای شــهری
بســیار متفــاوت از یکدیگرنــد و ایــن تمایــزات در اثــر مــکان گزینــی تکمیلــی یــا
انحصــاری و ترکیــب اجتماعــی جمعیــت پدیــد می آید(کارگــر و قراگوزلــو.)1391،
در واقــع افــراد محیط هایــی را بــرای ســکونت انتخــاب می کننــد کــه بتوانــد آســایش و
انتظــارات آنــان را بــراورده ســازند؛ در غیــر ایــن صــورت موجــب نارضایتــی ســکونتی
از آن محیــط و تصمیــم بــرای جابجایــی بــه محیــط مطلــوب را آغــاز می کننــد .اهمیــت
امنیــت در محیط هــای مســکونی و محلــه بقــدری می باشــد کــه جولویــس 1معتقــد اســت
کــه نــرخ جــرم و جنایــت در منطقــه مســکونی و میــزان امنیــت تاثیــر بســیاری در اولویــت
انتخــاب محیــط مســکونی دارد (اوکتــای و اورکونگلــو.)2007، 2
از ایــن رو رضایتمنــدی از مســکن ،ابعــاد کالبــدی و اجتماعــی نســبتاً مشــخصی را دارا
اســت ،در ارتبــاط بــا جنبه هــای کالبــدی می تــوان بــه مقــدار فضــای واحــد مســکونی،
تعــداد اتاق هــا ،مســاحت خانــه ،ســرانه ی فضــای بــاز ،ظاهــر درونــی و بیرونــی و
تأسیســات و در ارتبــاط بــا ابعــاد اجتماعــی آن می تــوان بــه شــاخص هایی هــم چــون
نفــر در اتــاق ،نفــر در واحــد مســکونی ،خانــوار در واحــد مســکونی و  ...اشــاره نمــود
(پوراحمــد« .)1391 ،ریــف واتــر « معتقــد اســت در میــان قِشــر کــم درآمــد و محــروم
همــواره نگرانــی از وقــوع جــرم و تجــاوز بــه حریــم واحــد مســکونی وجــود دارد و امنیت
واحــد مســکونی یکــی از اســتانداردهای مطلــوب مســکن بــرای آن هــا تلقــی می گــردد)
آرمیتــاژ و مونچــوک .)2010،لــذا توجــه بــه مولفه هــای تاثیــر گــذار بــر ارتقــای میــزان
حــس امنیــت در محیط هــای مســکونی افــراد امــروزه کار بســیار مهــم تلقــی می گــردد.
بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن پژوهــش از مولفه هــای جــدول زیــر بــه عنــوان شــاخص های
موثــر در محیط هــای ســکونتی ذکــر می گردنــد.
1. Julius
2. Oktay&Orcunoglu

جدول شماره ( :)2تبیین نقش فضاهای شهری در پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد امنیت (منبع :
حاتمی نژاد و همکاران ،با اندکی اصالحات نگارندگان)
مولفه های موثر

توضیح

فیزیکی و کالبدی

طراحی مناسب
حذف فضاهای
آسیب پذیر

حذف فضاها و ساختمان های عمومی متروکه و بدون استفاده و همچنین از بین بردن فضاهایی
که غیر قابل استفاده در محیط های مسکونی می باشند از جمله اقدامات در این زمینه می باشد.
زیرا که در این فضاها قابلیت وقوع جرایم بسیار باال بوده و معموال فضایی مناسب برای جمع
شدن معتادان ،افراد بی خانمان و خالفکاران است (اشنایدر.)2007،

حس تعلق

توجه به داشتن تصویر ذهنی كامل از پدیده فضایی به منزله ادراك منطقی آن و در صورت
استمرار ،موجب احساس این همانی ،و این همانی باعث احساس من و ما در محیط ،احساس
امنیت ،آسودگی خاطر و اعتماد به نفس و تطبیق پذیری و سازگاری با فضاست (زاد
رفیعی .)1384،بنابراین با تقویت احساس تعلق شهروندان نسبت به فضاهای عمومی شهری ،آنان
این فضا را متعلق به خود دانسته و بدون احساس ترس ،اضطراب یا خجالت از آن بهره برداری
می نمایند.

مکان یابی بهینه
کاربری ها

مدیریت و نگهداری

رسیدگی و نظارت
مستمر بر فضا

باال بردن کیفیت عرضه ها و فضاهای عمومی توسط مدیریت شهری در محیط های سکونتی
بهمراه ایجاد جاذبه های سرمایه گذاری خود می تواند از دالیل موثر ارتقای سطح امنیت در
محیط های مسکونی باشد.

با جایگذاری مناسب مبلمان و تجهیزات شهری و همچنین مکان یابی کاربری های که موجب
تجمع جمعیت گردند تا حدود زیادی می توان میزان امنیت در یک محیط مسکونی را ارتقا
بخشید و از وقوع جرم به حدی کاست؛ زیرا وجود جمعیت خود عاملی جهت کاهش نا امنی
شهری است.
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برای طراحی یک محیط مسکونی با هدف ایجاد فضایی قابل دفاع ،تقسیم بندی فضایی به
صورت فضاهای عمومی ،نیمه عمومی ،نیمه خصوصی و خصوصی به تشخیص اینکه چه
کسانی مجاز به حضور در چه فضایی هستند کمک خواهد کرد .همچنین ایجاد فضای قابل
دفاع با استفاده از عناصر فیزیکی و طرح های معماری متنوعی مانند طراحی سایت ،واحد
همسایگی و موقعیت آن ها ،راه ها ،پنجره ها ،راه پله ،درها ،درها ،آسانسور و  ...امکان پذیر
است(کوپر.)1986،
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اختالط اصولی
کاربری ها
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بطور کلی وجود هماهنگی بین کاربری ها و همچنین وجود کاربری های شبانه در بافت های
مسکونی سبب افزایش حس امنیت در میان ساکنین می گردد .تحقیقات نشان داده است که
محالتی که دارای تناسب و هماهنگی منسجم بین بافت های خود می باشند و همچنین دارای
کاربری های شبانه هستند امنیت باالتری دارا می باشند

نظارت

نظارت بر فضاها

یکی از اصول ارتقای میزان حس امنیت در محیط های مسکونی و محالت قرار دادن باز شوها
شامل در ها و پنجره ها به سمت خیابان می باشد زیرا اینگونه طراحی سبب نمایان گشتن اشراف
دائمی کاربران بر فضاهای عمومی و کاهش نا امنی می گردد .اگر مجرم تصور کند که در
صورت ارتکاب جرم در معرض نظارت و مشاهده قرار خواهد گرفت اگر چه بالقوه این گونه
نباشد ،احتمال ارتکاب جرم توسط منافع و » فرایند گذار از اندیشه به عمل « وی کمتر خواهد
بود .زیرا وی در خطر ارتکاب جرم را می سنجد .وی می داند که در این محل به دلیل نظارت
بالقوه ،احتمال دخالت ساکنین ،پلیس و نهادها باال خواهد بود در نتیجه از ارتکاب جرم منصرف
می شود(اسماعیل زاده.)1387 ،

دسترسی

چارچوب حرکتی

سهولت و دسترسی بصورتی که همه افراد قادر به استفاده از آن باشند و همچنین سرزندگی و
پویایی این مسیرها در جهت باال بردن جاذبیت های جمعیتی و جلوگیری از خالی شدن مسیر
از جمله اقدامات موثر در محیط های سکونتی می باشد که ترکیب گونه های مختلف حرکتی
مانند پیاده ،سواره ،دوچرخه را نیز سبب باال رفتن سطح امنیت مسیر و چارچوب های حرکتی
می گردد.

ورودی /خروجی
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نورپردازی مطلوب

با نورپردازی مناسب شهر و فضاهای آن نه تنها در جهت خوانایی بیشتر ،بلکه در ایجاد یک
تصویر ذهنی روشن از شهر در شب به مردم نیز می توان کمک شایانی کرد .نورپردازی مناسب
می تواند یکی از عوامل تقویت کننده ی هویت یک مکان و ارتقاء شخصیت ویژه آن محسوب
شود وهم چنین می توان بر جذابیت و در نتیجه سرزندگی شهر یا آرامش فضاهای آن افزود و
حضور شهروندان را در فضا تقویت کرد و موجب کارایی بیشتر آنها در تمام اوقات شبانه روز
شده و با حضور دائمی شهروندان در فضا به نوعی رونق اقتصادی مکان و امنیت آن را به همراه
داشت.

طراحی کوچه های بن بست و کوتاه ،بکارگیری درها و پنجره های استاندارد و همچنین طراحی
اصولی در جهت نظارت ساکنان بر ورودی و خروجی منازل از راهکارهای مناسب در این زمینه
می باشد با کم کردن ورودی ساختمان به حداقل ممکن می توان از میزان آماج جرم کاست.
تحقیقات نشان می دهد که ،مناطقی که دارای ورودی ها و دسترسی و ورودی محدودی دارند
جرایم بیشتری را تجربه می کنند(قورچی .)1381 ،عالوه بر این خانه هایی که دسترسی به
آنها اسان است مانند خانه هایی که در تقاطع و چهار راه ها قرار دارند نسبت به خانه هایی که
دسترسی به آنها محدود است مانند کوچه های بن بست میزان سرقت بیشتری است.

پیشینه تحقیق
بررســی تجربیــات در زمینــه ارزیابــی امنیــت در محیط هــای مســکونی نشــان می دهــد
کــه پژوهشــهای مختلفــی در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت .اکثــر ایــن مطالعــات
امنیــت در جنبه هــای مختلــف بویــژه طراحــی محیــط مســکونی بررســی کرده انــد.
■■مكتــب جامعــه شناســی شــهری شــیكاگو را می تــوان بــه عنــوان نخســتین نظریــات

1. Stark
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در زمینــه جرائــم شــهری و امنیــت در محیط هــای شــهری مطالعــات دانســت کــه بــا
توجــه بــه ویژگی هــای اقتصــادی و اجتماعــی و كالبــدی مناطــق مختلــف شــهر را
مــورد بررســی قــرار داده و بــر ایــن عقیــده بودنــد كــه مطالعــة رفتــار ســاكنان شــهری،
در قالــب محیط هــای شــهری ،امــكان پذیــر اســت .بــه بــاور آنــان ،ویژگی هــای
اجتماعــی و اقتصــادی و كالبــدی در جــرم زا بــودن منطقــه تأثیرگــذار اســت.
اســتارك 1از پژوهشــگران مكتــب شــیكاگو در ســال  ،1925پنــج جنبــه از ســاختار
شــهری را جــزء فاكتورهــای پیــش بینــی كننــدة ارتــكاب جــرم در محــات برشــمرد
كــه عبارت انــد از  :تراكــم ،فقــر ،كاربــری مختلــط  ،جابجایــی مــداوم و خرابــی و
فروریختگــی ســاختمان ها (احمدآبــادی و دیگــران.)1386 ،
■■چندیــن ســال بعــد در ســال  1968مازلــو در تئــوری هــرم نیازهــا خــود  ،امنیــت را بــه
عنــوان یکــی از نیازهــای ضــروری و پایــه ای بــرای تعالــی انســان تلقــی می کنــد،
درســت شــبیه نیازهــای فیزیولوژکــی انســان كــه بــرای تداوم حیــات ضــرورت دارد و
در مجمــوع ارتقــای ایــن مولفــه بــر ســامت و ســعادت انســان ها و در نتیجــه جامعــه
تاثیــر مســتقیمی می گذارد(مازلــو .)1375،می تــوان اذعــان کــرد بیشــترین توجــه بــه
امنیــت در محیط هــای شــهری بــا تحقیقــات نویســندگانی نظیــر جیکوبــز (،)1986
جفــری( )1971و نیومــن( )1973در دهه هــای  1960و  1970ادامــه پیــدا کرد(ذبیحــی
و همــکاران.)1392 ،
■■همچنیــن جیــن جیکوبــز اولیــن فــردی بــود کــه بــه ارتبــاط بیــن تعامــات انســانی،
طراحــی شــهری و پیشــگیری از جــرم بــا یکدیگــر اشــاره کــرد .جیکوبــز  ،در تبییــن
امنیــت شــهری بــه تعامــل فضــای فیزیکــی و فرآیندهــای اجتماعــی كــه محیــط را
می ســازند توجــه نمــوده و بــر فعــال بــودن فضــا بــه عنــوان عاملــی در ایجــاد یــك
محیــط امــن و موفــق تاکیــد كرد(الیــاس زاده مقــدم و ضابطیــان .)1389 ،وی ایجــاد
حركــت ،اســتفاده های فعــال از ســطح خیابــان و فعالیت هــای خیابانــی و مراقبت هــای
طبیعــی از ایــن فعالیت هــا را بــه عنــوان مولفه هایــی در جهــت ســاختن یــك محیــط
خــوب شــهری قلمــداد میكنــد .ایــدۀ بنیــادی او ایــن بــود کــه یــک فضــای شــهری
امــن اســت اگرپوشــش جمعیتــی مناســبی داشــته باشــد ،یــا چشــم های ناظــر زیــادی
در آن فضــا وجــود داشــته باشــد (جیکوبــز.)1961،
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■■هنگامــی کــه جیکوبــز امنیــت را در شــلوغی فضاهــای عمومــی مشــاهده کــرد،
اســکار نیومــن در اســتدالل اینکــه فضاهــای خصوصــی حتــی امــن تــر هســتند یــک
پلــه جلوتــر رفــت .نیومــن معتقــد بــود ،یــک فضــای کوچکتــر و خصوصــی تــر،
ســاکنان را بــه گســترش دامنــۀ کنتــرل شــان روی فضــا تشــویق می کنــد ،بــه گونــه
ای کــه منجــر بــه کاهــش جــرم خواهــد شــد .وی در مطالعــه ای در شــهر نیویــورک
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه نــرخ جــرم در آپارتمان هــای بلنــد مرتبــۀ موجــود نســبت
بــه پروژه هــای مســکونی کــم ارتفــاع رشــد باالیــی دارد .او ایــن طــور اســتنتاج کــرد
کــه ایــن مســئله بــه ایــن علــت بــود کــه ســاکنان هیــچ گونــه کنتــرل یــا مســئولیت
شــخصی بــرای فضایــی کــه توســط مــردم زیــادی اشــغال شــده بــود احســاس
نمی کردنــد .نیومــن و جیکوبــز هــر دو اعتقــاد داشــتن کــه موفقیــت یــک فضــای
قابــل دفــاع وابســته بــه نظــارت و پایشــی اســت کــه توســط ویژیگی هــای فضایــی
آن بــه القــا می شــود.
■■همچنیــن مطالعــات جفــری كــه خالــق رویكــرد « پیشــگیری از جــرم از طریــق
طراحــی محیطــی» ،1بــه تاثیــرات عواملــی نظیــر طراحــی ،روانشناســی ،فیزیولــوژی و
زیســت شناســی در بــروز ناامنــی اعتقــاد دارد .او معتقــد اســت كــه بــرای پیشــگیری
از جرایــم بایــد هــر دو جنبــه اثــرات محیــط بــر رفتــار انســان و همچنیــن زمینه هــای
ژنتیكــی در بــروز جــرم ،لحــاظ گردد(جفــری.)1971،
■■بــر اســاس تعریــف انســتیتوی ملــی جرائــم امریــکا پیشــگیری از جــرم از طریــق
طراحــی محیطــی عبــارت از طراحــی و اســتفاده مناســب از محیــط ســاخته شــده،
کــه می توانــد باعــث کاهــش تــرس و وحشــت از جــرم و بهبــود کیفیــت زندگــی
گردد(ایرانمنــش.)1384،
■■وکــرل و وایتزمــن در ســال  1995نظریــه رویکــرد شــهرهای امــن را بــا تاکیــد بــر
مدیریــت و پیشــگیری جــرم در محلــه ارائــه کردنــد .آنهــا آگاهــی از محیــط ،نظــارت
دیگــران و یافتــن کمــک را بــه منظــور افزایــش ایمنــی و امنیــت در محلــه را بیــان
و بــر یکپارچــه نمــودن ایــن فاکتورهــا بــرای بــاال بــردن ایمنــی و امنیــت تاکیــد
کردند(ویکرلــر و وایتزمــن.)1995، 2
■■در مطالعــات دیگــر در زمینــه امنیــت ،گریــن بــرگ و همكارانــش نشــان دادنــد
1. CPTED : Crime Prevention Through Environmental Design
2. Wekerle & Whitzman

1. James et al
2. weniping
3. Bill Hiller
4. Spatial Syntax
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كــه دل بســتگی عاطفــی بــه منزلــة عنصــر اساســی در هــم بســتگی اجتماعــی ،عامــل
اصلــی كنتــرل منطقــه ای بــه شــمار مــی رود؛ چراكــه احســاس تعلــق خاطــر بــه
اجتمــاع باعــث می شــود افــراد احســاس كننــد كــه تحــت كنتــرل اجتمــاع هســتند و
اجتمــاع بــه فكــر آنــان اســت(گرینبرگر.)1982،
■■در زمینــه تاثیــر امنیــت بــر رضایتمنــدی مســکونی مطالعــات مختلفــی صــورت گرفتــه
اســت کــه می تــوان بــه وضعیــت شــاخص های جــرم و جنایــت ،فقــر و اختــاالت
اجتماعــی و اثــرات آن بــر رضایتمنــدی محلــه اشــاره کرد(آلبرانــت1984،؛ مارنــس
و رودگریــز.)1975،
■■نتایــج مطالعــة یوكوبابــا و مــارك آوســتین در ســال  ،1989نشــان داد كــه بهبــود
خصوصیــات محیطــی و وضعیــت بهتــر ســاكنان واحــد همســایگی موجــب افزایــش
رضایتمنــدی بیشــتر ســاكنان می شــود و ایــن امــر باعــث افزایــش امنیــت در محلــه
میگردد(بابــا و آســتین.)1989،
■■جیمــز و همکارانــش 1در ســال  2009بیــان کردند نــرخ جرم و جنایــت در منطقه عالوه
بــر دسترســی بــه خدمــات و کیفیــت مســکن و ویژیگی هــای محیــط مســکونی تاثیــر
بســزایی در رضایتمنــدی ســاکنین از محیــط ســکونتی دارد(جمیز و همــکاران.)2009،
■■همچنیــن بــه اثبــات رســیده اســت کــه درک از اجتمــاع و محلــه نقــش مهمــی در
شــکل گیــری خصوصیــات واقعــی مســکونی و خانــوار ،بــه ویــژه برداشــت ها از
جــرم و جنایــت ،نظــم اجتماعــی ،و روابــط اجتماعــی دارد و می توانــد در برداشــت
افــراد از رضایتمنــدی مســکونی تاثیــر گــذار باشــد(هیپ2012،؛ الرن رس.)2012،
■■نتایــج تحقیقــات در وینــی پــگ 2نشــان داد عامــل بســیار قــوی كــه بــا بیــش تریــن
مقــدار جرائــم در واحــد همســایگی مرتبــط می شــود  ،ســطح نامســاعد اجتماعــی
اقتصــادی ســكونت اســت(ویزنر و همــکاران.)2004،
■■اخیــرا ً كار تیــم بیــل هیلییــر 3بــا اســتفاده از نــرم افــزار اســپیس ســینتکس 4نیــز در
بعــد کالبــدی ،تجمیــع خیابان هــا و الیه هــای آن را بــه عنــوان مولفه هــای كلیــدی
در ایجــاد یــك محیــط امــن شــهری معرفــی كرده انــد .از نظــر ایــن گــروه بهتریــن
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محیط هــای شــهری آنهایــی هســتند كــه بخوبــی بــا الگــوی شــهری یكپارچــه
شــده اند و امنیــت عمومــی را ترویــج می كنند(بویــل و همــکاران.)2004،
■■در تحقیقــی دیــاس و همــكاران در ســال 2007در برزیــل ،نقــش آرایــش فضایــی در
ایجــاد رفتارهــای خــاص اســتفاده كننــدگان بررســی شــد .نتایــج تحقیــق آنهــا نشــان
می دهــد عوامــل اجتماعــی و فضایــی بــا توجــه بــه اثــری كــه بــر اجــزای محیطــی و
شــناخت فضایــی محیط هــای بــاز شــهری دارنــد ،بــر كمبودامنیــت و افزایــش جــرم
تأثیــر گذارنــد.
■■همچنیــن ایــن تحقیقــات در ایــران نیــز نشــان دهنــده اهمیــت ایــن موضــوع می باشــد
بطــوری کــه رحمــت ،محمدرضــا )1393( .،پیشــگیری از جــرم از طریــق معمــاری
و شهرســازی ،چــاپ دوم ،نشــر میــزان ،تهــران .نویســنده در ایــن کتــاب ضمــن بیــان
مقدمــه ای دربــاره رابطــه متقابــل محیــط و جــرم ،بــه بررســی رویکردهــای مختلــف
پیشــگیری از جــرم از طریــق طراحــی پرداختــه و در بخــش پایانــی الگوهــای
پیشــنهادی بــرای پیشــگیری از جــرم در فضاهــای عمومــی ،ســاختمان های شــخصی
و آپارتمان هــای مســکونی را پیشــنهاد میکنــد.
■■اســتوالرد ،پــل )1390( ،پیشــگیری از جــرم از طریــق طراحــی مســکن،
ترجمه :هاشــمی ،منــاف؛ حســین پــور ،علــی ،نشــر هلــه ،تهــران .نویســنده ایــن
کتــاب در بخــش نخســت پیشــینه ای را در مــورد طراحــی و جــرم بیــان می کنــد و
در بخش هــای بعــدی بــه رونــد طراحــی مــکان و رونــد طراحــی خانه هــا در برابــر
پیشــگیری از وقــوع جــرم می پــردازد.
■■بهــرام بیــات؛( .)1394در پژوهشــی بــا عنــوان تبییــن جامعــه شــناختی احســاس امنیــت
در بیــن شــهروندان تهرانــی ،تاکیــد کــرده اســت کــه از نتایــج تحقیــق وی اهمیــت و
تاثیــر عوامــل فــردی و خانوادگــی ،میــزان جــرم ،ســرمایه اجتماعــی و فضــای شــهری
بــر احســاس ناامنــی می باشــد.
■■کمالــی ،ماندانــا در ســال 1392در پایــان نامــه کارشناســی ارشــد خــود راهبردهــا و
معیارهــای طراحــی شــهری بــرای دســتیابی بــه امنیت شــهری بــا اســتفاده از پیشــگیری
از جــرم از طریــق طراحــی محیطــی مطالعــه مــوردی  :محلــه کوچمشــگی زنجــان را
مــورد ارزیابــی قــرار داد کــه از نتایــج تحقیــق وی لــزوم توجــه بــه فضاهــای قابــل
دفــاع و حــذف فضاهــای جــرم خیــز در محــدوده مــورد مطالعــه می باشــد.

1. SWOT
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محدوده مورد مطالعه
قبــل از تقســیمات ســال  1387شــهرداری محــدوده فعلــی تهــران پــارس غربــی بــا نــام
تهــران پــارس شــناخته می شــد .ایــن محله(تهــران پــارس غربــی) در حــال حاضــر از
شــمال بــه بزرگــراه وفــادار ،از جنــوب بــه بزرگــراه رســالت ،از شــرق بــه بلــوار کاظــم ـ
بلــوار شــاهد(پروین) و از جهــت غــرب بــه خیابــان اردیبهشــت ـ بلــوار دالوران ـ بزرگــراه
شــهید باقــری ختــم می شــود(طرح تفصیلــی منطقــه  .)4،1388محلــه تهــران پــارس غربــی
از شــمال بــا محلــه مجیدآبــاد و محلــه قنــات کوثــر ،از جنــوب بــا منطقــه  8شــهرداری
تهــران ،از طــرف شــرق بــا محلــه تهــران پــارس شــرقی و از طــرف غــرب بــا ســه محلــه
اوقــاف و علــم و صنعــت و نارمــک همســایه بــوده و در ناحیــه  5شــهرداری منطقــه
 4تهــران قــرار گرفتــه اســت .محلــه تهــران پــارس دارای چهــار فلکــه اســت .ســاختار
شهرســازی ایــن ناحیــه هــم چــون نارمــک برپایــه اصــول شهرســازی نویــن بنــا شــده
اســت .مالــک اصلــی تهــران پــارس ،فــردی زرتشــتی بــه نــام اربــاب هرمــز بــوده و در
حــال حاضــر نیــز زرتشــتیان در ایــن محله(بــه ویــژه فلکــه دوم) ســاکن هســتند .در خیابــان
جشــنواره ،آتشــکده زرتشــتیان قــرار دارد .از ویژگی هــای مهــم تهــران پــارس ،نــام
گــذاری کوچه هــای ایــن محلــه می باشــد کــه برمبنــای شــماره گــذاری اعــداد زوج
اســت و بــه صــورت شــرقی و غربــی از ســه راه تهــران پــارس تــا فلکــه چهــارم ادامــه
دارد(تهــران  .)50 :1387 ،100هــر دو محلــه تهــران پــارس شــرقی و غربــی دارای ایــن
اصــول مهندســی و شهرســازی هســتند 4 .فلکــه اصلــی تهــران پــارس در محلــه تهــران
پــارس غربــی قــرار گرفتــه است.ســنجش وضعیــت فعلــی محــدوده براســاس تكنیــك
ســوات 1نشــان می دهــد كــه شــرایط و ویژگی هــای بــه شــرح زیــر عبارتنــد از :

فرصت

تهدید
ضعف

تعداد خانوار

31310

بعد خانوار

3/31

تعداد واحد مسکونی موجود

2953

متوسط تراکم ساختمانی مسکونی

149

متوسط مساحت قطعات مسکونی

160

تراکم خانوار در واحد مسکونی

1/2

تراکم ناخالص جمعیتی

297

تعداد شاغلین

35826

متوسط مساحت قطعات

185

نسبت ساکن به شاغل

3/7
شاخص های اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی محله

شاغل

8473

شکل شماره  : 1نقشه و جدول اطالعات کلی محدوده( ،منبع  :گزارش طرح تفصیلی منطقه )1385 ،4
جدول شماره  2ارزیابی محدوده مطالعاتی با استفاده از تکنیک SWOT

وجود شبكة مناسب داخلی طراحی شده عبور و مرور در
محدوده
موقعیت مطلوب محدوده و دسترسی مناسب به بزرگراه ها و
شریان های کلیدی تهران
سابقه سكونت طوالنی در محدوده
آشنایی بیشتر ساكنان با یكدیگر

اختصاص حدود  50درصد اراضی به مسكن(دو برابر متوسط
شهر)
كمبود برخی از خدمات محله ای در محدوده
تاریکی برخی از معابر و عدم توجه به نورپردازی
تمایل به جابه جایی در بین ساکنان
کمبود سرانه فرهنگی و تفریحی در محدوده

محصور بودن محله توسط معابر شریانی
تفکیک مناسب معابر محله
دسترسی سریع به پایانه مسافربری درون شهری و برون شهری
دسترسی به ایستگاه مترو
وجود كاربریهای فرامنطقه ای

چند قطعه شدن و گسستگی بافت توسط بزرگراهها
افزایش نا به هنجاریهای اجتماعی در منطقه به دلیل دوپاره
شدن
بافت تراكم باالی جمعیتی و كاربری مسكونی در محدوده
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قوت

جمعیت

103911

120

کمیت
شاخص های پایه ای

121
سنجش و ارزیابی مولفه های موثر بر ارتقای میزان احساس امنیت در محیط های سکونتی (نمونه موردی  :محله تهرانپارس غربی)

روش تحقیق
هــدف اصلــی تحقیــق ،ســنجش و ارزیابــی مولفه هــای تاثیــر گــذار در افزایــش
احســاس امنیــت در محیط هــای مســکونی در محلــه تهرانپــارس غربــی تهــران اســت.
از روش تحقیــق توصیفــی ،جهــت مــرور منابــع و تحقیقــات پیشــین ،تعریــف مفاهیــم و
تدویــن مبانــی نظــری و گــردآوری داده هــا بــه كمــك مطالعــات كتابخانــه ای و عملیــات
میدانــی انجــام شــده اســت .همچنیــن در ایــن پژوهــش ارزیابــی میــزان امنیــت بــا اســتفاده
از روش غیــر مســتقیم می باشــد .ایــن روش از طریــق تقســیم بنــدی شــاخص های امنیــت
در محیط هــای ســکونتی در محــدوده مــورد مطالعــه در دو ســطح صــورت گرفتــه
اســت(جدول شــماره  .)3در ســطح اول مولفــه بــه پنــچ معیــار (فیزیکــی و کالبــدی،
حــس تعلــق ،مدیریــت و نگهــداری ،نظــارت ،دسترســی) تقســیم و در ســطح دوم نیــز
هرکــدام از ایــن چهــار معیــار بــه تعــدادی زیــر معیارهایــی تقســیم شــده اســت .تحقیــق
حاضــر یــک مطالعــۀ پیمایشــی و از نــوع کمــی می باشــد ،داده هــا بــا اســتفادهاز ابــزار
پرســش نامــه گــرد آوردی شــده اند .جامعــة آمــاری پژوهــش  ،شــامل ســاكنین محلــه
تهرانپــارس غربــی اســت و حجــم نمونــه بــا توجــه بــه جمعیــت حــدودی  103900نفــری
بــرآورد گردیــد .روش نمونــه گیــری ،تصادفــی اســت و بــرای ســنجش متغیرهــای كیفــی
از مقیــاس ســنجش لیكــرت و در تجزیــه و تحلیــل یافته هــا از آزمون هــای آمــاری خــی
دو و گامــا اســتفاده شــد .بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد خانوارهــای ســاکن محلــه مــورد
مطالعــه زیــاد بــوده و بررســی نظــرات و اطالعــات آنــان طاقــت فرســا می باشــد از فرمــول
تعییــن نمونــه اســتفاده شــده و بــا اســتفاده از فرمــول تعییــن نمونــه کوکــران ،حجــم جامعــه
آمــاری  380نفــر بــرآورد گردیــده اســت .شــیوه کمــی کــردن ایــن شــاخص ها نیــز بــا
اســتفاده از روش مســتقیم پرسشــنامه بــوده اســت .پرسشــنامه ها نیــز بــه دو بخــش ســواالت
شــخصی و اقتصــادی خانــوار و بخــش دوم ســواالت مربــوط مولفه هــای اشــاره شــده
تدویــن گشــته اســت .درارتبــاط بــا پایایــی ابــزار ســنجش بــه نظــرات متخصصیــن علــوم
اجتماعــی اکتفــا شــده و اعتبــار پرســش نامه هــا بــه ترتیــب محیــط مســکونی  %82و
مولفه هــای موثــر بــر ارتقــای میــزان حــس امنیــت  %80درصــد از طریــق آزمــون الفــای
کرونبــاخ بــه دســت آمــد .همچنیــن بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از دو نــوع نتایــج
آماری،آمــار توصیفــی و آمــار اســتنباطی اســتفاده شــده و نتایــج حاصــل از نمونــه بــا
اســتفاده از آزمــون همبســتگی پیرســون بررســی قرارگرفتــه اســت.

122

فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،50تابستان 96

یافته های پژوهش
بــا توجــه بــه هــدف پژوهــش فرآینــد تجزیــه و تحلیــل بــا اســتفاده از پرسشــنامه و
تحلیــل داده هــا گــرآوری شــده و ســپس از طریــق نرم افــزار  SPSSداده هــا بــر مبنــای
تکنیک هــای آمــاری ماننــد میانگیــن ،تحلیــل عاملــی و رگرســیون ارزیابــی می گــردد.
بــه منظــور دســتیابی بــه نتایجــی کامــل در ســنجش احســاس امنیــت در محلــه تهرانپــارس
غربــی در منطقــه  4شــهر تهــران ،فراینــد روش شــناختی زیــر انجــام گردیــده اســت .در
ایــن مرحلــه پــس از توزیــع  380پرسشــنامه در محــدوده اقــدام بــه وارد کــردن داده هــا در
نرم افــزار  SPSSگردیــد و تحلیل هــا انجــام گردیــد.
بــا توجــه بــه فرضیــه دوم کــه وجــود مولفه هایــی مختلــف را در شــکل گیــری
احســاس امنیــت ســاکنین تاثیــر گــذار میدانســت ،می تــوان بیــان داشــت مولفــه مدیریــت
و نگهــداری بــا میانگیــن  2.86باالتریــن میــزان اثــر گــذاری را بــروی امنیــت محــدوده
داراســت در عیــن حــال شــاخص نظــارت بــا حداقــل میانگیــن  2.35کمتریــن اثرگــذاری
را دارا می باشــد .در ارتبــاط بــا ســایر مولفه هــا ،مولفــه کالبــدی بــه دلیــل وجــود زیــر
معیارهایــی همچــون نورپــردازی مناســب فضاهــا و وجــود زمینه هــای متروکــه هــر کــدام
بــا  3.3و اختــاط مناســب کاربری هــا بــا  2.1بیشــترین و کمتریــن امتیــاز در امنیــت
محــدوده دارنــد .
جدول شماره  4میانگین مولفه های موثر امنیت در محله تهرانپارس

سطح اول

فیزیکی وکالبدی
2.42

حس تعلق
2.5

سطح دوم

میانگین

انحراف
استاندارد

فضاهای غیر ضروری و پنهان (غیر قابل دفاع)

2.6

2.45

وجود زوایای پنهان

2.2

2.33

فشردگی بافت

2.3

3.12

وجود زمین های متروكه و مخروبه در محله

3.3

2.35

میزان تمایل به سکونت در محیط

2.5

3.15

نظارت
2.35

مدیریت و نگهداری
2.86

نورپردازی مناسب فضاها

3.3

2.37

اختالط مناسب کاربری ها

2.1

2.65

وجود کاربری های شبانه

2.4

2.89

وجود باز شوها به سمت خیابان

2.75

3.53

سهولت دسترسی و حرکت برای افراد

3.1

2.21

ترکیب مسیرهای تردد

2.3

2.16

وجود کوچه های بن بست و کوتاه

2.51

3.89

وجود درها و پنجره های استاندارد

3.11

3.91

سرزنگی و پویایی مسیرهای تردد

2.9

2.58

جاذب جمعیت بودن فضاها

2.9

2.89

مکانیابی بهینه کاربری ها

3.2

2.55

رسیدگی و نظارت مستمر بر فضا

2.8

2.75

انگیزه های سرمایه گذاری در محدوده

3.1

3.53

جاگذاری مناسب مبلمان شهری و تجهیزات عمومی

2.5

2.74

طراحی مراكز بالقوه تجمع

2.7

3

برای انــدازه گیــری میــزان رضایــت از امنیــت در محیط هــای ســکونتی در ایــن مقالــه
از شــاخص 1CSMاســتفاده می گــردد .بــرای محاســبه ایــن شــاخص بــا اســتفاده از رابطــه
زیــر بــه اســتخراج درصــد میــزان رضایــت ســاکنان از امنیــت در هــر یــك از متغیرهــا
پرداختــه می شــود(جیین: )2003،
كــه در ایــن رابطــه  CSMمیــزان رضایتمنــدی ســاکنین از وضعیــت امنیــت ،ســاكنان
1. Customer Satisfaction Measurement
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دسترسی
2.78

نظارت مطلوب بر فضاها

3.2

2.34
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محلــه تهرانپــارس از مولفه هــای موجــود در مبانــی نظــری بــه درصــد اســت .بدیهــی
اســت كــه شــاخص  100بــه معنــی رضایــت كامــل می باشــد و ایــن شــاخص هــر چقــدر
از  100كمتــر باشــد ،فاصلــه بیشــتر انتظــارات را بــا رضایتمنــدی ایجــاد شــده نشــان
می دهــد (شــاطریان و همــکاران.)1390 ،
بــا توجــه بــه فرضیــه اول پژوهــش کــه بــاال بــودن میــزان احســاس امنیــت ســاکنین
محیط هــای ســکونتی محلــه تهرانپــارس بــاال ذکــر شــده بــود در بررســی های صــورت
گرفتــه بصــورت مجــزا میــزان رضایتمنــدی از امنیــت ســاکنین محلــه بــا توجــه بــه
مولفه هــای اشــاره شــده شــامل ،فیزیکــی و کالبدی(51/1درصــد) ،حــس تعلــق
(49/4درصــد) ،نظــارت (57/2درصــد) ،دسترســی ( 65/9درصــد) ،مدیریــت و نگهداری
( 41/1درصــد) را نشــان می دهــد کــه مطابــق جــدول شــماره  ، 5پاییــن بــودن میــزان
رضایــت ســاکنین در بخــش مســکن و بــاال بــودن رضایتمنــدی در حــوزه حمــل و نقــل و
دسترســی را تاییــد می کنــد .باتوجــه بــه ارزیابــی رضایتمنــدی ســاکنین از امنیــت محدوده
مــورد مطالعــه در در مرحلــه دوم از تحقیــق ،تاثیــر رضایتمنــدی و یــا عــدم رضایتمنــدی
امنیــت مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت و در مجمــوع بــا احتســاب میــزان  47/06نشــان
دهنــده ایــن نکتــه اســت کــه ســاکنین محلــه از امنیــت محــدوده ســکونتی خــود رضایــت
کافــی را ندارنــد.
جدول شماره  5میزان انتظار و عملكرد رضایتمندی از امنیت در بخش های مختلف()%
میزان رضایتمندی
شرح

اختالف عملکرد

عملکرد

انتظار

فیزیکی و کالبدی

51/1

100

48/9

حس تعلق

49/4

100

50/6

نظارت

57/2

100

42/8

دسترسی

65/9

100

34/1

مدیریت و نگهداری

41/1

100

58/9

مجموع

-

100

47/06
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نتیجه گیری و پیشنهادات
موضــوع امنیــت شــهری از جملــه موضوعاتــی اســت که توســط متخصصیــن حوزه های
علــوم شــهری ،سیاســتمداران و مدیــران بطــور زیــاد مطــرح شــده و امــا تعریــف دقیقــی
تاکنــون از آن ارائــه نگردیــده اســت و بررســی های پیرامــون تعریــف مختلــف مرتبــط بــا
موضــوع امینــت بطــور کلــی نشــان داد کــه امنیــت شــهری از طریــق اضــداد و تهیــدات
خــود قابــل تعریــف اســت و ایــن واژه کســتره وســیعی از تهدیــدات مربــوط بــه شــهر
را در بــر می گیــرد در ایــن ارائــه امنیــت شــهری از بعــد تهدیدهــای مطــرح از ســوی
جــرم و پیشــگیری از آن مــورد بررســی قــرار گرفــت از «آنجــا کــه بــه امنیــت شــهری از
دیــدگاه برنامــه ریــزی شــهری کمتــر توجــه شــده اســت و از ســوی اهمیــت برنامــه ریــزی
شــهری در مــورد موضوعــات مرتبــط بــا شــهر از جایــگاه باالیــی برخــوردار اســت و در
بیشــتر مــوارد می تــوان بــا برنامــه ریــزی دقیــق و اتخــاذ سیاســت های مناســب در حــوزه
کاربــری اراضــی شــهری امــکان بــروز برخــی از تهدیــدات شــهری را محــدود نمــود.
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی مولفه هــای تاثیــر گــذار بــر افزایــش احســاس
امنیــت در محلــه تهرانپــارس در منطقــه چهــار تهــران ســعی بــر ارزیابــی ناامنــی محیط های
ســکونتی ایــن محلــه را داشــت کــه ابتــدا پنــج معیــار و بیســت و یــک زیــر معیــار بــه
عنــوان مهمتریــن مولفه هــای تاثیرگــذار بــر افزایــش امنیــت محــدوده تهرانپــارس غربــی
شناســایی گردیــد ســپس توســط جــدول ســوات و روش هــای امــاری مــورد پــردازش
قــرار گرفــت .باتوجــه بــه فرضیــات مقالــه مهمتریــن نتایــج آن نورپــردازی مناســب فضاهــا
و طراحــی مناســب ســاختمانها اســتخراج گردیــد .نظــر بــه اینکــه وضعیــت روشــنایی در
ایــن محــدوده تــا حــدودی در برخــی از نقــاط محــدوده نامناســب می باشــد و از طرفــی
دیگــر وجــود فضاهــای غیــر قابــل دفــاع و جــرم خیــز در قســمت هایی از محــدوده
می توانــد تاثیــر زیــادی بــر روی مفهــوم امنیــت داشــته باشــد کــه ایــن موضــوع تاییــدی
اســت بــر نظریــه جیســون کــه معتقــد اســت نخســتین ایــده ممانعــت از جــرم و مراقبــت از
افــراد ،تحــت نظــر داشــتن و مشــاهده اســت .ایــن ویژگــی بــرای افزایــش دیــد و نظــارت
بــر دارایی هــا و ســاختمان ها انجــام می گیــرد .طراحــی محیطــی جــرم ســتیز در ایــن نــوع
نظــارت ،اهالــی محــل بــه صــورت عــادی و اتفاقــی فضاهــای عمومــی و نیمــه عمومــی
محــل زندگــی خــود را زیــر نظــر دارنــد و افــراد غریبــه را در محــل شناســایی می کننــد و
توجــه بــه روشــنایی و نورپــردازی محیــط نیــز سیاســت مطلوبــی در ایــن جهــت می باشــد.
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همچنیــن در جهــت ارتقــای امنیــت شــهری در ایــن تحقیــق لــزوم اســتفاده از پتانســیل
مشــارکت مردمــی و بــاال بــردن حــس هویــت و تعلــق خاطــر بیشــتر ســاکنین در محلــه
می باشــد زیــرا محالتــی کــه دارای بیشــترین تعلــق خاطــر ســاکنین را دارد جــرم و
جنایــت کمتــری در آنهــا رخ می دهــد کــه ایــن معیــار نیــز تاییــدی اســت بــر نظریــه
پترســن کــه معتقــد اســت منظــور ایــن اســت کــه ایــن امــکان فراهــم شــود تــا برخــی
از فعالیت هــای اجتماعــی در مناطــق شــهر ایجــاد شــود کــه عــاوه بــر اشــتغال زایــی و
ایجــاد تســهیالت رفاهــی بتــوان میــزان نظــارت انســانی را بــر مناطــق افزایــش داد .بســیاری
از جرایــم شــهری در مناطقــی روی می دهــد کــه نظــارت عمومــی کــم اســت و انســان
حضــور فیزیکــی نــدارد .در ایــن روش تــاش می شــود تــا نوعــی توانمندســازی در
فعالیت هــای اجتماعــی صــورت گیــرد و در واقــع در مناطــق شــهری و خاصــه مناطقــی
کــه امــکان جــرم خیــزی در آن هــا بیشــتر اســت ،فعالیت هــای اجتماعــی و حضــور افــراد
افــزوده گــردد.
ســومین اولویــت در همیــن راســتا طبــق تحقیــق انجــام گرفتــه ارتقــای فضاهــای
شــهری بــه منظــور بــاال رفتــن کیفیــت عرصه هــای عمومــی کــه خــود ایــن اقــدام ســبب
افزایــش مشــارکت ســاکنین و برقــراری امنیــت می گــردد .همچنیــن حــذف فضاهــای
غیــر قابــل دفــاع و حتــی تغییــر کاربــری برخــی از فضاهــا از فضاهــای پــوچ و مخــرب
ماننــد زمین هــای خالــی و متروکــه و ســامان دادن بــه فضاهــای زیــر پل هــا بــه فضاهــای
ســبز و تفریحــی پاتوق هــا و مراکــز تفریحــی می باشــد زیــرا بــر اســاس نظریــه نیومــن
فضاهــای آســیب پذیــر و یــا غیــر قابــل دفــاع بشــدت می توانــد امنیــت فضاهــای شــهری
را تهدیــد کنــد و ایــن مســئله موجــب کاهــش تــرس ســاکنان خواهــد شــد؛ زیــرا آن هــا
اطمینــان حاصــل می کننــد کــه مجرمــان بالقــوه بــه راحتــی قابــل تشــخیص و مشــاهده و
متعاقب ـاً دســتگیری می باشــند.حال بــه منظــور کاربــرد اولویت هایــی کــه اشــاره گردیــد
اقدامــات زیــر را می تــوان بصــورت خردتــر بمنظــور افزایــش امنیــت در منطقــه مــورد
مطالعــه عملیاتــی ســاخت.
الف)پیشــنهاداتی کــه از طریــق تدویــن ،تصویــب و اجــرای ضوابــط و مقــررات در
ارتقــاء امنیــت شــهری می توانــد تاثیــر مثبــت داشــته باشــد :

■■ قرار دادن فعالیت های امن در درون و پیرامون مکان های ناامن.
■■ ترکیــب و اســتقرار کاربری هــای بــا فعالیــت زمانــی زیــاد پیرامــون کاربری هــای

ب)پیشــنهاداتی کــه از طریــق سیاســت های تشــویقی در راســتای ارتقــاء امنیــت
شــهری توســط شــهروندان قابــل اجراســت.

■■گسترش کاربری های تامین کننده نیازهای روزمره ساکنان محله.
■■اتخاذ سیاست های تشویقی در راستای شکل گیری کاربری های مختلط.
■■تشویق ساکنان به بن بست نمودن کوچه ها.
■■ترغیب ساکنان به تامین روشنایی مطلوب معابر در شب.
■■افزایــش قابلیــت اســتفاده از پارک هــا و فضاهــای ســبز بــا افزایــش نظــارت رســمی
و غیــر رســمی.
■■ایجــاد امــکان اســتقرار و شــکل گیــری واحدهــای مســکونی در برخــی نقــاط از
خیابــان در طبقــه فوقانــی واحدهــای تجــاری.
■■گســترش زمینــه الزم بــرای حضــور افــراد ســاکن در فضاهــای بیــرون از خانــه در
ســطح محلــه بــه همــراه کاســتن از جذابیــت بــرای افــراد غیــر ســاکن.

ج) پیشــنهاداتی کــه می توانــد توســط ســازمان ها و نهادهــای متولــی مدیریــت
شــهری جامــه ی عمــل بپوشــاند.

■■ افزایــش تســهیالت الزم جهــت حضــور و فعالیــت مســتمر کــودکان ،زنــان ،
ســالخوردگان و ......
■■ ایجاد فضاهای عمومی و فرهنگی برقراری تعامالت اجتماعی ساکنین محله در آن.
■■ایجاد فضاهای برای گذران اوقات فراغت جوانان.
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کــه فعالیــت زمانــی آنهــا در طــول شــبانه روز محــدود می باشــند.
■■حــذف کاربری هــای بــا عملکــرد فــرا منطقــه ای یــا فــرا ناحیــه ای ناســازگار بــا
محیط هــای مســکونی از طریــق ضوابــط و مقــررات.
■■ایجاد پارکینگ محله ای .
■■ تعریض معابر و دسترسی های داخل محله ها.
■■ تعبیه کاربری های با عملکرد شبانه روزی در خیابان.
■■ کاهــش گوشــه های تاریــک و مخفــی در خیابــان بــا اعمــال نظــارت مســتمر بــر
ســاخت و ســازها و تغییــرات کالبــدی کــه در طــول زمــان اتفــاق می افتــد.
■■ جلوگیری از انحصاری شدن فضا بای گروه های خاص.
■■ تغییر کاربری های ناامن کننده مستقر در مجاورت محیط های مسکونی.
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■■ایجاد فضاهای ورزشی در محله.
■■ایجاد قابلیت استفاده های متفاوت از خیابان در شبانه روز.
■■ نورپردازی های مناسب در تقاطع ها  ،خیابان  ،پیاده روها  ،میادین و پارک ها.
■■ ایجاد امکان مراقبت بصری و دائمی در خیابان از طریق بدنه ها.
■■پراکندگی مناسب نقاط فعال و روشن در وطل خیابان.
■■فراهم نمودن بسترهای الزم برای استفاده همزمان گروههای مختلف اجتماعی از فضا.
■■تفکیک مناسب عرصه های خصوصی و عمومی.
■■تعیین مرز فضای با نمادها و عالیم.
■■تعبیــه برخــی عالئــم و تابلوهــای هشــدار دهنــده در فضاهــای عمومــی بــرای اســتفاده
کنندگان نامشــروع.
■■انتخاب پوشش گیاهی مناسب برای فضاهای سبز داخل محله و پارک ها.
■■حذف نقاط کور و خلوت در پارک ها و سایر فضاها.
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