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 چکیده

ضعیت بادون ارتبااب باا عوامال     یک و عنوان بهیی تنها بهتوان امنیت را  ینمی امنیت، شناس جامعهبرحسب رویکرد 

اجتماعی آن تحلیل کرد. درنتیجه، هدف اصلی این پژوهش سنجش میزان اثرگذاری عوامل اجتمااعی بار احسااس    

. روش تحقیق استمنظور حذف عوامل ناامنی در منطقه  شهرداری اصفهان و ارائة راهکارهایی به 6امنیت در منطقة 

ی ها ، شاخصبه موضوع تحقیق مربوب های یهبا استفاده از نظر ،منظور ینبدتحلیلی است. -در این بررسی توصیفی

قباول   قابال  یدر ساطح  یاایی و پا ییاز نظر روا یقتحق یرهایذکر است متغ یاندست آمد. شا به مورد نظراجتماعی 

 یاری گ نموناه  از طریق ها پرسشنامهو نفر درنظر گرفته شد  382 ، حج  نمونهفرمول کوکران براساس شد. یابیارز

ها نشان داد احساس امنیت  یبررسیج . نتاشد ی توز شهرداری اصفهان 6منطقة شهروندان  بین یا خوشه یتصادف

یات  امن( و بین عوامل اجتمااعی و احسااس   t=-83/17دارد )شهرداری اصفهان در سطحی پایین قرار  6در منطقة 

مشخص شد عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس رابطة معناداری وجود دارد. همچنین،  6شهروندان در محالت منطقة 

تفاوت معنااداری دارد؛ بناابراین، باا شناساایی ایان عوامال در        اصفهانشهرداری  6ة در منطقمحالت امنیت بین 

توان با اقداماتی مؤثر در پیشگیری  یمهای محالت  و شناسایی ضعف ها آنی اثرگذارشدن میزان  محالت و مشخص

هاایی بارای    یشانهاد پ، در پایان ها آزمونن و اجرا کرد. به همین منظور، با توجه به نتایج ، تدابیری را تدویجرای از 

 شود. می ارائهبهبود وضعیت محالت 

 

 .شهرداری اصفهان 6ی اجتماعی، منطقة ها شاخصامنیت شهری،  :ها کلیدواژه
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 مقدمه

 آن یجا به و بردمی بین از را خایر انسان آرامش تامنی زوال .رود یم شمار به انسان اساسی یها زهیانگ و نیازها از امنیت

 گـرو  در آدمـی  یازهـا ین از یاریبسـ  شدن بریرف اندیشمندان، حتی از نظر برخی .دهدیم راه انساندرون  به را اضطراب

 رقـرا  اولیـه  یازهـا ین یارضـا  از پـس  بالفاصـله  را امنیـت  احساس نیازها،مراتب  در سلسله نیز مازلو اوست. امنیت تأمین

ـ قتیحقکـرد )  یمعرفـ  یاجتمـاع  نظام هر در یاساس یا مؤلفه توان یم را تیامن دگاهید نیا یبق .دهد یم  همکـاران،  و انی

از نظر علمی، درک آثار جرم یا همان احساس امنیت به اندازة خود آن، یعنی خطرهای آماری حاصل از وقوع (. 38: 1391

اهش حضور شـهروندان در محـی  شـهری و یـک مکـان خـاص منجـر        شدن به ک جرم اهمیت دارد، زیرا ترس از قربانی

ی کیفیـت  هـا  شاخصـه ، مفهوم احساس امنیـت یکـی از   درواقط زند.شدن محی  دامن میتر ناامنشود و این شرای  به  می

حسـینی  روند ) یمپیامدهای مختلف امنیت به شمار  نیتر مهمی اجتماعی ناشی از آن، از ها بیآسزندگی در شهرهاست و 

یـک وضـعیت بـدون     عنوان بهیی تنها بهتوان امنیت را  ینمی امنیت، شناس جامعه(. برحسب رویکرد 10: 1392همکاران،  و

یک متغیـر   عنوان بهی دیگر یعنی ا گونه بهارتباط با بستر اجتماعی آن و یک متغیر مستقل تحلیل کرد، بلکه امنیت را باید 

شـود کـه    یمـ درنظر گرفت. از این منظر، امنیـت فراینـدی اجتمـاعی ارزیـابی     دهد  یموابسته که با توجه به متن آن معنا 

توان فهم و  ینمعبارت دیگر، امنیت را بدون مد نظر قراردادن عوامل اجتماعی  یابد؛ به یممتناسب با تحول متن آن، تغییر 

یت افزایش احساس درنهام و های کنترل و پیشگیری وضعی از جر یوهش، یکی از درواقط(. 45: 1380افتخاری، کرد )درک 

از یریق تقویت رواب  اجتماعی در سطح محالت شهری است. از جمله عوامل اجتماعی  میجراامنیت کاهش فرصت بروز 

توان به احساس هویت در محالت، نظارت اجتماعی و تراکم جمعیتـی   یمگذارد  یر میتأثکه بر احساس امنیت در محالت 

شد و اهل و کسـبة محلـی نیـز امـاکن      ای از سوی شهروندان شناخته می دیمی هر غریبهاشاره کرد. در ساختار محالت ق

، ایجاد نظارت شهروندی در سطود محالت شهر را باید از اصول مهـم در جلـوگیری از   درواقطمحل را تحت نظر داشتند. 

اهای محله نیز به ایـن مسـئله   ای و احساس هویت و مالکیت مردم بر فض براین، تراکم ساختار محله جرایم دانست. عالوه

دنبال آن افزایش نظـارت سـاکنان و کنتـرل تـراکم جمعیتـی در       کرد. درنتیجه، با استفاده از افزایش هویت و به کمک می

در افزایش احساس امنیت اقدام کرد. البته عوامـل کالبـدی و اجتمـاعی بـه یکـدیگر       توان یممحالت در قالب تمهیداتی، 

است و بالعکس، اما سـنجش   اثرگذاری کالبدی یک محل بر تقویت یا تضعیف عوامل اجتماعی ها یگژیوند و گاه ا وابسته

ی، کنتـرل جـرم و نـاامنی و افـزایش ضـریب امنیـت       نیب شیپیی نیز برای تنها بهنقش عوامل اجتماعی در احساس امنیت 

اجتماعی مؤثر بـر احسـاس امنیـت و     ی شهری است. درنتیجه، شناسایی عواملزیر برنامهی ضروری در ا مقولهشهروندان 

شود، از نکات بسـیار مهمـی    شناسایی فضاهای ناامن از لحاظ شرای  اجتماعی که موجب کاهش پویایی نظام شهری می

اقدامات پیشگیرانه همواره بایـد بـه آن توجـه داشـته      منظور بهریزان شهری در مدیریت شهری  است که یراحان و برنامه

ی که دارای دو بافت قدیم و جدید است ا نمونه عنوان بهشهرداری اصفهان  6ر پژوهش حاضر منطقة اساس، دباشند. براین

مطالعة موردی انتخاب شده است تا میزان احساس امنیت شهروندان و نقش عوامل اجتماعی در احساس امنیـت   عنوان به

دنبال آن افزایش امنیـت   ویت عوامل اجتماعی و بهتق منظور یی بهها شنهادیپدر هر دو بافت مطالعه و مقایسه شود تا بتوان 

 داد. ارالهمحالت در این منطقه 
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 ة پژوهشنیشیپ

( بر این فرغ استوار است که انسجام و همبستگی بین ساکنان محله، ترس از جرم 1999رودنبوش )و  1رویکرد سموسون

شـود.   یمخشونت( و ناامنی ) تمدنی یباحساس  یی جمعی و افزایشکارابرد و نبود آن موجب کاهش  یمی را از بین و ناامن

تراکم رواب  اجتماعی در یک محله و سطح همبستگی اجتماعی میان همسایگان ممکن است بر احساس امنیت سـاکنان  

بـرگ   نیگرهمچنین،  .(Mair et al, 2010: 816) کنددر محی  محلة خود مقابله  زا استرسی ها نشانهتأثیر بگذارد و با 

ی ا منطقـه ی کنتـرل  اصـل ی، عامـل  اجتمـاع ی همبسـتگ ی اساسـ عنصر  عنوان بهی عایفی دلبستگنشان دادند و همکاران 

خود هسـتند و   اجتماعافراد احساس کنند تحت کنترل  شود یماحساس تعلق خایر به اجتماع موجب  را، زیرود یمشمار  به

 ساس هویت بیشتری وجود دارد، باالتر استاجتماع به فکر آنان است و سطح احساس امنیت اجتماعی در محالتی که اح

(Greenberg et al, 1982.) 3ویـت  بریت و( 1969) 2از دیگر نظریات اجتماعی دیدگاه کنترل اجتماعی است که هیرشی 

 عامـل  و همنـوایی  علـت  ینتر مهم جامعه و فرد میان پیوند هیرشی، نظر به. اند یهنظر اصلی ایننظران  صاحب از( 1989)

 کنترل دربارة نیز ویت است. بریت یرفتار کج اصلی دلیل آن نبودن یا این پیوند ضعف و است فرد یرفتارها کنترل اصلی

 اجتمـاعی  تأیید عدم ابراز نوعی یساز شرمنده ی،و نظر به. کند یم بح  سازی متخلف شرمنده یریق از جامعه توس  افراد

صدیق سروسـتانی،  ) دارد یبازمه او را از ادامة رفتار مجرمانه است ک خالفکار در ندامت تحریک یبرا ویژه یرفتار درمورد

آورد، در احسـاس امنیـت    یمـ دنبال خود امکان نظارت بیشتری را فراهم  یبق نظر هیرشی، هویت که به (.47-48 :1385

 تعـداد  ان بـا شـهروند  هرچه است، در زمینة تأثیر تراکم جمعیت بر احساس امنیت معتقد 4کند. ساترلند یمنقشی بسزا ایفا 

 یابـد  یم یشافزا یشترب یناامنو  نظمی یب احتمال باشند، متقابل و ارتباط کنش یشتر و ویژگی های اجتماعی متفاوت تری درب

 تعـداد  هرچـه که  است معتقد و ارتبایش با تراکم جمعیت شهرها در یاجتماع تیامن دربارة 5وبرماکس (. 142: 1373گیدنز، )

 یفراینـد کنتـرل اجتمـاع    شـود؛ بنـابراین،  مـی کمتر  گریکدی از شهروندان شناخت شود، شتریب قابلمتکنش  درواردشده  افراد

شـیخاوندی،  د )شـو  یمـ  هموار تیامن رفتن نیباز و ینظم یب و یرو کج یبرا راه و شود یم فیتضع شتریب یمردم و یررسمیغ

 یابـد.  یم کاهش یکنترل اجتماع شدت شهرها، در یتتراکم جمع یشافزا با است معتقد 6یملز همچنین، جورج (.391: 1373

 (.156: 1373ریترز، ) شود یم یدها تهد آن یتفرد شود و می یشتربشهروندان  یگمنام و ییتنها احساس یجه،درنت

 ادشدهی اتینظر از یقیتلفحوزة تأثیر عوامل اجتماعی بر امنیت،  درنظران  صاحب دگاهید وها  پژوهش جةینت با بررسی

، در ایـن  گرفته ی انجامها یبررساست. درنتیجه، با توجه به  شدهنظر گرفته در پژوهش ینظر مدل مثابة به هشپژو نیا در

ی اصـلی  هـا  شـاخص  عنوان بهتحقیق تأثیرات عوامل اجتماعی شامل هویت شهروندان، نظارت اجتماعی و تراکم جمعیت 

 شهرداری اصفهان سنجیده شده است. 6پژوهش در منطقة 
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1. Simpsons 

2. Hirschi 

3. Braithwaite 

4. Suterland 

5. Max Weber 

6. Georg Simmel 
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 شاهداف پژوه

 ؛شهرداری اصفهان 6 ةمنطقدر امنیت محالت شهری و سنجش احساس  یابیارز .1

 شهرداری اصفهان؛ 6ی نقش عوامل اجتماعی بر احساس امنیت ساکنان منطقة بررس .2

 شناسایی محالت ناامن؛ منظور بهی اجتماعی ریپذ بیاز دید آس محالت یبند یبقه .3

 6وامـل اجتمـاعی در راسـتای افـزایش احسـاس امنیـت شـهروندان در منطقـة         منظور تقویـت ع یی بهها شنهادیپ ةلارا .4

 شهرداری اصفهان.

 

 روش پژوهش

تحلیلـی،  -ی توصـیفی هـا  روش. همچنین، برای رسیدن به اهداف پـژوهش از  استکاربردی  هدف نظر از حاضر پژوهش

عات در دو بخش گرافیکـی و آمـاری   همزمان استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل ایال صورت بهتجربی، آماری و... 

و بـرای تجزیـه و تحلیـل     GIS ARC افزار نرمی مورد نیاز از ها نقشهی گرافیکی و تهیة ها تیفعال دادن . برای انجاماست

استفاده شده اسـت. محـدودة مـورد مطالعـه شـامل       SPSSی آماری ها مدلو  Excel آماری افزار نرمایالعات میدانی از 

ی تصـادف ی بـردار  نمونهی از آمارة جامعی انتخاب نمونه در برا. استشهرداری اصفهان  6انة منطقة گ 13تمامی محالت 

نفـر   382 حجم نمونه فرمول کوکران ی محاسبة حجم نمونه از روش کوکران استفاده شده است. براساسبرا و یا خوشه

 1تحقیق تعدادی گویه به شـرد جـدول    شاخص اجتماعی با مطالعة مبانی نظری 3شده است. برای بررسی  درنظر گرفته

 بین محالت توزیط شدند. آمده دست بهها در قالب ییف لیکرت یراحی شدند و براساس حجم نمونة  تدوین شد. گویه

 های سنجش عوامل اجتماعی در محالت . گویه1جدول 

 ها گویه ها شاخص

ت شهروندان
هوی

 

 میزان تعلق خودتان به محله
 ی خودتانها یا محله هملیت به میزان نزدیکی و مسئو

 میزان تمایل به تعویض محلة خود
 ی محلهها تیظرفی در گذار هیسرماتمایل به 

ت
تراکم جمعی

 ازدحام بر احساس امنیت ساکنان محله ریتأثمیزان  
 روز شبانهمیزان تراکم محلة شما در یول 

 تأثیر فضاهای شلوغ بر احساس امنیت شما
 خلوت بر احساس امنیتفضاهای  ریتأث

 میزان تراکم فضاهای اصلی و عمومی محلة شما

ت اجتماعی
نظار

 

 ها یمحل هممیزان شناخت شما از 

 میزان نظارت خود بر محله

 بر محله و نظارتمیزان نظارت و مشارکت کسبة محل در مدیریت 

 شکن قانونمیزان واکنش ساکنان محله به افراد غریبة نابهنجار و 

 و سکوها در محلة شما ها مکتینمیزان وجود فضاهای نظارتی مانند 

 ارزیابی میزان نظارت افراد محله بر محی  خود

 های تحقیق یافته: منبط              
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همچنین، برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی استفاده شد که پـس از گذاشـتن پرسشـنامه در    

ی شهری و شهرسازی، روایی پرسشنامه تأیید شد. برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونبا  زیر مهبرنااختیار متخصصان 

 است. 2استفاده شده است که نتایج آن به شرد جدول 

 ها شاخصاز  هرکدامبرای  آمده دست به. ضریب آلفای 2جدول 

 یب آلفاضر یهگوتعداد  حجم نمونه شرد

 852/0 10 382 یتامناحساس 

 846/0 16 382 یاجتماعی ها شاخص

 های تحقیق یافته: منبط
 

 ، پایایی در حد قابل قبولی ارزیابی شده است.شود یممشاهده  2که در جدول یور همان

 

 مبانی نظری

 ی اجتماعی مؤثر بر افزایش احساس امنیت محالتها شاخص

اسـت.   اجتمـاعی  انحرافـات  بـروز  در نسـانی ا و اجتمـاعی  محی  بودن دخیل برجرایم ة شناسان جامعهنظریات  اصلی تأکید

در ساختار شهری یک پدیدة یبیعی و اجتماعی است. وی ریشة رفتارهـای   جرایمخیزی و ارتکاب  ، جرم1عقیدة دورکیم به

 یابـد  یمـ ی اجتماعی ها ساختکند و درنتیجه علت را در میان کارکرد  یموجو  یرعادی را در محی  اجتماعی شهر جستغ

در این بخش، مفاهیم و مبانی نظری براساس مدل مفهومی پژوهش در قالب سـه   (.62: 1387مودی نژاد، بمانیان و مح)

 شود. شاخص هویت محالت، تراکم و نظارت اجتماعی بررسی می

 

 هویت محالت

 موقعیـت  و محـی   و سـاکنان  بین و براساس آن، است محیطی شناسی روان در استفاده مورد اصطالد یک یا محله تعلق

 یتهوی، مسکونمحلة  یک به تعلق احساس (.Pitner et al, 2012: 43) است برقرار پیوستگیها  آن فیزیکی و تماعیاج

پردازان در زمینة تـأثیر هویـت و میـزان احسـاس امنیـت       یهنظربسیاری از  (.Foth, 2004: 8-9) شود یم یفتعر یا محله

 از یشـتری ب نداشـتند تـرس   یاجتمـاع  ارتبـاط  یا یوندپ نوع هیچ که یساکنان یافتدر( 32: 1981ی )مر. اند کرده اظهارنظر

 ارتبایـات  آنان شود یم موجب ها یا محله هم و یگانهمساین ب اعتمادی یب داد نشان یزن( 70: 1982) یشرفداشتند. جرایم 

ترس نشان دهند  خود از یرونب یایدن به ساکنان شود یم موجب اعتمادی یب یفضا و باشند. نبود ارتبایات داشته یکمتر

، احساس تعلـق بـه محلـه و تعهدداشـتن بـه آن، نقـش       2. براساس تئوری جاکوبزکنندی را تجربه کمترو احساس امنیت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Duekheim 

2. Jacobs 
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ی قـدیمی نسـبت بـه    هـا  محلـه ی نسبت به حضور پلیس در کنترل اوضاع محله و امنیت محل دارد. در این میان، تر مهم

توانند امنیـت عـایفی سـاکنان خـود را تـأمین کننـد.        یمماعی، بیشتر علت رواب  عمیق عایفی و اجت ی جدید بهها محله

ی قدیمی و مدت یوالنی سکونت افراد در یک محله، عاملی مهـم در شناسـایی افـراد و در پـی آن،     ها محلهبراین،  عالوه

جریـان تحـول    و افزایش امنیت است. البته نباید یافتة اساسی مکتب شیکاگو را از نظـر دور داشـت کـه در    جرایمکنترل 

بـودن، زمینـه را    آید که به دالیل مختلف از جمله ناشـناس  یدرمیی واردها تازهبه تصرف  کم کمی قدیمی ها محلهشهرها، 

علت  ی قدیمی بهها بافتکند. درنتیجه، با توجه به شرای  امروزة محالت که هویت  یمها فراهم  یرو کجبرای ظهور انواع 

توان با ایجاد شرای  کالبدی مناسب هویت شهروندان را در محالت تقویـت   یمرفتن است،  درحال ازبین واردان تازهحضور 

مسالل  ساز ینهزم کالبدی بافت گاهی دارد و همدیگر بر متقابل تأثیر محله اجتماعی و کالبدی بافت داشت توجه کرد. باید

تعلق مکانی است که تا حدود زیادی با هویـت   ین آثار محی  کالبدی، ایجادتر مهمعبارت دیگر، یکی از  است؛ به اجتماعی

شدن قلمـرو بـرای افـراد، احسـاس تعلـق بـه محـی          مکانی در ارتباط است. درنتیجه، با تعریف مناسب مرزها و مشخص

 یی است که یک فرد یا گروه بر مبنای تصـور مـالکیتی  ها شناخت، قلمروگرایی مجموعة رفتارها و درواقطیابد.  یمافزایش 

کوشد تعلق خایر شهروندان را درمورد اموال و دارایی آنان و دیگر فضاهای  یمدهد و  یمفیزیکی دارد، بروز  یفضا از که

 بایـد  محلـه،  اجتماعی و افزایش هویـت  فضای به مردم جذب (. همچنین، برای1: 1390کالنتری، دهد )عمومی افزایش 

باشـد.   داشته وجود شهری فضای در آیینی و جمعی سممرا اجرای و اجتماعی نظارت پیاده، دسترسی ی امنیتی،ها شاخص

خـود   محلـة  امنیـت  و کیفیت بهبود برای محله ی اهمیت زیادی دارد. مردما محله بخش یتهو مراکز اساس، احیای براین

 و شـهری  شوراهای شهر، انجمن محله، مشارکتی، شورای نهادهای اجتماعی تشکیل دهند. این و مشارکتی نهادهای باید

 یـک  و دارد محلـه  امنیت و نظم عمومی ایجاد در فراوانی نقش که است عمومی فضاهای از یکی هستند. مسجد مساجد

 شوراها و شهری یها انجمن .است محله سطح در امنیت ایجاد و جنایت و جرم بروز از جلوگیری برای مناسب بسیار نهاد

 مشـارکت  مناسـب بـرای   بسـیار  هـای  ینهگز از یکی یزن اند گرفته  شکل محالت و ناحیه شهر، سطح در حاضر حال در که

 از هویـت  و هسـتند. تقویـت امنیـت    خود محلة و شهر وقایط بر نظارت و عمومی امنیت و نظم و امور ادارة در شهروندان

بـه   همچنین توجه دیگر و سوی از ریزان برنامه توس  شهری ساختار ساماندهی و یزیر برنامه به مربوط مباح  و سو یک

 (.21: 1389قرایی و همکاران، کنند )امنیت بیشتری  و تعلق احساس افراد شود یمموجب  محله مرزهای یتتقو

 

 نظارت اجتماعی

دادن رفتارهای منحرفانه هستند، اما  گریزی و انجام های مختلف، مستعد نظم یتموقعبراساس نظریة کنترل، همة مردم در 

 بـه  دسـتیابی  یبـرا عبـارت دیگـر،    دست به رفتارهای انحرافی نزنند؛ بـه شود همة مردم  یمموجب  ها کنترلوجود برخی 

ی هـا  کنتـرل اسـت.   یضـرور مجرمانه  یرفتارها کنترل منظور به فضا بر اجتماعی نظارت وجود خایر، ایمینان و آرامش

 پذیرد: یمیررسمی باشند؛ بنابراین، نظارت بر محی  به دو شیوه صورت غاجتماعی ممکن است رسمی یا 

 نظارت رسمی. 1

شـود.   یمـ امنیتی شامل روشنایی و دوربین ایـالق  -به نظارت از یریق نیروهای پلیس و استفاده از ابزارهای فیزیکی
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ی بـرای عـابران باشـد کـه منطقـه بـرای اعمـال        ا نشانهایجاد این تدابیر امنیتی آشکار در فضاهای عمومی ممکن است 

 .((Foster, Giles-Corti, 2008: 241 استمجرمانه ناامن 

 یررسمیغ. نظارت یبیعی و 2

کـه موجـب    -توان نظارت یبیعی را با یراحی مطلوب مسکن و بـه حـداقل رسـاندن موانـط     یمدر منایق مسکونی، 

ی گسترش داد. سارقان بر اهمیت نظـارت سـاکنان محلـه    ا محلهو همچنین افزایش هویت و پیوند  -شود یمکاهش دید 

. از لحـاظ نظـری،   انـد  کـرده ین افراد برای نظارت بر محله معرفـی  تر مهمکان، همسایگان را و بعد از مال اند گذاشتهصحه 

روی  یـاده پبراین، محالتی که مناسب برای  کنند. عالوه یمو جالب برای تماشا  تر جوشو ، پرجنبتر امنها را  یابانخعابران 

شوند.  یمموجب افزایش نظارت و تأثیرگذاری بر امنیت سازند و  یمبیشتر عابران پیاده را ممکن  وآمد رفت، اند شدهیراحی 

ی هـا  چشمیی همواره خیابان را بنگرند؛ ها چشمدهد: باید  یمجاکوبز درمورد خود انتظامی بودن یک خیابان چنین توضیح 

وم استفاده شود مدا صورت بهروهای خیابان باید  یادهپنامیم.  یمکه ما همواره آنان را مالکان یبیعی و حقیقی خیابان  کسانی

نیاز اساسـی بـرای    یشپی ناظر بر خیابان افزوده شود و به ساکنان شیوة نظارت به خیابان آموزش داده شود. ها چشمتا بر 

روهـای یـک محـدوده     یـاده پو دیگر فضاهای عمومی است که در یـول   ها مغازهی از توجه مراقبت از محله، تعداد شایان

 (.65-64: 1392یقی یزدی، افشارکهن و رح)اند  پراکنده شده

عبارتی همـان   ی یا بهعموم عرصة درساکنان  حضور یشافزا یقیر از یشهر یفضا بر ( نظارت173: 1987)یان گل 

 یاجتماع و نظارت کنترل نقش در ارتباط با یرشیهتراویس  .داند یم یتامن ینتأم شروط ینتر مهم از را یررسمیغنظارت 

اسـت.   جامعـه  افراد دیتق ی ووستگیپ رابطه، فیتضع ای یگسستگ جةینت یانحراف یها کنش و رفتارهاکه  است باور نیا بر

-35: 1391هزارجریبـی و حامـد،   د )ونشـ میکنترل  افراد ی استقو جامعه یاعضا گرید با رابطه و یوستگیپ که یهنگام

ان نظارت ساکنان بر محـی  را نیـز   تو یمیرگذار است و با افزایش احساس تعلق تأث(. درنتیجه، هویت بر میزان نظارت 36

 شـرای   این در زیرا ،است نظارت این اعمال ترین عوامل یقو از فضا در افراد افزایش داد. حضور جرایمبرای پیشگیری از 

 عمـل  وارد یـور مسـتقیم   بـه  مجرمانـه  اعمال از یریجلوگ یبرا درصورت لزوم توانند یم ناظرند، شهروندان آنکه بر عالوه

 یهـا  گـروه  تمام نگیرد، بلکه ویژه قرار گروهی اختیار در کرد؛ یعنی فضا یریجلوگ فضا شدن یانحصار از باید هشوند. البت

هـای   یـت فعالکنـد، اسـتقرار    یمـ داشته باشند. از عواملی که شهروندان را جذب فضـا   آن در باید احساسی راحت اجتماعی

حضور  گیرد. همچنین، قرار دید معرغ در اید فضاهای عمومیمرتب  با زندگی روزمره افراد است. برای افزایش نظارت ب

هایی را کـه   یتفعال؛ بنابراین، برای برقراری فعالیت شبانه در خیابان محلی باید استتر  یضرورافراد برای نظارت در شب 

 (. 233: 1385پاکزاد، شوند )تزریق کرد تا شهروندان به حضور شبانه در فضا تشویق  ها آندر شب زنده هستند در 

 

 تراک  جمعیت

حـوزة   دو در مطالعـات  یـن ایشتر که ب گردد یبازم 1920 دهة به یاجتماعناهنجار  یرفتارها درتراکم  یرتأث یرامونپ سابقة

شناسـی   ی محـ (. براسـاس دیـدگاه   29-28: 1391شمس و همکـاران،  است ) گرفته ی صورتشناس روان و یشناس جامعه

شود. همچنین تراکم جمعیت، به ایجاد فاصلة اجتمـاعی   می ها تنشتماس و افزایش  انسانی، تراکم جمعیت موجب کاهش
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 سال در (.64: 1382 نقدی،است ) آن یامدهایپ از اجتماعی های یبآس و یمجرا خشونت، افزایش رو، ینا از. شود منجر می

 بـه  ین معتقـد همچنـ  یوکرد.  اثبات ار یتتراکم جمع و ین جرمب ارتباط یفرنیاکال یابانیجرایم خ یبررس در 1، آنگلز1968

 احتمـال  (. درنتیجـه، 80: 1386ی، بـود )کالنتـر   شـهر  هـای  یابـان خدر  هـا  یتتراکم فعال و جرم یشافزا وجود ارتباط بین

 حـداقل  بـا  حاشـیة شـهرها   یهـا  زاغـه  وها  آلونک در یا شهرها فقیرنشین و پرجمعیت یها محله در که افرادی بزهکاری

دارنـد   سـکونت  مرفه شـهرها  و یتجمع کم محالت در که است افرادی از بیش مراتب به کنند، یم یزندگ رفاهی امکانات

 یـور  بهایجادکنندة گوناگونی خصوصیات،  عنوان بهجمعیت زیاد، »کند که  یمعنوان  2(. لوییس ویرث63 :1387صالحی، )

ر اخالقـی شـهر و محلـه بـه سـمت حالـت       کند و از سوی دیگـر سـاختا   یممنطقی اختالفات بالقوة میان مردم را تشدید 

ی شناخت عمیق میان ها فرصتوی تأکید دارد که افزایش اندازة شهرها و محدودة محالت، «. کند یمهنجاری حرکت  یب

-117: 1377افـروغ،  انجامـد )  یمـ تفاوتی نسبت بـه دیگـران    یبی ثانوی و ها تماسدهد و این امر به  یمافراد را کاهش 

محدودیت در اندازه و تراکم جمعیت بـرای  »کند:  یمشمرد و بیان  موضوع تراکم جمعیت را مهم برمیهم  3(. مامفورد118

: 1379)تـوالیی،  « کنـد  یمـ یر پذ امکانو رواب  چهره به چهره را بهتر  ها مالقاتبرقراری رواب  اجتماعی ضروری است و 

ی متراکم و فشرده اهمیت زیادی دارد و باید در ایـن  ی قدیمها بافت(. درمورد تراکم، توجه به حاشیه و مرکز شهرها و 39

یزی شـود کـه در فضـا در یـول     ر یردی ا گونه به، تراکم در محالت باید درواقطیزی صورت گیرد. ر برنامهزمینه مطالعه و 

هـا و   یکاربریابی بهینة  مکانتوان با  یمحد متوسطی از شهروندان برای فعالیت حضور داشته باشند و این کار را  روز شبانه

بایـد حـدی متوسـ  از جمعیـت را بـرای       ها ساختمانفضاهای مسکونی در بافت محالت انجام داد. همچنین، در یراحی 

دنبال دارد، در بافت محـالت   ی، که افزایش تراکم در واحد سطح را بهساز بلندمرتبهاسکان درنظر گرفت و تا حد امکان از 

یزی شود که از ریزدانگی بافت محالت و گستردگی بـیش از  ر برنامهی ا گونه بهید ها با ییراحهمچنین، در  جلوگیری کرد.

 .شود جلوگیری محالت مرز و محدوده حد

 

 معرفی محدودة مورد مطالعه

در جنوب شهر اصفهان واقط شده است. کل محدوده و حـریم آن برابـر    5شهرداری اصفهان در مجاورت منطقة  6منطقة 

درصـد   19هکتار است که سهم آن از کـل محـدوده    1255حدودة قانونی محالت آن برابر با . حدود ماستهکتار  6707

 بزرگمهر، از جنـوب بـه پـل    پل تا رود یندهزا مسیر در پل وسه یس . موقعیت نسبی این محدودة قانونی از شمال به پلاست

 اشـکاوند و از غـرب بـه پـل     پل تا رودخانه مسیر در بزرگمهر ، از شرق به پلآهن راه پل تاآهن  راه ریل مسیر در اشکاوند

(. جمعیـت  19-16: 1394آمارنامة شهر اصفهان، شود ) یمپل منتهی  وسه یس تا دستجردی شهید بزرگراه مسیر درآهن  راه

بـرآورد   111652برابـر بـا    1390 شهرداری اصفهان براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 6منطقة 

ـ با توجـه بـه اهـداف ا   از نظر قدمت مسکن و فرسودگی دارای دو گروه بافت قدیم و جدید است.  6شده است. منطقة   نی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Angels 

2. Louis Wirth 

3. Mumford 
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ـ ز یابعـاد مسـکون   ،یزدانگیشد، که براساس )ر ییبقه بند دیو جد میبه دو گروه بافت قد 6پژوهش منطقة  متـر،   100 ری

ها را دارا بودند، به عنوان  یژگیو نیاز ا یترکه تراکم باال یباال(؛ محالت یتیسازه، بافت فرسوده و تراکم جمع یعمر باال

ـ زیف ،یاساس محالت همت آباد، تخت فوالد، مسجد مصل نیشدند. برا رفتهدر نظر گ میبافت قد ردان، دنـارت جـز    دان،ی

ـ  نهییامام، سعادت آباد، آ یکو ،یکشور دیشه ب،یشدند و محالت هزارجر ییبقه بند میمحالت قد و آبشـار   ضیخانه، ف

 در نظر گرفته شدند. دتریها بودند به عنوان بافت جد یژگیو نیاز آنها فاقد ا یقابل توجهکه بخش 

 

 

 یت محدودة مورد مطالعه در سط  ایران، استان و شهر اصفهانموقع .1شکل 

 

   تحلیل و تجزیه بحث و

 شهرداری اصفهان 6یت در منطقة امنی احساس بررس

ی ا نمونـه  تـک  tنماگرها با اسـتفاده از آزمـون    تک تکر محدودة مورد مطالعه یت دامنی احساس بررسی راستادر ابتدا در 

بیـانگر   H1و فـرغ   استی نماگر با عدد سه )حد متوس ( برابربیانگر  H0ی، فرغ ا نمونه تک tیابی شدند. در آزمون ارز

 یین استفاده کرد:پاد یر حد باال و حمقادید از باکه فرغ صفر رد شود،  یدرصورتی با حد متوس  است. برابرعدم 

 است. تر بزرگیر از حد وس  متغیانگین میین مثبت باشد، پاهرگاه حد باال و  .1

 است. تر کوچکیر از حد وس  متغیانگین می باشد، منفیین پاهرگاه حد باال و  .2

، 3جـدول   در .کـرد  یبنـد  در سه سـطح دسـته  را ها  شاخصنماگرها و  توان تمام یآزمون م ینبا استفاده از ا ین،بنابرا
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 بـه  کودکـان  نمـاگر فرسـتادن   جـز  بـه ها،  ی شده است. براساس یافتهبررس 6یت شهروندان منطقة امنی احساس نماگرها

قـرار دارنـد. در    نامناسـب یطی شرایر نماگرها در سااست،  377/0داری  یمعنو سطح  886/0برابر با  tمدرسه که در مقدار 

ی منفـ یین و حـد بـاال کـه هـر دو     پـا یر حد مقاد. با توجه به است =000/0Sigیرها متغداری اغلب  یمعن، سطح 3جدول 

 .استیین پایرها متغیت در بیشتر امنهستند، احساس 

 

 6یت شهروندان منطقة امنی احساس نماگرهای بررس. 3جدول 

 متغیرهای احساس امنیت

 هنگام( )به

Test Value = 3 

 متغیر ارزیابی
 tمقدار 

 داری سطح معنی

(sig) 

 الفاخت

 میانگین

 95/0فاصلة ایمینان 

 حد باال حد پایین

 پایین -77/0 -00/1 -882/0 000/0 -26/15 منزل گذاشتن خالی

 همراه پول، کیف داشتن همراه

 قیمتی لوازم سایر با
 پایین -16/0 -83/0 -723/0 000/0 -78/12

 مدت برای اتومبیل پارک

 یوالنی
 پایین -62/0 -88/0 -749/0 000/0 -41/11

 امنیتی اقدامات از نکردن استفاده

 منزل برای آهیر و دزدگیر مانند
 پایین -59/0 -79/0 692/0 000/0 -63/13

 تا حدی پایین 22/0 -08/0 067/0 377/0 886/0 مدرسه به کودکان فرستادن

 پایین -20/0 -43/0 318/0 000/0 -37/5 پایانی شب ساعات در تردد

 پایین -50/0 -78/0 636/0 000/0 -94/8 وتخل مسیر در زدن قدم

 و ها پارک در نشستن یا رفتن

 سبز فضاهای
 پایین -91/0 -14/1 -026/1 000/0 -71/17

 پایین -07/1 -26/1 -164/1 000/0 -59/24 محله سطح های خیابان در تردد

 شلوغ تجمعات برخی در حضور

ها،  فروشگاه محله مثل

 ای و... محله های جشن

 پایین -84/0 -07/1 954/0 000/0 -23/16

 یقتحق های یافته: منبط
 

یل شد. شاخص تبدشد و به یک شاخص  1یوتکامویرها با هم متغیت، امنیرهای احساس متغی هریک از بررسپس از 

یـت در  امندهـد شـاخص احسـاس     یمـ نشـان   4های جدول  ی آزمون شد. یافتها نمونه تک tیت توس  آزمون امناحساس 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Compute 
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یانگین شـاخص احسـاس   مبودن  یینپاکه نشان از  است -83/17برابر با  tیین است. مقدار پا شدت بهرد مطالعه منطقة مو

 گزارش شده است. -/707(، برابر با 3یانگین با حد متوس  )مین شاخص اختالف ای برایت دارد. امن
 

 6یت شهروندان منطقة امنی شاخص احساس بررس. 4جدول 

 شاخص

Test Value = 3 

 شاخص یابیزار
 یانگینماختالف  (sig)داری  یمعنسطح  tمقدار 

 95/0ینان ایمفاصلة 

 حد باال یینپاحد 

 یینپا -62/0 -78/0 -707/0 000/0 -83/17 یتامناحساس 

 یقتحق های یافته: منبط

 

 یتامنبررسی نقش عوامل اجتماعی بر احساس 

ی هـا  شـاخص یـت شـهروندان ابتـدا    امنل اجتمـاعی در احسـاس   ی نقش عوامبررسی براپس از سنجش احساس امنیت، 

یب شـدند و سـوس   ترکی اجتماعی با هم ها شاخصی متعلق به نماگرهااز  هرکدامیب، ترت ینبد. اند هیل شدتحلاجتماعی 

یت اهمکند که با توجه به  یمیجاد اسه سطح را  tیورکه گفته شد آزمون  یابی شدند. همانارزی ا نمونه تک tتوس  آزمون 

 یف.ضعاز خوب، متوس  و  اند عبارتین قسمت، سه سطح جدول این سه سطح را نوشت. در اتوان  یمموضوع 

یگـر  دیفی قـرار دارد.  ضـع ( در سـطحی  =t-918/7یت شهروندان با مقـدار ) هودهد شاخص  یمنشان  5یج جدول نتا

یف قـرار گرفـت.   ضـع در سـطحی  یت شـهروندان  هوکه مانند شاخص  استشده شاخص تراکم  یبررسی اجتماعشاخص 

ی برابـر  اجتمـاع در شاخص نظارت  Sigی است. مقدار اجتماعین جدول، شاخص نظارت ای در بررسین شاخص مورد آخر

ـ یـن شـاخص   ااست و سبب شده است  تر بزرگ 05/0که از  است 058/0با  ، از سـه شـاخص   درمجمـوع دار نشـود.   یمعن

 .اند داشتهید شهروندان قرار دی از متوسطک شاخص در سطح یف و یضعشده دو شاخص در سطح  یبررسی اجتماع

 یشهریت محالت امنی اجتماعی ها شاخصیت وضعی بررس. 5جدول 

 یاجتماعی ها شاخص

Test Value = 3 
 

 یابیارز

 شاخص
 tمقدار 

سطح 

داری  یمعن

(sig) 

اختالف 

 یانگینم

 95/0ینان ایمفاصلة 

 حد باال یینپاحد 

 یفضع -294/0 -489/0 -391/0 000/0 -918/7 یت شهروندانهو

 یفضع -028/0 -166/0 -097/0 006/0 -786/2 تراکم

 متوس  174/0 -056/0 058/0 313/0 011/1 یاجتماعنظارت 

 یقتحق های یافته: منبط  
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مل ین عاای ساخته شد. سوس اجتماعیب شد و عامل ترکی با هم شهریت محالت امنی اجتماعی ها شاخصدرادامه، 

 000/0)اسـت   05/0کمتـر از   tداری آمارة  یمعندهد سطح  یمنشان  6یج جدول نتای شد. بررس tی توس  آزمون اجتماع

Sig=) یر مشـخص  مقـاد یـن  ابـودن   یمنفـ یورکه گفته شد، بـا   یین توجه کرد. همانپایر حد باال و مقادید به باین، بنابرا؛

یـت  امنیت وضـع است. درنتیجـه،   تر ( کوچکTest Value = 3زمون )آی از حد وس  مورد اجتماعیانگین عامل مشود  یم

 یف قرار دارد.ضعیطی نامناسب و شرای در اجتماعی از نظر عامل شهرمحالت 

 

 یتامنین عوامل اجتماعی با احساس بی ارتباب بررس

یرسـون  پی همبسـتگ یب ضـر یـت شـهروندان از آزمـون    امنین عوامل اجتماعی با احساس بی همبستگی بررسی راستادر 

ـ ین آزمون اسـتفاده شـده اسـت. نتـایج نشـان داد      ای هستند، از نسب-یا فاصلهیرها از نوع متغ. از آنجاکه استفاده شد ین ب

داری وجود دارد و عوامل اجتماعی بر احساس امنیت ساکنان منطقه  یمعنیت و عامل اجتماعی ارتباط مثبت و امناحساس 

 یرگذار است.تأث

 یاجتماعیت محالت از نظر عامل امنیت وضع. 6جدول 

 عامل

Test Value = 3 
 

 یانگینماختالف  (sig)داری  یمعنسطح  tمقدار  شاخص یابیارز
 95/0ینان مایفاصلة 

 حد باال یینپاحد 

 یفضع -06/0 -21/0 -143/0 000/0 -727/3 یاجتماع

 یقتحق های یافته: منبط

 

 یتامنی با احساس اجتماع ین عاملبداری ارتباب  یمعنی بررس. 7جدول 

 یکالبدعامل  یتامناحساس  شرد

 یهمبستگیب ضر یتامناحساس 

 داری یمعنسطح 

 تعداد مشاهدات

 

1 

 

**227/0 

001/0 

195 

 یهمبستگیب ضر یاجتماععامل 

 داری یمعنسطح 

 تعداد مشاهدات

*151/0 

035/0 

195 

 

1 

 یقتحق های یافته: منبط

 درصد 99دار در سطح  یمعن **درصد،  95دار در سطح  یمعن* 
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 ین محالت منطقهبیت در امنی تفاوت عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس بررس

داری هستند یـا   یمعنی تفاوت دارای در محدودة مورد مطالعه شهرینکه مشخص شود عوامل اجتماعی در محالت ای برا

ـ هـایی مربـوط بـه وجـود تفـاوت       یهفرضـ تـوان   یمـ یـن روش  ااستفاده شد. با استفاده از  ANOVAیر، از آزمون خ ین ب

ی بررسـ هـای چنـد جامعـه و     یانگینمین بیسة مقایانس واریل تحلی کرد. هدف از بررسیش از دو جامعه را بهای  یانگینم

ـ ، عوامـل اجتمـاعی   8ست. در جدول ها تفاوتین اکردن عوامل مؤثر در  و مشخص ها آنداری تفاوت  یمعن ین محـالت  ب

داری وجـود دارد. بـا    یمعنتفاوت  6ی منطقة شهرین محالت ب، در عامل اجتماعی 8یج جدول نتا اند. براساس آزمون شده

دار در  یمعنـ ین تفـاوت  ااست،  تر کوچکهم  01/0که از  است 000/0داری در عامل اجتماعی  یمعنینکه سطح اتوجه به 

ی محدودة مورد شهرین محالت بیریم وذبتوانیم  یم 01/0ی آلفایگر، در سطح دعبارت  ؛ بهاستدرصد  99ینان ایمسطح 

 ی از نظر شاخص اجتماعی وجود دارد.آمارلحاظ  داری به یمعنمطالعه تفاوت 

از  اسـت یک از محـالت   کدامین بین تفاوت اینکه مشخص شود ای براین محالت، بدار  یمعنبا توجه به وجود تفاوت 

ی بنـد  یبقـه ی بـرا ی پس از تجربـه اسـت کـه    ها آزمونی از یک TUKEYی پس از تجربه استفاده شد. آزمون ها آزمون

یـان محـالت   مرا در  ها عاملی موجود در ها تفاوتیزان می بند گروهین ای همگن استفاده شده است. ها گروهمحالت در 

 ی شدند.بند گروه 9ترتیب، براساس عوامل اجتماعی محالت به شرد جدول  این دهد. به یمنشان  6گانة منطقة  یزدهس

 ین محالتبی عوامل اجتماعی در بررس. 8جدول 

 یانسوار عوامل
مجموع 

 مربعات

ی آزاددرجة 

(df) 

یانگین م

 مربعات

مقدار آمارة 

f 

داری  یمعنسطح 

(sig) 

 

 یاجتماع

 691/3 12 549/31 یگروهین ب

 064/0 182 540/337 یگروه درون 000/0 357/57

  194 090/369 مجموع

 یقتحق های یافته: منبط
 

 یتامنعامل اجتماعی همگن براساس  یها در گروه محالت یبند طبقه .9جدول 

 05/0 آلفا سطح در یبقات یمعنادار
 محالت

3 2 1 

 یکشورید شه 751/1  

 آبشار 349/2  

 یبجرهزار  430/2  

 ی امامکو 565/2  

 خانه یینهآ  568/2 
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 یتامنعامل اجتماعی ساس همگن برا یها در گروه محالت یبند طبقه .9جدول ادامه 

 05/0 آلفا سطح در یبقات یمعنادار
 محالت

3 2 1 

 آباد سعادت  903/2 
 یمصلمسجد   985/2 
 یضف  008/3 
 آباد همت   199/3
 دنارت   233/3
 تخت فوالد   356/3
 ردان   375/3
 یزیدانف   408/3

 یقتحق های یافته: منبط      

 

نمـایش داده شـدند.    2ی شدند و در قالـب شـکل   بند یبقهیج آزمون محالت در سه گروه یاترشدن نتاگوسوس برای 

، مسجد مصـلی  آباد سعادتخانه،  یینهآمحالت شهید کشوری، آبشار، هزارجریب و کوی امام در شرای  نامناسب و محالت 

ی از لحـاظ  تـر  مطلـوب ای  ، دنارت، تخت فوالد، ردان و فیزیـدان در شـر  آباد همتو فیض در شرای  حد وس  و محالت 

ریـزان بایـد در    ن و برنامـه والئمسـ ی شـدند.  بنـد  یبقـه شهرداری اصفهان  6عامل اجتماعی نسبت به یکدیگر در منطقة 

 یشتری داشته باشند.باجتماعی توجه  تر نامناسبهای اجتماعی و فرهنگی به منایق با شرای   یزیر برنامه

 

 جتماعیی محالت براساس شاخص ابند طبقه. 2شکل 
 (9 جدول: )منبط 
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توان  یمی دارد. درنتیجه، تر مطلوبی محالت، عامل اجتماعی در محالت قدیمی شرای  بند یبقهبنابر نتایج آزمون و 

 های محالت، در راستای افزایش امنیت محالت اقدامات مؤثری را تدوین و پیشنهاد کرد. با تقویت ضعف

 

 گیری یجهنت

شهرنشـینی و افـزایش    شـود. گسـترش   یمـ سیار مهم در کیفیت زندگی شهری محسوب احساس امنیت یکی از مباح  ب

همچنین  و زمینه این در شهرها موجود است. وضط شده اجتماعی انحرافات وجرایم  میزان افزایش موجب رویة شهرها بی

 ایـن  حـل  راه درمورد اندیشیدن به را شهری یراحان و ریزان شهری، مسئوالن و برنامهجرایم پیشروی  از جلوگیری هدف

در درجـة اول توسـ  پلـیس     هـا  محلهاست. در این راستا، توجه به این نکته ضروری است که امنیت  ساخته وادار معضل

دن کرپـذیر  اجتمـاع ی نظارتی داویلب بین خود مردم بر امنیت نظارت دارند نه فقـ  پلـیس.   ها گروهشود، بلکه  ینمتأمین 

هستند که با کمک به  عواملی و کنترل تراکم جمعیتی محالت از ساکنان به محی  و نظارتمحی  و افزایش حس تعلق 

اجتمـاعی و   یرگـذار تأث عوامل شناخت با گذارند. می بسیاریهای روانی امنیت تأثیر  سطح رواب  همسایگی بر جنبه یارتقا

یج تحقیـق نشـان داد احسـاس    نتـا  احساس امنیت را در محالت شـهری افـزایش داد.   زیادی حد تا توان یم ها آنتقویت 

شهرداری اصفهان  6های اجتماعی بر احساس امنیت در منطقة  یژگیوشدت پایین است و همچنین  به 6امنیت در منطقة 

متفاوت ارزیابی شد، با شناسـایی عوامـل قـوت و     6یرگذار است. از آنجاکه شرای  عوامل اجتماعی بین محالت منطقة تأث

پس از  رو، ینا ای افزایش احساس امنیت در منطقة مورد مطالعه اقداماتی را تدوین کرد. ازتوان در راست یمضعف محالت 

مطـرد شـده    معضـالت  رفـط  منظور هایی به یشنهادپ 6های محالت منطقة  یرگذاری این عوامل براساس ضعفتأثبررسی 

دارد. هـا   آنبـرای   منفـی  اقـب عو شهری، محالت درجرایم  مشکل برای مناسبحل  راه ارالة عدم است. شایان ذکر است

جـرم و   وقـوع  از پیشـگیری  هدف به همچنین، توجه به این نکته ضروری است که برای تحقق بهینة راهکارها و رسیدن

 ویژه شهروندان باید با یکدیگر همکاری الزم را داشته باشند. یردولتی بهغ و دولتی نهادهای افزایش احساس امنیت همة

 

 ها یشنهادپ

امـام در یبقـة    یکویب و جر هزار آبشار، ی،کشور یدشهیب محالت ترت ، بهTUKEY ا توجه به نتایج آزمون، بدرمجموع

 فـوالد،  تخت دنارت، ،آباد همتیض در یبقة متوس  و محالت ف ی ومصل مسجد ،آباد سعادت خانه، یینهآضعیف و محالت 

ی شدند. درنتیجه، با تقویت نهادها و عوامل اجتماعی بند یبقهی از نظر عامل اجتماعی تر مطلوبیزیدان در یبقة ف ردان و

توان احساس امنیت را در محالت شهری افزایش داد. برخی راهکارها برای تقویت  یمپذیر تا حد زیادی  یبآسدر محالت 

 شود: پذیرتر به شرد زیر بیان می یبآسیژه در محالت و بهرواب  اجتماعی در راستای افزایش احساس امنیت 

 وهـا   المانتاریخی و فرهنگی محالت درصورت وجود و درصورت نبود نمادهای هویتی، با یراحی  راثیمه به . توج1

قـوی   هـا  محـدوده یژه در محالت آبشار و شهید کشوری که از این نظر در ایـن  و به 6در منطقة  فرد منحصربه ییها نشانه

بر تفکیک محله از سایر محالت، احسـاس تعلـق    ن عالوهتوا یمعمل نشده است؛ مانند ایجاد میدان یا یک نماد فیزیکی. 

یبیعـی و   قلمروهـای  توان این اقدامات را انجام داد: تقویـت  به محی  را در بین ساکنان محله افزایش داد. همچنین، می
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کنـار  در  فرهنگسرا، سینما و ها کتابخانهکردن مرز محالت با نمادهای عینی و ذهنی، ایجاد مراکز فرهنگی نظیر  مشخص

ی از یریـق تقویـت روابـ     ا محلـه حضور دارد و افزایش پیوندهای  آنجایشتر جمعیت جوان در بیی که ها مکانمدارس و 

 همسایگی.

پذیری و کنترل فضا از یریق خود شهروندان؛ بـرای   . تقویت حس نظارت مردمی از یریق ترویج فرهنگ مسئولیت2

این »خود مردم. نظیر این کار در انگلستان در قالب تابلوهایی با مضمون  های تبلیغاتی برای نظارت توس  یامپمثال، نشر 

توان بـه مـوارد    و با تصویر و گرافیک چشم یراحی شده است. در این راستا، می« فضا تحت کنترل و نظارة عمومی است

ی هـا  عرصـه مشـرف بـر   کـه   ینحو به ها ساختمانزیر نیز اشاره کرد: افزایش امکان دید به فضای محله از یریق یراحی 

جـرم و مسـیرها    مسـتعد  منایق در نشستن مخصوص سکوهای عمومی و فضای محالت باشند؛ نصب نیمکت و استقرار

ی تفریحی در محالت و تشـویق  ها مکانبرای افزایش نظارت مردمی بر محالت؛ افزایش نظارت عمومی از یریق ایجاد 

 توس  خود مردم. مردم به استفاده از این فضاها و کنترل این فضاها

یرگـذار اسـت. در   تأثهـا بـر احسـاس امنیـت      یژگـی و. تراکم ساختار محالت نیز از عواملی است که در کنـار سـایر   3

بـر آنکـه بـر     بندی شوند که این امر عالوه یمتقسهای شهری بهتر است محالت به واحدهای خرد همسایگی  یزیر برنامه

هـا بایـد    یـزی ر برنامـه گذارد. درنتیجـه،   ندازة جمعیت ساکن در محل تأثیر مییرگذار است بر اتأثشناخت بیشتر شهروندان 

یـا ازدحـام و شـلوغی بـیش از حـد       هـا  شـب یـژه  و بهی باشد که از خلوتی بیش از حد فضا در ساعات مخصوص ا گونه به

بر اینکـه بایـد    عالوه یرگذار است؛ بنابراین،تأثجلوگیری کند. حد متعادلی از جمعیت و حضور شهروندان بر احساس امنیت 

در حـد   روز شـبانه یزی و عمل کـرد کـه جمعیـت در یـول     ر برنامهاندازة پایة جمعیتی محالت متناسب باشد، باید یوری 

ی باشد که در شب بـه  ا گونه بهها  یکاربرمتوسطی به نسبت سطح قرار گیرد؛ برای مثال، اگر در قسمتی از محله، فعالیت 

های شبانه را برای پویایی فضا و حضور مـردم در شـب در    یکاربردفاع شود، باید  یرقابلغو باره تعطیل و فضا خلوت  یک

 ریزدانگـی  از جلـوگیری  و یعمـود  یـة رو یب گسترش از یریجلوگ یریق از یت بایدتراکم جمع آن یراحی کرد. همچنین،

 قبـال  در یینپـا  یمتراههـا  به یانساختم یها پروانه صدور در یریگ سخت مانند یسلب های یاستس اتخاذ با محالت بافت

 احـداث  از امکـان تـا حـد    بایـد  همچنـین، . یابـد کـاهش   بـاال  متراه با یمسکون یواحدها به یقیتشو های یاستس اتخاذ

 محالت فضای در حد از بیش فشردگی و تراکم ازتا  شود جلوگیری مسکونی محالت در یبقه پنج از باالتر یها ساختمان

 .ممانعت شود آن به مربوط قوانین تدوین با
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