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سنجش احساس امنیت در بافت محالت شهری با تأکید بر پارامترهای اجتماعی
(مطالعة موردی :منطقة  6شهرداری اصفهان)
جمال محمدی ∗  -دانشیار گروه برنامهریزی شهری دانشکدة علوم جغرافیایی و برنامهریزی ،دانشگاه اصفهان
الهه خانمحمدی -کارشناس ارشد برنامهریزی شهری دانشکدة علوم جغرافیایی و برنامهریزی ،دانشگاه اصفهان
پذیرش مقاله 1394/08/15 :تأیید مقاله1396/06/19 :

چکیده
برحسب رویکرد جامعهشناسی امنیت ،نمیتوان امنیت را بهتنهایی بهعنوان یک وضعیت بادون ارتبااب باا عوامال
اجتماعی آن تحلیل کرد .درنتیجه ،هدف اصلی این پژوهش سنجش میزان اثرگذاری عوامل اجتمااعی بار احسااس
امنیت در منطقة  6شهرداری اصفهان و ارائة راهکارهایی بهمنظور حذف عوامل ناامنی در منطقه است .روش تحقیق
در این بررسی توصیفی-تحلیلی است .بدین منظور ،با استفاده از نظریههای مربوب به موضوع تحقیق ،شاخصهای
اجتماعی مورد نظر بهدست آمد .شایان ذکر است متغیرهای تحقیق از نظر روایی و پایاایی در ساطحی قابالقباول
ارزیابی شد .براساس فرمول کوکران ،حج نمونه  382نفر درنظر گرفته شد و پرسشنامهها از طریق نموناهگیاری
تصادفی خوشهای بین شهروندان منطقة  6شهرداری اصفهان توزی شد .نتایج بررسیها نشان داد احساس امنیت
در منطقة  6شهرداری اصفهان در سطحی پایین قرار دارد ( )t=-17/83و بین عوامل اجتمااعی و احسااس امنیات
شهروندان در محالت منطقة  6رابطة معناداری وجود دارد .همچنین ،مشخص شد عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس
امنیت بین محالت در منطقة  6شهرداری اصفهان تفاوت معنااداری دارد؛ بناابراین ،باا شناساایی ایان عوامال در
محالت و مشخصشدن میزان اثرگذاری آنها و شناسایی ضعفهای محالت میتوان با اقداماتی مؤثر در پیشگیری
از جرای  ،تدابیری را تدوین و اجرا کرد .به همین منظور ،با توجه به نتایج آزمونها ،در پایان پیشانهادهاایی بارای
بهبود وضعیت محالت ارائه میشود.

کلیدواژهها :امنیت شهری ،شاخصهای اجتماعی ،منطقة  6شهرداری اصفهان.
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مقدمه
امنیت از نیازها و انگیزه های اساسی انسان به شمار میرود .زوال امنیت آرامش خایر انسان را از بین میبرد و به جای آن
اضطراب را به درون انسان راه میدهد .حتی از نظر برخی اندیشمندان ،بریرفشدن بسـیاری از نیازهـای آدمـی در گـرو
تأمین امنیت اوست .مازلو نیز در سلسله مراتب نیازها ،احساس امنیـت را بالفاصـله پـس از ارضـای نیازهـای اولیـه قـرار
میدهد .یبق این دیدگاه امنیت را میتوان مؤلفه ای اساسی در هر نظام اجتمـاعی معرفـی کـرد (حقیقتیـان و همکـاران،
 .)38 :1391از نظر علمی ،درک آثار جرم یا همان احساس امنیت به اندازة خود آن ،یعنی خطرهای آماری حاصل از وقوع
جرم اهمیت دارد ،زیرا ترس از قربانیشدن به ک اهش حضور شـهروندان در محـی شـهری و یـک مکـان خـاص منجـر
میشود و این شرای به ناامنترشدن محی دامن میزند .درواقط ،مفهوم احساس امنیـت یکـی از شاخصـههـای کیفیـت
زندگی در شهرهاست و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن ،از مهمترین پیامدهای مختلف امنیت به شمار میروند (حسـینی
و همکاران .)10 :1392 ،برحسب رویکرد جامعهشناسی امنیت ،نمیتوان امنیت را بهتنهایی بهعنوان یـک وضـعیت بـدون
ارتباط با بستر اجتماعی آن و یک متغیر مستقل تحلیل کرد ،بلکه امنیت را باید بهگونهای دیگر یعنی بهعنوان یک متغیـر
وابسته که با توجه به متن آن معنا میدهد درنظر گرفت .از این منظر ،امنیـت فراینـدی اجتمـاعی ارزیـابی مـیشـود کـه
متناسب با تحول متن آن ،تغییر مییابد؛ بهعبارت دیگر ،امنیت را بدون مد نظر قراردادن عوامل اجتماعی نمیتوان فهم و
درک کرد (افتخاری .)45 :1380 ،درواقط ،یکی از شیوههای کنترل و پیشگیری وضعی از جرم و درنهایت افزایش احساس
امنیت کاهش فرصت بروز جرایم از یریق تقویت رواب اجتماعی در سطح محالت شهری است .از جمله عوامل اجتماعی
که بر احساس امنیت در محالت تأثیر میگذارد میتوان به احساس هویت در محالت ،نظارت اجتماعی و تراکم جمعیتـی
اشاره کرد .در ساختار محالت قدیمی هر غریبهای از سوی شهروندان شناخته میشد و اهل و کسـبة محلـی نیـز امـاکن
محل را تحت نظر داشتند .درواقط ،ایجاد نظارت شهروندی در سطود محالت شهر را باید از اصول مهـم در جلـوگیری از
جرایم دانست .عالوهبراین ،تراکم ساختار محلهای و احساس هویت و مالکیت مردم بر فضاهای محله نیز به ایـن مسـئله
کمک میکرد .درنتیجه ،با استفاده از افزایش هویت و بهدنبال آن افزایش نظـارت سـاکنان و کنتـرل تـراکم جمعیتـی در
محالت در قالب تمهیداتی ،میتوان در افزایش احساس امنیت اقدام کرد .البته عوامـل کالبـدی و اجتمـاعی بـه یکـدیگر
وابستهاند و گاه ویژگیهای کالبدی یک محل بر تقویت یا تضعیف عوامل اجتماعی اثرگذار است و بالعکس ،اما سـنجش
نقش عوامل اجتماعی در احساس امنیت بهتنهایی نیز برای پیشبینی ،کنتـرل جـرم و نـاامنی و افـزایش ضـریب امنیـت
شهروندان مقولهای ضروری در برنامهریزی شهری است .درنتیجه ،شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بـر احسـاس امنیـت و
شناسایی فضاهای ناامن از لحاظ شرای اجتماعی که موجب کاهش پویایی نظام شهری میشود ،از نکات بسـیار مهمـی
است که یراحان و برنامهریزان شهری در مدیریت شهری بهمنظور اقدامات پیشگیرانه همواره بایـد بـه آن توجـه داشـته
باشند .برایناساس ،در پژوهش حاضر منطقة  6شهرداری اصفهان بهعنوان نمونهای که دارای دو بافت قدیم و جدید است
بهعنوان مطالعة موردی انتخاب شده است تا میزان احساس امنیت شهروندان و نقش عوامل اجتماعی در احساس امنیـت
در هر دو بافت مطالعه و مقایسه شود تا بتوان پیشنهادهایی بهمنظور تقویت عوامل اجتماعی و بهدنبال آن افزایش امنیـت
محالت در این منطقه اراله داد.
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پیشینة پژوهش
رویکرد سموسون 1و رودنبوش ( )1999بر این فرغ استوار است که انسجام و همبستگی بین ساکنان محله ،ترس از جرم
و ناامنی را از بین میبرد و نبود آن موجب کاهش کارایی جمعی و افزایش احساس بیتمدنی (خشونت) و ناامنی میشـود.
تراکم رواب اجتماعی در یک محله و سطح همبستگی اجتماعی میان همسایگان ممکن است بر احساس امنیت سـاکنان
تأثیر بگذارد و با نشانههای استرسزا در محی محلة خود مقابله کند ( .)Mair et al, 2010: 816همچنین ،گرین بـرگ
و همکاران نشان دادند دلبستگی عایفی بهعنوان عنصر اساسـی همبسـتگی اجتمـاعی ،عامـل اصـلی کنتـرل منطقـهای
بهشمار میرود ،زیرا احساس تعلق خایر به اجتماع موجب میشود افراد احساس کنند تحت کنترل اجتماع خود هسـتند و
اجتماع به فکر آنان است و سطح احساس امنیت اجتماعی در محالتی که احساس هویت بیشتری وجود دارد ،باالتر است
( .)Greenberg et al, 1982از دیگر نظریات اجتماعی دیدگاه کنترل اجتماعی است که هیرشی )1969( 2و بریت ویـت

3

( )1989از صاحبنظران اصلی این نظریهاند .به نظر هیرشی ،پیوند میان فرد و جامعه مهمترین علـت همنـوایی و عامـل
اصلی کنترل رفتارهای فرد است و ضعف این پیوند یا نبودن آن دلیل اصلی کجرفتاری است .بریت ویت نیز دربارة کنترل
افراد توس جامعه از یریق شرمندهسازی متخلف بح میکند .بهنظر وی ،شرمندهسازی نوعی ابراز عدم تأیید اجتمـاعی
درمورد رفتاری ویژه برای تحریک ندامت در خالفکار است که او را از ادامة رفتار مجرمانه بازمیدارد (صدیق سروسـتانی،
 .)48-47 :1385یبق نظر هیرشی ،هویت که بهدنبال خود امکان نظارت بیشتری را فراهم مـیآورد ،در احسـاس امنیـت
نقشی بسزا ایفا میکند .ساترلند 4در زمینة تأثیر تراکم جمعیت بر احساس امنیت معتقد است ،هرچه شـهروندان بـا تعـداد
بیشتر و ویژگی های اجتماعی متفاوت تری در کنش و ارتباط متقابل باشند ،احتمال بینظمی و ناامنی بیشتر افزایش مییابـد
(گیدنز .)142 :1373 ،ماکس وبر 5دربارة امنیت اجتماعی در شهرها و ارتبایش با تراکم جمعیت معتقد است که هرچـه تعـداد
افراد واردشده در کنش متقابل بیشتر شود ،شناخت شهروندان از یکدیگر کمتر مـیشـود؛ بنـابراین ،فراینـد کنتـرل اجتمـاعی
غیررسمی و مردمی بیشتر تضعیف میشود و راه برای کجروی و بینظمی و ازبینرفتن امنیت هموار مـیشـود (شـیخاوندی،
 .)391 :1373همچنین ،جورج زیمل 6معتقد است با افزایش تراکم جمعیت در شهرها ،شدت کنترل اجتماعی کاهش مییابـد.
درنتیجه ،احساس تنهایی و گمنامی شهروندان بیشتر میشود و فردیت آنها تهدید میشود (ریترز.)156 :1373 ،
با بررسی نتیجة پژوهشها و دیدگاه صاحبنظران در حوزة تأثیر عوامل اجتماعی بر امنیت ،تلفیقی از نظریات یادشده
در این پژوهش بهمثابة مدل نظری پژوهش درنظر گرفته شده است .درنتیجه ،با توجه به بررسیهای انجامگرفته ،در ایـن
تحقیق تأثیرات عوامل اجتماعی شامل هویت شهروندان ،نظارت اجتماعی و تراکم جمعیت بهعنوان شـاخصهـای اصـلی
پژوهش در منطقة  6شهرداری اصفهان سنجیده شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Simpsons
2. Hirschi
3. Braithwaite
4. Suterland
5. Max Weber
6. Georg Simmel
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اهداف پژوهش
 .1ارزیابی و سنجش احساس امنیت محالت شهری در منطقة  6شهرداری اصفهان؛
 .2بررسی نقش عوامل اجتماعی بر احساس امنیت ساکنان منطقة  6شهرداری اصفهان؛
 .3یبقهبندی محالت از دید آسیبپذیری اجتماعی بهمنظور شناسایی محالت ناامن؛
 .4ارالة پیشنهادهایی بهمنظور تقویـت ع وامـل اجتمـاعی در راسـتای افـزایش احسـاس امنیـت شـهروندان در منطقـة 6
شهرداری اصفهان.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است .همچنین ،برای رسیدن به اهداف پـژوهش از روشهـای توصـیفی-تحلیلـی،
تجربی ،آماری و ...بهصورت همزمان استفاده شده است .روش تجزیه و تحلیل ایالعات در دو بخش گرافیکـی و آمـاری
است .برای انجامدادن فعالیتهای گرافیکی و تهیة نقشههای مورد نیاز از نرمافزار  GIS ARCو بـرای تجزیـه و تحلیـل
ایالعات میدانی از نرمافزار آماری  Excelو مدلهای آماری  SPSSاستفاده شده اسـت .محـدودة مـورد مطالعـه شـامل
تمامی محالت  13گانة منطقة  6شهرداری اصفهان است .برای انتخاب نمونه در جامعة آماری از نمونهبـرداری تصـادفی
خوشهای و برای محاسبة حجم نمونه از روش کوکران استفاده شده است .براساس فرمول کوکران حجم نمونه  382نفـر
درنظر گرفته شده است .برای بررسی  3شاخص اجتماعی با مطالعة مبانی نظری تحقیق تعدادی گویه به شـرد جـدول 1
تدوین شد .گویهها در قالب ییف لیکرت یراحی شدند و براساس حجم نمونة بهدستآمده بین محالت توزیط شدند.
جدول  .1گویههای سنجش عوامل اجتماعی در محالت

شاخصها

گویهها

نظارت اجتماعی

تراکم جمعیت

هویت شهروندان

میزان تعلق خودتان به محله
میزان نزدیکی و مسئولیت به هممحلهایهای خودتان
میزان تمایل به تعویض محلة خود
تمایل به سرمایهگذاری در ظرفیتهای محله
میزان تأثیر ازدحام بر احساس امنیت ساکنان محله
میزان تراکم محلة شما در یول شبانهروز
تأثیر فضاهای شلوغ بر احساس امنیت شما
تأثیر فضاهای خلوت بر احساس امنیت
میزان تراکم فضاهای اصلی و عمومی محلة شما
میزان شناخت شما از هممحلیها
میزان نظارت خود بر محله
میزان نظارت و مشارکت کسبة محل در مدیریت و نظارت بر محله
میزان واکنش ساکنان محله به افراد غریبة نابهنجار و قانونشکن
میزان وجود فضاهای نظارتی مانند نیمکتها و سکوها در محلة شما
ارزیابی میزان نظارت افراد محله بر محی خود
منبط :یافتههای تحقیق
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همچنین ،برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی استفاده شد که پـس از گذاشـتن پرسشـنامه در
اختیار متخصصان برنامهریزی شهری و شهرسازی ،روایی پرسشنامه تأیید شد .برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونبا
استفاده شده است که نتایج آن به شرد جدول  2است.
جدول  .2ضریب آلفای بهدستآمده برای هرکدام از شاخصها

شرد

حجم نمونه

تعداد گویه

ضریب آلفا

احساس امنیت

382

10

0/852

شاخصهای اجتماعی

382

16

0/846

منبط :یافتههای تحقیق
همانیورکه در جدول  2مشاهده میشود ،پایایی در حد قابل قبولی ارزیابی شده است.

مبانی نظری
شاخصهای اجتماعی مؤثر بر افزایش احساس امنیت محالت
تأکید اصلی نظریات جامعه شناسانة جرایم بر دخیل بودن محی اجتمـاعی و انسـانی در بـروز انحرافـات اجتمـاعی اسـت.
بهعقیدة دورکیم ،1جرمخیزی و ارتکاب جرایم در ساختار شهری یک پدیدة یبیعی و اجتماعی است .وی ریشة رفتارهـای
غیرعادی را در محی اجتماعی شهر جستوجو میکند و درنتیجه علت را در میان کارکرد ساختهای اجتماعی مـییابـد
(بمانیان و محمودی نژاد .)62 :1387 ،در این بخش ،مفاهیم و مبانی نظری براساس مدل مفهومی پژوهش در قالب سـه
شاخص هویت محالت ،تراکم و نظارت اجتماعی بررسی میشود.

هویت محالت
تعلق محلهای یک اصطالد مورد استفاده در روانشناسی محیطی است و براساس آن ،بین سـاکنان و محـی و موقعیـت
اجتماعی و فیزیکی آنها پیوستگی برقرار است ( .)Pitner et al, 2012: 43احساس تعلق به یک محلة مسکونی ،هویت
محلهای تعریف میشود ( .)Foth, 2004: 8-9بسیاری از نظریهپردازان در زمینة تـأثیر هویـت و میـزان احسـاس امنیـت
اظهارنظر کردهاند .مری ( )32 :1981دریافت ساکنانی که هیچ نوع پیوند یا ارتبـاط اجتمـاعی نداشـتند تـرس بیشـتری از
جرایم داشتند .فیشر ( )70 :1982نیز نشان داد بیاعتمادی بین همسایگان و هممحلهایها موجب میشود آنان ارتبایـات
کمتری داشته باشند .نبود ارتبایات و فضای بیاعتمادی موجب میشود ساکنان به دنیای بیرون از خود ترس نشان دهند
و احساس امنیت کمتری را تجربه کنند .براساس تئوری جاکوبز ،2احساس تعلـق بـه محلـه و تعهدداشـتن بـه آن ،نقـش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Duekheim
2. Jacobs
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مهمتری نسبت به حضور پلیس در کنترل اوضاع محله و امنیت محل دارد .در این میان ،محلـههـای قـدیمی نسـبت بـه
محلههای جدید بهعلت رواب عمیق عایفی و اجتماعی ،بیشتر میتوانند امنیـت عـایفی سـاکنان خـود را تـأمین کننـد.
عالوهبراین ،محلههای قدیمی و مدت یوالنی سکونت افراد در یک محله ،عاملی مهـم در شناسـایی افـراد و در پـی آن،
کنترل جرایم و افزایش امنیت است .البته نباید یافتة اساسی مکتب شیکاگو را از نظـر دور داشـت کـه در جریـان تحـول
شهرها ،محلههای قدیمی کمکم به تصرف تازهواردهایی درمیآید که به دالیل مختلف از جمله ناشـناسبـودن ،زمینـه را
برای ظهور انواع کجرویها فراهم میکند .درنتیجه ،با توجه به شرای امروزة محالت که هویت بافتهای قدیمی بهعلت
حضور تازهواردان درحال ازبینرفتن است ،میتوان با ایجاد شرای کالبدی مناسب هویت شهروندان را در محالت تقویـت
کرد .باید توجه داشت بافت کالبدی و اجتماعی محله تأثیر متقابل بر همدیگر دارد و گاهی بافت کالبدی زمینه ساز مسالل
اجتماعی است؛ بهعبارت دیگر ،یکی از مهمترین آثار محی کالبدی ،ایجاد تعلق مکانی است که تا حدود زیادی با هویـت
مکانی در ارتباط است .درنتیجه ،با تعریف مناسب مرزها و مشخص شدن قلمـرو بـرای افـراد ،احسـاس تعلـق بـه محـی
افزایش مییابد .درواقط ،قلمروگرایی مجموعة رفتارها و شناختهایی است که یک فرد یا گروه بر مبنای تصـور مـالکیتی
که از فضای فیزیکی دارد ،بروز میدهد و می کوشد تعلق خایر شهروندان را درمورد اموال و دارایی آنان و دیگر فضاهای
عمومی افزایش دهد (کالنتری .)1 :1390 ،همچنین ،برای جذب مردم به فضای اجتماعی و افزایش هویـت محلـه ،بایـد
شاخص های امنیتی ،دسترسی پیاده ،نظارت اجتماعی و اجرای مراسم جمعی و آیینی در فضای شهری وجود داشته باشـد.
برایناساس ،احیای مراکز هویتبخش محلهای اهمیت زیادی دارد .مردم محله برای بهبود کیفیت و امنیـت محلـة خـود
باید نهادهای مشارکتی و اجتماعی تشکیل دهند .این نهادهای مشارکتی ،شورای محله ،انجمن شهر ،شوراهای شـهری و
مساجد هستند .مسجد یکی از فضاهای عمومی است که نقش فراوانی در ایجاد نظم عمومی و امنیت محلـه دارد و یـک
نهاد بسیار مناسب برای جلوگیری از بروز جرم و جنایت و ایجاد امنیت در سطح محله است .انجمن های شهری و شوراها
که در حال حاضر در سطح شهر ،ناحیه و محالت شکل گرفتهاند نیز یکی از گزینههـای بسـیار مناسـب بـرای مشـارکت
شهروندان در ادارة امور و نظم و امنیت عمومی و نظارت بر وقایط شهر و محلة خود هسـتند .تقویـت امنیـت و هویـت از
یک سو و مباح مربوط به برنامه ریزی و ساماندهی ساختار شهری توس برنامه ریزان از سوی دیگر و همچنین توجه بـه
تقویت مرزهای محله موجب میشود افراد احساس تعلق و امنیت بیشتری کنند (قرایی و همکاران.)21 :1389 ،

نظارت اجتماعی
براساس نظریة کنترل ،همة مردم در موقعیتهای مختلف ،مستعد نظمگریزی و انجامدادن رفتارهای منحرفانه هستند ،اما
وجود برخی کنترلها موجب میشود همة مردم دست به رفتارهای انحرافی نزنند؛ بـهعبـارت دیگـر ،بـرای دسـتیابی بـه
آرامش و ایمینان خایر ،وجود نظارت اجتماعی بر فضا به منظور کنترل رفتارهای مجرمانه ضـروری اسـت .کنتـرل هـای
اجتماعی ممکن است رسمی یا غیررسمی باشند؛ بنابراین ،نظارت بر محی به دو شیوه صورت میپذیرد:
 .1نظارت رسمی
به نظارت از یریق نیروهای پلیس و استفاده از ابزارهای فیزیکی-امنیتی شامل روشنایی و دوربین ایـالق مـیشـود.

سنجش احساس امنیت در بافت محالت شهری با تأکید بر پارامترهای اجتماعی ...
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ایجاد این تدابیر امنیتی آشکار در فضاهای عمومی ممکن است نشانها ی بـرای عـابران باشـد کـه منطقـه بـرای اعمـال
مجرمانه ناامن است ).)Foster, Giles-Corti, 2008: 241

 .2نظارت یبیعی و غیررسمی
در منایق مسکونی ،می توان نظارت یبیعی را با یراحی مطلوب مسکن و بـه حـداقل رسـاندن موانـط -کـه موجـب
کاهش دید میشود -و همچنین افزایش هویت و پیوند محلهای گسترش داد .سارقان بر اهمیت نظـارت سـاکنان محلـه
صحه گذاشتهاند و بعد از مالکان ،همسایگان را مهمترین افراد برای نظارت بر محله معرفـی کـردهانـد .از لحـاظ نظـری،
عابران خیابانها را امنتر ،پرجنبوجوشتر و جالب برای تماشا میکنند .عالوهبراین ،محالتی که مناسب برای پیـادهروی
یراحی شدهاند ،رفتوآمد بیشتر عابران پیاده را ممکن میسازند و موجب افزایش نظارت و تأثیرگذاری بر امنیت میشوند.
جاکوبز درمورد خود انتظامی بودن یک خیابان چنین توضیح میدهد :باید چشمهایی همواره خیابان را بنگرند؛ چشمهـای
کسانیکه ما همواره آنان را مالکان یبیعی و حقیقی خیابان مینامیم .پیادهروهای خیابان باید بهصورت مداوم استفاده شود
تا بر چشمهای ناظر بر خیابان افزوده شود و به ساکنان شیوة نظارت به خیابان آموزش داده شود .پیشنیاز اساسـی بـرای
مراقبت از محله ،تعداد شایانتوجهی از مغازهها و دیگر فضاهای عمومی است که در یـول پیـادهروهـای یـک محـدوده
پراکنده شدهاند (افشارکهن و رحیقی یزدی.)65-64 :1392 ،
یان گل ( )173 :1987نظارت بر فضای شهری از یریق افزایش حضور ساکنان در عرصة عمومی یا بهعبارتی همـان
نظارت غیررسمی را از مهمترین شروط تأمین امنیت میداند .تراویس هیرشی در ارتباط با نقش کنترل و نظارت اجتماعی
بر این باور است که رفتارها و کنشهای انحرافی نتیجة گسستگی یا تضعیف رابطه ،پیوستگی و تقید افراد جامعـه اسـت.
هنگامیکه پیوستگی و رابطه با دیگر اعضای جامعه قوی است افراد کنترل میشـوند (هزارجریبـی و حامـد-35 :1391 ،
 .)36درنتیجه ،هویت بر میزان نظارت تأثیرگذار است و با افزایش احساس تعلق میتوان نظارت ساکنان بر محـی را نیـز
برای پیشگیری از جرایم افزایش داد .حضور افراد در فضا از قویترین عوامل اعمال این نظارت است ،زیرا در این شـرای
عالوهبر آنکه شهروندان ناظرند ،میتوانند درصورت لزوم برای جلوگیری از اعمال مجرمانـه بـهیـور مسـتقیم وارد عمـل
شوند .البته باید از انحصاری شدن فضا جلوگیری کرد؛ یعنی فضا در اختیار گروهی ویژه قرار نگیرد ،بلکه تمام گـروههـای
اجتماعی باید احساسی راحت در آن داشته باشند .از عواملی که شهروندان را جذب فضـا مـیکنـد ،اسـتقرار فعالیـتهـای
مرتب با زندگی روزمره افراد است .برای افزایش نظارت باید فضاهای عمومی در معرغ دید قرار گیرد .همچنین ،حضور
افراد برای نظارت در شب ضروریتر است؛ بنابراین ،برای برقراری فعالیت شبانه در خیابان محلی باید فعالیتهایی را کـه
در شب زنده هستند در آنها تزریق کرد تا شهروندان به حضور شبانه در فضا تشویق شوند (پاکزاد.)233 :1385 ،

تراک جمعیت
سابقة پیرامون تأثیر تراکم در رفتارهای ناهنجار اجتماعی به دهة  1920بازمیگردد که بیشتر ایـن مطالعـات در دو حـوزة
جامعهشناسی و روانشناسی صورت گرفته است (شمس و همکـاران .)29-28 :1391 ،براسـاس دیـدگاه محـی شناسـی
انسانی ،تراکم جمعیت موجب کاهش تماس و افزایش تنشها میشود .همچنین تراکم جمعیت ،به ایجاد فاصلة اجتمـاعی
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منجر میشود .از اینرو ،افزایش خشونت ،جرایم و آسیبهای اجتماعی از پیامدهای آن است (نقدی .)64 :1382 ،در سال
 ،1968آنگلز 1در بررسی جرایم خیابانی کالیفرنیا ارتباط بین جرم و تراکم جمعیت را اثبات کرد .وی همچنـین معتقـد بـه
وجود ارتباط بین افزایش جرم و تراکم فعالیتهـا در خیابـانهـای شـهر بـود (کالنتـری .)80 :1386 ،درنتیجـه ،احتمـال
بزهکاری افرادی که در محلههای پرجمعیت و فقیرنشین شهرها یا در آلونکها و زاغـههـای حاشـیة شـهرها بـا حـداقل
امکانات رفاهی زندگی میکنند ،به مراتب بیش از افرادی است که در محالت کمجمعیت و مرفه شـهرها سـکونت دارنـد
(صالحی .)63 :1387 ،لوییس ویرث 2عنوان میکند که «جمعیت زیاد ،بهعنوان ایجادکنندة گوناگونی خصوصیات ،بهیـور
منطقی اختالفات بالقوة میان مردم را تشدید میکند و از سوی دیگـر سـاختار اخالقـی شـهر و محلـه بـه سـمت حالـت
بیهنجاری حرکت میکند» .وی تأکید دارد که افزایش اندازة شهرها و محدودة محالت ،فرصتهای شناخت عمیق میان
افراد را کاهش میدهد و این امر به تماسهای ثانوی و بیتفاوتی نسبت بـه دیگـران مـیانجامـد (افـروغ-117 :1377 ،
 .)118مامفورد 3هم موضوع تراکم جمعیت را مهم برمیشمرد و بیان میکند« :محدودیت در اندازه و تراکم جمعیت بـرای
برقراری رواب اجتماعی ضروری است و مالقاتها و رواب چهره به چهره را بهتر امکانپذیر مـیکنـد» (تـوالیی:1379 ،
 .)39درمورد تراکم ،توجه به حاشیه و مرکز شهرها و بافتهای قدیمی متراکم و فشرده اهمیت زیادی دارد و باید در ایـن
زمینه مطالعه و برنامهریزی صورت گیرد .درواقط ،تراکم در محالت باید بهگونهای یردریزی شـود کـه در فضـا در یـول
شبانهروز حد متوسطی از شهروندان برای فعالیت حضور داشته باشند و این کار را میتوان با مکانیابی بهینة کاربریهـا و
فضاهای مسکونی در بافت محالت انجام داد .همچنین ،در یراحی ساختمانها بایـد حـدی متوسـ از جمعیـت را بـرای
اسکان درنظر گرفت و تا حد امکان از بلندمرتبهسازی ،که افزایش تراکم در واحد سطح را بهدنبال دارد ،در بافت محـالت
جلوگیری کرد .همچنین ،در یراحیها باید بهگونهای برنامهریزی شود که از ریزدانگی بافت محالت و گستردگی بـیش از
حد محدوده و مرز محالت جلوگیری شود.

معرفی محدودة مورد مطالعه
منطقة  6شهرداری اصفهان در مجاورت منطقة  5در جنوب شهر اصفهان واقط شده است .کل محدوده و حـریم آن برابـر
 6707هکتار است .حدود محدودة قانونی محالت آن برابر با  1255هکتار است که سهم آن از کـل محـدوده  19درصـد
است .موقعیت نسبی این محدودة قانونی از شمال به پل سیوسهپل در مسیر زایندهرود تا پل بزرگمهر ،از جنـوب بـه پـل
اشکاوند در مسیر ریل راهآهن تا پل راهآهن ،از شرق به پل بزرگمهر در مسیر رودخانه تا پل اشـکاوند و از غـرب بـه پـل
راهآهن در مسیر بزرگراه شهید دستجردی تا سیوسهپل منتهی میشود (آمارنامة شهر اصفهان .)19-16 :1394 ،جمعیـت
منطقة  6شهرداری اصفهان براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  1390برابـر بـا  111652بـرآورد
شده است .منطقة  6از نظر قدمت مسکن و فرسودگی دارای دو گروه بافت قدیم و جدید است .با توجـه بـه اهـداف ایـن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Angels
2. Louis Wirth
3. Mumford
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پژوهش منطقة  6به دو گروه بافت قدیم و جدید یبقه بندی شد ،که براساس (ریزدانگی ،ابعـاد مسـکونی زیـر  100متـر،
عمر باالی سازه ،بافت فرسوده و تراکم جمعیتی باال)؛ محالتی که تراکم باالتری از این ویژگی ها را دارا بودند ،به عنوان
بافت قدیم در نظر گرفته شدند .براین اساس محالت همت آباد ،تخت فوالد ،مسجد مصلی ،فیزیـدان ،ردان ،دنـارت جـز
محالت قدیم یبقه بندی شدند و محالت هزارجریب ،شهید کشوری ،کوی امام ،سعادت آباد ،آیینه خانه ،فـیض و آبشـار
که بخش قابل توجهی از آنها فاقد این ویژگی ها بودند به عنوان بافت جدیدتر در نظر گرفته شدند.

شکل  .1موقعیت محدودة مورد مطالعه در سط ایران ،استان و شهر اصفهان

بحث و تجزیه و تحلیل
بررسی احساس امنیت در منطقة  6شهرداری اصفهان
در ابتدا در راستای بررسی احساس امنیت در محدودة مورد مطالعه تکتک نماگرها با اسـتفاده از آزمـون  tتـکنمونـهای
ارزیابی شدند .در آزمون  tتکنمونهای ،فرغ  H0بیانگر برابری نماگر با عدد سه (حد متوس ) است و فـرغ  H1بیـانگر
عدم برابری با حد متوس است .درصورتیکه فرغ صفر رد شود ،باید از مقادیر حد باال و حد پایین استفاده کرد:
 .1هرگاه حد باال و پایین مثبت باشد ،میانگین متغیر از حد وس بزرگتر است.
 .2هرگاه حد باال و پایین منفی باشد ،میانگین متغیر از حد وس کوچکتر است.
بنابراین ،با استفاده از این آزمون میتوان تمام نماگرها و شاخصها را در سه سـطح دسـتهبنـدی کـرد .در جـدول ،3
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نماگرهای احساس امنیت شهروندان منطقة  6بررسی شده است .براساس یافتهها ،بـهجـز نمـاگر فرسـتادن کودکـان بـه
مدرسه که در مقدار  tبرابر با  0/886و سطح معنیداری  0/377است ،سایر نماگرها در شرایطی نامناسـب قـرار دارنـد .در
جدول  ،3سطح معنیداری اغلب متغیرها  Sig=0/000است .با توجه به مقادیر حد پـایین و حـد بـاال کـه هـر دو منفـی
هستند ،احساس امنیت در بیشتر متغیرها پایین است.

جدول  .3بررسی نماگرهای احساس امنیت شهروندان منطقة 6
Test Value = 3

متغیرهای احساس امنیت
سطح معنیداری

اختالف

فاصلة ایمینان 0/95

)(sig

میانگین

حد پایین

حد باال

-15/26

0/000

-0/882

-1/00

-0/77

پایین

-12/78

0/000

-0/723

-0/83

-0/16

پایین

-11/41

0/000

-0/749

-0/88

-0/62

پایین

-13/63

0/000

0/692

-0/79

-0/59

پایین

فرستادن کودکان به مدرسه

0/886

0/377

0/067

-0/08

0/22

تا حدی پایین

تردد در ساعات پایانی شب

-5/37

0/000

0/318

-0/43

-0/20

پایین

قدمزدن در مسیر خلوت

-8/94

0/000

0/636

-0/78

-0/50

پایین

-17/71

0/000

-1/026

-1/14

-0/91

پایین

-24/59

0/000

-1/164

-1/26

-1/07

پایین

(به هنگام)
خالیگذاشتن منزل
همراهداشتن کیف پول ،همراه
با سایر لوازم قیمتی
پارک اتومبیل برای مدت
یوالنی
استفادهنکردن از اقدامات امنیتی
مانند دزدگیر و آهیر برای منزل

رفتن یا نشستن در پارکها و
فضاهای سبز
تردد در خیابانهای سطح محله

مقدار t

ارزیابی متغیر

حضور در برخی تجمعات شلوغ
محله مثل فروشگاهها،

-16/23

0/000

0/954

-1/07

-0/84

پایین

جشنهای محلهای و...

منبط :یافتههای تحقیق
پس از بررسی هریک از متغیرهای احساس امنیت ،متغیرها با هم کامویوت 1شد و به یک شاخص تبدیل شد .شاخص
احساس امنیت توس آزمون  tتکنمونهای آزمون شد .یافتههای جدول  4نشـان مـیدهـد شـاخص احسـاس امنیـت در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Compute
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منطقة مورد مطالعه بهشدت پایین است .مقدار  tبرابر با  -17/83است که نشان از پایینبودن میانگین شـاخص احسـاس
امنیت دارد .برای این شاخص اختالف میانگین با حد متوس ( ،)3برابر با  -/707گزارش شده است.
جدول  .4بررسی شاخص احساس امنیت شهروندان منطقة 6

Test Value = 3

شاخص

سطح معنیداری ) (sigاختالف میانگین

مقدار t

0/000

احساس امنیت -17/83

فاصلة ایمینان  0/95ارزیابی شاخص

-0/707

حد پایین

حد باال

-0/78

-0/62

پایین

منبط :یافتههای تحقیق

بررسی نقش عوامل اجتماعی بر احساس امنیت
پس از سنجش احساس امنیت ،برای بررسی نقش عوامل اجتمـاعی در احسـاس امنیـت شـهروندان ابتـدا شـاخصهـای
اجتماعی تحلیل شدهاند .بدینترتیب ،هرکدام از نماگرهای متعلق به شاخصهای اجتماعی با هم ترکیب شـدند و سـوس
توس آزمون  tتکنمونهای ارزیابی شدند .همانیورکه گفته شد آزمون  tسه سطح را ایجاد میکند که با توجه به ماهیت
موضوع میتوان این سه سطح را نوشت .در این قسمت ،سه سطح جدول عبارتاند از خوب ،متوس و ضعیف.
نتایج جدول  5نشان میدهد شاخص هویت شهروندان با مقـدار ( )t=-7/918در سـطحی ضـعیفی قـرار دارد .دیگـر
شاخص اجتماعی بررسیشده شاخص تراکم است که مانند شاخص هویت شـهروندان در سـطحی ضـعیف قـرار گرفـت.
آخرین شاخص مورد بررسی در این جدول ،شاخص نظارت اجتماعی است .مقدار  Sigدر شاخص نظارت اجتمـاعی برابـر
با  0/058است که از  0/05بزرگتر است و سبب شده است ایـن شـاخص معنـیدار نشـود .درمجمـوع ،از سـه شـاخص
اجتماعی بررسیشده دو شاخص در سطح ضعیف و یک شاخص در سطح متوسطی از دید شهروندان قرار داشتهاند.
جدول  .5بررسی وضعیت شاخصهای اجتماعی امنیت محالت شهری
Test Value = 3

شاخصهای اجتماعی

سطح
مقدار t

معنیداری

اختالف

فاصلة ایمینان 0/95

ارزیابی

میانگین

حد پایین

حد باال

شاخص

هویت شهروندان

-7/918

0/000

-0/391

-0/489

-0/294

ضعیف

تراکم

-2/786

0/006

-0/097

-0/166

-0/028

ضعیف

نظارت اجتماعی

1/011

0/313

0/058

-0/056

0/174

متوس

)(sig

منبط :یافتههای تحقیق
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درادامه ،شاخصهای اجتماعی امنیت محالت شهری با هم ترکیب شد و عامل اجتماعی ساخته شد .سوس این عامل
اجتماعی توس آزمون  tبررسی شد .نتایج جدول  6نشان میدهد سطح معنیداری آمارة  tکمتـر از  0/05اسـت (0/000
=)Sig؛ بنابراین ،باید به مقادیر حد باال و پایین توجه کرد .همانیورکه گفته شد ،بـا منفـیبـودن ایـن مقـادیر مشـخص
میشود میانگین عامل اجتماعی از حد وس مورد آزمون ( )Test Value = 3کوچکتر است .درنتیجـه ،وضـعیت امنیـت
محالت شهری از نظر عامل اجتماعی در شرایطی نامناسب و ضعیف قرار دارد.

بررسی ارتباب بین عوامل اجتماعی با احساس امنیت
در راستای بررسی همبستگی بین عوامل اجتماعی با احساس امنیـت شـهروندان از آزمـون ضـریب همبسـتگی پیرسـون
استفاده شد .از آنجاکه متغیرها از نوع فاصلهای-نسبی هستند ،از این آزمون اسـتفاده شـده اسـت .نتـایج نشـان داد بـین
احساس امنیت و عامل اجتماعی ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد و عوامل اجتماعی بر احساس امنیت ساکنان منطقه
تأثیرگذار است.
جدول  .6وضعیت امنیت محالت از نظر عامل اجتماعی

Test Value = 3

عامل
اجتماعی

مقدار t

سطح معنیداری )(sig

اختالف میانگین

-3/727

0/000

-0/143

فاصلة ایمینان 0/95
حد پایین

حد باال

-0/21

-0/06

ارزیابی شاخص
ضعیف

منبط :یافتههای تحقیق

جدول  .7بررسی معنیداری ارتباب بین عامل اجتماعی با احساس امنیت

شرد
احساس امنیت

احساس امنیت

**0/227

ضریب همبستگی
سطح معنیداری

1

تعداد مشاهدات
عامل اجتماعی

ضریب همبستگی
سطح معنیداری

0/035

تعداد مشاهدات

195

منبط :یافتههای تحقیق
* معنیدار در سطح  95درصد،

معنیدار در سطح  99درصد

0/001
195

*0/151

**

عامل کالبدی

1
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بررسی تفاوت عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت در بین محالت منطقه
برای اینکه مشخص شود عوامل اجتماعی در محالت شهری در محدودة مورد مطالعه دارای تفاوت معنیداری هستند یـا
خیر ،از آزمون  ANOVAاستفاده شد .با استفاده از ایـن روش مـیتـوان فرضـیههـایی مربـوط بـه وجـود تفـاوت بـین
میانگینهای بیش از دو جامعه را بررسی کرد .هدف از تحلیل واریانس مقایسة بین میانگینهـای چنـد جامعـه و بررسـی
معنیداری تفاوت آنها و مشخصکردن عوامل مؤثر در این تفاوتهاست .در جدول  ،8عوامـل اجتمـاعی بـین محـالت
آزمون شدهاند .براساس نتایج جدول  ،8در عامل اجتماعی بین محالت شهری منطقة  6تفاوت معنیداری وجـود دارد .بـا
توجه به اینکه سطح معنیداری در عامل اجتماعی  0/000است که از  0/01هم کوچکتر است ،این تفـاوت معنـیدار در
سطح ایمینان  99درصد است؛ بهعبارت دیگر ،در سطح آلفای  0/01میتوانیم بوذیریم بین محالت شهری محدودة مورد
مطالعه تفاوت معنیداری بهلحاظ آماری از نظر شاخص اجتماعی وجود دارد.
با توجه به وجود تفاوت معنیدار بین محالت ،برای اینکه مشخص شود این تفاوت بین کدامیک از محـالت اسـت از
آزمونهای پس از تجربه استفاده شد .آزمون  TUKEYیکی از آزمونهای پس از تجربـه اسـت کـه بـرای یبقـهبنـدی
محالت در گروههای همگن استفاده شده است .این گروهبندی میزان تفاوتهای موجود در عاملها را در میـان محـالت
سیزدهگانة منطقة  6نشان میدهد .بهاینترتیب ،براساس عوامل اجتماعی محالت به شرد جدول  9گروهبندی شدند.
جدول  .8بررسی عوامل اجتماعی در بین محالت

عوامل

اجتماعی

مجموع

درجة آزادی

میانگین

مقدار آمارة

سطح معنیداری

مربعات

)(df

مربعات

f

)(sig

بین گروهی

31/549

12

3/691

درونگروهی

337/540

182

0/064

مجموع

369/090

194

واریانس

0/000

57/357

منبط :یافتههای تحقیق
جدول  .9طبقهبندی محالت در گروههای همگن براساس عامل اجتماعی امنیت

محالت

معناداری یبقات در سطح آلفا 0/05
1

شهید کشوری

1/751

آبشار

2/349

هزار جریب

2/430

کوی امام

2/565

آیینهخانه

2

2/568

3
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ادامه جدول  .9طبقهبندی محالت در گروههای همگن براساس عامل اجتماعی امنیت

محالت
سعادتآباد
مسجد مصلی
فیض
همتآباد
دنارت
تخت فوالد
ردان
فیزیدان

معناداری یبقات در سطح آلفا 0/05
1

2

3

2/903
2/985
3/008
3/199
3/233
3/356
3/375
3/408

منبط :یافتههای تحقیق

سوس برای گویاترشدن نتایج آزمون محالت در سه گروه یبقهبندی شدند و در قالـب شـکل  2نمـایش داده شـدند.
محالت شهید کشوری ،آبشار ،هزارجریب و کوی امام در شرای نامناسب و محالت آیینهخانه ،سعادتآباد ،مسجد مصـلی
و فیض در شرای حد وس و محالت همتآباد ،دنارت ،تخت فوالد ،ردان و فیزیـدان در شـرای مطلـوبتـری از لحـاظ
عامل اجتماعی نسبت به یکدیگر در منطقة  6شهرداری اصفهان یبقـهبنـدی شـدند .مسـئوالن و برنامـهریـزان بایـد در
برنامهریزیهای اجتماعی و فرهنگی به منایق با شرای نامناسبتر اجتماعی توجه بیشتری داشته باشند.

شکل  .2طبقهبندی محالت براساس شاخص اجتماعی
(منبط :جدول )9
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بنابر نتایج آزمون و یبقهبندی محالت ،عامل اجتماعی در محالت قدیمی شرای مطلوبتری دارد .درنتیجه ،میتوان
با تقویت ضعفهای محالت ،در راستای افزایش امنیت محالت اقدامات مؤثری را تدوین و پیشنهاد کرد.

نتیجهگیری
احساس امنیت یکی از مباح بسیار مهم در کیفیت زندگی شهری محسوب مـیشـود .گسـترش شهرنشـینی و افـزایش
بی رویة شهرها موجب افزایش میزان جرایم و انحرافات اجتماعی شده است .وضط موجود شهرها در این زمینه و همچنین
هدف جلوگیری از پیشروی جرایم شهری ،مسئوالن و برنامه ریزان و یراحان شهری را به اندیشیدن درمورد راهحـل ایـن
معضل وادار ساخته است .در این راستا ،توجه به این نکته ضروری است که امنیت محلههـا در درجـة اول توسـ پلـیس
تأمین نمیشود ،بلکه گروههای نظارتی داویلب بین خود مردم بر امنیت نظارت دارند نه فقـ پلـیس .اجتمـاعپـذیرکردن
محی و افزایش حس تعلق و نظارت ساکنان به محی و کنترل تراکم جمعیتی محالت از عواملی هستند که با کمک به
ارتقای سطح رواب همسایگی بر جنبههای روانی امنیت تأثیر بسیاری میگذارند .با شناخت عوامل تأثیرگـذار اجتمـاعی و
تقویت آنها میتوان تا حد زیادی احساس امنیت را در محالت شـهری افـزایش داد .نتـایج تحقیـق نشـان داد احسـاس
امنیت در منطقة  6بهشدت پایین است و همچنین ویژگیهای اجتماعی بر احساس امنیت در منطقة  6شهرداری اصفهان
تأثیرگذار است .از آنجاکه شرای عوامل اجتماعی بین محالت منطقة  6متفاوت ارزیابی شد ،با شناسـایی عوامـل قـوت و
ضعف محالت میتوان در راستای افزایش احساس امنیت در منطقة مورد مطالعه اقداماتی را تدوین کرد .از اینرو ،پس از
بررسی تأثیرگذاری این عوامل براساس ضعفهای محالت منطقة  6پیشنهادهایی بهمنظور رفـط معضـالت مطـرد شـده
است .شایان ذکر است عدم ارالة راهحل مناسب برای مشکل جرایم در محالت شهری ،عواقـب منفـی بـرای آنهـا دارد.
همچنین ،توجه به این نکته ضروری است که برای تحقق بهینة راهکارها و رسیدن به هدف پیشـگیری از وقـوع جـرم و
افزایش احساس امنیت همة نهادهای دولتی و غیردولتی بهویژه شهروندان باید با یکدیگر همکاری الزم را داشته باشند.

پیشنهادها
درمجموع ،با توجه به نتایج آزمون  ،TUKEYبهترتیب محالت شهید کشوری ،آبشار ،هزار جریب و کوی امـام در یبقـة
ضعیف و محالت آیینهخانه ،سعادتآباد ،مسجد مصلی و فیض در یبقة متوس و محالت همتآباد ،دنارت ،تخت فـوالد،
ردان و فیزیدان در یبقة مطلوبتری از نظر عامل اجتماعی یبقهبندی شدند .درنتیجه ،با تقویت نهادها و عوامل اجتماعی
در محالت آسیبپذیر تا حد زیادی میتوان احساس امنیت را در محالت شهری افزایش داد .برخی راهکارها برای تقویت
رواب اجتماعی در راستای افزایش احساس امنیت بهویژه در محالت آسیبپذیرتر به شرد زیر بیان میشود:
 .1توجه به میراث تاریخی و فرهنگی محالت درصورت وجود و درصورت نبود نمادهای هویتی ،با یراحی المانهـا و
نشانههایی منحصربهفرد در منطقة  6بهویژه در محالت آبشار و شهید کشوری که از این نظر در ایـن محـدودههـا قـوی
عمل نشده است؛ مانند ایجاد میدان یا یک نماد فیزیکی .میتوان عالوهبر تفکیک محله از سایر محالت ،احسـاس تعلـق
به محی را در بین ساکنان محله افزایش داد .همچنین ،میتوان این اقدامات را انجام داد :تقویـت قلمروهـای یبیعـی و
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مشخص کردن مرز محالت با نمادهای عینی و ذهنی ،ایجاد مراکز فرهنگی نظیر کتابخانهها ،سینما و فرهنگسرا در کنـار
مدارس و مکانهایی که بیشتر جمعیت جوان در آنجا حضور دارد و افزایش پیوندهای محلـهای از یریـق تقویـت روابـ
همسایگی.
 .2تقویت حس نظارت مردمی از یریق ترویج فرهنگ مسئولیتپذیری و کنترل فضا از یریق خود شهروندان؛ بـرای
مثال ،نشر پیامهای تبلیغاتی برای نظارت توس خود مردم .نظیر این کار در انگلستان در قالب تابلوهایی با مضمون «این
فضا تحت کنترل و نظارة عمومی است» و با تصویر و گرافیک چشم یراحی شده است .در این راستا ،میتوان بـه مـوارد
زیر نیز اشاره کرد :افزایش امکان دید به فضای محله از یریق یراحی ساختمانها بهنحویکـه مشـرف بـر عرصـههـای
عمومی و فضای محالت باشند؛ نصب نیمکت و استقرار سکوهای مخصوص نشستن در منایق مسـتعد جـرم و مسـیرها
برای افزایش نظارت مردمی بر محالت؛ افزایش نظارت عمومی از یریق ایجاد مکانهای تفریحی در محالت و تشـویق
مردم به استفاده از این فضاها و کنترل این فضاها توس خود مردم.
 .3تراکم ساختار محالت نیز از عواملی است که در کنـار سـایر ویژگـیهـا بـر احسـاس امنیـت تأثیرگـذار اسـت .در
برنامهریزیهای شهری بهتر است محالت به واحدهای خرد همسایگی تقسیمبندی شوند که این امر عالوهبـر آنکـه بـر
شناخت بیشتر شهروندان تأثیرگذار است بر اندازة جمعیت ساکن در محل تأثیر میگذارد .درنتیجـه ،برنامـهریـزیهـا بایـد
بهگونهای باشد که از خلوتی بیش از حد فضا در ساعات مخصوص بهویـژه شـبهـا یـا ازدحـام و شـلوغی بـیش از حـد
جلوگیری کند .حد متعادلی از جمعیت و حضور شهروندان بر احساس امنیت تأثیرگذار است؛ بنابراین ،عالوهبر اینکـه بایـد
اندازة پایة جمعیتی محالت متناسب باشد ،باید یوری برنامهریزی و عمل کـرد کـه جمعیـت در یـول شـبانهروز در حـد
متوسطی به نسبت سطح قرار گیرد؛ برای مثال ،اگر در قسمتی از محله ،فعالیت کاربریها بهگونهای باشد که در شب بـه
یکباره تعطیل و فضا خلوت و غیرقابلدفاع شود ،باید کاربریهای شبانه را برای پویایی فضا و حضور مـردم در شـب در
آن یراحی کرد .همچنین ،تراکم جمعیت باید از یریق جلوگیری از گسترش بیرویـة عمـودی و جلـوگیری از ریزدانگـی
بافت محالت با اتخاذ سیاستهای سلبی مانند سختگیری در صدور پروانههای ساختمانی به متراههـای پـایین در قبـال
اتخاذ سیاستهای تشویقی به واحدهای مسکونی با متراه بـاال کـاهش یابـد .همچنـین ،بایـد تـا حـد امکـان از احـداث
ساختمانهای باالتر از پنج یبقه در محالت مسکونی جلوگیری شود تا از تراکم و فشردگی بیش از حد در فضای محالت
با تدوین قوانین مربوط به آن ممانعت شود.
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