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چکیده
احساس عدم امنیت مانعی جدی در برابر فعالیتهای اجتماعی شهروندان به ویژه در مکانهای خاص خواهد شدد هده
خود از یک سو موجب تداوم و تشدید ناهنجاریهای اجتماعی میگردد و از سدوی دیردر تندزل ارزشهدای هدویتی و
هاهش سرمایة اجتماعی خواهد گردید .لذا بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار در این راستا از اهمیت بسزایی برخدوردار
است .بر همین اساس هدف از این پژوهش ،بررسی احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن (نمونة مدوردی :شدهر
ایذه) میباشد .روش تحقیق توصیفی-تحلیلی از نوع هاربردی-نظری میباشد .اطالعدا ززم بدهصدور هتابااندهای و
میدانی جمعآوری شده است .جامعة آماری همة شهروندان 51سال به بازی شهر ایذه میباشد هده بدا اسدتفاده از فرمدول
هوهران نمونهای به حجم  910نفر بهدست آمده است .در مرحلة بعدی اطالعدا جمدعآوری شدده از طریدق ندرمافدزار
 SPSSتجزیه و تحلیل و نتایج بهصور جداول ارائه شده است .برای ویرایش نقشهها از ندرمافدزار سیسدتم اطالعدا
جغرافیایی همک گرفته شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد پنج ناحیة شهر ایدذه از نظدر مکدانی احسداس نداامنی
میهنند هه ساهنان ناحیة شرقی بیشترین احساس ناامنی و ناحیة غربی همترین احساس ناامنی را دارند .بین پنج ناحیة شهر
ایذه از نظر احساس امنیت مکانی تفاو وجود دارد اما از نظر احساس امنیت اجتماعی تفاوتی وجود ندارد .همچنین بین
مد زمان سکونت در محله با احساس امنیت اجتماعی شهروندان رابطه وجود ندارد ،اما بین سطح رضایتمندی نسبت
به محله ،حس تعلق و مالکیت و حس امنیت و آرامش نسبت به محلة مسکونی با احساس نداامنی اجتمداعی شدهروندان
رابطة معکوس و معناداری وجود دارد.
کلیدواژها :احساس امنیت ،امنیت اجتماعی ،امنیت دینی و اعتقادی ،شهروندان ،ایذه.

 .5این مقاله از پایان نامه هارشناسی ارشد در دانشراه شهید چمران اهواز مستارج شده است.
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شهری میتواند آرامدش خداطر شدهروندان را در ایدن

 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسئله

محی ها با اعمال سیاسدتهدای اصدولی امکدانپدذیر

امنیت بهعنوان یکی از نیازهای اساسی شهر هدانون

نماید .تأمین امنیدت اجتمداعی از ززمدههدای ثبدا و

و بستر اصدلی رشدد و تکامدل بشدری اسدت هده بدا

پایداری نظم اجتماعی است و به همین لحدا اطدالع

گسترش روند شهرنشینی و افدزایش تدراهم جمعیتدی

از میزان احساس امنیت اجتمداعی ،موضدوعی مهدم و

مددییابددد .یکددی از ضددرور هددای

درخور توجه اسدت (صدالحیامیدری ،5938 ،ص.)2 .

پیدایش و تداوم شدهر آرامدش و آسایشدی اسدت هده

مس دئلة امنیددت فض دایی و احسدداس امنیددت در شددهر،

انسان شهرنشین از سکونت در چنین فضایی بهدسدت

مقولهای است هه هدم و بدیش در تمدامی هشدورهای

آورد .امروزه معیدار سداهنان شدهر بدا عددم هدراس و

جهان مورد توجه قرار میگیرد .در حقیقت از آنجا هده

اضطراب آنهدا از تأسیسدا  ،راههدا ،سداختمانهدا و

یکی از معیارها و عوامدل مهدم در مباحدر مدرتب بدا

اتفاقا غیرمترقبهای هه امکدان وقدوع آنهدا در شدهر

جنبههای اجتماعی توسعة پایددار ،تشدویق شدهروندان

وجددود دارد ،مددورد سددنجش قددرار مددیگیددرد (شددعیه،

برای حضور در فضاهای شدهری و تقویدت تعدامال

 .)5901امنیت اجتماعی بدهعندوان باشدی از شدرای

اجتماعی در این عرصههاست ،طبیعتاً شناسایی و رفدع

اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی داخل هر واحد سیاسدی

موانع چنین حضدوری ضدروری مدیگدردد .بررسدی

از اهمیت بسزایی برخوردار است .بیتردید زمانی هده

یافتههدای مطالعدا متعددد بدهعمدل آمدده در نقدا

اهمیتددی مضدداع

جهان ،گویای این واقعیت است هده یکدی از

روح و جسم مردمان در آسودگی و آرامش باشد تمام

ماتل

قوای ذهنی و جسمی آنها معطوف به خودشدکوفایی

مهمترین موانع دستیابی به این هددف ،احسداس عددم

مادی و معنوی میگردد .به همین منظور است هه امدام

امنیت در فضداهای شدهری مدیباشدد (سدالمتیزارع،

علی(ع) میفرمایندد :نعمتدی بدازتر از امنیدت نیسدت.

 ،5939ص .)2 .فضاهای شدهری بدهعندوان بسدترهای

احسدداس امنیددت برآمددده از تعددادل میددان مجموعدده

زندگی و فعالیت شهروندان باید بتوانندد بدا توجده بده

متغیرهایی اسدت هده جامعده را در فضدای اجتمداعی

شباهتها و تفاو های میان افراد و گروههای سدنی و

مساعدی قرار میدهد (اورهی 5931 ،ال  ،ص.)13 .

اجتمدداعی جنسددی ،محیطددی امددن و سددالم ،پایدددار و

انسان و محیطی هه در آن زندگی میهنندد هلیتدی

جذاب را برای همده افدراد فدراهم سدازند و نیازهدای

تفکیکناپذیر از یکدیرر هستند .ایدن محدی مدیبایدد

تمامی اقشار اجتماعی بده شدکلی مناسدب بدر طدرف

مبتنی بر اصولی باشد هده عدالوه بدر پاسدارویی بده

سازند و پاساروی حدداقل نیازهدا باشدند (شدریعتی،

نیازهدای شددهروندان ،بددهعندوان فضددایی بددرای تددداوم

 ،5901ص .)58 .احساس امنیت در فضدا وابسدته بده

حضور فیزیکی و بقای حیا جمعی نیز بده حسداب

قلمرو یا فضاهایی است هه به او تجربه حدس امنیدت

آید .توجه به نیازهای اساسی شدهروندان در فضداهای

میدهد .امنیت و بهطور هلی امنیت شدهری مدیتواندد
آرامش ،اطمینان خداطر و نبدود هدراس شدهروندان از
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هرگونه تهدید و خطر علیه شهر ،شهروندان ،فضداهای

 .)15توجه به بهبودی و مطلوبیت مکانهدا یدا فضداها

شددهری ،سدداختمانهددا ،سددازمانهددا ،تأسیسددا و

در فرآیند برنامهریزی شهری بهعندوان یدک نیداز مهدم

زیرسدداختهددای شددهری و عناصددر مهددم در زندددگی

احساس میگردد و برقراری امنیت در ساختار شدهری

شهری را در بر گیرد هه نررانی و احسداس نداامنی در

و نیددز توجدده بدده اولویددتهددایی هدده جهددت افددزایش

شهروندان را موجب مدیشدود (پوراحمدد ،فرهدودی،

رضایتمندی شهروندان در بازترین احسداس امنیدت

حبیبی و هشاورز ،5938 ،ص .)3 .حضدور گسدترده و

ذهنیشان در شهر میباشد از مسائل مهمی است هه در

فعدددال سددداهنین در شدددهر ،شدددر ززم و اساسدددی

فرآینددد تصددمیمسددازی برنامددهریددزی شددهری ممکددن

فراهمآوردن سرزندگی ،عدالت و امنیت شهری اسدت.

میشود.

بنابراین اولدین ضدامن شدکلگیدری رابطدة اجتمداعی

مسئله این است هه شهر ایذه در سدالهدای اخیدر

امنیت است .با امنیت ،شهرنشینی رونق پیددا مدیهندد

همراه با رشد هالبدی خود و افت و خیزهای جمعیتی

و ....به مجدردی هده امنیدت تحلیدل مدیرود ،زنددگی

با جدرائم بیشدتری مواجده گشدته اسدت .باتوجده بده

شهرنشددینی و ...تحلیددل مددیرود ،مهدداجر از شددهر

مطالعا میدانی زمینهای خدالی در بدین بلدو هدای

شد میگیرد و در مواردی با هجوم بیرانردان شدهر

مسکونی ،واحدهای مسکونی بدون سکنه و رها شدده

نابود میشود تا دو مرتبه این دور تکراری شروع شدود

در این شهر و فضداهای بدیدفداع (اشدکفتسدلمان و

(سجادیان ،نعمتدی ،شدجاعیان و اورهدی 5931 ،الد ،

هولفرح هه جزو آثار باستانی این شدهر مدیباشدد) در

ص .)92 .اما رشد آسیبهای اجتماعی ،تنوع فرهنری

حاشیة شهر بهوفور مشاهده مدی شدود شدهروندان بده

انسددانهددا ،گوندداگونی فضدداها و هدداربریهددا و ...در

دلیل ترس و حدس نداامنی در چندین فضداهای همتدر

محی های شهری باعر شده تا آرامش و امنیتی را هده

رفتوآمد میهنند .بنابراین این مسئله باعر مدیشدود

بیش از این برای انسان مهیدا بدوده اسدت بده افدول و

تا شرای و امکانا جرم در ایدن فضداها و مکدانهدا

هاستی گرایش پیدا هند .در ایجداد امنیدت و احسداس

بیشتر فراهم شود .به همین دلیل پدژوهش حاضدر بده

امنیت ،عوامل گوناگونی دخالت دارند هه فقدان آنهدا

دنبال بررسی احساس امنیت اجتماعی و عوامدل مدؤثر

برقراری احساس امنیدت را هندد مدیهندد یدا مدانع از

بر آن (نمونة موردی :شهر ایذه) میباشد .سؤازتی هده

تحقق آن میشود ،بر همین اساس شناسایی عوامدل و

در اینجا مطرح میشود آیا فضاهای شدهری بدهعندوان

عناصر تدأمین امنیدت اجتمداعی و احسداس امنیدت از

یک عامدل در احسداس نداامنی شدهروندان تأثیرگدذار

پیش شر های اساسی در جهدت برنامدهریدزی بدرای

میباشد؟ آیا حس تعلق به محلده در احسداس امنیدت

ارتقای سطح امنیت اجتمداعی بدهشدمار مدیرود .ایدن

اجتماعی شدهروندان تأثیرگدذار اسدت؟ آیدا شدناخت

عوامل میتواند در جهت افدزایش احسداس امنیدت و

محلدده در احسدداس امنیددت اجتمدداعی شددهروندان

بدداز بددردن پویددایی و شددکوفایی جامعدده مددؤثر باشددد

تأثیرگذار است؟ و آیا مد زمدان سدکونت در محلده

(سجادیان ،نعمتی ،شجاعیان و اورهدی5931 ،ب ،ص.

38

شمارۀ دوم

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

در احسدداس امنیددت اجتمدداعی شددهروندان تأثیرگددذار

طریق طراحی محیطی منجر شد .مطالعاتی هده توسد

است؟

دانشمندان گونداگون در حدوزههدای جدرمشناسدی و

 .۲ .1پیشینة پژوهش و مبانی نظری

جامعهشناسی صور گرفته است ،نشان میدهدد هده

اصحاب مکتب جامعهشناسدی شدیکاگو ناسدتین

پراهندگی جرایم در مقیاس گوناگون مکانی ،بیارتبدا

هسانی بودندد هده جدرائم شدهری را در محدی هدای

بددا شددرای و عوامددل جغرافیددایی و محیطددی نیسددت

شهری و با توجه به ویژگیهای اجتماعی و اقتصدادی

(شکویی ،5921 ،ص.)11 .

شهر بررسی هردند بده بداور

جرمشناسان محیطی ،زمینة جرمزایدی مکدانهدا را

و هالبدی مناطق ماتل

آنان ،ویژگیهای اجتماعی و اقتصدادی و هالبددی در

نتیجة فرصتها و فعالیدتهدای افدزایش یافتدة جدرم

جرمزا بودن منطقه تأثیرگذار اسدت .اسدتار )5302( 5

تفسیر میهنند هه تعداد زیدادی از مجرمدان را جدذب

از دانشمندان مکتدب شدیکاگو ،پدنج جنبده از سداختار

میهند (مکهدورد و راتدک زید  .)2883 ،2ممکدن

شهری را جزو فاهتورهای پدیشبیندی هننددۀ ارتکداب

است انواع معیندی از هداربری زمدین در یدک ناحیده

جرم در محال برشمرد هه عبار اند از تدراهم ،فقدر،

وجدود داشدته باشدد هده مقددار بیشدتری از جدرم و

هدداربری ماددتل یعنددی وجددود اقامتردداه و صددنایع و

بینظمی را دامن بزند .این هاربریها حجم گستردهای

فروشراههدا در یدک مکدان ،هدو گدری و خرابدی و

از جمعیت را جذب میهند و ممکن است آندان نیدز

فروریاترددی سدداختمانهددا (احمدددآبادی ،صددالحی و

در به وجود آمدن جرم در شهر مدؤثر باشدند .عدالوه

احمدآبادی .)5901 ،نتیجة مطالعا تجربدی حکایدت

براین ،تحقیقا اخیر نشان مدیدهدد هده شدبکههدای

از آن دارد هدده در برخددی هشددورها ،ایددن مشددکل در

خیابانی محلهها نیز عاملی بسیار مهم در شکل دادن به

شدهرهای متوسد نیددز وجدود دارد .از جملدده هشددور

الروهای جرم است .همچندین شدبکههدای خیابدان و

انرلستان هه ناامنی حتی در شدهرهای متوسد آن نیدز

هاربری زمین هر دو در مسائل مرتب با جرائم محلده

بسیار گسترده است ،بهطوری هه مسئوزن را به انجدام

مشددارهت دارنددد .مطالعددهای دیرددر در امریکددا نشددان

اقداماتی برای ایمنسازی آنهدا هدرده اسدت (تدا و

میدهد هده فدارا از سدایر متغیرهدا ،هداربری خداص

تیسدل .)5908 ،سابقه مطالعده مکدانهدای جدرمخیدز

زمین ،اختالف در سطح جرائم فردی و نرخ خشدونت

شهرها به مطالعا «هنری مای هیوز» در قرن ندوزدهم

را پیشبینی میهنند .برخی هاربریهدای غیرمسدکونی

بر میگردد هه اینگونه مطالعا را در لندن انجدام داد.

با سطح گستردهای از جرائم در ارتبدا اندد ،در حدالی

در قددرن نددوزدهم همچنددین آدلدد

هتلدده و آندددره

میشلگری ،الروهدای جغرافیدایی جدرم و جنایدت را

هه برخی دیرر با سطح همتدری از آن ارتبدا دارندد
(جوردانو و لورن.)2883 ،

مطالعه هردند هه حاصل این مطالعا پس از گذشدت

پژوهشهدای متعددد ،ارتبدا بدین شدد تعلدق

سددالیان درازی بدده تولددد نظریدأ پیشددریری از جددرم از

مکانی و احساس ناامنی را نشان میدهد؛ بهطدور مثدال

1. Stark

2. McCord and Ratcliffe
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مطالعه عموماً در احسداس نداامنی سداهنان تأثیرگدذار

اسدت ،تدرس

نیست؛ اما متغیرهایی همچون مد زمان سدکونت در

بیشتری از جرائم دارند .همچنین یافتههای فیشر نشدان

محل و احسداس تعلدق مکدانی افدراد مدورد مطالعده،

داد هه بیاعتمادی بین همسدایران و هدم محلدهایهدا

بهطور معناداری در احساس ناامنی آندان مدؤثر اسدت.

باعر میشود آنان ارتبا همتری داشدته باشدند .نبدود

زیاری ،مهدی و مهدیانبهنمیری ( )5932در پژوهشدی

ارتباطا و وجود بیاعتمادی باعر میشدود سداهنان

با عنوان «تحلیلی بدر امنیدت فضداهای عمدومی شدهر

از دنیای بیرون خود بترسند (فیشر.)5302 ،5

نمونة موردی :پار های منداطق چهارگانده شدهرداری

قرایدددی ،رادجهانبدددانی و رشدددیدپور ( )5903در

قم» به این نتایج رسیدند هه میزان احسداس امنیدت در

پژوهشی با عنوان «بررسی و سنجش حس امنیدت در

فضاهای عمومی شهری (پار ها) در منطقدة دو شدهر

شهری نمونه مدوردی :منداطق  2و 55

قم ،همترین میزان در منطقه چهدار بیشدترین میدزان را

مناطق ماتل

تهران» به این نتایج دست یافتند هه تفداو معنداداری

دارد.

میان میزان حدس امنیدت در دو محلدة مدورد بررسدی

در شهرها بهسدبب وجدود مکدانهدای گونداگون،

وجود ندارد .اهثریدت آنهدا محلدههدای پدایین شدهر،

جددرایم گوندداگونی اتفددا مددیافتددد .در محددی هددای

حاشیه ساختمانهای نیمههاره و هوچههای خلدو و

هوچکی مثل خیابانها ،ایسدتراههدای راهآهدن و ...بده

تاریک را ،فضاهایی با امنیت هم ارزیابی میهنندد .ایدن

سبب وجود فرصتهدا و زمیندههدای مسداعد ،میدزان

حس عدم امنیدت ،در خیابدانهدای شدلوا و مملدو از

حمله ،دستبرد ،هی زنی و  ...بسیار بازسدت (اورهدی،

جمعیت هاهش مدییابدد .صدالحیامیدری ،خددائی و

5931ب ،ص .)13 .از سددوی دیرددر ،میددزان جددرایم

پددددورخیری ( )5938در پژوهشددددی بددددا عنددددوان

شهری با درجه توسعة شهری مرتب اسدت ،یعندی بده

«شاخصهای تحلیل امنیت در فضداهای شدهری» بده

موازا افزایش جمعیدت شدهری ،میدزان جدرایم نیدز

این نتیجه رسیدند هه هاربری خوب اراضی مدیتواندد

افزایش مییابد .همچنین تحقیقا ثابت نمدوده اسدت

سبب تأمین رضایت ساهنان و حدس تعلدق بده محلده

هدده نقددا پرازدحددام نسددبت بدده نقددا آرام شددهری،

شود بده دنبدال آن احسداس نداامنی را هداهش دهدد.

جرمزایی بیشتری دارند (شرافتیپدور و عبددی،5902 ،

رضوان و فتحی ( )5935پژوهشی بدا عندوان «بررسدی

ص  .)31اینکه در مکانهای خاصدی جدرم و جنایدت

عوامل مرتب با احساس ناامنی در محال شهری؛ در

نسبت به سایر مکانها بیشتر بدوده و از ایدن مکدانهدا

ناحیة  9منطقة  52شهرداری تهران» انجدام دادهاندد بده

بهعنوان نقا جرمخیزی شهری یاد میشود بدیشدک

این نتایج دست یافتند هه بین ساهنان محلههای مدورد

علت اصلی ایدن امدر در رفتدار انسدانی اسدت هده در

مطالعه از نظر میزان احساس ناامنی تفداو معنداداری

فضای مورد نظر زمینده بدروز جدرم را فدراهم سداخته

وجود دارد .میزان شناسایی محله توسد افدراد مدورد

است (ادیبسعدنژاد و عظیمی ،5938 ،ص.)09 .

1. Fischer
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اهسورسی )2881( 2در  WUFدرباره شدهر ایمدن

در تبیین امنیت شدهری بده تعامدل فضدای فیزیکدی و

توجدده بدده مؤلفددههددای هیفددی زندددگی از لحددا

فرآیندهای اجتماعی هده محدی را مدیسدازند توجده

زیسددتمحیطددی و در قالددب محیطددی و هالبدددی را

نموده و بر فعال بودن فضا بهعندوان عداملی در ایجداد

یادآوری میهند .والکدر و فالیدک )2881( 9دربداره

یک محی امن و موفدق تأهیدد هدرد .جیکدوبز ایجداد

امنیت اجتماعی در شهرها به راهکاری اشاره دارند هده

حرهددت ،اسددتفادههددای فعددال از سددطح خیابددان و

به افزایش مشدارهت محلدی مدردم و بهبدود احسداس

فعالیتهدای خیابدانی و مراقبدتهدای طبیعدی از ایدن

مسئولیت شهروندان محلی در ایجاد و برقراری امنیدت

فعالیتها بهعنوان مؤلفههایی در جهدت سداختن یدک

اجتماعی شهر و همک به دیرران در هنردام تجداوز و

محی خدوب شدهری قلمدداد مدیهندد(الیداسزاده و

تعدددی اشدداره دارد (گروسددی ،میرزایددی و شدداهرخی،

ضابطیان ،5903 ،ص .)11 .جین جیکوبز ( )5315اگدر

 ،5902ص .)11 .تحقیقا اسکار نیومن دربارۀ پیوندد

خیابانهای شهر از ترس و وحشیگری در امان باشند

میان طرح مسکن و رفتدار جندایی یدا ضدد اجتمداعی

شهر از وحشیگدری و تدرس در امدان اسدت (جدین

نشان میدهد هه محی های هوچک و فضداهای نیمده

جیکوبز ،5315 ،5ص .)92 .بدهنظدر جیکدوبز عدواملی

عمومی هه بدرای گدروههدای هوچدک سداهنان قابدل

چون مکدانهدای پرندور و پدر رفدتوآمدد هده دارای

روئت باشد ،احتمدازً دارای میدزان همتدری از جدرم و

چشمان مراقدب بدوده و مشدارهت مدردم در آن زیداد

بزهکاری ،سرقت و نزاعهای شاصدی اسدت .چندین

باشد و پیادهروهای آن ،به حد هدافی بدزر و وسدیع

فضاهای از خود نرهبانی میهنندد(دیکنز ،5922 ،1ص.

باشند در شکلگیری محی شهری امن مؤثر مدیداندد

 .)252نیومن معتقدد اسدت هده بدا اسدتفاده از سداز و

(هالنتددری ،5938 ،ص .)95 .جداسددازی و تشددایص

هارهای نمادین و شکل دادن به عرصهها میتوان یدک

مکددانهددای عمددومی و خصوصددی ،تنددوع هدداربری و

محی را تحدت هنتدرل سداهنانش قدرار داد (دهقدانی،

اختال آنهدا را در سدطح شدهر ،مطدرح مدیهندد و

 ،5935ص .)522 .پددس شدداخصهددای ماننددد شددکل

استفادۀ مدؤثر و بازدارندده از عدابران پیداده در منداطق

غالب ساختمانسازی در محلده (ویالیدی ،آپارتمدانی،

شهری برای هاهش احتمال وقوع جدرائم اشداره دارد.

شهرهی و )...میتواند بدر آشدنایی یدا عددم آشدنایی و

تئوری جیکوبز به اهمیدت مشدارهت اعضدا در محلده

شناسایی و عدم شناسایی اعضای محله دزلدت نمایدد.

برای هنترل آسیبهای اجتماعی بهای زیادی میدهدد.

اسکار نیومن ،)5322( 1نیز در باب فضاهای قابل دفاع

در واقع براساس این تئوری احساس تعلق به محلده و

عنوان میهند برخی فضاهای شهری مستعد و تسدهیل

تعهد داشتن نسبت به آن ،نقش مهدمتدری نسدبت بده

هننده بزهکاری و برخدی دیردر مدانع و بازدارندده آن

حضور پلیس در هنترل اوضاع در محله دارد.

1. Jane Jacobs

2. Aksvrsy
3. Volkrt & phallic
4. Dickens
5. Neomen
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هستند .در محدودۀ قمارخانههدا ،سدالنهدای اسدتار،

جرائم از نظر مکان ،زمان و نحوۀ شکلگیدری همیشده

ساختمانهای بدون سکنه و  ....آمار جرایم بازسدت از

تصادفی نیست ،بلکه اغلدب تدا حددی بدا سداختار و

طرفددی برخددی فضدداهای شددهری مددانع وقددوع جددرم

ویژگیهای محل جرم بستری دارد.

میشوند بدهعندوان مثدال امداهن و محددودههدایی بدا
نورپردازی مناسب ،دید و چشمانداز خدوب ،حصدار،

 .۲روششناسی پژوهش

نرده و یا نصب تابلو و عالمتهای هشددار و نرهبدان

 .1 .۲روش پژوهش

از عوامل مهم در هداهش جدرم محسدوب مدیشدوند

روش در این پژوهش توصدیفی-تحلیلدی از ندوع

(لطفی ،فرجیمالئی و عظیمی ،5903 ،ص.)52 .

هدداربردی-نظددری اسددت .اطالعددا ززم بددهصددور

نتددایج هنفددرانس لندددن ،تجربدده تورنتددو و تجربدده

هتاباانه و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) جمدعآوری

مدیریت مرهز شهر برای ایجاد امنیت در لنددن ،نشدان

شددده اسددت .جامعدده آمدداری ایددن پددژوهش هلیدده

داده است هه راه غلبه بر جدو تدرس مدردم و اسدتفاده

شهروندان 51سدال بده بدازی پدنج ناحیده شدهر ایدذه

بیشددتر آنددان از محددی هددای عمددومی شددهری ،بهبددود

میباشد هه با استفاده از فرمدول هدوهران نموندهای بده

الروهای طراحی ،برنامدهریدزی و مددیریت فضداهای

حجم  922نفر بهدست آمده برای باز بودن دقت نظدر

عمومی است .بهنحوی هه این فضاها بده خدوبی در

 912نمونه با توجه به جمعیت هر ناحیه انتااب شدده

شده و قابل دید و در دسترس باشند و در عدین حدال

است .برای پایایی سدؤاز بده  98نفدر از شدهروندان

توس باش بزرگی از جمعیت جامعة بددون داشدتن

پرسشنامه توزیع شده هه ضریب آلفدای هرونبداخ آن

ترس و واهمه بده خدوبی اسدتفاده شدوند .ایدنگونده

 8.05درصد بهدست آمده هه نشان میدهد همبسدتری

طراحی سبب تقویت دو ندوع از رفتارهدای اجتمداعی

درونی متغیرها زیاد است .در مرحلده بعددی بدا روش

قلمروگرایددی و نظددار طبیعددی مددیشددود .حددس

نمونهگیری تصادفی طبقهای در طی روزهای ماتلد

قلمروگرایددی تبدددیل بدده مسددئولیتی بددرای سدداهنان در

پرسدشنامددههددا توزیددع شددده و در نهایددت اطالعددا

جهت تبدیل محله به فضایی امدن مدیشدود .افدزایش

جمعآوری شدده را بدا همدک ندرمافدزار  Spssمدورد

حس امنیت ساهنان در محل زندگی یدا هدار آندان بده

تجزیه و تحلیل قرار دادهایم هه نتدایج آنهدا در قالدب

تشویق مردم به هنترل و نظار بر محلده خدود منجدر

جداول ارائه شده اسدت .بدرای ویدرایش نقشدههدا از

شده و نهایتاً حس مالکیت و حدس تعلدق سداهنین را

نرمافزار  GISمدل  Kriginاستفاده شده است.

افزایش خواهد داد (صدادقی ،میرشدکاران و صدادقی،
 ،5935ص .)521 .احسدداس مالکیددت و حددس تعلددق
ساهنین سبب افدزایش آرامدش و آسدایش نسدبی هده
ناشی از امنیت پایدار شهری است را بهدنبدال خواهدد
داشت .نظریه محی مساعد بیان مدیدارد هده رویدداد

 .۲ .۲متغیرها و شاخصهای پژوهش

محیط شهری :هر چده امنیدت در محدی شدهری
افزایش یابد ارتباطا اجتماعی بین افراد یدک اجتمداع
یا محله وسیعتر میشود و آنان میتوانندد بدرای خدود
شبکهای از رواب را بسازند و از این طریدق احسداس
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شمارۀ دوم

تعلق خاطر به اجتماع شکل خواهد گرفدت .احسداس

خطرا دوری هنند یا حداقل میزان در معرض خطدر

تعلق خاطر به اجتماع باعر میشود تا افدراد احسداس

قرار گرفتنشان را هاهش دهند .این خود میتوان منجدر

هنند هه تحت هنترل اجتماعشان قرار دارند و اجتمداع

به عدم حضور مردم نه تنها در یک مکان خاص بلکده

به فکر آنان است و امنیدت ززم را بدرای آندان فدراهم

در بیشتر فضاهای عمومی شود.

میهند (سجادیان ،نعمتی ،شجاعیان و اورهدی،5931 ،
ص.)11 .

امنیتتت شتتهری :مرهددز تحقیقددا جددرمشناسددی
وهرسون پداریس اشداره دارد هده  29درصدد جواندان

فضاهای شهری :فیکدر هدر گونده ناهنجداری در

مجرم در منداطق شدهری بدا تدراهم جمعیتدی زیداد و

فضددای شددهری را مقدمدده ندداامنی بدده شددمار آورده و

برخددوردار از مشددکل مسددکن ،امکددان ارتکدداب جددرم

انبوهی جمعیت جوان در شهرهای بدزر را خطدری

مییابند و این همه میتواند یادآور این نکته باشدد هده

بر امنیت پایدار شهری مدیداندد (فیکدر ،5325 ،5ص.

ساختار شدهری و مشدکال آن مدیتواندد در میدزان

 .)991فضاهای شدهری هده نسدبت بده سدایر فضداها

ارتکدداب جددرایم و بدده تبددع آن هدداهش میددزان امنیددت

قابلیت بیشتری برای وقوع جرایم و تالفا و اعمدال

شددهروندان تددأثیر داشددته باشددد (گروسددی ،میرزایددی و

نابهنجددددار دارنددددد (طاهرخددددانی ،5905 ،ص.)00 .

شاهرخی ،5902 ،ص.)19 .

موجبا هاهش امنیت اجتماعی افراد و بهویژه امنیدت
اجتماعی زنان را فراهم میآورند.

احساس امنیتت اجتمتاعی :بدوزان و ویدور نیدز
معتقدند احساس امنیت اجتماعی هویدت و پاسدداری

امنیت در فضای شهری :ناامنیهای احتمالی و یدا

از هویت را هدف میداند .احساس امنیدت تلفیقدی از

قطعی برای امنیدت یدک محدی شدهری دامنده بسدیار

عوامل فردی ،رواندی و اجتمداعی اسدت .امنیدت بعدد

زیدددادی دارد(صدددارمی ،5903 ،ص .)11 .یکدددی از

عینی مسئله و احساس امنیت بهعنوان بعد ذهنی تلقدی

مهددمتددرین عوامددل تهدیددد هنندددۀ حضددور مددردم در

میشود (نیازی و فرشادفر ،5938 ،ص.)511 .

فضاهای عمومی ،ترس یا احساس ناامنی اسدت .الدین

 .3 .۲معرفی محدوة مورد مطالعه

معتقد است «اگر مردم فضایی را به دلیل عددم راحتدی

شهر ایذه مرهز سیاسی شهرستان ایذه با ماتصدا

یا ترس استفاده نکنندد ،عرصدة عمدومی از بدین رفتده

جغرافیایی  13درجده و  12دقیقده طدول شدرقی و 95

است» .ناامنی مکانهدا و فضداهای عمدومی ،نشدا و

درجه و  18دقیقه عرض شمالی استان خوزستان واقدع

سالمتی را در زندگی روزمره ماتل میهند و یا ایجداد

گردیده است .با توجه به این هده شدهر ایدذه از سدال

مانع بر سر راه رشدد فرهنردی و مشدارهت عمدومی،

 5992بهعنوان هانون شهری جدیدد و مسدتقل مطدرح

هزیندههدای زیدادی را بدر جامعده تحمیدل مدینمایددد

شد ،روند افزایش جمعیتدی آن در مدد چهدل سدال

(افتااری ،5905 ،ص .)0 .واهنش نسبت بده تدرس از

گذشته ،شتاب قابل توجهی به خود گرفتده اسدت .بده

قربانی شدن باعر مدیشدود هده بسدیاری از مدردم از

بیان دیرر از جمعیت  1551نفدری در سدال  5911بده

1. Fykr

جمعیتددی معددادل  522859نفددر در سرشددماری 5938
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بررسی احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن …

31

رسیده است .در واقع  551030نفر در طی سدالهدای

نادری) و نورآباد و چهارده محله تقسدیم هدرده اسدت

 5938-5911به جمعیت شهر اضافه شده است .طدرح

هه منطقة یک دارای سه ناحیده و منطقدة دو دارای دو

جامع شهر ایذه هه در سال  5900تهیه گردیدده ،شدهر

ناحیه است .شکل  5پنج ناحیة شدهر ایدذه و موقعیدت

را به دو منطقه ،پنج ناحیدة شدمالی (سدرتل) ،مرهدزی

آن را در هشور و استان و شهرستان نشان میدهد.

(مصددال) ،شددرقی (سددازمان آب) ،غربددی (اشددکبوس

شکل  .1نقشة موقعیت شهر و شهرستان ایذه در تقسیمات سیاسی کشور و استان خوزستان

 .3یافتههای پژوهش

جدول .1وضعیت جنسی پاسخ گویان
وضعیت جنسی

درصد

تعداد

 .1 .3یافتههای توصیفی

ناحیهها

زن

مرد

زن

مرد

جنسیت :همدان طدور هده در جددول  5مشداهده

5شمالی

21

19

91.0

11.2

2مرهزی

11

22

12.1

92.1

ناحیه 19 .03 ،درصد از افراد جامعه آماری را زندان ،و

شرقی

90

23

11.2

19.9

1غربی

93

91

12.2

12.9

 11.58درصد را مردان تشکیل میدهد.

1نورآباد

15

21

15.2

90.0

هل

502

518

19.3

11.5

میشود براساس نتایج حاصل از پرسدشنامده در پدنج
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رضایت نسبت به محله مسکونی :همانطور هده در

مسددکونی خددود زیدداد 90.38 ،درصددد متوس د 3.15 ،

جددول  2مالحظدده مدیهنیددد ،در پدنج ناحیدده11.13 ،

درصد هم رضایت دارند و  1.38درصد اصالً از محلة

درصد از شهروندان جدامع آمداری نسدبت بده محلدة

مسکونی خود رضایت ندارند.

جدول  .۲وضعیت رضایت افراد پاسخگو نسبت به محلة مسکونی
زیاد

رضایت نسبت به محله

متوسط

اصال

کم

ناحیه

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

شمالی

25

95.91

92

12.21

58

51.32

1

1 .8

مرهزی

21

91.55

91

12.22

1

0.99

1

0.99

شرقی

91

18.0

22

18.23

5

5 .1

1

2 .1

غربی

18

11.8

21

91.59

0

58.05

-

-

نورآباد

15

15.53

51

29.00

0

55.31

2

2.30

هل

512

11.13

591

90.38

99

3.15

52

1.38

حس مالکیت و تعلق نستبت بته محلته مستکونی:

متوس  52.31 ،درصد حس تعلق هدم دارندد و 9.21

براساس نتایج اسدتاراج شدده از پرسدشنامده هده در

درصد اصالً نسبت به محلة مسکونی خود حس تعلق

جدددول  9مشدداهده مددیهنیددد در پددنج ناحیدده11.93 ،

و مالکیت نداشتند.

درصد از افراد پاسارو نسبت به محله مسکونی خدود
حس تعلق و مالکیت باز 91.03 ،درصد حدس تعلدق
جدول  .3وضعیت حس مالکیت و تعلق افراد پاسخ گو نسبت به محله مسکونی
زیاد

حس تعلق به محله

متوسط

اصالً

کم

ناحیه

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

شمالی

50

21.0

23

19.9

51

29.3

1

1 .8

مرهزی

95

19.8

92

11.1

2

3.22

2

2 .0

شرقی

91

19.29

21

90.08

1

1.32

5

5.13

غربی

15

11.18

21

92.19

0

58.05

5

5.91

نورآباد

91

12.29

52

21.92

58

51.32

1

2 .1

هل

515

11.93

520

91.03

11

52.31

59

9.21

احساس امنیت و آرامش نسبت به محلته :بدا توجده

آرامش زیاد 99.25 ،درصد احساس امنیدت و آرامدش

به نتدایج جددول  1در پدنج ناحیده 12.32 ،درصدد از

در حد متوس  1.8 ،درصد در حد هم داشدتند و 2.98

پاسارویان در محلة زندگی خود احسداس امنیدت و

بررسی احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن …
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آرامش نمیهنند.

جدول  .۴وضعیت احساس امنیت و آرامش پاسخگویان نسبت به محلة خود
زیاد

حس امنیت نسبت به محله

متوسط

اصالً

کم

ناحیه

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

شمالی

18

13.2

25

95.9

9

1 .1

9

1 .1

مرهزی

91

10.1

98

15.11

1

2 .8

2

2 .0

شرقی

91

18.21

21

90.08

1

1.32

9

1 .1

غربی

12

28.9

53

21.2

9

1 .8

-

-

نورآباد

18

13.0

25

95.9

1

0.31

-

-

هل

285

12.32

552

99.25

25

1 .8

0

2.98

احساس امنیت محیط مکانی در ناحیتههتای متورد

به چندین نتیجدهای دسدت یافتندد هده شدهروندان در

مطالعه :برای ارزیدابی شداخص حدس امنیدت محدی

فضاهای متروهه و هوچههای خلو و حاشدیهنشدین

مکددانی از  52گویدده هدده براسدداس مقالددهای قرایددی و

بیشترین احساس ناامنی را دارند .در ایدن پدژوهش بدا

دیرران( )5903بدا عندوان «بررسدی و سدنجش حدس

توجه به میانرین هل ناحیة شرقی از نظر امنیت محدی

شهری» استفاده شدده اسدت.

مکددانی بددا میددانرین  2.9بیشددترین احسدداس ندداامنی را

امنیت در مناطق ماتل

از نظر میانرین هل گویهها پنج ناحیة مدورد مطالعده در

میهند هه از نظر اقتصادی و خدما شهری وضدعیت

محی مکانی احساس ناامنی میهنندد .همدانطدور در

مناسبی نددارد ولدی ناحیدة غربدی بیشدترین احسداس

پژوهش گروسی شدهروندان از نظدر امنیدت فیزیکدی

امنیت در محی مکانی را دارند.

 02.1درصد احساس ناامنی در سطح پایین مدیهنندد.
همچنین قرایی و همکداران ( )5903در تحقیدق خدود
جدول  .1میانگین پاسخ به گویههای شاخص احساس امنیت مکانی
ناحیه

شمالی

مرکزی

شرقی

غربی

نورآباد

آیا در محی مکانی و فیزیکی شهر احساس ناامنی میهنید؟

2 .3

9 .8

2 .9

9 .8

9 .2

عرصههای خصوصی

9 .9

9 .8

9 .5

9 .8

9 .9

عرصههای عمومی

9 .2

9 .8

2.1

9 .1

9 .8

فضاهای متروهه و رها شده در شهر

2 .2

2 .2

5 .0

9 .1

2.5

گوشههای پنهان ،همتردد و همنور

2 .9

2 .2

5 .1

9 .2

2 .8

و باریک ،تاریک

2 .2

2 .9

2 .8

9 .9

2.5

گویههای شاخص احساس امنیت مکانی

هوچههای خلو
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ادامه جدول 1
ناحیه

شمالی

مرکزی

شرقی

غربی

نورآباد

خیابانها

9 .1

9 .8

9 .9

9 .9

2 .3

در محله مهاجرنشین

9 .8

2 .0

2.1

9 .8

9 .8

در محله مسکونی خود

9 .2

9 .9

9 .5

9 .8

9 .0

نقا پرجمعیت و پر ازدحام شهر

9 .1

9 .1

9 .5

9 .2

9 .1

حاشیة شهر

2 .0

2 .3

2 .1

2 .3

9 .8

مکانهای تفریحی و گردشرری

9 .2

9 .5

9 .5

2 .9

9 .2

میانرین هل

2 .3

2 .0

2 .9

9 .5

2 .3

گویههای شاخص احساس امنیت مکانی

سوری در پژوهش خود به این نتیجه رسید هده بدا

را ،فضاهایی با امنیدت هدم ارزیدابی مدیهنندد .امدا بدر

افزایش امکان ارتکداب جدرم در مکدانهدای خلدو

عکس نتیجة پژوهش حاضدر حدس عددم امنیدت ،در

امنیددت هدداهش مددییابددد .قرایددی و همکددارانش در

خیایانهای شلوا و مملو از جمعیت هاهش مدییابدد.

پژوهشی هه در سدال  5903در بعضدی از محلدههدای

طبق شکل  2شهروندان ناحیدة شدرقی از نظدر مکدانی

تهران انجام دادند به این نتیجده رسدیدند هده اهثریدت

همتددرین احسدداس امنیددت و ناحیددة غربددی بیشددترین

افراد مدورد مطالعدة محلدههدای پدایین شدهر ،حاشدیه

احساس امنیت را دارند.

ساختمانهای نیمههاره و هوچههای خلو و تاریدک

شکل  .۲احساس امنیت مکانی در پنج ناحیة مورد مطالعه

بررسی احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن …
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جدول  .6احساس امنیت ناحیهها در مکان یا فضای شهری
حس امنیت
مکانی در

زیاد

خیلی زیاد

کم

متوسط

اصالً

خیلی کم

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

شمالی

59

53/18

51

22/90

52

21/92

0

51/1

58

51/3

1

1/32

مرهزی

52

29/15

51

53/11

2

29/15

52

51/11

0

55/55

1

1/11

شرقی

25

95/91

59

50/8

51

22/90

0

55/31

1

2/11

1

2/11

غربی

59

52/11

51

28/22

28

22/82

3

52/51

0

58/05

3

52/51

نورآباد

51

22/90

59

53/18

51

29/00

58

51/32

3

59/19

1

1/32

ناحیه

با توجه به نتایج جدول  ،1ساهنان ناحیة شرقی در

ایذه تفاو وجود دارد .با توجه به نتایج جدول  2بین

فضاهای شهری بیشترین احساس نداامنی مدیهنندد و

پنج ناحیة شهر ایدذه از نظدر احسداس امنیدت مکدانی

ساهنان ناحیة غربی بیشترین احساس امنیت در فضداها

تفاو وجود دارد ولی با توجه به نتدایج جددول  0از

یا مکانهای شهری دارند.

نظر احساس امنیت اجتماعی تفاو وجود ندارد.

 .۲ .3آمار استنباطی

فرضیة اول :به نظر میرسد از نظر شاخص امنیت
مکانی و احساس امنیت اجتماعی بین پنج ناحیه شدهر
جدول  .8آزمون آنالیز واریانس برای مقایسة شاخص احساس امنیت مکانی در ناحیهها
سطح معناداری

آزمونF

میانگین مربعات

درجة آزادی

مجموع مربعات

.881

5.192

2.318

19

511.051

بین گروهها

5.231

239

121.521

درون گروهها

911

105.300

مجموع

جدول  .7آزمون آنالیز واریانس برای مقایسة احساس امنیت اجتماعی در ناحیهها
سطح معنیداری

آزمون F

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

.939

5.812

2.852

528

912.839

بین گروهها

5.395

521

993.031

درون گروهها

911

105.300

مجموع
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جدول  .۹رابطة بین مدت زمان سکونت ،رضایتمندی ،حس تعلق و حس امنیت و آسایش در محله با احساس
امنیت اجتماعی شهروندان
فرضیة دوم تا پنجم

تعداد نمونه

سطح معناداری

ضریب همبستگی پیرسون

912

.213

.851

912

.819

-.581

رضایتمندی از محله با احساس ناامنی اجتماعی

912

.882

-.511

حس تعلق به محله با احساس ناامنی اجتماعی

912

.888

-.252

حس امنیت و آسایش در محله با احساس ناامنی اجتماعی

مد

زمان سکونت در محله احساس امنیت

فرضیة دوم :بدهنظدر مدیرسدد بدین مدد زمدان

فرضیة چهارم :بهنظر میرسد بین حس تعلدق بده

سکونت در محله با احساس امنیدت اجتمداعی رابطده

محله مسدکونی بدا احسداس نداامنی اجتمداعی رابطده

وجددود دارد .همددانطددور هدده در جدددول  3مشدداهده

وجددود دارد .همددانطددور هدده در جدددول  3مالحظدده

میهنید بین مد زمان سکونت در محله بدا احسداس

میهنید بین حس مالکیت و تعلق به محله با احسداس

امنیت اجتمداعی شدهروندان رابطده معنداداری وجدود

ناامنی اجتماعی شهروندان رابطدة معکدوس معنداداری

ندارد چون سطح معنداداری بدهدسدت آمدده ()8.213

وجود دارد چون سطح معناداری ( )8.882هوچدکتدر

بزر تر از  8.81میباشد هه نشان دهنددۀ ایدن اسدت

از  8.81با ضریب همبستری  -8.511اسدت؛ بندابراین

هه در این پژوهش بین آنها رابطده وجدود نددارد بدر

هر چقدر ساهنان نسبت به محله مسکونی خود حدس

عکس نتایج پژوهش رضوان و فتحی هه نشدان دادندد

تعلق و مالکیت داشته باشند به همان انددازه احسداس

بین مد زمان سکونت در محله بدا احسداس نداامنی

ناامنی اجتماعی هداهش مدییابدد .طبدق نظریدة جدین

شهروندان رابطه وجود دارد.

جیکوبز احساس تعلق به محله و تعهد داشدتن نسدبت

فرضیة سوم :بهنظر میرسد بین رضدایتمنددی از

به آن ،نقش مهمتری نسبت به حضور پلیس در هنترل

محلةه مسکونی بدا احسداس نداامنی اجتمداعی رابطده

اوضاع در محله دارد .همانطور هه والکدر و فالیدک

وجود دارد .با توجه به نتایج استاراج شده از جددول

بیان هردند افدزایش مشدارهت محلدی مدردم و بهبدود

 3بددین سددطح رضددایتمندددی از محلدده مسددکونی بددا

احسدداس مسددئولیت شددهروندان محلددی در ایجدداد و

احساس ناامنی اجتماعی شدهروندان رابطدة معکدوس

برقراری امنیت اجتماعی شهر اشاره دارد.

معناداری وجود دارد زیدرا سدطح معنداداری ()8.819

فرضیة پنجم :بهنظر میرسد بدین حدس امنیدت و

هوچددکتددر از  8.81بددا ضددریب همبسددتری -8.581

آرامش در محله بدا احسداس نداامنی اجتمداعی رابطده

بهدست آمده است .به عبدارتی دیردر هدر چده میدزان

وجود دارد .با توجده بده نتدایج جددول  3بدین حدس

رضایت شهروندان از محله مسکونی خود بیشتر باشدد

امنیت و آرامش در محله مسکونی با احسداس نداامنی

به همان اندازه احساس امنیت اجتماعی آنها در محله

اجتماعی شهروندان رابطة معکدوس معنداداری وجدود

و فضاهای شهری بیشتر میشود.

دارد چددون سددطح معن داداری ( )8.888هوچددکتددر از
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 8.81با ضدریب همبسدتری  -8.252بدهدسدت آمدده

نتایج آن نشان میدهد هده پدنج ناحیدة شدهر ایدذه در

است .به عبارتی دیرر ،هر چقدر هه احساس امنیدت و

محی مکانی یا فضاهای شهر احساس ناامنی میهنندد

آرامش شهروندان در محله مسکونی افدزایش یابدد بدر

هه سداهنان ناحیدة شدرقی بیشدترین احسداس نداامنی

عکس احساس ناامنی اجتماعی آنها هاهش مییابد.

مکانی و ساهنان ناحیة غربی همترین احسداس نداامنی

بددا توجدده بدده نتددایجی هدده از هنفددرانس لندددن

مکانی را دارند .زیاری و دیرران هم در پژوهش خدود

بهدست آمده وقتی هه احساس امنیت سداهنان نسدبت

به چنین نتیجهای دست یافتند هه ساهنان منطقة چهدار

به محل زندگی خود افزایش یابد این باعر مدیشدود

بیشترین میزان احسداس امنیدت در فضداهای عمدومی

تا مردم بر محلة خود هنترل و نظدار طبیعدی داشدته

شهر و ساهنان منطقة دو شهر قم همترین میزان دارندد.

باشددند بدده دنبددال آن حددس مالکیددت و حددس تعلددق،

چهل و شدش درصدد شدهروندان سداهن شدهر ایدذه

رضایت ساهنین را افزایش میدهد هه سدبب افدزایش

نسبت به محلة مسکونی خود رضایت و حدس تعلدق

آرامش و آسایش نسبی آنها میشود.

و مالکیت دارند هه ناحیة نورآباد بیشترین حس تعلدق

 .۴نتیجهگیری و پیشنهادها

و مالکیت مکانی دارند12 .درصد از شدهروندان شدهر
ایذه نسبت به محله خدود احسداس امنیدت و آرامدش

مرهدز تحقیقدا جدرمشناسدی وهرسدون پداریس

میهنند .ساهنان پنج ناحیدة مدورد مطالعده نسدبت بده

اشدداره دارد هدده 29درصددد جوانددان مجددرم در مندداطق

عرصههای عمومی ،حاشیة شهر ،مکانهای تفریحدی و

شهری با تراهم جمعیتی زیداد و برخدوردار از مشدکل

گردشرری ،در محله مهاجرنشین ،گوشدههدای پنهدان،

مسکن ،امکان ارتکداب جدرم مدییابندد و ایدن همده

هم تردد و همندور ،هوچدههدای خلدو و باریدک و

میتواند یادآور این نکته باشدد هده سداختار شدهری و

تاریک احساس ناامنی میهنند .تنها ساهنان ناحیههدای

مشکال آن میتواند در میزان ارتکداب جدرایم و بده

شمالی و نورآباد در محلده مسدکونی خدود احسداس

تبع آن هاهش میدزان امنیدت شدهروندان تدأثیر داشدته

امنیت سه ناحیدة شدرقی ،مرهدزی و غربدی احسداس

باشد .هده در نهایدت امکدان هداهش میدزان احسداس

ناامنی میهنند همچنین ساهنان ناحیة شدمالی ،مرهدزی

امنیت از دیدگاه شهروندان در ابعاد اقتصادی ،فرهنردی

و نورآباد در نقدا پرجمعیدت و پرازدحدام احسداس

و حتی جانی و مذهبی را نیز در بر مدیگیدرد .از ایدن

امنیت میهنندد ولدی سداهنان ناحیدة شدرقی و غربدی

جهت هه راهبردهای معطوف بده امنیدت شدهروندی،

احساس ناامنی در چنین نقاطی میهنندد .تنهدا سداهنان

امری مؤثر بر تمامی جنبههای سیاستگدذاری نظدام و

ناحیة شمالی در خیابانها احساس امنیت چهار ناحیدة

فرآیند تصمیمسدازی در حدوزه برنامدهریدزی شدهری

دیرر احساس ناامنی میهنند .ساهنان ناحیدة غربدی در

میباشد.

عرصههای عمومی و فضاهای متروهده و رهاشدده در

پژوهش حاضر به دنبال بررسدی احسداس امنیدت

شهر احساس امنیت چهار ناحیة دیرر احساس نداامنی

اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهر ایدذه مدیباشدد

هردهاند .بین پدنج ناحیدة شدهر ایدذه از نظدر احسداس
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امنیت مکانی تفاو وجود ندارد اما از نظدر احسداس

 -اتادداذ سیاسددتهددای تشددویقی در راسددتای

امنیت اجتماعی تفاو وجود ندارد .قرایدی و دیردران

شکلگیری هاربریهای ماتل  ،قرارگیدری ترهیبدی از

هم در پژوهش خودشان به این نتیجه دست یافتند هده

هاربریها مانند فروشراهها ،مراهز خددماتی ،درمدانی و

تفاو معناداری میان میزان حس امنیدت در دو محلده

...در هنار محدی هدای مسدکونی .همچندین ترهیدب

مورد بررسی وجدود نددارد .در حدالی هده رضدوان و

واحدهای همسایری ،بلو ها و سداختمانهدا ،زمیندة

فتحی بیان هردند هده بدین سداهنان محلدههدای مدورد

مدردم در فضداها و

حضور چشمگیر قشرهای ماتل

را فدراهم خواهدد سداخت .بددین

مطالعه از نظر میزان احساس ناامنی تفداو معنداداری

زمانهای ماتلد

وجود دارد .همچندین بدین مدد زمدان سدکونت در

ترتیب ،سطح دسترسدی بده خددما ضدروری بدرای

محله مسکونی با احساس امنیت اجتماعی شدهروندان

ساهنان و نظار طبیعدی بدر فضداها افدزایش خواهدد

رابطهای وجود ندارد اما رضدوان و فتحدی ( )5935در

یافت .در نهایت ،مراتب فو ارتقای احسداس امنیدت

پژوهش خود عکس این نتیجه را بهدست آوردندد هده

استفاده هننددگان از فضداها را موجدب خواهدد شدد.

بین مد زمان سکونت در محل بدا احسداس نداامنی

سرزندگی فضا و مکان بدا تندوع فعالیدتهدا و جدذب

افددراد رابطدده معندداداری وجددود دارد .بددین سددطح

شهروندان به حضور در آنها فراهم مدیشدود و بدرای

رضایتمندی از محلده مسدکونی بدا احسداس نداامنی

تحقق باشیدن به آن ،ایجاد قابلیت پیدادهروی ،مکدر

اجتماعی شهروندان رابطة معکدوس معنداداری وحدود

در فضا ،تندوع هداربری و فعالیدت از اهمیدت فراواندی

دارد ،بددین حددس تعلددق و مالکیددت نسددبت بدده محلدده

برخودار است.

مسکونی با احساس ناامنی اجتماعی شهروندان رابطدة

 -ایجاد فضاهای عمومی ،فرهنری و ورزشی برای

معکددوس معندداداری وجددود دارد صددالحی و دیرددران

برقراری تعامال اجتمداعی سداهنان محلده و گدذران

( )5938در پژوهش هده انجدام دادندد بده ایدن نتیجده

اوقا فراغت در آن .انسان از طریدق آزادی فعالیدت و

رسیدند هه به دنبال رضایت ساهنان و حس تعلدق بده

میسر بودن زمینة دخل و تصرف در فضا ،با آن ارتبدا

محله احساس ناامنی هاهش مییابد .رضدوان و فتحدی

برقرار میهند .در این وضعیت ،مطلوبیدت فضدا بدرای

هم به چنین نتیجه رسیدند هه احسداس تعلدق مکدانی

حضور بهتر میشود و به مرور زمان ،این موضوع تعلق

افراد مورد مطالعه بهطور معناداری در احسداس نداامنی

فددرد بدده فضددا را افددزایش مددیدهددد؛ در نتیجدده

آنان مؤثر است .سوری ( )5900در پدژوهش بده ایدن

مسئولیتپذیری بیشتری در قبال آن و در وجود خدود،

نتیجه دست یافت هه ایجاد احسداس امنیدت در فضدا

احسداس خواهدد هدرد و در نهایدت ،امنیدت مکدانی

نیازمند احساس تعلدق اسدت .و بدین حدس امنیدت و

افزایش خواهد یافت.

آرامش نسبت به محله مسدکونی بدا احسداس نداامنی
شهروندان رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

 جین جیکوبز بر فعال بودن فضا بهعنوان عداملیدر ایجاد یک محی امن و موفق تأهید هرد .نیدومن در
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بازست .طبق این نظریههدا و نتدایج پدژوهش حاضدر

برای معتادان و افراد اراذل و اوباش تبدیل شده اسدت.

بهتددر اسددت در طددرحهددای تفصددیلی و جددامع و

طبق نظریه نیومن ،به مکانهای بیدفاع شدهری تبددیل

برنامهریزیهدای شدهری واحددهای مسدکونی بددون

شدند بده فضداهای دندج و مطمئندی بدرای رفتارهدای

سددکنه ،فضدداهای رهددا شددده ،گوشددههددای پنهددان و

انحرافی محسوب میشوند ززم است هه این مکانهدا

زمینهای خالی در شهر را در نظدر بریرندد و از آنهدا

ماصوصاً اشکفتسلمان به فضای قابل دفاعی تبددیل

برای هاربریهای مناسب و سازگار استفاده هنند .تدا از

شود شهروندان بدون تدرس و احسداس نداامنی و بدا

این طریق عالوه بر اینهه از توسعة بدیرویدة هالبددی

آرامش از این مکانهای تاریای استفاده هنند.

شددهر جلددوگیری مددیهننددد فضدداهای شددهری امددن را

-طراحی مناسب خیابانها و مکانهای عمدومی از

بهوجود میآورند و شهروندان با خیال آسوده و بددون

لحا ندورپردازی و پوشدش گیداهی مناسدب خیابدان

ترس و اضطراب در آن رفت و آمد مدیهنندد از ایدن

بلوار چویل شهر ایذه.
 -تعریض معابر در داخل شهر و محلهها (خیابدان

طریق نظار طبیعی بر فضاها شکل میگیرد.

محمد رسولاللّه ،شهید ولیپور) و ترغیدب سداهنان بده

 -مکددانهددای اشددکفتسددلمان و هددولفددرح از

تأمین روشنایی مطلوب معابر در شب.

مکانهای تاریای شهر ایذه هستند هه بده مکدانهدای
کتابنامه

 .5احمدآبادی ،ز ،.صالحیهیکوی ،ه ،.و احمدآبادی ،ع .)5901( .رابطة مکان و جرم .فصلنامه رفاه اجتماعی،
.221-219 ،)22(2
 .2ادیبیسعدینژاد ،ف ،.و عظیمی ،ا .)5938( .تبیین امنیت در محی شهری بر مبنای پارامترهای هالبدی و طراحی
(مطالعة موردی :شهر بابلسر) .فصلنامه جغرافیا و آمایش محی .581-05 ،)51( ،
 .9الیاسزاده ،س ،.و ضابطیان ،ا .)5903( .بررسی شاخصهای برنامهریزی شهری مؤثر در ارتقای امنیت زنان در

فضاهای عمومی با رویکرد مشارهتی (مطالعه موردی :باش مرهزی شهر تهران) .نشریه هنرهای زیبا – معماری و
شهرسازی.11-19 ،)11(2 ،
 .1اورهی ،پ 5931( .ال ) .مفاهیم و نظریههای امنیت .هرج :نیبگ.

 .1اورهی ،پ5931( .ب) .تحلیل جغرافیایی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی از نراه شهروندان؛ نمونه موردی :شهر
ایذه( ،پایاننامة هارشناسی ارشد) .دانشراه شهید چمران اهواز ،ایران.
 .1پوراحمد ،ا ،.فرهودی ،ا ،.حبیبی،

 ،.و هشاورز ،م .)5938( .بررسی نقش هیفیت محی

سکونتی در

مهاجر های درونشهری ،مطالعة موردی :بافت قدیم خرمآباد .پژوهشهای جغرافیایی انسانی.91-52 ،)21( ،
 .2تا .

 .)5908( .امنسازی مراهز شهرها ،تجربة هاونتری و ناتینرهام .ترجمه علی عربیدانا ،تهران :سازمان

شهرداری هشور.
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آمریکایی .ترجمه حمیدرضا پارسی و آرزو افالطونی .تهران:

دانشراه تهران.

اولین همایش ملی

 .3دهقانی ،س .)5935( .نقش ریاتشناسی شهری در احساس امنیت .در مجموعهمقاز

احساس امنیت ،نظم و امنیت ،به همت علی دزور .دانشراه علوم پزشکی لرستان (فرهنگسرای شهید آوینی)،
خرمآباد.
 .58دیکنز ،پ .)5922( .جامعه شناسی شهری .ترجمه حسین بهروان .مشهد :آسان قدس رضوی.
 .55رضوان ،ع ،.و فتحی ،م .)5935( .بررسی عوامل مرتب

با احساس ناامنی در محال

شهری (ناحیة  9منطقة

52شهرداری تهران) .فصلنامه رفاه اجتماعی.158-902 ،)11(52 ،
 .52زیاری،

 ،.مهدی ،ع ،.مهدیان بهنمیری ،م .)5932( .تحلیلی بر امنیت فضاهای عمومی شهر؛ نمونة موردی:

پار های مناطق چهارگانه شهرداری قم .مجله آمایش جغرافیایی فضا.15-21 ،)2(9 ،

 .59سجادیان ،ن .نعمتی ،م .شجاعیان ،ع .اورهی ،پ 5931( .ال ) .درآمدی بر نظریههای امنیت در حیطة جغرافیایی
شهر .هرج :نشر نیبگ ،چاپ اول.
 .51سجادیان ،ن .نعمتی ،م .شجاعیان ،ع .اورهی ،پ5931( .ب) .ارزیابی نقش طایفهگرایی در احساس امنیت

اجتماعی مطالعه موردی :شهر ایذه .فصلنامه پژوهشی اطالعا

جغرافیایی سپهر.21-13 ،)31(21 ،

 .51سالمتیزارع ،ا .)5939( .طراحی شهری یا در تقابل ایجاد احساس امنیت در فرد؛ نمونة موردی :شهر دزفول.
نهمین سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی مشهد ،همایش ملی معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار با
محوریت خوانش هویت ایرانی-اسالمی ،دبیر همایش :دهتر علیرضا شجاعی ،تاریخ برگزاری  23آبان ،مشهد،
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