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مقدمه

بیان مسأله

نیاز به امنیت ،همواره از بنیادیترين نیازهای بشر و مسأله

امروزه بتا گستترش شهرنشتینی و ايجتاد شترايط ختا

وقوع جرم ،از مهمترين مسائل جامهه بشری به شمار آمده

زندگی ،نیازمند نگاه ويژهای به مقوله فضای امتن شتهری

است .با افزايش و پیچیدگی جوامع ،شرايط تأمین اين نیاز

میباشیم تا بتوانیم ابهاد گوناگون احساس امنیتت را درک

و برطرف کردن اين مسأله نیز پیچیدهتتر شتده استت .در

و بتته کشتتف عوامتتل تأثیرگتتذار در آن بپتتردازيم .ينتتی از

گذشته و نیز در جوامع ساده روستتايی مهاصتر بته لحتا

عوامل موثر در امنیت شهر ،فضاها و منتان هتای شتهری

وجود روابط چهره به چهره و حتاکم بتودن نظتارتهتای

میباشد« .فضای شهری صتحنهای استت کته کتنشهتا و

اجتماعی خودجوش ،احساس امنیت بیشتری وجود داشته

فهالیت هتای عمتومی زنتدگی شتهری در آنهتا بته وقتوع

و در نتیجه زمینههای وقوع جرم در حتداقل ممنتن بتوده

میپیوندد» (ايترانمنش .)41:4981،شهر و فضاهای مختلتف و

است؛ ولی در جوامع شهری بهويژه جوامع شهری بتزر،،

چند گونه آن ظرفی برای فهالیتها و رفتارهای ساکنان آن

به علت عدم امنان نظارتهای کامل اجتماعی نستبت بته

هستند ( .)Sharma, et al. 2003:9حال ايجاد ناهماهنگی میتان

جوامع ساده ،زمینههای احساس ناامنی ينی از مهتمتترين

فهالیتها ،جمهیت و فضا باعت

ايجتاد نتاامنی شتهری و

مسائل شهری محسوب شده ،به موجب آن شترايط بترای

جرايم میگردد .بنابراين ،شناخت فضاها و عوامل مؤثر در

وقوع جرايم بستیار مستتهدتر استت .احستاس امنیتت در

کاهش امنیت و بر هم خوردن نظم شهری از ننات بستیار

فضتتاهای شتتهری ينتتی از شتتاخصهتتای کیفیتتت فضتتا

مهمی است که طراحان و برنامهريزان شهری در متديريت

محسوب میشود و به رغم آننه مسأله فضای امن شتهری

شتتهری بايتتد بتته آنهتتا توجتته ويتتژهای داشتتته باشتتند

در هر جامهه يک مستأله پیچیتده و دارای ابهتاد متنتوع و

(بیات.)449:4981،

متهدد اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی است .ولی در تتأمین

فرهنگ عامه هويتی استت کته در ستطر خترد و بته

اين نیاز نمیبايستت از نقتش و تتأثیر عوامتل محیطتی و

شیوهای اجتماعی بنیاد يافته و حاصل رويارويیهايی است

کالبدی (فضايی) غافل شد .فضای عمتومی شتهر ،صتحن

که به زندگی روزان ما در خیابانها ،فروشگاهها ،پارکهتا

نمايش زندگی روزمره مردم است و در تقابتل بتا فضتای

يا همان فضتاهايی کته زنتدگی عمتومی ختود را در آنهتا

زندگی خصوصی تهريف میشود .اهمیت فضای عمتومی

تجربه میکنیم ،شنل میدهد .به عقیدۀ زوکین ،بتارزترين

به علت نقشی است که در توسه جامهه دموکراتیک بازی

تهديد برای فرهنگ عمومی نگرانیها و ترسهای ناشی از

میکند؛ به عبارتی چنانچه دسترسی برابر به عرص عمومی

تهديتتدات و هتتر و متتر هتتايی نظیتتر ضتترب و شتتتم،

برای هم جامهه فتراهم شتود ،تهديتد ،تمتايز و جتدايی

شورشهای ناگهانی ،جنايات نفترتانگیتز و نظتاير اينهتا

اجتماعی کاهش متیيابتد و تنتوع فرهنگتی شتنل يافتته،

است که حضور در فضاهای عمومی شهر را دچار تهديتد

میتواند فضای عمومی را تبديل به منانی نمايد که افتراد

میکند .مردم درفضاهای شهری بتا انتواع تهديتدها ماننتد

و گروههای مختلف بتوانند در اجرای قوانین خود گزيتده،

جرم ،تروريسم ،آلودگی آب و هوا ،زلزله و سیل ،تتداخل

مشارکت کنند .لذا اولتین گتام بترای دستتیابی بته عرصته

حرکت وسايل نقلیه و پیتادههتا روبترو هستتند .ازايتنرو

عمومی که ضامن تحقق جامهه مدنی است ،تشويق متردم

زوکین در کتابفرهنگ شهرها میگويد« :فضاهای شتهری

به حضور در فضای عمومی و يا فراهم نمتودن دسترستی

به اندازِۀ کافی برای مردم امتن نیستتند ،تتا آنهتا در خلتق

برابر هم افراد و گروهها به آن است.

فرهنتگ عمتومی مشتارکت داشتته باشتند» (.)Zukin, 1995
نتیجه اين امر ،وضع مجازات های شتديدتر در رابطته بتا
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جرايم شهری و يا خصوصتی ستازی و نظتامی گتری در

در آن توسط گروههای مرتبط با اين امر همچتون متديران

فضاهای عمومی شهر است که نتیج هر سه حالتت فتو

شهری ،برنامهريزان ،طراحان شتهری ،مهمتاران ،نیروهتای

از بین رفتن عرصه عمومی است .بته ايتن ترتیتب فضتای

امنیتتتی ،پژوهشتتگران ،نهادهتتای مردمتتی و از ايتتن قبیتتل

شهری بیشترين ارتباط را با مردم و محیط زنتدگی برقترار

ضروری مینمايد .لذا ،مسأله شناخت مهیارهتای محیطتی

می کند و در نتیجه نقش بسزايی در احساس آرامش دارد.

در فضاهای عمتومی شتهری و تتأثیر آن در شتنلگیتری

يک فضای شهری مناسب تا حد زيادی تأمین کننده امنیت

امنیت اجتماعی و ارائه راهنارهتايی در جهتت افتزايش و

و فضاهای شهری نامناسب از بین برنتده آن و زمینتهستاز

تقويت اين عوامل ،نگارندگان را به تحقیق در اين زمینته،

انواع آسیبها و مهضالت است .از آنجايی که انسانها در

در فضاهای عمومی شهر بابلسر به عنوان ينی از شهرهای

جهان زيست اجتماعی بر مبنای ساختارهای شنل دهنتده

توريستتتی استتتان مازنتتدران کتته درايتتام تهطیتتل تابستتتانی

فنری و عملی تصمیم گرفته و بر اين مبنا دست به عمتل

بینهايت شلوغ میشود ترغیب نمتوده استت .در راستتای

میپردازد

(بیات.)411 :4981 ،

احساس امنیت در فضاهای شهری ينی از مهمتترين

اهداف تحقیق سؤالهای زير ارائه شده است.
 -آيا مهیارهای کالبدی فضاهای عمتومی شتهر بابلستر از

شاخصهای کیفیت فضا محستوب متیشتود بتا افتزايش

وضهیت مطلوبی برخوردار است؟

ضتترورت ايجتتاد امنیتتت در جوامتتع ،ابتتزار ،شتتیوههتتا و

 -کدام يک از مهیارهای کالبدی در فضاهای عمومی شهر

روينردهای ايجاد و حفظ آن دستتختوش تحتول شتده

بابلسر تأثیر بیشتری براحساس امنیت اجتماعی دارد؟

است (پیشگاهی فرد و احمدیدهناء .)15:4989 ،به رغم آن کته

 -آيا بین ويژگیهای کالبدی و احساس امنیتت اجتمتاعی

مسأله امنیت در هر جامهته يتک مستأله پیچیتده و دارای

در فضاهای عمومی شهر بابلستر رابطته مهنتاداری وجتود

ابهتتاد متنتتوع و متهتتدد اجتمتتاعی ،اقتصتتادی و فرهنگتتی

دارد؟

میباشد ،در تأمین اين نیتاز نبايتد از نقتش و تأثیرعوامتل
محیطی غافل شد .از آنجايی که برخی از منتاطق شتهری

مبانی نظری و بررسی پیشینه

نسبت به ساير مناطق بیشتر در برابرخطتر ناشتی از بتروز

شهرها در نتیجه رشد گسترده کالبتدی و جمهیتتی ختود،

جرم میباشند ،بر اين اساس لزوم توجته بته ارتبتاط بتین

درگیر مسائل جديدی در چارچوب انتواع مختلتف ابهتاد

آسیبپذيری افراد در فضاهای شتهری و طراحتی محتیط

زندگی شهروندان هستند .در اين میان امنیتت شتهری بته

زندگی بیش از پیش آشنار میشتود (براندستون .)4995 ،بتا

عنتتوان ينتتی از مستتائل مهتتم در مباحتت

اصتتالحات و

توجه به اينکته امنیتت و آرامتش ختاطر از بنیتادیتترين

ساماندهی شهری است .در بسیاری از موارد نوع طراحتی

نیازهای بشر و تتأمین آن از مقتدمات وصتول بته مراتتب

فضای کالبدی ،نقشی که منان خا

به خود متیگیترد و

واالی زندگی مهنوی است ،توجه به موضوع برقراری نظم

ابهاد اجتماعی يک محدوده منجر میگردد که فضاها امتن

و امنیت ،با در نظر گرفتن عوامل مختلف موجتد آن ،اعتم

يا بالهنس ناامن گردند .به عبارتی ديگر ،فضاهای شتهری

از فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی و به تبع آن ايجتاد محتیط

با ويژگیهايشان به نحوی محرک بروز جرم میباشند .اين

مستتاعد بتترای رشتتد فضتتايل اخالقتتی ،از وظتتايف مهتتم

که در منانهای خاصی جرم و جنايتت نستبت بته ستاير

نهادهای متولی اين امر استت .بتا توجته بته اهمیتت ايتن

منانها بیشتر بوده و از ايتن منتانهتا بته عنتوان نقتاط

موضوع ،بررسی مهیارهای کالبدی در فضاهای عمتومی و

جرمخیز شهری ياد میشود .بیشک ،علت اصلی اين امتر

میزان شنل گیری و افزايش امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر

در رفتار انسانی است که در فضای مورد نظر زمینته بتروز
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دو نظري مربوط به نیومن و مؤسس پیشتگیری از

جرم را فراهم ساخته است.
در مبانی نوين طراحی شهری و برنامهريزی شهری از

جرم ،نقش جرم را در کتاهش احستاس امنیتت مستلم

اصولی ياد میشود که در آن تالش میشود تا زمینه بتروز

فرض کترده و بته جستتجوی راهنارهتايی در جهتت

را تا حد امنان از طريق طراحی

کاهش جرم میباشند ،در حالی که جنتوبز و هیلتر در

جرم در يک منان خا

و برنامهريزی صحیر برطرف گردد .توجه به اين ننته کته

کنتار ارائت راهنارهتای کتاهش جترم ،در جستتجوی

رفتار انسان در فضا و منانهای متفاوت با شنل و هندسه

راهنارهای افزايش احساس امنیت هستند و همچنتین،

خا

و نیز با عملنرد نهفتته در آن ،متفتاوت بتوده و در

بسیاری از موارد ،فضا محرک انسان در بروز رفتار ختا
است .شهر بابلسر با توجه به موقهیت خا

گزينههای ديگری همچون خشونت را بته عنتوان عامتل
مؤثر در کاهش امنیت مهرفی میکنند .جمعبندی چهتار

توريستتی و

نظري فو در جتدول  4نشتان متیدهتد کته تهريتف

دانشگاهی مخصوصاً در فضاهای عمومی نیازمند بررستی

مشخص عرصههای عمومی و خصوصی ،نظارت فهتال

و تحلیل ابهاد امنیتی و تالش در جهت طراحی به منظتور

مردمی که در نتیج انسجام و همبستگی افراد متهلق به

کاهش زمینههای جرم میباشد .بنابراين ،ضرورت بررستی

محدودههای جغرافیايی مشخص بته وجتود متیآيتد و

ابهاد کالبدی فضاهای عمومی شهری احساس میشود .بتا

حضور تهداد مشخصی از متردم در فضتای شتهری در

توجه به ضرورت مطرح شده در اين مقالته ،ستهی بتر آن

کنار ويژگیهای کالبدی فضا میتواند در ارتقا احساس

شده است تا با توجه به شاخصهای کالبتدی بته مطالهته

امنیت و افزايش دسترسی پذيری نمتادين نقتش داشتته

ابهاد امنیتی فضاهای عمومی شهر بابلسر پرداخته شود.

باشد (جدول .)4

جدول -3چهار نظریة مطرح در رابطه با جرم و خشونت در فضای شهری
کنترل فضا/حاکمیت

محققان

فهالیت

نظارت
نیاز به چشمهايی نظاره گر از سوی
صاحبان طبیهی ،هم ساکنان و هم

جین
جنوبز

متمايز کردن آشنار عرص عمومی و خصوصی

استفادهکنندگان که میتوانند با
استفاده از تنوع فهالیتها و
عملنردهايی که مردم را جذب

فهالیتهای همجوار خیابان میبايست
رهروان پیوسته ای را فراهم کند ،تا بح
نظارت تقويت گردد.

میکند تقويت گردد.
محیط کالبدی میبايست دارای خصوصیاتی مانند
اسنار

منانیزمهای نمادين ،مرزها و سلسله مراتبی

نیومن

تهريف شده ازعرصههای خصوصی تا عمومی
باشد تا پهنههایمختلف درک و دانسته شود.

.مؤسسه

کنترل دسترسیهای طبیهی با هدف کاهش

ايجاد ظرفیت کالبدی نظارتی در
فضا تا فرصت نظارت برای ساکنان
و ديگر نهادها ممننگردد.

مخالف اين نظريه است که حضور
فهالیتهای بیشتر و باالخص حضور
فهالیتهای تجاری میزان جرم و جنايت
را کاهش میدهد

پیشگیری

فرصت دسترسی به هدف جنايت؛ استفاده از

نظارت طبیهی به عنوان نتیج

بر کاهش فهالیت از طريق حرکت و در

از جرم

محصوريتهای کالبدی که موجب افزايش قوت

مهمولی استفاده از مايملک

نتیجه ،کاهش سطر فهالیت تأکید دارد.

)(CPTED

قلب و حس مالنیت ساکنان میگردد.
فضاهايی که با ساير فضاها ينپارچه شدهاند،

بیل هیلر

پیادههارا تشويق به حرکت و تماشا درآن فضاها
میکنند.

نظارت از طريق مردمی که در فضا
حرکت میکنند ،تأمین میگردد.

Source: Carmona, 2003:121

از طريق ينپارچه سازیفضا و مسیرهای
حرکتی میتوان فضاهای به همپیوستهای
را تهريف کرد که ايمن به نظر میرسند.
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جترمشناستی و امنیتت

در شهر پورتوآلگرو ،به بررسی رابط بین ستطوح خترد و

شهری را بايد از منتب جامههشناسی شیناگو و مطالهتات

کاربریهای حاشیهای و فاقد تحرک و جنبش پرداختت و

اولیه اکولوژی شتهری دانستت .منتتب اکولتوژی شتهری

به اين نتیجه رسید که جرمها در سطوح جتامع شتهر کتم

توسط افرادی چون پارک ،در سیر تنوينی خود به بررسی

استت(Reis et al.

رنگتر و محدودتر از ستطوح حاشتیهای
1

پديدههای اجتماعی مانند جرم و جنايت امراض روانی در

 .)2003در تحقیق ديتاس و همنتاران ( )2007در برزيتل،

شهرها و ترسیم نقشه های آن پرداخت.

نقتتش آرايتتش فضتتايی در ايجتتاد رفتارهتتای ختتا

در سال  4994جین جینتوبز موضتوع وحشتیگتری

استفادهکننتدگان بررستی شتد .نتتاي تحقیتق آنهتا نشتان

خیابانی را مورد بررسی قرار داد .او مهتقد بود مشنل عدم

میدهد عوامل اجتماعی و فضايی با توجه به اثری کته بتر

امنیت بسیاری از نقاط شهرها ،گروه های جمهیتی بزهنار

اجزای محیطی و شناخت فضايی محیطهتای بتاز شتهری

يا فقر نیست بلنه آنها به عنوان يک نقطه شتهری ،از نظتر

دارند ،بر کمبتود امنیتت و افتزايش جترم تتأثیر گذارنتد.

فیزينی قادر بته اعمتال امنیتت و سترزندگی ناشتی از آن

(زنجانیزاده.) 941 :4981 ،

نیستند (جینوبز .)4989 ،تحقیقات بسیاری نشان دادهاند کته

خوشفر( )4981در تحقیقی با عنوان« بررسی میتزان

متغیرهای فیزينی در افزايش يا کاهش فرصتهای وقتوع

احساس امنیت و چگونگی مشتارکت متردم در برقتراری

جرمهای شهری نقش مهمی دارنتد .جینتوبز بتر اهمیتت

امنیت» بااستفاده از روش پیمايشی که در بین  915نفتر از

تخصیص فضاهای عمومی بته الگتو و قابلیتت حرکتت و

جمهیت  11ستال بته بتاالی مراکزشهرستتانهتای استتان

حضور مردم در فضاهای شهری تأکیتد دارد و متیگويتد

مازندران صورت گرفته به اين نتیجته رستیده استت کته

مردم تمايل دارند از طريق فضاهايی با ساير افتراد ارتبتاط

میزان گترايش بته مشتارکت در برقتراری امنیتت در کتل

(Jacobs,

استان تقريباً به میزان متوسط وجود دارد ولی ايتن میتزان

برقتترار کننتتد و از فضتتاهای متتتروک دوری کننتتد

در شهرستانهای مختلف استان به يک انتدازه نیستت .از

.)1965:15

مطالهات نیومن دربارۀ رابطت منتان وقتوع جترم در

سوی ديگر رابطه مثبت و مهنیداری بتین ستن بتا میتزان

طرحهای مسنونی نیويورک ،در کتاب مردم و طراحی در

گرايش به برقراری امنیت و رابطه منفتی مهنتیداری بتین

شهر پرخشونت در دهه 4911م ،از نخستین پژوهشهتايی

پايگاه اجتماعی واقتصادی با میزان گترايش بته برقتراری

است که دربارۀ تغییر ساختار محیط شتهری پیشتنهادهايی

امنیت وجود داشته است.

میدهد .در طرح نیومن ،امنیت اجتماعی در جامهه نته بته

نتتتاي مطالهتت علیختتواه و نجیبتتی ( )4985دربتتارۀ

دست پلیس ،بلنه توسط افرادی که در عرصههای خاصی

وضهیت ترس زنان از جرم در فضاهای شهری در منتاطق

متتیشتتود (صتتادقی فستتايی و میرحستتینی،

 11گان شهر تهران ،نشان میدهتد حتدود نیمتی از زنتان

ستتهیمانتتد تهريتتف

 .)418:4988هیلتتر )4999(4بتتر افتتزايش امنیتتت از طريتتق

پاسخگو هنگام رفت و آمد در فضتاهای عمتومی شتهری

افزايش تحرک و جنبش در فضتاهای شتهری تأکیتد دارد.

احستتاس امنیتتت ندارنتتد .ايتتن میتتزان در بتتین زنتتان بتتا

بنابراين ،منانهايی کته بترای جنتبش و حرکتت ظرفیتت

تحصیالت و درآمد کتم و نیتز زنتان ستاکن در محتالت

کمتری دارند ،مستتهد وقتوع جترم هستتند .همچنتین ،بتا

دارای زمین و ساختمانهای متروک بیشتتر استت .جامهته

بزر،تر شدن فضا ،افزايش حضور مردم و ايجاد الگوهای

نمونه اين تحقیق  811نفر از زنان مناطق  11گانته تهتران

حرکتی توسط فضاهای خصوصی شده با مردمی که در آن

بوده و از هردو روش کمی و کیفی استفاده شده و تحقیتق

حضور دارنتد ،امنیتت استتفادهکننتدگان از فضتا افتزايش

از نوع پیمايشی بوده است.

خواهد يافت ( .)Brenda et al. 1997:276باسااو ،در مطالههای
Hiller

1

Dias

2
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کالنتری ( )4989در مقالهای با عنوان" ايمن سازی

پستهای انتظامی بتوده و يتا کنتترل شتديدی بته لحتا

فضای کالبدی شهرها در برابر بزهناری با استفاده از

اجتماعی حاکم بتوده استت جترم کمتتری واقتع گرديتده

راهبردهای پیشگیری جرم با طراحی محیطی" در فصلنامه

است .پارکها ،فضاهای سبز و برخی کتاربریهتای شتهر

دانش انتظامی ،نشان میدهد که از جمله ديدگاههای

بابلسر که به عنتوان منتان هتای تفترير و محتل گتذران

مطرح در زمینه تحلیل و تبیین رابط منان و بزهناری،

اوقات فراغتت متورد استتفاده شتهروندان بابلستری و يتا

نگرش پیشگیری جرم از طريق طراحی محیطی است و

مسافران فصلی قرار میگیرد ،از طرف برخی افراد کجترو

به اين نتیجه میرسد که با طراحی صحیر و استفاده

مناسب ارتناب جرم تشخیص داده شده است .اين مطالهه

مناسب و مؤثر ساخته شده به وسیله انسان ،امنان کاهش

از نوع تحقیقات توصیفی -تحلیلی بتوده و حجتم جامهته

میزان بزهناری ،افزايش امنیت و در نهايت بهبود کیفیت

نمونه  911نفر از شهروندان بابلسربوده است.

زندگی بشر فراهم میشود .اين تحقیق از نوع مطالهات

قاسمی مقدم ( ،)4994در پايان نامه کارشناسی ارشتد

توصیفی -تحلیلی بوده و از روش کتابخانهای -اسنادی

خود بتا عنتوان" تحلیلتی بتر اثترات افتراقتات فضتايی و

برای گردآوری اطالعات استفاده شده است .جامهه آماری

اجتماعی در شنلگیتری فرهنتگ جترم زا در محلتههتای

خاصی مد نظر نبوده است.

مرفه و غیرمرفه شهر بابلسر" به اين نتیجه رسیده است که

اکبری ( ،)4994در تحقیقتی بتا عنتوان" تتأثیر کالبتد

در محالت مرفه و غیرمرفه بابلسر به طور کلتی وضتهیت

فضاهای عمومی بر احستاس امنیتت اجتمتاعی زنتان" در

مؤلفههتای کالبتدی – محیطتی و اجتمتاعی در وضتهیت

محله نارمک و شهرک اکباتان شهر تهران نشان میدهد که

نامطلوبی قرار دارد و با کیفیت متد نظتر فاصتله بستیاری

ويژگیهای کالبدی در محله نارمک از عوامل بسیار متؤثر

دارد .ينی از روينردهای مطرح در شهرسازی برای ارتقتا

در باال بردن احساس امنیت در فضاهای اين محله است و

امنیت در فضاهای شهری ،روينرد  CPTEDمیباشد .اين

در مقابل اين ويژگیها در شهرک اکباتان زمینته احستاس

روينرد يک پیشنهاد روششناسی طراحتی استت کته بتر

ناامنی در فضاهای جمهی را مهیا نموده است .نتتاي ايتن

اساس آن با به کارگیری طراحی مناسب و هدفمند محتیط

پژوهش نشان میدهد که مجموعههای مسنونی با الگتوی

انسان ساخت ،مهماران و شهرسازان میتوانند مجال ترس

بلند مرتبه نسبت به مجموعههای متهارف پتانسیل بیشتری

از جتترم و تبهنتتاری را کتتاهش داده و کیفیتتت زنتتدگی را

برای ايجاد فضاهای ناامن دارنتد و طراحتی کالبتدی ايتن

بهبتود بخشتند ( .)Cozens, 2008ايتن روينترد کته بته

مجموعهها نقش بسیار مهمی در باال بردن احساس امنیتت

روينرد نیومن بسیار نزديک است محیط فیزينی را بته

ساکنان اين مجموعهها ايفا میکند.

گونهای سازماندهی مینمايد که وقوع جرم و تترس را

آنامرادنژاد و همناران ( ،)4994در مقالهای بتا عنتوان

به وسیله کاهش حمايت از رفتارهای مجرمانته کتاهش

"جرايم و راهنارهای کاهش آن درمحیط شهری ايران بتا

میدهد .به عبارتی ايجاد محیط ايمن به وسیله طراحتی

تأکید بر روينرد ( C.P.T.E.Dمطالهه موردی :بابلسر) بته

با عملنرد پلیس هماهنگ میشود.

اين نتیجه رستیدند کته بتیش از  1884درصتد جترايم در

از مجموع تحقیقات پیشین چنین میتوان نتیجهگیری

بابلسر مربوط به نزاع و درگیری بوده که در فصتول گرمتا

نمود که به کارگیری اصول طراحی در فضاهای شهری به

يهنی زمانی که مسافران کثیری به شهر مراجهته متیکننتد

ويژه ساختمانهای مسنونی ،گسترش نظارت عمومی بتر

روی داده استتت .جتترايم رخ داده بتتهطورمستتتقیم يتتتا

امتتاکن و گتتذرگاههتتای درون شتتهری از طريتتق افتتزايش

غیرمستقیم در سايه مساعدت عوامل محیطی نظیر تارينی

کاربریهتای عمتومی نظیتر واحتدهای تجتاری در نقتاط

فضا ،خلوتی و دن بودن محیط ،عدم رعايت ننات ايمنی

خلوت ،نورپردازی مناسب و غیره میتوانند میزان جترايم

در طراحی ساختمانها مرتبط بوده است .در منانهايی که

را تاحدود زيادی کاهش دهند.
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محدوده مورد مطالعه

راي مطالهات آماری طراحی شد .در مجمتوع بترای ايتن

اين پژوهش در محدوده شهر بابلستر بته عنتوان ينتی از

تحقیتتق از  9مؤلفتته و  95گويتته در ستتنجش مؤلفتتههتتای

مهم ترين شهرهای گردشتگرپذير شتمال کشتور صتورت

کالبدی فضاهای عمومی و از  9مؤلفته و  11گويته بترای

گرفته است .شهر بابلسر از لحا موقهیتت جغرافیتايی در

ارزيتتابی امنیتتت اجتمتتاعی استتتفاده شتتده استتت .روش

 51درجه و 14دقیقه طول شرقی و  99درجته و 11دقیقته

نمونهگیری از نوع تصادفی ساده متیباشتد .در ايتن روش

عرض شمالی واقع شده است .اين شهر در کرانته جنتوبی

فترض بتراين استت کتته افتراد جامهته از تجتانس نستتبی

دريای خزر و حد انتهتايی دلتتای رودخانته بتابلرود قترار

برخوردارند و افراد نمونته بته ينتی از سته طريتق قرعته

دارد .اين شهر در فاصله  91کیلومتری ستاری ،بته عنتوان

کشتتی ،جتتدول اعتتداد تصتتادفی و سیستتتماتیک انتختتاب

مرکز استان مازندران و در  119کیلتومتری شتمال تهتران

میشوند؛ دراين نمونهگیری از جدول اعدادتصتادفی بهتره

قتترار گرفتتته استتت .شتتهر بابلستتر در ستتال  4991دارای

گرفته شتده استت .دادههتای الزم پتس از جمتعآوری ،از

 51111نفر جمهیت بوده است (مرکزآمارايران) .جمهیتت

طريق نرم افزار  spssتجزيه و تحلیل شده است .به منظور

شتتهر در طتتی زمتتان همتتواره افتتزايش يافتتته استتت .طتتی

سنجش و ارزيابی روابط احتمالی میان متغیرهتای فرضتیه

دورههای  4915-85جمهیت شهر بابلسر با رشدی مهادل

از روشهتتای ضتتريب همبستتتگی پیرستتون ،رگرستتیون و

 1درصد مواجه بوده است.

آزمون  Tتک نمونهای استفاده گرديده است .بترای تهیتین
پايايی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شتد کته

روششناسی تحقیق

ضتتريب  1/191حاصتتل گرديتتد ،بتترای تهیتتین پايتتايی

تحقیق حاضر از نتوع تحقیقتات ،تحلیلتی -تبیینتی بتوده،

پرسشنامه از آلفتای کرونبتاخ استتفاده شتد و چتون عتدد

نحوه گتردآوری اطالعتات عمتدتاً بته روش میتدانی و از

حاصل در همه مؤلفهها از  1/1باالتر بود پايايی آنها متورد

طريق تنمیل پرسشنامه انجام شتده استت .حجتم جامهته

تأيید قرار گرفت .نتاي جزيی در جدول  1آمتده استت و

آماری تحقیق حاضر  41111خانوار ساکن در شهر بابلسر

برای تهیتین روايتی ستؤال هتای پرسشتنامه نیتز تهتدادی

میباشد و بترای بترآورد حجتم جامهته نمونته از فرمتول

پرسشنامه به عنوان پیش آزمون بین استاتید و کارشناستان

کوکران استفاده شده است .اين تهداد نمونه برابر  951نفر

متخصص توزيع گرديد که به جز دو سؤال بقیه ستؤالهتا

(سرپرستان خانوار) محاسبه شده است .پرسشنامه با توجه

مورد تأيید قرار گرفتند.

به سؤالها و مبانی نظری تحقیق ،با استفاده از گزينتههتای
جدول -2سطح پایایی مؤلفههای مورد استفاده در فرآیند پژوهش
موضوع

تعداد گویهها

آلفای کرونباخ

ازدحام
فرم فضا
آلودگی نمادی
آلودگی بصری
آلودگی نور
آلودگی صوتی
حمل و نقل
آلودگی محیطی
مقیاس درفضاهای عمومی
احساس امنیت اجتماعی

1
1
9
1
5
1
1
9
1
11

18199
18198
18195
18159
18151
18191
18191
18151
18191
18141
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شاخصهای مورد بررسی

انتتدازه و فتترم بتتا زيرشتتاخصهتتای ختتود متتورد بررستتی

در جدول  9شاخصهای مورد مطالهه از نظتر مهیارهتای

قرارگرفته است .مؤلفه بهتدی آستايش بصتری و محیطتی

کالبدی ذکرشتده استت .براستاس آن ،مؤلفتههتای اصتلی

است که اين مؤلفه نیز در دو بخش جدا مورد آزمون قرار

عبارتنداز؛ اندازه و فرم فضا که خود در قستمت جداگانته

گرفته است (جدول .)9

جدول  -1شاخصهای کالبدی مورد بررسی در فضاهای عمومی پارک و خیابان شهر بابلسر()3132
مؤلفه
اندازه و فرم فضا

معیار
اندازه فضا

شاخص
دارا بودن مقیاس انسانی

مقیاس فضا
احساس ازدحام

فرم فضا
آسايش بصری و محیطی

شرح

آسايش بصری

تراکم جمهیتی مناسب ( نه ازدحام نه خلوتی)
قابل رويت بودن تمام اجزای فضای شهری

قابلیت نمايانی فرم فضا

(کف ،بدنه ،اجزای منظر در فضا)

آلودگی نمادی

جهتيابی مناسب با عاليم و نشانهها

آلودگی بصری

هماهنگی نماها از نظر فرم ،رنگ و نوع مصالر و خط آسمان

آلودگی نور
آسايش محیطی

نورپردازی مناسب فضا (نه تارينی نه خیرگی)

آلودگی محیطی

تمیز بودن فضا (نبود زباله و کثیفی فضا)

آلودگی صوتی

شنیده شدن صدای کمک خواهی افراد
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شاخصهای احسااس امنیات اجتمااعی در فضااهای

برای کاربران استفادهکننده از فضاهای عمومی شهر بابلسر

عمومی

مورد پرسشگری قرار گرفته است (جدول.)1

براساس سه شاخص وجود آثار بصری ،لسانی و فیزينی
جدول  -4شاخصها ،نشانهها و پیامدهای احساس امنیت اجتماعی استفادهکنندگان از فضای شهری ()3132
شاخصهای احساس امنیت

نشانههای احساس امنیت
 -حضور به تنهايی در فضای شهری

 عدم وجود آزار بصری عدم وجود آزار لسانی -عدم وجود آزار فیزينی

 حضور به تنهايی در ساعات خلوت درفضای شهری

پیامدهای احساس امنیت
 احساس آرامش ،راحتی و آسايش ازحضور در فضای شهری

 دعوتکنندگی فضای شهری -اهمیت ندادن به جنسیت افراد استفادهکننده از

 -استفاده مدام از فضای شهری

فضای شهری
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میباشد ،دادههای تمام متغیرها نرمال است و برای آزمون

یافتهها
جدول  9و سطوح مهناداری بهدست

هريک از متغیرها میتوان از آزمونهای پارامتريک استفاده

آمده هريک از متغیرهای پژوهش که بزر،تر از 1/15

کرد .با توجه به اينکه در تمامی متغیرهای تحقیق ،مقدار

با توجه به نتاي

ارزيابی مؤلفههای کالبدی فضاهای عمومی و تأثیر آن در احساس امنیت اجتماعی شهروندان بابلسر
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 p-valueاز  1/15بیشتر میباشد نتیجه میگیريم که توزيع

کالبدی امنیت فضاهای عمومی شهر بابلسر استفاده

فراوانی پاسخها در متغیرهای تحقیق نرمال میباشند.

میگردد (جدول.)5

بنابراين از آزمون  tتک نمونهای برای ارزيابی وضهیت
جدول  -1خروجی آزمون کولموگروف  -اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها
متغیرها

آماره

سطح معناداری

کولموگروف اسمیرنف

نتیجه

ازدحام

1/915

1/891

نرمال

فرم فضا

1/191

1/991

نرمال

آلودگی نمادی

4/914

1/194

نرمال

آلودگی ديداری

1/915

1/991

نرمال

آلودگی نور

1/181

1/519

نرمال

آلودگی صوتی

4/149

1/199

نرمال

حمل و نقل

4/191

1/115

نرمال

آلودگی محیطی

4/459

1/491

نرمال

مقیاس درفضای عمومی

4/115

1/191

نرمال

احساس امنیت اجتماعی

1/915

1/199

نرمال
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یافتههای توصیفی

است .بهد از اين گروه ،لیسانس با سهم نستبی  91درصتد

از بین پاسخدهندگان 119 ،نفر مهادل  ،%58/85زن و 411

قتترار دارد و کتتمتتترين ستتهم نستتبی مربتتوط بتته گتتروه

نفر مهادل  %14/41مترد متیباشتند .در بررستی وضتهیت

فو لیسانس و باالتر است ( .)٪41/1از میان نمونه آمتاری

تأهل ،پاسخدهندگان در دو گروه مجترد و متأهتل تقستیم

مورد مطالهه  491نفر مهادل ( )%55811از پاستخدهنتدگان

شدهاند که بیشترين تهداد پاستخدهنتدگان يهنتی؛ 98/51

شاغل و  459نفر مهتادل ( )%11851را بینتاران بته ختود

درصد مجرد و  94/11درصد متأهل بوده اند .با توجته بته

اختصا

داده اند .از نظر درآمتدی ،گتروه درآمتدی زيتر

جدول زير ،توزيع سنی جمهیت متورد مطالهته ،بیشتترين

 111هزار تومان با ستهم درصتدی ( )%51818بتیشتترين

فراوانی را در گروه سنی  11تا  91ستال بتا فراوانتی 411

سهم و گروه درآمدی بیش از  1میلیون با ستهم درصتدی

نفر ( 18851درصد) نشان میدهد .بهد از ايتن نیتز گتروه

( )%1885کمترين سهم را در بین گروههای درآمدی متورد

سنی  95تا  51سال (بزر،ساالن) بیشتترين نستبت را بته
خود اختصا

نظر به خود اختصا

دادهاند.

دادهاند ( 445نفتر و 91885درصتد) گتروه

سنی باالی  51سال و کمتر از  11سال نیتز بته ترتیتب بتا

یافتههای استنباطی

ستتهم درصتتدی 41851و  8در رتبتتههتتای بهتتدی قتترار

وضهیت مؤلفه اندازه و فرم فضا :مؤلفه اندازه و فرم فضتا

میگیرند .بررستیهتا نشتان داده استت کته ( )% 51851از

به عنوان يک مؤلفه کلتی در پیشتگیری از جترايم جهتت

نمونهها در گروه ديپلم و فو ديتپلم قترار گرفتتهانتد کته

بررسی تفصیلی به دو مهیار زيتر قابتل تقستیم استت-4 :

دارای بیشترين سهم درصدی نسبت به گروههتای ديگتر

اندازه فضا؛  -1فرم کالبتدی فضتا .کته هتر کتدام از ايتن
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مهیارها به شاخصهايی تقسیم میشتوند کته در زيتر بته

نتاي آزمون  tيک طرفه برای شاخص مقیاس در فضاهای

بررسی وضهیت هر کدام از آنها پرداخته میشود.

عمتتومی شتتهر بابلستتر نشتتاندهنتتده ايتتن امتتر استتت کتته

 -شاخص ازدحام در فضاهای عمومی شهر بابلسر

( )sig=18199يهنی  sigمهنیدار نیست و تفاوت میتانگین

ازدحام بیشتر به تجرب روانی فشار حاصل از تتراکم فضتا

جوابهای نمونه آماری ( )mean= 9819با میانگین متورد

اطال میگردد .بنابراين ،احساس ازدحتام حتالتی روانتی

انتظار که حد متوسط ( )9هست مهنیدار نیستت و عمتالً

است که فرد از طريق برخی شتیوههتا دريافتت متیکنتد.

بتتا  9تفتتاوتی نتتدارد؛ يهنتتی همتتان  9استتت و رضتتايت

تجربه ازدحام محصتول شترايط ،يهنتی تتراکم در عوامتل

شهروندان از وضهیت شاخص مورد نظر متوسط است.

موقهیتی است .فرد از طريق فضای شخصی ،تحريک شده
و اين تحريک را به ديگران انتقال میدهد.

 -وضعیت فرم فضا در فضاهای عمومی شهر بابلسر

يافتههای به دست آمده از آزمون  tيک طرفته بترای

يافتههای بته دستت آمتده از آزمتون  tيتک طرفته بترای

شاخص مورد نظر حاکی از آن است که میانگین رضتايت

شاخص مورد نظر حاکی از آن است که میانگین رضتايت

کاربران از وضهیت ازدحام مهادل ،9849آماره  tبرابتر1881

کاربران از کیفیت فترم فضتا مهتادل  ،9891آمتاره  tبرابتر

و  df=919و  sig=1است .بنابراين ،تفاوت مهنتاداری بتین

 df=49898،919و  sig= 1است .پس  sigمهنیدار است و

میانگین جوابها با عدد میانه نظتری وجتود دارد .از ايتن

فرض صفر رد می شود .بنابراين ،تفاوت میانگین جوابها

رو ،وضهیت ازدحام بین کاربران استفادهکننده از فضتاهای

با عدد میانه نظری مهنیدار است .از ايتن رو ،رضتايت از

mean

فرم فضا درفضتاهای عمتومی شتهر بابلستر بتا توجته بته

 )differenceدر وضهیت متوسط رو به باالست و رضايت

( )mean difference=.91در وضتتهیت متوستتط رو بتته

کاربران بابلسری را از اين شاخص نشان می دهد (جدول

باالست .ايتن نتتاي  ،رضتايت کتاربران استتفاده کننتده از

.)9

فضاهای عمومی در شهر بابلسر را از وضتهیت فترم فضتا

عمتتومی شتتهر بابلستتر بتتا توجتته بتته (=. 495

در سطر اطمینان  95درصد تأيید مینمايد.
وضعیت مقیاس در فضاهای عمومی شهر بابلسر
جدول  -6نتایج آزمون  tیک طرفه برای ازدحام ،مقیاس و فرم فضا ()3132
Test value=3
متغیرها

Mean

ازدحام

1131

T

df

)Sig.(2-tailed

Mean
Difference

41.1

143

0

01311

95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper
Lower
013303
010.0.

مقیاس
درفضای

1103

31.11

143

01066

01031

-01061

013.60

عمومی
فرم فضا

1114

3111.

143

0

01146

012316

011311
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آسایش بصری و محیطی

وضعیت آلودگی بصری

آسايش بصری و محیطتی از مؤلفتههتای مهتم و اساستی

میزان آماره و درجه آزادی اين شاخص بته ترتیتب برابتر

محیطهای شهری امن محسوب میشود ،چترا کته "بترای

( )t= 41844و ( )df=919استتت و ( )sig=1متتی باشتتد بتتا
توجه به ايننه  sigاز  1815کمتر است يهنتی  sigمهنتیدار

سنونت و زندگی ،شهر خانهای است ،بزر ،و همانگونه
که خانته بايتد از صتفات و مزايتايی برختوردار باشتد تتا

است ،تفتاوت میتانگین جتوابهتای داده شتده از ستوی

سنونت و زندگی را مطلوب و آسايش بخش سازد ،شتهر

پاستتخدهنتتدگان بتته آلتتودگی بصتتری نستتبت بتته عتتدد 9

نیز بايد دارای کیفیات و ويژگیهايی برای تأمین آستايش،

مهنیدار است و اختالف آنها قابل توجه است ايتن بتدين
مهنتتی استتت کتته جتتوابهتتای داده شتتده از ستتوی

شتامل محورهتايی

پاسخدهندگان يا از عدد  9باالتر است و يا پايینتتر از آن

مثل آلودگی نمادی ،آلودگی ديداری (اغتشتاش بصتری)،

میباشد .با توجه به ايننه مقدار اختالف میانگین 18994،و

آلودگی نور ،آلودگی محیطی و آلودگی صوتی میشود که

دارای عالمتت مثبتتت استتت ،میتانگین جتتوابهتتا از حتتد

در زير وضهیت هر کتدام از ايتن متوارد بترای فضتاهای

متوسط باالتر است و رضايت کاربران ،از آلودگی بصتری
در وضهیت متوسط رو به باال قرار گرفتته استت (جتدول

راحتتی و امنیتت باشتد .بتا توجتته بته متوارد گفتته شتتده
مؤلفههای مورد نظر در اين خصتو

عمومی بابلسر مورد ارزيابی قرار میگیرد.

.)1
وضعیت آلودگی نمادی
اين مهیار دربردارنده شاخص قابلیتت نمايتانی فترم فضتا

وضعیت آلودگی نور در فضاهای عمومی شهر بابلسر

است .بدون شک يک مجرم نمیخواهد در حین ارتنتاب

طراحی خوب روشنايی فضاهای عمومی میتوانتد ترستی

به جرم ديده شود؛ ساختار فیزينی فضا يا فرم فضا نقتش

را که افراد از بیترون رفتتن پتس از تتارينی هتوا دارنتد،

اننارناپذيری در چگونگی ايجاد فضاهای بدون دفاع دارد

کاهش دهد .ينتی از اثترات محستوس نتاامنی فضتاهای

(علیآبادی .)8:4984 ،کیفت محیطی است کته بتر استاس آن

عمتومی در شتب آلتودگی نتور استت ،کته افتزايش ايتتن

فضاهايی که احتمال وقوع جرم در آنها بیشتر استت بايتد

شاخص باع تروي فهالیتهای تفريحی ،رفاهی و  ...در
فضاها میشود ( .)Alves, 2009هر چند که شدت زيتاد نتور

در مهرض ديد ساکنان قرار گیرند .برای رستیدن بته ايتن
کیفیت ،مهم ترين عامل در طراحتی چگتونگی قرارگیتری

و نیز کنتترل نتور نشتده در برختی از منتانهتا بته ويتژه

ساختمان ها و فضاهای فهالیتی نسبت به فضاهای جرمخیز

اتا هتای ختواب و آسايشتگاه (عتدم ستازگاری نتور بتا

t

عملنرد فضا) خود آلتودگی محستوب متیشتود ولتی در

يک طرفه برای شاخص رضايت کاربران استتفادهکننتده از

فضاهای شهری و عمومی خود فقدان روشنايی محیطی را

فضاهای عمومی شهر بابلسر از آلودگی نمادی ،بیان کننده

نیز آلتودگی متیشتماريم .در طراحتی فضتاهای شتهری،

اين امر است که بتا توجته بته ( )df=919( ،)t=-49889و

مديريت نور باعت

افتزايش کیفیتت زنتدگی شتهروندان

( sig ،)sig=1مهنیدار است و بنابراين فرض صتفر ()H0

میشود .روشنايی شبانه باع

رد میشود و وجود رابطه مهنیدار بتین تفتاوت میتانگین

منان برای استتفاده کتاربران فضتاهای عمتومی متیشتود
( .)Hennessy, 2010استفاده از نورپردازی شهری عتالوه بتر

است ( .)Minnery et al. 2005: 37نتتاي حاصتل از آزمتون

تقويتت حتس جديتدی از

جوابهای پاسخدهندگان نمونه آماری با عدد  9به عنتوان
میانه نظری تأيیتد متیشتود امتا عالمتت منفتی اختتالف

روشنايی جادهها و جهتيابی مسیرهای پیتاده و روشتنايی

میتتانگین ( )mean difference=-.991بیتتان متتیکنتتد کتته

ساختمانها ،پارکها و عناصرمنظر ،برای بهبتود بخشتیدن

میانگین جوابها از عدد  9کمتر است ،بنابراين ،رضتايت

کیفیت زيبايی شناختی فضای شهری در شب نیتز بتهکتار

کاربران استفادهکننده از فضاهای عمتومی شتهر بابلستر از

میرود ( .)Sirel, 2006درمجموع ،تحقیقات موجود نشان

آلودگی نمادی با ( )mean= 1891در وضهیت متوستط رو

میدهد که بهبود بخشیدن روشنايی فضاهای شهری اثرات

به پايین قرار دارد (جدول.)1

مثبتی روی امنیت شهری دارد .عالوه بر اين روشتنايی در
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کتتاهش تتترس از جتترم و افتتزايش آرامتتش در فضتتاهای
عمومی مؤثر است ( .)Unver, 2009ويژگتیهتای آلتودگی

محیطتی در فضتاهای عمتتومی شتهر بابلستر در وضتتهیت

نتتور در فضتتاهای عمتتومی شتتهر بابلستتر ،دارای (9841

متوسط رو به باال قرار گرفته است (جدول.)5

 )valueاستتت و رضتتايت کتتاربران از وضتتهیت آلتتودگی

= ،)meanآماره ( )df=919( ، )t= 5898و ( )sig=1است با
توجه به ايننه  sig=1پس sigمهنیدار است و متهاقتب آن

وضعیت آلودگی صاوتی در فضااهای عماومی شاهر

تفاوت میتانگین جتوابهتای پاستخدهنتدگان بتا عتدد 9
مهنیدار است و اختالف آنها قابل توجته استت و فترض

بابلسر
مجرمان با بررستی هوشتمندانه موقهیتتهتا ،منتانهتا و

صتتفر ( )H0رد متتی شتتود و بتتا توجتته بتته ايننتته ( .415

زمانها ،شرايطی را انتخاب میکننتد کته از بته دام افتتادن

= )mean differenceاست ،عالمت مثبت آن نشتانگر ايتن

خود جلوگیری نمايند و به راحتی عمل مجرمانته ختود را

امر استت کته میتانگین جتوابهتای داده شتده از ستوی
پاسخدهندگان بیشتر از ( 9سطر متوسط) است بنتابراين،

مرتنب شوند .از اين رو منانهتايی کته در آنهتا و يتا در
مجاورت آنها آلودگی صوتی شديدی وجود دارد ،از ايتن

شهر بابلسر از نظر اين ويژگی در وضهیت متوستط رو بته

حی

باال قرار گرفته است (جدول.)1

مناسب است .به عنوان مثال در حاشیه ايستگاههتای

راه آهن و يا خطوط ريلی که به طتور ناگهتانی و متوقتی
شدت ارتهاشتات صتدا ناشتی از حرکتت قطارهتا اتفتا

وضعیت آلودگی محیطی

میافتد ،زمان مناسبی برای ارتنتاب يتک عمتل مجرمانته

برای آزمتون برابتری میتانگین نمونته بتا عتدد ( 9ستطر

سريع است .بررسیهای آمتاری نشتان متیدهتد میتانگین

متوسط) از آزمون  tيک طرفه استفاده شده استت ،کته بتا

آلودگی صوتی مهادل  188است .با توجه به ايتن امتر کته

توجه به ايننه مقدار آمتاره آزمتون و درجته آزادی آن بته

( )sig=1( ،)t= -9891و( .)mean difference= -18495

شنل  t=9841 ،df=919و  sig=1بته دستت آمتده استت،

بنابراين میانگین مشاهده شده تفاوت مهنیداری بتا مقتدار

فرض صفر رد میشود .يهنی تفاوت میانگین جتوابهتای

مورد آزمون (يهنی عدد  )9دارد و اين تفاوت برابر -1849

داده شده از سوی شهروندان با عتدد  9مهنتیدار استت و

است .منفی بودن اين رقم به وضهیت متوسط رو به پتايین

اختالف آنها قابل توجه است و همچنین ،با توجه به ايننه

اين شاخص اشاره دارد (جدول.)1

( )mean difference= 18499و دارای عالمت مثبت است،
بنابراين میانگین جواب پاسخدهندگان بیشتر از (=9

Test

جدول  -1نتایج آزمون  tیک طرفه برای آلودگی نمادی ،آلودگی بصری ،آلودگی نور ،آلودگی محیطی و آلودگی صوتی()3132
Test value=3
متغیرها

Mean

آلودگی نمادی
آلودگی بصری

1891
9899

-49889
41844

T

df

)Sig.(2-tailed

Mean
Difference

919
919

1
1

-18991
18994

95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper
Lower
-189919
-181185
189111
181854

آلودگی نور

9841

5898

919

1

18415

184454

181998

آلودگی
محیطی

9849

5891

919

1

18499

184195

181144

آلودگی صوتی

188

-9891

919

1

-18495

-181515

-181199
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وضعیت دسترسی و شبکة ارتباطی در فضاهای عمومی

میتتانگین پاستتخهتتای داده شتتده بتته متغیرهتتای وضتتهیت

شهر بابلسر

دسترسی و میانگین مورد انتظار کته همتان عتدد  9استت

ويژگیهای دسترسی و شبنههتای ارتبتاطی نقتش بستیار

وجود دارد اما با توجه به ايننه اختالف میانگین (-18114

زيادی در تأمین ايمنی و امنیت فضا ،منتانهتا و محتالت

= )mean differenceاست مشخص میشود کته میتانگین

شهری دارنتد .قتدر مستلم هتر عمتل مجرمانته از ستوی

جوابهای داده شده به متغیرهای وضهیت دسترسی کمتر

مجرمتتان ،هوشتتمندانه و بتتا در نظتتر گتترفتن نقتتش عامتتل

از ( 9میانه نظری) است پس رضايت کاربران از متغیرهای

دسترسی صورت میگیرد .بررسیهای آماری انجام شده با

وضهیت دسترسی به حمل و نقل و ارتباطات در وضهیت

استفاده از آزمون  tيک طرفه نشان متیدهتد کته ()sig=1

متوسط رو به پايین قرار دارد (جدول.)8

بنابراين  sigمهنیدار استت يهنتی تفتاوتی مهنتیدار بتین
جدول  -.نتایج آزمون  tیک طرفه برای وضعیت دسترسی ()3132
Test value=3
متغیر
وضهیت
دسترسی

Mean

1819

T

df

-1814

919

)Sig.(2-tailed

1

Mean
Differen
ce
-18114

95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper
Lower
-181815

-184499

مأخذ :مطالهات میدانی نگارندگان

وضعیت کالبدی فضاهای عمومی شهر بابلسر

نظری مهنیدار است و اختالف آنها قابتل توجته استت و

در مجموع ،وضهیت کالبتدی کته ترکیبتی از مؤلفتههتای

همچنین با توجه به ايننه (  )mean difference= 18159و

اندازه و فرم فضا ،آسايش بصتری و محیطتی و وضتهیت

دارای عالمت مثبت است میتوان گفت میانگین جوابها

دسترسی و شتبنه ارتبتاطی ،دارای میتانگین  ،9845آمتاره

از عدد  9بیشتر است .با توجه به موارد گفته شده در باال

( )df=919( ، )t= 9891و ( ،)sig=1است با توجه بته ايتن

میتوان نتیجه گرفت که فضاهای عمومی شتهر بابلستر از

ننته که در ايتن بررستی  sig=1پتس  sigمهنتیدار استت

نظر مهیارهای کالبدی در وضهیت متوسط رو به باال قترار

يهنی؛ تفاوت میانگین جوابها با عدد  9بته عنتوان میانته

گرفته است(جدول.)9

جدول  -3نتایج آزمون  tیک طرفه برای وضعیت کالبدی ()3132
Test value=3
متغیر

Mean

T

df

)Sig.(2-tailed

Mean
Difference

وضهیت
کالبدی

9845

9891

919

1

18159

95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper
Lower
181111

181814
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در يک جمعبندی میتوان اشاره نمود که رضايتمندی

رگرسیون ابتتدا مفروضتههتای اصتلی تحلیتل رگرستیون

کاربران استفادهکننده از فضاهای عمتومی شتهر بابلستر از

چندگانه (نرمال بودن ،عدم وجود همخطی بین متغیرهتای

وضهیت شاخصها و ويژگیهای متورد بررستی کالبتدی

پیشبین ،استقالل خطاها) به تفنیک متغیرهتای پتیشبتین

امنیت بدين منوال است :آلودگی نمادی ،آلودگی صوتی و

بررسی میشود .مفروضه نرمتال بتودن بتا کمتک آزمتون

دسترستتی و شتتبنه ارتبتتاطی در وضتتهیت متوستتط رو بتته

کولموگروف اسمیرنوف مورد آزمون قرار گرفت که نتاي

پتتايین ،مقیتتاس ،آستتايش بصتتری و محیطتتی در وضتتهیت

آن در جدول  5گزارش گرديد.

متوسط ازدحام ،فرم فضا ،آلودگی بصری ،آلتودگی نتور و
آلودگی محیطی در وضهیت متوسط رو به باال قرار گرفتته

اثر همخطی چند گانه

است اما با توجه به اين ننته که شاخصها و ويژگتی کته

ينی از مفروضات رگرسیون عدم وجود اثر هم خطی

در وضهیت متوسط رو بته بتاال قترار گرفتتهانتد بتاالترين

بین متغیرهای مستقل میباشد .شاخصهای تحمل

میانگین رضايتمندی از آنها در حد  9891میباشتد .ايتن

واريانس و تورم واريانس اين فرضیات را چک میکنند.

امر واضر است که وضهیت اين شاخصها و ويژگیها از

در  SPSSاين گزينهها با نام تلورانس و VIFتهريف

حد متوسط باالتر است اما اين امر نمتیتوانتد بته عنتوان

شدهاند .مقدار شاخص تلورانس بین صفر و يک میباشد.

وضهی ايدهآل و مناسب بترای رضتايتمنتدی کتاربران از

به ازای هر متغیر مستقل يک مقدار برای اين شاخص

شاخصهای مورد بررسی باشد.

وجود دارد ،اگر مقدار اين شاخص به يک نزديک باشد
نشان از اين است که اين متغیر با بقیه متغیرهای مستقل

سهم ویژگیهای کالبدی در وضعیت احسااس امنیات

اثر همخطی ندارد و اگر به صفر نزديک باشد عنس اين

اجتماعی فضاهای عمومی شهر بابلسر

حالت را نشان میدهد .همچنین ،شاخص  VIFنیز در

برای بررسی اين فرضتیه کته کتدام يتک از ابهتاد امنیتت

صورتی نشان از تأيید عدم وجود اثر هم خطی بین

کالبتتدی فضتتاهای عمتتومی متتیتوانتتد نقتتش م تؤثری در

متغیرهای مستقل را نشان میدهد که مقداری کمتر از 1

پیشبینی امنیتت اجتمتاعی ايفتا کنتد از روش رگرستیون

اختیار کند (جدول .)41

خطی چندگانه استفاده گرديد .قبل از ارائه نتاي حاصل از
جدول  -30شاخص تحمل واریانس و عامل تورم واریانس()3132
شاخصهای همخطی چندگانه
متغیرهای پیشبین
ازدحام
فرم فضا
آلودگی نمادی
آلودگی ديداری
آلودگی نور
آلودگی صوتی
حمل و نقل
آلودگی محیطی
مقیاس درفضای عمومی

تلورانس
1/81
1/91
1/94
1/84
1/19
1/81
1/19
1/11
1/81

VIF
4/14
4/18
4/44
4/11
4/91
4/48
4/94
4/94
4/45
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همانطور که مشاهده میشود تمامی اعداد نشان از

استفاده کرد .برای تأيید اين فرض الزم است که مقدار

عدم وجود اثر همخطی شديد بین متغیرهای پیشبین

اين آماره در بازه  4/5تا  1/5قرار داشته باشد .در اين

میباشد.

پژوهش اين آماره برابر با  1/19شده است که حاکی از
صاد

بودن اين پیشفرض میباشد .پس از بررسی

استقالل خطاها

پیشفرضهای رگرسیون میتوان به سؤال اين پژوهش که

از ديگر مفروضات رگرسیون استقالل خطاها میباشد که

آيا زير مقیاسهای امنیت کالبدی میتوانند امنیت

بايد فرض وجود همبستگی بین خطاها رد شود .برای

اجتماعی را پیشبینی کند ،پاسخ داد (جدول.)44

چک کردن اين فرض میتوان از آماره دوربین واتسون
جدول  -33خالصه مدل رگرسیونی تبیین کننده احساس منیت اجتماعی مرتبط با معیارهای کالبدی()3132
ضریب تعیین
مدل

ضریب همبستگیR

Enter

0/631

ضریب تعدیل شده
R Square
0/1.0

0/164

مقدار آزمون F

سطح معنیداری

21/366

آزمون F
0/000

منبع :يافتههای میدانی و محاسبات نگارنده

جتتدول ( )41يتتک تحلیتتل رگرستتیونی چنتتد متغیتتره

همبستگی دارند .همچنین ،يافتهها نشان میدهتد کته ايتن

مشتمل بر ابهاد متغیر کالبدی امنیت (ازدحتام ،فترم فضتا،
آلودگی نمادی ،آلودگی ديتداری ،آلتودگی نتور ،آلتودگی

متغیرها میتواننتد حتدود  98درصتد از تغییترات امنیتت
اجتمتتاعی متترتبط بتتا مهیارهتتای کالبتتدی امنیتتت را تبیتتین

صوتی ،حمل و نقل ،آلودگی محیطی و مقیاس) میباشتد.

نمايند .همچنین ،ضتريب بتتا نشتان متیدهتد کته متغیتر

بر اساس يافتههای جدول متغیرهای مستقلی که در مهادله

آلودگی نور نسبت به ستاير متغیرهتای پتیشبینتی کننتده

باقی مانده است به طور همزمان  1/941بتا متغیتر وابستته

قویتری است ( =1/189بتا).

جدول  -32ضرایب تأثیر مدل رگرسیونی تبیینکننده امنیت اجتماعی مرتبط با معیارهای کالبدی ()3132
متغیر وابسته  :احساس امنیت اجتماعی
متغیرها
مقدار ثابت
ازدحام
فرم فضا
آلودگی نمادی
آلودگی ديداری
آلودگی نور
آلودگی صوتی
حمل و نقل
آلودگی محیطی
مقیاس درفضا

ضریب تأثیر غیر

ضریب تأثیر

استاندارد ()B

استاندارد ()Beta

1/951
1/119
1/155
1/191
1/418
1/499
1/151
1/144
1/414
1/111

1/111
1/411
1/411
1/495
1/189
1/494
1/115
1/498
1/111

مقدار t

سطح معناداری t

5/181
1/181
1/18
9/49
1/418
5/99
1/89
1/549
1/19
1/99

1/111
1/991
1/111
1/111
1/111
1/111
1/115
1/919
1/111
1/998

ضریب
تولرنس
1/81
1/91
1/94
1/84
1/19
1/81
1/19
1/11
1/81
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تحلیل مسیر

مستقل وارد مهادله رگرسیون شدند کته در ايتن مرحلته

جهتتت ستتنجش میتتزان تتتأثیرات غیرمستتتقیم و همچنتتین

مهناداری متغیر آلودگی ديداری با مقتدار  18199بیشتترين

مستقیم و ارزيتابی مجتدد میتزان تأثیرگتذاری متغیرهتای

بتا را به خود اختصا

داد .بر اين اساس ،در مرحله سوم

مستقل بر متغیر وابسته امنیت اجتماعی فضتاهای عمتومی

رگرسیون بته عنتوان متغیتر وابستته و آلتودگی صتوتی و

شهر بابلسر از تحلیل مسیر استفاده شده است .در مرحلته

آلودگی محیطی هم به عنوان متغیر مستقل در نظتر گرفتته

اول رگرسیون با توجه بته ايتنکته مهنتاداری سته مؤلفته

شدهاند.

t

دسترسی بته ختدمات حمتل و نقتل عمتومی ،ازدحتام و

بر اساس نتاي تحلیل مسیر از  9متغیر مستقل اصلی

مقیاس در آزمون  ،tبزر،تر از  5درصد استت ،از فرآينتد

يهنی عوامل ازدحام ،فرم فضا ،آلودگی نمادی ،آلودگی

تحلیل مسیر حذف شد .همچنین ،در اين مرحله مشخص

بصری ،آلودگی نور ،آلودگی صوتی ،دسترسی به حمل و

شد که متغیرآلودگی نتور بتا بتتای ( )18189بیشتترين اثتر

نقل عمومی ،آلودگی محیطی و مقیاس ،سه متغیر عوامل

مستتتقیم را بتتر میتتزان امنیتتت اجتمتتاعی جامهتته نمونتته

ازدحام ،مقیاس و دسترسی به حمل و نقل عمومی از مدل

داشتهاست .در مرحله دوم آلودگی نتور بته عنتوان متغیتر

خار

شدهاند .جهت ضرایب مسیر به صورت فلش در

وابستته و مهیارهتتای آلتتودگی نمتتادی ،آلتتودگی ديتتداری،

شکل مشخص شده است (شنل.)4

آلودگی صوتی و آلتودگی محیطتی بته عنتوان متغیرهتای

شنل  -4مدل تحلیل مسیر تأثیر متغیرهای مستقل بر امنیت اجتماعی ()4991
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در ادامه همان طور کته اطالعتات جتدول  49نشتان

نهايت بر اساس ستون اثرات کل عوامل آلتودگی محیطتی

میدهد فرم فضا و آلودگی نور تنها متغیرهايی هستند کته

بیشترين تأثیر ()1819را در ارتقاء و بهبود احستاس امنیتت

به صورت مستقیم بر امنیت اجتماعی تأثیرگذار میباشد و

اجتماعی فضاهای عمومی شهر بابلستر دارد و پتس از آن

چهار متغیر مستقل ديگر هتم تتأثیر مستتقیم و هتم تتأثیر

عوامل آلودگی نور ( )18189قرار دارد .بترای تهیتین آثتار

غیرمستقیم بر میزان امنیتت اجتمتاعی کتاربران دارنتد .در

مستقیم يا غیرمستقیم هر يک از متغیرهای شناستايی شتده

ارزيابی مؤلفههای کالبدی فضاهای عمومی و تأثیر آن در احساس امنیت اجتماعی شهروندان بابلسر

341

در میزان امنیت اجتماعی فضتاهای عمتومی شتهر بابلستر

آن تتأثیر بتته تنهتتايی بتتر متغیتتر وابستتته متتیگتتذارد و اثتتر

ضرايبی را که در امتداد هر يک از امنیتت اجتمتاعی قترار

غیرمستقیم يک متغیر بر متغیر ديگر يهنی؛ میزان اثری کته

گرفتهاند ،در ينديگر ضرب میشوند که نتاي هر يتک از

آن متغیر از طريق اثرگذاری بر ساير متغیرها بر آن متغیتر

آثار مستقیم و غیرمستقیم در جتدول  49آمتده استت .اثتر

وابسته نهايی میگذارد.

مستقیم هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته يهنی؛ تأثیری کته
جدول  -31آثار مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل براحساس امنیت اجتماعی ()3132
مؤلفهها

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

فرم فضا

18411

-

18411

آلودگی نمادی

18411

18191

18419

آلودگی بصری

18495

18119

18114

آلودگی نور

18189

-

18189

آلودگی صوتی

18494

18151

18485

آلودگی محیطی

18498

18191

1819
مأخذ :مطالهات میدانی نگارندگان

همبستگی بین شاخصهای کالبدی و احسااس امنیات

از  1/14باشد ،میزان همبستگی بین آنهتا بتا احتمتال %99

اجتماعی

صحیر است .در روش پیرسون اگر ضريب همبستگی بته

به منظور تحلیل دادهها ،رابطه مهیارهای کالبدی بااحساس

دست آمده مثبت باشد رابطه بین دو مؤلفه مستقیم و اگتر

امنیتتت اجتمتتاعی در نتته شتتاخص بررستتی شتتده استتت.

منفی باشد ،رابطه بین دو مؤلفه مهنتوس استت .ضتريب

همچنین ،با توجه به اين که بترای ستنجش هتر شتاخص

همبستگی پیرسون بین دو متغیر مهیارهای کالبدی کتل بتا

امنیت کالبدی و اجتماعی از چندين ستؤال استتفاده شتده

امنیت اجتماعی فضاهای عمومی شهر بابلستر برابتر1/511

است.از اين رو سوالها پس از ترکیب شتدن ()Compute

و ستتطر مهنتتاداری در ناحیتته آلفتتای 1/15برابتتر()1/111

تجزيه و تحلیتل شتدهانتد .بتا توجته بته فاصتلهای بتودن

متتیباشتتد .از آنجتتا کتته خطتتای محاستتبه شتتده کمتتتر از

س تؤالهتتای مربتتوط بتته دو متغیتتر ذکتتر شتتده از آزمتتون

1/14است .با  99درصد اطمینان میتتوان گفتت کته بتین

همبستگی پیرسون ( ،)pearson Correlationبرای بررستی

مهیارهتتای کالبتتدی و امنیتتت اجتمتتاعی رابطتته مهنتتادار و

(کالنتتتری،

مستقیم وجود دارد .همچنین ،با توجه به دادههای جتدول،

 .)55:4989در روش پیرستتون در صتتورتی کتته ضتتريب

ابهاد نه گانه مهیارهای کالبدی نیز با امنیت اجتماعی رابطه

مهنیداری به دست آمده بیش از  1/15باشد میتوان گفت

مستقیم و مهناداری دارد .يهنی؛ با افزايش میزان هريتک از

بین دو متغیر رابطه مهناداری وجود ندارد .در صورتی کته

ابهاد کالبدی بر میزان امنیت اجتماعی نیز افزوده میشود .

اين ضريب بین  1/14تا  1/15باشد میتوان برای دو متغیر

مقايسه ضرايب همبستگی نشان متیدهتد کته قتویتترين

ضريب همبستتگی تهريتف کترد .ضتريب همبستتگی بته

رابطه در بین مؤلفههای کالبدی ،آلتودگی نتور بتا ضتريب

دست آمده در اين بازه با احتمال  %95صحیر خواهد بود.

1/191میباشد.

همبستتتگی بتتین متغیرهتتا استتتفاده شتتده استتت

در صورتی که ضريب مهناداری رابطه بین دو متغیر کمتتر
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نتاي حاصل ازاين تحقیق ،با ديتدگاه محققتانی نظیتر

کالنتری (با طراحی صحیر و استفاده مناستب ازفضتاهای

جینتتوبز و نیتتومن و نیتتز نتتتاي تحقیقتتات افتترادی ماننتتد

ساخته شده ،امنان کاهش میزان بزهناری ،افزايش امنیتت

آنامرادنژاد (جرايم رخ داده بهطورمستقیم ياغیرمستتقیم در

و در نهايت بهبود کیفیت زنتدگی بشتر فتراهم متیشتود)

ستتايه مستتاعدت عوامتتل محیطتتی متترتبط بتتوده استتت )و

همخوانی بیشتری دارد.

جدول  -34نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین احساس امنیت اجتماعی با مؤلفههای کالبدی ()3132
احساس امنیت اجتماعی
متغیرها
ازدحام

تعداد پاسخگو

همبستگی پیرسون

سطح معنی داری

N
951

Pearson Correlation
**1/411

sig
1/118

فرم فضا

951

**

1/495

آلودگی نمادی

951

**

1/115

آلودگی بصری

951

**

1/995

آلودگی نور

951

**

1/191

آلودگی صوتی

951

**

1/151

حمل و نقل

951

**

1/491

آلودگی محیطی

951

**

1/981

مقیاس

951

**

1/111

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
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نتیجهگیری

وضهیت متوسط رو بته بتاال قترار گرفتته استت .آستايش

امنیت فضاهای شهری نقش ويژهای در ارتقای سطر رفتاه

بصری و محیطی( )df=919( ، )t= 4819و (، )sig=18148

اجتمتتاعی شتتهروندان دارد .در ايتتن مقالتته ،بهتتد از بیتتان

به علت داشتن اختالف میتانگین مثبتت ( =18111

ويژگیهای فردی ،اقتصتادی و اجتمتاعی محتدوده متورد

 )differenceدر وضتتهیت متوستتط بتته بتتاال و وضتتهیت

نظر و بررسی نرمتال يتا غیتر نرمتال بتودن شتاخصهتا،

دسترستی و شتبنه ارتبتاطی کته دارای میتانگین (=1819

مهمترين ويژگی کالبدی تأثیرگتذار در فضتاهای عمتومی

 )sig=1( ،)Meanو (  )mean difference= -18114بتتتا

شهر بابلسر تهیین گرديتد و کیفیتت مهیارهتای کالبتدی و

توجته بته عالمتتت منفتی اختتتالف میتانگین در وضتتهیت

اجتماعی امنیت و همچنین رابطه بتین مهیارهتای کالبتدی

متوسط به پايین قرار گرفته است.

mean

با امنیت اجتماعی در فضاهای عمومی مورد بررستی قترار

امنیتتت کالبتتدی فضتتاهای عمتتومی شتتهر بابلستتر کتته

گرفتتت .بتترای ارزيتتابی مهیارهتتای کالبتتدی و اجتمتتاعی

ترکیبی از سه ويژگی مذکور است با دارا بودن آمارههتايی
)=.159( ،)sig=1( ،

فضاهای عمومی از آزمون  tيک طرفه استفاده شده استت.

برابتتتتتر (Mean=9845

ويژگیهای اندازه و فرم فضا بر اساس ايتن آزمتون دارای

 ،)differenceبا توجه به مهنیداری  sigدر وضع متوستط

میانگین  9848و آماره ( )sig=1( ،)df=919( ،)t=-44811و

رو به باال قرار گرفته است .همچنین ،برای درک سهم هتر

( )mean difference=.489که بیانگر ايتن امتر استت کته

يک از متغیرهای مستقبل بتر متغیتر وابستته يهنتی میتزان

فضتتاهای عمتتومی شتتهر بابلستتر از نظتتر ايتتن ويژگتتی در

امنیت اجتماعی از تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده

mean

ارزيابی مؤلفههای کالبدی فضاهای عمومی و تأثیر آن در احساس امنیت اجتماعی شهروندان بابلسر

343

شده است که نتاي حاصتل از آن بیتان کننتده ايتن متدعا

درصد از تغییرات امنیتت اجتمتاعی مترتبط بتا مهیارهتای

است که مدل مورد استفاده برازش مناسبی با دادههتا دارد.

کالبدی امنیت را تبیین نمايند.

بر اساس نتاي تحلیل مسیر از  9متغیر مستقل اصلی يهنی

فرم فضا و آلودگی نورتنها متغیرهايی هستتند کته بته

عوامل ازدحام ،فرم فضا ،آلودگی نمادی ،آلودگی بصتری،

صورت مستقیم بر امنیت اجتماعی تأثیرگتذار متیباشتد و

آلودگی نور ،آلودگی صوتی ،دسترستی بته حمتل و نقتل

چهار متغیر مستقل ديگر هتم تتأثیر مستتقیم و هتم تتأثیر

عمومی ،آلتودگی محیطتی و مقیتاس ،سته متغیتر عوامتل

غیرمستقیم بر میزان امنیتت اجتمتاعی کتاربران دارنتد .در

ازدحام ،مقیاس و دسترسی به حمل و نقل عمومی از مدل

نهايت بر اساس ستون اثرات کل عوامل آلتودگی محیطتی

خار شدهاند.

بیشترين تأثیر ( )1819را در ارتقاء و بهبود امنیت اجتماعی

نتاي مدل نمايان ساخت که آلتودگی محیطتی()1819

فضاهای عمتومی شتهر بابلستر دارد و پتس از آن عوامتل

بیشترين تأثیر را در امنیت اجتماعی فضاهای عمومی دارد.

آلودگی نور ( )18189قرار دارد .با توجه بته متوارد اشتاره

همچنین ،بررسی تتأثیرات مستتقیم و غیرمستتقیم و کلتی

شده آلودگی محیطتی دارای بیشتترين تتأثیر بتر وضتهیت

متغیرهای مستقل بر میزان امنیت اجتماعی بیانگر آن است

امنیت اجتماعی فضاهای عمومی شهر بابلسر است.

که در کنار آلودگی محیطی ،آلودگی نتور بتا میتزان تتأثیر

درنهايت میتوان گفت که در شهرهای ايران از جمله

( )18189تأثیر قوی تری نسبت به ساير عوامل دارد که اين

بابلسر که به عنتوان نمونته متورد بررستی قرارگرفتت بتا

با نظريات مرتبط با نقش عوامل کالبدی در میتزان امنیتت

ارتقای شاخصهای مترتبط بتا امنیتت اجتمتاعی ازجملته

اجتماعی مطابقت دارد.

طراحی مناسب فضاهای عمتومی ،استتفاده از نتورپردازی

برای بررسی و ارزيابی وجود رابطته بتین مهیارهتای

مناسب ،نظارت فهال مردمی کته در نتیجت انستجام و

کالبدی با امنیت اجتماعی در فضاهای عمومی شهر بابلسر

همبستتگی افتراد متهلتق بته محتدودههتای جغرافیتايی

با توجه به فاصلهای بودن سؤالهای مربتوط بته دو متغیتر

مشخص به وجود میآيد و حضور تهتداد مشخصتی از

ذکر شده از ضريب همبستگی پیرسون استتفاده شتد ،کته

مردم در فضای شهری در کنار ويژگیهای کالبدی فضا

نتاي حاصل از اين روش ثابت کرد که رابطه بین ايتن دو

میتواند در ارتقا احساس امنیتت و افتزايش دسترستی

متغیر به میزان 1/511و با اطمینان  99درصد مهنادار بتوده

پذيری نمادين نقش داشته باشد و دراين صتورت استت

و میتوان گفت که هرچته مهیارهتای کالبتدی امنیتت در

که میتوان انتظار داشت جرايم و بزهناریهای اجتمتاعی

فضاهای عمومی شهر بابلسر دارای وضهیت مطلوبی باشد

کمتتتری درجامهتته رخ داده و شتتاهد امنیتتت بیشتتتر بتترای

شتتاهد امنیتتت اجتمتتاعی بتتاالتری در ايتتن قستتمت شتتهر

شتتهروندان باشتتیم .براستتاس نتتتاي تحقیتتق متتیتتتوان

خواهیم بود.

اظهارداشت که ديدگاههای افرادی نظیر نیومن که براساس

نتاي استفاده از تحلیل رگرسیونی چند متغیره مشتمل

آن ،امنیت اجتماعی در جامهه نه بته دستت پلتیس ،بلنته

بر ابهاد متغیر کالبدی امنیت (ازدحام ،فترم فضتا ،آلتودگی

توسط افرادی که در عرصههای خاصی سهیمانتد تهريتف

نمادی ،آلودگی ديداری ،آلتودگی نتور ،آلتودگی صتوتی،

میشود و هیلر ،که بتر افتزايش امنیتت از طريتق افتزايش

حمل و نقل ،آلتودگی محیطتی و مقیتاس) نشتان داد کته

تحرک و جنبش در فضاهای شهری تأکید دارد مورد تأيید

متغیرهای مستقلی که در مهادله باقی مانده است بته طتور

قرارگرفتند .همچنین ،ضمن تأيید نظرات جینتوبز کته بتر

همزمان  1/941با متغیر وابسته همبستگی دارند .همچنین،

اهمیت تخصتیص فضتاهای عمتومی بته الگتو و قابلیتت

يافتهها نشان میدهد که اين متغیرها میتواننتد حتدود 98

حرکت و حضور مردم در فضاهای شتهری تأکیتد دارد و

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پیاپی  ،9شماره اول ،بهار و تابستان 4991
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بتته منظتتور پیتتاده کتتردن ديتتدگاههتتای وی در بابلستتر،

نظارت شهروندان و مراجهان به فضاهای عمومی به ويتژه

پیشنهادهايی ارائه گرديد.

پارک بر فضاهای درونی پارک
 -تالش برای اتمام هرچه زودتر پروژههای نیمه کاره

پیشنهادات

شهری مثل احداث پل جديد و متروکه ماندن آن در پارک

با توجه به تحلیتل يافتتههتا و آزمتون فرضتیات و نتتاي

شورا با مرور اخبار حوادث در میيابیم که جرايم بسیاری

حاصل از پژوهش و به منظور افتزايش امنیتت کالبتدی و

نظیر متلکگويی و کودک آزاری در همین منانهتا انجتام

اجتماعی در فضاهای عمومی و ايجاد فضای امتن شتهری

میشود.

در کل شهر بابلسر ،پیشنهادهايی در جهت کنترل و مقابلته

 -افزايش عرض پیادهروها درمواردی که مقدور است

با شنلگیری ناامنی در فضاهای عمومی شهر بابلسر تهیته

و پاکستازی کتاربریهتای متزاحم از قبیتل تهمیراتتی و

شده است.

دستفروشی از سطر پیادهروها.

 -با توجه به ايننه فضاهای عمتومی شتهر بابلستر از

 -تدابیری بترای افتزايش دسترستی بته امتداد نظیتر

لحا آلودگی نمادی در وضهیت متوسط رو به پايین قرار

افزودن بر تهداد تلفتنهتای عمتومی فضتاهای عمتومی و

دارد ،عاليم و تابلوها بهتر است خبری و بازدارنده (مانند:

همچنین نورپردازی و تجهیز آنهتا بته کتد و دکمته امتداد

ورود به اين فضا ممنوع است) باشند و در آن از نمادها و

فوری.

سمبلهای استاندارد استفاده شود ،محل قرار گیری تلفنها

 -بهبتود ستیمای شتهری بته کمتک حفاظتت فهتال،

و توالتهای عمومی با توجه به پرتتراکم بتودن فضتاهای

اجرای طرحهای بهسازی و همچنین حذف ديوار نوشتهها

عمومی شهر بابلسر بهويژه در تهطیالت عید و تابستتان از

و آلودگیهای بصری موجود در فضا و استفاده از عناصتر

طريق تابلوها و نقشهها مشخص شود.

الحاقی آشنا برای مردم برای افتزودن بته ضتريب آشتنايی

 -توجه به زيبايی فضاهای عمومی که باع

میشتود

فضتا و جلتوگیری از بتته وجتود آمتتدن احستاس غربتتت،

شهروندان از اين فضاها لذت بیشتری ببرند .الزمه اين کار

اضطراب و ترس ناشی از آن.

آن است کته شتهرداری بتا مشتارکت متردم ،يتک ستری

 -جلتتوگیری از رکتتود ،و روا فهالیتتتهتتای موجتتود در

فهالیتهای کم هزينه وبه شدت الزم را انجام دهد.

فضتتاهای عمتتومی شتتهری بتتا تتتدابیری نظیتتر استتتفاده از

 تغییر در طراحی فضاهای گم و فاقتد ديتد بصتریفضاهای عمومی که بنا بتر علتل فضتايی -کالبتدی ،نبتود
روشنايی و پنهان ماندن جرم به علتت تتارينی ،فضتاهای
مناسبی را برای ارتناب جرم فراهم میکند.
 -افزايش نظارت پلیسی و امنیتی در فضاهای عمومی

ورزش ،تئاتر و رستورانها يا غرفههتای فتروش خیابتانی،
با رعايت اصول حفظ آسايش عابران.
 افزايش نظتارت طبیهتی بتر فضتاهای عمتومی ،بتااستفاده از کاربریهای با نماهتای فهتال رو بته خیابتان و
پارک و هشدارهای نمادين برای تحت کنترل بودن فضا.

در مواقع پرتراکم مثل ايام تهطیل که به علتت

 -طراحتتی فضتتاهای خوانتتا و قابتتل تشتتخیص و

موقهیت توريستی شهر بابلسرتهداد استفاده کننده کتاربران

جلوگیری از احساس گی شدن و ترس از گم شدن و نتا

از اين فضاها چند برابر میشود.

امنی ناشی از آن.

به خصو

 -تجهیز فضاهای عمتومی بته وستايل حمتل و نقتل

 -بتترای پیشتتگیری از ازدحتتام در ايتتام تهطیلتتی و

عمومی و توزيع مناستب آن در فضتاهای مختلتف شتهر.

محلهايی نظیتر شتهر بتازی و رعايتت فاصتله شخصتی،

توجه به منانيابی و نحوه دسترسی ،فراهم کردن سهولت

نوارها يا میلههای ثابت و غیر ثابت پیشبینی و آماده شود.

ارزيابی مؤلفههای کالبدی فضاهای عمومی و تأثیر آن در احساس امنیت اجتماعی شهروندان بابلسر
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Introduction
Security has been one of the most fundamental needs of human society and the incidence of crime is one of the most
important problems in cities. Security feeling in urban spaces is one of the crucial indicators of a good space quality which is
dependent upon different aspects of socio-economic and cultural status of each society. Today social scientists try to identify
the factors which impact and influence the incidence of crime in public spaces. Urban planners analyze the role of physical
and environmental variables in the level of public security in urban communities. The present research attempted to study the
connection between public space security and spatial and environmental factors to formulate the main planning guidelines for
maintaining security and prevent crime occurrence in the city of Babolsar.

Materials and Methods
The city of Babolsar is located in the southern part of
the Caspian Sea and is one of the important tourist
destinations
in
Mazandaran
province.
The
methodology of the research is based on descriptive
and analytical approaches and the required data and
information were collected by conducting a field work
to complete the research questionnaire. The reliability
of the questionnaire was justified by Cronbach Alfa
coefficient (0.792) and the validity of the questions
were confirmed by the help of several experts. The
statistical society of the present research includes
14422 households of Babolsar city and the sample was
selected via Cochran formula (350 household heads).
In general, nine main components and 35 indicators
were used to measure the physical components of
public spaces. Also
three components and 22
indicators were applied for investigating the social
security in this research. The data was processed vial
SPSS and different statistical tests such as Pearson
regression and T test were used to determine the
possible relationships among the variables.
Discussion of Results and Conclusion
The findings of the research are classified in two main
sections as space size and physical form of space. Each
of these two criteria is divided into different indexes.
Overcrowding in public space is referred to the mental
pressure experience from space density. The finding
from one tailed T test for this index showed a general

satisfaction with mean difference of 0.135, which is
placed in the status of upper middle level and is
reflected in the overall contentment of residents. Scale
index in Public space revealed that the expected mean
in not meaningful and so it showed a moderate
satisfaction.
Visual and environmental comforts are two important
and essential components in secure urban
environments. This index is further subdivided into
symbolic, visual, light, and sound discomforts. The
mean difference of symbolic discomfort shows the
figure of 0.392, reflecting the lower medium
satisfaction of urban residents in public space of the
city. In general regarding to the visual and
environmental comforts, there is a lower medium level
of contentment which highlights the proper planning
and management of public spaces in the city. As it was
illustrated the city of Babolsar is one of the key
destinations of tourism in the North of Iran and also the
main state university of the province is located there.
So provision of security for public spaces is a main
duty of the urban authorities as the city has
intraregional functions.
Keywords: Environmental Factors, Public Spaces,
Social Security, Babolsar
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