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الگوی فضایی انداموار احساس امنيت در فضاهای عمومی شهری
نمونه موردی :شهر بندرعباس


مرضيه رضانژاد ،دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهريزی شهری مرکز تخصصی دکتری دانشگاه پیامنور ،ايران
سيد مهدی موسی کاظمی ،دانشيار ،گروه جغرافیا دانشگاه پیامنور ،ايران
مجتبی رفيعيان ،دانشیار ،گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس تهران ،ايران
عبدالرضا رکنالدین افتخاری ،استاد ،گروه جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس تهران ،ايران
چکيده
يکی از معیارهای توسعه شهری ،که به عنوان معیار اثربخشی برنامههای توسعه تلقی میشود و رفتارهای شهروندان و به تبع آن پويايی شههر،
بهويژه چگونگی حضور و ايفای نقش شهروندان در شهر را تحت تأثیر قرار میدهد ،احساس امنیت و يا ترس از قربانی جرم شهدن در شههر
است .رشد سريع شهرنشینی در ايران و شهر بندرعباس و پیامدهای ناشی از آن ،از جمله ناامنی و عدم پويايی و تحرک شهروندان و به تبع آن
ترس از قربانی شدن ،بیانگر آن است که احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری به عنوان يك مسأله و نیاز شههروندان مطهر اسهت .ايه
پژوهش در پاسخ به ضرورت فوق ،با هدف ارايه الگويی انداموار برای ارتقای احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر بندرعباس انجام شهده
است .مرور ادبیات نظری در خصوص احساس امنیت ،نشاندهنده اي است که احساس ناامنی در بستر مکان رخ میدههد و رفتهار انسهان در
فضا و مکانهای مختلف ،متفاوت است .مبانی تئوريك اي مقاله بر نظريهها و رويکردهای تئوريك پیشی ؛ بهويژه الگوی آزار و اذيت ،الگوی
بینظمی ،الگوی چشم اندازه پناهگاه ،الگوی فضای قابل دفاع ،الگوی نظارت اجتماعیِ و ...شکل گرفته است .الگوی تئوريك ارايهه شهده بها
استفاده از روش پیمايش و تکنیك مصاحبه در فضاهای عمومی شهر بندرعباس به آزمون گذاشته شد .يافتههای پژوهش نشهان داد سهه دسهته
عوامل اجتماعی ،زمینهای و کالبدی در تعامل با يکديگر به صورت انداموار چگونگی احساس امنیت در فضاهای عمومی را تبیی میکنند .لذا
پیشنهاد میشود برای دستیابی به الگوی مناسب احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری ،بايد به شاخصهای فضايی کالبهدی ،اجتمهاعی و
زمینهای به طور توأمان توجه شود.
کليدواژهها :احساس امنیت ،شهر ،فضای عمومی ،الگوی انداموار
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مقدمه و بيان مسأله

پايدار شهری ،اي است که نبايد استفادهکنندگانِ حال يا آينهده

يکی از معیارهای توسعه شهری ،که به عنوان معیار اثربخشهی

را در معرض تهديدی قرار دههد .کهاهش تهديهدات سهالمت

برنامههای توسعه شهری تلقی میشود و رفتارهای شههروندان

فردی و محیط طبیعی ،اهدافی هسهتند کهه عمومهاا بها مفههوم

و به تبع آن پويايی شهر ،بهويهژه چگهونگی حضهور و ايفهای

توسعة پايدار شهری مرتبطند (محمهودی جهانکی و قهورچی بیگهی،

نقههش شهههروندان در شهههرها را تحههت تههأثیر قههرار مههیدهههد،

همان .)991 :در واقع ،فضاهای عمومی محلهی بهرای تعهامالت

احساس امنیت و يا ترس از قربانی جرم شدن در شهر اسهت.

اجتماعی در جهت زندگی سالم هستند .اي فضهاها بیشهتر در

پیمايشها و نظرسنجیهای اجتماعی تأيیهد کننهده ايه نکتهه

قالب میدانها ،پارکها ،بازارها و خیابانهايی کهه آنهها را بهه

هستند که ترس از جرم ،يکی از مهمتري مشکالت اجتمهاعی

هم ربط میدهند ،مطر مهیشهوند (

در شهرهای امهروزی اسهت و از قربهانی واقعهی جهرم شهدن

.)23

شهايعتهر اسهت ( )Valera, & Guàrdia, 2014; Valenta, 2013و

Lubuva & Mtani, 2004:

از پیش نیازهای الزم برای يك محیط پايدار شهری ،ايه

(محمودی جانکی و قورچی بیگی .)919:1988 ،ترس از جرم ،نیروی

است که نبايد استفادهکننهدگانِ حهال يها آينهده را در معهرض

England & Simon,

تهديدی قرار دهد .تقلیل تهديدها به سالمت فهردی و محهیط

 )2010را فراتر از سهادگی خطهر قربهانی جهرم شهدن ،شهکل

طبیعی ،اهدافی هستند که عموماا با مفهوم توسعة پايدار شهری

 )Garofalo,و آمیختهای از ادراکات و تجربیهاتی

مرتبطند .با اي حال ،همچنی در يهك محهیط پايهدار شههری

است که خود را در اعتقادات و توهمات مختلفی اسیر میبینیم

ضههروری اسههت کههه سههاکنان «از امنیههت شخصههی و امنیههت

که میتوانند تأثیر منفی روی رفتار ما داشهته باشهند و کیفیهت

دارايیهايشان ترس نداشته باشند» ( .)Du Plessis, 1999: 33بهه

زندگی ما را کاهش دهند ( .)Nasar & Fisher, 1993والرا آورده

طور حسی نیز ما انتظار داريم که ادراک ناامنی از يهك محهیط

است که اي نوع ترس زايیده پويايی مسايل اجتماعی پیچیهده

باعث شود که مردم فعالیت فیزيکی و قدم زدنشان را محهدود

است ( & Valera,

 .)Foster,گههروههههای اجتمههاعی ،قههومی و

قدرتمندی اسهت کهه ادراک مها از شههر (

میدهد

(1979

بر فراز تبیی های ساده انگارانه مسايل شهری
.)Guàrdia, 2014

کننههد

(et al. 2014

اقتصادی که احساس میکنند به وسیله خشونت و جرم تهديد

شهر در صورتی قادر به ايفهای کارکردههای ويهژه خهود

میشهوند ،معمهوالا در جسهتجوی محلههههای مجهزا شهده در

خواهد بود که امنیت در نزد سهاکنان آن در حهد قابهل قبهولی

محیطهای شهری هستند و يا برای رهايی از محهدوديتههای

ارزيابی شود .از نظر علمی ،ترس از وقوع جرم به اندازه خهود

شهری و بهبود شهرايط زنهدگیشهان ،چنهی فضهاهايی را بها

آن درخورتوجه است .واکنش نسبت به ترس از قربهانی جهرم

دوربی ها ،نگهبانان ،پلهی ،،فهن،ههای الکتريکهی و ديوارهها

شدن باعث میشود که بسیاری از مردم از خطرها دوری کننهد

مجهههز مههیکننههد

 .)Akenyaدر يههك

يا حداقل ،میزان در معرض خطر قرار گرفت خهود را کهاهش

جمعبندی ،اهمیت مطالعه احساس امنیت و ارايه الگويی برای

دهند .اي خود میتواند به عدم حضور مردم نه تنهها در يهك

ارتقای آن در محیطهای شهری را میتهوان بهه صهورت زيهر

مکان خاص؛ بلکهه در بیشهتر فضهاهای عمهومی منجهر شهود

خالصه کرد:

(مديری.)1980 ،
ترس از جرم در فضای عمومی میتواند به طور مسهتقیم
و غیرمستقیم ،احساس پريشانی ،نهاتوانی و تهرس را افهزايش
دهد ( .)Mair, 2010: 811از پیش نیازهای الزم برای يك محیط

(Alkimim et al. 2013

 -1میان توسعه و احساس امنیهت رابطهة متقابهل برقهرار
است .دستيابی به توسعة پايدار شهری مسهتلزم برخهورداری
اکثريت شهروندان از حد قابل قبولی از احساس امنیت است.
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الگوی آزار و اذیت (مستقيم و غيرمستقيم)

شهروندان بايد گفت در شهرايطی کهه اکثريهت شههروندان در

طرفداران اي الگو احساس تهرس از وقهوع جهرايم را نتیجهه

وضعیت تنشآمیز و توأم با احساس ناامنی قرار گیرند ،امکهان

تجربه مستقیم و غیرمستقیمِ آزار و اذيهت مجرمانهه مهیداننهد.

رشد و بالندگی و عرضه توانمندیهای خود را نمیيابند.

همچنی  ،الگوی آزار و اذيت به طور غیرمستقیم به اي مسهأله

 -9احساس ناامنی برکم و کیف تعامالت اجتماعی تأثیر

اشاره دارد که افرادِ دارای جايگاهِ مستحکم از لحاظِ اجتماعی،

میگذارد .در ساية احساس امنیهت  ،اعتمهاد متقابهل ،عواطهف

اظهار ترسِ بیشتری از احتمال وقوع جهرايم دارنهد؛ چهرا کهه

مثبت ،تعامالت اجتماعی و به تبع آن ،سهرمايهههای اجتمهاعی

احتمالِ اطالع يافت ِ آنهها از اخبهار مهورد آزار و اذيهت قهرار

تقويت میشود .وقتی نگرشها ،عقايد و حاالت فردی سطو

گرفت ِ ديگران در محیطِ پیرامونیِ آنها بیشتر است .محققان با

باالتری از ترس را نمايان کنند ،تغییرات منفی در رفتار فهردی

استفاده از مدل قربانی شدن دريافتهاند کهه تجهارف فهردی از

به نوعی از هم گسیختگی و عدم تعلق و وابستگی به اجتمهاع

قربانی شدن باعث ترس از بزهکاری و جرم شدهانهد .در ايه

بزرگتر منجر میشود.

مطالعات ،نشان داده شد که قربانی شدن مستقیم در مقايسه بها

 -1احساس ناامنی ظرفیت جامعه را برای بهروز و شهیوع
رفتارهای غیرقانونی افزايش میدهد.
با توجه به موارد فوق ،اي مقاله بها ههدف ارايهه الگهوی

قربانی شدن غیرمسهتقیم ،بهه تهرس بیشهتری منجهر مهیشهود
) .(Valera, S. & Guàrdia, J. 2014در اي مهدل تجهارف قبلهی
قربانی شدن ،چه تجارف مستقیم و چه تجارف غیرمستقیم ،از

انداموار احساس امنیت شهروندان در فضاهای عمهومی شههر

عوامل منجر شهدن بهه تهرس دانسهته شهدهانهد (

بندرعباس انجام شده است .مبانی نظريهای الگوی فوق بر نقد

.)Zanjanizadeh, 2008

& Shahdadi

و بررسی نظريهها و رويکردهای تئوريك پیشی در خصهوص
احساس امنیت؛ بهويژه الگوی آزار و اذيت ،الگوی بهینظمهی،

نظریه بیتمدنی (بینظمی) و رویکرد پنجرههای شکسته

الگوی چشماندازه پناهگاه ،الگوی فضای قابهل دفهاع ،الگهوی

در سط محله ،محققان تهالش کهردهانهد مشهخص کننهد کهه

نظارت اجتماعیِ و ...شکل گرفته است.

چگونه ترکیب اجتماعی و ساختاری محلهها میتواند ترس از
جرم در بی ساکنان را افهزايش دههد .تهأثیر دامنهه وسهیعی از

چارچوب تئوریک

ويژگیهای محله روی سطو ترس فردی آزمون شده اسهت.

بررسی آراء صاحبنظران پیرامون موضوع امنیهت ،بیهانگر ايه

اصههلیتههري عامههل در اي ه میههان مههدل بههیتمههدنی اسههت.

نکته است که عمده تئوریها و ديهدگاهههای مطهر شهده در

پژوهشهای انجام شده اي حوزه به اي يافته رسهیدهانهد کهه

زمینه مسأله امنیت توسط عالمهان علهم سیاسهت؛ بههويهژه در

بیتمدنیهای اجتماعی (مانند مستی در مالء عام ،سر و صهدا،

دانش روابط بی الملل مطر شده اسهت .در واقهع بهه مسهأله

حضور جوانان و اعضای گروههای بزهکار ،فراریهها و مهردم

امنیت بیشهتر در بعهد ملهی و در مقیهاس روابهط بهی المللهی

بیسرپناه در عرصهههای عمهومی) و فیزيکهی (ماننهد ريخهت

پرداخته شده است .در نظريههای جغرافیدانان مفهوم احسهاس

آشغال و زباله از پنجره ،سهاختمانههای مخروبهه و فرسهوده،

امنیت /ترس از جرم به عنوان يك موضوع مستقل کمتر مهورد

بیتوجهی به فضاهای عمومی ،نقاشیها و ديهوار نوشهتهههای

تأمل و تحلیل نظری قرار گرفته است .در ادامه ،در اي نوشتار

ترسناک و نامربوط توسط گروههای بزهکار) ترس از جهرم را

به مطالعه و نقهد نظريهههها و الگوههای فضهايی مطهر شهده

افزايش میدهد و در واقع ،بیتمدنی حهد وسهط ادراک خطهر

پیرامون احساس امنیت پرداخته شده است:

The incivilities thesis
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;Breetzke & Pearson, 2014

وسیلة گروهی از مردمی که در ناحیهای با ههم شهريکند ،اداره

جهرم و وضهعیت محلهه اسهت (

.)Skogan, 1990; Taylor, 1999, 2001; Wilson & Kelling, 1982

شوند» .اي راه ،طراحی محیط مصنوع را در رابطه با ارتکهاف

عدم رفع بیتمدنی و بینظمیها ،باعهث بهروز احسهاس

جرم دخیل میداند و میگويهد کهه طراحهی مهیتوانهد سهبب

ترس در ساکنان منطقه مهیشهود؛ زيهرا آنهها بهه ايه نتیجهه

بازداشت يا کمك کردن به مجهرم در انتخهاف محهل جهرم و

می رسند که از میزان نظهارت و مراقبهت محلهی کاسهته شهده

عمل جنايی شود .به نظر نیوم "فضای قابل دفاع" اصهطالحی

است؛ بنابراي  ،سرانجام ساکنان منطقه کنارهگیری مهی کننهد و

جايگزي برای گسترة سازوکارهايی است که دست به دسهت

بدي وسیله سط نظارت و مراقبت غیررسمیِ اجتماعی پايی

هم میدهند تا محیطی را تحت کنترل ساکنانش در آورنهد .در

میآيد .يکی از مهمتهري راهبردههای دو دههه گذشهته بهرای

فضای قابل دفاع ،چهار عامل وجود دارند که به صورت منفرد

برقراری نظم و امنیت ،رويکرد پنجرههای شکسته 1بوده است.

و همراه با هم در ساخت محیط شهری ام تر عمل مهیکننهد:

فرض اصلی اي رويکرد ،اي است که تمرکز بر بهینظمهی و

اول ،محیط فیزيکی میتواند در سهاخت منهاطقِ نفهوذ منطقهه

جرايم کوچك (که عمدتاا بر اساس الگهوی کهاری و واکنشهیِ

کمك کند ،که میتواند سبب رشد ح« ،مالکیت» و بنهابراي ،

برقراری نظم و امنیت ،کمتر مورد توجه قرار مهیگیهرد) کلیهد

توجه مالکانه  -به محلهه -در سهاکنانش گهردد .دوم ،طراحهی

اصلی کاهش جرايم خشونتآمیز در بلند مدت است .محققانِ

محیطی مهیتوانهد بهرای تهأمی فرصهتههای نظهارت بهرای

طرفدار رويکرد پنجرههای شکسته ،راهبرد خاصی را به منظور

ساکنانش و عامالنشان استفاده شود .سوم ،طراحی مهی توانهد

جلوگیری از کاهش میزانِ حضور افراد در عرصههای عمهومی

بر فهمِ بیهمتايی ،انزوا و بدنامی و درنتیجهه« ،تصهوير کلهی»

پیشنهاد ندادهاند؛ اما يك سری روشها را تبیی کهردهانهد کهه

يك طر يا پروژه تأثیر بگذارد .چهارم ،محیط اطراف میتواند

تمرکزشان بر کاهش مهاجرت افراد از طريهق انجهام اقهدامات

مهمتري عامل تأثیرگذار بر امنیت باشد ،که اقهدامات طراحهیِ

سرکوبگرانه در مواجهه بها جهرايم کوچهك و بهینظمهی بهود

محیطی محلی میتوانهد بهر آن تهأثیر گهذارد (

( .)Kelling & Sousa, 2001اي روشها شامل صهدور بیانیهه و

 .)132نوروزی و فهوالدی سهرهر ( )1981بها تحلیهل محتهوای

انجام سخنرانی در مورد منع رفتارهای مخهلِ نظهم و آرامهش،

پژوهشهای انجام شهده در زمینهه نهاامنی محهل سهکونت در

پرسه زدنِ بیدلیل در خیابانها و هر گونه بینظمهی و جهرايم

ايران ،مکانههای نهاام در ايه پهژوهشهها را ايه گونهه بهر

کوچکی می شد که ممکه بهود در اقهدامات پلیسهیِ معمهول

میشمرند :وجود فضاهای خهالی در پشهت مهوانعی کهه ديهد

ناديده گرفته شوند .اي راهبردها همچنهی دارای روش ههايی

ناظران را از بی میبرد ،فرورفتگهیهها و موانهع قطهع ارتبهاط

خاص برای دست يافت به علت اصلیِ اي گونه بینظمیهای

بصری که موجهب ايجهاد امنیهت بهرای بزهکهاران مهیشهود؛

اجتماعی و يا مورد حمله قرار دادن ،بینظمهیههای فیزيکهی،

همچنی  ،زيرگذرها ،گودیها و زير پلهههها (نهوروزی و فهوالدی

همانند ناسالم بودنِ ظاهرِ ساختمان ها و وجود اماک ِ متهروک،

سرهر.)111:1988 ،

با استفاده از اِعمال قانون و يا توسعه اجتماعی بودند (

Cozens, 2002:

Kelling

رویکرد پيشگيری از جرم با استفاده از طراحی محيطی

.)& Sousa, 2001; Skogan, 1990

نیوم ( )1319میگويد« :فضای قابل دفاع ،ابزاری اسهت
برای بازسازی محیطهای مسکونیِ شهرهايمان؛ به طهوری کهه
بتوانند دوباره قابل زندگی شوند و نه توسط پلهی،؛ بلکهه بهه
Broken Windows

1

3

دهة  1315و اوايل  1385شاهد ظهور چندي رشته موضوعی
«جغرافیای جرم» بوده است که بومشناسهی اجتمهاعیِ جهرم را
بررسی و بر مکان ،فضا و قلمرو ،بهه حیهث نقهاط تمرکهز آن،
تأکید کردهاند .در واقع ،اخیراا «جرمشناسی محیطی» ايه گونهه
Crime Prevention Through Environmental Design-CPTED

2

الگوی فضايی انداموار احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری ،نمونه موردی :شهر بندرعباس

19

تعريف شده است« :بررسی جرم ،مجرمیت و تعدی؛ به طوری

باشند .از طرفی ،موانعی مانند بوتهها ،آلونكها ،يا سهايهههايی

که اوالا به مکانهای خاص ارتباط دارند و ثانیاا به روشی انجام

که به سبب وجود آالچیقها بهه وجهود مهیآينهد ،مهیتواننهد

میشوند که افراد و سازمان ها ،فعالیهتهايشهان را بهر مبنهای

مشاهده فعالیت در آن اماک را دشوار سازند .محوطهسهازی و

مکان يا عوامل مکانی شکل میدهند» .تز تأثیرگذار «پنجرههای

نورپردازی میتوانند بهه منظهور افهزايش مراقبهت معمهولی از

 ،)Wilsonبهر

داخل يك خانه يا ساختمان و از خارج توسهط همسهايگان و

اهمیت حیاتی حفظ محیط به عنوان شاخصهی فیزيکهی بهرای

عابران طراحی شوند .ارتقهای مراقبهت معمهولی و "رسهمی"

سطو همبسهتگی اجتمهاعی و نظهارت اجتمهاعیِ غیررسهمی

توسههط دربانههان بههالقوه ،ماننههد نگهبانههان محوطههة پارکینه

و

تأکید میکرد .پژوهشگران متعددی موضوعِ نشانههای فیزيکی

کارمندان و متصديان پذيرش هتل ،نیز مهم است .اصل کلیتهرِ

و اجتماعیِ بیتمدنیهها و تهرس از جهرم را بیشهتر گسهترش

"سختتر کردن هدف" ،از اجزای رهیافت پیشگیری از جهرم

دادهاند ( .)Lewis & Salem, 1986وکرل و وايتزم برای افزايش

از طريههق طراحههی محیطههی نیههز هسههت .نمونههههههای آن،

ايمنی و امنیت در فضای شهری سه عامل را بیان میکننهد-1 :

سازوکارهايی را شامل میشود که به وسیله قفلههای پنجهره،

آگاهی از محهیط؛  -3قابلیهت مشهاهده توسهط ديگهران و -9

چفت و بند برای درها ،لوالهای داخلی ،دوربهی مهدار بسهته،

دسترسی آسان به کمك در صورت نیهاز .رويکردههای جديهد

ورود يهها دسترسههی را غیههرممک يهها کنتههرل مههیکنههد و نیههز

طراحی محیطی بر اي نکته تأکید دارند که با توجه به ساختار

تکنولههوژی دوربههی مههدار بسههته مراقبههت «رسههمیِ» مههنظم را

کالبدی فضاهای شهری و تهدوي و اعمهال ضهوابط ويهژه در

امکانپذير میسازد (.)Cozens, 2002: 134

شکسهتة» ويلسهون و کلینه

(& Kelling, 1982

آنها میتوان به میزان گسهتردهای از ارتکهاف جهرايم شههری

تحقیقات زيادی تأثیرات اجزای نظريه پیشگیری از جهرم

جلوگیری کرد .اي امر از طريق کاهش ظرفیت بهالقوه طبیعهی

از طريق طراحی محیطی روی ترس از جرم را تأيید کهردهانهد

مناطق شهر در جرمخیزی و يا امکاندهی به وقوع جرم ،امکان

(

تحقق میيابد (پورجعفر و همکاران.)11 :1981 ،

2007

پیشگیری از جرم از طريق طراحی محیطی در سهالههای

& Blobaum & Hunecke, 2005; Pain, 2000; Schneider

 .)Kitchen,پژوهشههی کههه توسههط اشههنايدر و کیههتچ

1

( )3551بههی اجههزای رويکههرد پیشههگیری از جههرم از طريههق

اخیر ،به لحاظ چشمانداز اجتماعی ه فیزيکی در جرمشناسی و

طراحی محیطی با ترس از جهرم انجهام شهد ،نشهان داد؛ ايه

برنامهريزی شهری ،ظهور کرده است .اي مفاهیم« ،فضای قابل

رويکرد میتواند ترس از جرم را کاهش دهد .به طور خهاص،

دفاع» را به رويکردی کلیتر و جامعه محورتر اصال کردنهد.

اي پژوهش نشان داد که ديدهبانی و مراقبت خوف با اسهتفاده

اي موضوع ،بر اسهاس چههار راهبهرد کلیهدیِ تعیهی قلمهرو

از نور میتواند قابلیت ديده شدن محیط؛ به ويژه پیادهروهها را

مالکیت ،مراقبهت معمهولی ،فعالیهت حمهايتی و کنتهرل ورود،

افزايش دهد و در نتیجه ،باعث افزايش احساس امنیهت شهود.

مورد اصال و ارزيابی مداوم است .يك بُعد ضروری ديگر ،با

قابل ديد بودن محیط در يك فاصله خهاص مهیتوانهد فهرد را

حفظ و مديريتِ مؤثر و مداوم فضای شهری سروکار دارد کهه

قادر سازد تا در مقابل هر چیزی که او را تهديد مهیکنهد ،بهه

به طور فعال مورد استفاده بوده و از استفادة کم و نامناسهب از

سهرعت واکهنش نشهان دههد

.)Blobaum

چنی فضايی جلوگیری میکند (برای مثال ،رها کردن و خالی

پژوهشها نشان داد که برخی از اجزای  CPTEDقادر بودهاند

گذاشت ) .حصارها ،طرز سنگفرشها ،زيباسازی باغهها ،هنهر،

اعمال مجرمانه و يا ترس از جرم را کاهش دهند يها مهديريت

عاليم ،مراقبت خوف و محوطهسازی ،نمونهههايی از طراحهی

کنند (.)Kajalo & Lindblom, 2010; Md Sakip S. R. et al 2012

(& Hunecke, 2005

فیزيکی هستند که میتوانند به طور آشکار بیانگر مالکیت فعال
Schneider & Kitchen

1

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پیاپی  ،11شماره سوم ،پايیز 1931
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تئوری بیسازمانی اجتماعی

قرار گرفت؛

نظريه بیسازمانی اجتماعی شماری از ديهدگاهههای نظهری را

در گام سوم شاخصهای نهايی ،با توجهه بهه معیارههای:

شامل میشود که درصدد تشري و تبیی فرايندهای انديشهای

سط تحلیل مطالعات تحقیق ،موضهوعیت داشهت عوامهل در

و ذهنی ترس از جرم هستند .اي ديدگاهها شامل :مهدل تنهوع

حوزه مطالعات کالبدی -فضايی و در دسترس بودن اطالعات

خرده فرهنگی (ناهمگنینژادی) ،بینظمی /بیتربیتهی ،نگرانهی

مورد نیاز برای ارزيابی انتخاف شد.

از فساد و انحطاط در جامعه (انحطاط) میشهوند .مهدل تنهوع

شاخصسازی و عملیاتی کردن مفههوم احسهاس امنیهت:

خرده فرهنگی پیشنهاد میکند مردمی که در همسهايگی افهراد

احساس امنیت يا ناامنی و ترس از جرم ،بهه طهور نظهری بهه

با تنوع قومی ،نژادی و فرهنگی رندگی میکنند ،ترس بیشتری

عنوان يك واکنش احساسی از تهرس و اضهطراف نسهبت بهه

از خود نشان میدهند؛ زيرا فرهن  ،سبك زندگی و رفتار اي

جرايم و يا نمادهايی کهه يهك فهرد آنهها را مهرتبط بها جهرم

نوع همسايگان برای آنها نامأنوس است .ايه اثرهها هنگهامی

مهیدانهد ( )Ferraro & La Grange, 1987, 1992تعريهف شهده

کههه پیونههدهای اجتمههاعی محلههی ضههعیف باشههد ،افههزايش

است .برای ايجاد يك واکنش ترس در انسهانهها ،شهناخت از

میيابد ).(Lane & Meeker, 2005

يك موقعیت که دارای حداقل پتانسیل خطر واقعی يها تصهور
شده  ،نیاز است ( .)Ferraro, 1995در تحقیق حاضهر ،احسهاس

روششناسی

امنیت در حیطههای جانی ،شغلی -مالی و حیثیتی در فضاهای

اي پژوهش به لحهاظ رويکهرد بهه موضهوع احسهاس امنیهت

عمومی باز شهر بنهدرعباس مطالعهه خواههد شهد .مقصهود از

(بررسههی ،تحلیههل و ارايههه الگههو) از نههوع پیمايشههی اسههت.

الگوی فضايی پراکندگی پديدههای جغرافیايی يا فعالیهتههای

روششناسی تحقیهق حاضهر بهر پايهه الگهوی تلفیقهی :مهدل

اقتصادی ،در سراسر سط زمی و يها در داخهل يهك ناحیهه،

شناخت ،مدل تحلیهل اسهت .مهدل شهناخت؛ الگهو و فراينهد

تحت شرايطی ،شکلگیری الگوها را امکانپذير میسهازد .ههر

ارزيابی عوامل مؤثر بر احساس امنیهت تها تعیهی پارامترهها و

الگوی فضايی ،حاصل تصهمیمگیهریههای انسهانی اسهت .در

اليههای اطالعاتی مورد نیاز برای تحلیل را ارايه میدهد .مدل

سط زمی هر الگوی فضايی ،غالباا از سه فرم هندسهی؛ نقهاط

تحلیل؛ چگونگی به کارگیری روشههای تحلیلهی (فضهايی و

(گرهها) ،خطوط و حوزهها و يك سهط جغرافیهايی تشهکیل

غیرفضايی) مورد نیاز برای ارزيابی و سنجش را تعیی میکند.

میشود (شکوئی .)333-9 :1910 ،الگوی فضايی ،عبارت است از

برای شناسايی شاخصهای مؤثر بهر احسهاس امنیهت در ايه

يك گره به هم پیوسته کارکردی از فعالیتهای اقتصادی و يها

پژوهش سه مرحله زير طی شد:

سکونتگاهی در يك حهوزه ويهژه کهه دارای ابعهاد همگهونی،

گام اول بر اسهاس پهژوهشههای پیشهی شهاخصههای
احساس امنیت و عوامل مؤثر بر آن استخراج گرديد؛
در گام دوم شاخصهای استخراج شده با توجه به شرايط
اجتماعی و فرهنگی شهر بندرعباس مورد تدقیق و بومیسازی

گرههی و سلسههله مراتبهی اسههت (شههکوئی .)331 :1910 ،در ايه
پژوهش احساس امنیت با اسهتفاده از طیهف لیکهرت بها ابهزار
پرسشنامه سنجش شد.

الگوی فضايی انداموار احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری ،نمونه موردی :شهر بندرعباس
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جدول  -عملياتی سازی متغيرهای مستقل (عوامل کالبدی ،زمينهای و اجتماعی فضاهای عمومی)
شاخصهای سنجش هر کدام از عوامل

عوامل تأثير گذار بر احساس امنيت در فضاهای
شهری

کاربریها و فعالیتها ،دسترسیها و اتصاالت فضا ،بیدفاع بودن فضا (پنجرههای شکسته) ،بافهت و

عوامل کالبدی

خوانايی فضا ،کمیت و کیفیت مبلمان و پذيرش روانی فضا
عوامل زمینهای (فردی و فضايی)

دسترسی به حمل و نقل عمومی ،وجود و حضور پلی ،يا نگهبان در فضا

عوامل اجتماعی– فضايی

سرمايه اجتماعی ،رفتارهای نامتمدنانه (ناهنجاریهای اجتماعی) و ساختار اجتماعی

در سط فرد است.

جامعه آماری و شیوه نمونهگیری :جامعه آماری پهژوهش
فضاهای عمومی روبهاز شههر بنهدرعباس اسهت کهه در همهه

يافتههای پژوهش :يافتهههای توصهیفی نشهان داد کهه در

فضاهای عمومی اصلی شهر شامل خیابانها ،پارکها (اعهم از

مجموع از هشت شاخص کالبدی تأثیرگذار بر احساس امنیت

ساحلی و غیرساحلی) و بازارهای شهر بهه طهور تصهادفی بها

در فضاهای عمومی شههر بنهدرعباس تقريبهاا همگهی در حهد

 335نفر از افراد حاضر در ايه فضهاها مصهاحبه شهد .واحهد

متوسط و متوسط به پايی  -نامناسب -هستند.

تحلیل در اي تحقیق چند سطحی؛ در سط فضای عمهومی و
جدول  -2چکيده ارزیابی شهروندان از شاخصهای کالبدی فضاهای عمومی
جهت تأثير

معنیداری تفاوت وضعيت ارزیابی از

بر احساس

شاخص در هر نوع از فضاهای عمومی با هم،

انحراف

امنيت

با استفاده از آزمون آناليز واریانس

معيار

شاخص

ميانگين

مستقیم

5651

5639

3690

وضعیت روشنايی

مستقیم

5631

1610

9659

دسترسی به راه فرار از خطر در مواقع اضطراری در فضای عمومی

معکوس

56555

معکوس

56559

قرارگیهههری در بهههی حصهههارها-ديوارههههای بلنهههد-درختهههان و
1611

3693

ساختمانهای بلندمرتبه
ورود موتورسیکلت و وسايل نقلیهه موتهوری در محهل پیهادهرو و

1611

3683

ساير محلهای استراحت

مستقیم

56551

1613

3619

وجود کاربریهای مختلف در فضای عمومی

مستقیم

5639

1650

3613

مناسب بودن کف پوش ،مسیر تردد ،بازی و  ...در فضايی عمومی

معکوس

5618

5630

369

مخروبه و متروکه بودن ساختمانهای اطراف فضای عمومی

مستقیم

56551

56553

3601

تمیز و بهداشتی بودن فضای عمومی

چنانکه در جدول  3مشاهده میشود ،ارزيابی شههروندان

عوامل کالبدی تأثيرگذار بر احساس امنيت

از وضعیت شاخصهای کالبدی احساس امنیهت در فضهاهای

يافتههای حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیری با روش گام

عمومی شهربندرعباس متوسط به پهايی اسهت .لهذا مهیتهوان

به گام نشهان داد از بهی عوامهل کالبهدی وارد شهده در مهدل

نتیجه گرفت که وضعیت فعلی شاخصهای کالبدی فضهاهای

رگرسیونی ،شاخصهای :ورود موتورسیکلت و وسهايل نقلیهه

عمومی شهر بندرعباس از نظر شهروندان مناسب نیست.

موتوری در محل پیادهرو و ساير محلهای استراحت ،وضعیت
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روشنايی ،مناسب بودن کفپوش ،مسیر تهردد ،بهازی و  ...در

ساختمانهای اطراف فضهای عمهومی بها ضهريب همبسهتگی

فضايی عمومی ،قرارگیری در بی حصارها -ديوارهای بلنهد-

 R=0.46مجموعهاا  R2=0.24از واريههان ،احسههاس امنیههت در

درختان و ساختمانهای بلندمرتبهه ،مخروبهه و متروکهه بهودن

فضاهای عمومی را تبیی میکنند.

جدول  -3ارزیابی شهروندان از شاخص های اجتماعی فضاهای عمومی
جهت تأثير بر احساس

معنیداری تفاوت وضعيت ارزیابی

امنيت

از شاخص در هر نوع از فضاهای

شاخص

عمومی با هم

ميانگين

انحراف معيار

مستقیم

5691

5631

3631

نظارت عمومی

مستقیم

5651

1653

9613

میزان تردد در فضا

معکوس

5651

1611

9659

بینظمی و به هم ريختگی فضا

معکوس

5651

1610

3693

حضور افراد مزاحم

معکوس

56553

1619

9619

ناهمگونی جمعیت استفاده کننده

چنانکههه در جههدول فههوق مشههاهده مههیشههود ،ارزيههابی

چند متغیری با روش گهام بهه گهام نشهان داد از بهی عوامهل

شهروندان از وضعیت شاخصهای اجتماعی احسهاس امنیهت

اجتماعی وارد شده در مدل رگرسیونی ،شاخصهای :نظهارت

در فضههاهای عمههومی شهههربندرعباس بههه طههور کلههی در حههد

عمومی ،بینظمی و به هم ريختگی فضا ،حضور افراد مهزاحم،

متوسط است .همچنی  ،يافتهههای حاصهل از آزمهون ضهريب

نههاهمگونی جمعیههت اسههتفاده کننههده بهها ضههريب همبسههتگی

همبستگی پیرسون و اسهریرم نشهان داد تمهام شهاخصههای

 R=0.40مجموعهها  R2=0.16از واريههان ،احسههاس امنیههت در

اجتماعی فضاهای عمومی با احسهاس امنیهت در ايه فضهاها

فضاهای عمومی را تبیی میکنند.

رابطه معنیداری دارند .يافتههای حاصل از آزمهون رگرسهیون
جدول  -4چکيده ارزیابی شهروندان از وضعيت شاخصهای زمينهای در فضاهای عمومی
جهت تأثير بر

معنیداری تفاوت وضعيت ارزیابی از

احساس امنيت

شاخص در هر نوع از فضاهای عمومی

انحراف

با هم

معيار

ميانگين

شاخص

مستقیم

56551

16313

9653

دسترسی به حمل و نقل عمومی

مستقیم

56551

16599

3611

وجود پلی ،يا نگهبان در فضا

چنانکه در جدول فوق مشاهده میشود ،يافتههای حاصل

متغیری با روش گام به گام نشان داد از بهی عوامهل زمینههای

از آزمون ضريب همبستگی پیرسون و اسریرم نشان داد تمهام

وارد شده در مدل رگرسیونی ،شاخص حضور پلی ،يا نگهبان

شاخصهای زمینهای فضاهای عمومی بها احسهاس امنیهت در

در فضا با ضهريب همبسهتگی  R=0.32مجموعهاا  R2=0.10از

اي فضاها رابطه معنیداری دارند.

واريان ،احساس امنیت در فضاهای عمومی را تبیی میکنند.

همچنی  ،يافتههههای حاصهل از آزمهون رگرسهیون چنهد

الگوی فضايی انداموار احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری ،نمونه موردی :شهر بندرعباس
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عوامل تأثيرگذار برر الگروی فضرایی احسراس امنيرت در

چنانکه آورده شد ،الگوی فضايی موجود احسهاس امنیهت بها

فضاهای عمومی شهر بندرعباس

حد مطلهوف آن در اکثريهت قريهب بهه اتفهاق شهاخصههای

برای پاسخگويی به اي سؤال به طهور مکمهل از آزمهونههای

کالبدی ،اجتماعی و زمینهای فاصله دارد .همچنی  ،يافتههههای

همبستگی و پیرسون استفاده شد .يافتههای حاصهل از آزمهون

تحلیلی پژوهش نشان داد همه شاخصهای فضايی با الگهوی

همبستگی پیرسون و اسریرم نشان داد :بی احساس امنیت بها

موجود احساس امنیت رابطهه دارنهد .لهذا بهرای دسهتیابی بهه

عوامل اجتماعی (ضريب همبستگی پیرسون بها ()R= -0.373

الگههوی مناسههب بايههد تغییراتههی در همههه الگوهههای موجههود

و ضريب همبستگی اسریرم با ( ،)R= -0.375کالبدی ضريب

شاخصها به منظور بهبهود و اصهال آنهها صهورت پهذيرد.

همبسههتگی پیرسههون بهها ( )R= 0.304و ضههريب همبسههتگی

امروزه آنچه در برنامهريهزی راهبهردی مههم اسهت ،شناسهايی

اسریرم با ( )R= 0.270و زمینهای (ضريب همبستگی پیرسون

عوامل کلیدی تأثیرگذار بهر پديهدههاسهت .لهذا بها توجهه بهه

با ( )R= 0.242و ضريب همبستگی اسهریرم بها ()R= 0.242

يافتههای حاصل از رگرسیون چند متغیری ،به ترتیهب عوامهل

رابطههه معنههاداری در سههط  5/51وجههود دارد .جهههت رابطههه

اجتماعی ،زمینهای و کالبدی بر احسهاس امنیهت تهأثیر دارنهد؛

احساس امنیت با عوامل اجتماعی معکوس است؛ يعنی هر چه

لک اگرچه در اي الگو سهم عوامل اجتمهاعی و زمینههای در

شاخصهای اجتماعی فضايی نامناسبتر باشد ،احساس امنیت

تبیی واريان ،الگوی موجود احساس امنیت بیشتر است؛ امها

کمتر میشود و بالعک .،چنانکه انتظار میرود جههت رابطهه

وقتی عمیقتر میشويم ،بنا بر مبانی تئوريك ،عوامل اجتمهاعی

در عوامل کالبدی و زمینهای با احساس امنیت مسهتقیم اسهت؛

خود معلول عوامل کالبدی هسهتند؛ بهه ايه معنهی کهه وقتهی

يعنی هر چه شهاخصههای کالبهدی و زمینههای در فضهاهای

شاخصهای کالبهدی احسهاس امنیهت در وضهعیت مطلهوبی

عمومی مطلوفتهر باشهد ،احسهاس امنیهت بیشهتر مهیشهود.

باشند ،ناهنجاریهای اجتماعی در فضاهای عمومی کهاهش و

همچنی  ،رابطه تعاملی بی عوامل کالبدی و زمینهه بها عوامهل

زمینه بروز فعالیتهای اجتماعی مثبت و تأثیرگذار بر سهرمايه

اجتماعی ،معکوس و معنادار است .بنابر مبانی نظری ،چنانکهه

اجتماعی فراهم میشود .با عنايت به ايه موضهوع ،اقهدام بهه

وضعیت شاخصهای کالبهدی و زمینههای در فضهای عمهومی

آزمون تأثیرات عوامل کالبدی و زمینهای بر عوامهل اجتمهاعی

مطلوف نباشد ،زمینه بهرای ظههور و بهروز مسهايل اجتمهاعی

شد .يافتههای حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیهری نشهان

فضايی افزايش پیدا میکند و بالعک.،

داد که همبستگی بی عوامل کالبدی بها اجتمهاعی  R=-0.48و
2

با توجه به اينکه برای برنامهريزی راهبردی در يك حوزه

ضريب تعیی آن  R =0.23است .با توجه به اينکه همه عوامل

نیازمند مشخص کردن عوامل کلیهدی تأثیرگهذار بهر احسهاس

اجتماعی ،زمینههای و کالبهدی در تعامهل بها يکهديگر الگهوی

امنیت در فضاهای عمومی هستیم ،لذا بايد با استفاده از تحلیل

موجود احساس امنیت را تبیی کردهاند ،میتوان نتیجههگیهری

رگرسیون چند متغیری میزان تأثیر هر کدام از عوامل فهوق بهر

کرد که الگوی فضايی احساس امنیت الگويی انداموار اسهت و

متغیر وابسته را آزمهون کهرد .در ادامهه ،يافتههههای حاصهل از

لذا الگوی مناسب بايد بها توجهه بهه انهداموارگهی جنبههههای

آزمون رگرسیون چندمتغیری هر کدام از فاکتورههای کالبهدی،

کالبدی ،اجتماعی و زمینهای احسهاس امنیهت ارايهه شهود .در

اجتماعی و زمینهای بر احساس امنیت ارايه شده است.

ادامه ،الگوی مناسب ههر شهاخص آورده شهده اسهت .بهدون
شك ،با توجه به انداموار بودن الگوی مناسب بايد تمامی ايه

الگوی مناسب کالبدی احساس امنيت در فضاهای عمومی
شهر بندرعباس

شاخصها در تعامل با هم ديده شوند.
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ویژگیهای الگروی کالبردی مناسرب احسراس امنيرت در

قرار گیری در بی حصارها ،ديوارههای بلنهد ،درختهان و

فضاهای عمومی

ساختمانهای بلند مرتبه :ارزيهابی پاسهخگويان از قهرارگیهری

چنانکه آورده شد ،يافته حاصل از رگرسیون چنهد متغیهری بها

فضاهای عمومی در بی حصارهای سط شهر بنهدرعباس بها

روش گام به گام نشان داد که از بی شاخصهای کالبهدی در

میانگی  3615در طیف پنج قسمتی نشاندهنده اي اسهت کهه

يههك مههدل چنههد متغیههره ،شههاخصهههای کالبههدی" :ورود

شهروندان چگهونگی قهرار گیهری فضهاهای عمهومی در بهی

موتورسیکلت و وسايل نقلیه موتوری در محل پیادهرو و ساير

حصارها و ديوارهای بلند را متوسط به پايی ارزيابی کردهاند.

محههلهههای اسههتراحت ،وضههعیت روشههنايی ،مناسههب بههودن

برای جلوگیری از واقع شدن در بی حصارها ،ديوارهای بلند،

کفپوش ،مسیر تردد ،بازی و  ...در فضايی عمومی ،قرارگیری

درختان و ساختمانهای بلند مرتبه در فضاهای عمهومی بايهد

در بی حصارها -ديوارهای بلند -درختهان و سهاختمانههای

فضاها با قابلیت ديد مناسب طراحی شوند .همچنی  ،فواصهل

بلندمرتبه ،مخروبه و متروکه بودن ساختمانهای اطراف فضای

درختان بايد بهه گونههای باشهد تها از ايجهاد منهاطق کهور بها

عمومی" تأثیرات معنیداری بر احساس امنیت دارنهد .لهذا در

حايلهايی ،نظیر :بوتههها ،درختچهههها و درختهان کهه امکهان

طراحی الگوی مناسهب احسهاس امنیهت بايهد بهه ايه قبیهل

نظارت مستقیم را دشوار میکند ،مانع شود.

شاخصها اهمیت بیشتری داده شود.
نور و روشنايی :ارزيابی پاسهخگويان از وضهعیت نهور و

ورود موتورسیکلت در محل پیادهرو و سهاير محهلههای
استراحت :ارزيابی پاسخگويان از ورود موتورسیکلت در محل

روشنايی در فضاهای عمومی سط شهر بندرعباس با میانگی

پیادهرو در فضاهای عمومی بها میهانگی  3635در طیهف پهنج

 3690در طیف پنج قسمتی نشاندهنده اي است که شهروندان

قسمتی نشاندهنده اي اسهت کهه شههروندان وضهعیت آن را

ارزيابی مثبتی از وضعیت روشهنايی و نهور فضهاهای عمهومی

مناسب نمیدانند .الگوی مناسب در اي قبیل فضهاها ،الگهويی

ندارند و وضعیت آن را متوسط به پايی ارزيابی کردهاند .په،

است که مانع از ورود موتورسیکلت و  ...به پیادهرو و فضهای

برای رسیدن به سط مطلوف روشنايی در فضهاهای عمهومی

استراحت شود .اي اقدام يکی از کلیدیتري اقدامات دستیابی

بندرعباس بايد میزان روشنايی اي فضهاها را افهزايش داد؛ بهه

به الگوی مناسب است.

ويژه خیابان دانشگاه ،پارک دباغیان ،بازار  33بهم در اولويت
هستند.

وجود کاربری های مختلف در فضا :ارزيابی پاسهخگويان
از وجود کاربریهای مختلف در فضاهای عمومی بها میهانگی

دسترسی به راه فرار از خطر در مواقع اضطراری :ارزيابی

 3619در طیف پنج قسمتی نشاندهنده اي است که شهروندان

پاسخگويان از چگهونگی وجهود راه فهرار از خطهر در مواقهع

ارزيابی مثبتی از چگونگی وجود کاربریهای مختلف فضاهای

اضههطراری در فضههاهای عمههومی سههط شهههر بنههدرعباس بهها

عمومی ندارنهد و وضهعیت آن را متوسهط بهه پهايی ارزيهابی

میانگی  9651در طیف پنج قسمتی نشاندهنده اي اسهت کهه

کردهاند .پ ،برای رسیدن به حد مطلوف احسهاس امنیهت در

شهههروندان از چگههونگی وجههود راه فههرار از خطههر در مواقههع

فضاهای عمومی بندرعباس بايد با ايجاد کاربریهای مختلهف

اضطراری فضاهای عمومی ارزيابی متوسطی دارند و وضهعیت

در فضا ،زمینه حضهور افهراد و پويهايی فضها در سهاعتههای

آن را متوسط ارزيابی کردهانهد .الگهوی مناسهب دسترسهی در

مختلف را به وجود آورد؛ بهويژه اي کهاربریهها بايهد باعهث

فضاهای عمومی اي است که اي فضاها قابلیت ديد مناسب و

رونق بخشیدن بهه ايه فضهاهای عمهومی در ايهام تعطیهل و

دسترسی آسان برای فرار از خطر در مواقع ضروری را داشهته

ساعات خلوت شوند.

باشند.

مناسب بهودن کهفپهوش مسهیر تهردد ،بهازی و ورزش:
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ارزيابی پاسخگويان از مناسب بودن کهفپهوش مسهیر تهردد،

ویژگیهای الگوی مناسب اجتمراعی احسراس امنيرت در

بازی و ورزش سهط شههر بنهدرعباس بها میهانگی  3613در

فضاهای عمومی شهر بندرعباس

طیف پنج قسمتی نشاندهنده اي است که شهروندان ارزيهابی

چنانکه آورده شد ،الگوی اجتماعی موجود احساس امنیت بها

مثبتی از وضعیت کفپوش ،مسهیر تهردد ،بهازی و ورزش در

حد مطلهوف آن در اکثريهت قريهب بهه اتفهاق شهاخصههای

فضاهای عمهومی ندارنهد و آن را متوسهط بهه پهايی ارزيهابی

اجتماعی فاصله دارد .همچنی  ،در يافتههای تحلیلی پهژوهش

کردهاند .برای دستيابی به الگوی مناسب بايهد ايه فضها بها

مشاهده شد که همه شاخصهای اجتماعی با الگهوی موجهود

مصال مناسب و  ...کفسازی شوند.

احساس امنیت رابطهه دارنهد .لهذا بهرای دسهتیابی بهه الگهوی

مخروبه يا متروکهبودن سهاختمانههای اطهراف :ارزيهابی

مناسب بايد تغییراتی در همه الگوهای موجود شاخصهها بهه

پاسخگويان از مخروبه يا متروکهبودن سهاختمانههای اطهراف

منظور بهبود و اصال آنها صورت پذيرد؛ اما امروزه آنچه در

فضاهای عمومی سط شهر بنهدرعباس بها میهانگی  3695در

برنامهريزی راهبردی مهم است ،شناسايی عوامل کلیدی بهرای

طیف پنج قسمتی نشاندهنده اي است کهه فضهاهای عمهومی

مداخله است .لذا با توجه به يافتههههای حاصهل از رگرسهیون

کمتر در بی فضاهای مخروبه يها متروکهه قهرار دارنهد .بهرای

چندمتغیری به ترتیب نقش شهاخصههای" نظهارت عمهومی،

دستيابی به الگوی مناسب بايد اوال فضاهای جديهد عمهومی

بههینظمههی و بههه هههم ريختگههی فضهها ،حضههور افههراد مههزاحم،

در مکانهای مناسب ايجاد شوند و ثانیاا برای احیای فضهاهای

ناهمگونی جمعیهت اسهتفادهکننهده در تبیهی الگهوی موجهود

موجود ،مجموعهای از اقدامات نوسازی و بهسازی اجرا شود.

احساس امنیت بیشتر و معنیدار بود .لهذا در طراحهی الگهوی

تمیز و بهداشتی بودن :ارزيابی پاسخگويان از میزان تمیهز

مناسب اجتماعی احساس امنیت بايد به اي قبیل شهاخصهها

و بهداشتی بودن فضاهای عمومی سهط شههر بنهدرعباس بها
میانگی  3608در طیف پنج قسمتی نشاندهنده اي اسهت کهه

اهمیت بیشتری داده شود.
در ادامه ،ويژگی الگوی مناسب هر کدام از شاخصههای

شهروندان ارزيابی مثبتی از میهزان تمیهز و بهداشهتی بهودن در

اجتماعی ارايه شده است:

فضاهای عمومی ندارنهد و وضهعیت آن را متوسهط بهه پهايی

ديههده شههدن توسههط ديگههران (نظههارت عمههومی) :ارزيههابی

ارزيابی کردهاند .برای رسیدن به سط مطلوف میهزان تمیهز و

پاسخگويان از نظارت عمومی در فضاهای عمومی سط شهر

بهداشتی بودن فضاهای عمومی بندرعباس ،بايد با فراهم کردن

بندرعباس با میانگی  3631در طیف پنج قسمتی ،نشهاندهنهده

تسهههیالت بهداشههتی و آمههوزش اسههتفادهکننههدگان بههه تمیههز

اي است که شهروندان نظارت عمومی در فضاهای مختلف را

نگهداشت فضاهای عمومی ،وظیفهشناسی مهأموران شههرداری

در حد متوسط میداننهد .میهانگی ارزيهابی ههر کهدام از ايه

به نظافت و تمیزی فضهاهای عمهومی باعهث ارتقهای کیفیهت

فضاها در مقايسه با ديگر فضاها تفهاوت معنهیداری را نشهان

جذابیت فضا و به تبهع آن آسهايش ،رفهاه و احسهاس امنیهت

نداد .برای رسیدن به سط مناسب میهزان ديهدهشهدن توسهط

شهروندان شد.

ديگران در فضاهای عمومی بنهدرعباس ،بها اقهداماتی ،ماننهد:

در مجموع ،با توجه به اينکه از هشت شهاخص کالبهدی،

ايجههاد فضههاهای فرهنگههی ،ورزشههی و ...در داخههل فضههاهای

پنج شاخص کالبدی تهأثیرات معنهاداری بهر احسهاس امنیهت

عمههومی بههرای حضههور و فعالیههت مسههتمر کودکههان ،زنههان،

داشتهاند ،در برنامهريهزی بهرای مداخلهه جههت دسهتیابی بهه

سالخوردگان و ....فرصت برای نظارت عمومی بیشتر میشود.

الگوی مناسب بايد به اي پنج شاخص اولويت بیشتری داد.

همچنی  ،مهیتهوان نظهارت اجتمهاعی را از طريهق ابزارههای
مکههانیکی (روشههنايی ،دوربههی  ،گیههت ،قفههل) و يهها طبیعههی

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پیاپی  ،11شماره سوم ،پايیز 1931
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(روزنهها) ،پنجرهها يا موانع طبیعی توسعه داد.

و پیشههگیرانه فضههايی احسههاس امنیههت بايههد اوالا طراحههی

میزان تردد در فضهای عمهومی :ارزيهابی پاسهخگويان از

شاخصهای کالبدی در فضا به درستی انجام شهود تها فضهای

میزان تردد در فضهاهای عمهومی سهط شههر بنهدرعباس بها

عمومی مکان امنی برای حضهور اراذل و اوبهاش نباشهد؛ ثانیهاا

میانگی  9613در طیف پنج قسمتی ،نشاندهنده اي است کهه

حضههور و برخههورد پلههی ،بايههد همیشههگی و قههاطع باشههد و

شهروندان ارزيابی مثبتی از میزان تهردد در فضهاهای عمهومی

مکانيابی استقرار نگهبان و پلی ،به گونهای باشد که نظهارت

دارند و وضعیت آن را متوسط به باال ارزيابی کردهاند .میانگی

کههاملی بههر فضهها داشههته باشههد .در اي ه راسههتا ،مههی تههوان از

ارزيابی از تردد در فضاهای عمومی تفاوت معنیداری را نشان

دوربی های مداربسته ،مشارکت شههروندان ،مهردم سهاک در

نداد .برای رسیدن به الگوی مناسب میهزان تهردد در فضهاهای

محل ،کسبه و  ....کمك گرفت و ثالثاا بايد فضاها را بها ايجهاد

عمومی بندرعباس میتوان با انجام اقداماتی ،مثل :فراهمسازی

کاربریهای مختلف و  ...پويا نمود.

دسترسههی مناسههب و فههراهمکههردن تسهههیالت مههورد نیههاز

میزان ناهمگونی جمعیت :ارزيابی پاسهخگويان از میهزان

استفادهکنندگان از فضا ،ايجاد جذابیت در فضاهای عمهومی و

ناهمگونی جمعیت در فضاهای عمهومی بها میهانگی  9619در

افزايش احساس امنیت ،از تردد زياد شهروندان و عابران پیهاده

طیف پنج قسمتی ،نشاندهنده اي است که شههروندان میهزان

يا ساکنان از معابر و مسیرهای دسترسی بهره گرفت.

ناهمگونی جمعیت در فضهاهای عمهومی را متوسهط بهه بهاال

میزان بینظمی و به همريختگی :ارزيهابی پاسهخگويان از

ارزيابی کردهاند .مقايسه میانگی ارزيابی از ناهمگونی جمعیت

بینظمی و به هم ريختگی در فضهاهای عمهومی سهط شههر

در فضاهای عمومی مختلف به طور معنیداری متفاوت است.

بندرعباس با میانگی  9659در طیف پنج قسمتی ،نشهاندهنهده

با توجه به موقعیت گردشگری شهر بندرعباس ،ايه شههر در

اي است که شهروندان بینظمی و به هم ريختگهی فضهاهای

اغلههب اوقههات سههال؛ بههه ويههژه در فصههل زمسههتان ،پههذيرای

عمومی را متوسط میدانند؛ در حالیکه حهد ايهدهآل آن صهفر

گردشگران و افراد جويای کار و  ...از سرتاسهر کشهور اسهت.

است .لذا برای جلوگیری از بی نظمهی و بهه ههمريختگهی در

لذا ناهمگونی جمعیت استفاده کننده از فضا در اي شهرسهتان

فضاهای عمومی بندرعباس بايهد ضهم آمهوزش شههروندان،

امههری طبیعههی اسههت .امهها نههاهمگونی جمعیههت در صههورت

سطلهای زباله در مکانهای مناسب قرار گیرد ،به کاربریهای

عدمنظارت مردمی و رسمی و با طراحهی نامناسهب فضهاهای

متناسب با مکان و سازگار مجوز داده شود ،واحهد زيباسهازی

عمومی میتواند زمینه بروز جرم و بزهکاری و به تبع احساس

شهههری نسههبت بههه حههذف و جلههوگیری از ديوارنوشههتههههای

ناامنی و  ...را فهراهم سهازد .په ،بهرای جلهوگیری از میهزان

ترسناک اقدام نمايد ،بها وضهع قهوانی از سهد معبهر و بسهاط

نههاهمگونی جمعیههت در فضههاهای عمههومی شهههری بايههد

وسايل در معابر جلوگیری شهود و از گونههههای درختهی کهه

شاخصهای کالبدی و زمینهای تأثیر گذار بر احساس امنیت را

برگريزی کمتری دارند ،استفاده شود.

بهبود بخشید.

میزان حضور افراد مزاحم :ارزيابی پاسخگويان از حضور

ويژگیهای الگوی زمینهای مناسهب احسهاس امنیهت در

افراد مزاحم در فضاهای عمهومی سهط شههر بنهدرعباس بها

فضاهای عمومی شهر بندرعباس :چنانکه آورده شهد ،ارزيهابی

میانگی  3695در طیف پنج قسمتی ،نشاندهنده اي است کهه

پاسههخگويان از می هزان حضههور پل هی ،،نگهبههان در فضههاهای

شهروندان ارزيابی مثبتی از حضور افهراد مهزاحم در فضهاهای

عمومی سط شهر بندرعباس با میانگی  3611در طیهف پهنج

عمومی ندارند .ايدهآل آن است که فضاهای عمومی عهاری از

قسمتی نشاندهنده اي است که شههروندان ارزيهابی مثبتهی از

حضور افراد مزاحم باشند .لذا برای دستیابی به الگوی مناسب

وضعیت از میزان حضور پلی ،،نگهبان در فضهاهای عمهومی

الگوی فضايی انداموار احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری ،نمونه موردی :شهر بندرعباس

ندارند و وضعیت آن را متوسط بهه پهايی ارزيهابی کهردهانهد.
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ويژه در بافتهای نوساز طراحی شوند.

همچنی  ،ارزيابی از دسترسی به وسیله حمل و نقل عموی در

میزان حضهور پلهی ،،نگهبهان و  ...در فضهای عمهومی:

فضههاهای عمههومی در حههد متوسههط اسههت .يافتههه حاصههل از

ارزيههابی پاسههخگويان از میههزان حضههور پلههی ،،نگهبههان در

رگرسیون چند متغیری با روش گام به گام نشان داد که از بی

فضاهای عمومی شهر بندرعباس با میانگی  3611در طیف پنج

شاخصهای زمینهای وارد شده در مدل رگرسهیونی ،شهاخص

قسمتی ،نشاندهنده اي است که شهروندان ارزيهابی مثبتهی از

حضور پلی ،يا نگهبان در فضا با ضريب همبسهتگی R=0.32

وضعیت از میزان حضور پلی ،،نگهبان در فضهاهای عمهومی

مجموعاا  R2=0.10از واريهان ،احسهاس امنیهت در فضهاهای

ندارند و وضعیت آن را متوسط به پايی ارزيابی کردهاند.

عمومی را تبیهی مهیکننهد .لهذا در طراحهی الگهوی مناسهب

برای افزايش میزان حضور پلی ،،نگهبهان و ...در فضهای

زمینهای احساس امنیت بايد به اي شاخص اهمیهت بیشهتری

عمومی شهری بايد از طريق اولويتبخشهی بهه فعالیهتههای

داده شود .در ادامه ،ويژگیهای الگوی مناسب احساس امنیهت

پلی ،بر پايهه اسهتفاده بیشهتر از دوربهی ههای مهدار بسهته و

در هر کدام از شاخصهای زمینهای ارايه شده است:

فناوریهای پیشرفته سامانههای اطالعات جغرافیايی ،افهزايش

دسترسی به وسايل حمل و نقهل عمهومی :چنانکهه آورده

مراکز پلی ،و کالنتری در محدوده فضهاهای عمهومی ،امکهان

شد ،ارزيابی از اي شاخص زمینهای ارزيابی در حهد متوسهط

نظارت مناسب انتظامی را افزايش داد .لذا مکانيهابی اسهتقرار

است .لذا برای دسترسی آسان شهروندان بهه وسهايل حمهل و

نگهبان و پلی ،بايد به گونهای باشد که نظارت کاملی بر فضها

نقل عمومی در فضاهای عمومی شهر بايد شبکههای حمهل و

داشته باشد .همچنی  ،میتوان از مشهارکت شههروندان ،مهردم

نقل عمومی با توجه به نیاز شهروندان و تهراکم جمعیهت؛ بهه

ساک در محل ،کسبه و  ...نیز کمك گرفت.
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