فصلنامه علمی-پژوهشی
نگرشهای نو در جغرافیای انسانی
سال دهم ،شماره دوم ،بهار 7931

ارزیابی اثرات بافت کالبدی در افزایش امنیت فضاهای شهری
(مطالعه موردی :محالت شهر امیرکال)
رضا لحمیان

1

استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه پیام نور «تهران» ایران
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چكیده
یکی از اساسیترین مشکالت جوامع امروزی ما وجود تهدیدات و خطراتی است که به طور روزمره در فضاهای شههری شههروددا
را تحت تأثیر قرار میدهد .این امر زمادی مشکلسازتر میشود که افراد در فضای زددگی روزمره خود یعنی در محل سکودت خهود
با رفتارهایی روبرو شودد که باعث عدم احساس امنیت آدها در این فضاها میباشد .در این پژوهش که بها رو

تویهی ی – تحلیلهی

کار شده با توجه به اهمیت موضوع امنیت اجتماعی شهر ،به منظور اجرای پژوهش سه فرضیه با اسهت اده از رو

میهدادی و تکنیه

پرسشنامه در دمودهای از شهروددا که با مدل کوکرا تعیین شده است ،مسئوال و مدیرا شهری و متخصصها و شههروددا شههر
امیرکال در دظر گرفته شده است و رو

دمودهگیری تصادفی میباشد .در تحلیل اسنادی دیز پس از استخراج و گردآوری دادههها از

منابع و همچنین با است اده از تحلیل پرسشنامه ،درستی یا عدم درستی فرضیههای پژوهش مشخص میگهردد .پرسشهنامه تنظهی شهده
تحقیق بین  352د ر از شهروددا و متخصصا امور شهری در محالت دوساز ( )731و محالت فرسوده ( )731تقسی و پس از جمع-
آوری ،دتایج بدست آمده با است اده از درم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ضریب آل ای کرودباخ آ محاسهبه کهه
برابر با  0. 887برآورد شده است ،که کمیت این عدد دشا دهنده پایایی مطلوب پرسشنامه تلقی میگردد .همچنهین در رو
و تحلیل دادهها در این پژوهش دیز از آزمو  Tی

تجزیهه

دمودهای ،برای بررسی تشخیص مطلوبیت مؤل هها و گویهها ،است اده از ضهریب

همبستگی پیرسو جهت بررسی رابطه بین مؤل ههای کالبدی با افزایش امنیت اجتماعی شهر امیرکال ،است اده شهد .دتهایج حایهل از
پژوهش حاکی از آ است که وضعیت مؤل ه های کالبدی در محالت دوسهاز و فرسهوده شههر امیهرکال در وضهعیت دهامطلوبی قهرار
داشته و با کی یت مددظر فایله بسیاری دارد .در این راستا و در جهت بهبود امنیت اجتماعی در شهر امیرکال پیشنهاداتی ارائه گردید
از جمله :فضاسازی برای مشارکت تمام مردم در عریههای مختلف اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و مذهبی.

واژههای کلیدی :بافت کالبدی ،محالت نوساز و فرسوده ،امنیت اجتماعی ،شهر امیرکال

( -7دویسنده مسئول) R_lahmian@yahoo.com
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مقدمه
یکی از اساسیترین مشکالت جوامع امروزی ما وجود تهدیدات و خطراتی است که بهه وهور روزمهره در فاها ای
شهری شهروندان را تحت تأثیر قرار مید د .این امر زمانی مشکلسازتر میشود که افراد در فاای زنهدیی روزمهره
خود یعنی در محل سکونت خود با رفتار ایی روبرو شوند که باعث عدم احساس امنیت آنها در فاا ایی باشد کهه
میبایستی در آنها راحت بوده و با فراغ بال خود و خانوادشان از آن فاا ا استفاده نمایند .بنهابراین مسهه ه امنیهت و
احساس امنیت در مه فاا ای شهری و مخصوصاً در فاا ای باز محالت مسکونی از ا میهت خاصهی برخهوردار
است ( .)Zarabian, 2010: 4آنچه در بررسی وراحی بهینه فاا ای شهری در جهت افزایش ایمنی و کا ش جرم در
شهر ا میت دارد ،رابطه فاا و محیط شهری با رفتار های اجتمهاعی اسهت ( .)Sattarzadeh & et al. 2010: 175در
واقع این موضوع که وی چند د ه اخیر به مطالعات وراحی بهینه فاا ای شهری در جهت افزایش ایمنی و کها ش
جرم افزوده شده است ،چارچوب عم ی برای تح یل فاایی و مکانی جرم و مطالعه رابطه نا نجاری با فاا و زمهان
در محدوده شهر ا فرا م می نماید ( .)Mahmoudinejhad, 2008: 416جالبترین مسألهای که در بروز جهرم مهورد
توجه قرار میییرد ،این است که چرا این اتفاق رخ داده است .برای این که بتوان از بروز جرم و کا ش آن در جامعه
پیشگیری کرد باید ابتدا اعوامل بروز آن را رصد کرده ( .)Sarirafraz & et al. 2009: 54سپس آنها را ریشهیابی کهرد
و از بهین بهرد .نخستین مﺒاحث ف سفی و سیاسی امنیت را در آثار افالوون و ارسطو میتوان یافهت ( Moazenjami,

 .)2005: 21سابقه امنیت را ادیان الهی و غیرالهی میتوان جستجو نمود .از  1191آیه قهرآن کهریم  359مهورد (6121
درصد) پیرامون ایمنی و امنیت است ( .)Farasatkhah, 1996: 42امنیت یکی از بارزترین وجوه بالندیی یک جامعهه
و زمینهساز رشد ،توسعه و ثﺒات آن محسوب مییردد .شکوفایی اقتصادی یک جامعه ،سرمایهیهذاری ،برنامههریهزی
برای توسعه ،پیشرفت و ر یونه فعالیتی که میتواند عام ی موثر برای بهﺒود اوضاع اقتصادی ،اجتماعی و سایر ابعهاد
جامعه باشد ،مه در سایه استقرار امنیت میباشند .در واقع امنیت از مهمترین ا هدا ،،منهابع و ارزش های اصهولی
پایدار جامعه است (« .)Hosseininesar & et al. 2012: 1منتسکیو» عقیده دارد «چون امنیهت نتیجهه صه

و صه

اولین قانون وﺒیعت است ،بنابرین بزرگ ترین اصول در حکومت ،ایجاد امنیت است و مقصود از امنیهت تنهها حفه
حیات نیست ،ب که تأمین آزادی است» ( .)Arizi & et al. 2012: 90امنیت به واقع آن چیزی است کهه وقتهی نﺒاشهد
کمﺒودش احساس میشود .از این زاویه امنیت مانند واست .مادامی که یچ یونه اختاللی در تنفس وای پاک بهه
وجوه نیاید ،اصالً به نیاز انسان به این ماده حیاتبخش اندیشیده نمیشود ،اما زمانی که کمﺒود آن احسهاس یهردد و
با وا کیفیت مط وبی نداشته باشد ،آن وقت است که نفس ا به شمار میافتد (.)Barabadi, 2005: 23
شهر امیرکال در شمال شهر بابل قرار دارد که تحت تأثیر شهر بابل به عنوان یکی از قطب مهم تجاری استان مازندران
روزانه پذیرای جمعیت زیادی میباشد ( .)Nasiri, 2004: 24از ورفی دیگر به دلیل قرار یرفتن در مسیر ارتﺒاوی بهه
شهر بابل که در ارتﺒاط با سه استان ی ستان ،خراسان شمالی و خراسان رضوی بوده ،مسهافران زیهادی از ایهن مسهیر
جهت مسافرت استفاده مینمایند و از مه مهمتر این کهه سهکونتیهاه های غیررسهمی و عهدم تهأمین و بهسهازی
زیرساخت ا و بهﺒود شرایط زندیی به منظور کا ش یسیختگی کالﺒهدی از جم هه محهالت دیهوکال و درزیکهال از
پیکره اص ی شهر که باعث کیفیت نامناسب ساختوساز ای شهری و عوامهل محیطهی کهه از دیهدیاه روانشناسهانه
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سﺒب یرایش افراد به خشونت میشوند ( .)Nabidoust, 2013: 67به وور ک ی در این مطالعات چگهونگی پیهدایش،
کیفیت و نحوه پراکندیی اعمال مجرمانه در محدوده جغرافیایی شهر مورد متناسب با بافت کالﺒدی و وراحی محیطی
مورد بررسی قرار میییرد و به کمک نمایش فاایی اعمال مجرمانه و ت فیق این اوالعات با داده های مکهانی محهل
ارتکاب جرایم و شاخص ای اجتماعی ،اقتصادی مجرم و محل سکونت او ،امکان شناسایی کهانون های جهرمخیهز،
پیشبینی محل ای احتمالی وقوع نا نجاری ا در محدوده شهر فرا م میشود ( .)Niazi, 2001: 132در نهایهت ایهن
اوالعات به شکل مؤثری میتواند به کا ش میزان جرایم در سط شهر و پیشگیری از بهزهکهاری و افهزایش امنیهت
اجتماعی کمک نماید .م نیومن و م کولمن ورفدار این عقیده بودند که نه فقط این ب وک ای آپارتمانی مسهکونی
و مرتفع عموماً مراه با جرم و بزهکاری ،فقر و شرایط مسکونی نامط وب میباشند ،ب که مچنین دیده شهده اسهت
که آن ا مناوق پشت صحنه خوبی برای روی آوردن به خالفکاری و سایر خشونت ا میباشند (Dickens, 1998, P.

 .)217در برخی موارد دیده شده است که در شهر امیرکال زمین اختصاص داده شده از ور ،شههرداری بهه فعهالیتی
خاص در سایر روز ا به فاای بالاستفاده تﺒدیل شده که با توجه به این که یچ نوع جمعیتی را به خود جذب نمی-
کند و در مسایگی چندین واحد مح های قرار دارد باعث کا ش احساس امنیت در محدوده میشود .ایهن پههو ش
بنا به ما یت موضوع و دفی که برای آن پیشبینی شده اسهت توصهیفی ه تح ی هی و در زمهره تحقیقهات کهاربردی
است .از آنجایی که در این پهو ش از ابزار پرسشنامه و مصاحﺒه برای یهردآوری اوالعهات موردنیهاز اسهتفاده شهده
بنابراین از زاویه دیگر میتوان این پهو ش را یک تحقیق پیمایشی (میدانی) 6نیز ق مداد کهرد .بها توجهه بهه ما یهت
موضوع ویهیی ا و معیار ای امنیت شهری که این تحقیق بدان پرداخته است ،جامعهه آمهاری ایهن پههو ش شهامل
خانوار ای ساکن در محالت نوساز و فرسوده شهر امیرکال بوده که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به وهور
تصادفی از جامعه آماری تعیین شده است .پس از جمعآوری اوالعات میدانی از وریق پرسشنامه با اسهتفاده از نهرم-
افزار  SPSSاقدام به تح یل روابط بین متغیر ای تحقیق شد .مچنین برای نمایش نتایج داده ای تح ی ی و توصیفی
از انواع نمودار ا ،دیایرام ا ،نقشه ا ،منحنی ا و  ...نیز استفاده شد .حال مسه ه در این است که چطور میتوان یهک
فاای بالاستفاده شهری را تﺒدیل به فاایی فعال کرد .با استفاده از فااسازی شههری .هد ،،سهاخت مجموعههای
است که عالوه بر کارکرد اص ی خود ،به عنوان فاای شهری جمعی ،فاایی باشد که قاب یت کشش جمعیت به خود
را داشته باشد .از این ره میتوان با فعال کردن فاا ای غیرفعال ،بایر و یا خالی از جمعیت و شور و یجان شههری،
میزان امنیت در این یونه فاا ا را در شهر امیرکال باال برد و از میزان جرم و جرایم شهری در آن مناوق کا ید.
پیشینه نظری
کو ن و مکار ( )6333در مقاله خود با عنوان "تغییرات اجتماعی و نرخ جرم و جنایت :رویکرد فعالیهت روزمهره"
دریافتهاند که مکان ،محیط جغرافیایی ،خصوصیات فیزیکی محیط ،معماری و وراحی فاا ا و به وور ک ی زمینه ای
موقعیتی میتوانند به عنوان متغیر ای تأثیریذار در رویکرد بهومشهناختی مطهرش شهوند .بهری و مکهار ( )6333در
پهو شی با عنوان "جرم ا و ناآرامی ای شهری" به بررسی تأثیر میزان مهاجرت ا به شهر ا پرداختههانهد و بهه ایهن

1.survey research

 632فصلنامه علمي  -پژوهشي نگرشهای نو در جغرافیای انساني – سال دهم ،شماره دوم ،بهار 7931

نتیجه دست یافتهاند که به موازات افزایش جمعیت شهر ا ،میزان جرایم شهری نیهز بهاال مهیرود .فنه

و مکهاران

( )1165در مطالعه خود با عنوان "تح یل فاایی و مکانیابی جرم خیهزی شههری در پکهن" بها اسهتفاده از  GISبهه
بررسی الگوی فاایی جرم خیزی در پکن پرداختنهد و بهه ایهن نتیجهه دسهت یافتنهد کهه سهاختار فاهایی و توزیهع
جغرافیایی جرم و جنایت در مراکز ش وغ و پرترافیک ،تراکم جمعیت شهری و در نهواحی مهاجرنشهین شههر بیشهتر
است .ابرا یمی و مکاران ( ،)6939در مقاله خود با عنوان "مؤثرترین عوامل جرمخیزی شههر ا بها نگهرش توسهعه
پایدار ،مطالعه موردی شهرستان قروه ،کردستان" به این نتیجه رسیدهاند کهه بهرای ارتقها سهط زنهدیی شههری از
رویکرد توسعه پایدار که تمام ابعاد زندیی فرد را در بر میییرد ،غ ﺒه بر مسائل شهری و مدیریت آنها بها توجهه بهه
جمعیت روزافزون شهر ا ،را ﺒرد ضروری جهان امروز بوده و مچنین یافتهانهد کهه در وقهوع بهزه و پیهدایش فهرد
بز کار و مجرم عوامل زیادی نقش دارند که میتوان با شناسایی آنها به رفع ایهن معاهل کمهک کهرده و در پهی آن
توسعه زیرساخت ای اقتصادی ،ایجاد فاای اشتغال در شهرستان قروه و فر ن سازی در این زمینهه پیشهنهاد شهد.
لطیفی و مکاران ( ،)6935در مقاله خود تحت عنوان "رتﺒهبندی عوامل تأثیریذار در جرمخیزی شهری بها رویکهرد
توسعه پایدار" به این د ،رسیدهاند که رویداد جرایم از نظر مکان ،زمهان و نحهوه شهکلییهری میشهه تصهادفی
نیست ،ب که اغ ب تا حدی به ساختار و ویهیی ای محل جرم بستگی دارد و میتوان یفت یک پدیده بسیار پیچیده
اجتماعی است که در محیط ای اجتماعی به شکل ای متفاوتی دیده میشود .از سویی وقهوع جهرم بهه عنهوان یهک
پدیده نامط وب اجتماعی ،ع ل اقتصادی و اجتماعی ،سیاسی ،فر نگی ،محیطی متعددی داشته است.
چارچوب نظری
یکی از حقوق مشروع شهروندان ،ایمن بودن در حین حاور در فاا ای شهری میباشد .این ایمنی باید از دو جنﺒه
مورد توجه واقع شود -6" :.امنیت فیزیولوژیک :یعنی آزادی از آزار ای جسمی و فیزیکهی -1امنیهت روانهی :یعنهی
داشتن حس مکان و حس تس ط بر فاا چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر اجتماعی در یک جامعه" ( Hosseinion,

 .)2007: 87فاا ای عمومی و یا نیمهعمومی که تحت نظر ،نگهداری و دارای حد و مهرز بهه وسهی ه هر شخصهی
باشند به واقع قابل دفاع ستند .فاا ای قابل دفاع بریرفته از مطالعه و تحقیقات اسکار نیومن در سال  6339تحهت
مین عنوان و با یک مفهوم قوی در زمینه ایجاد امنیت عمومی در نواحی شههری مهیباشهند .فاها ای قابهل دفهاع
مچنین به راه ای فرار و میزان احساس یمنامی و ناشناختگی کاربران از فاا وابسته میباشد ( Pourjafar & et al.

 .)2010: 71نظریه فاای قابل دفاع به بحث پیرامون ویفی از مکانیزم ا میپردازد کهه شهامل حصهار ای حقیقهی و
نمادین ،تعریف محکم و مشخص نواحی تحت تأثیر و بهﺒود فرصت ای نظارتی -کهه در کنهار یکهدیگر مهیتواننهد
محیطی را تحت کنترل ساکنان در بیاورند؛ میباشد .د ،این نظریه ایجاد امنیت در فاا میباشهد .نظریهه فاها ای
قابل دفاع به انتقاد از ساختمان ای بزریی میپردازد که شناسایی غریﺒه ا را ناممکن میسازند و دسترسی های کییهر
بدون نظارت را ایجاد نموده است .تحقیقات نیومن مشخص نموده که چگونه نظارت ضعیف میتوانهد بهه سههولت
ارتکاب جرم بدون ج ب توجه بینجامد و چگونه در دسترس بودن راه ای یریز ،فرار آسانتر مجرمهان را از صهحنه
جرم را موجب مییردد (.)Newman, 2002: 22
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Chart 1: Oscar Neumann's defensible space model, (Reference: Paul J & Patricia LBrantingham. The Theory of CPTED. Novambr
)1996

از ورفی دیگر فاا ای بیدفاع فاا ایی ستند که زمینه را برای کجروی در شهر فرا م میکند .برخهی از سهاخت-
وساز ای بیبرنامه و خارج از ضوابط موجب شده است تا در پی آن در شهر ا فاا ایی ایجاد شود کهه امکهان هر
یونه عمل مجرمانه و مخالف با ارزش ا و نجار ای اجتماعی در آنها مهیا شده و در برابر وقوع بز کاری و جهرم-
خیزی کامالً بیدفاع باشد .این یونه فاا ا ،فاها ای بهیدفهاع شههری نامیهده مهیشهوند (.)Dickens, 1998: 217
فاا ای بیدفاع در درون شهر ا ،به دلیل ویهیی ای فیزیکی و موقعیت قرارییریشان نسﺒت به سهایر نقهاط شههر،
قاب یت بیشتری برای وقوع رفتار ای انحرافی دارند ( .)Khoshnamak, 2001: 91مچنین مارکس بر این بهاور بهود
که وجود نظم اجتماعی در جامعه به سﺒب این است که یکهی از وﺒقهه های اجتمهاعی (وﺒقهه قدرتمنهد) از مزایهای
اقتصادی ویههای در جامعه برخوردار است و به سﺒب آن میتواند بر پایه قدرتی که در جامعه کسهب مهینمایهد بهر
دیگران (وﺒقه ای پایین) چیره یشته ،نظم اجتماعیای را که خود مناسب جامعه میداند ،تحمیهل نمایهد» ( Kamali,

« .)2000: 65از نظر مارکس تنها حمایت از نیرو ای تولید و برخورداری آنان از امنیت شغ ی میتواند امنیهتبخهش
جامعه باشد .زمانی که افراد راس و اضطرابی از تأمین مایحتاج زندیی نداشته باشند ،جامعه در امهان خوا هد بهود»
( .)Navinia, 2006: 39یکی دیگر از نظریه ای مرتﺒط با امنیت و جرایم شهری ،نظریه مدیریت افراد و محیط اسهت
که در آن استراتهی ای پیشنهادی ران کالرک در کتابش تحت عنوان وراحی عاری از جرم را ﺒرد های مخت فهی در
خصوص ج وییری از جرم عﺒارتند از -6 :استفاده از مواد سخت و پنجره ای محکم؛  -1جابجایی و انتقهال هد،؛
 -9کا ش مزایا برای بزهکاران؛  -4مراقﺒت و نظهارت رسهمی؛  -5مهدیریت محهیط (.)Pashaei & et al. 2007: 23
آلیس ک من نیز در سال  6335کتاب خود را تحت عنوان «آرمانیرایی در محاکمهه :خیهال و واقعیهت در خانهه های
وراحی شده» بر این نظر بوده است که معماری رفتار را تعیین میکند نه این که بر آن اثر بگذارد .تحقیقات او نشهان
داد که ر چه ورش ا ضعیفتر ساخته شوند ،مشکالت اجتماعی شایعتر خوا د بود .او در این زمینهه متغیر هایی را
مورد ارزیابی قرار داد که عﺒارتند از :اندازه ،چرخش ،ورودی و  .)Sojoudi, 2007: 18( ...نظریه پیشگیری از جرم از
وریق وراحی محیطی نیز در ابتدا به وسی ه سی .ری .جفری ابداع و تنظیم شده است .نظریه  CPTEDبر ایهن ادعها

 933فصلنامه علمي  -پژوهشي نگرشهای نو در جغرافیای انساني – سال دهم ،شماره دوم ،بهار 7931

استوار است که میتوان با "وراحی مناسب و کاربردی مؤثر از محیط از ارتکاب جرم پیشگیری کهرده و عهالوه بهر
بهﺒود کیفیت محیط زندیی بر ترس ناشی از جرم نیز غ ﺒه کرد" ( .)Crowe, 2000: 54ایهن نظریهه تمرکهز و هد،
خود را بر"محیط ساخته شده" و جرایم مرتﺒط و شایع در منازل مسکونی مانند دیوارنویسی ،تخریب و سرقت قهرار
مید د (  .)Cozens & et.al، 2005: 328این پیشگیری ،بر این باور است که مجرم ارتکاب جرم را انتخاب میکنهد،
جرم مع ول فرصت است ،مجرم فردی عقالنی است و جرم انتخابی عقالنی است و تأثیر یذاشتن بر عوامهل وضهعی
راحتتر از تغییر و مﺒارزه با ضعف ای بشری و اصالش شخصیت افراد است .در نتیجه راهحل مناسب را کهم کهردن
فرصت ای مجرمانه میداند .نظریه  CPTEDرا می توان این یونه تعریف کرد :وراحی مناسهب و کهاربری مهوثر از
محیط و ساختمان که منجر به کا ش جرم و ترس ناشی از جرم میشود به عﺒارت دیگر وراحی مناسب و اسهتفاده
درست از محیط میتواند عالوه بر پیشگیری از وقوع جرم ،کیفیت زندیی را بهﺒود بخشیده و ترس از جرم را کا ش
د د .این دیدیاه نسﺒت به سایر انواع پیشگیری ا به قول کوسن این مزیت را دارد که تغییر وضعیت بسیار سادهتر از
تغییر وضعیت شخص است" ( .(Clarke،1997: 190این دیدیاه در برییرنده تح یل ای دقیق وضعی از جهرم اسهت
که به دنﺒال یافتن وضعیت ا و شرایطی است که میتوانند فرصت ای مجرمانه ایجاد کنند ( Waker & et al, 1994:

.)12
حجم نمونه
با توجه به حجم جامعه و با اسهتفاده از فرمهول کهوکران  159نفهر بهه عنهوان نمونهه انتخهاب و بهه روش تصهادفی
سیستماتیک مورد پرسشگری مستقیم قرار یرفته اند .فرمول اص ی محاسﺒه حجم نمونه کوکران نیهز بهه صهورت زیهر
است:

 = Nحجم جمعیت آماری
 = zدرصد خطای معیار ضریب اومینان قابل قﺒول
 = pنسﺒتی از جمعیت فاقد صفت معین
 q=1-pنسﺒتی از جمعیت فاقد صفت معین
وﺒق فرمول باال ایر حجم نمونه را با شکا ،جمعیتی ( 1/5نیمی از جمعیت حائز صفتی معین باشند .نیمی دیگر فاقد
آن ستند .معموالً  pو  1/5 ، qدر نظر یرفته میشوند .مقدار  zمعموالً  6/31و مقدار  dبرابر  1/15است.
مختصات شهر امیرکال
شهر امیرکال بین  94درجه و  91دقیقه الی  93درجه و 91دقیقه عرض شمالی و بین  95درجه الهی  49درجهه وهول
شرقی قرار یرفته است که از شمال به شهرستان باب سر از شرق به روستای مقریکال از بخهش ک ههبسهت شهرسهتان
باب سر از غرب به بخش مرکزی از شهرستان بابل و از جنوب به شهر بابل محدود میشود و ارتفاع آن از سط دریها
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بین  11الی  15میباشد .شیب ک ی امیرکال از جنوب به شمال است و عمق آب ای زیرزمینی در شهر باال میباشهد.
به وور ک ی شیب شهر امیرکال از شمال به جنوب در حال افزایش میباشد ،یعنی شیب زمین در جهت جنوب شههر
از کمتر از  6درصد به  91درصد تا  65درصد و باالخره در نقاط جنوبی به  51درصد متغیر است .به وهورک ی شههر
امیرکال به  9قسمت ج گهای (با شیب کمتر از  6درصد) و کو پایهای (91درصهد) و کو سهتانی (بهاالی 51درصهد)
تقسیم میشود .مسیر وضعیت وﺒیعی شهر باعث تنوع اق یم شده است .به ووری کهه در قسهمت ج گههای از آب و
وای سرد و معتدل برخوردار و در تابستان از وای یرم و مرووب برخوردار است و در قسمت کو پایههای از آب
و وای سرد و معتدل برخوردار و باالخره قسمت کو ستانی از آب و وای سرد و برفی برخوردار میباشد کهه بهه
دنﺒال خود تنوع محصوالت کشاورزی را به مراه داشته است .در خصوص وضعیت شیب اراضهی شههر ،ذکهر ایهن
نکته خالی از ا میت نمیباشد که بخش ایی از اراضی شهر فاقد شیب میباشند که این مسه ه در شمالشهرقی شههر
بیش از ر جای دیگر به چشم میخورد .نقشه شماره  6موقعیت شهر امیرکال در س س ه مراتب تقسیمات کشوری را
نشان مید د.

)map 1: The location of the city of Amirkola in the national hierarchy of divisions, (Reffrence: The Writer, 2016

جهت انجام پروژه محالت فرسوده و نوساز شهر امیرکال شناسایی شدهاند که مؤلفه ای مورد استفاده در این پهو ش
بر روی محالت شناسایی شده مورد بررسی قرار ییرند .در مقابل محالت فرسوده در سط شههر امیهرکال ،محهالت
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نوساز ستند که از نظر تأمین خدمات و دسترسی ا و کیفیت ابنیه و اندازه قطعات در سطحی مط وب قرار دارند .در
نقشه شماره  1محالت فرسوده و نوساز در شهر امیرکال مشخص شده است.

)map 2: Location of new and worn out neighborhoods in Amirkola city, (Reffrence: The Writer, 2016

مان وور که از نقشه شماره  1برمی آید محالت درزیکال شیخ و دیوکال ،جزو محالت فرسوده شهر ستند که وﺒق
تعاریف بافت فرسوده دارای سه ویهیی بافت ای فرسوده از جم ه ریزدانگی ،ناپایداری و نفوذناپذیری میباشند .در
مقابل این محالت فرسوده ،محالت نیما ،شهرک فارابی ،شهرک فاوری و شهرک دانش جزو محالت نوساز در شههر
امیرکال میباشند .تراکم ساختمانی و تراکم مسکونی در محالت فرسوده شهر امیرکال پایین و در محهالت نوسهاز آن،
باال میباشد .این امر نشاند نده این موضوع است که مردم در شهر بیشتر متمایل به زندیی در محالت تازه سهاخت
بوده و مهاجرت درونشهری بین نواحی فرسوده و نوساز اتفاق افتاده است به یونهای که احساس تع هق بهه منهاوق
فرسوده نداشتهاند .در نتیجه تسهیالت و خدمات در نواحی فرسوده دچار نقصان بوده و از نظر زیرساخت ا م این
بافت ا مسه هدار میباشند .مانیونه که در جدول شماره  6مشا ده مهیشهود مح هه درزیکهال شهیخ بها مسهاحت
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 351963مترمربع (معادل  3215درصد) و مح ه دیوکال با مساحت  115565مترمربع (معهادل  3241درصهد) از سهط
شهر را در بریرفتهاند و در مجموع  61236درصد از سط کل شهر معادل  6955391مترمربع مساحت شهر را بافهت
فرسوده در بریرفته است.
Table 1: Area of worn out neighborhoods in Amirkola city
مساحت (مترمربع) درصد
شماره محله نام محله
62

درزیکال شیخ

351963

3215

62

دیوکال

115565

3241

6955391

61236

مجموع

Reference: Results extracted from the questionnaire, 2016

مانیونه که در جدول شماره  1مشا ده میشود شهرک فارابی با مساحت  611633مترمربع (معادل  6256درصد) و
شهرک آب (دانش) با مساحت  663313مترمربع (معادل  6243درصد) و مح ه نیمها بها مسهاحت  631993مترمربهع
(معادل  1213درصد) و شهرک فهاوری بها مسهاحت  111315مترمربهع (معهادل  1251درصهد) از سهط شههر را در
بریرفتهاند و در مجموع  3253درصد از سط کل شهر معادل  164911مترمربهع مسهاحت شههر را بافهت نوسهاز در
بریرفته است.
Table 2: Area of newly built neighborhoods in Amirkola city
مساحت (مترمربع) درصد
شماره محله نام محله
3

شهرک فارابی

611633

6256

4

شهرک آب (دانش)

663313

6243

7

نیما

631993

1213

شهرک فاطری

111315

1251

164911

3253

2
مجموع

Reference: Results extracted from the questionnaire, 2016

مطابق با جداول شماره  6و  1آمده است ،سط محالت فرسوده در شهر امیهرکال بهیش از دو برابهر سهط محهالت
نوساز در این شهر میباشد.
تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
کیفیت محیط
از میان شت یویهای که نشاند نده کیفیت محیط در مح ه میباشند ،سه یویهه عهدم شهکا ،بهرای مخفهی شهدن
( ،)9251عدم وجود زمین ا و مکان ای متروک ( )9215و عهدم ریزدانگهی سهطوش زیربنها ( ،)9254بهاالتر از مقهدار
متوسط و کیفیت ساختمان ا ( ،)1263مکان های مناسهب بهرای بهازی کودکهان ( ،)1293تعهداد نیمکهت ها (،)1293
فرسودیی کالﺒدی ( )1263و نوع فاا ( )6233پایینتر از مقدار متوسط در مح ه نوساز قرار دارنهد ،در حهالی کهه در
مح ه فرسوده یویه ای کیفیت ساختمان ا ( ،)9263فرسودیی کالﺒدی ( )9251باالتر از مقدار متوسط و بقیه یویهه ها
یعنی عدم شکا ،برای مخفی شدن ( ،)1213عدم وجود زمین ا و مکان ای متروک ( ،)1241مکان ای مناسب بهرای
بازی کودکان ( ،)6219تعداد نیمکت ا ( ،)6241عدم ریزدانگی سطوش زیربنا ( )1243و نوع فاا ( )6239پهایینتهر از
مقدار متوسط میباشند.
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Table 3: Statistical data on environmental quality issues
گویههای کیفیت محیط
Std. Deviation Mean
نوع محله N
کیفیت محیط
عدم شکا ،برای مخفی شدن
کیفیت ساختمان ا
عدم وجود زمین ا و مکان ای متروک
مکان ای مناسب برای بازی کودکان
تعداد نیمکت ا
عدم ریزدانگی سطوش زیربنا
فرسودیی کالﺒدی
نوع فاا

نوساز

127

3.58

0.44

Std. Error Mean
0.04

فرسوده

126

2.36

0.44

0.04

نوساز

127

3.56

1.04

0.09

فرسوده

126

2.29

1.32

0.12

نوساز

127

2.18

1.09

0.09

فرسوده

126

3.17

1.17

0.10

نوساز

127

3.25

1.18

0.11

فرسوده

126

2.42

0.89

0.08

نوساز

127

2.37

1.39

0.12

فرسوده

126

1.63

0.94

0.08

نوساز

127

2.37

1.39

0.12

فرسوده

126

1.46

0.86

0.08

نوساز

127

3.54

1.37

0.12

فرسوده

126

2.49

1.11

0.09

نوساز

127

2.19

0.92

0.08

فرسوده

126

3.56

1.03

0.09

نوساز

127

1.89

0.79

0.07

فرسوده

126

1.83

0.94

0.08

Reference: Results extracted from the questionnaire, 2016

3.56

3.56

3.54
3.25
2.49

2.19

2.37

1.89
1.83
1.46

نوع فاا

فرسودیی کالﺒدی عدم ریزدانگی تعداد نیمکت ا
سطوش زیربنا

2.37

2.42

3.17

2.18

2.29

1.63

مکان ای

عدم وجود زمین کیفیت ساختمان عدم شکا ،برای

جهت یذران

مناسب برای

ا و مکان ای

اوقات فراغت

بازی کودکان

متروک

ا

مخفی شدن

بزریساالن
فرسوده

نوساز

)Chart 2: Quality status of environment-related items, (Reference: Results extracted from the questionnaire, 2016

پاکیزگی محیطی
مطابق با جدول شماره  4یویه ای رضایتمندی از جمعآوری به موقع زباله ( )9261و مزاحمت ناشهی از جمهعآوری
آب ای سطحی ( )9215در مح ه نوساز باالتر از حد متوسط و بقیه یویه ا یعنی وجود زباله ای ر ا شهده در فاها
( ،)1293وجود سطل ای زباله ( ،)1211آلودیی صوتی ناشی از عﺒور افراد و وسایل نق یهه ( ،)1213میهزان اسهتهالک
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زیرساخت ای شهری ( )1231و نظارت بر کنترل آلودیی ای محیطی ( )1291در مح ه نوساز پایینتر از حد متوسط
میباشند .در حالی که در مح ه فرسوده ،یویه ای وجود زباله ای ر ا شهده در فاها ( )9239و مزاحمهت ناشهی از
جمعآوری آب ای سطحی ( )9293باالتر از حد متوسط و یویه ای دیگر در این مح ه پایینتر از حد متوسهط مهی-
باشند.
Table 4: Statistical data on Environmental cleanliness issues
گویههای پاکیزگی محیطی
Std. Deviation Mean
نوع محله N
پاکیزگی محیطی
وجود زباله ای ر ا شده در فاا
وجود سطل ای زباله
رضایتمندی از جمعآوری به موقع زباله
آلودیی صوتی ناشی از عﺒور افراد و وسایل نق یه
میزان استهالک زیرساخت ای شهری
مزاحمت ناشی از جمعآوری آب ای سطحی
نظارت بر کنترل آلودیی ای محیطی

Std. Error Mean

نوساز

127

3.70

0.62

0.05

فرسوده

126

2.89

0.53

0.05

نوساز

127

2.39

1.13

0.10

فرسوده

126

3.73

1.15

0.10

نوساز

127

2.60

1.13

0.10

فرسوده

126

2.48

1.14

0.10

نوساز

127

3.10

1.05

0.09

فرسوده

126

2.51

1.01

0.09

نوساز

127

2.67

1.26

0.11

فرسوده

126

2.83

1.37

0.12

نوساز

127

2.80

1.07

0.09

فرسوده

126

2.82

1.13

0.10

نوساز

127

3.05

1.67

0.15

فرسوده

126

3.37

1.38

0.12

نوساز

127

2.30

1.07

0.09

فرسوده

126

2.57

1.09

0.09

Reference: Results extracted from the questionnaire, 2016

3.73
3.37
3.05
2.57
2.3

2.82
2.8

نظارت بر کنترل مزاحمت ناشی از میزان استهالک
آلودیی ای
محیطی

2.83
2.67

آلودیی صوتی

3.1
2.51

رضایتمندی از وجود سطل ای وجود زباله ای

جمع آوری آبهای زیرساخت ای ناشی از عﺒور افراد جمع آوری به
سطحی

شهری
فرسوده

و وسایل نق یه

2.6
2.48

2.39

زباله

ر ا شده در فاا

موقع زباله

نوساز

)Chart 3: Quality status for environmental cleanliness, (Reference: Results extracted from the questionnaire, 2016

ارزیابی کیفیت معیارها با استفاده از آزمون  Tتک نمونهای
وﺒق جدول شماره  ،5نتایج آزمون  tتک نمونهای در مورد معیار ای افزایش امنیت شهری نشاند نده این است که:
در مح ه نوساز ر دو مؤلفه مورد بررسی در زمینه میزان امنیت شهری ،یعنی کیفیت محهیط و پهاکیزیی محیطهی بها
مقادیر باالتر از میانه نظری خود قرار دارند ،مچنین سط معناداری محاسﺒه شده در ناحیه آلفا برابر با ( )12111می-
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باشد ،بنابراین میتوان ادعا نمود که وضعیت این دو معیار در مح ه موردنظر در سط

مناسﺒی قرار دارد و فهرض H0

را به نفع  H1رد نمود .اما در مح ه فرسوده اوضاع کامالً برعکس مح ه نوساز میباشد بهه وهوری کهه هر دو مؤلفهه
کیفیت محیط و پاکیزیی محیطی به ترتیب با میانگین ( ،)1216( ،)1291از میانه نظری پایینتر بوده است ،لذا با سهط
معناداری برابر با ( H0 ،)12111در ر دو مؤلفه تأیید میشود.
مؤلفه هاای افازایش

نااااوع

امنیت شهری

محله

کیفیت محیط

پاکیزگی محیطی

Table 5: T-test results of one sample of each of the physical tissue criteria
خطای استاندارد از
ارزش تااااای درجااااه انحااارا
تعاااداد
مقدار تی
میانگین
میانگین
معیار
آزادی
(میانه نظری)
نمونه

سااطم معناااداری

نتیجااااه

P-value

آزمون
 H0رد

نوساز

127

3.58

3

126

0.48

0.043

612143

0.000

فرسوده

126

2.36

3

125

0.44

0.040

16.282

0.000

 H0تأیید

نوساز

127

3.70

3

126

0.62

0.055

5.441

0.000

 H0رد

فرسوده

126

2.90

3

125

0.53

0.047

-2.145

0.034

 H0تأیید

Reference: Results extracted from the questionnaire, 2016

همبستگی پیرسون میان کیفیت محیط و افزایش امنیت شهری
ضریب مﺒستگی پیرسون بین این دو متغیر در دو مح ه نوساز و فرسوده به ترتیب برابهر بها  12653و 12453بهوده و
سط معناداری رابطه در ناحیه آلفای  1215در مح ه نوساز برابر ( )12143میباشد ،و بنابراین میان دو مؤلفه در مح ه
نوساز رابطه معناداری وجود دارد .مچنین سط معناداری رابطه در ناحیه آلفهای  1215در مح هه فرسهوده ()12111
میباشد .از آنجا که خطای محاسﺒه شده کمتر از  1216است .با  33درصد اومینان میتوان یفت که بین مؤلفه کیفیت
محیط و افزایش امنیت شهری در مح ه فرسوده رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد ،و بنابراین در ر دو مح ه نوساز
و فرسوده فرض  H0مﺒنی بر نﺒودن رابطه بین این دو متغیر به نفع  H1رد میشهود .بهه عﺒهارت دیگهر رچهه مؤلفهه
کیفیت محیط در محالت نوساز و فرسوده ارتقا یابد به مان نسﺒت امنیت شهری بیشتری حاصل میشود.
Table 6: The relationship between environmental quality and urban security
ضریب همبستگی بین مؤلفه کیفیت محیط و افزایش امنیت شهری در محله نوساز
افزایش امنیت شهری

مؤلفه کیفیت محیط

0.157** Pearson Correlation
0.047
مؤلفه کیفیت محیط )Sig. (2-tailed
127
127
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
ضریب همبستگی بین مؤلفه کیفیت محیط و افزایش امنیت شهری در محله فرسوده
1

افزایش امنیت شهری

مؤلفه کیفیت محیط

0.458** Pearson Correlation
0.000
مؤلفه کیفیت محیط )Sig. (2-tailed
126
126
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Reference: Results extracted from the questionnaire, 2016
1

همبستگی پیرسون میان پاکیزگی محیطی و افزایش امنیت شهری
ضریب مﺒستگی پیرسون بین این دو متغیر در دو مح ه نوساز و فرسوده به ترتیب برابر با  12514و  12911و سهط
معناداری رابطه در ناحیه آلفای  1215در ر دو مح ه برابر ( )12111میباشد .از آنجا که خطای محاسﺒه شده کمتر از
 1216است با  33درصد اومینان میتوان یفت که بین مؤلفه پاکیزیی محیطی و افزایش امنیت شهری رابطه معنادار و
مستقیم وجود دارد ،و فرض  H0مﺒنی بر نﺒودن رابطه بین این دو متغیر به نفع  H1رد میشود .به عﺒارت دیگر رچه
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مؤلفه پاکیزیی محیطی در دو مح ه مورد مطالعه ارتقا یابد ،به مان نسﺒت میزان امنیت شهری بیشتری حاصل مهی-
شود.
Table 7: The relationship between environmental Cleanliness and urban security
ضریب مﺒستگی بین مؤلفه پاکیزیی محیطی و افزایش امنیت شهری در مح ه نوساز
افزایش امنیت شهری

مؤلفه پاکیزیی محیطی

0.504** Pearson Correlation
0.000
مؤلفه پاکیزیی محیطی )Sig. (2-tailed
127
127
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
ضریب مﺒستگی بین مؤلفه پاکیزیی محیطی و افزایش امنیت شهری در مح ه فرسوده
1

افزایش امنیت شهری

مؤلفه پاکیزیی محیطی

0.326** Pearson Correlation
0.000
مؤلفه پاکیزیی محیطی )Sig. (2-tailed
126
126
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Reference: Results extracted from the questionnaire, 2016
1

بحث و نتیجهگیری
در عصر حاضر به دلیل پیچیدیی جوامع و یسترش شهرنشینی ،شهر ای امروزی در سرتاسر جههان بها بهروز انهواع
مسائل شهری از جم ه میزان باالی جرم روبرو ستند .مسألهای که بشر با مه قدرت ،مهارت و ابتکار خود تهاکنون
نتوانسته است در مﺒارزه با آن پیروز شود و از ازدیاد سرسامآور تﺒهکهاری پیشهگیری نمایهد .در واقهع جهرم یکهی از
مظا ر زندیی جمعی است ،جامعه نقش مؤثر و فاع ی در پرورش مجرم و وقهوع جهرم دارد .چهرا کهه هر اجتمهاع
مجرمان مخصوص به خود را داراست .منشا این تفاوت را باید در ساختار ای اجتماعی و نابسامانی ای اجتمهاعی
و اقتصادی جستجو کرد که در صورت وجود بستر مکانی و زمانی مساعد ،زمینه بروز جرم و تکرار آن را فرا م می-
کند و به مرور زمان یک محیط جغرافیایی را به یک کانون جرمخیز تﺒدیل میکند .محیط ساختهشده بر رفتهار انسهان
تأثیریذار است .از سوی دیگر محیط میتواند با ایجاد فرصت ای مناسب برای ارتکاب جهرم ،مجهرم را تشهویق بهه
ارتکاب جرم نماید و از ور ،دیگر میتواند با افزایش قاب یت نظارت بر ساکنان بر محیط از وقهوع جهرم پیشهگیری
کند .امروزه با یسترش شهرنشینی و افزایش رفتار ای نا نجار شهری به ویهه جهرایم ،موضهوع پیشهگیری محیطهی
جرایم ،از وریق برنامهریزی و وراحی محیطی ا میت زیادی یافته اسهت .ع هوم محیطهی و شهرسهازی بها شهناخت
ویهیی ای مؤثر مکانی و شرایط محیطی ،در کنار سایر اقدامات دیگر میتوانند از وقوع رفتار ای نا نجهار ،جهرم و
جنایت در مح ه ای شهری پیشگیری نمایند .به نحوی که فرد مجرم فرصت کمتری برای اجرای رفتار ای مجرمانهه
در مکان ا و فاا ای شهری پیدا کند .بنابراین سه عامل مهم انسان ،مکان و زمان در شکلییری اعمال مجرمانه مؤثر
میباشند ،به ووری که تفاوت در مکان ،زمان و خصوصیات رفتاری موجب میشود تا نوع و میهزان جهرم در سهط
شهر الگو ای فاایی متفاوتی را به خود بگیرد .پس با تغییر ساختار فاا اعم از نوع مهندسی و وراحی ساختمان ها
و شهرسازی ،نحوه نورپردازی معابر ،وجود مراکز تفریحی ،مچنین حاور و نظارت پ یس در مقاوع زمانی خهاص
بر یک مکان ویهه میتوان از وقوع جرم پیشگیری نمود .نکته مههمتهر ایهنکهه در برخهورد بها جهرم نگهرش صهرفاً
تهدیدمحور ،چندان جایگا ی ندارد و در عوض صاحبنظران را کار ای جامعهیرا و مسه هیرا مﺒتنی بهر شناسهایی
ع ل و عوامل ارتکاب جرم در بعد مسائل اجتماعی و محیطی ،تأکید مینمایند .با توجه به آنچه که در ایهن پههو ش
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مورد بحث و ارزیابی قرار یرفت ،فاا ای شهری ،مکان ایی برای حاور شهروندان و مشهارکت آنهان در زنهدیی
جمعیشان ستند که پرداختن به کیفیات آنها سرزندییشان را به حداکیر میرساند .از مهمترین این کیفیهات امنیهت
میباشد .بنابراین میبایست در ابتدا امنیت مکان ا فرا م شود تا پیرو آن بتهوان مهردم را بهه حاهور و مشهارکت در
فاا ای شهری فراخواند .در این راستا نقش مدیریت شهری در تأمین امنیت شهر امیهرکال و تشهویق بهه مشهارکت
مردم در عرصه ای شهروندی مورد بررسی قرار یرفت و این نتیجه حاصل شد که ساکنان محالت نوساز و فرسوده
در شهر امیرکال از آنجایی که از تنوع قومیت برخوردار ستند ،از سط نسﺒتاً پایین امنیهت و تعهامالت اجتمهاعی در
فاا ای مگانی شهری رنج میبرند که این امر سﺒب کمرن

شهدن روابهط اجتمهاعی و غریﺒگهی ا هالی در سهط

مح ی نسﺒت به یکدیگر شده است.
از میان مؤلفه ای دویانه در مح ه نوساز ،باالترین ضریب مﺒستگی با افزایش امنیت شهری بهه ترتیهب مؤلفهه های
پاکیزیی محیطی ( )12514و کیفیت محیط ( )12653را به خود اختصاص دادهاند .در حهالی کهه از میهان مؤلفهه های
دویانه مورد بررسی در مح ه فرسوده ،باالترین ضرایب مﺒستگی به ترتیهب مربهوط بهه کیفیهت محهیط ( )12453و
پاکیزیی محیطی ( )12911میباشد.
بر اساس نظریات نیومن برای کا ش ارتکاب جرم ،فاای کالﺒدی از لحاظ کیفیت باید ووری وراحی یردد کهه اوالً
باعث افزایش نظارت غیر رسمی توسط خود ساکنین مح ه شود و ثانیاً دسترسی آسان به راه فرار مقهدور نﺒاشهد کهه
نظریهپردازانی مچون الیزابت وود و آنجل به این فاکتور ا در وراحی فاای کالﺒدی بهرای افهزایش امنیهت شههری
معتقد بودند .بدین ترتیب نتیجه تحقیق درباره مؤلفهه کیفیهت محهیط ،نظهرات کارشناسهان فهوق در مح هه فرسهوده
( )12453را تأیید میکند.
در سال  6331وی سون و ک ین

نظریه پنجره ای شکسته را ارائه نمودند .بر اساس این نظریه بین فاها ای شههری

به م ریخته و کییف با افزایش جرم رابطه وجود دارد .وﺒق این نظریه وجود آشغال و عدم پاکیزیی محیط مح ه بهه
میابه چراغ سﺒزی برای مجرمین است .پارک ،شاو و مک کی ثابت کردهاند کهه در منهاوق کییهف (محهالت کییهف)
مراه با از بین رفتن کنترل ای اجتماعی که به وسی ه آن ا مردم به رعایت قیود نیز اعتقاد پیدا میکنند ،اعمال جنایی
به شکل وﺒیعی ج وه میکند .تراشر جنین مینویسد :حاال که یهک تعریهف کالسهیک از زنهدیی یرو هی در دسهت
داریم ،میتوان یفت که تخ ف و جنایت نتیجه وﺒیعی این نوع محیط است» ،که نتیجه این تحقیق نظهرات وی سهون،
ک ین  ،پارک ،شاو ،مک کی و جنین در مورد مؤلفه پاکیزیی محیطهی در هر دو مح هه نوسهاز ( )12514و فرسهوده
( )12911را تأیید میکند.
پیشنهادات و دستاوردهای علمی و پژوهشی
با توجه به آنچه که در این پهو ش مورد بحث و ارزیابی قرار یرفت ،فاا ای شههری ،مکهان هایی بهرای حاهور
شهروندان و مشارکت آنان در زندیی جمعیشان ستند که پرداختن به کیفیات آنها سرزندییشان را به حداکیر می-
رساند .از مهمترین این کیفیات امنیت میباشد .بنابراین میبایست در ابتدا امنیت مکان ا فرا م شود تا پیرو آن بتوان
مردم را به حاور و مشارکت در فاا ای شهری فراخواند .در این راستا نقش مدیریت شهری در تأمین امنیت شههر
امیرکال و تشویق به مشارکت مردم در عرصه ای شهروندی مورد بررسی قرار یرفت و این نتیجهه حاصهل شهد کهه
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ساکنان محالت نوساز و فرسوده در شهر امیرکال از آنجایی که از تنوع قومیت برخوردار ستند ،از سط نسﺒتاً پایین
امنیت و تعامالت اجتماعی در فاا ای مگانی شهری رنج میبرند که این امر سﺒب کمرن

شدن روابط اجتمهاعی

و غریﺒگی ا الی در سط مح ی نسﺒت به یکدیگر شده است.
با توجه به تح یل یافته ا و آزمون فرضیات و نتایج حاصل از انجام این پهو ش و به منظور افزایش امنیت شهری در
محالت نوساز و فرسوده و ایجاد فاای امن شهری در کل شهر امیرکال ،پیشهنهاداتی در جههت کنتهرل و مقاب هه بها
شکلییری فر ن

جرم و جنایت در فاا ای شههری و افهزایش امنیهت شههری تهیهه شهده اسهت .برخهی از ایهن

پیشنهادات به سازمان ای تصمیمییرنده و اجرایی باز مییردد و برخی دیگر شامل پیشنهاداتی است که جنﺒه مکهانی
و کالﺒدی جرایم را مورد بررسی قرار داده و مﺒتنی بر مقاومسازی فاا ای جرمخیز شهری میباشهد کهه پیشهنهادات
مطروحه م در حوزه روابط و اختیارات مدیریت شهری و م در حیطه مسهولیت ای شهروندان شهر امیرکال ارائهه
یردیده است.
 بهسازی ساختوساز ای کالﺒدی و پاکیزه نگه داشتن مناوق در جهت افزایش امنیت اجتماعی ،بهدین یونهه کههمیتوان با اجرای ورش ای بازآفرینی و ساماند ی و با استفاده از مشارکت بخش خصوصهی ،بهه بهسهازی سهاخت-
وساز ای کالﺒدی پرداخت .در این مورد سازمان ای مسهول شهری ،از جم ه شهرداری و سهازمان راه و شهرسهازی
نیز باید اقدامات و مساعدت الزم را به عمل آورند.
 تغییر در وراحی فاا ای یم و فاقد دید بصری به خصوص در محالت فرسوده شهر امیهرکال (دیهوکال و درزیکال شیخ) که بنا بر ع ل فاایی-کالﺒدی ،نﺒود روشنایی ،خ وتی محیط و پنهان ماندن جرم به ع ت جرم در تهاریکی،
فاا ای مناسﺒی را برای ارتکاب جرم فرا م میکند.
 نظهارت وﺒیعههی مهیتوانههد از وریههق فعالیهت ههای معمههول و روزمهره مههردم حاصههل یهردد .وراحههی و نصههبصحی پنجره ا در ساختمان یکی از این اقدامات است نصب پنجره ا باید به یونهای باشد که دید روشن و واضحی
بد د تا از وریق آن بتوان به راحتی محل پارک خودرو و زمین ای بازی بیرون منزل را مشا ده نماینهد .در نهواحی
مسکونی این نوع نظارت از وریق نظارت مسایگی و یشتزنی ساکنین به وجود میآید.
 افزایش مراکز پ یسی و امنیتی در محالت شهر امیرکال ،تا امکان کنترل مناسب را در مناوق افزایش داده و به تﺒعآن با افزایش کنترل انتظامی فرصت ای وقوع جرم برای مجرمین کا ش یابد و در پی آن افهزایش امنیهت اجتمهاعی
حاصل یردد .بنابراین مکانیابی و احداث واحد ای امنیتی حتی به صورت واحد ای کوچک در محالت موجود در
شهر امیرکال به خصوص در محالت فرسوده ضروری به نظر میرسد.
 یکی از راه ای فاای امن شهری ،کنترل دسترسی ا و ورودی ای محالت میباشهد .بهرای ج هوییری از ورودمجرمان باید از موانع فیزیکی یا روانی استفاده شود موانع فیزیکی میتواند شامل حصار ای توری ،دیوار آجهری یها
پرچین باشد .موانع روانی میتواند از وریق ایجاد مغازه ا به صورت ردیفی ،احداث باغچه یا تغییهر در سهط وﺒقهه
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مکف به وجود آید .موانع روانی درون ساختمان ا با استفاده از تدابیر بسیار سادهای میهل تغییهر نهوع رنه آمیهزی
وﺒقات امکانپذیر است ،با نظارت بر عﺒور و مرور نیز میتوان ورودی مح ه ا و واحد ای مسایگی را کنترل نمود؛
ر چند باید توجه داشت یا ی عﺒور و مرور کم نیز سﺒب افزایش جرم و کا ش امنیت اجتماعی مییردد.
 تهیه برنامه ای فر نگی و آموزشی در صدا و سیما برای باال بردن آیا ی مردم .در این باره میتوان بهه صهورتما یانه یا فص ی ،تعدادی کاریاه ای آموزشی جهت باال بردن سط آیا ی مردم راهاندازی کهرد ،حتهی مهیتهوان از
برنامه ای سرای تدام که درارتﺒاط با شهرداری شهر میباشد نیز بهره برد و فرزندان جامعه را از کودکی آموزش داد.
فااسازی برای مشارکت تمام مردم با ایجاد کاریاه ای آموزشی در سط محالت نیز با این مورد مپوشانی میشود
به ووری که میتوان از افرادی که دارای سط اقتصادی باالتری در مح ه ستند ،استفاده کرده و بها مشهارکت آنهان،
فاایی را در اختیار افراد مح ه قرار د ند که بتوانند کالس ا و دوره ای آموزشی خود را در ایهن فاها ا بهه اجهرا
درآورند.
 فعالیت مسهولین در زمینه مسائل اقتصادی و ایجاد نوعی امنیت اقتصادی برای تولیدکنندیان و قشر ای مخت هفاقتصادی که میتواند در افزایش احساس امنیت در بین مردم مؤثر واقع شود .برای حمایت از تولیدکنندیان مح هی و
باال بردن امنیت اقتصادی شهر ،میتوان برای شهروندان فراخوانی را جهت کسب و کار مح ی اعالم کرد کهه از ایهن
وریق شهروندانی که در خانه ای خود به کار ای تولیدی در حد خرد میپردازند ،برایشان بستری فهرا م شهود کهه
بتوانند محصوالت خود را به معرض نمایش و فروش قرار داده و شهرداری شهر امیهرکال مهیتوانهد فاها ایی را در
محالت برای عرضه این محصوالت به وور ما یانه یا فص ی در اختیار تولیدکنندیان خرد خانگی قرار داده تا بتوانند
محصوالت خود را به فروش برسانند و م این امر باعث پویایی محالت شهر میشود و م کسهب درآمهدی بهرای
شهروندان شده و از این وریق سهمی م از فروش محصوالت برای شهرداری درنظر یرفته میشود که منﺒعی پایدار
برای تأمین منابع مالی شهرداری امیرکال خوا د شد .این امر از ورفی سﺒب اشتغالزایی و کا ش فاصه ه وﺒقهاتی در
جامعه به ویهه در بین افراد متع ق به وﺒقات اجتماعی پایینتر مییردد.
 افزایش یشتزنی در سط شهر .در این رابطه میتوان در ابتدای ورودی ر مح ه باجه پ یس قهرار داد کهه همامنیت محالت را ارتقا مید د و م به ووری پیوسته باعث حاور نیرو ای پ یس در سط محالت میشود کهه از
این وریق کا ش جرمخیزی و ارتکاب به جرم در محالت را منجر میشود زیهرا سهاکنان محهالت مهواره حاهور
نیرو ای پ یس در مح ه را احساس کرده و با امنیت بیشتری در مح ه به زندیی خود ادامه مید ند.
 کمک یرفتن از نهاد ای مح ی از قﺒیل بسیج ،یهت امنا ،مساجد ،ریشسفیدان .نهاد ای مح ی مانند موارد نهام-برده در حقیقت ح قه واسطی بین ساکنان مح ه و سازمان ای مسهول در امور شهری از جم ه شهرداری سهتند کهه
میتوانند نظرات ،پیشنهادات ،انتقادات و حتی مشکالت و مسائل ساکنان را به سمع شهرداری رسانده و در مقابل م
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میتواند برای انجام امور محالت ،مردم مح ه را به مشارکت و مکاری با شههرداری و بخهش های خصوصهی (بهه
عنوان سرمایهیذار) ترغیب کند.
 تجهیز فاا ای سﺒز مجاور ساختمان ا که به دلیل عدم روشنایی مناسهب ،فقهدان تجهیهزات مناسهب شههری ازجم ه نیمکت ،پوشش مناسب کف و  ...مورد استفاده قرار نمیییرد ،ایجاد تحرک در فاا ا و کا ش ضریب آسیب-
پذیری این محدوده ا.
 تأمین امنیت فاایی در محالت شهر امیرکال به واسطه ایجاد محصوریت ای فاایی ،تعیین کاربری فاا ای ر اشده و مانند اینها.
 ایجاد ،توسعه و تجهیز فاا ای فراغتی با تأکید بر افزایش کیفیت محیط محالت حف و ارتقا عناصر کالﺒدی باارزش مانند کتابخانه ،قهوه خانه سنتی ،باغ وحش و ... تقویت و تجهیز سیستم حملونقل عمومی و مگانی به خصوص در محالت فرسوده شهر امیرکال تقویت و یسترش فاا ای پیاده جهت برقراری ارتﺒاط میان محالت نوساز و فرسوده شهر ارتقا کیفی فاا ای سﺒز و پارک ای موجود و ایجاد فعالیت ای فر نگی و آموزشی ساماند ی فعالیت ای تفریحی ،اوقات فراغت ،ورزشی و یردشگری و حذ ،فعالیت های ناسهازیار و آالینهدهمحیط و مانند اینها ،مراه با تقویت صنایع دستی و جایگزینی کاربری ای مناسب
 اتخاذ راهکار ایی برای ایجاد حس تع ق نسﺒت به محل زندیی در ساکنان محالت مخصوصهاً محهالت فرسهودهشهر ،به وور میال میتوان به ایجاد انگیزه سکونت در محل زندیی در ساکنان از وریق ایجاد مجموعه ای ورزشی با
د ،پیشگیری از اعتیاد و بز کاری ای اجتماعی مﺒادرت نمود که در این صورت میهزان جهرمخیهزی در محهالت
شهر تا حد چشمییری نزول خوا د یافت.
 قرارییری سطل ای زباله در سط محالت به فاص ه معین که به راحتی در دسترس استفادهکنندیان قهرار ییهرد،میتوان این سطل ای زباله را نیز با استفاده از تنوع رنگی و نقاشی ،جذاب کرد.
 برجسته کردن نشانه ای شهری در محالت جهت سهولت در دسترسی به جهتیابی و مسیر ای مشخص ایجاد لﺒه ایی نرم مانند درختان کوتاه قد و درختچه ا جهت تعیین مرز و ق مرو برای محالت کفسازی معابر با توجه به استفادهکنندیان از جم ه افراد مع ول حرکتی و جسمی رعایت عدالت فاایی در پراکنش کاربری ای خدماتی در محالت مخصوصاً محالت فرسوده استفاده از نورپردازی در شب و چراغ ای روشنایی جهت جذب افراد به فاا و افزایش میزان کیفیت محیط -ایجاد و تجهیز فاای بازی کودکان و تفکیک فاایی برای پارک ا جهت استفاده مه یروه ای سنی
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