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تاریخ دریافت1397/10/09 :
تاریخ پذیرش1398/1/21 :
چکيده
زمينه و هدف :یکی از ابعاد مرتبط با امنيت محيطهاي شهري ،فضا و ساخت و ساز شهري است .یك فضاي
شهري مناسب ،تا حد زیادي تأمينكننده امنيت و فضاهاي شهري نامناسب ،از بين برنده آن و زمينهساز انواع
آسيبها و معضالت اجتماعی است .در همين راستا این پژوهش ،با هدف تحليل فضایی ،احساس امنيت
شهروندان در فضا هاي عمومی شهري ،شهر كنگان را مطالعه نموده است.
روش تحقيق :این پژوهش از نظر روش شناسی از نوع توصيفی-تحليلی و روش نمونه گيري تصادفی ،كه
جامعه آماري مناطق مورد مطالعه برابر با  30880نفر است .بنابراین حجم نمونه با فرمول كوكران برابر  384نفر
بدست آمده است .دادهها با استفاده از نرم افزار SPSSمورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج و يافتههای تحقيق :یافتههاي پژوهش نشان میدهد كه ميزان احساس امنيت در فضاهاي عمومی
مناطق كمدرآمد با ميانگين  13/40بيش از ميانگين ميزان احساس امنيت كاربران فضاهاي عمومی در مناطق
متوسطنشين ( )12/59و مرفهنشين ( )13/32است .با توجه به ميانگين دادههاي موجود در مناطق مختلف شهر
كنگان ،تفاوت مشاهده شده بين ميانگينهاي مناطق مختلف شهر از نظر ميزان احساس امنيت فضاهاي عمومی،
هرچند با اندک تفاوت مورد تایيد قرار میگيرد.
واژههای کليدی :احساس امنيت؛ فضاهاي عمومی؛ معيارهاي كالبدي؛ مناطق شهري؛ كنگان

-1دكتري روانشناسی .استادیار و عضو هيئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد بوشهر ezatdyreh@gmail.com
-2كارشناس ارشد روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ایران j_tahmasbi@gmail.com
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 -1مقدمه
 -1-1طرح مسأله
در بررسی علل پيدایش شهر و اینكه چرا اجتماعات بشري در محيطی چون شهر گرد هم آمدند،
نظریات مختلفی ارائه گردیده است كه یکی از نظریات ،مسأله امنيت و ابعاد ایمنی را در پيدایش شهر
مؤثر میداند .حال با گذر قرن ها از پيدایش نخستين اجتماعات شهري ،شهرها در نتيجه رشد گستردة
كالبد ي و جمعيتی خود درگير مسائل جدیدي در چارچوب انواع مختلف ابعاد زندگی شهروندان
هستند .در این ميان امنيت شهري ،به عنوان یکی از مسائل مهم در مباحث ،اصطالحات و ساماندهی
شهري به حساب میآید.
نياز به امنيت در شهرها ،بازتابهاي فضایی و كالبدي را به عنوان یك اصل مهم و حياتی به همراه
داشته است (صالحی ) 115:1387 ،بنابراین ،برقراري امنيت در ساختار شهري و برخورداري شهروندان
از احساس امنيت ،اهميت فزاینده اي دارد .نظم و امنيت از نيازهاي اوليه و حياتی مهم شهروندان در
شهر است ،در واقع اساس زندگی شهري بر این دو محور قرار دارد .برخی از فضاهاي شهري هستند كه
زمينه را براي بر هم خوردن نظم و امنيت فراهم میكنند .فضا و جرم رابطهاي نزدیك با هم دارند.
بنابراین شناخت این فضاها و تأثير آن در كاهش امنيت و بر هم خوردن نظم شهري از نکات بسيار
مهمی است كه طراحان و برنامهریزان شهري در مدیریت شهرها باید به آنها توجه ویژهاي داشتهاند
(.)Blobaum and Hunecke, 2005:481-485
در كنار مفهوم امنيت« ،احساس امنيت» مطرح میشود .احساس امنيت را واكنش عاطفی به جرایم
خشونت بار اجتماعی و آسيبهاي فيزیکی در نظر میگيرند و یا طيفی از واكنشهاي عاطفی و عملی
به جرم و بینظمی كه افراد یا اجتماع با آن مواجهاند ( .)Gert, 2005:65در عصر حاضر ،محيطهاي
نامطلوب شهري مشکالت بسياري را براي شهروندان ایجاد كرده و در رشد آسيبهاي اجتماعی مؤثر
هستند .با گسترش این آسيبها ،امنيت ،رنگ میبازد و بر ميزان جرم افزوده میشود؛ مردم در
كنشهاي اجتماعی محتاطانه عمل میكنند و با هر اتفاقی ،ترس و دلهرة آنها دو چندان میشود و در
نتيجه احساس ناامنی میكنند(.)Day & et al., 2003:311
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موضوع ناامنی در شهرهاي ناشی از آسيبهاي اجتماعی درون خود جامعه شهري است .از آنجا كه
محلههاي شهري بخش تفکيكناپذیر حيات كلی شهري محسوب میگردد ،ضروري است تا موضوع
امنيت در شهرها با نگاه جزئی مورد توجه قرار گيرد.
مسأله امنيت شهري در شهر كنگان از دو بعد قابل توجه است  :نخست به دليل جایگاه ویژهاي كه این
شهر در مدیریت اقتصاد ملی و در صنعتی بودن آن موجود دارد ،دوم آن كه به طور كلی شهرهاي
مهاجر پذیر زمينهساز انحرافات و نابهنجاريهاي اجتماعی هستند .هم اكنون شهر كنگان به دليل
شرایط خاص جمعيتی و فضایی-كالبدي خود « داراي باالترین آمار آسيب هاي اجتماعی در بين
شهرهاي استان بوشهر است » (كالنتري .)15:1380،در محدودة شهر كنگان و حتی اندكی فراتر از آن
نيز حتی ،سکونتگاههاي بسياري طی دهههاي اخير شکل گرفته و رشد كردهاند كه محصول مهاجرت
بی رویه به این شهر هست و از مسایل و مشکالت اجتماعی آن نيز بیبهره نيستند.
 .فرآیند شکل گيري این درهم تنيدگیها ،شهر كنگان را با افزایش بیسابقه آسيب هاي اجتماعی
مواجه ساخته است .این مسئله از نظر اجتماعی ،فرهنگی ،روانی ،اقتصادي و سياسی مخاطره آميز بوده
و هزینه هاي معنوي و مادي فراوانی را بر دوش جامعه خواهد گذاشت .با توجه به مطالب مورد بحث
مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است كه آیا تفاوت معناداري در احساس امنيت كاربران
فضاهاي عمومی مناطق مختلف شهر كنگان وجود دارد؟

 -1-2اهميت و ضرورت
امروزه توجه به مفهوم امنيت شهروندان و روشهاي ارتقاء آن ،به عنوان یکی از اولویتهاي اساسی حرفه
مندان و تئوريپردازي شهري تبدیل شده است .معيارهاي شناخت و تحليل امنيت در پهنه شهر بسيار
متفاوت است و با توجه به مؤلفههاي كالبدي ،كاركردي و محيطی نوسان پيدا میكند .محيطهاي
شهري بنا به شرایط اجتماعی موجود ،یعنی شکل گيري فضاها ،كاركرد فضاها ،وجود امکانات رفاهی،
تراكم ،آلودگیهاي زیست محيطی و ...میتوانند بر ميزان امنيت مؤثر باشند .رفتار انسان در فضا و
مکان هاي متفاوت با شکل و هندسه خاص و نيز با عملکرد نهفته در آن ،متفاوت بوده و در بسياري از
موارد فضا محرک انسان در بروز رفتار خاص امري ضروري است .ایجاد فضاهاي آرام و به دور از
نابسامانی اجتماعی و نيز افزایش كيفيت محيطی از طریق توجه به نيازهاي اساسی زندگی شهري به
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عنوان مطلوبيت فضاي شهري به حساب می آید .در بسياري از موارد نوع طراحی فضاي كالبدي ،نقشی
كه مکان خاص به خود میگيرد و ابعاد اجتماعی یك محدوده منجر میگردد كه فضاها امن یا بالعکس
ناامن گردند .به عبارتی دیگر فضاهاي شهري با ویژگیهایشان به نحوي محرک بروز جرم میباشند.
جداي از اثرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از برنامه ریزي و طراحی ،محيطهاي امن شهري بر الگوهاي
رفتار شهروندي و بهبود كيفيت محيطی فضاهاي شهري ،كاهش جرایم شهري و كاستن وقوع جرم،
موضوع مستقل با اهميتی است .ش هرهاي ایران روز به روز در حال گسترش هستند؛ گسترش شهرهاي
امروزي و كمبود فضاهاي عمومی شهري مناسب ،ازدحام و ترافيك بيش از حد جمعيت و فعاليتها را
در این فضاهاي عمومی بيش از پيش كردهاند .فرآیند شکل گيري این درهم تنيدگیها ،شهرها را با
افزایش بیسابقه ناامنی مواجه ساخته است .شهر كنگان با توجه به موقعيت خاص جغرافيایی و وجود
مراكز صنعتی و قابليتهاي گردشگري این شهر؛ مخصوصا در فضاهاي عمومی نيازمند به بررسی و
تحليل ابعاد امنيتی و تالش در جهت طراحی به منظور كاهش زمينههاي ناامنی میباشند .با توجه به
ضرورت مطرح شده در این تحقيق سعی بر آن شده است به مطالعه ابعاد امنيتی فضاهاي عمومی شهر
كنگان پرداخته شود.
 -1-3سوال و فرضيه
بر اساس موضوعات مطرح شده در بيان مسئله و نيز در قالب اهداف تحقيق ،فرضيه زیر قابل طرح
است:
 آیا تفاوت معناداري در احساس امنيت كاربران فضاهاي عمومی مناطق مختلف شهر كنگان وجوددارد؟
 -1-4روششناسي پژوهش
بر پایه سرشماري عمومی نفوس و مسکن در سال  1395جمعيت این شهر  ۶0٬187نفر (19٬225
خانوار) بودهاست.با توجه به اینکه جامعه آماري ما افراد  15سال به باال می باشد و جمعيت این رده
 35۶32نفر است با روش كوكران و با فرض خطاي  0/05و سطح اطمينان  0/95نتایج برآورد تحقيق
حاضر برابر با  384نفر است .دادههاي تحقيق حاصل استخراج پيمایشی است كه بين  384نفر از
كاربران فضاهاي عمومی خيابان و پارک كه با روش نمونه گيري تصادفی انتخاب شدند ،تکميل گردیده
و اساس تجزیه و تحليل یافتههاي پژوهش حاضر قرار گرفته است.
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براي بررسی روایی ابزار از آزمون الفاي كرونباخ استفاده شد .ضریب مذكور معادل  0/78گویاي
قابليت اعتماد باالي ابزار مورد استفاده بوده است .پس از پایان یافتن گردآوري پرسشنامهها ،دادهها
استخراج و به كامپيوتر انتقال داده شدند و سپس با استفاده از بسته نرم افزار آماري براي علوم
اجتماعيمورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند .همچنين براي تحليل رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته
از آزمون  F-Testاستفاده شده است.
 به نظر میرسد تفاوت معناداري در امنيت فضاهاي عمومی مناطق مختلف شهر وجود دارد. -1-5پيشينه پژوهش
تحقيقات بسياري نشان دادهاند كه متغيرهاي گوناگونی در افزایش یا كاهش احساس امنيت فضاهاي
عمومی شهري نقش دارند .زمينه نظري شروع مباحث جرمشناسی و امنيت شهري را باید از مکتب
جامعهشناسی شيکایو و مطالعات اوليه ي اكولوژي شهري دانست .مکتب اكولوژي شهري با افرادي چون
پارک در سير تکوینی خود به بررسی پدیده هاي اجتماعی مانند جرم و جنایت امراض روانی در شهرها
و ترسيم نقشههاي آن پرداخت (كتان ( .)23 :1993 ،)Cattonدر ایده پارک ،مناطق شهري از
پيشرفت و ترقی انگيزههاي ساكنان جلوگيري میكند و سبب جدایی گزینی اجتماعی میشود.
چارچوب و كالبد شهري تاثيرات عميقی بر انواع سکونتهاي اجتماعی -فرهنگی شهري دارد( .بيانلو
( .)37:2007،)Bayanlooدر ادامه خالصه اي از تحقيقات انجام شده در این زمينه را مطرح میشود.

جدول :1تحقيقات انجام گرفته در رمينه احساس امنيت در فضاهای عمومي شهری
محققان

سال

توضيحات

پژوهش
فوستر

و 2014

با یك مدل رگرسيون خطی تاثيرات ترس از جرم در راه رفتن و پياده روي افراد
را در استراليا بررسی و تحليل كردند .نتایج یافتههاي آنها كه با افزایش
مداخالت و تصميم گيريهایی میتوان ترس از جرم را كاهش و ميزان پياده روي
را افزایش داد.

2013

روند توسعه پيشگيري از جرم از طریق طراحی محيطی را در دو كشور ایاالت
متحده و بریتانيا به طور جداگانه مورد تجزیه و تحليل و سپس مقایسه كردهاند .و

همکاران

اشنايدر
وکيتچن
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تجارب این دو كشور را در اختيار كشورهاي دیگر كه مایل هستند در این راه قدم
بردارند ارائه میدهند.
و 2013

آنها پس از برر سی روند پيشگيري از جرم از طریق طراحی محيطی در كشورهاي
غربی ،انتقال این نظریه را در امارات متحده عربی مورد بررسی قرار داده اند .آنها
همچنين چالشهاي پيش روي این نظریه در این مناطق را برجسته كرده اند و
معتقدند كه با دانش ميان فرهنگی میتوان پيشگيري از جرم را در این مناطق
توسعه داد.

نيومن

1973

در كتاب "مردم و طراحی در شهر پرخشونت" دربارة تغيير ساختار محيط شهري
پيشنهادهایی ارائه میدهد .از جمله ایجاد ظرفيت كالبدي نظارتی درفضا تا
فرصت نظارت براي ساكنان و دیگر نهادها ممکن گردد.

جکوبز

19۶1

باكتاب "مرگ وزندگیشهرهاي آمریکایی" به عنوان اولين نظریه پرداز در حوزه
امنيت معرفی می شود .وي با متمایز كردن آشکار عرصة عمومی و خصوصی ،نياز
به چشمهایی نظاره گر از سوي صاحبان طبيعی را با استفاده از تنوع فعاليتها و
عملکردهایی كه مردم را جذب میكند تقویت گردد.

و 1393

به بررسی و تحليل " حضور زنان در فضاهاي عمومی" پرداخته اند و نشان
میدهد كه مولفه فرهنگی -اجتماعی بيشترین تأثير را بر ميزان حضور زنان در
فضاهاي شهري داشته است .همچنين نتایج تحليل مسير نشان میدهد كه تمام
متغيرها به صورت مستقيم یا غير مستقيم بر ميزان حضور زنان موثر بوده اند.

و 1393

در مقالهاي تحت عنوان"عوامل موثر بر بهبود امنيت محالت شهري" ،با استفاده
از روش تحليل عاملی براي تعيين اهميت معيارهاي سازنده امنيت متغيرهایی را
بررسی كرده كه از این متغيرها ،هویت محله بيشترین تأثير را در افزایش احساس
امنيت داشته است.

و 1392

در تحقيقی با عنوان "بررسی نقش مؤلفههاي منظر شهري در ارتقاي سطح
احساس امنيت در فضاهاي عمومی شهري" نشان میدهد علی رغم وجود امنيت،
احساس امنيت در محدوده مورد مطالعه از دید ساكنين ،پایينتر از سطح متوسط
ارزیابی شده است.

و 1392

به بررسی" امنيت فضاهاي عمومی شهري" پرداختهاند كه بر اساس فاكتورهاي
مختلف اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی ،قومی و ،....ميزان احساس امنيت در
فضاهاي عمومیِ شهري (پارکها و معابر) در منطقه دو شهر قم ،كمترین ميزان و

پائول
همکاران

لطفي
همکاران

کاظمي
همکاران

مؤيدی
همکاران

زياری
همکاران
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ميزان احساس امنيت در فضاهاي عمومیِ شهري در منطقه چهار ،بيشترین ميزان
را دارد.
قرايي

و 1389

در مقالهاي با عنوان "بررسی و سنجش حس امنيت در مناطق مختلف شهري"
نشان می دهد كه مردم در انتخاب فضاهاي ناامن در كل شهر تفاهم نسبی دارند.
اكثریت آنها محلههاي پایين شهر ،حاشيه ساختمانهاي نيمه كاره و كوچههاي
خلوت و تاریك را ،فضاهایی با امنيت كم ارزیابی میكنند .این حس عدم امنيت،
در خيابانهاي شلوغ و مملو از جمعيت كاهش مییابد.

و 1385

با بررسی " وضعيت ترس زنان از جرم در فضاهاي شهري در مناطق  22گانة
شهر تهران" نشان میدهد حدود نيمی از زنان پاسخگو هنگام رفتوآمد در
فضاهاي عمومی شهري احساس امنيت ندارند این ميزان در بين زنان با
تحصيالت ودرآمد كم و زنان ساكن در محالت داراي زمين و ساختمانهاي
متروک بيشتر است.

1385

در تحقيق خود به "تأثيروقوع جرم و خشونت در كاهش احساس امنيت در
فضاهاي عمومی شهري" پرداخته است .او نشان داده نقش جرم در كاهش
احساس امنيت بيش از خشونت است.

همکاران

عليخواه
نجيبي

مديری

ماخذ :یافتههاي ميدانی نگارندگان ()1393

 -1-5محدوده پژوهش
مطالعه حاضر در شهر كنگان انجام شده است .بندر كنگان مركز شهرستان كنگان در استان بوشهر در
جنوب ایران واقع شدهاست.شهرستان كنگان محل اجراي بخش عظيمی از پروژههاي پاالیشگاهی پارس
جنوبی است .منطقه پارس ( 2پارس كنگان) كه بزرگی آن دو برابر منطقه پارس ( 1پارس جنوبی)
است در  10كيلومتري بندر كنگان قرار دارد .كارخانه سيمان كنگان نيز به عنوان یکی از بزرگترین
كارخانه هاي سيمان در ایران،در این شهر قرار دارد و بسياري از توليدات آن از طریق اسکله اختصاصی
آن به كشورهاي حوزه خليج فارس صادر می گردد(. .سالنامه آماري شهر كنگان.)1395،
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شکل :1نقشه موقعيت جغرافيايي کشور ،استان و شهر کنگان
 -2تعاريف مفاهيم پژوهش
 -2-1امنيت
امنيت ،از ریشه التين" "Securesكه در لغت به معناي نداشتن دلهره و دغدغه است گرفته شده و
همچنين موضوعاتی چون " رهایی از خطر ،تهدید ،آسيب ،اضطراب ،هراس ،نگرانی با وجود آرامش،
اطمينان ،آسایش ،اعتماد ،تامين ،ضمانت" را در برمی گيرد( .ماندال)44:1387،؛(صالحی-1387:8۶،
.)92

نظريه پرداز
رتبه

مازلو ( )1987استيلي()1973

دوم ایمنی و امنيت تماسهاي اجتماعی

نيازهای
انساني
جدول  :2جايگاهايمني وامنيت درنظريات مختلف

8

کنتريل()1965

لگتون()1959

امنيت و نظم

جهات و گرایشها
در جامعه
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 -2-2احساس امنيت
در فضاهاي شهري احساس امنيت شهري به این معناست كه شهروندان بتوانند آزادانه جابه جا شوند ،با
هم شهریان خود ارتباط برقرار كنند و به فعاليتهاي اجتماعی بپردازند ،بدون آنکه تهدید شوند یا با
خشونت و آزار و اذیت جسمی و روحی یا نابرابري جنسی مواجه شوند .احساس امنيت به معناي امنيت
خاطر شهروندان از مال ،جان و ...است كه خود نشانگر سازمان یافتگی ،قانونمندي و با ثبات بودن
جامعه است (صانعی.)1385:150 ،
 -2-3فضا
مفهوم فضا و فضاي شهري در طول تاریخ تفکراجتماعی و در قالب مکاتب تئوري كالسيك ونو شکل
گرفته است .براي مثال از نظر ارسطو ،فضا مجموعهاي از مکانهاست و زمينهاي است پویا با اعراض
كيفی متفاوت .این اعراض وآن زمينه ،فضا را با اصالت عمل تنظيم كرده و اسلوب میبخشند( .نوربرگ
شولتز .)80:1380،فضا یك توليد مادي ،ایدئولوژیکی ،فرهنگی ،سياسی و طبيعی است .از این رو در
شکل گيري فضا و پراكندگی و افتراق فضایی پدیدهها ،نظام اقتصادي ،نظام سياسی و نظام ایدئولوژیکی
نقش اساسی دارد(شکویی.)205:1372،
 -2-4فضای شهری
مفهوم فضاي شهري در قالب مفهوم اهداف انسانی-اجتماعی درانطباق با هدفهاي انسانی و فعاليتهاي
اجتماعی تعریف میشود .فضاي شهري به عنوان یکی از زیر مجموعههاي مفهوم فضا ،از مقوله فضا
مستثنی نيست .بدین معنی كه ابعاد اجتماعی و فيزیکی شهر رابطهاي پویا با یکدیگر دارند .در واقع
فضاي شهري مشتمل بر دو فضاي اجتماعی و فيزیکی میشود .به تعبير گاتمن محيط مصنوع یك
سخت افزار است كه در درون آن ،نظام اجتماعی به مثابه یك نرمافزار عمل میكند
(مدنیپور.)48:1379،
 -2-5فضاهای عمومي شهری
شهر تركيبی از فضاهاي خصوصی و فضاهاي عمومیست كه به گونهاي پيچيده در یکدیگر تداخل
یافتهاند  .تحقيقات و تجارب جهانی صورت گرفته درباره فضاهاي عمومی شهري بر این نکته اشتراک
دارند كه فضاهاي عمومی شهري می بایست مکانی براي تعامالت اجتماعی و زندگی جمعی باشند.
9
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فضاهاي عمومی را داراي رسالتی براي افزایش سرمایه اجتماعی در جوامع ،در بستر تعامالت و مراودات
اجتماعی میدانند كه می تواند بستري براي توسعه و شکل گيري هویت فردي و اجتماعی باشند
(رفيعيان.)۶7:1388،
جدول  :3نتايج آزمون آلفای کرونباخ به همراه تعداد زير مجموعه سوالهای پرسشنامه
جهت روايي پرسشنامه
تعداد مولفهها

آلفای کرونباخ بر اساس معيارهای استاندارد آلفا کرونباخ
شده

10
تعداد

0/778
سواالت

هر انحراف

مولفه

استاندارد

0/781
ميانگين

مولفهها

3

0/72۶

7/9۶

آلودگي محيطي

7

0/791

۶/34

دسترسي به خدمات حمل و

11

.0/۶۶8

۶/14

ميزان روشنايي

5

0/72۶

7/9۶

آلودگي ديداری

1۶

0/791

5/34

خالء اصالعات و المانها

20

0/۶۶8

۶/14

فرم فضا

3

0/791

5/34

ازدحام

14

0/72۶

7/9۶

کيفيت کلي سکونت در فضا

14

0/791

5/08

کيفيت فعاليتها و کاربری

5

0/۶۶8

۶/14

نقل

زمين

10

مقياس
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 -3تحليل يافتهها
 -3-1شاخصهای ده گانه موثر بر فضای ناامن شهری
در این قسمت به برخی از معيارها و مولفههاي فضاي امن شهري میپردازیم .براساس آنچه كه انجمن
شهرسازي آمریکا درقالب استانداردهاي برنامه ریزي و طراحی شهري مطرح كرده است ،جهت ارزیابی
فضاي شهري درمقابل تهدیدها و آسيبها میبایست شرایط درونی وبيرونی فضا ،شامل كاربریهاي
مجاور ،الگوهاي حركتی ،مرزهاي فضا ،محلهاي بالقوه براي پنهان شدن ،روشنایی فضا و جلوگيري
ازاعمال خرابکارانه مورد توجه قرارگيرند .افزون بر اینها باید به پياده روهاي اطراف فضا و حركت
خودروها ودسترسی ها هم توجه داشت وسپس فضارا الیه بندي امنيتی نمود تا براساس این الیه بندي
كنترل شوند (اعتماد.)292:1387،
جدول  :4تبيين شاخصهای احساس امنيت در فضاهای عمومي
شاخصها

تبيين مختصر شاخصهای احساس امنيت در فضاهای عمومي

1

مقياس

فضاي بی كران و خالی ،اضطراب آور و مقياس انسانی و راحت ،آرامش بخش
است.

2

ازدحام

تراكم و فشردگی زیاد جمعيت ( ازدحام ) امکان برخورد فيزیکی و آسيب پذیري
را افزایش میدهد.

3

فرم فضا

نمایانی فضا كيفيتی است كه در آن نه تنها اشيا و فعاليتها قابل رؤیت اند ،بلکه
به شدت و وضوح تمام خود را به تمام حواس آدمی عرضه میكنند.

4

المانهاي اطالعاتی

تصویري نيکو از محيط ،به شخص نوعی احساس امنيت میدهد و غالباً افرادي كه
به دالیل مختلف در شهر احساس گم گشتگی میكنند و در تشخيص موقعيت و
مسير خود با مشکل مواجه میشوند ،از نظر بزهکاران طعمههاي خوبی میشوند.

5

آلودگی دیداري

اغتشاش بصري در شکل شهر میتواند ،از طریق احساسی و ادراكی بر روي
رفتارهاي اجتماعی انعکاسی یابد و اغتشاش رفتاري را در فضاي شهري توجيه
نماید ( .عامل افزایش خشونتهاي شهري).. .،

6

نور و روشنایی

فراوانی وقوع جرایم در تاریکی و روشنایی ( شب و روز ) تفاوت معناداري دارد.

7

آلودگی محيطی

عدم رعایت پاكيزگی و نظافت در فضاي شهري ،اولين نماد هنجارشکن محسوب
میشود و نشانه نبود كنترل فردي و جمعی در آنجا محسوب میشود.
11
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8

دسترسی حمل و نقل كيفيت دسترسی به خدمات حمل و نقل عمومی براي جابه جایی مطمئن عموم
مردم از مهم ترین سازوكارهاي شهر امن.. .
عمومی

9

كيفيت فعاليتها و اثر كيفيت توزیع و تركيب فعاليتها بر روي كيفيت زندگی و از این طریق بر روي
رفتارهاي نابهنجار و امنيت اجتماعی.
كاربري زمين

10

كيفيت سکونت در رابطه كيفيت سکونت و آنومی ،اجتماعی ( بزه كاري و ناهنجاري )
محالت مجاور فضا
منبع :یافتههاي ميدانی نگارندگان ()1393

 -3-2آمارههای متغيرهای زمينهای و وضعيت اجتماعي -اقتصادی پاسخگويان
اولين مرحله در اكثر تحليلها ،پيدا كردن تصویري از توزیع متغيرها است .این تصویر نه تنها تصویري
سودمند در تحليل است ،بلکه غالباً شناخت قاطعی كه براي تحليلهاي بعدي الزم است ،فراهم می-
آورد .در این بخش دادههاي مرتبط با ویژگیهاي متغيرهاي زمينهاي و وضعيت اجتماعی -اقتصادي
پاسخگویان و نحوه توزیع آنها در خصوص چگونگی استفاده از فضاهاي شهري مورد بررسی قرار می-
گيرد .در جدول زیر متغيرهاي زمينههاي پاسخگویان مناطق مختلف شهر كنگان به تشریح بيان شده
است.

جدول :5آمارههای متغيرهای زمينهای و وضعيت اجتماعي -اقتصادی پاسخگويان
رديف متغيرهای

زمينه

ای توضيحات

پاسخگويان
1

جنسيت

از  38۶پاسخگو 141 ،نفر از آنها مرد و  245نفر از آنها زن
میباشند كه به ترتيب  3۶/7درصد و  ۶3/3درصد از كل
پاسخگویان را در بر میگيرند.

2

ميزان تحصيالت

افراد با مدرک فوق دیپلم ،دیپلم و پایينتر با  184نفر
بيشترین درصد از كل پاسخگویان ( 47/7درصد) و افراد با
تحصيالت ليسانس و فوق ليسانس وباالتر به ترتيب با
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درصدهاي  39/۶و  12/7حد متوسط درصد نمونه را دارا بوده
اند.
3

سن

بيشترین فراوانی سنی پاسخگویان كمتر از  30سال با 37/۶
درصد است .از سوي دیگر پاسخگویان  51سال به باال با
فراوانی  75نفر ( 19/4درصد) كمتر فراوانی را داشتند.
پاسخگویان  30تا  40سال و  41تا  50سال به ترتيب با
درصدهاي  23/1و  19/9حد متوسط جمعيت پاسخگو را بخ
خود اختصاص داده اند.

4

درآمد پاسخگویان

توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب درآمد نشان میدهد
كه  28نفر ( 7/3درصد) از آنها درآمد كمتر از  500هزار
تومان 215 ،نفر از آنها ( 55/7درصد) درآمد بين  501هزار
تا  1ميليون تومان و  143نفر ( 37/0درصد) از آنها بيش از
یك ميليون تومان درآمد دارند.

5

وضعيت اشتغال

در خصوص وضعيت اشتغال ،دانشجو 19/9درصد ،دبير 15/5
درصد ،كارمند  27/7درصد ،شغل آزاد  32/9درصد و خانه
دار  3/9درصد از كل پاسخگویان را در بر میگيرند.

6

زمان مراجعه به مکانها

از  38۶پاسخگو 28 ،نفر از آنها صبح 247 ،نفر عصر و 111
نفر از آنها شبها به مکان مراجعه میكنند.

7

نحوه مراجعه به مکان

از  38۶پاسخگو 295 ،نفر از آنها باهمراه و  89نفر از آنها
بهتنهایی به مکان مورد مطالعه مراجعه میكنند.

8

مدت زمان ماندگاري در از  38۶پاسخگو 57 ،نفر ( 14/8درصد) از آنها یك ساعت،
 17نفر از آنها ( 4/4درصد) كمتر از یك ساعت و  312نفر
مکان
( 80/8درصد) از آنها بيش از یك ساعت در مکان مورد
مطالعه میمانند.

9

تعداد همراهان هنگام مراجعه كه از  38۶پاسخگو 130 ،نفر ( 33/7درصد) از آنها با دو
همراه 143 ،نفر از آنها ( 37/0درصد) با سه همراه ،و 113
به مکان
نفر ( 29/3درصد) از آنها با بيش از سه نفر به مکان مورد
مطالعه مراجعه میكنند.

10

از  38۶پاسخگو 2۶7 ،نفر ( ۶9/2درصد) از آنها براي پُر

عامل مراجعه
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كردن اوقات فراغت 50 ،نفر از آنها ( 13/0درصد) جهت
ورزش و  ۶9نفر ( 17/9درصد) از آنها براي مالقات دوستان
و آشنایان به مکانها مراجعه میكنند.
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 -3-3ميزان احساسِ امنيتِ کل در مناطق مختلف شهر کنگان
جدول  ۶نشان دهنده ميزان احساس امنيتِ كل در بين پاسخگویان مناطق مختلف شهر كنگان است.
این مفهوم حاصل تركيب شاخصهاي مختلف امنيت ،شامل شاخص مقياس ،ازدحام ،فرم فضا،
المان هاي اطالعاتی ،آلودگی دیداري ،نور و روشنایی و آلودگی محيطی و ...كه در جدول قبل مشاهده
میشود.
جدول :6ميزان احساسِ امنيتِ کل در مناطق مختلف شهر کنگان
منطقه

مرفهنشين

متوسط

احساس

فراوانی درصد

فراوانی

پايين شهر
درصد

فراوانی

درصد

امنيت
کم

0

0

0

0

0

0

متوسط

101

88/۶

77

55/4

89

۶7/4

زياد

13

11/4

۶2

44/۶

43

32/۶

جمع کل

114

100

139

100

132

100
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همانطور كه در جدول  ۶نشان داده شده است ،اكثر پاسخگویان در مناطق مختلف مرفهنشين ،متوسط
و پایينشهر ،ميزان متوسطی از احساس امنيت ( 88/۶درصد) 55/4( ،درصد) و ( ۶7/4درصد) را تجربه
میكنند.
 -3-4تحليل واريانس مدل تک عاملي با اثرات تثبيت شده()ANOVA
نسبت  Fكه در جدول  ،7برابر با  37/57است كه حاصل تقسيم ميانگين مربع بين گروهی بر ميانگين
مربه درون گروهی بدست میآید ،از آنجایی كه باالتر از  3/84است معنی دار است .بنابراین در سطح
14
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 95درصد اطمينان ،تفاوت معنی داري در بين مناطق مختلف شهر كنگان و به لحاظ احساس امنيت
در فضاهاي عمومی شهري وجود دارد .حال در جدول  8آمارههاي توصيفی تحليل وارسانس یك طرفه
را بيان میكنيم.

جدول  :7تحليل واريانس مدل تک عاملي با اثرات تثبيت شده
F

ميانگين مربع

37/57

درجه

مجموع مربع

منبع متغير

آزادی
77/918

2

155/83

بين آزمودنيها

2/103

382

803/1۶2

خطا(درون آزمودنيها)

384

958/994

کل

منبع :یافتههاي ميدانی و محاسبات نگارندگان ()1393

 -3-5جدول توصيفي احساس امنيت در فضاهای عمومي مناطق مختلف شهر کنگان
گزارش جدول توصيفی زیر تفاوت ميانگين در سه گروه مرفه نشين ،متوسط نشين و پایين نشين در
ميزان احساس امنيت در فضاهاي مختلف شهر كنگان است .این جدول به توصيف متغيرهاي
كمی(طبقات متغير مستقل) اختصاص دارد .همانطور كه میبينيم ميانگين احساس امنيت در مناطق
مختلف شهري متفاوت بوده است .هملن گونه كه در جدول میبينيم ميزان احساس امنيت در فضاهاي
عمومی مناطق كمدرآمد با ميانگين  12/74بيش از ميانگين ميزان احساس امنيت كاربران فضاهاي
عمومی در مناطق متوسطنشين 11/5۶و مرفهنشين  12/42است .همچنين تفاوت فاصله اطمينان در
سطح  95درصد در هر سه منطقه نشان میدهد كه فاصله اطمينان این مناطق(حد باال و پایين هر
منطقه) شامل صفر نمی شود بنابر این میتوان تفاوت را مالحضه كرد.
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جدول :8جدول توصيفي احساس امنيت در فضاهای عمومي مناطق مختلف شهر کنگان
تفاوت فاصله اطمينان  95درصد

خطای

بيشترین

كمترین

حد باال

حد پایين

انحراف

ميانگين تعداد

مناطق

استاندارد استاندارد

15/00

9/00

12/4۶79

11/9742

0/12075

1/4592

12/421

114

مرفه

13/00

9/00

11/4059

10/9274

0/12382

1/2898

11/5۶3

139

متوسط

1۶/00

11/00

13/0121

12/4728

0/13۶30

1/5۶۶8

12/742

132

پايين

1۶/00

9/00

12/24۶7

11/93

0/08054

1/58031

12/092

384

کل
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 -3-6بررسي فرضيه پژوهش
فرضيه :به نظر میرسد تفاوت معناداري در امنيت فضاهاي عمومی مناطق مختلف شهر وجود دارد.
از آنجایی كه در هدف ما این بوده كه ميانگينهاي یك صفت كمی را درسه یا بيش از سه گروه مقایسه
كنيم ،آناليز واریانس یك طرفه راه حل مناسبی است .در واقع این تجزیه و تحليل ،ما را در فهم تفاوت
بين گروهها یاري می كند .در طرح آزمایش نيز ،هرگاه بخواهيم اثر عاملی با بيش از دو سطح را بر متغير
پاسخ بررسی كنيم ،از آناليز واریانس یك طرفه كمك میگيریم .همان گونه كه گفته شد ،مواردي كه
مورد تحليل قرار گرفته اند شامل شاخصهاي مختلف امنيت ،شامل شاخص مقياس ،ازدحام ،فرم فضا،
المان هاي اطالعاتی ،آلودگی دیداري ،نور و روشنایی و آلودگی محيطی و ...است .كه این شاخصها به
عنوان یك شاخص كلی به نام امنيت در فضاهاي عمومی در نظر گرفته شده اند و با مناطق مختلف
شهري مقایسه شده اند .نتایج در جدول زیر قابل مشاهده است.
جدول :9آزمون تفاوت ميانگين امنيت فضاهای عمومي بر حسب مناطق مختلف شهر
ميانگين امنيت فضاهای انحراف
عمومي

استاندارد

منطقه مرفه

12/42

1/45

منطقه متوسط

11/5۶

1/28

منطقه كم درآمد

12/74

1/5۶

F
37/05

ماخذ :یافتههاي ميدانی و محاسبات نگارندگان ()1393
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جدول  ،9نتایج بررسی تفاوت ميانگين امنيت فضاهاي عمومی بر حسب مناطق مختلف شهر را نشان
میدهد .با توجه به اینکه تفاوت مشاهده شده بين ميانگينهاي مناطق مختلف شهر از نظر ميزان
احساس امنيت فضاهاي عمومی ،بر اساس آزمون  Fبا مقدار  37/05و سطح اطمينان  99درصد
( ،) = Sig0/000معنیدار میباشد ،لذا فرضيه فوق تأیيد میشود .بر اساس نتایج جدول میتوان
استدالل كرد كه ميزان احساس امنيت در فضاهاي عمومی مناطق كمدرآمد با ميانگين  12/74بيش از
ميانگين ميزان احساس امنيت كاربران فضاهاي عمومی در مناطق متوسطنشين ( )11/5۶و مرفهنشين
( )12/42است .همچنين در شکل شماره  2توزیع تفاوت ميانگين احساس امنيت در مناطق مورد
مطالعه را نشان میدهد .بنابراین تفاوت مشاهده شده بين ميانگينهاي مناطق مختلف كنگان از نظر
ميزان احساس امنيت فضاهاي عمومی ،هرچند با اندک تفاوت مورد تایيد قرار میگيرد.
 -4نتيجه گيری
موضوع این پژوهش ،بر رسی احساس امنيت فضاهاي عمومی شهر در سطوح منطقه اي شهر كنگان
است .این مطالعه درصدد است ،امنيت فضاهاي عمومی در مناطق مختلف مرفهنشين ،متوسط و پایين-
شهرِ كنگان مورد بررسی قرار دهد .بعالوه این پژوهش درصدد شناسایی شاخصهاي مختلف احساس
امنيت بوده تا بتوان از طریق ارزیابی آن در قسمتهاي مختلف شهر ،مسئولين مربوطه را عالوه بر آشنا
نمودن بيشتر به واقعيت هاي موجود ،در فراهم سازي بستر مناسب براي تأمين احساس امنيت در
مناطق مختلف شهر كنگان  ،یاري رساند .شهر كنگان به عنوان یکی از این شهرها و متروپل جنوب ،از
این حيث در رده هاي باالیی قرار دارد و مطالعه حاضر در پی بررسی ميزان امنيت در فضاهاي عمومی
مناطق مختلف شهر و مقایسه بين این مناطق است .در فرضيه معناداري تفاوت در امنيت فضاهاي
عمومی مناطق مختلف شهر مورد آزمون قرار گرفت .نتيجه این فرضيه با سطح اطمينان باالیی معنادار
بود .بر اساس نتایج این فرضيه می توان استدالل كرد كه ميزان احساس امنيت در فضاهاي عمومی
مناطق كمدرآمد با ميانگين  12/74بيش از ميانگين ميزان احساس امنيت كاربران فضاهاي عمومی در
مناطق متوسطنشين ( )11/5۶و مرفهنشين ( )12/42است .به عبارت دیگر در غالب پژوهشها و
نظریاتِ گذشته ،مبنا بر این بود كه در مناطق پایينشهر و مركزي ،سطح امنيت پایين تر است و ميزان
جرم و جنایت هرچه به این مناطق نزدیك تر شویم ،افزایش مییابد .اما از سوي دیگر هرچه به مناطق
مرفه نشين نزدیك تر شویم و از مناطق مركزي دورتر ،ميزان احساس امنيت افزایش یافته و احتمال
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فصلنامه دانش انتظامي بوشهر؛ سال دهم ،شماره  ،37تابستان 1398

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوع جرم بيشتر می شود .اما این پژوهش به نتيجه متضادي از این لحاظ رسيد .یعنی بر اساس یافتهها،
ميزان احساس امنيت در فضاهاي عمومی مناطق پایينشهر بيشتر از ميزان آن در مناطق متوسط شهر
و مرفهنشين بوده است .نمونههاي مورد بررسی این پژوهش شامل مردان و زنان بوده اند كه همين نکته
در نتایج تحقيق اثرگذار است ،در حالی كه در بسياري از تحقيقات -از جمله عليخواه ،نجيبی( )1385و
مدیري( - )1385تنها بر روي احساس امنيت زنان مطالعه صورت گرفته است .به هرحال آنچه كه
واضح به نظر میرسد این است كه بر مبناي تحقيقات گذشته ،زنان در جامعه احساس ناامنی بيشتري
میكنند كه این خود محصول عوامل متعددي است كه خارج از حيطه این نوشتار است .نکته دیگر
اینکه اساساً نوع جهان بينی افراد در مناطق مختلف شهري و با سطوح رفاهیِ مختلف ،گوناگون است
كه خود محصول سبك زندگی متفاوت ،نحوه خاصِ گذران اوقات فراغت ،ميزان تحصيالت و ...است.
كسانی كه در مناطق محرومتر و پایينشهر زندگی میكنند ،از لحاظ امکانات زندگی و آشنایی گسترده
تر با احساس امنيت ،تجربه كمتري دارند؛ در نتيجه به نظر میرسد همين تجربهي زیستهي كمتر در
مورد احساس امنيت ،موجب میشود كه وقتی امکانات و تمهيدات اوليه ایی در فضاي عمومی منطقه
اي خویش می بينند ،آن را قابل توجه و چشمگير قلمداد كرده و در نتيجه امنيت بيشتري را احساس
كنند .بر اساس نظر متخصصين نيروي انتظامی می توان اشاره نمود این است كه موارد متعددي از
جرایم در فضاهاي عمومی مناطق مرفهنشين ،توسط افرادي از مناطق پایينشهر رخ میدهد .چنين
وضعيتی به احساس ناامنی كاربران فضاي عمومی در مناطق مرفهنشين منجر میشود .اما ایجاد چنين
ناامنیهایی معموالً توسط خود ساكنين مناطق پایينشهر در ارتباط با خود افراد بومی كمتر رخ می-
دهد .بنابراین این دو منطقه از هم ،احساس متفاوت و گوناگونی را از امنيت تجربه میكنند .در ارتباط
با موضوع تحقيق ،یافتهها با نتایج قرایی و همکاران( ،)1389نظریه جين جکوبز( )19۶1همسویی
داشت .بعبارت دیگر حس عدم امنيت ،در خيابانهاي شلوغ و مملو از جمعيت كاهش مییابد .مردم
حضور پليس و نيروي انتظامی و ارتقاء سطح فرهنگی را در ایجاد حس امنيت مؤثر میدانند .از سوي
دیگر فضاي بی كران و خالی ،اضطراب آور و مقياس انسانی و راحت ،آرام بخش است .همچنين تراكم و
فشردگی زیاد جمعيت (ازدحام) امکان برخورد فيزیکی و آسيب پذیري را افزایش میدهد و آرامش
روانی كاربران را تحت تأثير قرار میدهد .یافتههاي هعمچنين با نتایج نيومن ( )1973همسو است .به
اعتقاد نيومن محيط كالبدي می بایست داراي خصوصياتی مانند مکانيزمهاي نمادین ،مرزها و سلسله
مراتبی تعریف شده از عرصههاي خصوصی تا عمومی باشد تا پهنههاي مختلف درک و دانسته شود.

18

ــــ.....................تحليل فضايي احساس امنيت و شاخصهای آن در فضاهای عمومي شهری (مطالعه موردی :شهر کنگان)

ایجاد ظرفيت كالبدي نظارتی درفضا موجود باشد تا فرصت نظارت براي ساكنان و دیگر نهادها ممکن
گردد.
 -5پيشنهادها
در مجموع بر پایه یافتههاي این پژوهش سياستگذاريها و برنامه ریزيهاي زیر قابل بررسی است :اگر
چه پژوهش حاضر گامی نخستين و ابتدایی در راستاي شناسایی شرایط امنيت محيط است ،وليکن با
توجه به نتایج حاصل از پژوهش می توان اقدامات زیر را جهت افزایش حس امنيت در فضاهاي شهري
پيشنهاد نمود .آنچه كه در یافتههاي پژوهش مسلم شد این است كه مردم در فضاهایی چون كوچههاي
تاریك و خلوت ،خيابانها و فضاهاي خلوت و كم تردد شهر ،داخل زیر گذرها ،پلهاي هوایی،
ساختمانهاي نيمه تمام و رها شده یا متروک فضاهاي مجاور كاربريهاي بزرگ ولی كم رفت وآمد،
حاشيه نشينی ،كمبود مسيرهاي پياده كه از لحاظ كالبدي حائز اهميت است و مکانهایی كه افراد
معتاد و مزاحم نواميس مردم حضور دارند كه موجب سلب آسایش و امنيت شهروندان می شود ،شلوغی
و نگاه هاي مردمی كه بدليل فقر و نبود فرهنگ زندگی روي دیگران سنگينی میكند و محلههایی كه
فقر اقتصادي بيداد میكند ،مکانهایی كه پليس حضور دائمی ندارد ،قسمتهاي كنج و دنج فضاهاي
عمومی ،قسمتهایی كه آلودگیهاي محيطی و كم نوري وجود دارد و ...عواملی هستند كه به لحاظ
اجتماعی قابل بررسی است و موجب كاهش احساس امنيت شده و معضالت و پيامدهایی از قبيل عدم
اعتماد ،احساس نگرانی نسبت به چيزها و مسائل مختلف ،كناره گيري از مشاركت و رفتارهاي
اجتماعی ،ترس و بيمناكی و دوري جستن از محيط ،محدود كردن فعاليتهاي عادي و ارتباطات ،عدم
حفظ مدنيت و ...را به دنبال دارد .بنابراین راهکارهاي پيشنهادي زیر را می توان براي رهایی از چنين
معضالتی و رسيدن به امنيت ایده آل ارائه كرد:
حضور مردم و نظارتهاي مردمی ازطریق طراحی مکانهایی براي گردهمایی كاربران فضاهاي عمومی؛ با توجه به اینکه اكثر پاسخگویان براي گذران اوقات فراغت به فضاهاي عمومی مراجعه میكنند(نسبت به ورزش و مالقات دوستان و آشنایان) توجه به زمينههایی براي طراحی و ایجاد امکاناتی كه
افراد را به خود مشغول كند و محيط سالمی را ایجاد كند ،مهم تلقی گردد؛
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پاسخگویان اكثرا بيش از سه نفر و بيش از یك ساعت در مکان حضور پيدا میكنند ،در نتيجه رواجفعاليتهاي موجود در فضاهاي عمومی شهري با تدابيري نظير استفاده از رستورانها یا غرفههاي فروش
خيابانی ،ورزش ،تئاتر با رعایت اصول حفظ آسایش عابران؛
با توجه به اینکه بيشتر پاسخگویان در زمان عصر و شب به مکانها مراجعه كرده اند ( )%۶4نوع نگرشبه طراحی فضاهاي گم و فاقد دید بصري فضاهاي عمومی كه به دالیل كالبدي ،نبود روشنایی و پنهان
ماندن جرم به علت تاریکی ،فضاهاي مناسبی را براي ارتکاب جرم فراهم میكند تغيير كند .مسائلی
است كه باعث استحکام احساس امنيت و در نهایت احساس مشاركت و تعامل اجتماعی ،احساس
آرامش و آزادي حركت و ایمن بودن محيط را موجب می شود؛
تجهيز فضاهاي عمومی به وسایل حمل و نقل عمومی و توزیع مناسب آن در فضاهاي مختلف شهر؛ فراهم كردن سهولت نظارت شهروندان و مراجعان به فضاهاي عمومی و توجه به مکان یابی و نحوهدسترسی؛
توجه به نکته نظارت طبيعی بر فضاهاي عمومی ،با استفاده از كاربريهاي رو به خيابان و پارک وهشدارهاي نمادین جهت تحت كنترل بودن فضا؛
افزایش دسترسی به امداد نظير افزودن بر تعداد تلفنهاي عمومی فضاهاي عمومی و همچنيننورپردازي و تجهيز آنها به كد و دكمه امداد فوري؛
ا فزایش قابليت هاي طراحی خوانا و قابل تشخيص و كاهش احساس ترس از گم شدن و نا امنی ناشیاز آن
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