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  3علي اصانلو، 2اردالن حسني نژاد، 1جمال محمدي

  
 چكيده

ي شهري ها ثر در محيطازهاي شهروندان و يكي از عوامل مؤترين ني ت در شهر و فضاهاي شهري از اساسيامني
در اينجا بر اساس نظريات جديـد  . ي اجتماعي داراي ابعاد عيني و ذهني استها است كه همچون ديگر پديده

تقويت و ايجاد هويت محالت شهري يكـي  . ر بعد ذهني است كه از آن به احساس امنيت ياد مي كنيمكيد بتأ
از اهداف مهم برنامه ريزان شـهري اسـت كـه مـي توانـد بسـتر مناسـبي بـراي مشـاركت و نظـارت اجتمـاعي            

ت محـالت  ير هويلذا تحقيق حاضر  با هدف بررسي تأث. ي شهري ايجاد كندها شهروندان در محالت و محيط
ايـن پـژوهش از نظـر نـوع و ماهيـت يـك تحقيـق        . بر احساس امنيت اجتماعي شهروندان صورت گرفته است

تحليلي به شمار مي آيـد كـه بـه شـيوه پيمايشـي مبتنـي بـر         - جزء تحقيقات توصيفي، كاربردي و از نظر روش
محله است كه با سـطح   43 نفر جمعيت در قالب 104809جامعه آماري شهر فسا با. نامه اجرا شده است پرسش

بـين  نتايج اين پژوهش نشان داد كـه  . نفر نمونه در نظر گرفته شد 384ن و بر اساس فرمول كوكرا %95اطمينان 
. است)=726/0r(قوي  احساس تعلق به محله و احساس امنيت  شهروندان ارتباط وجود دارد و اين رابطه نسبتاً

در محـالت قـديم و جديـد وجـود دارد و محـالت قـديمي بـا        همچنين تفاوت معناداري بين احساس امنيـت  
نتايج حاصـل  . شهروندان احساس امنيت باالتري دارند، در محالت جديد 41/3در برابر ميانگين  97/3ميانگين

ر احسـاس امنيـت شـهروندان و    كيد بر توجه بيش از پـيش بـه محـالت شـهري و نقـش آن د     يق تأاز  اين تحق
  . ريزي شهري دارد برنامه

  

  ها كليد واژه
  هويت محلهمحله، ، احساس امنيت، امنيت اجتماعي، امنيت 
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 احساس امنيت شهروندان  تأثير هويت محالت بر
  

32تا  9از صفحة 
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  10  1393اول، بهار شمارة نهم، سال ، جنايي و يهاي اطالعات پژوهش فصلنامة
  مقدمه

خ شـهرها از موقعيـت و   محله به عنوان بخشي از ساختار شهر همـواره در طـول تـاري   
ايران نيز توجـه بـه    در. )99: تا ، بيعظيمي و مقدم(اي برخوردار بوده است جايگاه ويژه

همـواره   در تاريخ شهرنشيني ما. ار بوده استقدمتي طوالني برخورد محالت شهري از
ثير انكار ناپذيري در سرنوشت شهرهاي ما داشته چنانكـه دوران اوج  محالت شهري تأ

 ت شهري در مديريت شهرها بودهشهرنشيني در دوران سامانيان مديون توجه به محال
ي و يا فتح و نابودي شهرهاي ما در زمان حمله مغول از بي توجهي به محـالت شـهر  

ايجاد مفهوم محالت در ستيز بوده كه موجب نابودي بسياري از شهرهاي پر رونق آن 
در معماري گذشته ما شـهر و فضـاي شـهري    . )13: 1390،حبيبي( دوران شده است

اي در تقويـت كـاركرد و هويـت     ها بود كه خـود نقـش عمـده    بيشتر در خدمت انسان
هرسـازي نـوين كـه همـراه بـا      در دوره پهلـوي و بـا نمـود ش   . محالت شهري داشـت 

و ايجاد عناصر شهرسازي نوين بود به تدريج نقـش و هويـت محـالت     ها كشي خيابان
كه ايـن خـود موجـب مسـائل و     ، )20: 1389، قرايي و همكاران( شهري كمرنگ شد

شهرها را  ارةي اجتماعي شهر شد و مديريت و ادها مشكالت پنهان و آشكاري در اليه
ز اين مسائل و مشكالتي كه نقش عمـده اي در كـاهش كيفيـت    يكي ا. ناكارآمد كرد

شهري و رشد و توسعه شهر داشت كاهش احسـاس امنيـت شـهروندان در محـيط و     
ديدگاه جديد مديران و برنامه ريزان شهري براي حـل مسـائل و   . فضاهاي شهري بود

توجـه بـه    ،مشكالت شهري بويژه مشكالتي كه ريشه در مسائل اجتمـاعي شـهر دارد  
همياري و مشاركت مردم و شهروندان در اداره و مديريت شهر و محيط زندگي خـود  

ليت در نظـارت همگـاني و ايجـاد احسـاس مسـؤ     ، جلـب مشـاركت شـهروندان   . است
ريـزي و بسـتر مناسـب خـود      مكان پذير نيست و نياز به برنامهشهروندان به سادگي ا

از انواع مهم مشاركت به  كيمشاركت اجتماعي ي. )40: 1390 ،وارثي و همكاران(دارد
انـد و بحثـي    مشاركت داراي نـوعي رابطـه اجتمـاعي   اگر تمامي اشكال . آيد شمار مي

ي ها يي كه به عمل متقابل افراد و گروهها جامعه شناختي به حساب مي آيند اما عرصه
. اجتماعي با محيط پيرامونشان مربوط مي شـود موضـوع مشـاركت اجتمـاعي اسـت     

هاي مردم نهـاد و غيـره از مصـاديق مهـم      سازمان، محلي، شهري ،مشاركت روستايي
سرمايه اجتماعي با فراهم كردن فضاي . مشاركت اجتماعي و سرمايه اجتماعي هستند
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  11 تأثير هويت محالت بر احساس امنيت شهروندان
پـذير سـاخته و همـين همكـاري      هاي اجتمـاعي را امكـان   همكاري بين گروه، اعتماد
د امنيـت اجتمـاعي   و اعتماد بين آنها باعث مي شود كه منافع همگـاني ماننـ   ها گروه

، و همكاران ذاكري ماهانه(ي نظارت نهادهاي رسمي كاهش يابدها فراهم شده و هزينه
محالت شهري از ديرباز بستر و خواستگاه حضور فعال و موثر شـهروندان  . )86: 1391

و بســتر مناســبي بــراي ايجــاد و تقويــت  در اداره محــيط و شــهر خــود بــوده اســت
علـق بـه   محالتي كه داراي هويت هسـتند و احسـاس ت   .ي اجتماعي هستندها سرمايه

ي مناسـب بـراي ايجـاد و تقويـت     هـا  زمينـه محيط محله در آنها باالست، با داشـتن  
ي اجتماعي نقش مهمي را در تقويت روحيه مشاركت شهروندان در مديريت ها سرمايه

هـن  ذاي موفق خواهد بود كـه در   از ديد رسو جامعه. شهر و محيط زندگي خود دارند
تر از امور اقتصادي شان باشد و بر اين اساس بايد گفت  شهروندان آن امور عمومي مهم

كه هويت يابي محالت شهري در اين جريان نقش كليدي خواهد داشت و اين هويت 
مكــاني و از ايــن رو ارتقــاي حــس  ن باعــث تقويــت حــسســاكنا انتقــال بــهاز بعــد 
ضـعف عنصـر هويـت در يـك      .پذيري و مشـاركت شـهروندان خواهـد شـد     ليتمسؤ

ي اتصال و ارتباط ها گيري ريشه عدم شكل يا اصوالً منجر به انقطاع، گاه شهري سكونت
  . )40: 1390، وارثي و همكاران(شود  ن با محيط و در نتيجه با يكديگر ميساكنا

گيري مقياس جديدي از رشـد شـهري در طـي     شد فزاينده ابعاد شهرنشيني و شكلر
اي چـون   ي تـازه هـا  ث شده كه شهر و شهرسازي معاصر بـا چـالش  ي اخير باعها دهه

كـاهش  ، كمرنگ شدن هويت و حس تعلق اجتماعي، ي اجتماعيها افزايش ناهنجاري
گسترش مشكالت اكولـوژيكي اجتمـاعي و محيطـي و در    ، احساس امنيت شهروندان

مد ناكارآ .)84: 1389، عبدالهي و همكاران(مجموع كاهش كيفيت زندگي مواجه شود
ريزان شهري را به شهرها  نگاه متفاوت مديران و برنامه ،بودن مديريت سنتي در شهرها

نگاهي كه در آن شهر موجودي زنده اسـت كـه روح حـاكم بـر آن همـان      ، مي طلبد
ي شـهري  هـا  در اين نگاه محلـه . شهروندان استفاده كننده از فضاهاي شهري هستند

و بنيــاد ســازماندهي نظــام شــهري روابــط اجتمــاعي  عامــل مهــم و تعيــين كننــدة
توانـد   تنها از ديد كالبدي و فيزيكي نمـي مديريت شهر . )87: 1387، موسوي(هستند

يي باشد كه بر اثر روابط پيچيده موجـود در شـهرها حاصـل شـده     ها رهگشاي چالش
است و اين باعث شده روز به روز ميزان و شدت اين مشكالت افزوده شـود و كيفيـت   
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  12  1393اول، بهار شمارة نهم، سال ، جنايي و يهاي اطالعات پژوهش فصلنامة
گيـري از مشـاركت شـهروندان در اداره شـهر      بهـره . را پـايين آورد  زندگي شهروندان

در هـر دوره و  . ثر شهر بـوده اسـت  ي مديران شهري در اداره كارا و مؤهگشااهميشه ر
شـهر   ادارهي شهري و ها زماني كه اين مشاركت و حضور شهروندان در تصميم گيري
كـاركرد خـود كـه ايجـاد      ناديده گرفته شده بر مشكالت شهر افزوده شده و شهر را از

احسـاس امنيـت در   . ساخته اسـت  فضايي براي زندگي مطلوب شهروندانش است دور
پايـدار و ايجـاد    اسي شهروندان و يكي از شروط توسـعة از نيازهاي اسبين شهروندان 

كه رفع اين نيـاز در گـرو   . )135: 1386، همتي(كيفيت زندگي مطلوب شهري است 
ر قالب محالت شهري و ايجاد حس تعلق مكاني آنها در توجه به مشاركت شهروندان د

هنگامي كه حس تعلق مكاني در شهروندان تقويت شود و هويت . سطح محالت است
ي هـا  ميزان مشاركت شـهروندان در امـور و تصـميم گيـري     ،محالت پر رنگ تر شود

ليت بيشتري به محيط زندگي خود و شهر و احساس مسؤشهري افزايش خواهد يافت 
مشـاركت   اگر محالت شهري ناديده گرفته شود اميـد بـه جلـب   . خواهند داشت خود

بازد و نبايد انتظـار   ت آنها در برابر محيط خود رنگ ميليشهروندان و ايجاد حس مسؤ
داشت كه شهروندان هم راستا با مديران شـهري گـام بردارنـد و مشـكالت و مسـائل      

م بـراي مـديران و برنامـه ريـزان     توجه به ايـن مهـ   از اين رو. اجتماعي شهر حل شود
هدف اصلي اين مقاله، ارزيابي احساس امنيت شهروندان با . شهري امري ضروري است

تحقيق سعي گرديده است با بررسـي  لذا در اين . تأكيد بر هويت محالت شهري است
نهاداتي بـراي بهبـود الگـوي    ثير هويت محالت شهري بـر امنيـت شـهروندان پيشـ    تأ

ي موثر در ارتقاء هويت محالت و امنيت ذهنـي و عينـي شـهروندان    ريزي شهر برنامه
  .ارائه شود

  

  پيشينه تحقيق
بررسـي ارتبـاط   «درپژوهش خود تحت عنـوان  ) 1389(صديق سروستاني و نيمروزي

بـه ايـن   » و احساس امنيت در محالت شهر مشهدبين مشاركت در روابط همسايگي 
يك متغير اعتماد بـه همسـايه مقـدم بـر     اند كه هرچند از نظر تئور نتيجه دست يافته

در روابط همسايگي است اما دراينجا متغير احساس امنيت مورد توجه  متغير مشاركت
ي هـا  بـا متغيـر  ، اي ي درون محلـه ها كه عالوه بر ارتباط نه چندان قوي با متغير. است

ش افـزاي . سكونت نيز بستگي دارد اعي منطقةاقتصادي و اجتم سطح سواد فرد و رتبة
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  13 تأثير هويت محالت بر احساس امنيت شهروندان
افـزايش اعتمـاد بـه    ، احساس امنيت در محله با افزايش مشاركت در روابط همسايگي

احساس امنيت در محله با نگرش مثبـت بـه محـيط فيزيكـي     . همراه است ها همسايه
  . محله و تمايل به مشاركت در امور محله همراه است

اي بيان  هلدر تحقيقي با عنوان پليس اجتماع محور و امنيت مح) 1383(عبدالرحماني
از سـازمان   يافتـه  تكامـل كند كه ويژگي اصلي پليس اجتماع محور به عنوان شكل  مي

گران اجتماعي در فرآيند ايجاد امنيـت   سهيم ساختن كنش، پليس در جوامع امروزي
اي از امنيت  مشاركت دادن شهروندان تعريف تازهبنابراين پليس اجتماع محور با . است

ي رويكرد پليس اجتماع ها به رغم تمام شباهت. ت مي دهددس هبويژه در سطح محله ب
بـا ايـن   . ي اجراي طرح را ناديده نگرفتها بايد موجود نبودن زمينه، محور و طرح ناجا

تـوان گـامي    بر اساس پليس اجتمـاع محـور را مـي    وجود طرح ناجا در تجربه سازمان
گـران و مشـاركت   كارگيري تجارب دي مسير نوسازي از طريق پذيرش و به مناسب در

  . دادن شهروندان و در نتيجه نهادينگي جامعه مدني ارزيابي كرد
اي با عنوان عوامل مـؤثر بـر مشـاركت مردمـي در      در مقاله) 1391(همكاران  اصانلو و
يت اجتماعي در امنيت اجتماعي به بررسي ميزان مشاركت مردم در تقويت امن ارتقاي

ميزان ، اند كه وضعيت شغلي شهروندان رسيدهجه به اين نتي اند و شهر منجيل پرداخته
ميزان دينداري شهروندان  سطح اعتقادها و ارتباطي و مندي از فناوري اطالعاتي و بهره

  . ثير بسزايي دارددر تقويت امنيت اجتماعي تأ در ميزان مشاركت افراد
 ريـزي  ي برنامـه هـا  در پژوهش خود به بررسي شاخص)1389(الياس زاده و ضابطيان 

عمــومي بــا رويكــرد مشــاركتي ثر در ارتقــاي امنيــت زنــان در فضــاهاي شــهري مــؤ
فضاهاي شهري نقش بسـزايي  دهد كه امنيت  نتايج اين تحقيق نشان مي، اند پرداخته

هـاي   در اين بين زنان به عنـوان گـروه  . سطح رفاه اجتماعي شهروندان دارد در ارتقاي
هرچـه ميـزان    بنـابراين . شوند ميوب پذير در مقابل اثرات نا امني شهري محس آسيب

ميزان احساس امنيت بيشـتري   ي مورد مطالعه بيشتر بوده استها تردد زنان در پهنه
ي مدل مفهـومي تجربـي حـاكي اسـت كـه بـا       ها همچنين بررسي شاخص. اند داشته

نظارت بر ، فضاها) يا بدنامي خوشنامي(ارتقاي شهرت ، افزايش خوانايي و آشنايي فضا
ارتقاي حيات شبانه فضا و كارايي حمل و نقل عمومي ميزان ، ترسي به امدادفضا و دس
  . يابد امنيت درك شده از فضا افزايش مي احساس
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  14  1393اول، بهار شمارة نهم، سال ، جنايي و يهاي اطالعات پژوهش فصلنامة
 مباني نظري تحقيق

و  هـا  ترين نيازهاي انسان است كـه در بسـياري از نظريـه    ترين و بنيادي امنيت از مهم
، لوه، از جمله آلپرت، يريتعلوم سياسي و مد، شناسي جامعه، شناسي ي روانها پژوهش
ترين نيازهاي انسان به آن اشـاره شـده    ادييترين و بن به عنوان مهم. . . ولفرز و، بوزان
 جايگـاه امنيـت در سلسـه مراتـب نيازهـا و      .)26: 1391، مختـاري و همكـاران  (است
در نظرية انگيزش خـود   1943مزلو در سال . جايگاه خطيري دارد، ي آدميانها انگيزه
نيـاز ايمنـي و   «تشنگي و غيره بالفاصـله  ، ز نيازهاي فيزيولوژيك مانند گرسنگيپس ا
امنيـت در لغـت بـه    . )44: 1389، كامران و عبادتي نظرلـو (را ذكر كرده است »امنيت

، رهـايي از خطـر  ، بنابراين معناي لغوي امنيـت . نداشتن دلهره و دغدغه است«معناي 
، آسـايش ، اطمينـان ، يا وجـود آرامـش   نگراني، ترس، هراس، اضطراب، آسيب، تهديد
ولفرز يكـي از صـاحب   . )88: 1385، ساروخاني و نويدنيا(»ضامن است، مينتأ، اعتماد

توان به وسيله فقدان نـاامني   امنيت را مي«: گويد در تعريف امنيت مي، نظران معروف
، وجـود جنـگ  . ت وجـود دارد امنيـ ، تسبدين معني كه هر جا نا امني ني، تعريف كرد

، برخي عالئم نـاامني هسـتند  ، ثباتي داخلي منازعات فردي و بي، زد و خورد، ونتخش
همچنين امنيت را به معناي فراغت تهديد و . بنابراين نبود آنها مساوي با امنيت است

، رسولي و صالحي(»ي مشروع و قانوني شهروندي آورده اندها تعرض به حقوق و آزادي
مصونيت از تعرض و تصـرف بـدون رضـايت    ، در مجموع مفهوم امنيت .)170: 1390
امنيت در مورد افراد به اين معناست كه مردم هراس و بيمي نسبت به حقوق و . است
به هيچ وجه حقوق ايشان به مخـاطره نيفتـد و هـيچ    ، ي مشروع خود نداشتهها آزادي

طبق ديدگاه  ولفرز امنيت در معنـاي عينـي   . عاملي حقوق مشروع آنها را تهديد نكند
ي كسب شده مي باشد و در معناي ذهني فقدان تـرس  ها فقدان تهديد در برابر ارزش

  . )28: 1391، فرهادپور و همكاران(ي تعريف شده استها و وحشت عليه ارزش
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  15 تأثير هويت محالت بر احساس امنيت شهروندان
بررسـي   آنهـا است كه در اين مقاله برخي از  متفاوتي ابعاد داراي امنيت: ابعاد امنيت

   .شود مي
 كـه  ييهـا  آسيب و خطرات مقابل در افراد جان و مجس تضمين يعني :امنيت جاني  •

 . شود آنان حيات ادامة مانع
 اطمينـان  و دزدي و سرقت از افراد يها دارايي تضمين از است عبارت :امنيت مالي   •

 مـالي  امنيـت  يها معرف. شود مي حاصل، مالي و مادي نيازهاي تأمين از كه خاطري

 و نداشـتن دزدگيـر  ، روز چنـد  مدت به مسكوني منزل گذاشتن خالي: از است عبارت
 رهـا  و تـرك ، ديگـران  بـا  خود درآمد و ثروت ميزان كردن بيان، امنيتي اقدامات ساير

 . . . امنيتي و اقدامات رغم خيابان علي در اتومبيل كردن
، نيستند خود شغل دادن دست از نگران افراد كه است شرايطي شامل: امنيت شغلي  •

 يها معرف. باشد داشته قرار ترقي و پيشرفت روند در آنان شغلي انداز چشم همچنين
 و شـغل  در ارتقـا  از اطمينـان ، شغل دادن دست از هراس نداشتن: از است عبارت آن

 ثبـات  از اطمينـان  و شـغلي  ناسـالم  يها رقابت از نگراني نداشتن، بهتر كاري موقعيت

 . . . شغلي و
 مناسبات و روابط در اخالقي الگوهاي و اصول تضمين از است عبارت: امنيت اخالقي  •

 جهـت  ديگـري  فـرد  بـه  سـرمايه  سـپردن  اخالقـي شـامل   امنيـت  يهـا  معرف. افراد

يـا   شـده  خراب خيابان و در شب در كهخودرويي  سرنشينان به كمك، گذاري سرمايه
 و منزل به غريبه افراد دعوت، غريبه افراد با دوستي ارتباط برقراري، است ديده صدمه
 . . . تنهايي و به مهم امالتمع انجام

 مرزهـاي  از دفـاع  در كشـور  نظامي نيروهاي توان به، دفاعي امنيت :امنيت دفاعي  •

 . دارد اشاره…  خارجي و متجاوزان با مقابله توان و اشرار با مقابله، ايران
 و ضـروري  مواقع در انتظامي نيروي موقع به حضور انتظامي امنيت: امنيت انتظامي  •

 110 پلـيس  رسيدن مانند. شود مي شامل را آسيب و خطر معرض در افراد از حمايت

  . وغيره ها جاده در مسافران به راه پليس امداد و كمك، حادثه يها صحنه به
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  16  1393اول، بهار شمارة نهم، سال ، جنايي و يهاي اطالعات پژوهش فصلنامة
، 1993مفهوم امنيـت اجتمـاعي را اولـين بـار و بـه مفهـوم فنـي كلمـه در سـال             

مكتـب كپنهـاك مطـرح    ال ويـور و لميتـر بـا عنـوان     ، انديشمنداني چون باري بوزن
بوزان اين اصطالح را براي اولـين  . )194: 1389، سروستاني و نيمروزيصديق (كردند

را تنها يكـي   بوزان امنيت اجتماعي. به كار برد» و هراس ها دولت، مردم«بار در كتاب 
ي ايـن  هـا  ديگـر بخـش   .اسـت  از ابعاد رويكرد پنج بعدي مقوله امنيت در نظـر آورده 

تمام ابعـاد از  . اقتصادي و زيست محيطي، سياسي، امنيت نظامي: ند ازا رويكرد عبارت
: 1387، روي(يي از امنيـت دولتـي هسـتند   هـا  همگـي بخـش  ، جمله امنيت اجتماعي

و هويـت گروهـي تفليـل     هـا  امنيت اجتماعي را به حفـظ ارزش ، در واقع بوزان. )692
 هـا  و هويـت  هـا  دهد و امنيـت اجتمـاعي را بـه چگـونگي حفـظ و دفـاع از ارزش       مي
ويور امنيت اجتماعي را توانايي جامعه براي . )82: 1390 ،ميرزايي و همكاران(داند مي

تهديدات واقعي و محتمـل   ش تحت شرايط تغيير وا ي الگوهاي اساسيها حفظ ويژگي
و خاطر  كيد داردجامعه و امنيت تأ، ويور بر ارتباط نزديك ميان هويت. كند تعريف مي
به طوري كه بايد قادر بـه  ، كند تش را جستجو ميجامعه امنيت هويكند كه  نشان مي
توانند نسبت به چيزهايي كه هويتشان را  الالت هويتي باشد و اعضاي آن نميحل اخت

در مقابـل تهديـدهاي   كنـد كـه    ويور بيان مي. ليت نكنندكند احساس مسؤ تهديد مي
ع كـرد و اگـر هويـت كسـي     دفـا ) فرهنگ( توان با به كارگيري ابزار  فرهنگي فقط مي

، از ديدگاه ويور. ي موجودها پاسخ اين تهديد عبارت است از تقويت هويت، تهديد شود
ايي است كـه متعـرض اقتـدار    درگير و دل مشغولي تهديده، در حالي كه امنيت ملي

يي است كه به هويت جامعه تعـرض  نگران تهديدها، امنيت اجتماعي، شوند دولت مي
. ديگـر دوامـي نخواهـد داشـت    ، اي هويت خود را از دست بدهـد  هاگر جامع. كنند مي

، اقتصـادي ، سياسـي ، حمـل و مرجـع امنيـت نظـامي     بنابراين گرچه دولت اكنـون و 
مرجع امنيت اجتماعي به شمار ، اما اجتماع نيز در حد خود، اجتماعي و محيطي است

  . )5: 1391، هرسيج و محموداوغلي(رود مي
در امان ، امنيت به معناي ايمن شدن: توان چنين تعريف كرد امنيت اجتماعي را مي   

ز عبـارت اسـت از نـوعي    احساس امنيت ني. آرامش و آسودگي است، بيمي بودن و بي
شهروندان ) رام بخشقانع كننده و آ، رضايت بخش(گيري رواني مثبت ذهنيت و جهت
در ) تهديـدها (ثيرگذاري حضور و بروز رويدادها و وقايع ضـد امنيتـي  نسبت به عدم تأ
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  17 تأثير هويت محالت بر احساس امنيت شهروندان
، انسـجام هـويتي  ، ثبـات سياسـي  ، ماعيتي امنيت اجها در حوزه، شرايط فعلي و آتي

  . )134: 1390، زارع شاه آباد و تركان(يكپارچگي و امنيت سرزمين
ي اجتماعي حقيقـي هسـتند كـه تـا     ها محالت شهري به معناي واحد: مفهوم محله

انـد شـكل و فـرم     انستهشت زمان توبا گذ، اند وجود آمده هناخودآگاه ب حدي به صورت
در حقيقـت ايـن   ، پايداري به خود گرفته و حريم ويژه و معين براي خود تعريف كنند

مـذهبي و  ، فرهنگي، ي اجتماعيها محالت از مجموعه افرادي با خصوصيات و ويژگي
اين اشتراك نـوعي همبسـتگي و    شود كه به واسطة مشابه تشكيل ميبويژه اقتصادي 

ي هـر محلـه بـر حسـب     ها گيبر اين اساس ويژ. آيد وجود مي هبل جمعي بروابط متقا
 ،عسـگري (كنـد   را از ساير محالت شهري متمـايز مـي  مورد و مختصات اجتماعي آن 

توان بيان كرد كه محله بخشي از از سـازمان فضـايي    در تعريفي ديگر مي. )8: 1387
تواند با توجه بـه   ت و ميد به صورت چهره به چهره اسشهر است كه در آن روابط افرا

محـيط زيسـت قابـل    ، ي معـين هـا  عواملي از جمله مناسبات اداري و تعيين محدوده
ي اجتمـاعي سـاكنان از محـيط محلـه و ابعـاد عملكـردي و ارائـه        ها برداشت، زندگي

  . )94 :1389،عبدالهي و همكاران(خدمات مورد نياز ساكنان تعريف شود
ذهنـي و سـاختار فرهنگـي را    ، ي احساسـي ها ييتطبيق محيط با توانا: هويت محله
ي سـاكنان آن دارد و  هـا  ثير مثبتي بر اعتماد به نفس و تواناييهويت تأ. هويت گويند

ز مي كنـد و محلـه بـا هويـت بـه      و متماي صساكنان هر سكونتگاه را از غير آن مشخ
  . )235: 1391 ،بزي(قابل تمايز مي شود ها ها و محله اي گويند كه از ساير مكان محله

ــوبز    ــود      )1965( 1جكـ ــه خـ ــه از آن بـ ــاعي كـ ــارت اجتمـ ــوعي نظـ ــر نـ  - بـ
وي مـي افزايـد حضـور مـردم در فضـاها و      . گويـد  ياد كرده مـي )regulating(تنظيمي

ي بازدارنده براي وقـوع جـرم يـا    يي كه خيابان و فضاها را مي نگرند خود عاملها چشم
احساس امنيـت و آرامـش در   . كند و ايجاد احساس امنيت را تقويت ميامني هست نا

شود گرچه با حضـور نيـروي    مين نميوسيله نيروي انتظامي تأ هري ابتدا بفضاهاي شه
  . )45ص ( شود انتظامي يا پليس ضروري مي

  
______________________________________________________ 

1 . Jacobs 
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  18  1393اول، بهار شمارة نهم، سال ، جنايي و يهاي اطالعات پژوهش فصلنامة
   تحقيق هاي فرضيه 

رسد بين احساس تعلق به محله با احسـاس امنيـت شـهروندان رابطـه      به نظر مي - 1
 . معناداري وجود دارد

رسد كه بين احساس تعلق به محله در محالت جديـد و قـديم تفـاوت     نظر ميبه  - 2
  . معناداري وجود دارد

  
  تحقيق شناسي  روش

جزء تحقيقات ، تحقيق حاضر از نظر نوع و ماهيت يك تحقيق كاربردي و از نظر روش
نامـه اجـرا    آيد كه به شيوه پيمايشي مبتني بر پرسـش  ه شمار ميتحليلي ب - توصيفي

آوري اطالعـات الزم   آنها و جمع اي و مطالعة بررسي منابع كتابخانهپس از . شده است
، بـه صـورت ميـداني    ها نامه پرداخته و همچنين با جمع آوري داده به طراحي پرسش

نامه از روش روايي صوري  براي سنجش روايي پرسش. مورد نياز برداشت شداطالعات 
ميـزان آلفـاي بـه دسـت     . شـد استفاده  و براي آزمودن پايايي از روش آلفاي كرونباخ

شهر . حاكي از آن است كه پرسش نامه از پايايي مناسبي برخوردار است) 77/0(آمده
كه بر اساس رونـد تـاريخي    استمحله شهري  43نفرداراي  104809فسا با جمعيت 

بـين  (محالت مياني، )1365پيش از سال (اين محالت را به سه طبقه محالت قديمي
تقسـيم بنـدي   ) بـه بعـد   1385از سـال  (و محالت جديـد ) 1375سال تا 1365سال 

كرديم و بر اساس هدف تحقيق و اهميت بررسي محالت قديم و جديد تنها به بررسي 
براساس فرمول كوكران بـه حجـم    ها نمونه. طبقات محالت قديمي و جديد پرداختيم

گيري تصادفي  نفر به نسبت مساوي از بين محالت قديم و جديد به روش نمونه 384
 SPSSاز نرم افـزار   ها براي انجام عمليات محاسباتي و تحليل داده. شدندساده انتخاب 

  . استفاده شده است ArcGISو همچنين براي ترسيم نقشه از نرم افزار 
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  19 تأثير هويت محالت بر احساس امنيت شهروندان
  هاي تحقيق يافته
  ي توصيفيها يافته) الف

  
  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس به تفكيك محالت: 1جدول 

  درصد  فراواني  جنسيت محالت

  محالت قديمي
  %6/54  105  مرد
  %4/45  87  زن

  محالت جديد
  % 5/51  99  مرد
  %5/48  93  زن

درصـد را   6/54از كل پاسخگويان در محـالت قـديمي   ، )1(با توجه به جدول شماره 
درصد ديگر را زنان تشكيل داده است كه اين نسبت در محالت جديد  4/45مردان و 

  . درصد مي باشد 5/48و  5/51تيب برابر با به تر
  

  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن به تفكيك محالت :2جدول 
  درصد  فراواني  طبقه بندي سني محالت

  
  محالت قديمي

  %5/12  24  سال 20تا  5بين 
  %14/41  79  سال 35تا  20بين 
  %29/32  62  سال 50تا  35بين 
  %07/14  27  سال و باالتر50

  
  محالت جديد

  %27/19  37  سال 20تا  5بين 
  %8/34  67  سال 35تا  20بين 
  %33/33  64  سال 50تا  35بين 
  %6/12  24  سال و باالتر50

بيشترين پاسـخگويان در در هـردو   ، ديده مي شود) 2(طور كه در جدول شماره  همان
برابـر بـا   سال مي باشـد كـه    35تا  20ي سني بين ها محالت قديمي و جديد در رده

و همچنـين  . درصد در محالت جديد اسـت  8/34درصد در محالت قديمي و  14/41
سال بيشترين نسبت را داشته انـد كـه بـه ترتيـب در      50تا  35بعد از آن گروه سني 

  . درصد مي باشد 33/33و  29/32محالت قديمي و جديد 
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  20  1393اول، بهار شمارة نهم، سال ، جنايي و يهاي اطالعات پژوهش فصلنامة
  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيالت :3جدول 

  درصد  فراواني  سطح تحصيالت  تمحال

  
  محالت قديمي

  %18/42  81  بي سواد و زير ديپلم
  %6/39  75  ديپلم و فوق ديپلم
  %75/18  36  ليسانس و باالتر

  
  محالت جديد

  %9/23  46  بي سواد و زير ديپلم
  %81/32  63  ديپلم و فوق ديپلم
  %29/43  83  ليسانس و باالتر

داراي تحصـيالت  ت جديـد بيشـترين پاسـخگويان    در محـال ، )3(طبق جدول شماره 
درصد مي باشند و بعـد از آن افـراد داراي    29/43باشند كه برابر با  ليسانس به باال مي

درصد از كل پاسـخگويان را در ايـن    81/32تحصيالت ديپلم و فوق ديپلم هستند كه 
 18/42(اما در محالت قـديمي بيشـترين افـراد پاسـخگو     . محالت تشكيل داده است

ن حاكي از تفاوت  قابـل  بي سواد يا داراي تحصيالت زير ديپلم مي باشند و اي) درصد
  . ن محالت قديم و جديد با يكديگر از حيث ميزان تحصيالت استتوجه ساكنا

  

  
  )بر حسب درصد(توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب محل تولد :1نمودار 

  

بر حسب محـل تولدشـان نمـايش داده     ارتوزيع فراواني پاسخگويان ، )1(نمودار شمار
ولدشان شهر فسا وهمان طبق اين نمودار در محالت قديمي بيشتر افراد محل ت. است

بـومي شـهر فسـا    ، كه در آن ساكن مي باشند و نسبت كمـي از افـراد  محله اي است 
در مـورد   . نيستند و در شهر ديگر متولد شده اند و اكنون در فسا سـاكن مـي باشـند   

تند امـا در  توان گفت كه  بيشتر افراد پاسخگو اهل شـهر فسـا هسـ    يد ميمحالت جد
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  21 تأثير هويت محالت بر احساس امنيت شهروندان
گفت كـه در محـالت جديـد افـراد      توان همچنين مي. باشند اي ديگر ساكن مي محله
  . كنند ي نسبت به  محالت قديمي زندگي ميبومي بيشترغير

  
  )بر حسب درصد(توزيع فراواني پاسخگويان از نظر سابقه سكونت :2نمودار 

  
درصـد   66بيشترين افراد پاسخگو در محـالت قـديمي كـه معـادل     ، ق نمودار باالطب
اين در حالي اسـت كـه در   . در محله دارند سال را 10سابقه سكونت باالي ، باشند مي
ايـن  رسد و در مقابل بيشتر افراد ساكن در  درصد مي 14الت جديد اين نسبت به مح

  . سكونت دارند سال سابقة 10محالت كمتر از 
  
  تحليليي ها يافته) ب

: ي احساس امنيت و احساس تعلق به محل در محالت قديمي و جديدها گويه مقايسة
در محالت قديمي احساس امنيت به هنگام رفتن يا نشستن در پارك و فضاهاي سبز 

رتبه دوم را دارد كه ) 40/4(رتبه اول و در محالت جديد با ميانگين) 71/4(با ميانگين
ميزان نور و . منيت باالي  فضاهاي عمومي در محالت قديم و جديد استاين نشان از ا

ي محالت قديمي رتبه چهارم و در محالت جديد رتبه يازدهم ها ديد كافي در خيابان
شـب در محـالت    را داراست كه اين نشان از وجود فضاهاي نا امن بيشـتر بـه هنگـام   

ي بيشتر معابر محالت جديد بـر  له را مي توان با ايجاد روشنايجديد است كه اين مسئ
از اقدام امنيتي در محالت قـديمي رتبـه نهـم و در     ها ميزان استفاده مغازه. كردطرف 
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  22  1393اول، بهار شمارة نهم، سال ، جنايي و يهاي اطالعات پژوهش فصلنامة
ي محـالت  هـا  محالت جديد رتبه يك را داراست كه اين نشان از استفاده بيشتر مغازه

ي هـا  كـه مغـازه   يكي ايـن . باشد امنيتي است كه اين به دو دليل ميجديد از اقدامات 
 .ترنـد  ند و داراي اجناسـي بـا ارزش  تـر هسـت   يي لـوكس هـا  مغـازه  الت جديد اكثراًمح

به دليـل شـناخت كـم مغـازه داران      زيرا ؛همچنين احتمال سرقت از آنها بيشتر است
، ي محـل هـا  به مغـازه  ها ليت كمتر هم محله ايو حس مسؤ ها نسبت به هم محله اي

آوري اطالعـات چـه بـه هنگـام      م جمعاكمتر در كار سارقان و فعاليت آنها چه به هنگ
سـاير گويـه در محـالت    . آيد ممانعت از سوي ساكنان به عمل مي سرقت كنجكاوي و

  . اند و قديم به شكل زير رتبه بندي شدهجديد 
  ي احساس امنيتها ميانگين و رتبه محالت قديمي و جديد بر اساس گويه: 5جدول 

يانگين در م
 محالت قديم

رتبه در 
محالت 
 قديمي

 ي احساس امنيتها گويه
رتبه در 
محالت 
  جديد

ميانگين در 
محالت 
 جديد

71/4  1 
و فضاهاي  ها احساس امنيت شما به هنگام  رفتن يا نشستن در پارك

 سبز
2  40/4 

 08/4  5 هاي سطح محله احساس امنيت شما به هنگام  تردد در خيابان 2  69/4

59/4  3 
ل براي مدت طوالني در احساس امنيت شما به هنگام  پارك اتومبي

 خيابان
8  66/3 

 93/2  12 احساس امنيت شما به هنگام خالي گذاشتن منزل به مدت چند روز 4  29/4
 10/3  11 ي محله  شماها ميزان نور و ديد كافي در خيابان 4 26/4

16/4  5 
احساس امنيت شما به هنگام حضور در برخي تجمعات ورزشي و 

 . . . .ي خياباني وها جشن، ها تجمعات شلوغ مثل فروشگاه
6  98/3 

14/4  6 
ي ها احساس امنيت زنان و دختران به هنگام  اشتغال در بخش

 خصوصي
4  20/4  

13/4  7 
احساس امنيت شما به هنگام  فرستادن كودكان به مدرسه در مسير 

 طوالني
9  38/3 

93/3  8 
ي مسافر كش ها احساس امنيت شما به هنگام  تردد با ماشين

 ر شبشخصي د
7  73/3 

78/3  9 
ي محله شما از اقدامات امنيتي همچون آژير و ها ميزان استفاده مغازه

 . . . .دزدگير و
1  75/4 

61/3  9 
همراه با ، احساس امنيت شما به هنگام  به همراه داشتن كيف پول

 ساير لوازم قيمتي
10  13/3 

55/3  10 
ي ها رتيو پا ها احساس امنيت شما به هنگام  شركت در مهماني

 كه فيلم برداري مي شود) مختلط(دوستانه
3  30/4 

 64/2  14 احساس امنيت شما به هنگام  قدم زدن در مسير خلوت 10  55/3

23/3  12 
احساس امنيت  بانوان و كودكان  به هنگام  تردد در ساعات پاياني 

 شب
13  81/2 

د را اهـل محـل   ي احساس تعلق به محيط اينكه تا چه ميـزان ديگـران فـر   ها در گويه
رتبـه يـك و در محـالت جديـد بـا      )66/4(در محالت قـديمي بـا ميـانگين   ، دانند مي
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  23 تأثير هويت محالت بر احساس امنيت شهروندان
رتبه چهارم را داراست كه اين حاكي از كمرنگ تر بودن هويت محالت )47/3(ميانگين

همچنـين شـناخت فـرد از سـاكنان محـل در      . جديد نسبت به محالت قديمي است
م و در محـالت جديـد بـا ميـانگين     رتبـه چهـار  )12/4(محالت قـديمي بـا ميـانگين   

و  سكونت بين محالت جديد داراست كه با توجه به تفاوت سابقةرتبه هفتم را )23/3(
جايي محـل سـكونت در بـين پاسـخگويان در      هتمايل به جاب. قديم دور از انتظار نبود

رتبه )34/3(رتبه سوم و در محالت جديد با ميانگين)57/4(محالت قديمي با ميانگين
توان گفت يكي از داليل عمده اين تمايل بين پاسـخگويان از   را داراست كه ميم شش

محالت قديمي لوكس بودن زندگي در محالت جديد بـا امكانـات و سـاخت كالبـدي     
ست كه ساكنان محالت قـديم را  ها جديد و گران بودن زمين و مسكن در اين قسمت

يت مالي فرد بـه وي اجـازه   مند به زندگي در محالت جديد مي كند و اگر وضع هعالق
دهد تغيير محل سكونت خود را به عنوان نوعي پيشرفت تلقي كـرده و تغييـر مكـان    

ر داد و براي حل اين مشكل بايـد ديـد شـهروندان را بـه ايـن موضـوع تغييـ       . دهد مي
تري را در اختيار ساكنان محالت قديمي گذاشت و حتـي تسـهيالتي    امكانات مناسب

  . ها قرار داد ي مسكوني در اختيار آنها ي بافتجهت نوسازي  و بهساز
  ي احساس تعلق به محلهها ميانگين و رتبه محالت قديمي و جديد بر اساس گويه :6جدول 

ميانگين در 
  محالت قديم

رتبه در 
محالت 
  قديمي

  ي احساس تعلق به محلهها گويه
رتبه در 
محالت 
  جديد

ميانگين در 
  محالت جديد

  47/3  4  گران شما را اهل اين محله مي دانند؟تا چه ميزان دي  1  66/4

59/4  2  
به چه ميزان نسبت به حضور افراد غريبه در محله كه بي قانوني 

  يا ناهنجاري مي كنند واكنش نشان مي دهيد؟
1  79/3  

59/4  2  
ي ها تا چه اندازه احساس نزديكي و مسئوليت بيشتر به هم محله

  ريان داريد؟شهخود نسبت به ساير هم
5  40/3  

  34/3  6  اگر امكان داشته باشد چقدر مايليد محل خود را عوض كنيد؟  3  57/4
  23/3  7  ميزان شناخت شما از ساكنان محله چقدر است؟  4  12/4

81/3  5  
چقدر از محله خود رضايت داريد و در محل احساس آرامش مي 

  كنيد؟
3  62/3  

73/3  6  
محله ، تصاديي اقها در صورت تمايل به سرمايه گذاري در زمينه

  ي محله خود را چقدر در اولويت قرار مي دهيد؟ها و ظرفيت
2  75/3  
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  24  1393اول، بهار شمارة نهم، سال ، جنايي و يهاي اطالعات پژوهش فصلنامة
 ه بـا احسـاس امنيـت شـهروندان رابطـة     رسد بين احساس تعلق بـه محلـ   به نظر مي

  .معناداري وجود دارد
  نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين احساس تعلق به محله با احساس امنيت شهروندان :7جدول 

  احساس تعلق به محله  امنيت شهروندان احساس  متغير

  
  احساس امنيت شهروندان

  726/0  1  همبستگي پيرسون
  000/0    سطح معناداري

  384  384  تعداد

  
  احساس تعلق به محله

  1  726/0  همبستگي پيرسون
    000/0  سطح معناداري

  384  384  تعداد

لـه بـا   س تعلـق بـه مح  دست آمده از انجام آزمون پيرسون بين متغيـر احسـا   هنتايج ب
در ايـن بـاره ضـريب    . معناداري را نشـان مـي دهـد    احساس امنيت شهروندان رابطة

آن مطلوب است و از ايـن رو  )=000/0Sig(سطح معناداري و 726/0همبستگي برابر با
زياد نيست اما  در اين آزمون گرچه رابطه همبستگي نسبتاً. شود فرضيه فوق تأييد مي

ه هرچه احساس تعلق بـه محـالت افـزايش مـي يابـد ميـزان       توان نتيجه گرفت ك مي
انتظـار مـي رود   ، احساس امنيت آنها باال مي رود و با كاهش احساس تعلق به محالت

  . احساس امنيت آنها كاهش يابد
رسد كه بين احساس تعلق به محلـه در محـالت جديـد و قـديم تفـاوت       به نظر مي •

  . معناداري وجود دارد
  دو نمونه مستقل پيرامون احساس تعلق به محيط بر حسب محالت شهري tمون نتايج آز :8جدول 

  آزمون آماري  خطاي معيار ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  احساس تعلق به محيط
  :407/6t  087/0  872/0  30/4  192  محالت قديمي

000/0sig:   085/0  853/0  51/3  192 محالت جديد  

فوق  نشان مي دهد ميزان احساس تعلـق بـه محلـه در    ي آماري در جدول ها بررسي
تفاوت ) 51/3برابر با ميانگين (با محالت جديد) 30/4برابر با ميانگين (محالت قديمي

و   = 407/6tدست آمده حاكي از آن است كه آمـاره  هي بها يافته. معناداري وجود دارد
. شـود  يـد مـي  پـس ايـن فرضـيه تأي   . باشد مطلوب مي) =000/0Sig(سطح معناداري 

بنابراين مي توان نتيجه گرفت احساس تعلق به محـيط بـر حسـب محـالت شـهري      
توان بيان كرد بين احساس امنيت اجتمـاعي در محـالت    همچنين مي. ستامتفاوت 

اي  ين تفاوت توسط آزمون تي دو نمونهجديد و قديم تفاوت معناداري وجود دارد كه ا
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  25 تأثير هويت محالت بر احساس امنيت شهروندان
آزمون شده  ر حسب محالت جديد و قديمجتماعي بمستقل پيرامون احساس امنيت ا

و سـطح  ) 052/5برابـر بـا   ( tو نتـايج حاصـل از آن بـا آمـارة      9جدول شـماره  . است
د از بر وجود تفاوت بين محالت  قديم و جديمطلوب حاكي )  =000/0Sig(معناداري 

  . باشد حيث احساس امنيت اجتماعي مي
  

 ن احساس امنيت اجتماعي بر حسب محالت شهريدو نمونه مستقل پيرامو tنتايج آزمون  :9جدول 
  آزمون آماري  خطاي معيار ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  احساس امنيت اجتماعي

  :052/5t  082/0  820/0  97/3  192  محالت قديمي
000/0sig: 075/0  748/0  41/3  192 محالت جديد  

   
  و قديم چگونه است؟وضعيت احساس تعلق و امنيت اجتماعي در محالت جديد  •
  

  نتايج آزمون تي تست تك نمونه اي احساس تعلق به محله :10جدول 

احساس تعلق به 
 محيط

  4: مقدار تست

  ارزيابي
سطح معني   tمقدار 

  داري
اختالف 
  ميانگين

  فاصله اطمينان

حدبا  حدپايين
  ال

  باالتر از حد متوسط  47/0  12/0  296/0  001/0  391/0  محالت قديمي

  - 32/0  - 65/0  - 486/0  000/0  - 696/5  الت جديدمح
پايين تر از حد 

  متوسط

دست آمده از آزمون تـي تسـت تـك نمونـه اي در مـورد شـاخص        هبه نتايج ب توجهبا
احساس تعلق توان بيان كرد كه  مي احساس تعلق به محله در محالت قديمي و جديد

و حـد بـاال و    )=001/0Sig(داري محالت قديمي با توجه به سـطح معنـا  به محله در 
از ميزاني باالتر از متوسط برخوردار است و در محالت جديد باتوجـه بـه   ، پايين مثبت

  . از حد متوسط است تر پايين، و حد باال و پايين منفي )=000/0Sig(سطح معناداري 
  

  نتايج آزمون تي تست تك نمونه اي احساس امنيت در  محالت: 11جدول 

  
 احساس امنيت

  4: تمقدار تس
  

    ارزيابي
  tمقدار 

 
  سطح معني داري

  
  اختالف ميانگين

  فاصله اطمينان
  حدباال  حدپايين

  حد متوسط  13/0  - 19/0  - 028/0  734/0  - 341/0  محالت قديمي
  پايين تر از حد متوسط  - 44/0  - 74/0  - 589/0  000/0  - 874/7  محالت جديد
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  26  1393اول، بهار شمارة نهم، سال ، جنايي و يهاي اطالعات پژوهش فصلنامة
در محـالت   احساس امنيتمورد  دست آمده از آزمون تي تست تك نمونه در هنتايج ب

محـالت قـديمي بـا    دهد شاخص احسـاس امنيـت در    قديمي و جديد به ما نشان مي
از  و حـد بـاالي مثبـت و حـد پـايين منفـي       )=734/0Sig(داري توجه به سطح معنا

سطحي در حد متوسط برخوردار است و در محالت جديد باتوجه به سطح معنـاداري  
)000/0Sig=( پايين تر  از حد متوسط است، يين منفيو حد باال و پا .  
  

تعيين سطح نگرش شهروندان محالت قـديم و جديـد نسـبت بـه امنيـت      
داراي ، باشـند  28/47در محالت قديمي افرادي كه داراي نمـره كمتـر از   : اجتماعي

 58/59تـا   28/47بـين   هانگرش منفي نسبت به امنيت اجتماعي و افرادي كه نمره آن
، باشـند  88/71تـا   58/59منفي و افرادي كـه داراي نمـره    نسبتاً داراي نگرش، باشد

داراي ، بـوده انـد   105تـا   88/71مثبت و افرادي كه داراي نمـره   داراي نگرش نسبتاً
   .باشندنگرش مثبت مي

  
  توزيع فراواني شهروندان محالت قديم بر اساس ميزان سطح نگرش نسبت به امنيت اجتماعي: 12جدول

  درصد فراواني تجمعي  فراوانيدرصد   سطح نگرش
  18  18  منفي

  46  28  نسبتاً منفي
  86  40  نسبتاً مثبت

  100  14  مثبت

داراي نگـرش منفـي   ، باشـند  96/39در محالت جديد افرادي كه داراي نمره كمتر از 
داراي ، باشـد  17/51تـا   96/39بين  هانسبت به امنيت اجتماعي و افرادي كه نمره آن

داراي نگـرش  ، باشـند  38/62تـا   17/51افرادي كه داراي نمـره   منفي و نگرش نسبتاً
داراي نگـرش مثبـت   ، بـوده انـد   105تا  38/62مثبت و افرادي كه داراي نمره  نسبتاً
  . باشند مي

  

  توزيع فراواني شهروندان محالت جديد بر اساس ميزان سطح نگرش نسبت به امنيت اجتماعي: 13جدول
  راواني تجمعيدرصد ف  درصد فراواني  سطح نگرش

  11  11  منفي
  60  49  نسبتاً منفي
  84  24  نسبتاً مثبت

  100  16  مثبت
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  27 تأثير هويت محالت بر احساس امنيت شهروندان
كه بيشترين درصـد نگـرش    شودمشاهده مي 13و 12در اين راستا با توجه به جداول

 درصد مربوط به امنيـت نسـبتاً   49در محالت جديد با  اجتماعي شهروندان به امنيت
مثبـت   ين درصد مربـوط بـه سـطح نسـبتاً    درصد بيشتر 40كم و در محالت قديم با 

توان گفت كه احساس امنيت در محالت جديد كمتـر از محـالت قـديم     مي، باشد مي
  . است

 
  گيري  نتيجه

ژه اي برخوردار بوده و توليـد  منيت اجتماعي در جوامع مختلف از جايگاه و اهميت ويا
ي پيچيـده  هـا  مين آن و هـم چنـين پايدارسـازي آن نيازمنـد مقـدمات و زمينـه      أو ت
همچنين احسـاس آن   و لذا به منظور جلوگيري از آسيب پذيري و زوال آن، باشد مي

بـدين منظـور بـا    . شناخت متغيرهاي مرتبط با آن ضرورت اساسي دارد، توسط مردم
ي مـورد  هـا  شناخت اين موضوع محقق گشته و شاخص، ي مربوطها استفاده از نظريه
از ايـن بـود كـه در محـالت جديـد نگـرش       نتايج حاصـله حـاكي   . نظر به دست آمد

از شهروندان كه بيشترين درصـد  ) درصد 49(شهروندان به امنيت به گونه اي بود كه 
كم دانسـته و در محـالت قـديمي     نسبتاً احساس  امنيت خود را را تشكيل مي دادند

 از شهروندان كه بيشترين درصد را تشكيل مي دادند احساس امنيت خود )درصد 40(
پس مي توان گفت كه احساس امنيت در محالت جديد . مثبت ابراز كرده اند بتاًرا نس

ييد اي نيز مورد تأ ين امر با آزمون تي تست تك نمونهكمتر از محالت قديم است كه ا
در حد ) 734/0(قرار گرفت و سطح احساس امنيت در محالت قديم با سطح معناداري

پايين تر از حـد متوسـط بـرآورد    )000/0(متوسط و محالت جديد با سطح معناداري 
ييد فرضيه دوم مبني بر تفاوت احساس تعلق به محـيط در محـالت   وجه به تأبا ت. شد

قديم و جديد و تفاوت احساس امنيت در محـالت و همچنـين همبسـتگي مثبـت و     
بين احساس امنيت و احساس تعلق به محيط مـي تـوان گفـت    )=726/0r(قوي نسبتاً

كه بسـتري بـراي مشـاركت و زمينـه سـاز       جهتويت  از آن محالت شهري داراي ه
نظارت اجتماعي شهروندان و دخيل كردن آنان در مسائل روزمره خود و شـهر اسـت   

ثري در امنيـت اجتمـاعي شـهروندان و نقـش مـؤ      مي تواند نقش بسزايي در افـزايش 
ش افزايش احساس امنيت شهروندان تنهـا از طريـق افـزاي   . كاهش ناامني داشته باشد
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  28  1393اول، بهار شمارة نهم، سال ، جنايي و يهاي اطالعات پژوهش فصلنامة
كنـد برخـورد غيـر     لكه آنچـه مهـم مـي   مراكز و نيروهاي انتظامي ميسر نخواهد شد ب

گرچه مراكز انتظامي در ايجـاد امنيـت نقـش بسـزايي      زيرا ؛ستگرا فيزيكي و اجتماع
به مشاركت و توجه ، و فضاهاي شهري ها اما در بحث احساس امنيت در محيط ،دارند

پليس اجتماع محور گامي . بازي مي كنند تري را ثرتر و مهمنظارت اجتماعي نقش مؤ
مهم در تحقق همكاري و تلفيق كار پليس با برنامـه ريـزان شـهري در حيطـه ايجـاد      

  . امنيت در فضاهاي شهري است
  

   پيشنهادها
يي با محوريت جامعه و مشاركت مردم مي تواند نقش عمده اي ها پياده سازي برنامه - 

 حـدود  تا رويكرد اين موفقيت البته. شته باشددر افزايش احساس امنيت شهروندان دا

 جامعـه  و عمـومي  حـوزه  گسترش بسط و و اجتماعي و فرهنگي ساختارهاي به زيادي

 اقدامات و برخي انجام و ها نوآوري پذيرش در ربط ذي النمسؤ اراده سو و يك از مدني

 از جامعـه  مختلف يها عرصه در فزاينده تغييرات با شدن همسو براي سازماني تغييرات

  . دارد بستگي ديگر سويي
ي هـا  افزايش حس همبستگي بين ساكنان محالت از طريق ايجاد و افـزايش مكـان   - 

  . فرهنگي در محالت
ي مناسب فضاها و محالت بـه  ها نمادسازي براي محالت جديد و استفاده از طراحي - 

  . ن آنهاكردن مرز و حدود محالت نزد ساكنا منظور مشخص
مابين به منظـور   افزايش اعتماد مردم به پليس در راستاي تعامل في تالش در جهت - 

  . افزايش امنيت در محالت
  . ن محالتحس انسجام بين ساكنا ي درون محله اي به منظور ارتقايها ايجاد پارك - 
 ارتقاي اجتماعي يها فرصت ايجاد و تهيدستان سازماني ظرفيت روي گذاري سرمايه - 

 ارتبـاط  برقـراري  به كمك و اي حاشيه يها گروه به ويژه توجه و جامعه افراد همة براي

  . است اجتماعي يها گروه و جوامع بين
ليت پذيري در بين ساكنان هر محله از طريق سپردن امور محلـي  ارتقاي حس مسؤ - 

  . به آنها
 سزايي به اهميت، وفاق كردن برقرار و اجتماعي يها شكاف از عبور روش و راه يافتن - 
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  29 تأثير هويت محالت بر احساس امنيت شهروندان
 كـه  اسـت  ايـن  اجتمـاعي  سرماية گفتمان يها مزيت از يكي. دارد نيت اقتصاديام در

 مراوده يكديگر با تر آسان و بگويند مشتركي سخن زبان به توانند مختلف مي گران كنش

  . باشند داشته
  

   منابع
عوامـل مـوثر بـر    ، )1391(علـي ، محمدطاهروافشـار ، شيخي قـالت ، علي، اصانلو- 

فصـل  ، )مطالعه موردي شهر منجيل(امنيت اجتماعيمشاركت مردمي در ارتقاي 
  .104- 89صص . 3شماره ، سال هفتم، ي اطالعاتي وجناييها نامه پژوهش

ي هـا  بررسـي شـاخص  ، )1389(الهـام ، نصـرالدين وضـابطيان  ، الياس زاده مقدم - 
ريزي موثر در ارتقاي امنيت زنـان در فضـاهاي عمـومي بـا رويكـرد       برنامه

معمـاري و  ، نشريه هنرهاي زيبـا ، )خش مركزي شهر تهراننمونه موردي ب(مشاركتي
  .56- 43صص ، 44شماره ، شهرسازي

فصـلنامه  ، )مطالعـه مـوردي شـهر زابـل    (محله مسـكوني ، )1391(خدارحم، بزي - 
  .254- 231، صص 104شماره پياپي ، شماره اول، 27سال، تحقيقات جغرافيايي

از مفهـوم شـهر و    از شار تا شهر تحليلـي تـاريخي  ، )1390(محسن، حبيبي- 
  .پ يازدهمچا، دانشگاه تهران، سيماي كالبدي آن تفكر و تاثر

، )1391(عبـاس ، سيدعليرضـا و عسـكري ندوشـن   ، افشـاني ، راضـيه ، ذاكري ماهانه - 
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و ميزان احساس امنيت اجتمـاعي در شـهر   

  .3شماره ، سيزدهم سال، مجله جامعه شناسي ايران، يزد
فصـلنامه  ، ترجمـة منيـژه نويـدنيا   ، معماي امنيـت اجتمـاعي  ، )1382(پل، يرو - 

  .710- 685، صص 21شماره مسلسل ، شماره سوم، سال ششم، مطالعات راهبردي
ثر بـر امنيـت   بررسي و تبيين عوامل مـؤ ، )1390(علي، رضا و صالحي، رسولي - 

- 165صـص   شماره سوم،، سال دوازدهم، فصلنامه دانش انتظامي، اجتماعي جوانان
202.  

ثر بر احساس بررسي عوامل مؤ. )1390(رحمت اله، اكبر وتركان، زارع شاه آبادي - 
، فصلنامه نظـم و امنيـت انتظـامي   ، امنيت اجتماعي در بين شهروندان شهر يزد
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  30  1393اول، بهار شمارة نهم، سال ، جنايي و يهاي اطالعات پژوهش فصلنامة
  .156- 133، صص ش دوم، سال چهارم

امنيـت اجتمـاعي خـانواده و محـل     ، )1385(منيـژه ، باقر و نويدنيا، ساروخاني - 
، 22شـماره  ، پنجمسال ، فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، در تهران؛ نتسكو
   .108- 87صص 

بررسـي ارتبـاط بـين    ، )1389(نـوروز ، رحمت اهللا ونيمروزي، صديق سروستاني - 
، مشاركت در روابط همسايگي و احساس امنيـت در محـالت شـهر مشـهد    

  .220- 185، صص شماره دوم، سال دوازدهم، فصلنامه دانش انتظامي
با اشاره به (پليس اجتماع محور و امنيت محله اي، )1383(رضـا ، عبدالرحماني - 

شـماره  ، سـال ششـم  ، فصـلنامه دانـش انتظـامي   ، )طرح پليس اجتماع محور ناجا
  .40- 29، صص چهارم

پايـان نامـه   ، كيـد بـر مسـكن   محالت شهري ايالم  تأ، )1387(مريم، عسگري - 
  . دانشگاه اصفهان، يزي شهريكارشناسي ارشد جعرافيا و برنامه ر

بررسي نظري مفهوم ، )1389(جميلـه ، مظفروتوكلي نيا، صرافي، مجيد، عبدالهي  - 
ي هـا  پـژوهش ، ي شهري ايرانها محله و باز تعريف آن با تاكيد بر شرايط محله

  .102- 83صص ، 72شماره ، جغرافياي انساني
فصـلنامه  ، ه در شـهر مفهوم و جايگاه محل، )1389(حامد، مريم ومقدم، عظيمي - 

  .105- 98، صص 34، سال نهم، شماره جستارهاي شهرسازي
بررسـي عوامـل اقتصـادي    ، )1389(سـميه ، فريدون و عبـادتي نظرلـو  ، كامران - 

فصـلنامه پـژوهش   ، ثر بر احساس آرامش و امنيت اجتماعي زنـان اجتماعي مؤ
  .56- 43، صص ششم مارهش، سال سوم، اجتماعي

بررسـي ادراك  ، )1391(احمـد ، زهـرا وخامسـان  ، پـور  رجـب ، رقيـه ، فرهاد پـور  - 
، ن در استان خراسان جنـوبي آثر بر عوامل مؤ شهروندان از احساس امنيت و

   .46- 27، صص 1شماره ، اولسال ، فصلنامه دانش انتظامي خراسان جنوبي
بررسـي و سـنجش   ، )1389(نازيال، نفيسه و رشيدپور، راد جهانباني، فريبا، قرايي - 

سـال سـوم،    ،شـهر  آرمـان  دو فصلنامه ،در مناطق مختلف شهري حس امنيت
  .شماره چهارم

، )1391(معصومه، اصغر و حسيني اخگر، ميرفردي، اسماعيل، باللي، مريم، مختاري - 
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  31 تأثير هويت محالت بر احساس امنيت شهروندان
بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر احساس امنيت اجتماعي در شهر 

، صـص  دوم مارهشـ ، لسال او، ي راهبردي امنيت و نظم اجتماعيها پژوهش، ياسوج
21 -40.  

ي شهري در چارچوب برنامه ريزي ها بازسازي محله، )1387(يعقوب، موسوي - 
  . 2شماره ، دوره دوم، مجله مطالعات اجتماعي ايران، توسعه اجتماعي محله اي

بررسـي رابطـه   ، )1390(خليل، زهرا و كمربيگي، عبداللهي، سيد محمد، ميرزايي - 
: مطالعه موردي(يت اجتماعي زنان سرپرست خانوارميان عوامل اجتماعي و امن

، صـص  28سال هفـتم، شـماره   ، فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي، )زنان شهر ايالم
79 -108.  

بررسي رابطه مشاركت سياسي و . )1391(رضـا ، حسين و محموداوغلي، هرسيج - 
ي راهبـردي  هـا  پـژوهش ، احساس امنيت اجتماعي در بين شهروندان اصفهاني

  .20- 1، صص دوم، شماره سال اول، ت و نظم اجتماعيامني
پليس اجتماع محـور و نقـش آن در كـاهش احسـاس     ، )1386(رضا، همتي - 

  .147- 131، صص شماره سوم، سال نهم، فصلنامه دانش انتظامي، ناامني
مفهوم و جايگاه محله ، )1390(مريم، جابر و صالحي، علي زاده، حميدرضا، وارثي - 

، ري نوشهرسازي يا الگوي واحد همسايگي كالرنس پـري جنبش فك: در شهر
 . شماره سوم، سال اول، مجله علمي تخصصي برنامه ريزي فضايي

-Jacobs, J. (1965), The Dead and Life of Great American Cities, New 
York, Random house . 
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