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 يتدر كاهش وقوع جرم و جنا يطيمح يطراح يها ينقش استراتژ يبررس
  يمرز يدر شهر ها يتامن يشاو افز

  

  3رستگار موحد يعل، 2يري، عباس بش 1اكبر سردره علي

  يمعمار يروزكوه،گروهواحد ف ي،مدرس دانشگاه آزاد اسالم ي،و منطقه ا يشهر يزيكارشناس ارشد برنامه ر -1
  واحد رودبار ي،دانشگاه آزاد اسالم يريت،گروه مد يالملل، مرب كارشناس ارشد روابط بين -2

  يروزكوهواحد ف ي،آزاد اسالم ي،دانشگاهمعمار يدانشجو -3
alisardareh@hotmail.com 

  

  چكيده
با توجه به اهميت بيشتر موضوع امنيت در شهر هاي مرزي انتظار مي رود تا راهكارهاي طراحي و برنامه ريزي شهري به گونه 

امنيت و ايمني به عنوان يكي از . استفاده قرار گيرنداي فعالتر در ارتقاي امنيت ساكنين و كاهش احتمال وقوع جرم مورد 
در نتيجه امن سازي . عوامل بسيار تاثير گذار در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سكونتگاههاي شهري مطرح شده اند

ي به همين دليل بسياري از تالشها در عرصه . فضاهاي شهري به عنوان يكي از ضرورتهاي اساسي شهرسازي مطرح است
امنيت در فضاهاي شهري . مي باشند (CPTED) شهرسازي به دنبال كاهش وقوع جرم از طريق طراحي محيطي مناسب

بعد عيني امنيت با آمار وقوع جرم وجنايت بيان مي شود و ابعاد ذهني و رواني امنيت كه  . داراي دو بعد عيني و ذهني است
در مقاله ي حاضر . اثير مولفه هاي روانشناختي و اجتماعي مي باشدتحت عنوان احساس امنيت بيان مي شود، بيشتر تحت ت

در ابتدا به تعريف امنيت در فضاي شهري و مولفه هاي رواني و عيني تاثير گذار در  آن اشاره مي شود و سپس به بيان 
ارهاي طراحي شهري شاخصهاي كالبدي منظر شهري كه در امنيت تاثير گذارند پرداخته مي شود و در نهايت به بيان راهك

به نظر مي رسد كه احساس نا امني در . مناسب در جهت ارتقاي امنيت هم در ابعاد ذهني و هم در ابعاد عيني مي پردازيم
برخي از شهرهاي مرزي تا حدود زيادي تحت تاثير مولفه هاي رواني است و بنابر اين مي توان با افزايش حس تعلق و وابستگي 

  .به افزايش احساس امنيت در اين شهر ها كمك نمود) هكارهاي شهرسازياز طريق را(به مكان 
  

  ، طراحي محيطيCPTEDامنيت، شهر هاي مرزي،  :يديواژگان كل
  
  
  :قدمهم

در معناي عام مي . امنيت داراي مفهومي گسترده و در برگيرنده ابعاد مختلف رواني و اقتصادي و اجتماعي  است
 safety and(امنيت و ايمني. زهاي انسان و عدم تعرض به آنها تعريف نمودتوان امنيت را تامين حداقل نيا

security ( به عنوان يكي از عوامل بسيار تاثير گذار در توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي سكونتگاههاي شهري
داخلي  مطرح شده، به گونه اي كه بر اساس بررسي هاي بانك جهاني و سازمان ملل متحد ميزان توليد ناخالص

)GDP  ( در شهرها داراي رابطه ي مثبت و مستقيم با سطح امنيت در آنها  و همچنين نرخ جذب سرمايه گذاري
اسكان بشر سازمان ملل متحد سه عامل اساس تهديد كننده ي ايمني و امنيت در  2007در گزارش سال . دارد

 :مناطق شهري به صورت زير ذكر شده است

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

٥٩٣  
 

ش ؛ چا زی و ا ی  ی  ش م یا ھما    و ر
  دانشگاه سيستان و بلوچستان       -      1391فروردين    31و  30

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012 

  .طق شهريوقوع جرم و جنايت در منا -1
 .عدم ايمني در مقابل حوادث و بحرانهاي طبيعي و انسان ساخت -2
 .عدم ايمني در تصرف محل سكونت و تخليه اجباري -3

مقابله با اين عوامل تهديد كننده به منظور افزايش سطح ايمني و امنيت شهري موضوع كار رشته هاي مختلف از 
امروزه با پيچيده شدن عوامل . است... اد و سياست وجمله طراحي و برنامه ريزي شهري، مديريت شهري، اقتص

مختلف موثر بر ايمني و امنيت در شهرها و عدم توانائي دولت ها در تامين آن  در مناطق شهري مفهوم تامين امنيت 
برنامه ريزان در قرن حاضر به اين نتيجه رسيده اند كه تامين امنيت . چگونگي آن دچار تحول اساسي گرديده است

از عوامل مهم تاثير گذار در ميزان مشاركت جوامع . د با مشاركت و مداخله مستقيم جوامع محلي صورت گيرد باي
محلي در ارتقاء امنيت، ميزان درك و آگاهي آن ها از مفهوم امنيت و همچنين ميزان احساس امنيت آن ها در 

از )  conventional wisdom(مومي بر اساس تحقيقات انجام شده برداشت ع. سكونتگاه هاي خويش  مي باشد
بر اساس اين . مفاهيم ايمني و امنيت و ميزان سطح آنها تا حدود زيادي از واقعيت هاي اين دو مفهوم به دور است

تحقيقات ميزان احساس امنيت مردم در مناطق مختلف شهري تحت تاثير شديد عوامل اجتماعي و روانشناختي 
شخصي ، اخبار رسانه ها و ميزان همبستگي اجتماعي در محل از عوامل موثر در است؛ به گونه اي كه ويژگي هاي 

  . احساس امنيت مي باشد
شهرسازي به عنوان دانش و هنر ساماندهي به سكونتگاههاي انساني وظيفه ي مهمي در ارتقاء امنيت مناطق شهري 

براي دستيابي به اين مهم، . ي فراهم آوردمحيط هاي شهري بايد بستري مناسب و ايمن براي فعاليت هاي انسان. دارد
استانداردهاي كالبدي و محيطي در موارد مختلف اعم از  مكانيابي و طراحي سايت هاي مسكوني تا مقاومت 

بسياري از اين استانداردهاي كالبدي در گسترش هاي . ساختمان ها و طراحي مناسب راه ها  تعريف گرديده است
و لي همان طور كه بيان شد ميزان احساس امنيت . شده بودن آن ها رعايت شده استجديد به علت از پيش طراحي 

مردم تنها بر اساس اين استانداردها شكل نمي گيرد بلكه برداشت آنها از احساس امنيت بيشتر تحت تاثير عوامل 
ي عالوه بر سوال اينجاست كه نقش شهرسازي در اين مورد چيست؟ آيا شهرساز. اجتماعي و روانشناختي است

افزايش سطح واقعي استانداردهاي كالبدي ايمني و امنيت مي تواند در افزايش احساس امنيت كه بيشتر تحت تاثير 
روانشناختي است نقش داشته باشد؟ يكي از عوامل تاثير گذار در احساس امنيت ميزان  -مولفه هاي اجتماعي 

اقع محيط هاي جديد مسكوني عالوه بر رعايت در و. همبستگي اجتماعي و افزايش روابط همسايگي است
استانداردهاي كالبدي مربوط به ايمني و امنيت محيط بايد از لحاظ روانشناختي و اجتماعي نيز موجب باال رفتن 

اين پژوهش به بررسي عوامل كالبدي و رواني تاثير گذار بر امنيت شهري پرداخته و . احساس امنيت  ساكنين شوند
  .دات خود را در ارتباط با افزايش امنيت در شهر هاي مرزي پيشنهاد مي دهددرنهايت پيشنها

  ايمني به نياز
 استفاده و شناخت درك، براي نياز مهمترين .دارد قرار انسان نيازهاي اوليه از بعد مرحله در امنيت، و ايمني به نياز
 فرصت بنابراين و شد نخواهد فارغ ذهن امنيت، تأمين عدم صورت در .ايمني است نيازهاي تأمين محيط، مواهب از

از  ماندن دور .شود مي شروع خطر احساس عدم از نياز اين .كرد نخواهد ديگر امكانات صرف درك را خود هاي
 دادن دست از آنها موجب وجود عدم كه هايي امنيت همه، از مهم تر و اقليمي عوامل از محافظت و ديگران مزاحمت
 راه .گيرد مي بر در ...و بهداشتي مالي، اقتصادي، شغلي، اجتماعي، امنيت :مانند شد، دخواه فرد اجتماعي موقعيت
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 مواردي از يكي دارد وجود فوق موارد از كردام هر در امنيت و تأمين بودن احساس ايجاد جهت مختلفي هاي حل
 همجواري و ارتباط و دارد وجود سنين تمامي در نياز اين .است گاه تكيه داشتن كند، ايجاد مي يا القاء را امنيت كه

 صورت فضا رابطه با در امنيت، احساس ديگر شكل .شود مي ارضاء ...و همسايه خانواده، با رابطه در آشنا، با افراد
 با و سال و سن با متناسب اين محدوده .دارد قرار آن در فرد كه است قلمرويي و محدوده شناسايي آن و گيرد مي

 بودن فرد يا جمع به توجه با تأمين، از شكل اين حتي محدوده .شود مي زياد يا كم فرد، صيشخ تربيت و فرد ادراك
 .گيرد مي خود به متفاوتي هاي اندازه
 طراحان و بين روانشناسان مشترك مقوالت از فضا شناخت و امنيت باب در ها عرصه و ها حريم مقوله ترتيب بدين
  )36،ص  1385 پاكزاد،( .است فضا

  
  منيتتعريف ا

 اين تشخيص نمودهاي هرچند كه است اين كند مي نظر جلب چيز هر از بيش كه اي نكته امنيت مفهوم بررسي در
 و اعمال از بسياري و كنيم تجربه مي را آن و هستيم مواجه آن با روزمره زندگي در ما اغلب است، ساده نسبتاً مفهوم
 كامالً اصطالح اين مفهومي تعريف اين، وجود با اما .گردد مي متنظي آن مبناي بر و داشته اتكاء امنيت به ما رفتار

 از باتنوعي مفهوم اين كه مي شود ناشي واقعيت اين از عمدتاً امنيت تعريف درباره اختالف. است برانگيز چالش
   .ستا "امنيت "پديده  ويژگي بديهي ترين بودن نسبي .مي رود كار به متفاوت ههاي زمين از بسياري در و معاني
 توجه كه مورد كنيم تصور رشته اي بين موضوعي را آن كه مي شود بغرنج تر و پيچيده هنگامي امنيت سازي مفهوم
 موضوع بررسي خود به خاص ديدگاه از يك هر زيرا .دارد قرار سياست علم علماي و شناسان جامعه شناسان، روان

 .مي پردازند
 نظري گوناگون، رويكردهاي به توجه با مذكور رشته هاي از كدام هر در اي، رشته بين اختالفات كنار در آنكه جالب

 ترديد، بدون عامل اخير .دارد وجود آن بر تأثيرگذار عوامل و امنيت مفهومي تعريف مورد در عميقي نظر اختالف
  .سازد مي مشكل تر را امنيت سازي مفهوم مورد در توافق
   " امنيت"واژه  .است "دغدغه بدون "معناي به لفظ در كه است (secures)واژه  (security)كلمه  التين ريشه

 كرده تعريف زير عبارت با را واژه اين آكسفورد فرهنگ .است مختلف مخاطرات از رهايي معناي به عام كاربرد در
 و كينگ( شود مي محافظت خطر از يا نبوده خطر معرض در موجود يك آن در كه شرايطي"است 
 ترس از آزادي احساس " روي بر امنيت، كلي مفهوم دربارة لغات فرهنگ در مندرج تعاريف . ) 787ص1383موري،

  46) . ،ص1379ماندل،( دارند تأكيد است، رواني و مادي امنيت بر ناظر كه "ايمني احساس "يا  "
  :امن بودن فضا خود داراي دو مولفه است

  ايمني -الف
  امنيت -ب

و عوامل محيطي است كه در صورت عدم تامين شرايط مطلوب وقوع حوادث اجتناب در مولفه ايمني، اشاره به موارد 
مصاديق . ناپذير است و خطرات به صورت بالقوه و بالفعل جان و مال حاضران، عابران و ناظران را تهديد خواهد نمود

  :اين مولفه شامل
 ايمني در برابر آتش سوزي -
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 ...)صدا و  هوا،(ايمني در برابر آلودگي هاي زيست محيطي  -
 ايمني در برابر حوادث رانندگي -
 ...)سيل، زلزله و (ايمني در برابر حوادث غيرمترقبه طبيعي  -

 
 113،ص1385صالحي ،:ماخذ -) فصل مشترك مولفه اي ايمني و امنيت(فضاي شهري امن : 2نمودار شماره 

  
صورت عدم تامين شرايط پيش گيري مولفه امنيت نيز اشاره به جرايم عليه اشخاص و اموال آن ها دارد كه در 

مصاديق اين مولفه نيز . كننده، اموال و جان حاضران، عابران و ناظران را به صورت بالقوه و بالفعل تهديد خواهد نمود
  :شامل

 ...)  شامل ايراد ضرب و جرح عمدي و غير عمدي، قتل، تجاوز جنسي و (جرايم عليه اشخاص  -
ز مغازه، اتومبيل، دستبرد و دزدي اموال خانه ها، جيب بري، كيف قاپي و شامل سرقت ا( جرايم عليه اموال  -

(... 
يك فضاي شهري امن در معناي كامل آن شامل هر دو مولفه فوق الذكر مي شود و شرايطي كه از فصل مشترك اين 

  . دو به وجود آيد را مي توانيم به عنوان فضاي شهري امن توصيف كنيم
از ويژگي ها و مولفه هاي عيني و كالبدي متعدد و گسترده اي برخوردار است كه بعضا بنابراين فضاي شهري امن 

چنان . اما عالوه بر اين ها يك فضاي شهر امن مستلزم تعامالت اجتماعي نيز هست. داراي تاثيرات متقابل نيز هستند
بلكه آرامش و . ن نمي شودآرامش و امنيت شهرها صرفا به وسيله پليس تامي: گفت 1961كه جين جيكوبز در سال 

امنيت عمدتا به وسيله ايجاد شبكه اي پيچيده و تقريبا ناخودآگاهي از نظارت ها و رعايت داوطلبانه هنجارها در ميان 
  )113 -112، صص1387صالحي،. (خود مردم حفظ مي شود و به وسيله خود مردم اجرا مي گردد

 CPTEDعوامل تاثيرگذار بر امنيت از ديدگاه  -12-2
همان طور كه در قسمت قبل مالحظه گرديد، نظريات مختلفي درباره كاهش شرايط جرم خيزي فضاهاي شهري 

در اين قسمت با در نظر گرفتن جامع اين نوع نظريات، مولفه ها و معيارهاي زير بر ايجاد امنيت در . ارائه شده است
  :فضاهاي شهري موثرند

  اندازه و فرم فضا -الف
  محيطي آسايش بصري و -ب
  سازمان فضايي و نفوذپذيري-پ
  كيفيت مسكن و كاربري زمين-ث
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  اندازه و فرم فضا  -1-12-2
  : اين مولفه به عنوان يك مولفه كلي در پيشگيري از جرايم جهت بررسي تفصيلي به دو معيار زير قابل تقسيم است

 اندازه فضا -1
 فرم كالبدي فضا -2

  اندازه فضا
ن قدر بزرگ باشد كه صداي كمك خواهي مردم از پشت ديوارهاي آن شنيده ارسطو معتقد است كه شهر نبايد آ

يافته هاي مطالعاتي و نظريات ارائه شده معاصر نيز حاكي از آن است كه اندازه فضا در متغيرهاي امنيت و . نشود
ت هاي آسايش اجتماعي تاثير مي گذارد و اين از يك سو مي تواند موجب افزايش اضطراب، ناسازگاري و خشون

  .شهري شود و از سويي ديگر انسجام و روابط اجتماعي را در مقابل آسيب شناسي تقويت نمايد
به طوري كه كاميلو سيته اظهار مي دارد كه اندازه فضا در ايجاد روابط اجتماعي تاثير دارد، در ابعاد كوچكتر فضا، 

  )39،ص1379تواليي، . (روابط صميمانه تري برقرار است
مامفرد با مطرح . برقراري روابط اجتماعي، محدوديت در اندازه و تراكم جمعيت را ضروري مي داند مامفرد براي

كردن ابعاد و مقياس انساني در ساخت شهر، حصار و ديواره شهر را مظهر وحدت و امنيت شهرهاي تاريخي معرفي 
ي صاحب نظران ديگر نيز مطرح شده توجه به مقياس هاي انساني در اندازه ميادين و فضاهاي شهري از سو. مي كند

كالينز معتقد است در ميدان هاي عظيم شهرهاي كنوني، بسياري از مردم دچار اضطراب مي شوند و ميدان .  است
هاي كوچك و قديمي را ترجيح مي دهند كه در علم روانشناسي اين مسئله به بيماري ترس از فضاهاي باز  يا آگورا 

  )11-19،صص1379 تواليي،. (فوبيا شهرت دارد
از سويي ديگر صاحب نظران روانشناسي اجتماعي و جامعه شناسان، نياز به خلوت و مسئله احساس ازدحام در 

لذا براي موضوع . فضاهاي كوچك در ارتباط مستقيم با آسيب شناسي رفتارهاي اجتماعي مورد توجه قرار داده اند
  )155ص  ،1387صالحي،. (مذكور بايد آستانه اي در نظر گرفت

  فرم فضا
بدون شك يك مجرم نمي خواهد در حال ارتكاب جرم ديده شود و بدون ترديد، عدم رويت بصري ناشي از فرم فضا، 

در تعريف از كيفيات فرم فضا، . شرايط بسيا مناسبي براي اهداف و رفتارهاي بزهكاران و خالفكاران فراهم مي سازد
براي . را در كتاب سيماي شهر نقد و بررسي مي كند... اياني، خوانايي و كون لينچ، ويزگي هاي متفاوتي از قبيل نم

مراد از ان شكل، . مثال نماياني كيفيتي است كه به احتمال بسيار تصويري روشن در ذهن هر ناظر به وجود مي آورد
و ميسر مي  رويت محيط زندگي آدمي را آسان... رنگ و نظم و ساماني است كه با ايجاد تصويري روشن و مشخص 

، ص 1372لينچ، . (دارد، جايي كه نه تنها قابل رويت است، بلكه به شدت و به وضوح تمام خود را آدمي عرضه كند
25(  

اين فضا ها بايد به گونه اي  .  شكل، در اين جا بسيار مهم مي باشد L ,  Uتوجه به كنج ها،فضاهاي گم  سطوح 
  )162، ص 1387،صالحي. (طراحي شود كه فضا قابل رويت باشد

  آسايش بصري و محيطي -2-12-2
براي "آسايش بصري و محيطي از مولفه هاي مهم و اساسي محيط هاي شهري امن محسوب مي شود چرا كه 

سكونت و زندگي، شهر خانه اي است، بزرگ و همان گونه كه خانه بايد از صفات و مزايايي برخوردار باشد تا سكونت 
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بخش سازد، شهر نيز بايد داراي كيفيات و ويژگي هايي براي تامين آسايش، راحتي و  و زندگي را مطلوب و آسايش
  )25، ص 1372لينچ، . (امنيت باشد

  . نتايج بررسي هاي انجام شده حاكي از وجود همبستگي آماري ميان فراواني وقوع جرم با مكان هاي آلوده است
  :ي شودمولفه هاي مورد نظر در اين خصوص، شامل محورهاي زير م

 و خوانايي) اطالعات محيطي(آلودگي نمادي  -1
 )اغتشاش بصري(آلودگي ديداري  -2
 )كاربرد نامطلوب رنگ ها در فضاي شهري( آلودگي رنگ  -3
 )تاريكي(آلودگي نور  -4
 )وجود مواد زائد جامد در محيط( آلودگي محيطي  -5
 آلودگي صوتي -6
  سازمان فضايي و دسترسي -3-12-2

سه معيار متمايز ميزان و چگونگي دسترسي به عنوان مشخصه محوري و مشترك هر  در چارچوب اين مولفه در قالب
  . سه معيار مورد توجه قرار مي گيرد

  :براين اساس، مولفه سازمان فضايي و دسترسي در چارچوب بررسي به معيارهاي زير قابل تقسيم است
 وضعيت نفوذپذيري قلمروها -1
 وضعيت دسترسي -2
 )184-195، صص 1387صالحي،(عمومي فضاهاي زنجيره اي حمل و نقل -3
  كيفيت مسكن و كاربري زمين-4-12-2

. معموال ابعاد كيفي سكونت در سطوح تحليل شهري در ارتباط با كاربري زمين مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد
نحوه توزيع  در واقع بررسي توامان كاربري مسكوني و نيز ساير كاربري ها از اين رو اهميت دارند كه عامل شناخت

آن ها مي گردد و از اين حيث مي تواند به ) تاثير و تاثر متقابل( خدمات و فعاليت هاي شهري و نيز كيفيت روابط 
عنوان عامل مطلوب و يا نامطلوب و تاثيرگذار شهري ارزيابي گردد كه تاثير آن هم بر شرايط اقتصادي و اجتماعي 

  . واهد بودشهر و هم بر الگوهاي رفتاري قابل توجه خ
  :اين مولفه با توجه به ماهيت اجزاي آن به معيارهاي زير قابل تقسيم است

 كيفيت سكونت -1
 كيفيت توزيع كاربري زمين -2

  كيفيت سكونت
اين موضوع از آن . كيفيت عمومي سكونت، نقش بسيار قاطعي در بروز رفتارهاي اجتماعي مطلوب و يا آنوميك دارد

ي تعريف مسكن، فراتر از تعريف آن صرفا به عنوان يك سرپناه است و كيفيت آن جا ناشي مي شود كه به طور اساس
  . نيز حائز اهميت و توجه است

از اين رو سكونت را مي توان بنياد آسايش جسمي . تمام احتياجات انسان او را وامي دارد تا سكونت گزيند "چرا كه، 
  )12، ص 1378امير ياراحمدي، ( ".و رواني آدمي تلقي نمود

  .در بررسي كيفيت سكونت دو عامل مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد
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 كيفيت عمومي مسكن -1
 بهره مندي از خدمات عمومي واحدهاي مسكوني -2

  كيفيت فعاليت و كاربري زمين 
معماري و شهرسازي با فضاهايي سروكار . هر فعاليتي كه توسط انسان صورت مي گيرد، اساسا متكي به زمين است

شهرها متمركز ترين نقاط استفاده از زمين توسط انسان . نواع فعاليت ها در آن چارچوب اتفاق مي افتددارد كه ا
. هاست و كاربري زمين عبارتست از نحوه يا نوع استفاده از زمين به جهت نوع فعاليتي كه در آن انجام مي شود

سعه بهداشت، ايمني و رفاه جامعه به كار منطقه بندي يكي از قوانين كاربري زمين است كه براي كنترل رشد و تو
منطقه بندي كاربري زمين جابه جايي و تحرك فعاليت ها، تهاجم و توالي آن ها را در حوزه هاي مكاني . مي رود

به رغم آن كه منطفه بندي كاربري هاي زمين شهري از نظر شرايط بهداشتي و ايمني، شرايط . محدود مي كند
وحشت . مورد نقد قرار مي گيرد CPTEDاز نظر امنيت اجتماعي و استراتژي هاي  لي.مطلوبي فراهم مي كند 

برانگيز تر از منطقه بندي تك عملكردي، الگوهاي تك عملكردي است كه در هر جا به كار گرفته شده، امنيت شهر 
ش سه بعدي به به همين دليل كابري مختلط زمين و يا نگر. را به طور كلي ويران و غيرقابل زندگي نموده است

يكي از معروف ترين طرفداران استفاده چندمنظوره از فضاهاي شهري . تقسيم بندي مناطق مجددا مطرح شده است
او يادآور شد كه شهرها به طور ذاتي قابليت تغييرپذيري دارند و استفاده چندمنظوره از فضا يك . جين جيكوبز است

چندمنظوره از فضاهاي شهري فوايد اقتصادي و اجتماعي بي شماري  نظريه استفاده.اصل از قابليت تغييرپذيري است
فايده اجتماعي آن روابط اجتماعي سالم و متعادلي است كه بين اقشار مختلف جامعه به وجود مي آورد . را در بردارد

- 210 ، صص1387صالحي،.( (و براي عابرين پياده در محيط هاي شهري بعد از ساعات اداري امنيت فراهم مي كند
205(  

 تاثير گذار بر احساس امنيت رواني تحليلي عوامل الگوي -2- 13
 امنيت براحساس مؤثر عوامل و علل بررسي به آنكه از قبل .ميدهد  نشان را حاضر بررسي تحليلي الگوي 2نمودار

 نابراين،ب .است نظريه تلفيقي يك حاضر تحقيق نظري چارچوب اينكه اول :است نكته ضروري چند ذكر بپردازيم،
 عبارت آنها ترين مهم كه است اخذ گرديده ديدگاه و تئوري چند از بلكه تئوري، يك از نه مدل در موجود متغيرهاي

 ) 4، ص2001ديگران، و روس (ساختاري تقويت نظريه ،)   3ص،2001،كلينگ  (شكسته هاي پنجره نظريه:از اند
 نظريه كه اين ديگر نكته) 6،ص 1375چلبي،( عياجتما نظم نظريه و )3،ص 1381تونيس،(خطي توسعه الگوي
 را اين موضوع آنها .امنيت بررسي احساس :اند مشترك چيز يك در آنها همه .هستند مقايسه قابل بحث مورد هاي
 مذكور هاي نظريه .كنند مي مطالعه  اجتماع  در ...و صنعت توسعه و شهرها گسترش جمعيت، افزايش با ارتباط در

 حاضر عصر در دارند اعتقاد و ميدانند مرتبط مدرن، تضعيف جهان با را شهروندان ترس و اامنين احساس عمدتاً
  .پرداخت تقويت آن به ميتوان كه دارد وجود سازوكارهايي
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  الگوي تحليلي عوامل تاثير گذار براحساس امنيت: 2نمودار شماره 

  5،ص1385مقاله سنجش احساس امنيت در تهران، : ماخذ
 اين رويكردهاي وجود با است، شده تأكيد متغيرها ميان سويه يك رابطه بر تحليلي الگوي در هرچند اينكه نهايتاً و

 بر ها هنظري اين مثال در براي چنانكه .كنند يم توجه متغيرها متقابل و دوسويه رابطه به غالباً بررسي مورد نظري
 و كند ايجاد را )ريسك اعتمادكردن( مخاطره و ريسك ميتواند اجتماعي نظمي بي كه شود مي تأكيد نكته اين

 مي خود نوبه به نيز ترس و احساس ناامني همچنين .شود مي ترس و ناامني احساس سبب نيز مخاطره و ريسك
 اجتماعي تضعيف كنترل و آنها محدودشدن ارتباطات اجتماعي، هاي فعاليت از افراد گيري كناره موجب تواند

 نظمي بي ميان معيوب چرخه يك واقع در .فراهم سازد اجتماعي نظمي بي براي را بيمناس زمينه و شود غيررسمي
 در .نمايند توليد باز و توليد را يكديگر توانند مي كه دارد ترس وجود و ناامني احساس و مخاطره و ريسك اجتماعي،

 .ميشود  تشريح ترس و احساس ناامني با مستقل متغيرهاي رابطه ادامه
 مدني غير هاي رفتار و اجتماعي مينظ بي -1-13-2

 در  اجتماعي نظم فروپاشي عالئم ).2،ص1989،گراوز و سامسون(است  اجتماعي بي سازماني  ابعاد از يكي نظمي بي
 ساكنين و شود مي داده نشان رؤيت قابل عالئم با نظمي بي آن در كه است مربوط وضعيتي به مسكوني منطقة
  اجتماعي نظمي بي .باشند فيزيكي يا اجتماعي توانند مي مذكور كنند،عالئم درك را آنها توانند مي شهري مناطق

 آن، مصرف و مخدر مواد فروش و خريد به اجتماعي نظمي بي رؤيت قابل هاي نشانه .شود مي ارجاع مردم به
  )6،ص2001 جانسون، و يانگ( دارد داللت...و زورگيري و اخاذي سرقت،
 بزهكاري، و جنايت اينكه يعني است، اختالل و نظمي بي دچار آنها مسكوني نطقةم كنند، مي اعالم كه افرادي

 نمايش به خود از را  اعتمادي يب و  ترس از بااليي ميزان است ممكن دارد، وجود ...و زورگيري اخاذي، ، ويرانگري
 در.دهد افزايش نينساك ميان در را ترس است ممكن مسكوني، منطقه در نظمي يب مرئي عالئم واقع در.بگذارند
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 ، وحشت با كه شود مي سازي مفهوم عاطفي يا احساسي پاسخ يك عنوان به  شدن كاريهتب قرباني از ترس اينجا
 .ميگردد مشخص شدن كاري تبه قرباني دربارة نگراني و  دلواپسي
 تبهكاري و نايتج از ترس با مسكوني منطقه در مدني غير رفتارهاي و نظمي بي كه ميدهد نشان مختلف تحقيقات

 كند گري ميانجي را ترس بر نظمي بي تأثير است ممكن  شدن تبهكاري قرباني خطر تصور .دارد مثبت رابطه 
  )9،ص2000 يانگ، و روس(

  ظن سوء ديگران به نسبت كه دارد بيشتري احتمال ، كنند مي زندگي نظم بي مناطق در كه كساني همچنين
 خصمانه حتي و  غيرحمايتي را ديگران رفتارهاي و نيات است ممكن آنها .هندد نشان اعتمادي بي و باشند داشته
  . بزنند صدمه آنها به خواهند مي كنند، مي زندگي آنها پيرامون كه افرادي كه باشند اعتقاد اين داراي و كنند ارزيابي
 است، رايج  اذيت و ارآز و مدني غير رفتارهاي جنايت، كه كنند مي زندگي هاي همنطق در ميگويند كه افرادي
 را اعتمادي بي آميز تهديد وضعيت در زندگي نظري لحاظ به رو اين از .باشند اعتماد بي ديگران به است ممكن
  .ميدهد افزايش

اين نظريه به چند نكته ي .جورج كلينگ در باره ي بي نظمي اجتماعي به طرح نظريه ي پنجره شكسته مي پردازد
 .اساسي مي پردازد

 .باشند داشته تراكمي آثار شهروندان بر توانند مي جزئي تخلفات و نظم بي وضعيت و رفتار غيرمدني، لاعما - 
 .دهد مي افزايش را تبهكاري و جنايت از ترس مسائلي چنين -
 به حفاظتي و احتياطي اقدامات كنند، مي مكان نقل آنها - كنند مي عمل نگراني و ترس اين مبناي بر شهروندان -

 .بخشند مي شكل را شان زندگي ديگري هاي شيوه به ترس اساس بر و آورند مي عمل
 .اند مرتبط شهري زوال و جدي تبهكاري با زنجير هاي حلقه همانند ترس و نظمي بي -
 ميزان مناطق يا محالت از بعضي .است متفاوت توجهي قابل شكل به شهري محالت بر نظمي بي آثار -

 پذير آسيب نظمي بي از پاييني سطح مقابل در آنها از ديگر بعضي كه حالي در يرند،پذ مي را نظمي بي از بااليي
 )12،ص2001 ، ديگران و روس(.دهند مي نشان

 مطرح را "ساختاري تقويت تئوري "همسايگي، در اعتمادي بي و نا امني  هاي زمينه بررسي در كلينگ از الهام با 
 بي هستند، محدود و كمياب فرصتها و منابع كه ميدهد روي هنگامي اعتمادي بي نظريه، اين اساس بر .كنند مي

 بر .هستند الزم توانايي فاقد آسيب از اجتناب در كنند مي احساس مردم و است رايج  خطر و  تهديد جنايت، نظمي
 .ميگذارد تأثير آن بر و كند مي تعيين را اعتماد سطح مهم عامل سه ساختاري تقويت نظريه مبناي

 .تهديد آشكار الاحتم -1
 .تهديد با رويارويي در خود توانايي به نسبت اطمينان ميزان يا درجه -2
 .ميكند استفاده سوء آن از كه كسي به اعتماد از ناشي خسارت شدت-3

 توان كنند مي احساس كه كساني ميان در اعتمادي بي و ءظن سو باشد، كننده تهديد آشكارا محيط كه هنگامي
 ندارند، را خسارت قبول براي الزم توانايي كه افرادي ميان در همچنين و ندارند را ن آ مديريت يا تهديد از اجتناب
 آنهايي براي بيشتر وضعيت اين خصوصاً .يابد مي توسعه اعتمادي بي است، باال خطر كه هنگامي .گردد مي تقويت

 ميتواند غيرمدني رفتارهاي و اجتماعي نظمي بي كلي طور به .است صادق شود، مي استفاده سوء اعتمادشان از كه
 همگي شهري جامعه در و مسكوني منطقه در مذكور عوامل وجود .نمايد تضعيف را بنيادي اعتماد و وجودي امنيت
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 آسايش زيرا .شوند مي محسوب بزرگي تهديد كنند، مي تضمين را فرد وجودي امنيت كه حفاظتي هاي پيله براي
 .شكنند مي هم در اندته ساخ رارق بر پيله درون كه را خاطري

 متقابل، هاي واكنش و كنشها از ناشي واقعي يا احتمالي هاي خطر با ارتباط در بنيادين اعتماد گيدنز نظر طبق بر
 روا مفهوم به چه و آن جسماني مفهوم به چه زندگي، شيرازه گيدنز اعتقاد به .كنند مي عمل غربال همچون

 كه) اجتماعي ناپذيري آسيب(برداشت آن .دارد قرار احتمالي هايخطر معرض در ذاتي طور به اش، نشناختي
 الهام بنيادين اعتماد از حقيقت  در شمارد مي مطرود و مردود كلي، اميدواري حالت نوعي نفع به را، منفي احتماالت

 محتملي هاي رويداد تمام بر گذاشتن سرپوش منزله به حفاظتي پيله عمل، در). 25ص، 1378گيدنز،( گيرد مي
 وجود به حمايتي پيله كه محافظتي سد .بيندازد خطر به را انساني فرد رواني يا جسماني تماميت توانند مي كه است
 موقت طور به آورند، مي پديد جاري، هاي خطركردن منفي احتماالت كه حوادثي ضربات زير است ممكن آورد مي
 غيرمدني رفتارهاي و اجتماعي نظمي بي با كه افرادي نمود، تصور توان مي بنابراين، .دارد بر ترك هميشه، براي يا

 براي كه چنان.گيرند مي قرار ناخوشايند دهاي رويدا اين تأثير تحت مستقيم غير يا مستقيم طور به ميشوند مواجه
 حمله آنها به ناشناس افراد يا رود مي سرقت به شان نقليه وسيله يا ميشود زده دستبرد منزلشان به كه افرادي مثال

 اتفاق ديگران براي كه حوادث اين جريان در ...)و جمعي ههاي رسان آشنايان، دوستان،(مختلف طرق از يا ميكنند،
 از كه هستند مواردي همه اينها .گردد مي ايجاد آشكاري تغيير رفتارشان و فكر در گيرند، مي قرار است افتاده
 بدين و رود يم  بين از دائم طور به حتي يا شود مي پاره موقت طور به كم دست افراد، محافظ پيله آن رهگذر
 .شوند مي موجب افراد در را دائمي اضطراب و ترس ترتيب

  :ريسك و مخاطره -2-13-2
 هاي ميان ديدگاه در .شود مي سازي مفهوم مختلف ه هاي شيو به اصطالح اين كه مي دهد نشان ريسك ادبيات
 اين در. شود مي يافته بيان توسعه علمي و فني رهيافت در اساساً كه است  رئاليستي ديدگاه شيوه رايجترين موجود،
 براي بالقوه عاملي عنوان به يا دارد داللت فعاليت يا حادثه يك ناخواسته منفي هاي پيامد احتمال بر ريسك ديدگاه
  )17،ص 1999 لپتون،.(ميشود تعريف او سالمتي و انسان براي زندگي منفي و ناخواسته نتايج و ها پيامد تحقق
جنبه  عالقه به كه است كساني پذيرش مورد عمدتاً كه است  اجتماعي )برسازي( گرايي تعريف ديگر مهم ديدگاه
 تعريف  وزيانبار نامطلوب حوادث احتمال عنوان به ريسك اخير ديدگاه در .دارند ريسك فرهنگي و اجتماعي هاي
 گيل مك(يابد مي ياتخفيف تشديد منافع در اشتراك يا و تعهد و مسئوليت رشِپذي اعتماد، از درجاتي با كه شود مي

  )109،ص 2005 وسو،
 بين ريسك تمايزي تعريف در اينكه اول :نمود اشاره مهم نكته چند به توان مي شده بيان تعاريف با ارتباط در

 ريسك اينكه سوم .شده است رفتهگ نظر در ريسك اساسي عنصر احتمال اينكه دوم .دارد وجود  احتمال و  واقعيت
 نكت دارد، اعتماد با محكمي و ارتباط مستقيم ريسك اينكه نهايتاً و .ميكند پيدا معنا  قطعيت عدم يا تعيين عدم با

  )35، ص 1998ياماگيشي،( كند مي پيدا ارتباط حاضر تحقيق به چيز هر از پيش كه هاي
مي  برده به كار اعتماد موازات به اغلب خود خاص مفهوم در ره،مخاط و ريسك شناسان جامعه از بسياري اعتقاد به

 مفاهيم اين ارتباط است، مطرح كنشگران ميان در مختلف ميان شقوق انتخاب و گيري تصميم كه هنگامي. شود
 ،تصميم گيري پردازان نظريه كه هاي نمونه با اعتماد بر مبتني تصميم كه دارد كلمن اعتقاد. ميگردد نمايان بيشتر
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 در گيري تصميم اصلي عوامل از اعتماد و ريسك .كند مي مطابقت مي نامند، ريسك خطر يا وضعيت در تصميم
 نامطمئن شرايط
 از كه ما هستند گيري تصميم از وجه دو اعتماد و ريسك مي روند، شمار به آن ناپذير جدايي عناصر از و هستند
 در گرفتن قرار. زنيم  مي انتخاب به دست عمل براي و داده قرار بررسي مورد را اجتماعي رخدادهاي آنها طريق

 و ريسك با توأم اغلب كه ديگران آتي مهار وغيرقابل غيرمعين اعمال درباره ط بندي شر يعني اعتماد وضعيت
 داشته همراه به خطرهايي ما براي ديگران نشده بيني هاي پيش كنش است، ممكن اينكه دليل به .است مخاطره

 همين براي شود، استفاده سوء آن از يا شود واقع مفيد است ديگر ممكن افراد به كارها برخي كردن حولم يا باشد
 آنها در كه هايي موقعيت .اند همراه ريسك با ميگيرند، بر در را كه اعتماد هايي موقعيت مي گوييم  ما كه است

 پرانتز در گرفتن، ناديده انداختن، تأخير به معني به كردن اعتماد دارد، كردن ديگران عمل نحوه به بستگي ريسك
  )306،ص 1384 زتومكا،( ندارد وجود خطري گويي كه است نحوي به كردن و عمل ريسك قراردادن
 كه اعتماد هركجا او، اعتقاد به .گرفت نظر در مخاطره با نزديك رابطه در بايد را اعتماد كه است معتقد لوهمان
 لوهمان ديدگاه از. كند مي بررسي خود ذهن در آگاهانه را گوناگوني شقوق ي،گير براي تصميم فرد باشد، مطرح
 برابر در مقاومت ابزار عنوان به را اعتماد افراد بايد و است مخاطره و ريسك به مربوط مسائل براي راه حلي اعتماد

 عدم ، پيچيدگي كاهش لوهمان، هاي نظام درنظريه اعتماد كاركرد) 356،ص 1384زتومكا، (بندند كار به پيچيدگي
 )229،ص1384باكمن، و لين( است ابهام و تعيين
 كرده كاناليزه را كنش گران  كنشهاي و انتظارات بتوانند تا مي كنند  ايجاد ها نظام كه است كار و ساز نوعي اعتماد

 افراد مفروضات هداير و را كاهش مي دهد انتشاري پيچيدگي اجتماعي جهان در اعتماد كار و ساز .نمايند هدايت و
 انتخاب را كنش از خاصي جنبه اجتماعي ترتيب كنشگران بدين و مي كند محدود را سايرين آينده رفتار درباره
 كه است وضعيتي چنين در و گيرند مي ناديده "ها رمز"اصول خاص  اساس بر را ممكن هاي انتخاب ديگر و نموده

  .گردند مي مرتبط هم به اجتماعي كنش هاي
 عدم با و مقابله ريسك مهار براي ابزاري عنوان به اعتماد(اعتماد  و ريسك مفهوم دو بين رابطه داشتن نظر در با

 .كرد را بررسي  برريسك را غيرمدني رفتارهاي و اجتماعي بي نظمي تأثير توان مي سادگي به ،)است قطعيت ها
 و هزينه روابط و دهد افزايش را تمادياع بي تواند مي اجتماعي نظمي بي شد اشاره گذشته بخش در كه چنان

 مقابل در خود حمايت از براي تدافعي بدبيني نوعي افراد در اعتمادي، بي وضعيت در .ببرد باال را اجتماعي مبادالت
 .آيد مي وجود به پذيري آسيب و آتي خطرهاي

 .به كارگيرد مقابل ايه طرف يا طرف مهار و هشياري جهت در را خود عزم فرد كه مي شود  سبب اعتمادي بي
 خود، انداختن به خطر و ريسك از دوري و تدافعي اقدامات احتياط، رعايت به ملزم را شخص اعتمادي بي احساس

  )120،ص1384زتومكا،( نمايد مي
 وسيعتر تعريف را خود آسيب پذيري دايره افراد كه مي شود  موجب  آن از ناشي بي اعتمادي و اجتماعي نظمي بي

 اوضاعي چنين در.نمايند ارزيابي پرخطر و باال ريسك با را روزانه زندگي هاي موقعيت و ها ازوضعيت ياريبس و كنند
  .مي گيرد قرار نظر مد بيشتر فعاليتها و حوادث منفي و ناخواسته هاي پيامد احتمال
 به و افزايش دهد زندگي مختلف هاي موقعيت در را  كردن اعتماد ريسك تواند مي اجتماعي نظمي بي اينكه خالصه

  .نمايد تقويت را ترس و ناامني احساس آن تبع
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 )امداد و ياري( اجتماعي حمايت -1- 3-13
 وجود احساس مي پردازند، بزرگ شهرهاي شهروندان ميان در امنيت احساس تبيين به كه بحث مورد نظريات
  .مي دهند مدنيت نسبت اضحمالل اجتماع و زوال و فروپاشي به عمدتاً را ترس و ناامني

 سكونتگاه در سازد،زندگي  مي منعكس را ردفيلد و ويرث زيمل، تونيس، ه هاي ايد كه خطي توسعه الگوي طبق بر
 افرادي و ها با غريبه مواقع بيشتر در مردم ، كند مي ايجاب ناهمگون هستند، و متراكم زياد، جمعيت داراي كه هايي
 )315،ص 2001گراسميك، و تيتله( باشند داشته تماس نيستند شبيه آنها با كه

باعث  مي توانند دهند، مي افزايش را ناشناسي اين كه شهري هاي وضعيت چگونه كه اند داده نشان برخي مطالعات
به  منجر تواند مي اين )5،ص1379پور، مدني :از نقل به ؛ 1999 يولز، و استن كارپ،( گردند خشونت افزايش
  . دارند شود بيشتري آسيب پذيري فيزيكي لحاظ به كه كساني براي خطر زايشاف نيز و انساني هاي آسيب افزايش

 و دهد اجتماعي را افزايش مناسبات و روابط در را قطعيت عدم و پيچيدگي تواند مي ناشناختگي و گمنامي همچنين
 هاي كنش و الاعم و دقيق صحيح پيش بيني امكان ناشناختگي اوضاع در .نمايد عمل اعتماد محدودكننده عنوان به

 با مواجهه در افراد وضعيت اين در كند، اشاره مي درستي زتومكا به كه طور همان .مشكل مي شود بسيار ديگران
 ديگران استدالل هاي و اهداف ها، انگيزه درباره آنها .ميگيرند قرار سردرگمي و قطعيت عدم وضعيت در ديگران
 گردد مي تر بغرنج زماني وضعيت اين.هستند مواجه ديگران و ارزيابي انيته پيچيدگي و ابهام با و ندارند كافي آگاهي

 بي اعتمادي براي مناسبي زمينه وضعيت اين در .گردد افزوده آن بر نيز غيرمدني رفتارهاي و اجتماعي بي نظمي كه
 اعتماد ندهمحدودكن عنوان به غريبگي مي تواند و حاليكه ناشناختگي در .آيد مي فراهم ترس و ناامني احساس و

 اطالعات به دستيابي براي را راه يابد، مي رشد در اجتماع زمينه اصوالً آشنايي كه و صميميت ، نزديكي .نمايد عمل
  .ميكند تقويت را اعتماد آن تبع به و ميسازد فراهم آنها رفتار و رؤيت ساختن اعمال قابل و
 .مشابه محليت در ساكنان ساير با فرد بين يعني ست،ا  دروني انسجام بر اصلي سنت اجتماع تمركز در كلي طور به
 مي جمعي اهداف به دستيابي و ايجاد همبستگي دروني و ضروري لوازم از دلبستگي و مبادله زمينه، اين درون در

 در اجتماعي مسائل و مشكالت از بسياري در ايجاد مذكور عوامل فقدان ويرث، و زيمل تونيس، ديدگاه از باشند،
 ).19،ص 2001 فيگوئرا،( هستند مؤثر ريشه مراكز
 مي شوند شامل را غيررسمي شبكه هاي گيمنشافت، پردازان نظريه جانب از مبادله شده توصيف اشكال

 را عميق عاطفي روابط از اي شبكه تعامالت، .مي سازند فراهم را گروه ها و دوستان خويشاوندان، با نزديك تعامل كه
 از توان مي را مبادله .ميكند تقويت را خدمات و كاال مبادله و اطالعات در اشتراك دلهمبا نوع اين .برمي گيرند در

 هاي مكان در گردهمايي ساكنان محلي، ميان تلفني ارتباطات پراكندگي و فراواني كردن، مالقات الگوهاي طريق
 سنجش و بررسي مورد همسايگان پذيري ميان معاشرت سطح و محلي و غيررسمي ههاي گرو در عضويت محلي،

  .داد قرار
  وهمبستگي  تعامل ميان ارتباط ايجاد در ، اند كرده بندي فرمول بالو  و هومنز كه آنطور اجتماعي مبادله اصول
 منابع .سازد افراد فراهم براي را هايي پاداش تواند مي غيررسمي تعامل مذكور، نويسندگان نظر طبق بر .است مؤثر

 در را نمادي و فعال رفتار حمايتي دو هر و آيد مي دست به شبكه منابع از كه است حمايتي بر مبتني ) سودها(
 مي افزايش يكديگر به نسبت اعتماد ساكنان اظهاري، روابط بسط و اجتماعي مبادالت توسعه با واقع در .گيرد برمي
 عالقه همچنين و شود مي تر عميق برابر يكديگر در آنها مدني تعهد و ميگردد تقويت آنها اجتماعي سرمايه و يابد
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 همدلي .كند مي ايجاد ساكنان ميان در بيشتر براي همدلي مناسبي زمينه عالقه .شود مي بيشتر هم به نسبت آنها
 گرفتار و آسيب ديده مردمان اضطرار فشار افراد آن طبق بر را كه دگرخواهانه و عاطفي هاي انگيزش خود نوبه به نيز
  .نمايد مي يتتقو ميكنند، حس خود در را

 آمده به دست اجتماعات، مورد در ( 1990 ) اسكوگان تحقيق در كننده تقويت الگوي اين از معكوس مثال يك
 دستخوش كند كه مي توصيف را هايي محل اسكوگان .است شده فنظر صر محلي مشاركت از كه جايي است،

 هاي فعاليت مناسبي براي زمينه و ردك مي تضعيف را  سازماني ساخت امر اين .بودند شده جمعيت جابجايي
 و رفتند مي طفره مبادله اجتماعي گونه هر از اجتماعات اين در قديمي تر ساكنان .ميساخت فراهم غيرقانوني

 سازماني بي نظريه محققاني كه ساير و اسكوگان تحقيق نتايج به توجه با ) 456،ص1378  گيدنز .(بودند منزوي
 كه ميشود يادآور او .كند اشاره مي مذكور اجتماعات مختلف مشكالت و مسائل به ،اند كرده بررسي را اجتماعي

 كه غيرقانوني هاي فعاليت و نظمي اجتماعي بي درباره هايشان نگراني اساس بر عمدتاً اجتماعات گونه اين در مردم
 براي سنگين هاي قفل نند،ك مي ترك را مورد بحث مناطق بتوانند اگر آنها :كنند مي عمل دارد، تراكمي اثر اغلب
 مهار نظمي بي و اخالل .كنند مي رها را عمومي و تسهيالت خرند مي هايشان پنجره براي آهني هاي ميله و درها
 نگه دور نها خيابا از را خود ، بيمناك شهروندان .است منطقه ناامن آن كه دهد مي نشان شهروندان به نشده

 كه گونه همان .ميكنند محدود را تشان ارتباطا و عادي هاي و فعاليت يندمي جو  دوري خاصي محالت از ميدارند،
 بدين و گيرند، مي كناره نيز خود همشهريان با متقابل حمايت هاي از نقش كنند، مي گيري كناره فيزيكي طور به

 كنند مي رها كرد مي كمك محلي اجتماع در مدنيت حفظ به سابقاً كه كه اجتماعي هاي كنترل سان
 پذيري آسيب است، شده تضعيف آن در اجتماعي آميزش و شهري زندگي بافت اي محله براي نتيجه نهايت، در

  .است ك خطرنا جرائم و تر نظم بي رخنه رفتار برابر در فزاينده
 اجتماع روزمره و تضعيف مدنيت با زوال كه هستند پيامدهايي كنند مي توصيف ...و گيدنز و اسكوگان آنچه دقيقاً
 با زندگي براي مي شود ما خواسته از بسياري خودگذشتگيهاي كه از از را مجموع مدنيت كارتر استيفن .اند ههمرا

 مكا در برخوردها برابر در امنيت احساس- است ها بيگانه با ما رابطه در مدنيت .ميكند تعريف باشيم داشته همديگر
  .نبينيم را نهاآ يك بار از بيش هرگز است ممكن كه افرادي با عمومي نهاي
 اظهاري برروابط )سرد(ابزاري روابط چيرگي از ناشي مدرن جهان در را اجتماع تضعيف محققان از بسياري امروزه

 آسيب احساس كه شود گري مي ميانجي كارهاي و ساز رفتن بين از موجب اجتماع اهميت كاهش .دانند مي )گرم(
 صورتي در  )145،ص1375چلبي،(اجتماعي  نظم نظريه طبق بر .دهد مي تخفيف تهديدات، مقابل در را فرد پذيري

 همان به شود، سست جمع به تعلق افراد احساس و گرايد سردي به جامعه عرض در گرم روابط دليل هر به كه
 اجتماعي، حمايت بعد در .ميشوند عمومي تضعيف و جمعي تعهدات و هنجاري نظم و اجتماعي اعتماد نيز نسبت
 روابط از منظور .نمود تلقي رابطه اي اختالل را مي توان نوعي گروهي بين حمايتي روابط اوانيفر و چگالي كاهش

 )158: 1375چلبي،.(در شئونات مختلف اجتماعي است گرم نامتقارن مبادالت و روابط اجتماعي، حمايتي
 در مشروع و منطقي رتباطا امكان عدم .سازد مي پذير آسيب اجتماعي  شدايد مقابل در را افراد رابطه اي اختالل
 ترس و ناامني احساس براي مناسبي زمينه امر اين كه شود مي عجز و ياوري احساس بي به منجر جامعه سطوح
 .ميسازد فراهم

  :درك از ميزان وقوع جرم و جنايت -4-13-2
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بي نظمي اجتماعي به گونه اي كه هر چقدر ميزان . اين عامل در ارتباط تنگاتنگ با بي نظمي اجتماعي قرار دارد
عالوه بر بي نظمي اجتماعي .بيشتر باشد مردم در محالت مسكوني درك بيشتري از جرم و جنايت خواهند داشت

در عصر . يكي ديگر از عوامل تعيين كننده ي ميزان درك از وقوع جرم و جنايت در جامعه رسانه ها مي باشند
اين كه در اين اطالع رساني و به .ي ديگر آن مي رسد اطالعات اخبار به راحتي از يك گوشه ي جهان به گوشه

صورت مكرر اخبار وقوع جرم در يك محله يا يك شهر خاص اعالم شود باعث مي شود تا درك ساكنين و سايرين از 
اين امر باعث افزايش ميزان احساس . ميزان وقوع جرم در آن مكان تحت تاثير اين عوامل تبليغاتي رواني باال رود

  .بودن در آن مكان و در نتيجه كاهش ميزان احساس امنيت در آنجا مي شود ترس از
  جمع بندي و نتيجه گيري -14-2

  :با توجه به آن چه در اين فصل مطرح گرديد مي توان چنين گفت
 مهمترين .دارد قرار انسان نيازهاي اوليه از بعد مرحله امنيت يكي از مهم ترين نيازهاي انسان است و در -1

 ذهن امنيت، تأمين عدم صورت در .ايمني است نيازهاي تأمين محيط، مواهب از استفاده و شناخت درك، ايبر نياز
لذا  در طراحي فضاهاي . كرد نخواهد ديگر امكانات صرف درك را خود هاي فرصت بنابراين و شد نخواهد فارغ

  .شهري كارآمد بايد به ايجاد زمينه هايي براي تامين اين نياز توجه شود
 كه مي شود بغرنج تر و پيچيده هنگامي امنيت سازي مفهوم .امنيت مفهومي چالش برانگيز و نسبي است -2
 قرار سياست علم علماي و شناسان جامعه شناسان، روان توجه كه مورد كنيم تصور رشته اي بين موضوعي را آن

 .مي پردازند موضوع بررسي خود به خاص ديدگاه از يك هر زيرا .دارد
در واقع احساس امنيت ناشي از ادراك رواني شخص از . منيت و احساس امنيت تفاوت وجود داردميان ا  -3

 نظمي بي عواملمحيط است وتنها مسائل كالبدي در ايجاد آن موثر نيستاحساس امنيت در محيط  با متغير هاي 
رك از ميزان وقوع جرم و د و)امداد و ياري( اجتماعي ، ريسك و مخاطره، حمايتمدني غير هاي رفتار و اجتماعي

 . جنايت سنجيده مي شود
عوامل طراحي محيطي مي توانند نقش بسيار مهمي در ارتقا سطح امنيت در سكونتگاههاي شهري و به  -4

ويژه شهر هاي مرزي داشته باشند رعايت استراتژي هاي طراحي محيط در الگوهاي معماري و شهرسازي اين شهر 
 .در آنها كمك نمايد ها مي تواند به كاهش وقوع جرم

مولفه هاي رواني اجتماعي، عالوه بر عوامل طراحي محيطي كه بر جنبه هاي عيني امنيت تاثير دارند،  -5
قوي شدن روابط . داراي تاثير مهمي بر احساس امنيت توسط ساكنين و امنيت درك شده توسط آنها دارند

نها به مكان ارتباط اجتماعي و تعامل مردم و همسايگي بين ساكنين، هويت دادن به فضاهاي شهري و تبديل آ
همچنين ايجاد حس تعلق به مكان از جمله راهكارهايي هستند كه بر جنبه هاي رواني امنيت تاثير گذارند و موجب 

 .ارتقاي حس امنيت ساكنين مي شوند
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