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چکیده
تجربه نشان داده است طراحی شهری همراه با ساماندهی کیفیت محیطی محلهها ،تأثیر بسزایی در کاهش جرائم و
افزایش احساس امنیت شهروندان دارد .در این میان ،تحلیل امنیت در سکونتگاههای غیررسمی شهرها که یک ی از
کانونهای اصلی بروز جرائم هستند ،بسیار مهم است؛ از اینرو ،پ ژوهش حاض ر ب ا روش تحلیل ی-تفس یری ب ه
ارزیابی شاخصهای امنیت محیطی در محلههای غیررسمی شهر همدان پرداخته است ،ای ن ش اخصه ا از من ابع
معتبر داخلی و خارجی استخراج ،سپس با استفاده از پرسشنامه ( 577عدد) در جامعة ساکنان محلههای غیررسمی
تکمیل شده است .دادههای پرسشنامهها نیز پس از ورود به نرمافزار  SPSSبا استفاده از دو مدل تحلی ل ع املی و
تحلیل رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است .از سوی دیگر ،یافتههای پژوهش هم نشان میدهد امنیت محیط ی
محلههای غیررسمی در قالب پنج عامل «غریبگزبودن»« ،نظم باف ت»« ،اجتم اعپ ذیری»« ،تس هیالت رف اهی» و
«نگهداری و عملکرد» خالصه میشود .چنانکه امتیاز وضعیت محلههای مورد مطالعه درمجموع پنج عامل ب هترتی ب
برای محلة منوچهری برابر با  ،5/57محلة حصار با  ،5/09محلة مزدقینه برابر با  ،5/05محلة خضر برابر ب ا  5/95و
محلة دیزج برابر با  5/97بوده است؛ همچنین با توجه به نتایج نهایی پژوهش ،اولویتهای ارتقای امنی ت محیط ی
در هر محله با سایر محلهها متفاوت است .با وجود این ،ساماندهی مواردی مانند کیفیت معابر و پی ادهروه ا ،ت راکم
بافت محله ،مبلمان و روشنایی معابر ،کاربری های محلی ،وضعیت اراض ی بالاس تفاده و ک اهش عب ور خودروه ای
غیربومی از محله از جمله اولویتهای ارتقای امنیت ساکنان این محلههاست.

کلیدواژهها :اسکان غیررسمی ،امنیت محیطی ،حاشیهنشینی ،ناهنجاری اجتماعی ،همدان.
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مقدمه
یکی از نگرانیهای جوامع شهری در عصر حاضر ،مسئلة تأمین امنیت و آرامش خانوادهها در محل سکونت خود است؛ به
نحوی که میتوان تأثیر میزان امنیت را بهروشن ی بر ارزش امال ،و کیفیـت محیطـی در محـالت گونـاگون یـک شـهر
مشاهده کرد ( .)Ekblom, 2011: 10از میان محلههای مختلف یک شهر ،سکونتگاههای غیررسمی بهسبب ویژگیهای
خاص اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی در اغلب موارد یکی از کانونهای جرمخیز یا ناامن شهرها بهشمار میروند.
اگرچه مسئلة فقر اقتصادی در سکونتگاههـای غیررسـمی را مـیتـوان یکـی از دالیـل اصـلی بـروز جـرائم در ایـن
سکونتگاهها دانست ،ریشة بسیاری از جرائم و ناهنجاریهای اجتماعی در این سکونتگاهها در مسائل اجتماعی ،فرهنگی و
محیطی مانند وندالیسم ،درگیریهای خیابانی ،ایجاد مزاحمت و ...نهفته است و بهشـدت از شـرایط محیطـی و اجتمـاعی
تأثیر میپذیرد ()Ward, 2007: 149؛ بنابراین ،تالش در راستای ارتقای شرایط محیطی سکونتگاههای غیررسمی نقـش
بسزایی در امنیت این سکونتگاهها دارد.
به عبارت دیگر ،اگر محیط به نحوی طراحی شود که نظارت افراد را بهبود دهـد؛ همچنـین تعلـق سـاکنان آن را بـه
قلمرو خود بیشتر ،و تصویری مثبت از فضا ایجاد کند ،فرصتهای مجرمانه کاهش مییابـد و مجرمـان از ارتکـاب جـرم
بازمیماننـد ( .)Cozens et al., 2005: 328در ایـن میـان همسـوکردن اقـدامات سـاماندهی کالبـدی سـکونتگاههـای
غیررسمی با حل مشکالت اجتماعی و ناهنجاریهای رفتاری اهمیـت زیـادی دارد .درحقیقـت ،در صـورتی کـه بتـوان از
تغییرات کالبدی بافت به نفع ارتقای شاخصهای اجتماعی مانند امنیت محیطی بهره برد ،نتایج پذیرفتهتری از طرحهـای
ساماندهی حاصل خواهد شد؛ از اینرو ،در این پژوهش تالش شده مهمترین معضالت کالبدی سکونتگاههای غیررسـمی
که بر احساس امنیت ساکنان تأثیرگذار است ،شناسایی و اولویتهای ساماندهی بافتها با تأکید بر ارتقای امنیت محیطی
معرفی شود .در این پژوهش ،محلههای غیررسمی شهر همدان بهعنوان نمونههای مطالعاتی انتخاب شده و بـا اسـتخراج
نگرش مردم به شاخصهای امنیت محیطی ،اصلیترین عوامل مؤثر در ارتقای امنیت آنها مشخص شده اسـت .انتخـاب
این محلههای غیررسمی بهعنوان نمونة مورد مطالعه بسیار مهم است؛ زیرا این مکانها بهرغم تهیة طرحهای سـاماندهی
و کیفیتبخشی در سالهای اخیر ،همچنان با مشکالت عدیدهای در حوزة امنیت روبهرو هستند.
مهمترین پرسشهای پژوهش حاضر به شرح زیر است:
 چه عوامل محیطی بر احساس امنیت ساکنان تأثیرگذار است؟ کدام عوامل محیطی بیشتر بر احساس امنیت ساکنان سکونتگاههای غیررسمی تأثیر دارند؟ در هر یک از پنج سکونتگاه غیررسمی مورد مطالعه در شهر همدان ،توجه به کدام عوامل اولویـت بیشـتری بـرایارتقای احساس امنیت ساکنان دارد؟
اهمیت و ضرورت پژوهش
با توجه به مطالعات گوناگون درمی یابیم که رابطة معناداری میان سکونت در محلههای حاشـیهنشـین و گـرایش بـه
انحــراف و بزهکــاری وجــود دارد (احمــدی و ایمــان222-223 :2019 ،؛  .)UN-Habitat, 2007: 28جــرائم شــهری
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هزینههای بسیار گزافی را در سطوح فردی ،اجتماعی و ملـی بـهوجـود مـیآورد ( .)McCollster et al., 2010: 100از
سوی دیگر کیفیت امنیت اجتماعی یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی کیفیت زندگی است؛ بهطوریکه هرچـه میـزان
امنیت اجتماعی پایین باشد ،آسایش و آرامش شهروندان نیز کمتر خواهد بود ( ;Samadi and M Yunus, 2011: 348

)Hollander and Staatsen, 2003: 55؛ بنابراین ،بیشتر سـاکنان سـکونتگاههـای غیررسـمی ،بـا احسـاس نـاامنی و
نارضایتی از کیفیت زندگی مواجه هستند.
گفتنی است جرم یکی از مسائل اصلی تهدیدکنندة کیفیت زندگی شهری است؛ به همین دلیل افراد از مکانهایی که
با خطر شخصی و جانی توأم است دوری میکنند ( .)Blobaum and Hunecke, 2005: 465نکتة مهم دربـارة امنیـت
سکونتگاههای غیررسمی این است که در صورت کنترلنکردن جرائم و ناهنجاریها در این سکونتگاهها ،این مسـائل بـه
سایر نقاط شهر نیز گسترش خواهد یافت؛ در حالی که میتوان با برخی اقدامات پیشگیرانه از بروز بسیاری جـرائم جلـوگیری
کرد؛ بنابراین ،ضروری است وضعیت اینگونه سکونتگاهها بررسی ،و راهکارهای مناسب برای آنها پیشنهاد شود.
فرضیة اصلی پژوهش بر وجود ارتباط میان خصوصیات محیطی سکونتگاههای غیررسمی و وضعیت امنیـت در آنهـا
مبتنی است؛ از اینرو تالش میشود تا با ارزیابی معیارهای امنیت محیطی ،اصلیترین عوامل مهم بـرای ارتقـای امنیـت
سکونتگاههای غیررسمی شناسایی شود؛ در این صورت میتوان انتظار داشت در فرایند ساماندهی اینگونه سکونتگاهها ،بر
اولویتهای امنیتبخشی متناسب با وضعیت خاص هر سکونتگاه تأکید میشود.

پیشینة پژوهش
در دهههای اخیر ،مطالعات و پژوهشهای متعددی دربارة رابطه جرم و مکان صورت گرفته که در آنها بر ارتباط مستقیم
ویژگیهای کالبدی محیط بر وقوع جرائم و ناهنجاریهای اجتماعی تأکیـد شـده اسـت .در ایـن میـان ،سـکونتگاههـای
غیررسمی و بافتهای فرسوده بهمنزلة یکی از کانونهای اصلی بروز اینگونه ناهنجاریها ،همـواره مـدنظر پژوهشـگران
بوده است؛ برای مثال الفون و میشو در سال  2131پژوهشهایی در شـهر گرونویـل فرانسـه انجـام دادنـد و بـهروشـنی
مشخص کردند که اطفال بزهکار بیشتر در ساختمانهای ناسالم و برخی از محلههایی بودهاند که بـرای سـالمتی اخـالق
زیانآور است .با توجه به این پژوهشها درمییابیم که بزهکاری جوانان در این محلهها و ساختمانهـای مخروبـه از حـد
متوسط مجموع بزهکاری شهرها زیادتر بوده است .درواقع 21 ،درصد بزهکـاران جـرائم گونـاگون اغلـب در محلـههـای
مخروبه و ناسالم ،و  05درصد آنها در ساختمانها و محلههای بدنام و فاسد ساکن بودهاند .پژوهشگران نیز درنهایـت بـر
رابطة محیط سکونت و بزهکاری تأکید میکنند (حاتمینژاد و همکاران.)33-11 :2012 ،
هاچزرمایر با بررسی وضعیت مشکالت سکونتگاههای غیررسمی در آفریقای جنوبی اعتقاد دارد بهدلیل حمایت ناکافی
دولت و مسئوالن شهری در تأمین حقوق شهروندی برای ساکنان حاشیهنشین ،مسائلی ماننـد بزهکـاری ،فقـر ،بیکـاری،
دسترسینداشتن به فرصتهای زندگی ،گریز از قانون و مشارکتنکردن در طرحها و برنامههای بهسازی و مشـارکتی بـه
عادت روزانة زندگی آنها تبدیل شده است (حاتمینژاد و حسیناوغلی.)22 :2011 ،
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زیاری و نوذری ( )2011با پژوهش بر روی یکی از سکونتگاههای غیررسمی شهر اهواز بیان کردند که شـاخصهـای
اجتماعی (شامل کالهبرداری ،مزاحمتهای خیابانی ،دزدی ،اعتیاد و قاچاق) اولویـت نخسـت سـاماندهی و توانمندسـازی
برای محلة مورد نظر است (زیاری و نوذری.)2011 ،
ایراندوست ( )2012در پژوهشی بیان میکند که فقر ،امنیت سکونت ،بالیـای طبیعـی و انسـانسـاز ،خشـونتهـا و
شورشهای شهری مسائل اصلی امنیت سکونتگاههای غیررسمی هستند (ایراندوست.)2012 ،
عسگری تفرشی و همکاران ( )2011در مقالهای با عنوان «بررسی عوامل محیطی مؤثر در نوسازی بافتهای فرسودة
شهری بهمنظور افزایش امنیت محلی» عوامل مؤثر بر بروز مشکالت اجتماعی را در محلة نعمتآباد تهران ،نبـود نظـارت
کافی ،محصورنکردن زمینهای خالی و باغها ،وجود نقاط کور ،زمینهای رهاشده ،نبود روشنایی کافی و مسئولیتپـذیری
کم ساکنان مطرح کردهاند (عسگری تفرشی و همکاران.)2011 ،

مبانی نظری پژوهش
مفهوم سکونتگاه غیررسمی
اسکان غیررسمی در ایران با نامهای مختلفی مانند حاشیهنشینی ،مسکن نابهنجار ،اسکان خودانگیخته ،اسکان خودجوش،
گودنشینی ،خیمهنشینی ،خرابهنشینی و بیغولهنشینی ،کانونهای جمعیتی بیضابطه ،سکونتگاههای نامتعارف و ...بهکاربرده
شده است (حاتمینژاد و همکاران .)200 :2015 ،اسکان غیررسمی ،بر محل اسکان بخشی از جمعیـت شـهری در جهـان
سوم ناظر است که خارج از بازار رسمی زمین و مسکن بر پایة قواعد و قول و قرارهای خاص خود ،به دست ساکنان خـود
این مکانها ساخته شده است (.)Begu, 2003: 11
در صورت هممعنا فرضکردن اسکان غیررسمی و حاشیهنشینی میتوان حاشیهنشینی را کنار گذاشـتهشـدگی یـا بـه
حاشیه راندهشدن برخی گروههای آسیبپذیر اجتماعی از گسترة نظام برنامهریزی و توسعة اقتصادی -اجتماعی و به بیـان
دیگر شهروندزدایی از کمدرآمدها دانست .در تعریف هاروی ،مفهوم حاشیهنشینی با عنوان زاغهنشـینی آورده شـده اسـت.
باید توجه داشت که محلههای زاغهنشین ،آخرین چارة بازماندگان در تالش بیامان برای بهدسـتآوردن مزایـای شـهری
است؛ همچنین این محلهها از نظر مدرسه ،شغل ،جمعآوری زباله ،روشنایی معابر ،خدمات اجتماعی و هر چیز دیگری کـه
بهطور دستهجمعی فراهم میشود بازمیمانند .محلة زاغهنشین محلهای است که جمعیت آن نمیتواند در روند رقابت برای
خدمات و کاالهای عمومی به نحو مؤثری شرکت کند و بدین ترتیب بر نحوة توزیع این خدمات و کاالهـا کنترلـی نـدارد
(زنگنه شهرکی و همکاران .)211 :2010 ،درحقیقت ،مفهوم حاشیهنشینی (اسکان غیررسمی) یعنی خانوارها و افرادی کـه
در محدودة شهرها از ن ظر سکونت ،بهداشت ،خـدمات عمـومی و اجتمـاعی و تسـهیالت زیربنـایی شـهری ،در شـرایطی
نامطلوب زندگی میکنند و به دلیل نداشتن سرمایه و مهارت فنی و حرفهای برای اشـتغال در اقتصـاد شـهری ،بیشـتر در
فعالیتهایی درگیرند که در بازار کار شهر ،غیر مولد تلقی میشوند (حکیمی و همکاران.)132 :2013 ،
اسکان غیررسمی به شیوه و فضای خاصی از زندگی گفته میشود که در تمامی جهات سیاسی ،اجتمـاعی ،فرهنگـی،

سنجش عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت ساکنان سکونتگاههای غیررسمی شهر همدان

073

کالبدی ،حقوقی ،سابقة استقرار ،نحوة شکلگ یری و سیر تحوالت تاریخی با کل شهر و بخش مجاور خود تفاوت اساسی و
فاحشی دارد .مسکن غیرمعمول ،خیابانها و کوچههای تن

و باریک ،مشـکالت زیسـتمحیطـی و بهداشـتی ،فزونـی و

تراکم جمعیت ،فقر فرهنگی و آسیب اجتماعی ،آسیب پذیری در برابر حوادث طبیعی ،سط پایین بهرهمندی از تأسیسات و
خدمات شهری ،اشـتغال غالـب در مشـاغل غیررسـمی ،تصـرف غیرقـانونی زمـین و مالکیـت غیرقـانونی بـر آن و  ...از
ویژگیهای اسکان غیررسمی است (احدنژاد و علیپور.)15-19 :2011 ،

امنیت محیطی
همزمان با افزایش مقبولیت «پستمدرنیسم» در میان صاحبنظران مسائل شهری و اهمیتیـافتن مسـائل اجتمـاعی در
فرایند برنامهریزی و طراحی شهری ،نظریاتی نیز در ارتباط با امنیت محیطی مطرح شـده اسـت .نظریـههـای «چشـمان
ناظر»« ،جرمشناسی محیطی»« ،پنجرههای شکسته»« ،کانونهای جرمخیز»« ،مـدل سـفر مجرمانـه»« ،مـدل انتخـاب
منطقی» و غیره در دهههای  33و  13میالدی را میتوان مهمترین نتایج حاصل از پژوهشهای صاحبنظران اروپـایی و
آمریکایی در این حوزه را دانست .درحقیقت ،ایدة اصلی تأثیر فضاها در خشونت و پیشگیری از خشـونت بـه کمـک تغییـر
محیط را نخستین بار سوی نیومن و جیکوبز بیان کردند.
یکی از نکات کلیدی در این پژوهشها ،توجه به نوع جرائم در محیطهای مختلف شـهری اسـت .درحقیقـت ،برخـی
انواع جرائم با حضور در مراکز پرازدحام رواج پیدا میکنند؛ زیرا احتمال توجه به آنها کاهش مـییابـد؛ همچنـین ازدحـام
موجب می شود شناسایی ،ردیابی و تماس بصری با متخلف دشوار شود و مردم مسـئولیت کمتـری در قبـال پیشـگیری از
مجرمان داشته باشند.
باید توجه داشت که برخی جرائم کمتر در حضور شاهدان دیگر رخ میدهد .چنین تفاوتهایی ترسیم یک سرحد برای
انواع جرائم را دشوار میکند ( .) Di Bella, et al., 2017در ایـن میـان ،گسـترش رفتارهـای بزهکارانـه ماننـد مصـرف
داروهای مخدر ،مشروبات الکلی ،رفتارهای نامشروع جنسی ،خرابکاری و فرار از خانه و مدرسـه در بـین جوانـان منـاطق
حاشیهنشین کالنشهرها همواره مدنظر جامعهشناسان بوده است (احمدی و ایمان.)11 :2019 ،
استار )2113( ،پنج جنبة ساختار شـهری شـامل «تـراکم»« ،فقـر»« ،کـاربری مخـتلط»« ،مهـاجرت» و «خرابـی
ساختمانها» را فاکتورهای پیشبینیکنندة ارتکاب جرم و بزهکاری در محلهها معرفی میکند (.)Stark, 1987: 895
آرکالر )Klark( ،خیابانهای مناطق فقیرنشین ،مکانهای بـدون گشـت پلـیس ،مکـانهـای مخروبـه و متروکـه،
کوچهها و خیابانهای تاریک و خلوت ،خانههای خالی ،مکانهایی که سابقه خشونت و وندالیسم در آنها بوده و درنهایت
اشیا و موضوعهایی را که قبالً در حال تخریب بودند فضاهایی میداند که ممکن است خشونت و جـرائم در آنهـا بیشـتر
رخ دهد (محسنی تبریزی و همکاران.)51 :2013 ،
بررسیهای او دربارة سکونتگاههای غیررسمی آمریکای ماقبل شهری نشان میدهد بهدلیل ساختارهای نامناسب سیاسی
و اقتصادی ،ناکارآمدی مدیریت و برنامههای اجرایی ،همچنین همکارینکردن مسئوالن شهری در بهبود وضعیت اقتصـادی

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورة  ،5شمارة  ،5زمستان 5935

057

و کالبدی و تسهیالت زندگی ساکنان ،در این سکونتگاهها ساخت مسکن و ایجاد مشـاغل ناپایـه بـهطـور خودیـار انجـام ،و
بهدلیل دوربودن از فرهن

شهری زمینة ناهنجاریها و آسیبهای اجتمـاعی فـراهم مـیشـود (Ward, 2007: 146-147؛

حاتمینژاد و حسیناوغلی .)22 :2011 ،بهطورکلی عوامل کلیدی مؤثر در وقوع جرم به شرح زیر است (:)Pitts, 2004: 4
-

محیطهای شهری نامناسب و ضعیف؛

-

مسکن ناسالم و ویران؛

-

خانههای رهاشده؛

-

خریدوفروش مواد مخدر در خانهها؛

-

فضاهای باز خالی و بالاستفاده؛

-

کوچهها و محلهای خریدوفروش مواد مخدر؛

-

توزیع سرن های غیربهداشتی؛

-

دورشدن بهدلیل موانع جغرافیایی مانند خطوط راهآهن و کارخانههای صنعتی؛

-

روشنایی نامناسب و نظارت غیرطبیعی.

ایجاد امنیت در فضاهای عمومی با حذف مکانهای ناهنجار مثل محلهای خریدوفروش مواد مخدر و بالاسـتفاده در
شب ،پرهیز از موقعیتهای نامناسب و اجتناب از خلق مکانهایی که از نظر بصری امکان کنترل ندارند ،نورپردازی مـؤثر
در شب و کنترل حضور ماشین میسر خواهد بود .عالوهبر این ایجاد فرصتهای مشارکت در حیات جمعی ،بهویـژه بـرای
زنان و سالمندان ،دسترسی به حملونقل عمومی ،وجود فضاهای چند عملکردی تئاتر ،مغازه ،رستوران و  ،...وجود فرصـت
برای مالقات غیررسمی جوانان ،حفظ و نگهداری مکان ،حضور پلیس ،تبلی مثبت رسانهها ،حضور افـراد سـالمند و زنـان
نیز از جمله مواردی است که در ایجاد امنیت در مکان نقش فراوانی دارد (.)Abbey and Butten, 1997: 58

روش پژوهش
امنیت در دو بعد عینی و ذهنی تعریف مـی شـود کـه بعـد ذهنـی آن نقـش بسـزایی در رضـایتمندی سـاکنان از محـیط
سکونتشان دارد؛ از اینرو در این پژوهش ،امنیت براسـاس برداشـت نظـر سـاکنان ارزیـابی شـده اسـت .روش پـژوهش
تحلیلی-تفسیری ،و بر مطالعات اسناد ی و مشـاهدة میـدانی مبتنـی اسـت .مبـانی نظـری پـژوهش از طریـق مطالعـات
کتابخانهای بهدستآمده و شاخصهای سنجش موضوع در جدولی بهصورت مستند استخراج شده است (جدول .)2
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)Nemeth & Schmidt (2007

)Thorpe & Gamman (2013

)Russ (2009
)Lucas et al (2007
)Jongejan & Woldendrop (2013
)Hoon (2003
)Hashemi et al (2011

)Ekblom (2011
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جدول  .5مستندسازی و جمعبندی متغیرهای محیطی مؤثر بر امنیت در محلههای شهری (منبع :نگارندگان)
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بهمنظور ارزیابی موضوع امنیت براساس نظر مردم ،از مدل تحلیل عاملی اکتشافی و مدل تحلیل رگرسیون چندمتغیره
خطی بهره گرفته شده است؛ به همین منظور در مرحلة بعد ،از شاخصهای بهدستآمده پرسـشهـایی بـر مبنـای طیـف
پنجگانه لیکرت تهیه و در قالب پرسشنامه گردآوری شده است .تعداد پرسشنامههـا در راسـتای معتبربـودن بـرای تحلیـل
نرمافزار  ،SPSSبراساس آزمون نمونهگیری کوکران بهصورت زیر محاسبه شده است:
z 2 pq
d2
n
1  z 2 pq 
1   2  1
N d


 =Nحجم جمعیت آماری (جمعیت محلهها) = 203113
 =Zضریب اطمینان پذیرفته ( 15درصد) = 2/11
 = q =pدرصد توزیع صفت در جامعه = 3/5
 =dدرجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب = 3/32
 =nحجم نمونه آماری = ( 010که با احتمال مخدوش بودن برخی پرسشنامهها  933عدد در نظر گرفته شده است)
با تکمیل پرسشنامهها و واردکردن آنها در نرمافزار  ،SPSSدر ابتدا عوامل اصلی تأثیرگـذار بـر امنیـت محیطـی بـا
استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی استخراج شده و در ادامه با اسـتفاده از روش تحلیـل رگرسـیونی ،روابـط عوامـل
بهدستآمده با احساس امنیت کلی محلهها در دسترس قرار گرفته و درنهایت با تلفیق ضرایب بهدستآمده برای عوامل و
متغیرها و با توجه به میانگین نارضایتی مردم از هر متغیر ،اولویتهای ارتقای امنیت محیطی هـر محلـه مشـخص شـده
است.

نمونة مورد مطالعه
وضعیت کنونی سکونتگاههای غیررسمی در همـدان مشـابه سـایر نقـاط شـهری کشـور اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر رونـد
مهاجرتهای روستا-شهری بهشدت کاهش یافته ،اما روند جابهجاییهای جمعیتی در سط شهر (در قالب مهاجرت افـراد
فقیر سایر محلهها به محله های دارای اسکان نامتعارف و فقیرنشین) هنوز به قوت خود باقی است (مهندسان مشاور تدبیر
شهر .)11 :2013 ،در شکل  2موقعیت و محدودة تقریبی پنج سکونتگاه غیررسمی شهر همدان مشخص شـده اسـت کـه
حدود  22درصد از مساحت شهر را تشکیل میدهد.

سنجش عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت ساکنان سکونتگاههای غیررسمی شهر همدان

059

شکل  .5موقعیت پنج سکونتگاه غیررسمی در همدان و تصاویری از آنها

بحث و تجزیهوتحلیل
پس از استخراج اطالعات از پرسشنامهها و واردکردن آنها در نرمافزار  ،SPSSماتریس اولیة اطالعات کـه چهارصـد ردیـف
(هر ردیف به ازای یک پرسشنامه) و  10ستون (هر ستون به ازای یک متغیر) دارد تشکیل شد .مطابق با مدل بهدسـتآمـده،
در نمونة مطالعاتی مقادیر عددی دو متغیر «خوانایی بافت» و «دید واحدهای مسکونی به خیابان» در جدول اشتراکات کمتـر
از  3/9به دست آمد و مشخص شد که این متغیرها برای انجام تحلیـل عـاملی مناسـب نیسـت و از مجموعـة متغیرهـا کنـار
گذاشته شده است که این مورد قدرت تبیینکنندگی مدل و مقدار آمارة  KMOرا افـزایش مـیدهـد .درنهایـت و در اجـرای
بعدی ،تحلیل با  12متغیر انجام شد .خروجی بعدی تحلیل عاملی به آزمون  KMOمربوط است .مقدار  KMOهمـواره بـین
 3و  2است و در صورتی که مقدار مورد نظر کمتر از  3/53باشد ،دادهها برای تحلیل عاملی مناسب نیستند ،اما اگر مقـدار آن
بین  3/53تا  3/11باشد باید با احتیاط بیشتر بـه تحلیـل عـاملی پرداخـت؛ در صـورتی کـه ایـن مقـدار بیشـتر از  3/3باشـد
همبستگی موجود میان دادهها برای تحلیل دادهها مناسب خواهد بود .از سوی دیگر بهمنظور اطمینان از مناسببودن دادههـا
برای تحلیل عاملی باید از آزمـون بارتلـت اسـتفاده کـرد .در ایـن آزمـون فرضـیهای کـه در آن مـاتریس همبسـتگیهـای
مشاهدهشده به جامعهای با متغیرهای وابسته تعلق دارد آزموده میشود؛ به همین دلیل پیش از تحلیل عـاملی بایـد مـاتریس
همبستگی بین متغیرها را تشکیل داد .در این بین ،اگر ماتریس همبستگی واحد باشد برای تحلیل عاملی نامناسب است.
گفتنی است آزمون بارتلت هنگامی معنادار است که احتمال وابسته به آن کمتـر از  3/35باشـد .مطـابق بـا جـدول 0
مقدار عددی آزمون  KMOدر این پژوهش برابر با  3/301است که نشان میدهد همبستگی موجود میان دادههـا بـرای
تحلیل دادهها مناسب خواهد بود .خروجی بعدی به آزمون بارتلت مربوط است .مطابق با جـدول  1مقـدار آزمـون بارتلـت
تقریباً پذیرفتنی است (سط معناداری.)Sig=3/333 ،
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جدول  .9مقادیر آزمونهای کایزر مییر اوکین و بارتلت در شناسایی امنیت محیطی سکونتگاههای غیررسمی همدان
(منبع :نگارندگان)

3/301

آزمون کفایت نمونهگیری کایزر مییر

2339/909

کای اسکوئر

112

درجة آزادی

3/333

سط معناداری

آزمون کرویت بارتلت

پس از کنترل و مناسبت آزمونهای آماری که دادههای خام را برای کاربست در تحلیـل عـاملی آزمـایش مـیکنـد و
میسنجد ،به محاسبة ماتریس مقدماتی پرداخته میشود که در آن واریانس تبیینشده بهوسیلة هر عامل مشخص میشود؛
به عبارت دیگر ماتریس مربوط در قالب جدول واریانس تبیینشده بهروشنی مشخص میکند که برایند تحلیـل عـاملی در
کاهش و خالصهسازی شاخصها و سنجههای احساس امنیت به چند عامل نهایی منتهی شـده و مهـمتـر اینکـه سـهم
هریک از عوامل مربوط در تبیین امنیت محیطی به چه میزان بوده است.
در ارتباط با تعیین نهایی تعداد عوامل تبیینکنندة امنیت محیطی باید از نظر آماری سه شرط را رعایت کرد:
 .2توجه به این نکته که مقادیر ویژة مربوط بهتمام عوامل باید باالتر از  2باشد.

 .1باید مقدار واریانس تجمعی رعایت شود که مجموع این واریانس در عوامل استخراجشدة نهایی بایـد بـاالتر از 13
باشد.
 .0واریانس تبیینشدة هر عامل باید بهتنهایی باالتر از  23باشد که معموالً شرط سوم در مطالعـات شـهری محقـق
نمیشود.
مطابق با جدول  0درنهایت پنج عامل بهعنوان عوامل تبیینکنندة امنیت محیطـی سـکونتگاههـای غیررسـمی شـهر
همدان مشخص شد .مقدار ویژة تمام این عوامل استخراجی بیشتر از یک است؛ همچنین درصد واریانس برای عامل اول
برابر با  ،25/23برای عامل دوم  20/10و برای عامل سوم برابر با  21/52درصد است .درنهایت ،مجموع واریانس تجمعی
این پنج عامل اسـتخراجی برابـر بـا  11/11اسـت؛ یعنـی درمجمـوع حـدود  11/11درصـد از احسـاس امنیـت سـاکنان
سکونتگاههای غیررسمی شهر همدان را تبیین میکنند که آمارة پذیرفتهای است.
جدول  .9مجموع واریانس تبیینشده عوامل مؤثر بر احساس امنیت سکونتگاههای غیررسمی همدان

(منبع :نگارندگان)

مجموع ضرایب عاملی چرخش دادهشده

عوامل

درصد از واریانس تجمعی

درصد از واریانس

مقدار ویژه

25/23

25/23

1/10

2

11/10

20/10

1/92

1

92/99

21/52

1/21

0

51/35

22/02

2/13

9

11/11

1/93

2/15

5
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در این مرحله و پس از تعیین واریانس هریک از عوامل تبیینکنندة امنیت محیطی ،ماتریس عاملی را دوران میدهنـد
تا هریک از شاخصهای مربوط بیشترین ارتباط را با عوامل پنجگانه بهدست آورند و شرایط را برای نامگذاری و شناسـایی
عوامل تسهیل کنند .پس از ایجاد این ماتریس و با استفاده از جایگاه شاخصهای  12گانه تبیینکنندة امنیت محیطـی در
عوامل پنجگانه ،باید عوامل را تفسیر و نامگذاری کرد .این مرحله بهنوعی مهمترین مرحلة تحلیل عاملی است؛ زیرا هـیچ
مال ،مشخصی در این زمینه وجود ندارد و با یقین کامل نمی توان گفت متغیرهای مرتبط با هریک از عوامـل چـه چیـز
مشتر ،یا چه واقعیتی را نشان میدهند .این مرحله به شکل زیر انجام شده است:
عامل اول :این عامل  25/23درصد از کل واریانس را توضی میدهد و بیشترین نقش را در تبیـین احسـاس امنیـت
ساکنان دارد .با مالحظة ماتریس عاملی دورانیافته و با توجه به بار عـاملی متغیرهـای مربـوط بـه ایـن عامـل مشـاهده
میشود که عامل فوق با متغیرهای «تردد وسایل نقلیـة غیربـومی»« ،مشـاغل کارگـاهی و مـزاحم»« ،حضـور پلـیس»،
«دیوارنویسی» و «بهداشت و جمعآوری زبالهها» بیشترین ارتباط را دارد؛ درنتیجه میتـوان ایـن عامـل را تحـت عنـوان
«غریبگزبودن» تفسیر و نامگذاری کرد.
عامل دوم :این عامل که میتوان آن را «نظم بافت» نامید 20/10 ،درصد از کل واریانس را توضی میدهد و با توجه
به نتایج با متغیرهای «کاربریهای تجاری محلی»« ،کوچههای تن

و باریک»« ،تراکم و فشـردگی بافـت» و «نـواحی

رؤیتنشدنی» بیشترین رابطه را دارد.
عامل سوم :سهم این عامل در تبیین و توضی واریانس  21/52درصد است کـه بـا متغیرهـای «راحتـی پیـادهروی»،
«سابقة سکونت اهالی»« ،حضور مردم در فضاها» و «تراکم جمعیتی» بیشترین ارتبـاط را دارد .ایـن عامـل را مـیتـوان
«اجتماعپذیری» نامید.
عامل چهارم :این عامل با متغیرهای «مبلمان خیابانی و مکانهای نشستن»« ،روشنایی در شب»« ،وجـود فضـاهای
سبز محلی»« ،فضاهای بازی و سرگرمی» و «کیفیت تابلوها و عالئم» ارتبـاط دارد و  22/02درصـد از کـل واریـانس را
توضی میدهد .این عامل را میتوان «تسهیالت رفاهی» نام نهاد.
عامل پنجم :این عامل  1/93درصد از واریـانس را توضـی مـیدهـد و بـا متغیرهـای «خانـههـا و اراضـی خـالی»،
«ساختمانهای مخروبه» و «دسترسی به امداد» ارتباط تنگـاتنگی دارد؛ بنـابراین ایـن عامـل را مـیتـوان «نگهـداری و
عملکرد» نام نهاد.
پس از نامگذاری عوامل ،بهمنظور تعیین امتیاز هر محله به ازای هر عامل از رابطة زیر استفاده میشود:
n

X

)  ( . 
i

i

n

i

 = αiبار عاملی متغیر i؛
 = λiمیانگین رضایتمندی ساکنان هر محله از متغیر i؛
 = nتعداد متغیرهای هر عامل؛
 = Xامتیاز هر محله به ازای هر عامل.

i 1


i 1
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درنهایت بهمنظور تعیین رابطه میان عوامل و میزان احسـاس امنیـت در محلـههـا ،بـا اسـتفاده از تحلیـل رگرسـیون
چندمتغیرة خطی (و با روش گامبهگام) ،ضریب بِتا برای عوامل مشخص میشود .براسـاس ایـن بیشـترین ضـریب فـوق
بهترتیب به عامل اول ( ،)3/900دوم ( ،)3/012پنجم ( ،)3/033سوم ( )3/093و چهارم ( )3/021مربوط است .درنهایت بـا
ضرب «امتیاز هر محله به ازای هر عامل» در «ضریب بِتای عامل» ،امتیاز نهایی احساس امنیـت سـاکنان هـر محلـه از
عوامل محیطی مشخص میشود (جدول .)9
جدول  .5وضعیت عوامل و امتیاز نهایی احساس امنیت ساکنان محلههای غیررسمی همدان (منبع :نگارندگان)

محله

غریبگز بودن

نظم بافت

اجتماعپذیری

تسهیالت رفاهی

نگهداری و عملکرد

امتیاز نهایی

حصار

2/03

3/12

3/30

3/11

3/11

9/31

خضر

2/23

3/12

3/19

3/33

3/10

9/05

دیزج

2/01

3/53

2/32

3/19

3/51

9/1

مزدقینه

2/23

3/13

2/25

3/33

3/11

9/32

منوچهری

3/15

2/11

3/13

3/11

2/0

5/93

همانطور که در ستون آخر جدول  9مشخص است ،امتیاز نهایی هر محله از مجموع عوامل احساس امنیت بهدسـت
آمده است که براساس آن محلة منوچهری در م قایسه با چهار محلة دیگر برتری محسوسی دارد؛ همچنین برای هر محله
یک یا دو عامل نازلترین وضعیت را دارد که در جدول  9با رن

تیره مشخص شده است .براساس این ،اولویت نخسـت

ارتقای احساس امنیت در محلة حصار مربوط به عامل «اجتماعپذیری» ،در محلة خضر عامـل «نظـم بافـت» ،در محلـة
دیزج عوامل «نظم بافت» و «نگهداری و عملکرد» ،در محلة مزدقینه عامل «تسهیالت رفـاهی» و در محلـة منـوچهری
عامل «اجتماعپذیری» خواهد بود.

نتیجهگیری
امروزه ،امنیت سرمایهای ارزشمند در ارزیابی کیفیت زندگی مردم است؛ بهطوریکه در هرم سلسلهمراتبی نیازهـای مـازلو
نیز بالفاصله پس از نیازهای اولیة انسان مطرح میشود؛ از اینرو ،ارگانهای مختلفی در شهرها برای ارتقای سط امنیت
شهروندان تالش میکنند .با وجود این ،پیشگیری از وقوع جرائم در شهرها مقولهای چندبعدی است و از عوامـل مختلـف
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و محیطی تأثیر میپذیرد.
مسئلة ناامنی و بزهکاری در محـالت شـهری را مـی تـوان عامـل بسترسـاز در فراینـد فرسـودگی و نـزول کیفیـت
سکونتگاهها ،و نتیجة سط پایین کیفیت آنها دانست .در این میان ،سکونتگاههای غیررسمی یکی از کانونهـای اصـلی
بروز جرائم و ناهنجاریهای اجتماعی در شهرها بهشمار میآیند و با سط نازلی از کیفیت محیطـی مواجـه هسـتند .بایـد
توجه داشت که امنیت محیط نهتنها از جرائم و ناهنجاریهای رفتاری خدشهدار میشود ،گاهی به سبب بهتصویرکشـیدن
محیطی ناآشنا و پرتنش در ذهن فرد ،موجب ناامنی میشود؛ از اینرو ،در پژوهش حاضر به ارزیابی شـاخصهـای امنیـت
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محیطی براساس نظر ساکنان محلههای غیررسمی شهر همدان پرداخته شده است .شاخصهای بهکاررفته در پـژوهش از
منابع معتبر داخلی و خارجی استخراج شده و با استفاده از پرسشنامه (هر محلـه  13پرسشـنامه و مجموعـاً  933عـدد) در
سط محلهها برداشت شده است .در ادامه ،دادههای حاصل از پرسشنامهها وارد نرمافـزار  ،SPSSو بـا اسـتفاده از مـدل
تحلیل عاملی و رگرسیون چندمتغیرة خطی ارزیابی شده است .براساس یافتههـای پـژوهش ،احسـاس امنیـت سـاکنان از
شاخصهای محیطی در قالب پنج عامل «غریبگـزبـودن»« ،نظـم بافـت»« ،اجتمـاعپـذیری»« ،تسـهیالت رفـاهی» و
«نگهداری و عملکرد» خالصه میشود؛ همچن ین نتایج حاصل از ترکیب دو مدل تحلیل عـاملی و رگرسـیون چنـدمتغیره
نشان می دهد اولویت نخست ارتقای احساس امنیت در محلة حصار مربوط به عامـل «اجتمـاعپـذیری» ،در محلـة خضـر
عامل «نظم بافت» ،در محلة دیزج عوامل «نظم بافت» و «نگهداری و عملکرد» ،در محلة مزدقینـه عامـل «تسـهیالت
رفاهی» و در محلة منوچهری عامل «اجتماعپذیری» خواهد بود .در تفسـیر یافتـههـای پـژوهش مـیتـوان بـه نتـایج و
پیشنهادهای جدول  5اشاره کرد.
جدول  .5پیشنهادهای محیطی دارای اولویت بهمنظور ارتقای احساس امنیت ساکنان محلههای غیررسمی همدان

محله

عوامل دارای اولویت

پیشنهادها دارای اولویت
 -ساماندهی و ارتقای کیفیت معابر و پیادهروها

حصار

 .2اجتماعپذیری

 -افزایش سرزندگی و کیفیت فضاهای عمومی محله

 .1نگهداری و عملکرد

 انسجامبخشی و وحدت در بافت محله ارتقای خدمات و زیرساختهای محلی -تمرکززدایی و کاهش تراکم بافت محله

خضر

 .2نظم بافت

 -اصالح و سلسلهمراتبی نبودن شبکة معابر

 .1تسهیالت رفاهی

 بهبود مبلمان و روشنایی معابر و فضاهای عمومی ارتقای خدمات و کاربریهای محلی -اصالح و ارتقای کیفیت معابر محلی

دیزج

 .2نظم بافت

 -ساماندهی خانهها و اراضی بالاستفاده و مخروبه

 .1نگهداری و عملکرد

 کاهش درهم تنیدگی و فشردگی معابر و کوچهها حذف نواحی رؤیتنشدنی از بافت -ارتقای دسترسی به خدمات و کاربریهای محلی

مزدقینه

 .2تسهیالت رفاهی

 -ساماندهی مبلمانها و روشنایی معابر

 .1نظم بافت

 ساماندهی و نظمبخشی به بلو،بندیها و فضاهای باز ساماندهی قطعات اراضی بالاستفاده -انسجامبخشی و وحدت در ساختار محله

منوچهری

 .2اجتماعپذیری

 -توزیع متناسب کاربریها و خدمات محلی

 .1غریبگز بودن

 ترغیب و تشویق ساکنان به حضور در فضاها -کاهش عبور خودروهای غیربومی از داخل بافت
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