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مقدمه 
آمارها نشان میدهد میانگین افزایش جمعیت در کشورهای درحالتوسعه چهار برابر بیشتر از کشورهای توسعهیافته است
( .)Goussous and Tayoun, 2020از دیگر مشکالت شهری این کشورها در کنار رشد جمعیت ،برخی سیاستهای
اشتباه در گسترش شهرهاست (حسینی و همکاران)81 :1392 ،؛ بنابراین با رشد جمعیت شهری و بهتبع آن گسترش
شهرنشینی مهاجرت نیز بهشدت افزایش یافته؛ بهطوریکه پیشبینی شده است با ادامة روند فعلی جمعیت شهری از 2/9
میلیارد نفر در سال  2000به  5میلیارد نفر در سال  2030خواهد رسید ( .)Han, et al., 2009: 133این سرعت
خیرهکننده در  50سال گذشته ،بهویژه در کشورهای درحالتوسعه ،شهرها را با چالشهای بسیار جدی در ابعاد مختلف
کالبدی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و مانند آنها روبهرو کرده است ( .)Mcdonald, et al., 2009: 63بررسی وضعیت
ایران نیز نشاندهندة رشد شتابان شهرنشینی در دهههای گذشته است (حسینی و همکاران .)83 :1399 ،یکی از نتایج
این رشد شتابان و بیبرنامه در سطح جهانی و بهویژه در کشورهای درحالتوسعه از جمله ایران ،ظهور مناطق اسکان
غیررسمی است .براساس آماری که سازمانهای جهانی اعالم کردهاند ،در حال حاضر بهطور متوسط از هر هفت نفر
جمعیت کرة زمین یک نفر حاشیهنشین است که این آمار در کشورهای درحالتوسعه یک نفر بهازای هر سه نفر را نشان
میدهد (افسری و همکاران .)1398 ،این رقم در وضعیت کنونی نیز در حال افزایش است .برنامة اسکان بشر سازمان ملل
متحد نیز با توجه به رشد جمعیت در سراسر جهان ،جمعیت حاشیهنشینان در سال  2030را حدود  2میلیارد نفر پیشبینی
کرده است ( .)UN. Habitat, 2005در سالهای اخیر ،موضوع اسکان غیررسمی از جنبههای مختلف بررسی و
دیدگاههای مختلف دربارة آن مطرح شده است .یکی از موضوعات مهم در مناطق اسکان غیررسمی موضوع امنیت این
مناطق است (خلیجی و صادقی .)150 :1399 ،ایدة امنیت که در آن آحاد جامعة بشری ،حریم خویش را از هرگونه تعرض
و تهدید ،آزاد ،رها و ایمن حس کنند ،آرمان واالیی است که انسانها همواره در انتظار رسیدن به آن هستند .بیتردید
هیچ عنصری برای پیشرفت ،توسعه و شکوفایی استعدادهای یک جامعه مهمتر از عنصر امنیت نیست .امنیت در تمام ابعاد
زندگی روزانه افراد حاضر است و تمام ابعاد زندگی بشر را دربرمیگیرد .در عین حال ،انگارة امنیت آنقدر بدیهی بهنظر
میرسد که برای تأمل و پرسش دربارة آن زحمتی به خود نمیدهیم؛ چراکه امنیت وجود دارد و ذاتی جامعه است ،اما
همانطور که کوستلر عنوان میکند ،بدیهیترین چیزها آنهایی هستند که بیشتر نیازمند آزمون و بررسی هستند؛
بهطوریکه بسیاری از صاحبنظران معتقدند امنیت در شهرها اولین گام برای نیل به توسعة انسانی است ( Alemi,

 )2008: 113و ناامنی ممکن است اهداف گستردة پایداری شهری را بهشکلی جدی تضعیف کند (امانپور.)238 :1399 ،
یکی از ابعاد مهم امنیت ،امنیت فضاهای شهری است که از مؤلفههای اصلی در سرزندگی و حیات فضاهای شهری از
نظر فیزیکی و روانی محسوب شده و بهمنزلة موضوعی مهم در توسعة پایدار شهرها مطرح میشود (امانپور:1399 ،
 .)238نبود امنیت در فضاهای شهری در بروز رفتارهای ناهنجار شهری تأثیرگذار است و درنتیجه سبب کاهش حضور
شهروندان در فضاهای شهری میشود و میزان سرزندگی فضا را کاهش میدهد (نظمفر و همکاران135 :1397 ،؛ Mak

)and Jim, 2018؛ بنابراین ناامنی مکان و فضاهای شهری نشاط و سالمتی را در زندگی روزمره مختل میکند و با
ایجاد مانع بر سر راه رشد فرهنگی و مشارکت عمومی هزینههای بسیاری را برای جامعه بهدنبال دارد .تأمین امنیت
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فضاهای شهری در مناطق اسکان غیررسمی با توجه به ویژگیهای خاص این مناطق ،اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا
پیوستگی متقابل میان امنیت و توسعة این مناطق امری اجتنابناپذیر است .در این راستا تأثیر مکان و ویژگیهای
فضایی-کالبدی امنیت در این سکونتگاهها بسیار مهم است؛ درحالیکه ضعف پژوهشها و مطالعات راهبردی در بعد
مکانی امنیت ،نبود نگرشهای واقعبینانه و شناخت و دانش کافی دربارة ماهیت آن ،موجب مسکوتماندن نهادسازی و
تدارک الزم برای مواجهه با این پدیده شده است .از آنجا که بدون شناخت روند بروز و ظهور پدیدهها و مشکالت موجود
نمیتوان به ارائة راهحلهای واقعی و کاربردی دست یافت ،شناخت فرایند شکلگیری ،تکوین و تکامل امنیت فضایی
(مکانبنیاد) میتواند ضمن عمقدادن به حوزة شناخت فکری و تحلیل عمیقتر مسائل ،بستری برای پژوهشهای آتی و
تصمیمگیری و اتخاذ راهبردهای مناسب و مقتضی در مناطق جرمخیز و ناامن کشور تلقی شود؛ از اینرو هدف این
مطالعه ضمن بررسی مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار در شکلگیری امنیت فضایی ،تبیین فرایند شکلگیری و تکامل
امنیت فضایی در سکونتگاههای شهری بهطور عام و در مناطق اسکان غیررسمی بهطور خاص است.

مبﺎنینظﺮي 
اسکﺎ غﯿﺮرسﻤی

1

اسکان غیررسمی یا حاشیهنشینی اجتماعاتی هستند که با نامهای دیگری مانند آلونکنشینی ،زاغهنشینی ،حلبشهر،
حلبیآباد ،سکونتگاه بدون کنترل خودمختار ،خودبهخودی ،بیضابطه یا نامتعارف ،یا مانند «»Informal Settlements
در زبان انگلیسی »Bidonvitle« ،در زبان فرانسه و مانند آنها نامیده میشود .مناطق اسکان غیررسمی به مکانهایی
اطالق میشود که با تجمعی از اقشار کمدرآمد و در بیشتر موارد با مشاغل غیررسمی و شیوهای از شهرنشینی ناپایدار
همراه هستند که این ویژگیها در بسیاری از موارد ،زمینهساز برخی آسیبهای اجتماعی بهشمار میروند (کیانیسلمی و
همکاران .)166 :1399 ،درواقع اسکان غیررسمی شکل رایج رشد شهری در بیشتر کشورهای درحالتوسعه است که
بهدلیل نیاز شدید به مسکن در بیشتر مناطق بهصورت غیررسمی و نه برنامهریزیشده اشغال میشوند ( Zeilhofer and

 .)Topanotti, 2008: 14در ارتباط با علل شکلگیری این مناطق دیدگاههای مختلفی وجود دارد .برخی منابع دلیل آن
را مالکیت زمین و حقوق مالکیت ،خانههای با کیفیت پایین و مشکالت اقتصادی ساکنان میدانند ( Sietchiping,

 .)2005برخی دیگر از پژوهشگران معتقدند که اسکان غیررسمی حاصل پیشیگرفتن فرایند شهرنشینی و افزایش جمعیت
شهری است .به این مفهوم که سازمانها و نهادهای مسئول ،ظرفیت یا توان کافی برای برنامهریزی و تأمین مسکن و
زیرساختهای الزم و همچنین ارائة خدمات به جمعیت شهری را ندارند .به این ترتیب با دورشدن از شهر اصلی تمرکز
سکونتگاههای رسمی کمتر میشود و هر اندازه اقتدار سیستم مدیریتی و تعهد به کنترل و نظارت بر ساختوساز کاهش
یابد ،امکان گسترش سکونتگاههای غیررسمی بیشتر میشود (برکپور و اسدی .)90 :1385 ،با توجه به مطالعات مرتبط
با علل شکلگیری مناطق اسکان غیررسمی میتوان این علل را در ابعاد ششگانة اجتماعی-اقتصادی ،فرهنگی ،نهادی،
فیزیکی ،سیاسی و تاریخی تقسیمبندی کرد (حاتمینژاد و همکاران1397 ،؛ .)Adjei Mensah, 2014; Billah, 2012

1. Informal Settlements
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یکی از ویژگیهای مناطق اسکان غیررسمی که در شکلگیری امنیت آنها تأثیرگذار بوده و بهنوعی سبب تمایز فرایند
شکلگیری امنیت در این مناطق با مناطق اسکان رسمی میشود ،ماهیت اسکان در مناطق اسکان غیررسمی و مدل
توسعهای سکونتگاهها در آن است .درواقع مدل توسعة سکونتگاههای رسمی و غیررسمی کامالً متفاوت از یکدیگر هستند.
همانطور که ماکدو ( )2008نیز عنوان میکند ،برخالف مناطق اسکان رسمی که با طی یک فرایند منسجم که در سه
مرحلة مالکیت زمین ،زیرسازی و ساختمان شروع و درنهایت به سکونت منتهی میشود ،در مناطق اسکان غیررسمی
ترتیب و توالی این چهار مرحله تغییر مییابد و نقطة آغازین با اشغال زمین شروع و به ساختمان ،زیرسازی و درنهایت به
مالکان ختم میشود .درمجموع میتوان اذعان داشت که حیات مناطق اسکان غیررسمی در حوزههای گوناگون اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و فضایی با ناکارآمدیهایی آمیخته است که زمینه را برای شکلگیری و گسترش رفتارهای مجرمانه
و ناامنی محیط فراهم میکند (توانگر و همکاران ،)20 :1393 ،اما بهنظر میرسد برای خروج از وضعیت نابسامان این
مناطق و ارتقای امنیت آنها به راهکاری جامع و مشارکتی نیاز باشد .در این راستا ،یکی از مهمترین اقدامات امنیتآفرین
استفاده از پتانسیل محیط در پیشگیری از جرائم و کاهش ناامنی است .شناخت و تبیین پروسة شکلگیری امنیت فضایی
در این مناطق میتواند بستری برای تصمیمگیری و درپیشگرفتن راهبردهای مناسب در مناطق اسکان غیررسمی باشد.
امنﯿتﻓضﺎیی 1

آنچه بهعنوان امنیت فضایی در این پژوهش مطرح شده ،بعد کالبدی -فضایی امنیت یا به عبارتی امنیت مکانبنیاد است،
اما همانطور که جاکوبز و هیلییر (موسوی و همکاران )1394 ،در تبیین امنیت شهری اشاره کردهاند ،موضوع تعامل
فضای فیزیکی و فرایندهای اجتماعی که محیط را میسازند نیز مورد توجه قرار گرفته و بر فعالبودن فضا بهعنوان عاملی
در ایجاد یک محیط امن و موفق تأکید شده است .یکی از حقوق شهروندان ،داشتن امنیت در حین حضور در فضاهای
شهری است .امنیت فضاهای شهری باید از دو جنبه مدنظر قرار بگیرد :امنیت فیزیولوژیک ،یعنی آزادی از آزارهای
جسمی و فیزیکی و امنیت روانی ،یعنی حس امنیت ،داشتن حس مکان و حس تسلط بر فضا ،چه از نظر جغرافیایی و چه
از نظر اجتماعی در یک جامعه (حسینیون .)87 :1386 ،نیاز به امنیت در شهرها ،بازتابهای فضایی و کالبدی را بهعنوان
اصلی مهم و حیاتی بههمراه داشته است (صالحی .)115 :1387 ،مفهوم امنیت در فضای شهری از یک سو با جرم ارتباط
پیدا میکند؛ اگرچه با آن متفاوت است و از سوی دیگر با مفهوم قربانی جرم واقع شدن و ترس از آن ارتباط دارد (کارمونا،
 .)241 :1388از سوی دیگر ،کالبد محیط شهری بعد بسیار مهم در ایجاد فضای امن یا ناامن شهرهاست و نقش مؤثری
بر تشویق افراد و گروهها به ارتکاب جرم دارد .هرچند ریشههای اجتماعی نیز در این باره مؤثر است ،برخی فضاهای
شهری بهدلیل طراحی نادرست در دسترس یا در معرض دید همگان نیست و به همین دلیل بهراحتی نمیتوان آن را
کنترل کرد .در فضاهای شهری فضاهایی هستند که زمینه را برای کجروی در شهر فراهم میکنند .برخی
ساختوسازهای بیبرنامه و خارج از ضوابط موجب شکلگیری فضاهایی در شهرها میشود که امکان هرگونه عمل
مجرمانه و مخالف با ارزشها و هنجارهای اجتماعی در آنها مهیا میشود و در مقابل وقوع انواع ناامنیها کامالً بیدفاع

1. spatial security
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هستند .درواقع مکان عامل قدرتمند برای تشویقکردن یا نکردن مجرمان و میزان امنیت شهر است (رحیمی و همکاران،
 .)633 :1399اصوالً هرچه کیفیت ظاهری فضاها پایینتر باشد و حس تملک و تعلق در آنها تقلیل یابد ،فعالیتهایی که
به آن فضا جلب میشوند نیز کیفیت پایینتری دارند .ورودی بازارچهها و ورودی طبقات فوقانی و فضای بین فروشگاهها
نمونهای از اینگونه فضاها هستند (بحرینی.)127 :1381 ،
بنابراین میتوان گفت امنیت ارتباط مستقیمی با فضا و ساختوساز شهری دارد و در آن یک فضای شهری مناسب
تا حد زیادی تأمینکنندة امنیت و فضای نامناسب از بین برندة آن و زمینهساز انواع آسیبها و معضالت اجتماعی است.
اهمیت و تأثیر ویژگیهای محیطی در احساس امنیت تا ناامنی بهحدی است که امروزه یکی از مهمترین رویکردها در
کاهش جرائم ،رویکرد موقعیتی-مکانی به جرم است ( .)Clarke, 1997: 4فضاهای شهری درواقع بخش کالبدی عرصة
عمومی و تجلی کالبدی عرصة عمومی محسوب میشوند .بدیهی است درصورت نبود فضاهای عمومی یا ضعف در آنها،
بسیاری از فعالیتها ،رفتارها و کوششهای عرصة عمومی ،محل مناسب بروز و ظهور نخواهد یافت .در اهداف تئوری
های شهرسازی اجتماعی ورود به مکانهای عمومی شهر به توازن میان کنترلهای اجتماعی و صمیمیت ،امنیت و
احساس ناامنی ،آشنا و غریبه ،شباهتها و تفاوتها بستگی دارد؛ بنابراین فضاهای شهری هم محل ترس و تمایل و هم
تهدید و فرصت هستند که هم جاذبه و هم دافعه ایجاد میکنند ( .)Siebel, et al., 2003در ادامه در شکل  1سیر
تاریخی شکلگیری نظریههای پیشگیری از جرم از گذر محیط (امنیت فضایی) تشریح شده است.

یهﻫﺎيامنﯿتﻓضﺎیی(امنﯿتمکﺎ بنﯿﺎد) 
شکلگﯿﺮيوتکویننظﺮ 
یمالین 
شکل.1تﺎ 
منبع:نگﺎرندگﺎ 
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روشپژوﻫﺶ 
با توجه به ماهیت و گسترة موضوع مورد مطالعه ،پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و رویکرد روششناسی آن بر مبنای
روش آمیخته (کمی و کیفی) است .در وهلة اول ابزار پژوهش بدین شرح بوده است که ابتدا منابع کتابخانهای و اینترنتی
مانند پایگاههای ساینس دایرکت ،1پروکونست ،2سینال ،3اسکوپوس ،4گوگل اسکوالر ،5مگیران ،ایرانداک و پایگاه
اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ( )SIDمجالت تخصصی مرتبط با حوزة امنیت و اسکان غیررسمی و طرحهای پژوهشی
انجامشده توسط سازمانهای مرتبط ،جستوجو ،مطالعه و تجزیه و تحلیل شد .برایناساس مهمترین عوامل و
شاخصهای مؤثر در شکلگیری امنیت فضایی (امنیت مکان بنیاد) احصا و تدقیق شد (جدول  .)1در گام دوم ،بهمنظور
انتخاب دقیق شاخصها و مؤلفههای تأثیرگذار در شکلگیری امنیت فضایی از روش غربالگری شاخصها استفاده شد .در
این روش ،بهمنظور انتخاب خبرگان و متخصصان از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد؛ زیرا در روشهای
تصمیمگیری چندشاخصه قضاوت خبرگان در نتایج پژوهش بهطور مستقیم دخیل است و انتخاب افراد خبره جزء
اصلیترین مراحل پژوهش بهشمار میآید .نکتة مهم در استفاده از این روش این است که برخالف روشهای آماری ،این
گونه روشها نیازمند نمونة آماری فراوانی نیستند؛ چراکه تعداد بسیار خبرگان سبب ایجاد نوعی سوگیری در نتایج و
نزدیکشدن آنها به میانگین میشود؛ بنابراین بهمنظور تأیید و تدقیق شاخصهای امنیت فضایی از میان شاخصهای
مستخرج از ادبیات پژوهش از روش خبرگی استفاده شد .در این راستا ،با استفاده از روش اشباع نظری  20نفر از خبرگان
حوزة امنیت و برنامهریزی شهری به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .روایی پرسشنامههای محققساخته را
متخصصان حوزة تخصصی و خبرگان تأیید کردند و پایایی این پرسشنامهها با آزمون آلفای کرونباخ صورت گرفت که با
میزان اعتبار قابلقبول  0/792محاسبه شد.
در گام بعد ،بهمنظور برقراری ارتباط و توالی میان ابعاد و شاخصها و تبیین سطوح و مراحل شکلگیری امنیت
فضایی از روش مدل ساختاری تفسیری ( 6)ISMاستفاده شد .مدلسازی ساختاری تفسیری یکی از روشهای طراحی
روابط درون سیستمها در حوزة مسائل اجتماعی است .این روش رویکرد فرایند یادگیری تعاملی است که در آن
مجموعهای از عناصر در قالب یک مدل سیستماتیک جامع ساختاردهی میشوند و درواقع تأثیر هر متغیر بر دیگر متغیرها
بررسی میشود (آذر و همکاران .)1392 ،پس از شناسایی شاخصهای امنیت فضایی در گام اول الگوریتم  ،ISMبه
تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری پرداخته شد .این ماتریس رابطة میان شاخصهای بررسیشده را بهصورت زوجی
بررسی کرده و با استفاده از نمادهای زیر به تعیین نوع رابطه بین هر جفت شاخص پرداخته است.
 :Vمتغیر  iبه تحقق متغیر  jکمک میکند.
 :Aمتغیر  jبه تحقق متغیر  iکمک میکند.

1. Sceince Direct
2. Proquest
3. CINAHL
4. Scopus
5. Google Scholar.
)6. Interpretive Structural Modeling (ISM
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 :Xمتغیر  iو jبه تحقق یکدیگر کمک میکنند.
 :Oمتغیر  iو jارتباط مستقیم با یکدیگر ندارند.
پس از تعیین ماتریس خودتعاملی ساختاری ،این ماتریس به یک ماتریس باینری (صفر /یک) تبدیل میشود .ماتریس صفر
و یک ،ماتریس دسترسی اولیه نام دارد که طی آن یک ماتریس مربعی تشکیل میشود و سطرها و ستونها شامل شاخصها
هستند .بهجای هر  Vیا  Xعدد  1و بهجای  Aو  Oعدد صفر قرار داده میشود؛ بنابراین اگر شاخص موجود در سطر بر شاخص
موجود در ستون این ماتریس ،تأثیر بگذارد یا به تحقق آن کمک کند ،در محل تالقی این سطر و ستون عدد  1و در غیر این
صورت عدد صفر قرار داده میشود .بدیهی است محل تالقی هر شاخص با خود دارای عدد  1است.
ماتریس دسترسی اولیه دارای روابط مستقیم میان شاخصهاست .بهمنظور واردکردن انتقالپذیری در روابط میان
شاخصها ،از ماتریس دسترسی نهایی استفاده شد .این ماتریس روابط غیرمستقیم شاخصها را با درنظرگرفتن
شاخصهای واسطه لحاظ میکند؛ بنابراین اگر شاخص «الف» به شاخص «ب» منجر شود و شاخص «ب» به شاخص
«ج» بینجامد ،شاخص «الف» نیز به شاخص «ج» منجر خواهد شد که این رابطه در ماتریس دسترسی اولیه مشهود نبود،
اما در ماتریس دسترسی نهایی ظاهر میشود .برای محاسبة ماتریس دسترسی نهایی با استفاده از نظریة اویلر به
توانهای متوالی رسید تا همة روابط درنظر گرفته شوند:

()1

n

M  A  I

در رابطة  ،1ماتریس  Aهمان ماتریس دسترسی اولیه است که با ماتریس همانی یا واحد ( )Iجمع میشود و سپس به
توان  nمیرسد تا ماتریس دسترسی نهایی  Mبهدست بیاید .عملیات بهتوانرسیدن باید مطابق قاعدة ضرب و جمع بولی
باشد که در آن  1 + 1 = 1و  1 × 1 = 1است .پس از حاصلشدن ماتریس دسترسی نهایی ،عملیات سطحبندی
شاخصها و تعیین مراحل آنها صورت گرفت در این عملیات ،برای هر شاخص یک مجموعة خروجی (دستیابی) و یک
مجموعة ورودی (پیشنیاز) تعریف شد .مجموعة خروجی نمایانکنندة شاخصهایی است که شاخص مدنظر بر آنها تأثیر
گذاشته است و مجموعه ورودی نمایانکنندة شاخصهایی است که شاخص مدنظر از آنها نشئت میگیرد .پس از تعیین
این دو مجموعه ،اشتراک مجموعه برای هریک از شاخصها تعیین شد تا مجموعة مشترک برای هر شاخص بهدست
بیاید .شاخصهایی که مجموعة خروجی آنها با مجموعة ورودیشان یکی بود ،سطح اول را به خود اختصاص دادند .پس
از تعیین سطح اول ،این شاخصها و روابط آنها از ماتریس دسترسی نهایی حذف شدند و بار دیگر سطح بعدی با رویة
فوق محاسبه شد .این فرایند تا اتمام همة شاخصها و دستیابی به سطوح موردنظر ادامه یافت.
با درنظرگرفتن سطوح بهدستآمده از شاخصها ،مدل اولیة پژوهش در قالب یک گراف سطحبندیشده ترسیم شد.
با توجه به روابط میان شاخصها با حذف انتقالپذیریها ،مدل نهایی ساختار تفسیری بهدست آمد .درنهایت براساس
سطحبندی بهدستآمده از مراحل شکلگیری امنیت فضایی و با استفاده از تحلیل ویژگیهای هر مرحله ،نام مناسب برای
آن انتخاب شد و مراحل فرایند شکلگیری و تکامل ابعاد امنیت فضایی سکونتگاهها بهطور عام و مناطق اسکان
غیررسمی بهطور خاص تبیین شد.
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نویسندگان و  18نفر از خبرگان
نویسندگان و  16نفر از خبرگان
Sakip and Abdullah, 2012

جاللیان و همکاران1395 ،؛ جلونگریان1398 ،
;Hillier and Saville, 2005
غفاری و همکاران1392 ،
سلطانی و همکاران1395 ،
نویسندگان و نظر  13نفر از خبرگان

;Van Nes and De Rooij, 2015; Nubani and Wineman, 2005

معروفی و جعفری1397 ،
سیدان و سلطانپور1393 ،؛ صادقی و همکاران1393 ،
نویسندگان و  19نفر از خبرگان
MetLife Foundation, 2008
;Saedniya, 2003
1399جاللی و قاسمی،
;Jackobs,1981
تیبالدز1383 ،
عبداللهیان و همکاران1396 ،؛ تقوایی1387 ،
تقوایی ،1387،نویسندگان
Van Gelder, 2009; De Soto, 2000; Lanjouw and Levy, 2002; Kim, 200

نویسندگان و نظر  16نفر از خبرگان
عبداللهیان و همکاران1396 ،
;Koseoglu and Onder, 2011
باباییفر ،1388 ،رفیعیان و همکاران1393 ،
نویسندگان و  15نفر از خبرگان
تقوایی و سلیمانی1390 ،
طالبپور1396 ،؛ بیات1398 ،
 ،نویسندگان و نظر  19نفر خبرگانZhang, et al., 2019
;Cooper, 2006; MetLife Foundation, 2008
غفاری و همکاران1392 ،
;Ministry of justice, 2005
قورچی بیگی ،1386 ،نویسندگان و  9نفر از خبرگان
معروفی و جعفری شمسآباد1397 ،
Heft, 2003؛ کاملی و عظمتی1397 ،
;Cozens, 2008; UN habitat, 2007
کالنتری خلیلآبادی و همکاران1392 ،
;Ministry of justice, 2005
شایگان1395 ،؛ قورچی بیگی1386 ،
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همانطور که در روششناسی ذکر شد ،با بررسی مبانی نظری و مطالعات صورتگرفته شاخصها و ابعاد مؤثر بر امنیت
فضایی شناسایی شدند .سپس ابعاد شاخصهای بهدستآمده توسط  20نفر از خبرگان ارزیابی و درنهایت در  6بعد و 35
شاخص نهاییشد .در ادامه ماتریس دسترسی اولیه بر پایة ماتریس خودتعاملی ساختاری بهمنظور تعیین روابط میان
عوامل مؤثر بر امنیت فضایی بر مبنای نظر  20نفر از نخبگان استخراج شد .در این ماتریس ،هر شاخصی که در سطر قرار
دارد ،میتواند بر تحقق شاخصهایی که در ستون قرار دارند تأثیر بگذارد یا نه که این تأثیرگذاری با عدد  1و
تأثیرگذارنبودن با عدد صفر مشخص شده است.
بعد از محاسبة ماتریس خودتعاملی بهمنظور سازگاری ماتریس اولیه با درنظرگرفتن رابطة تسری و با بهتوانرساندن
ماتریس دسترسی اولیه عوامل مؤثر بر امنیت فضایی براساس رابطة  ،1ماتریس دسترسی نهایی (ماتریس دستیابی
سازگارشدة عوامل امنیت فضایی) بهدست آمد .این ماتریس شامل همة تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم شاخصها بر
یکدیگر است که با صفر و یک نمایش داده میشود .در این ماتریس تعداد یکهایی که در سطر اول قرار میگیرند،
نشاندهندة خطوط یا تأثیرات ناشی از معیار اول هستند و تعداد یکهایی که در ستون اول قرار میگیرند ،نشاندهندة
تأثیرگذاری بر معیار اول هستند.
پس از محاسبة ماتریس دسترسی نهایی ،سطحبندی شاخصها براساس اشتراک مجموعة خروجی و ورودی آنها
محاسبه شد .این اشتراک برای هریک از شاخصها تعیین میشود تا مجموعة مشترک برای هر شاخص بهدست بیاید.
شاخصهایی که مجموعة خروجی آنها با مجموعة ورودیشان یکی باشد ،سطح اول را به خود اختصاص میدهند.

جدول  2سطحبندی عوامل مؤثر را نشان میدهد
سطحبنديعواملمؤثﺮبﺮامﯿنتﻓضﺎیی 

ﺟدول.2
تکﺮار

1

2

شﺎخص 

مجﻤوعةخﺮوﺟی 

11

26 ،17 ،11

17

26 ،17 ،11

26

26 ،17 ،11

5

23 ،10 ،5

10

23 ،10 ،5

23

23 ،10 ،5

مجﻤوعةورودي 
،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،1819
35 ،34 ،33 ،32
،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،1819
35 ،34 ،33 ،32
،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
35 ،34 ،33 ،32 ،31
،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20
35 ،34
،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20
35 ،34
،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20
35 ،34

مجﻤوعةمشتﺮک 

سطح 

26 ،17 ،11

1

26 ،17 ،11

1

26 ،17 ،11

1

23 ،10 ،5

2

23 ،10 ،5

2

23 ،10 ،5

2
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ادامهﺟدول.2
تکﺮار

3

شﺎخص

مجﻤوعةخﺮوﺟی

6

35 ،31 ،6

31

35 ،31 ،6

35

35 ،31 ،6

1

2

3

4

7

8

9
4
12

13

14

15

16

18

19

،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28

مجﻤوعةورودي
،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1
35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22 ،21
،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1
35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22 ،21
،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1
35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22 ،21
،21 ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22
،21 ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22
،21 ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22
،21 ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22
،21 ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22
،21 ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22
،21 ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22
،21 ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22
،21 ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22
،21 ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22
،21 ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22
،21 ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22
،21 ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22
،21 ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22

مجﻤوعةمشتﺮک

سطح

35 ،31 ،6

3

35 ،31 ،6

3

35 ،31 ،6

3

،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
34 ،33 ،32 ،30
،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
34 ،33 ،32 ،30
،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
34 ،33 ،32 ،30
،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
34 ،33 ،32 ،30
،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
34 ،33 ،32 ،30
،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2
،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،1920
1،34 ،33 ،32
،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
34 ،33 ،32 ،30
،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
34 ،33 ،32 ،30
،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
34 ،33 ،32 ،30
،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
34 ،33 ،32 ،30
،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
34 ،33 ،32 ،30
،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
34 ،33 ،32 ،30
،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
34 ،33 ،32 ،30
،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
34 ،33 ،32 ،30

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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ادامهﺟدول2
تکﺮار

شﺎخص
20

21

22

24

25

27

28

29

30

32

33

34

مجﻤوعةخﺮوﺟی
،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
،27 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28

مجﻤوعةورودي
،21 ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22
،21 ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1
34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،22
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سطح
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

در مرحلة بعد با توجه به سطوح متغیرها و ماتریس دسترسی نهایی ،مدل اولیة حاصل از  ISMبه دیاگرامی با عنوان
مدل یکپارچهسازی عوامل مؤثر بر امنیت فضایی حاصل شد (شکل  .)2در مدل بهدستآمده بهدلیل حجم باالی روابط
میان شاخصها ،ترسیم روابط مستقیم تأثیرگذاری انجام نشده است (مدل نهایی با حذف انتقالپذیری صورتگرفته) تا
مدل گویاتر باشد .هرچه از سطوح باالیی به سمت سطوح پایینتر حرکت کنیم ،از میزان تأثیرپذیری شاخصها کاسته و
بر میزان تأثیرگذاری آنها افزوده میشود؛ بنابراین میتوان گفت مطابق نتایج مدل ،اصول طراحی شهری و طراحی
محیطی بیشترین تاثیرگذاری و عوامل بازتوانی داری بیشترین تأثیرپذیری از میان عوامل مورد بررسی را دارند .با توجه به
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نتایج و سطحبندی احصاشده و منطق تجربی میتوان گفت فرایند مراحل شکلگیری و تکوین امنیت فضایی در چهار
مرحلة (سطح) اصلی اتفاق میافتد ،اما همانطور که بیان شد ،سطوح بهدستآمده در مدل ساختاری تفسیری براساس
میزان تأثیرپذیری شاخصها ارائه شده است؛ بنابراین در ترسیم فرایند شکلگیری امنیت فضایی آخرین سطح (سطح )4
که بیشترین تأثیرگذاری را دارد ،بهعنوان مرحلة اول فرایند مطرح شده است .همچنین در ترسیم مراحل شکلگیری با
توجه به بیشترین شباهت شاخصهای هر مرحله ،عنوان نهایی برای هریک از مراحل چهارگانه انتخاب شد.

سطحبنديعواملمؤثﺮبﺮامنﯿتﻓضﺎیی 

شکل.2مدلیکپﺎرچة

امنﯿتﻓضﺎیی(امنﯿتمکﺎ بنﯿﺎد) 

شکلگﯿﺮي،پﯿشﺮﻓتوتحول

ﻓﺮایند
از آنجا که بدون شناخت روند بروز و ظهور پدیدهها و مشکالت موجود نمیتوان به ارائة راهحلهای واقعی و کاربردی دست یافت،
شناخت فرایند شکلگیری و تکامل امنیت فضایی میتواند ضمن عمقدادن به حوزة شناخت فکری و تحلیل عمیقتر مسائل ،بستر
و زمینهای برای پژوهشهای آتی ،تصمیمگیری و درپیشگرفتن راهبردهای مناسب و مقتضی در مناطق جرمخیز و ناامن کشور
تلقی شود .با توجه به بررسی مبانی نظری ،مطالعات پیشین ،همچنین تجارب پژوهشگر و نتایج حاصل از مدل ساختاری تفسیری
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( )ISMمیتوان گفت فرایند شکلگیری امنیت فضایی (امنیت مکانبنیاد) پس از طی یک پروسة چندمرحلهای بهوقوع میپیوندد.
هر مرحله ویژگیهای خاص و منحصربهخود را دارد .در این پژوهش با نظر خبرگان و شباهت شاخصهای هر سطح و ادغام
مفاهیم در قالبی کلیتر برای هر مرحله عنوان مناسبی انتخاب و سعی شد نحوة شکلگیری امنیت در هریک از مراحل تشریح شد.
در ادامه به بررسی و تبیین مراحل مختلف در فرایند شکلگیری و تکوین امنیت فضایی پرداخته شده است.
مﺮحلةاول:تولﯿدامنﯿت(بلوغاولﯿةامنﯿت) 

در این مرحله از شکلگیری امنیت در وهلة اول نیازهای اساسی افراد و گروههای اجتماعی و همچنین ساختارهای کالن
نظام اجتماعی مدنظر بوده و کارکرد و عملکرد نهادهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی -فرهنگی و مدیریت شهری اعم از
دولتی ،عمومی و غیردولتی مورد توجه قرار گرفته است .بدینصورت که اگر نهادهای مذکور وظایف خود را در سطوح
مختلف به نحو احسن انجام دهند ،زیرساختهای امنیت در سکونتگاهها فراهم میشود ،اما به هر دلیلی اگر این نهادها در
انجام وظایف خود کوتاهی کنند و دچار کژکارکردی شوند ،بستر الزم برای ناامنی و ایجاد اختالل در فرایند تولید امنیت
فراهم میشود .برایناساس ساختارهای متولی امنیت ،سازمانها و نهادهای دولتی بهطور عام و سازمانهای و نهادهای
دولتی و غیردولتی حوزة شهری بهطور خاص هستند؛ هرچند در این میان نقش مشارکت شهروندان بسیار مهم و کلیدی
است .به عبارت دیگر در تولید امنیت در سکونتگاههای شهری باید عالوهبر راهبردهایی که بهطور مستقیم شاخصهای
امنیت مناطق شهری را ارتقا میدهند ،بر زمینهها و بسترهای اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،سیاسی و عوامل
زمینهشناختی که زیرساختهای امنیت شهری را تشکیل میدهند ،تأکید ویژه شود و بهمنظور ایجاد امنیت پایدار در
سکونتگاهها عالوهبر مؤلفههای تأثیرگذار مستقیم در تولید امنیت شهری زمینهها و بسترهای فضاهای شهری نیز در
طراحی و مدیریت شهری مدنظر قرار بگیرد؛ از اینرو براساس آنچه گذشت ،میتوان گفت فضاهای ناامن یا بیدفاع
شهری از منظر تولید امنیت ،فضاهایی هستند که در آنها زیرساختهای امنیتآفرین با اختالل جدی مواجه شدهاند.
موضوعی که بهطور خاص در حوزة شهرسازی در ارتباط با تولید امنیت سکونتگاهها (امنیت فضایی) مدنظر است ،از
این انگاره تأثیر میپذیرد که چرا در سطح شهر یا حتی برخی محلههای بزرگ میزان جرائم و خشونتها یکسان توزیع
نشده و در برخی نقاط میزان تمرکز کژکارکردیها بسیار باال و در برخی دیگر بسیار پایین است .هرچند آنطور که وایت
و سوتون اشاره میکنند ،در هر فضای شهری مفروض بهطور طبیعی مقدار معینی خشونت وجود دارد ،اما این جرائم و
خشونتها در سطح شهر بهصورت تصادفی توزیع نشدهاند .در فرایند تولید امنیت مکان برخی از نقاط شهری استعداد
بیشتری از سایر نقاط برای بروز جرائم و ایجاد ناامنی دارند .این امر ممکن است در نتیجة رهاشدگی و بیتوجهی متولیان
شهری و ساکنان باشد .از سوی دیگر ،امنیت نقاط شهری با کارکردهای این نقاط پیوند دارند و فضاهای بدون کارکرد
عمالً با ناامنی مواجه هستند .همچنین در فرایند تولید امنیت در سکونتگاههای شهری ممکن است در برخی فضاهای
شهری کارکرد نهادهای اجتماعی مناسب باشد ،اما بهدلیل رعایتنکردن ضوابط طراحی ،برنامهریزی و مدیریت شهری
عمالً تولید امنیت اتفاق نیفتد؛ بنابراین عالوهبر آنچه بهعنوان کارکرد نهادهای اجتماعی و شهری بهمنزلة زیرساختهای
امنیت در طراحی و مدیریت شهری مدنظر قرار میگیرد ،از منظر کالبدی نیز امنیت زمانی در یک مکان تولید میشود تا
یک فرایند منظم طراحی شهری و محیطی به شرحی که در ادامه میآید طی شود:
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مکﺎ گزینی 1

اولین مرحله در شکلگیری امنیت مکان بنیاد موضوع مکانیابی فعالیتهاست .مکانیابی فعالیتی است که برای انتخاب
مکانی مناسب برای کاربری خاص قابلیتها و پتانسیل یک منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب و ارتباط آن با سایر
کاربریها و تسهیالت شهری تجزیه و تحلیل میکند .شاخصهای فضایی-کالبدی مؤثر در مکانیابی که در شکلگیری
امنیت سکونتگاهها مؤثر هستند ،به شرح زیر طرح شدهاند:
کﺎربﺮيﻫﺎ 2:منظور از عامل سازگاری در برنامهریزی کاربری اراضی این است که کاربریهایی که در

سﺎزگﺎري 
حوزة نفوذ یکدیگر قرار میگیرند ،باید از نظر سنخیت و همخوانی و فعالیت با یکدیگر منطبق باشند و موجب مزاحمت و
مانع فعالیتهای دیگری نشوند .این موضوع در ایجاد امنیت در مکان تأثیرگذار خواهد بود .در این زمینه ،تعیین سازگاری
یا ناسازگاری کاربریها شهری از اساسیترین مؤلفههای تعیین امکانات و فرصتهای مداخلة شهری است که از مفهومی
به نام «همسایگی» منتج میشود که تعیین آن ،نیازمند مقایسة ماتریسی و زوجی کاربریهای شهری است و معموالً
سازگاری کاربریها آنطور که جاللی و قاسمی ( )1399اشاره میکنند ،با سه ماتریس اصلی راحتی ،منظر و چشمانداز و
امنیت عمومی بررسی میشود .در این میان ،عمدهترین تالش برنامهریزان و طراحان شهری ،مکانیابی برای
کاربریهای گوناگون و جداسازی کاربریهای ناسازگار از یکدیگر است .کاربریهایی که از نظر امنیتی تأثیری منفی بر
سایر کاربریهای مجاور دارند ،باید از کاربریهای دیگر ،بهویژه مسکونی جدا شوند و کاربریهایی که از نظر امنیتی
مکمل یکدیگر هستند در کنار هم قرار میگیرند.
آسﺎیﺶ 3:در بیشتر مطالعات ،آسایش کاربریها را بهمنظور راحتی و قابلیت دسترسی به خطوط حملونقل و
تأسیسات شهری و دسترسی به خدمات و امکانات موجود میدانند ،اما از نظر امنیتی نیز دسترسی آسان به خطوط
حملونقل و تأسیسات ،خدمات و امکانات سبب عکسالعمل سریع در مواقع اضطراری و شکلگیری امنیت پایدار خواهد
شد .از سوی دیگر دو بعد مهم در آسایش کاربریها فاصله و زمان است .بدون شک در تأمین امنیت مکان فاصله و زمان
دسترسی نیروهای امنیتی به برخی کاربریها از قبیل تأسیسات حیاتی و فاصلة دسترسی شهروندان به نیروهای انتظامی،
حفاظتی و امنیتی بسیار مهم خواهد بود.
کﺎربﺮيﻫﺎ 4:مطلوبیت کاربری اراضی شهری ،یعنی تالش برای حفظ و نگهداری عوامل طبیعی ،ایجاد

مطلوبﯿت
فضاهای باز ،چگونگی قرارگرفتن راهها و فضای شهری .درواقع در معیار مطلوبیت ،سازگاری میان کاربریها و محل
استقرار آنها نیز ارزیابی میشود و هر کاربری برای افزایش سطح کارایی به مکان مناسبی از نظر اندازة زمین،
ویژگیهای فیزیکی ،دسترسی به تأسیسات و تجهیزات نیاز دارد .با مقایسة این عوامل با وضعیت موجود کاربریها میزان
مطلوبیت آن تعیین میشود .بیشک میزان مطلوبیت کاربری اراضی یک منطقة شهری در میزان تابآوری و
آسیبپذیری آن تأثیرگذار خواهد بود.
1. Site selection
2. land ues compatibility
3. Welfare
4. Land-use suitability
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استﺎنداردﻫﺎي ایﻤنی 1:در این بعد از مکانیابی هدف بهطورکلی حفاظت فضاهای شهری در مقابل خطرات
احتمالی قرار دارد .خطرات بالیای طبیعی مانند سیل ،زلزله ،طوفان و غیره و خطرهای ناشی از همجواری کاربریها مانند
همجواری مناطق صنعتی با مناطق مسکونی و سایر مواردی که بهنحوی ضریب ایمنی و امنیت فضا را تضعیف میکنند.
طﺮاحیشهﺮي(الگوﻫﺎيطﺮاحی) 

آنطور که مدنیپور ( )1396عنوان میکند ،میتوان طراحی شهری را هم بهعنوان یک محصول و هم بهمنزلة یک
فرایند درنظر گرفت .طراحی شهری فرایندی است که محصول آن در مرحلة اول گروهی از ایدهها ،سیاستها و
تجسمهای بصری است؛ بنابراین هنگامی که این تفکرات اجرا شوند ،بخش جدید یا تغییریافتهای از فضای شهری را
شکل میدهند .درواقع طراحی شهری فرایندی است که با شکلدادن فضای شهری سروکار دارد و به این ترتیب هم به
فرایند این شکلدادن عالقهمند است و هم به فضاهایی که به شکلدادن آنها کمک میکند .سوابق نشان میدهد
معموالً اعمال مجرمانه در برخی قسمتهای شهر بیشتر اتفاق میافتد؛ زیرا مجرمان در انتخاب مکان بسیار سنجیده و
آگاهانه عمل میکنند و مکانهایی را برای اعمال مجرمانة خود برمیگزینند که ارتکاب جرم در آن با خطر کمتر و
سرعت بیشتر امکانپذیر باشد؛ بنابراین توجه به مؤلفههای کیفی و اصول و معیارهای طراحی شهری میتواند نقش
بسزایی در تولید امنیت در دو بعد روانی و فیزیکی شهروندان داشته باشد .در ادامه ،نحوة تولید امنیت فضایی بهکمک
راهکارهای طراحی شهری در دو بعد مؤلفههای کیفی و اصول طراحی شهری امنیتآفرین بررسی شده است.
لفهﻫﺎيکﯿفیطﺮاحیشهﺮي 
مؤ 

ارتقای کیفیات تجربهشدنی شهر از جمله اهداف طراحی شهری محسوب میشود که به مفهوم خلق محیطهایی است که
تجارب مطلوب شهر را گسترش میدهد .کیفیت محیط شهری حاصل ترکیبی پیچیده از شکل عناصر کالبدی شهر ،وجود
فعالیتهای شهری و عناصر محیط طبیعی است .درواقع کیفیت در طراحی شهری برخاسته از سرشت و خاطرهانگیزی در
فضاهای شهری است .برای مؤلفههای کیفی محیطی صاحبنظران ویژگیهایی را قائلاند .همانطور که بهزادفر ()1388
نیز عنوان میکند ،برخی هنجارهای کیفی پاسخدهندگی محیط که در ارتقای امنیت محیط مؤثر هستند ،عبارتاند از:
لحاظداشتن فعالیتهای مناسب پیش از توجه به نظم بصری محیط ،استفاده از کاربریهای مختلط ،توجه به عنصر خیابان،
نفوذپذیربودن بافت ،سرزندگی ،معنا و حس ،فوق معیار کارایی ،فوق معیار عدالت ،وحدت ،هماهنگی ،نظم و پایداری .
امنﯿتآﻓﺮین 

اصولطﺮاحی/بﺮنﺎمهریزيشهﺮي

اصول طراحی شهری مؤثر در ایجاد امنیت فضایی به شرح زیر هستند:
توزیع ﻓضﺎیی (عدالتﻓضﺎیی) :2یکی از مباحث مهم در طراحی شهری استفاده از فضاها و توزیع مناسب و
عادالنه و به عبارت بهتر عدالت فضایی است .هاروی عدالت فضایی در شهرها را تخصیص عادالنة منابع و امکانات
شهری میداند که بتواند بهگونهای هدایت شود که افراد با حداقل شکاف و اعتراض با حقوق خود مواجه باشند و نیازهای
1. Safety standards
2. Spatial Justice
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جمعیتی آن در ابعاد مختلف برآورد شود .به عبارت دیگر توزیع بهینة خدمات و امکانات بهگونهای هدایت شود که به نفع
تمام اقشار و گروههای اجتماعی جامعه باشد؛ چراکه نبود توازن و ناعدالتی خدمات و امکانات در فضاهای شهری سبب
کاهش امنیت در آنها خواهد شد .بهمنظور برقراری امنیت فضایی باید توزیع خدمات عمومی شهری و ارتقای سرانهها،
شبکة معابر و بحث روشنایی سطح شهر و سایر خدمات اساسی براساس معیارهای جمعیتی اعمال شود و شعاع
خدماترسانی بهعنوان عاملی تأثیرگذار در سنجش عدالت و برقراری امنیت شهری مدنظر قرار بگیرد.
کﯿفﯿتشبکةمعﺎبﺮ :یکی دیگر از عواملی که موجب شکلگیری و ارتقاء امنیت فضایی میگردد کیفیت شبکه معابر
و پوشش آن برای شخص پیاده و سواره است .پیاده راهها ،محل حضور همه شهروندان ،مشارکت آنان در زندگی جمعیشان
است .این فضاها در مقیاس همه شهر عمل کرده و پذیرای گروههای مختلفی از شهروندان میباشند .بهطوریکه جیکوب
معتقد است که حفظ امنیت شهر وظیفه اساسی خیابانها و پیاده راههای یک شهر است .شبکه معابر از طریق شاخصهای
توزیع مناسب خطوط ارتباطی در سطح شهر ،کیفیت خطوط ارتباطی (روشنایی ،وجود تابلوهای راهنما ،آسفالت و کفپوش
مناسب خیابانها و پیاده راهها) ،بار ترافیکی و وجود حملونقل عمومی در شکلگیری امنیت فضاهای شهری مؤثر است .
کﺎربﺮيﻫﺎ 1:جیکوب در کتاب مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی معتقد است ،محلههایی

اختالط و تنوع 
که کاربریهای متنوعی مانند کاربری تجاری ،اداری و تفریحی دارند ،از محلههایی که تنها تککاربریاند ،امنتر هستند.
نواحی چندکارکردی در طول روز و شب شهروندان را به خود جلب میکنند .بدینصورت نظارتی غیررسمی فراهم میشود
و برعکس فعالیت مجرمان در اماکن خلوت بیشتر جریان مییابد .تیبالدز نیز اعتقاد دارد بهترین محیطهای شهری،
محیطهایی هستند که در آنها کاربریها ادغام میشوند و طیف متنوعی از فعالیتها و تخصصها به وجود میآید .به
عبارت دیگر ،منطقهبندی و تفکیک کاربریها و فعالیتها دلیل اصلی مرگ عرصههای شهری است .همچنین ادغام
کاربریها ،محیطهای ایمن و پویا را چه در سطح خیابانها و چه در ساختمانهای منفرد پدید میآورد و دلیل جذابیت و
امنیت عمومی این است که میتواند افراد مختلف را در زمانهای گوناگون و برای اهداف مختلف به خود فرابخواند .این
کار نهتنها سبب افزایش تحرک و پویایی محیط میشود ،بلکه نظارت بر عرصههای عمومی را نیز فراهم میکند.
مقﯿﺎس انسﺎنی :اساساً طراحی مناسب دارای مقیاس انسانی محیطی است که با مقیاس عابران پیاده و ریتم
گامبرداشتن آنها متناسب باشد؛ نه اینکه براساس حرکت سریع وسایل نقلیه شکل گرفته باشد .یکی از مؤلفههای
تأثیرگذار در شاخصهای کالبدی مؤثر در امنیت ،مسئلة اندازة فضاست .از سوی دیگر مهمترین شاخص در اندازة فضا،
مقیاس فضاست که در این مقیاس نیز مقیاس انسانی آن اصل کلیدی است؛ بنابراین مقیاس انسانی فضاهای شهری
رابطة تنگاتنگی با استفاده از فضا و متقابالً مسئلة امنیت در فضاها دارد .
دستﺮسیﻫﺎ:آنطور که  Zhangو همکاران ( )2019اشاره میکنند ،قابل دسترس بودن نواحی شهری برای همه


صرفنظر از سن ،توانایی ،پیشزمینههای قبلی و درآمد آنها ضروری است .این نواحی باید حق انتخاب در زمینة
تحرکپذیری و دسترسی به فعالیتها و بناها و منابع مختلف را در اختیار مخاطبان خود قرار دهند .محدودیت در

1. Mixed land use

درسکونتگﺎهﻫﺎيغﯿﺮرسﻤی...
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دسترسی اغلب بهصورت نمایش قدرت از طریق کنترل فضا و دستیافتن به آن نشان داده میشود که چه از سوی
بزهکاران و چه از سوی کسانی که میخواهند فضا را کنترل کنند تا احساس امنیت بیشتری یابند ،نتیجه یکسان است و
آن از بین رفتن دسترسی بیقید و شرط به فضای عمومی است .براساس مطالعات صورتگرفته دسترسیپذیری در سه
بخش اصلی قابلطرح است :دسترسیپذیری کالبدی ،دسترسیپذیری بصری و دسترسیپذیری نمادین که بهطور مستقیم
با احساس امنیت و ترس از مورد خشونت قرار گرفتن ارتباط دارد .
خوانﺎیی ﻓضﺎیی 1:همانطور که  Moulay ،)2019( Boeing ،)2019( Roddierو همکاران ( Zhai ،)2017و
 )2016( Baranو  )2017( Mou layعنوان میکنند ،خوانایی فضایی یکی از رکنهای طراحی شهری و موفقیت مکانهای
شهری است .خوانایی بهعنوان یکی از ارکان اصلی محیطهای پاسخده ،همان کیفیتی است که موجبات قابل ادراکشدن یک
کل را فراهم میآورد و در دو سطح فرم کالبدی و الگوهای فعالیت اهمیت پیدا میکند .خوانایی فضاهای شهری بر طول زمان
استفاده از آنها ،در دسترس ساختن بیشتر فضا ،راحتی ،احساس ایمنی بیشتر بین بهرهوران ،مسیریابی و رفتار فضایی و
اجتماعی تأثیر میگذارد که بهنوبة خود ظرفیتهای برقراری روابط اجتماعی را در میان بهرهوران افزایش میدهد .خوانایی به
درجة درک از فضا و وضوح آن و اینکه فضای مورد نظر از الگویی منسجم برخوردار باشد برمیگردد .وقتی فضایی خواناست،
روابط هماهنگی میان فرد با محیط پیرامونش رقم میزند و به استفادهکنندگان از فضا بهراحتی اجازة حضور در محیط ،حرکت
در بستر آن و برقراری تعامالت اجتماعی از برخوردهای بصری تا گفتوگوهای طوالنی را میدهد .درواقع خوانایی مسیریابی و
جهتیابی آسان و سریع است .بهمنظور بررسی نحوة تاثیرگذاری خوانایی فضاهای شهری در امنیت فضا ،خوانایی فضایی در دو
سطح فرم کالبدی و الگوهای فعالیت مطرح میشود؛ بنابراین خوانایی فضاهای شهری به حس امنیت شهروندان کمک میکند،
اما هنگامی که فضا ناخوانا و گیجکننده باشد ،احساس امنیت در فضا از بین میرود.
پﯿکﺮهبندي)وچﯿدمﺎ ﻓضﺎ2:در تحلیل پیکرهبندی فضایی ،درحقیقت به نحوة چیدهشدن فضاها در کنار

تﺮکﯿب(
یکدیگر و ارتباط متقابل آنها با هم پرداخته میشود .به عبارت دیگر ،هرگونه تغییر در نقشه و ساختار شهر ،تغییراتی را در
روابط پیکرهبندی فضایی کل شهر ایجاد خواهد کرد .چنین تغییراتی میتواند احتمال وقوع فعالیتها و حوادث را فراهم کند.
از دیدگاه نظریة چیدمان فضا ،ابتدا شهر به یک سیستم گسستة متشکل از طوالنیترین کانالهای بصری -حرکتی تقسیم
میشود که مخاطبان در آن حرکت کرده و ساختار شهر را درک میکنند .رابطة پیکرهبندی فضایی و امنیت محیطی از این
نظر مطرح است که ساختار فضایی شهر تا حد زیادی تعیینکنندة عملکرد یک شهر است و تأثیر فراوانی بر دسترسی،
پایداری زیستمحیطی ،اقتصاد ،رفاه ،عدالت اجتماعی و سرمایة اجتماعی دارد .همانطور که  )2016( Matijosaitieneو
 )2011( Heppعنوان میکنند ،ساختار فضایی ناکارآمد ،موجب افزایش فاصلة میان مردم ،کاهش امکانات و تسهیالت،
کاهش کیفیت محیطزیست و بهطورکلی افت کیفیت زندگی میشود .اصلیترین پارامترهای تحلیل پیکرهبندی فضایی در
ارتباط با امنیت محیط شامل همپیوندی کالن ،3همپیوندی محلی ،4عمق 5و اتصال 6است.
1. Legibility or Permeability
2. Space Syntax
3. General Integration
4. Local Integration.
5. Depth.
6. Connectivity.
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تصویﺮ ذﻫنی از مکﺎ  1:بسیاری از نظریهها بر این نکته تأکید دارند که امنیت و قابلیت زندگی در یک فضا به
درک و تصویری بستگی دارد که ساکنان محلههای مجاور از آن فضا دارند .اگر ساکنان تصویر نامناسبی از آنها داشته
باشند ،احتمال ارتکاب جرم در آن فضا بیشتر خواهد شد .ارتقا و بهبود تصویر ذهنی مثبت از محیط و نگهداری مرتب
محیط این اطمینان را به ساکنان میدهد که محیط فیزیکی کارکرد خود را بهطور مؤثر انجام میدهد و موجب انتقال
پیامهای مثبت به ساکنان و کاربران فضا خواهد شد؛ بنابراین فرایند ادراک ذهنی محیط بهعنوان روند ترسیم و ذخیرة
تصاویر ذهنی نقش بسزایی در سنجش کیفیت محیط و احساس امنیت دارد .
قﺎبلدﻓﺎع 2:در این مرحله از تولید امنیت فضایی ایجاد امنیت مکان بر پایة سه اصل کلیدی قلمروداری،
ﻓضﺎﻫﺎي  
مراقبت طبیعی و تعیین مرز شکل میگیرد .مهمترین گام در ایجاد فضاهای قابلدفاع جلوگیری از شکلگیری فضاهای بدون
دفاع شهری است .بدینمنظور براساس مطالعات صورتگرفته فضاهای بدون دفاع در گونههای مختلف قابلتفکیک هستند.
همانطور که نیومن برای فضاهای بیدفاع شهری ده گونه را مطرح میکند ،گونههای فضاهای بیدفاع شهری در این مرحله
از تولید امنیت فضایی در گونههای دهگانه قابل تفکیک و تحلیل است :عدم ارتباط میان فرم و عملکرد ،زیرگذرها و زیرپلها،
فضاهای بدون متولی ،ساختمانهای نیمهتمام و متروکه ،نبودن رؤیت بصری (فضاهای گم) ،کنجها و فضاهای غافلگیری،
طرحهای دردستاجرا یا رهاشده ،نبود روشنایی ،سطوح  L, Uشکل و فضاهای بدون کارکرد یا فضاهایی با کارکرد متناوب .
ایجﺎدامنﯿتﻓضﺎییازطﺮیقراﻫکﺎرﻫﺎيطﺮاحیمحﯿطی 3

اصول و راهکارهای طراحی محیطی ( )CPTEDکه در ایجاد امنیت فضایی تأثیرگذار هستند ،در سه نسل کلی
قابلبررسی است .نسل اول با کنترل دسترسی ،قلمروگرایی ،بهبود کیفیت محیط و حمایت از فعالیتهای اجتماعی
درصدد کاهش فرصت جرم و ایجاد امنیت است .درحالیکه نسل اول طراحی محیطی برای پیشگیری از جرم از طریق
طراحی ،احتمال وقوع جرم را کاهش میدهد ،نسل دوم در تالش است با ایجاد کاربریها و فعالیتهای اجتماعی متنوع
به ایجاد محیطی متعادل کمک کند .اصول و راهکارهای ایجاد امنیت در طراحی نسل دوم عبارت است از :آستانة
ظرفیت ،همبستگی اجتماعی و ارتباط با خارج از محله و فرهنگ جمعی .در سالهای اخیر در نسل سوم این رویکرد
بهویژه پژوهش  Mihinjacو  )2019( Savilleبا یکپارچهسازی دو نسل قبلی به مفهومسازی آن پرداختهاند .راهکارهای
ایجاد امنیت فضایی از طریق طراحی محیطی به شرحی که در ادامه میآید امکانپذیر است :
کنتﺮل دستﺮسی :اصل کنترل دسترسیها با هدف کاهش فرصتهای جرم و بزهکاری با کاهش دسترسی
مجرمان به فرصتهای ایجاد جرم است .درواقع هدف اصلی این اصل کاهش جرم با استفاده از موانع نمادین یا واقعی
است .براساس آنچه نیومن مطرح کرده است ،این اصل با اتکا بر عناصر فیزیکی مانند دروازه ،حصار و محدودکردن ورود
افراد غریبه و غیرمجاز به داخل محله یا ساختمان ،از ورود آنها جلوگیری کرده و در طراحی ورودی محلهها با رویکرد
«کنترل ورود غریبهها» موجبات افزایش امنیت را فراهم میکند.
1. Image of Urban Spaces
2. Defensible Space
3. Crime Prevention Through Environmental Design
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تقویتقلﻤﺮوﻫﺎيطبﯿعی(قلﻤﺮوگﺮایی) :1هایدیگر عقیده دارد که اجزای اصلی قلمرو مشخصبودن و دفاع از
آن است .قلمروگرایی روشی از طراحی محیطی است که بر تقویت افکار مالکانه تأکید میکند و یک احساس مالکیت در
استفادهکنندگان قانونی هر فضا بهوجود میآورد که در نتیجة آن فرصتهای جرم برای بزهکاران با استفاده از ایجاد مانع
برای استفادهکنندگان غیرقانونی کاهش مییابد .اصل قلمروگرایی به یک مفهوم ،طرحی است که فضای خصوصی را از
عمومی متمایز میکند و موجب ایجاد حس مالکیت و تعلق میشود؛ به این معنا که افراد به فضایی که در آن زندگی
میکنند ،حس مراقبت میکنند و آن را از تجاوز بیگانگان حفظ میکنند.
تعﻤﯿﺮ و نگهداري 2:اصل تعمیر و نگهداری بر این پایه استوار است که تغییر در محیطهای ساختهشده و طراحی
فضایی میتواند بر درک ساکنان و مجرمان از جرم تأثیرگذار باشد .درواقع با تعمیر و نگهداری مناسب از مبلمان شهری،
تابلوها و نشانههای شهری و چراغهای روشنایی و محوطهسازی ،میتوان باالرفتن ظرفیت مناطق در جرمخیز را کاهش داد.
نگهداری و تعمیر داراییهای یک مکان نشان میدهد که مدیران و صاحبان اموال ،مراقب آنها هستند و در برابر وقوع جرم
دفاع میکنند؛ چراکه جرم معموالً در مناطقی که ساختمانهای ویران و رهاشده ،مناطق کمنور ،مکانهایی که دیوارنویسی
بهصورت ناهنجار اتفاق میافتد و آنطور به نظر میرسد که کسی از آنها مراقبت نمیکند ،بیشتر رخ میدهد .
ﻓعﺎلﯿتﻫﺎياﺟتﻤﺎعی:حمایت از فعالیتهای متنوع نیز به تنوع فعالیتهای جاذب مردم در فضاهای باز

حﻤﺎیتاز
اشاره دارد که با برنامهریزی صحیح و تبدیل فضاهای عمومی به فضاهایی ایمن دسترسیپذیر باشند .اعتقاد بر این است که
فعالیتهای سالم افراد معمولی را به خود جذب میکنند و این افراد میتوانند ناظران طبیعی در فضاهای شهری باشند .
آستﺎنهظﺮﻓﯿت 3:آستانة ظرفیت پتانسیل و توانمندی یک فضای معین برای پشتیبانی و برآوردن نیازهایی است که
برای آن فضا درنظر گرفته شده است .این مفهوم دو ایدة کاربریهای متعادل زمین و نقطة سرازیری را در بر دارد .درواقع
آستانه ،ظرفیت یک فضا برای حفظ سطحی از تعادل در فضاست.
ﻫمبستگی/انسجﺎماﺟتﻤﺎعی 4:همبستگی اجتماعی بهنوعی اساسیترین اصل نسل دوم است .راهکارهای این اصل

با ایجاد همبستگی ،روابط ساکنان یک محله را افزایش میدهد و زمینه ایجاد امنیت را فراهم میکند .درواقع پرسش اساسی که
در انسجام اجتماعی مطرح میشود ،از این مبنا سرچشمه میگیرد که چه چیز و چگونه سبب میشود با وجود رقابت دائم میان
افراد برای دستیابی به منابع کمیاب در یک جامعه ،آنها با سازش در کنار یکدیگر زندگی کنند .انسجام یا همبستگی اجتماعی
معموالً مفهومی را میرساند که بر پایة آن در سطح یک جامعه ،اعضا به یکدیگر وابستهاند و بهطور متقابل نیازمند یکدیگرند.
انسجام اجتماعی درواقع احساس همبستگی ،پیوند و تعهد عاطفی است که اعضای جامعه به یکدیگر دارند .بیشک میزان
همبستگی و احساس پیوند و تعهدی که میان افراد در یک محیط وجود دارد ،در میزان امنیت آن محیط تأثیرگذار خواهد بود.
قﺎبلﯿت ارتبﺎط بﺎ خﺎرج از محله 5:اتصال یک مکان ،عامل مهمی در برقراری ارتباط است .محلهها و گروههای

1. Territoriality
2. Quality environments
3. Capacity Threshold
4. Social Cohesion
5. Connectivity
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اجتماعی نباید بهطور مجزا و منفصل از یکدیگر عمل کنند .اتصال از طریق شبکهها و روابط خارجی از قبیل مشارکت و روابط با
سایر محلهها ارزشهایی مانند قبول قرارداد و تضمین را ایجاد میکند و این قراردادها تضمین امنیت را به ارمغان میآورند.
ﻓﺮﻫنگ ﺟﻤعی 1:برخی پژوهشگران معتقدند که برخالف ایدة نسل اول  CPTEDساکنان یک محله تنها به
نگهبان نیاز ندارند ،بلکه به یک حس جمعی دربارة مکانی که در آن نظارت صورت میگیرد ،نیاز دارند .همچنین یک
محله زمانی میتواند پیشرفت کند که در آن احساس مکان وجود داشته باشد؛ زیرا وجود این حس مکان تداعیگر و
زمینهساز امنیت در فضاهای شهری خواهد بود .
مﺮحلةدوم:نظﺎرت،حفﺎظتوپﺎسداري(بلوغثﺎنویةامنﯿت) 

طراحی فیزیکی ،ظرفیت توسعة فرصتهای نظارتی طبیعی یا غیررسمی را برای ساکنان ایجاد میکند .اگر مجرمان
احساس کنند که دیگران آنها را مشاهده میکنند ،امکان جرم توسط آنها کاهش مییابد .شهروندان نیز در مناطقی که
امکان دیدهشدن و دید آنها بیشتر است ،احساس امنیت بیشتری دارند .از سوی دیگر ،این حوزه از تولید امنیت درواقع
مدنظر نهادهای امنیتی است و در نگرش مضیق و موسع به امنیت تمامیت آن را در بر میگیرد .در این مرحله ،فضاهای
ناامن عالوهبر نظارت خود شهروندان ،دیدن و دیدهشدن آنها بهعنوان فضاهایی درنظر گرفته میشوند که در آنها نظم
و امنیت بهصورت جدی حفاظت و پاسداری نمیشوند .اهمیت این مرحله در تولید امنیت بهاندازهای است که برای مثال
اگر با کارکرد درست نهادهای اجتماعی و رعایت الزامات و ضوابط طراحی شهری تولید امنیت صورت بگیرد ،درصورت
نبود سازوکار الزم برای نظارت ،حفاظت و پاسداری از امنیت تولیدشده ،بهطور قطعی فضاهای بیدفاع شکل خواهند
گرفت ،اما نکتة بسیار مهم در این مرحله از فرایند تولید امنیت توجه به این واقعیت است که این مهم در شرایط امروز
بدون مشارکت امنیتی ساکنان بهتنهایی از طریق نهادهای امنیتی امکانپذیر نخواهد بود .در این مرحله از فرایند تولید
امنیت حفاظت و پاسداری در قالب سه نوع نظارت طبیعی ،نظارت غیررسمی و نظارت مکانیکی مطرح میشود.
نظﺎرتطبﯿعی:نظارت طبیعی را میتوان بخشی از محافظت و پاسداری بالقوة محله دانست .اگر مجرم تصور کند که
درصورت ارتکاب جرم در معرض نظارت و مشاهده قرار خواهد گرفت ،اگرچه بالقوه اینگونه نباشد ،احتمال ارتکاب جرم توسط
فرد کمتر خواهد بود؛ زیرا مجرم در فرایند گذار از اندیشه به عمل منافع و خطر ارتکاب جرم را میسنجد .افزایش نظارت طبیعی
با طراحی درست فضا ،از مهمترین روشهای پیشگیری از جرم است .شاید احساس وجود نظارت طبیعی در مقایسه با وجود
واقعی نظارت تأثیر بیشتری داشته باشد .نظارت طبیعی به معنای توانمندسازی محیط شهری از طریق در معرض دید قرار
گرفتن است که امکان نظارت بر مناطق شهری را بهکمک شهروندان فراهم کرده و از مناطق غیرقابل نظارت و به اصالح
مناطق کور جلوگیری میکند .درواقع نظارت طبیعی همان چشمان خیابانی است که جیکوبز از آن نام برده است .
نظﺎرترسﻤی:نظارت رسمی یا سازماندهیشده بهوسیلة صاحبان مغازهها ،نگهبانان و بهویژه گروههای امنیتی فراهم
میشود .یکی از مراکز مهم در نظارت و برخورد رسمی با افراد خاطی ،دستگاه قضایی است که با آن دسته از منحرفانی که
کاری برخالف قانون و مقررات جامعه انجام دادهاند ،برخورد میکند .درواقع نظارت رسمی بیشتر از طریق قوانینی که نظام
1. Community Culture
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حقوقی جامعه را تشکیل میدهند ،بر شهروندان عرضه میشود .نظارت رسمی بر محلهها از طریق پنج گروه اصلی دستگاه قضا،
نهادهای امنیتی و اطالعاتی ،پلیس ،نگهبان محلهها ،مجتمعها و مشارکت امنیتی شهروندان صورت میگیرد .
نظﺎرت مکﺎنﯿکی :در این روش تأمین امنیت با استفاده از امکانات سختافزاری و با صرف هزینههایی مانند
قفلها ،دوربینهای مداربسته و ایجاد روشنایی کافی در محیط دنبال میشود .دوربین مداربسته میتواند با افزایش خطر
دستگیری مجرمان کاهش جرم را بهدنبال داشته باشد؛ چراکه مجرمان هنگام ارتکاب جرم به خطر دستگیری بیشتر و
شدت مجازات فکر میکنند و چون دوربین مداربسته خطر دستگیری را افزایش میدهد ،نصب آن میتواند در پیشگیری
از جرم و ایجاد امنیت مؤثر باشد .یکی دیگر از راهکارهای مهم نظارت فیزیکی موضوع روشنایی است .با وجود اینکه
موضوع روشنایی اماکن در نظارت طبیعی نقش مهمی را ایفا میکند ،در نظارت مکانیکی نیز روشنایی گونهای از نظارت
مکانیکی است که میتواند با ایجاد فضایی امن ،بهبود فرصت نظارت و افزایش کنترل اجتماعی غیررسمی ،این تصور را
در ذهن ایجاد کند که ارتکاب جرم در فضا دیده شده و درنتیجه جرم با واکنش ساکنان روبهرو میشود.
مﺮحلةسوم:امنﯿتتصﺮف 

تا این مرحله از مراحل مطرح شده ،فرایند شکلگیری امنیت فضایی در سکونتگاههای شهری بهطور عام تبیین شد ،اما
با توجه به ماهیت اسکان در مناطق اسکان غیررسمی و مدل توسعهای سکونتگاهها در این مناطق و تفاوتی که مدل
توسعة سکونتگاههای رسمی و غیررسمی دارد ،موضوع امنیت مکان در این مناطق و فرایند شکلگیری آن عالوهبر فرایند
کلی شکلگیری امنیت فضایی که مورد بحث قرار گرفت ،شامل مرحلة مهم دیگری با عنوان «امنیت تصرف» 1است.
شاید موضوعی که بیشتر از خود امنیت در سالهای اخیر در مناطق اسکان غیررسمی توجه سازمانهای جهانی را به خود
جلب کرده است ،غیررسمیشدن مسکن شهری و ناامنی مالکیت این مناطق است .سازمان اسکان بشر در سال 2003
میالدی امنیت تصرف زمین را قابلیت زندگیکردن در یک مکان بدون ترس از دست دادن آن مکان تعریف کرده است.
درواقع این بعد در فرایند تکمیل و شکلگیری امنیت در مناطق اسکان غیررسمی بین مرحلة بلوغ ثانویة امنیت (حفاظت و
پاسداری) و بازتولید امنیت (بلوغ کامل امنیت) قرار میگیرد ،اما موضوع امنیت تصرف در سالهای اخیر از مفهوم اولیة خود
فاصله گرفته و دستخوش تغییرات شده است و در مناطق اسکان غیررسمی در سه بعد قانونی ،عرفی و ادراکی قابلتعریف و
تبیین است؛ بنابراین زمانی امنیت فضایی بهطور کامل در مناطق اسکان غیررسمی شکل خواهد گرفت که عالوهبر طیکردن
فرایند گفتهشده ،یکی از ابعاد امنیت تصرف در بهترین حالت آن بهصورت تصرف قانونی در این مناطق اتفاق بیفتد.
امنﯿتتصﺮفقﺎنونی 2:در یکی از ابعاد امنیت تصرف ،بر تصرف قانونی تأکید شده است و معیار سنجش را داشتن
سند مالکیت میدانند .در این بعد ،امنیت تصرف زمین مساوی با کاهش نااطمینانی مالکیت زمین تعریف شده است .این
بعد از امنیت تصرف بر رسمی و غیررسمیبودن اسکان خانوارها در سکونتگاهها تأکید دارد و مالک سنجش آن بودن و
نبودن سند شخصی برای مسکن است .درواقع در این بعد از امنیت تصرف ،نظر بر این است که هیچ عاملی جز
بحرانهای استثنایی مانند زلزله و سیل و غیره نتواند ساکنان را از خانه و زمینی که ساکن هستند وادار به کوچ کند.
1. Security of tenure
2. Legal tenure security
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تصﺮف غﯿﺮرسﻤی 1:در برخی دیگر از مطالعات صورتگرفته عالوهبر بعد قانونی ،یعنی داشتن سند

امنﯿت 
مالکیت ،برخی عوامل فراقانونی در شکلگیری امنیت تصرف مدنظر قرار گرفتهاند .در این مرحله ،امنیت تصرف از طریق
عوامل فراقانونی مانند میزان همبستگی سازمانهای اجتماعی محل ،اندازه سکونتگاه ،حمایت اشخاص ،حمایت سیاسی،
مدت سکونت خانوارها و میزان برخورداری از خدمات پایه ایجاد میشود.
امنﯿتتصﺮفادراکی2:در بعد دیگر از امنیت تصرف برای سنجش آن از شاخصهای ذهنی استفاده میشود .این
بعد امنیت تصرف ،تأثیر شاخصهای قانونی و نیمهقانونی (عرفی) را بهصورت نابرابر بر میزان امنیت تصرف ادراکی خانوارها
میداند .در این بعد برای سنجش میزان امنیت ادراکی خانوارها از دو شاخص «ترس از تخلیه» و «احتمال تخلیه» استفاده
میشود .به عبارت دیگر امنیت تصرف ادراکی میزان احساس امنیتی است که خانوارها از موقعیت تصرفی خود دارند .
مﺮحلةچهﺎرم:بﺎزتولﯿدامنﯿت(بلوغکﺎملامنﯿت) 

در این مرحله از تولید امنیت ،مسئلة بازتولید امنیت مدنظر است؛ چراکه امنیت پدیدهای متغیر و بهشدت وابسته به
متغیرهای متعدد محیطی است که متناسب با شرایط در حال تغییر هستند .یکی از ویژگیهای امنیت که از اهمیت آن
سرچشمه میگیرد ،بروز اختالل در این است که در مواردی این اختالل تا حد بحران در حوزة امنیت کشیده میشود و در
بیشتر اوقات نیز مدام در معرض تهدید و آسیبپذیری قرار میگیرد که این فرایند در بازة زمانی بلندمدت ،میانمدت و
کوتاهمدت خود را نشان میدهد .مسئلة بازتولید امنیت در فضاهای شهری بسیار مهم است و به همان اندازه مورد غفلت
واقع شده است .شاید اهمیت این مرحله از تولید امنیت فضایی از این مهم سرچشمه میگیرد که تقریباً در بیشتر مواقع
حتی با اجرای سه مرحلة قبلی تولید امنیت و نظارت ،حفاظت از آن تأمین امنیت فضایی بهصورت صد درصدی نیست؛
چراکه بهمرور زمان با هر توانی باز زمینه برای بروز جرائم با شدت و ضعف فراهم میشود؛ بنابراین باید همیشه در
برنامهریزیها و طراحیها جایی برای بازتولید امنیت وجود داشته باشد.
در فضاهای ناامن و بیدفاع شهری با انبوهی از آسیبهای فضایی ،مکانی ،فردی و غیره مواجه هستیم که مواردی
از قبیل خرابهها ،منازل رهاشده ،خانههای تخریبشده ،تجمع افراد تبهکار و غیره را شامل میشود و اینگونه آسیبها
برای محله باری هستند که محله باید بر دوش بکشد .حال برای رهایی از این وضعیت باید به اقدامات بازتولید امنیت در
محله توجه جدی شود .در این میان ،اقدامات و راهبردهای طراحی و بازطراحی شهری ،برنامههای امنیتی و انتظامی و
بازتوانی افراد و مجرمان مدنظر است .برای این مرحله از تولید امنیت فضایی بهطور مشخص سه حوزة اصلی بازتوانی،
ترمیم و بازسازی ،تأمین اجتماعی و بازدارندگی که نقش جدی در بازتولید امنیت دارند ،قابلتصور است.
بﺎزتوانی ،تﺮمﯿم و بﺎزسﺎزي :در این حوزه برای ایجاد امنیت فضایی در بافتهای شهری ترمیم و بازسازی
بافتهای آسیبپذیر و فرسوده مورد تأکید است .بدون شک امنیت یکی از مقولههای فراموششدة بافتهای فرسودة شهری
است .همچنین یکی از مهمترین محدودههای پرتراکم بزهکاری و ناامنی (کانونهای جرمخیز) در شهرهای ایران ،بافتهای
فرسودة شهری هستند .به عبارت دیگر ،این محدودهها از جمله مهمترین مناطق پرتراکم و پرمسئلة شهری از نظر کالبدی
1. De Facto tenure security
2. Perceived tenure security
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هستند که با ویژگیهایشان بهنحوی محرک بروز جرم هستند و تأثیر مهمی بر رفتارها و فعالیتهای اجتماعی هنجار یا
ناهنجار شهروندان دارند .تمرکز شدید رفتوآمد و فعالیت بههمراه ساختار فضایی درهم ،موجب شده است نسبت رفتارهای
ناهنجار در این بخش از شهر بیشتر باشد .در این فضاهای شهری ،عالوهبر نداشتن استحکام کافی ساختمانهای موجود در
برابر زلزله ،وجود شبکة معابر تنگ ،نفوذپذیری کم ،نداشتن سلسلهمراتب دسترسی و وجود فضاهای متروک و رهاشده برخی
از ویژگیهایی هستند که تأمین امنیت این فضاها را با چالش جدی مواجه کردهاند که باید مورد توجه جدی قرار گیرند .به
عبارت دیگر امکانات و ساختار بافتهای فرسودة شهری قادر به تأمین آرامش و امنیت شهروندان نیست و معموالً این
بافتها را به محیطهایی با آسیبهای اجتماعی باال تبدیل کرده است؛ بنابراین بهمنظور ایجاد امنیت فضایی در محلهها یکی
از راهکارهای مهم بازتوانی و ترمیم و بازسازی این بافت شهری است .براساس پژوهشهایی که تاکنون انجام شده است،
عوامل مهم مخل امنیت در این بافتها را میتوان در نبود دسترسیهای مناسب ،امنیت کالبدی پایین ساختمانها ،کمبود
فضاهای جمعی مناسب ،نبود یا کمبود فضای همسایگی مناسب ،نبود امنیت بصری ،کمبود فضای سبز مناسب ،وجود کنجها
و فضاهای غافلگیرکننده ،وجود فضاهای دفاعناپذیر و ضعف در نظارت طبیعی و خط دید مطرح کرد .
تأمﯿناﺟتﻤﺎعی 

نقش و جایگاه تأمین اجتماعی برای امنیت فضاهای شهری بسیار جدی است و بیشتر مکاتب امنیتی نیز به این مسئله توجه
کردهاند .شرایط زیست در فضاهای شهری در دنیای امروز بهگونهای است که اختالل در فرایند زندگی برای همة شهروندان
دور از ذهن نیست؛ از اینرو احتمال اینکه برخی افراد به جرم و انواع آسیبهای اجتماعی گرایش پیدا کنند ،بسیار است .در
بیشتر مواقع بهدلیل نبود امکان تأمین اجتماعی جامع و فراگیر برای این بخش از جامعه که به هر دلیلی به آسیبهای اجتماعی
مانند بیکاری ،فقر ،بیسوادی و غیره گرفتار میشوند ،امکان تأمین اجتماعی از قبیل تأمین شغلی ،مالی ،تربیتی ،آموزشی و سایر
اقدامات تأمینی وجود ندارد و این وضعیت امنیت فضاهای شهری را با چالش جدی مواجه میکند؛ بنابراین عالوهبر بازتوانی و
بازسازی از سازوکارهای بازتولید امنیت در فضاهای شهری تأمین اجتماعی است .در این سازوکار فرض بر این است که بیشتر
مجرمان و حتی قربانیان بهدلیل نبود امکان مناسب برای رفع نیازمندیهای زندگی به فرایند جرم وارد میشوند و بر این مبنا
سازوکار تأمین اجتماعی میتواند با ورود به عرصة برآوردن این نیازها به بازتولید امنیت در فضاهای بیدفاع کمک کند .
بﺎزدارندگی:افزایش تهدیدات امنیتی در فضاهای شهری مانند جرائم سازمانیافته ،مواد مخدر ،تهدیدات اجتماعی
و تهدیدات نرم آنطور که بیات ( )1398نیز اشاره میکند ،سبب شده است تا ضرورت اقدامات پیشدستانه در بازتولید
امنیت با استفاده از ظرفیتهای مردمی و حاکمیتی بهمنظور افزایش امنیت یک مرحله قبل از «پیشگیری» با عنوان
«بازدارندگی» بهکار گرفته شود؛ بنابراین یکی دیگر از سازوکارهای بازتولید امنیت در فضاهای شهری مسئلة بازدارندگی
است .مسئوالن حوزة شهری ناگزیرند برای فراگیرکردن مسئولیت جامعه در مقولة امنیت فضایی ،از بازدارندگی در
حوزههای فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،قضایی و فیزیکی برای تأمین هرچه بهتر امنیت استفاده کنند .با توجه به مطالبی
که ارائه شد ،در ادامه شکل  3الگوی چارچوب مفهومی عام در تبیین فرایند شکلگیری و تکامل امنیت فضایی و شکل 4
ابعاد ،فرایندها و برآیندها را در شکلگیری و تکامل امنیت فضایی در سکونتگاهها نشان میدهند.
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فرایند شکلگیری امنیت فضایی

تولﯿدامنﯿت(بلوغاولﯿه)

مکانگزینی

اختالط کاربریها

طراحی شهری (زبان الگو)

ترکیب و چیدمان فضا

توزیع فضایی

تصویر ذهنی از فضا

مرتبهبندی (تسلسل) فضا

فضاهای قابلدفاع

نظﺎرت،حفﺎظتوپﺎسداري(بلوغثﺎنویه)

حفﺎظتونظﺎرتغﯿﺮرسﻤی

حفﺎظتونظﺎرتمکﺎنﯿکی

حفﺎظتونظﺎرترسﻤی

دیدن و دیدهشدن

کنترل ورود و خروج

پنجرهها و غیره

دستگاه قضا

پلیس

نهادهای امنیتی و اطالعاتی

نگهبان محلهها و مجتمع

مشارکت امنیتی شهروندان

دوربینهای مداربسته

بازتوانی و ترمیم

تأمین اجتماعی

بازدارندگی

امنﯿتﻓضﺎیی

شکلگﯿﺮيوتکﺎملامنﯿتﻓضﺎیی
شکل.3چﺎرچوبمفهومیعﺎمدرتبﯿﯿنﻓﺮایند 

روشنایی

بﺎزتولﯿدامنﯿت(بلوغامنﯿت)
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سکونتگﺎهﻫﺎ 

شکلگﯿﺮيوتکﺎملامنﯿتﻓضﺎییدر
شکل.4ابعﺎد،ﻓﺮایندﻫﺎوبﺮآیندﻫﺎدر 

نتﯿجهگﯿﺮي 

پژوهش حاضر با نگاهی جامع و با تأکید ویژه بر بعد فضایی-کالبدی تأثیرگذار در شکلگیری امنیت به بررسی و تبیین عوامل
مؤثر در شکلگیری امنیت فضایی در سکونتگاههای غیررسمی پرداخته و فرایند شکلگیری و تکامل امنیت فضایی در این
سکونتگاهها را تبیین کرده است .با توجه به مطالعه ،بررسی و سنتز مفاهیم ،دیدگاهها و نظریههای مطرحشده در زمینة امنیت
فضاهای شهری و مناطق اسکان غیررسمی و پیمایش صورتگرفته نتایج این پژوهش در دو حوزة زیر قابلطرح است:
در مفهوم عﺎم :با توجه به مطالب و مدل مفهومی ارائهشده میتوان گفت امنیت فضایی به مفهوم عام حاصل
تعامل و کنش متقابل انسان با محیط و اجتماع در بستر زمان است .این مفهوم از یک سو متأثر از زمینههای عینی و
ظاهری محیط مانند کالبد ،منظر و نظیر آنهاست و از سوی دیگر ،در تجربههای ذهنی همچون احساس تعلق و میزان
مشارکت شهروندان ریشه دارد؛ بدینمعنا که امنیت فضایی مقولهای ازپیش تعیینشده نیست ،بلکه از تعامل انسان با
مکان زندگی و تبلور و تجربة آن در بستر زمان پدید میآید .برخالف برخی مطالعات صورتگرفته در حوزة امنیت شهری
که بر رابطة سادة تکبعدی و سببی میان وقوع جرم و ناامنی با محیط تأکید میکنند ،به عبارت دیگر این باور در آنها
استوار است که صرف پرداختن به ضعف محیطی خاص یا درپیشگرفتن نگرش ویژه دربارة کاری که باید براساس یک
دیدگاه محیطی انجام شود ،مشکل جرم و ناامنی را کامل حل خواهد کرد .به نظر میرسد واقعیت این است که چنین
وضعیتی بهندرت در جهان واقع پیش میآید و باید بر تعامل فضای فیزیکی و فرایندهای اجتماعی که محیط را میسازند
و فعال بودن فضا بهعنوان عاملی مهم در ایجاد یک محیط امن و موفق تأکید کرد.
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درمفهومخﺎص :در تبیین فرایند شکلگیری و تکوین امنیت فضایی در سکونتگاههای غیررسمی با جمعبندی
مبانی نظری ،مطالعات صورتگرفته و تأیید خبرگی ،عوامل مؤثر در امنیت فضایی مناطق اسکان غیررسمی در قالب 35
شاخص و  6معیار اصلی شناسایی شدند .در مرحلة بعد ،از رویکرد معادالت ساختاری تفسیری بهمنظور برقراری ارتباط و
توالی میان ابعاد و شاخصها و تبیین سطوح مختلف استفاده شد و نتایج نشان داد که سطوح اصلی تأثیرگذار در امنیت
فضایی سکونتگاههای غیررسمی در چهار سطح طبقهبندی میشود که در میان سطوح احصاشده بیشترین تأثیرگذاری
مربوط به مکانیابی ،اصول و ضوابط طراحی شهری و طراحی محیطی (سطح  )4و بیشترین تأثیرپذیری به بازتولید و
ترمیم امنیت (سطح  )1مربوط است .نتیجة نهایی آنکه براساس روند شکلگیری و تکوین امنیت فضایی در
سکونتگاههای غیررسمی و نتایج مدل ساختاری یکپارچة امنیت فضایی میتوان استدالل کرد که فرایند شکلگیری و
تکوین امنیت مکان بنیاد در مناطق اسکان غیررسمی از منطق و پروسة مشخصی تبعیت میکند که در چهار مرحلة اصلی
بروز و ظهور پیدا میکند .اولین مرحله در شکلگیری امنیت فضایی ،بلوغ اولیة امنیت (تولید امنیت) ،دومین مرحله ،بلوغ
ثانویة امنیت (نظارت ،حفاظت و پاسداری) ،سومین مرحله در فرایند شکلگیری و تکوین امنیت فضایی ،امنیت تصرف و
چهارمین مرحله بلوغ کامل امنیت (بازتوانی ،ترمیم و بازسازی) است .شکل  5با جمعبندی آنچه گفته شد ،چارچوبی را
برای بررسی فرایند شکلگیری و تکوین امنیت فضایی در مناطق اسکان غیررسمی ارائه کرده است.
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ابعﺎداقتصﺎدي،اﺟتﻤﺎعی،سﯿﺎسیوﻓنﺎوري
پویﺶﻓضﺎ-زمﺎ

نیروها و عوامل اثرگذار درونی

نیروها و عوامل اثرگذار بیرونی

بعد عینی

بعد ذهنی
ﻓﺮایندشکلگﯿﺮي

تولﯿد امنﯿت

حفاظت و نظارت مکانیکی

(بلوغ ثانویه)

حفاظت و نظارت رسمی

حفﺎظتوپﺎسداري

حفاظت و نظارت غیر رسمی

(بلوغاولﯿه)

امنﯿتتصﺮف

تصﺮفغﯿﺮرسﻤی

تصﺮفرسﻤی(قﺎنونی)

تصﺮفادراکی

مالکیت محور

دولت محور

عناصر درونی

عناصر بیرونی

تجربه فرد

درک فرد

بﺎزتولﯿدامنﯿت(بلوغامنﯿت)

تأمین اجتماعی

بازتوانی و ترمیم

بازدارندگی

شکلگﯿﺮيوتکﺎملامنﯿتﻓضﺎییدرسکونتگﺎهﻫﺎيغﯿﺮرسﻤی

سکونتگﺎهﻫﺎيغﯿﺮرسﻤی

شکلگﯿﺮيوتکﺎملامنﯿتﻓضﺎییدر
شکل.5چﺎرچوبمفهومیدرتبﯿﯿنﻓﺮایند 
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