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تحلیل مکانیزمهای سپتد مؤثر بر امنیت و کاهش بزه در بافتهای فرسوده شهری
(مطالعه موردی بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان)
جواد حاجي علیزاده ،گروه جغرافیای دانشگاه فرهنگیان ،پرديس عالمه امینی تبريز ،ايران



تقي حیدری ،دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهريزی شهری ،دانشگاه خوارزمی تهران ،ايران
اصغر رشیدی ابراهیم حصاری ،دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهريزی شهری ،دانشگاه خوارزمی تهران ،ايران
چکیده
پیشگیری از جرم مسئلۀ مهمی است که مردم ،قرنها با آن درگیر بودهاند؛ بنابراين ،جلوگیری از آن برای اصالح زندگی مردم در دنیای گستترده
ضرورت دارد .امنیت مفهومی است که تأثیر فراوانی بر میزان رضايتمندی مسکونی خانوار و جابه جايی ستاکنان از محلته هتای مستکونیاشتان
دارد؛ بدين منظور ،هدف از نگارش اين پژوهش درک مؤلفه های مؤثر بر امنیت در بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان است .اين موضتو
در بافت فرسوده اين شهر به دلیل وجود بعضی از مسائل مانند ريزدانگی ،تراکم زياد جمعیتی ،وجود کاربریهای جتاب

ستفر و ...بتا مشتکل

روبه رو است و به همین دلیل ،مطالعه موردی آن اهمیت دارد .نو پژوهش براساس ماهیت از نو توصیفیتحلیلی و در تبیین و پیشینه تحقیتق
و ارائه مدل از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است .همچنین ،به منظور اولويت بندی عناصر تأثیرگذار بر وضعیت حتاکم بتر امنیتت
بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان ،از معادالت ساختاری لیزرل ( )Lisrelاستفاده شده است .نتايج پژوهش نشتان متی دهتد کته وضتعیت
امنیتی بافت فرسوده بخش مرکزی شهر به ترتیب از سازوکارهای شاخص متديريت و نگهتداری فضتا ،امنیتت فیزيکتی محتیط ،قلمروگرايتی،
تصوير فضا ،نظارت طبیعی و خط ديد تأثیر گرفته است.
واژههایکلیدی :بافتهای فرسوده ،امنیت ،احساس امنیت ،شهر زنجان.
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امنیت در محیط های شهری يکی از الزامات اساستی کیفیتت

مقدمه و بیان مسأله
يکتتی از ضتترورتهتتای پیتتدايش و تتتداوم شتتهر ،آرامتتش و

زيست شهروندان محسو

آسايشی استت کته انستان شهرنشتین از ستکونت در چنتین

عبارتی ،امنیت از نیازها و انگیزههای اساسی انسان به شتمار

فضايی به دست می آورد؛ زيرا شهر کانون و بستر اصلی رشد

میرود؛ بهطوریکه با زوال آن ،آرامش خاطر انستان از بتین

و تکامل انسانی است .روند تاريخی شکل گیری شتهر نشتان

میرود و تشويش ،اضطرا

و ناآرامی جای آن را می گیترد.

می دهد که بیشتر ابداعات و نوآوری ها در تمام ابعاد زنتدگی

برطرف شدن بسیاری از نیازهای آدمی در گرو تتأمین امنیتت

انسان در سايه آرامشی خلق شده که شهر و فضای شهری آن

است (به نقل از حیدری و کالنتری .)1939 ،از نگاه جان نی موزر،

اجتماعی متان از

(بوزان:1918 ،

را به وجود آورده است .ناامنی و اضطرا

می شتود (صتالحی .)19 :1989 ،بته

امنیت يعنی رهايی نسبی از تهديدات زيانبخش

رشتتد و توستتعه متتیشتتود و زمینتته را بتترای عقتتبمانتتدگی

 .)11از ديرباز شناسايی عوامل محیطی و مکانی بتروز بتزه و

اجتماعی فراهم می آورد؛ بتراين استاس ،آرامتش و احستاس

ستعی در از بتتین بتتردن ايتن عوامتتل و کتتاهش تتتأثیرات آن،

امنیت شتهری ضترورتی انکارناپتذير و بتی تتوجهی بته آن،

مهتتمتتترين راهکتتار افتتزايش ايمنتتی و پیشتتگیری از وقتتو

بی توجهی به رشد ،تکامل و توسعه انستانی استت .استتقرار

ناهنجاری ها شناخته شده است؛ زيرا ناهنجاری های اجتماعی

امنیت در شهرها مستلزم برقراری امنیت در ابعتاد اقتصتادی،

به هر نحو که از انسان سر بزند ،بستر ظرف مکانی و زمتانی

اجتمتتاعی ،فرهنگتتی ،محیطتتی ،قتتوانین و مقتتررات و ابعتتاد

خود را دارد که اين رفتارها را از هم متمايز می کند

(حیدری و

مديريتی است .بیشتر نظريه پردازان شهری دربتاره توجته بته

همکاران .)1939 ،فضاهای شهری بیشترين ارتباط را با مردم و

امنیت شهری به صورت بستر اساسی بترای ايجتاد ارتباطتات

محتتتیط زنتتتدگی دارنتتتد؛ بنتتتابراين ،نقتتتش بستتتزايی در

اجتماعی و ارائه خدمات عمومی و درنتیجته ،ايجتاد شتهری

هويت بخشیدن و يا احساس آرامش شهروندان دارند .امنیتت

پايدار و سالم ،اتفاق نظر دارند و بیترديد بدون توجه به اين

اجتماعی با فضا و ماهیت آن ارتباط معنتاداری دارد

(کتالرک،

عامتتل ،وضتتعیت توستتعه مناستتب و پايتتدار شتتهری فتتراهم

 )11 :1981چنانکه يکتی از مهتم تترين محتدوده هتای تتراکم

توستعه شتهری

بزهکاری و ناامنی (کانون های جرم خیز) در شهرهای ايتران،

پايدار به استحکام روندهای توسعه کمک می کند و به معنتی

بافت های فرسوده شهری هستند .به عبارتی ،اين محدوده هتا

برآيند و حاصتل جمت پايتداری در رفت تهديتدات امنیتت

ازجمله مهم ترين مناطق پرتتراکم و پرمستئله شتهری ازنظتر

شهری در همه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و محیطتی

کالبدیاند که با ويژگی هايشان به نحوی محرک بتروز جترم

است .فضاهای شهری نیز به شکل بستتر زنتدگی و فعالیتت

هستند و تأثیر مهمتی بتر رفتارهتا و فعالیتت هتای اجتمتاعی

شهروندان بايد بتوانند باتوجه به شباهت ها و تفاوت های میان

هنجار يا ناهنجار شهروندان دارند .تمرکز شديد رفت و آمد

افراد و گروه های سنی ،اجتمتاعی و جنستی ،محیطتی امتن،

و فعالیت به همراه ساختار فضای درهم ،موجب شتده استت

را برای همه افراد فراهم کنند و به نیاز

نسبت رفتارهای ناهنجار در اين بخش از شهر بیشتتر باشتد.

تمامی اقشار اجتماعی پاستخ مناستب بدهنتد يتا دستت کتم

بافت فرسوده مرکزی شهر زنجان ،باتوجهبه نو کتاربریهتا،

پاسخگوی حداقل نیازها باشند .بنابراين ،يکتی از مهتم تترين

انباشتگی کارکردها ،نقش و عملکرد خاص ختود و ازجملته

مباحث شهرهای زيست پذير که طی سال های گذشته ،مدنظر

قرارگیری بازار ستنتی و ستاير کتاربری هتای تجتاری و نیتز

برنامه ريزان و مديران شهری قرار گرفته ،مقوله امنیت شهر و

حضتتور بیشتتتر جمعیتتت بتتهويتتژه در ستتاعات روز ،يکتتی از

احساس امنیت شهروندان به داليتل گونتاگونی ماننتد تتراکم

کانونهای وقو رفتارهای ناهنجار اجتماعی بوده استت؛ امتا

جمعیت و کاهش روابط چهره به چهره انسانی است .وجتود

باوجود اين مسائل ،ايتن بافتت بته علتت داشتتن موقعیتت،

نمی شود .امنیت شهری پايدار در چتارچو

سالم ،پايدار و جذا
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تسهیالت زيرساختی ،امکانات و دسترسی مناستب بته ستاير

تئوری هترم نیازهتای ختود ،امنیتت را بته صتورت يکتی از

بخش های شهری مهم ترين محل برای ارائه ختدمات متنتو

نیازهای ضروری و پايه ای برای تعالی انسان تلقتی متی کنتد،

به شمار می رود .عتالوه بترآن ،اهمیتت اقتصتادی ،ارتبتاطی،

درست شبیه نیازهای فیزيولتویيکی انستان کته بترای تتداوم

هويتی ،تاريخی (شامل  1مجموعه تاريخی بازار و  11واحد

حیات ضترورت دارد و درمجمتو  ،ارتقتای ايتن مؤلفته بتر

معماری و ابنیه تاريخی) زيبايی شتناختی و اهمیتت کالبتدی

سالمت و سعادت انسان ها و درنتیجه ،جامعه تأثیر مستقیمی

(نقطه هم گرای شبکه ارتباطی و فعالیتت هتا) بافتت فرستوده

متتیگتتذارد (متتازلو .)1911 ،بیشتتترين توجتته بتته امنیتتت در

مرکزی شهر و محوريت آن در روند توسعه شتهری جايگتاه

محیط های شهری با تحقیقتات نويستندگانی ماننتد جیکتوبز

ويژه ای دارد .وجود چنتین پديتده هتايی ،خصتلت و قتدرتی

( )1961جفری ( )1971و نیومن ( )1973در دهههتای

مرموز و منفی و درعین حال ،نیرومند به ايتن بختش از شتهر

و  1970ادامه پیدا کرد (ببیحی و همکاران.)1931 ،

1960

بخشیده است؛ زيرا بافت فرسوده بخش مرکزی محل پويايی

جین جیکوبز ،نخستتین فتردی بتود کته بته ارتبتاط بتین

و مرکز ثقل ،رونق بازار و جلوه های هنری و معماری هويت

تعتتامالت انستتانی ،طراحتتی شتتهری و پیشتتگیری از جتترم بتتا

محله ای است؛ بنابراين ،پژوهش حاضر می کوشتد وضتعیت

يکديگر اشاره کرد .جیکوبز ،در تبیین امنیت شهری بته تعامتل

حاکم بر امنیت و عوامل موجد و مؤثر بر آن را ارزيابی کند.

فضای فیزيکی و فرايندهای اجتماعی محیط ساز توجه کترده و

در آينده ،درک اين عوامل ممکن است زمینته مناستبی بترای

بر فعالیت فضا به شکل عتاملی در ايجتاد يتک محتیط امتن و

وضعیت مناسب فضای امن بافت فرسوده شهر فتراهم کنتد.

موفق تأکیتد کترد (الیتاسزاده مقتدم و ضتابطیان .)1983 ،او ايجتاد

باتوجه به مباحث مطرح شده ،پرسش های اصتلی ايتن استت:

حرکت ،استفاده هتای فعتال از ستط خیابتان و فعالیتت هتای

عوامل و فرايندهای مؤثر بر وضعیت امنیتتی بافتت فرستوده

خیابان و مراقبتهای طبیعی از اين فعالیتتهتا را مؤلفتههتايی

شهر زنجان کدام اند ،و کدام راهکارها بر امنیتت و احستاس

برای ساختن يک محیط خو

شهری قلمتداد متی کنتد .ايتده

امنیت اين بافت مؤثر هستند.

بنیادی او اين بود که يک فضای شهری امن است اگر پوشتش
جمعیتی مناسب داشته باشد يا چشم هتای نتاظر زيتادی در آن

پیشینه پژوهش

فضا وجود داشته باشد ( .)Jacobs, 1987هنگامی که جیکتوبز

نخستتین نظرهتا در زمینته امنیتت شتهری مطالعتات مکتتب

امنیت را در شلوغی فضتاهای عمتومی مشتاهده کترد ،استکار

جامعه شناسی شیکاگو بود که باتوجه به ويژگی های اقتصادی،

نیومن ،با اين استدالل که فضتاهای خصوصتی حتتی امتن تتر

اجتماعی و کالبدی ،مناطق مختلف شهر را بررسی کرده بتود

هستند ،يک پله جلوتر رفت .نیومن ،معتقتد بتود يتک فضتای

و بر اين عقیده بودند کته مطالعته رفتتار ستاکنان شتهری در

کوچک تر و خصوصی تر ،ساکنان را به گسترش دامنه کنترلشان

قالب محیط هتای شتهری امکتانپتذير استت .بته بتاور آنتان

روی فضا تشويق می کند؛ به گونه ای که به کتاهش جترم منجتر

ويژگی های اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی در جترم خیزبتودن

خواهد شد .او در مطالعهای در شهر نیويتورک بته ايتن نتیجته

منطقتته تأثیرگتتذار استتت .استتتارک ،از پژوهشتتگران مکتتتب

رسید که میزان جرم در آپارتمان های بلندمرتبه موجود ،نستبت

شیکاگو در سال  1925پنج جنبه از ساختار شتهری را جتزو

به پرویه های مسکونی کم ارتفا رشد زيادی دارد .او اين طتور

جرم در محالت بر شمرد

استنتاج کرد که اين مسئله بته ايتن علتت استت کته ستاکنان،

که عبارت اند از :تراکم ،فقتر ،کتاربری مختتلط ،جابته جتايی

هیچگونه کنترل يا مسئولیت شخصی برای فضای اشغالشده از

(احمتتدآبادی و

جانب افراد زياد ،احساس نمی کردند .نیومن و جیکوبز ،هتردو

همکتاران .)1981 ،چندين سال بعتد ،متازلو در ستال  1968در

اعتقاد داشتند که موفقیت يک فضتای قابتل دفتا  ،وابستته بته

فاکتورهای پیش بینی کننده ارتکا

متتداوم ،خرابتتی و فروريختگتتی ستتاختمانهتتا
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نظارت و پايشی است که به وسیله ويژگی فضايش به آن القتا

کمک متؤثری بته پیشتگیری از جترم کترده استت :طراحتی

می شود .همچنین ،در سال  1969جفری ،نخستین کستی بتود

مناسب تر محیط های شهری همراه با امکان کنترل اجتماعی و

کتته عبتتارت «پیشتتگیری از جتترم و جنايتتت ازطريتتق طراحتتی

نظارت غیررسمی شهر ،شناسايی کانون های جرم خیز ،کنترل

شهری» را به کار بترد .او بتر برنامته ريتزی شتهری و طراحتی

بهتر اين مکان ها و تغییر آنها به فضاهای مقاوم در برابر جرم

ستاختارهای شتتهری و واحتتدهای همستتايگی بتترای کنتتترل و

.علت آن است که اين نظريه ،يک ديدگاه کلی بترای کتاهش

پیشتتگیری از جتترم و جنايتتت تأکیتتد داشتتت .بتته نظتتر او

فرصتتت ارتکتتا

هرگونتته جتترم ،اعتتم از هواپیماربتتايی،

مراقبت های طبیعی شهروندان ازطريق طراحی ستاختمان هتا و

کالهبرداری ،تماس تلفنی شرم آور ،خشونت در محیط هتای

فضای شهری عامل مهم کنترل جرائم شهری است (
10

COZEN,

 .)2000:به نظر جفری ،جامعهشناسان به میزان چشتمگیری

عمومی يا خانوادگی و ...ارائه داده است.
مطالعات و تحقیقات در زمینه تأثیر محتیط بتر رفتارهتای

درباره عوامتل اجتمتاعی متؤثر بتر جترم از قبیتل محرومیتت،

مجرمانه در کشور ما بسیار ديرتر از کشتورهای غربتی شترو

تأثیرات فرهنگی ،ختانواده و ...اغتراق کترده انتد و بته عوامتل

شده ،اما طی سالهتای اخیتر پتژوهشهتای زيتادی در زمینته

بیولتتویيکی و محیطتتی تتتوجهی نکتتردهانتتد .تأکیتتد او بتتر

بزهکاری و تأثیر محیط بر وقو انوا آن ،انجتام شتده استت.

فرصتهايی است که محیط در اختیار بزهکاران قرار متیدهتد

ازجملته جغرافتیدانتان پیشتگام در ايتن زمینته دکتتر حستتین

و جتترائم گونتتاگون را ناشتتی از ايتتن فرصتتتهتتای محیطتتی

شکويی ،دکتر کی نیا ،و دکتر مافی هستند که پژوهش های آنان،

میدانست ( به نقل از حیدری و کالنتری.)1939 ،

راهگشای ديگر پژوهش هتا درايتن خصتوص بتوده استت .در

در ستتال  1973استتکار نیتتومن ،در زمینتته انديشتتههتتای

سالهای اخیر نیز تحقیقهای زيادی دررابطهبا تأثیر محتیط بتر

پیشگیری از جرم ،ديدگاه فضای مقاوم در برابر جرم (فضای

بزهکتاری انجتام شتده استت؛ بترايناستاس ،مهتمتترين ايتن

قابل دفا ) را مطرح کرد .مطالعه نیتومن ،پاستخی بته میتزان

بررستتیهتتا در قالتتب رستتالههتتای دانشتتگاهی ،مقتتاالت و

زياد جرائم در شهرهای آمريکا بتود .بته اعتقتاد او فضتاهای

پژوهشهای موردی تفکیک میشوند که به اين شرحاند:

مقاوم در برابر جرم ،امکان مناسبی بترای بازستاخت محتیط

 -محسن کالنتری و همکاران ( )1983در مقاله ختود بتا

مسکونی شهرها فراهم می آورد؛ تا بدين وسیله محیط امتن و

عنوان «تحلیل فضای الگوهای بزه سترقت در بختش مرکتزی

سالمی در شهرها برای زندگی ساخته شتود .او بتاور داشتت

شهر زنجان با استفاده از سیستم اطالعتات جغرافیتايی )»(GIS

ايجاد تغییرات فیزيکی در محیط برای کتاهش جترم ،بیشتتر

نشان داده اند که توزي فضای جرائم مدنظر در شهر زنجان ،از

واکنش مجرمان را بر میانگیزد؛ بهطوریکه بزهکاران ،مجبور

الگوی خوشه ای و متمرکز پیروی می کند و مهتم تترين کتانون

جرم متی شتوند

جرائم مرتبط با مواد مختدر در ايتن شتهر ،منطبتق بتر منطقته

به تغییر در رفتار خود يا تغییر محل ارتکا
(عبداللهیحقی.)11 :1989 ،

اسکان غیررسمی بیسیم (بافت فرسوده) است .اين منطقته ،از

پل برانتینگهام و پاتريشا برانتینگهام ،پژوهشتی در ستال

محدوده های پرمسئله شهر زنجان ازنظر کالبدی جمعیتتی و بتا

 1981درخصوص توزي فضای جرم باتوجهبه نو کاربریها

میزان زياد تراکم و محتدوديت هتای زيتاد ازنظتر سترانه هتای

در شهرها انجام داده اند که براساس آن ،دريافتند فعالیت های

خدماتی ،تجهیزات و تأسیسات شتهری استت؛ بتهگونتهایکته

غیرقانونی بیشتر در نزديکی شريان های اصلی حمتل ونقتل و

بسیاری از کاربری های ضروری يا در اين منطقه وجود نتدارد

شاهراه ها متمرکز است .همچنین ،در مسیرهای بین میادين و

يا با کمبود شتديد مواجته استت .بته نظتر متی رستد از منظتر

چهارراه ها کته عملکردهتای گونتاگون دارنتد ،میتزان بستیار

جغرافیتتايی بتترای افتتزايش ايمنتتی و کتتاهش ناهنجتتاریهتتای

زيادی از جرائم اتفاق می افتد .اين نتايج ازطريق اين عوامل،

اجتماعی در اين محدوده ،نیاز به طراحی مجدد فضاهای بدون

تحلیل مکانیزمهای سپتد مؤثر بر امنیت و کاهش بزه در بافتهای فرسوده شهری (مطالعه موردی بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان)

دفا  ،ساماندهی فضاهای متروک و رهاشده و تعادلبخشی بته
سرانه کاربریها بیش از همه

احساس میشود.
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حیتتتتدری و کالنتتتتتری ( )1939در پتتتتژوهش ختتتتود
«آسیب شناسی بافت های تاريخی شهرها در برابر بزهکتاری بتا

 -افراختتته و همکتتاران ( )1988در پژوهشتتی بتتا عنتتوان

تأکید بر بازار سنتی زنجان» نشان داده اند در بافت ستنتی ايتن

«جدايی گزينی فضا و نابهنجاری های اجتماعی بافتت فرستوده

شهر و به طور مشخص در محدوده بازار ستنتی زنجتان ،بتروز

مطالعه موردی باباطاهر شهر خرم آباد)» مسائل اجتماعی بافتت

بزهکاری و به ويژه بزه سرقت بستیار زيتاد استت و ايتن امتر،

فرسوده را بررسی کردهاند .نتايج نشتان متیدهتد کته بتهرغتم

ريشه در تأثیرات غیرقابلانکار عوامل درونی و بیرونی دارد.

وجود میراث فرهنگتی بتاارزش در محلته ،بته دلیتل بهستازی
نامناسب اقشار مرفه محله را تترک متی کننتد و تمرکتز اقشتار

چارچوب نظری

مختلف فرهنگی نابهنجاریهای اجتماعی را افزايش میدهد.

امنیت ازجمله مفاهیم مطرح در علوم انسانی استت کته ماننتد

 -قمصری و همکاران ( )1931در مقالته ختود «بررستی

بسیاری مفاهیم ديگر (جامعه ،فرهنگ ،ارزش و ) ...پیچیتدگی

تأثیر نو و میزان کتاربری اراضتی در شتکل گیتری الگوهتای

دارد؛ براين اساس ،در تمام دوران حیات بشر بر پهنته هستت،،

فضای بزهکاری مورد مطالعه (جترائم متواد مختدر در بختش

از عناصر اصل ،نیازهتا انستان ،محستو

شتده و در دوران

مرکزی شهر تهران)» معتقدند از مهتم تترين مشتکالت بختش

مدرن ،اهمیت اين امر تا اندازه ا افزايش يافتته کته بته تعبیتر

مرکتتزی شتتهر تهتتران ،اجتترای نادرستتت اصتتول و ضتتوابط

بعضی افراد ،کار ويژه ب،بديل حکومتت هتا در جامعته متدرن

برنامه ريزی کاربری اراضی شهری و توزي نامتعادل کاربری ها

امروز و عصر مدرنیته ،ايجاد و حفظ امنیت در معنا وستی

در ايتتتن بختتتش از شتتتهر استتتت .ايتتتن موضتتتو  ،مستتتائل

آن است (عبدی و همکتاران .)188 :1988 ،بته ايتن ترتیتب ،امنیتت

کالبدی اجتماعی را در اين بخش از شهر تهران به وجود آورده

پیش زمینه يک اجتما سالم و احساس امنیت بسترساز توستعه

است .در برخی از کاربری ها به ويتژه کتاربری هتای تجتاری و

جوام انسانی است ،به طوری که سعادت يک جامعه در گترو

خدماتی رخداد جرائم بیشتر از ساير کاربری هتا استت .تتراکم

حفتظ و بقتتا امنیتتت و احستتاس ناشتتی از

آن استتت (قرايتتی و

زيتتاد جمعیتتت و فعالیتتتهتتا و همچنتتین ،ازدحتتام و شتتلوغی

همکتاران )11 :1983 ،همچنین ،ارضای نیازهتای امنیتت مستتلزم

جمعیتت در طتتول روز در برختتی کتتاربریهتتای ختتاص و در

پايداری و رهايی از تترس و اضتطرا

استت (دورودی:1981 ،

خیابان های مجاور آن ،موجب می شود کانون تمرکز بزهکتاری

 .)11مفهوم فضای شهری امن در مقابل مفهوم فضتای شتهری

در اين مکان ها شکل بگیرد که اين امور ،درنتیجته ترکیتب بتا

ناامن قرار دارد .پديده نتاامنی دو جنبته عینتی و بهنتی دارد و

در

کلیه عرصه های زندگی را در بر میگیرد .مقوله ناامنی از جنبته

اين مسائل و مشکالت ،به کاهش فزاينده سکونت ،شتتا

…

تغییر کاربری اراضی مسکونی و از همته مهتم تتر میتزان زيتاد

عینی ،کلیه مظاهر ناامنی ازجمله سرقت ،قتتل ،خشتونت و

بزهکاری به ويژه جرائم مرتبط با مواد مخدر ،منجتر متی شتود:

را شامل میشود و از جنبه بهنی ،شامل داوری دربتاره امنیتت

فرسودگی بافت و بناها ،زيرساخت های نامناسب ،نفوبناپذيری

منطقه و فضا است (صالحی 1981 ،بته نقتل از قرايتی .)13 :1983 ،از

ضتتعیف بلتتوکهتتای شتتهری ،کیفیتتت نتتازل محیطتتی و انتتوا

اين ديدگاه ،وجتود امنیتت در يتک جامعته بته همتان انتدازه

آلودگی ها ،اغتشاش سازمان فضايی ،ناخوانايی ساختار کالبدی،

احساس امنیت و امنیت روان ،در آن ،مهم است؛ البتته بعضتی

گريز ساکنین قديمی و اصیل بخش مرکزی به ديگر نقاط شهر

از کارشناسان احساس امنیت را مهم تر از وجود امنیت م ،دانند

و جايگزينی مهاجران کمدرآمد و مجرد در اين بخش از شتهر،

که سخن ،بهجاست (تاجران و کالکی.)111 :1988 ،

کمبود فضای سبز و باز ،وجود مشاغل کتاب
تراکم شديد فعالیتهای تجاری.

و غیررستمی و

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال ششم ،شماره پیاپی  ،18شماره سوم ،پايیز 1931
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وجود فضاها و مکان های ناامن

عدم امنیت ساکنان در شب

تجم معتادين

کاهش شان اجتماعی محله

جابجايی جمعیت در بافت

افت قیمت زمین و مسکن

عدم تمايل سرمايه گذاران خارج از بافت

پر و خالی شدن بافت و سکونت افراد

به سرمايه گذاری در بافت

جديد

عدم تمایل به زندگي فرزندان در بافت
عدم حس تعلق به محله

عدم تمايل مردم به مشارکت
در حاشیه قرار گرفتن بافت

گسست روابط اجتماعی و همسايگی

از بین رفتن نظام محله ای و

در امور محله

انسجام اجتماعی

نمودار  -3روابط علي و معلولي مشکالت و معضالت حاصل از ناامني محیطي در محله
مأخذ :عسگریتفرشی و همکاران.11 :1983،

قلمرو امنیت برحسب مکاتب

عمده ،اشاره می شود .چنان که در جدول آمده استت هتدف،

مکاتب امنیتی به سه دستته عمتده و اساستی پوزيتیويستت،1

حوزه معنای امنیت ،رويه و ابزارهای امنیتی برحسب مکاتب

سازه انگاران 1و مکاتب پست پوزيتیويست 9تقستیم شتده انتد

تفاوت می کند ،همچنین ،هريک از اين مکاتب قصتد دارنتد

(عبداللهی حقی )189 :1989 ،که به ترتیب بتر امنیتت وجتودی،1

برای جنبه خاصی از زندگی اجتماعی ايمنتی را تتأمین کننتد

امنیت رفاهی 1و امنیت معنتابخش 1تأکیتد دارنتد

(ستیف زاده،

 .)11 :1989اين مکاتب ،صاحب نظران متعدد با چشم اندازهای
نظری مخصوص به خود دارند کته در عتین داشتتن اصتول
موضوعی مشترک ،تفاوت هايی نیتز در آنهتا هستت؛ امتا در
مقاله حاضر ،مجال پرداختن به تمامی آنان نیستت .بنتابراين،
به تعدادی از اصولی متمايزکننده اساسی میان اين سه مکتب
1

Positivism
Constructivist Security Studies
3
Post Positivism
4
Existential Security
5
Welfare Security
6
Signifying Security
2

(جدول .)1

تحلیل مکانیزمهای سپتد مؤثر بر امنیت و کاهش بزه در بافتهای فرسوده شهری (مطالعه موردی بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان)
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جدول  -3قلمرو امنیت برحسب مکاتب
امنیت
هدف
معنا
رويه
ابزار
بعد

سازهانگاران
توسعه و تغییرات الزم
آسايشبخشی
پیشگیری از آسیبها آمادهسازی امکانات
اقنا  ،توافق ،گفتمان
امنیت رفاهی

پوزيتیويست
بقا و حفظ وض موجود
نظمبخشی
مقابله و مبارزه با خطرها و تهديدات
زور ،قدرت ،اجبار
امنیت وجودی

پستپوزيتیويست
بازيابی و بهزيستی
آزادپروری
تولید مناف بازسازی سرمايهها
حمايت ،مراقبت ،مدارا
امنیت معنابخش
مأخذ :نويدنیا31 :1983 ،

کنت والتز  ،1مورگنتا  ،1جان میرشايمر  9و رندال شتويلر

1

جديتتد نباشتتد ،از تتتوان مقابلتته پلتتیس کاستتته خواهتتد شتتد.

ازجمله نظريه پردازان مکتب پوزيتیويست به شمار متی آينتد .بته

به عبارت ديگر ،برقراری امنیت در گرو توان مقابله بتا جرائمتی

اعتقاد اين تئوريسین ها امنیتت بتا هتدف حفتظ و بقتای وضت

است که جان افتراد را بته خطتر انداختته و متان از برقتراری

موجود ،بر نظمبخشی استتوار استت .ايتن مکتتب ،پاستداری از

امنیت وجودی است.

وض موجود را دال بر امنیت دانسته است؛ به اين معنا کته فترد،

در کنار ديدگاه پوزيتیويستی مکاتتب ستازه انگتاران قترار

گروه ،شهر ،کشور يا هر مرجت امنیتتی ديگتر ،وقتتی قتادر بته

دارد که به تعبیری حلقه واسط میان ديدگاه هتای پوزيتیويستت

حراست و نگهداری از حیات خود باشد و بتواند هستی خويش

1

1

و پست پوزيتیويستی است .ايمانوئل آدلتر  ،مايکتل بارنتت ،

را تضمین کند ،به امنیت دست يافته است ()Pandey et al., 2013

1

پیتر کاتزنشتاين و الکساندر ونتت ازجملته نظريته پتردازان

براين اساس ،پوزيتیويست ها بتر امنیتت وجتودی تأکیتد دارنتد.

سازه انگار محسو

می شتوند .بته اعتقتاد آنتان ،امنیتت برابتر

امنیت در اين وادی برابر و مترداف نظتم تلقتی شتده استت و

آسايش دانسته می شود و عوامل ايجاد دغدغته ،تشتويش و از

هرچه بتوان محیط فرد و افراد جامعه را بتا قاعتده و هنجارهتا

بتتین رفتتتن آستتودگی و آرامتتش را نتتاامنی تلقتتی متتیکننتتد.

به سمت برقراری نظم سوق داد ،امنیت محقق می شود .اطاعت

بهاينترتیب ،نظريتهپتردازان ستازهانگتار بترای امنیتت ،حتوزه

افراد از قوانین رسمی جامعه و رفتار مبتنی بر عترف و رستوم

معنايی گسترده و وسیعی قائتل هستتند ،بته گونته ای کته تمتام

جاری نظم زندگی را تضمین میکند و امنیت برقرار متیمانتد.

شئونات و ابعاد زندگی انسان را در بر می گیرد .آنان بر امنیتت

در اين چشم انتداز ،حتوزه معنتايی امنیتت بتا نظتم اجتمتاعی

رفاهی تأکید دارنتد و بتا ايجتاد بستترهای دستتیابی بته رفتاه،

 .)Balzacq,به اعتقاد آنهتا بترای تحقتق

امکانات و فرصت ها ،نگرانی ها را زدوده و آرامتش و آستايش

همپوشانی دارد

(2005

نظم و امنیت بايد با خطرها و تهديدات مختل جتان و حیتات

8

را ايجاد میکنند (.)Sørensen, 2006

افراد جامعه ،مقابله کرد .مهم ترين و اساستی تترين تهديتدات،

سازه انگاران مقابله با جترائم را شترط الزم بترای تحقتق

جرائم و تخلفات هستتند کته نظتم قتانونی جامعته را از بتین

امنیت می دانند؛ اما در اين زمینه ،بیشتر بر پیشگیری از خطرها،

می برند و به شهروندان آسیب می زنند .ابزارهای زور و قدرت

تهديدها و آسیب ها به صورت شرط کافی تأکیتد دارنتد .آنتان

کارآمدترين تجهیزات برای مقابلته بتا خطرهتا در نظتر گرفتته

معتقدند در بسیاری از موقعیت های اجتماعی اگر مکانیسم های

شده اند (نويدنیا )1983 ،چنان که پلیس با قدرت نظتامی زيتادتر،

پیشگیری صحی عمل کنند ،جرم و تخلفی رخ نخواهتد داد و

توان مقابله بیشتتری بتا مجرمتان خواهتد داشتت و بتالعکس،

بر اين امر تأکید می کنند که پیشگیری زمانی قتادر بته کتاهش

هرچه تجهیزات نظامی و ادوات انتظامی کمتر باشد يا مدرن و

جرائم و خطرها است که امکانات الزم آماده سازی شده باشند

1

5

2
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برنامته ريتزی و متديريت شتوند (نويتدنیا،

برای انسان به ارمغتان متی آورنتد و آزادی را در روح و جتان

و برای هدف امنیتی

 .)1983باتوجتهبتته ايتن چشتتمانتداز ،قتتدرت و زور بهتتترين و

می پرورند .براين اساس ،آنها برای تولید ،بهتره وری و افتزايش

کارآمدترين ابزارهای امنیت بخشی نیستند و بايتد از ابزارهتای

مناف برنامه ريزی و تالش می کنند .اين امر ،به معنای غفلت از

ارتباطی و فرهنگی در کنار توان نظامی بهره جستت؛ يعنتی بتا

خطرها ،تهديدها و جرائم نیست ،بلکته توجته بتر جنبته هتای

آموزش ،اطال رسانی و آگتاهی بخشتی از اضتطرا  ،تترس و

انسانی است که ساير مکاتب فراموش کرده اند .بی عدالتی ،فقر،

خطرها کاست و با يادگیری رويه هتای پیشتگیری آستودگی و

نتتابرابری ،تبعتتی

و خشتتونت ازجملتته متتواردی هستتتند کتته

آرامش را فراهم کرد ( Kilgour, 2009به نقل از زنگانه.)11 :1931 ،

موجب می شوند زندگی از ارزش های انسانی تهی شتود و بتر

پست پوزيتیويست ،به تعبیری در مقابل پوزيتیويست قترار

اين مبنتا آنهتا بته ستلطه و استارت انستان دامتن متی زننتد و

دارد .پوزيتیويست ها بر خطرهتای عینتی ،تهديتدات فیزيکتی،

آزادانديشی و آزاد زيستی را می ربايند .اين امور که ناامنی تلقی

مقابله های سختافزاری و رويه های نظتامیگری تأکیتد دارنتد؛

می شوند ،با قدرت نظامی و اعمال زور از بین نمی روند ،بلکته

درحالی که در مقابل پست پوزيتیويست ها به جنبه های بهنتی و

بايد با حمايت از نیروهای آسیب ديده و مراقبت از آنان ،تتوان

فرهنگی ،تقابالت نرم افتزاری و مناستبات تمتدنی توجته و از

ازدست رفته را به آنان بازگرداند و ضمن بازسازی سرمايه های

نیازهای مشترک مانند تأمین جان و مال گتذر کترده انتد و بته

انستتانی بتته شتتیوههتتای پشتتتیبانی و حمتتايتگری دامتتن زد تتتا

معنابخشی و شکوفايی زندگی معطوف هستتند .بترايناستاس،

زمینه های بهزيستی فراهم شود .بنابراين ،اين مکتتب بیشتتر از

آنها امنیت معنابخش را مطرح می کنند و به ايتن دلیتل ،حتوزه

ساير مکاتب به وضعیت اقتوام ،اقلیتت هتای متذهبی ،زنتان و

معنايی امنیت در مکاتب پست پوزيتیويست ها جنبته ختاص و

کودکان ،اقشار ضعیف ،طبقات کارگری و لمتپن هتا ،وضتعیت

ويژه انسانی پیدا کرده که همانا آزادی و آزادپروری استت .بته

تحصیلی ،سانستور و محتدوديت هتای اطالعتاتی و وضتعیت

اعتقاد اين نظريه پردازان ،امنیت زمانی محقق می شتود کته هتر

زندانیان توجه کرده است.

راه و روش زندگی ختود آزاد باشتد و

با عنايت به اين مطالب ،چنین نتیجه گیری می شتود کته

فرد انسانی در انتخا

بتا تتدبیر و انديشته ختويش را بته دستت آورد

امنیت شهر به مفهوم تضمین آسودگی و آرامش است و تمام

(سیف زاده .)19 :1989 ،هیچ کس آزادی و اختیار را از انسان دريغ

شهروندان ،اليه های متعددی دارند که حداقل سه نیاز امنیتی

نمی کند؛ زيرا در اين صورت ناامنی بروز می کند .به اين ترتیب،

عمده ،يعنی امنیت وجودی ،رفاهی و امنیت معنتابخش را در

امنیت مترداف با آزادی است و وقتی انسان آزادانته بته دنبتال

بر می گیرد و اين نیازها با سازوکارهای امنیتی مخصوص بته

اهداف زندگی خويش باشتد ،امنیتت معنتابخش تحقتق يافتته

خود تأمین می شوند .به اين ترتیب ،امنیتت وجتودی در ستايه

است و بالعکس ،اگر به هر دلیلی چون اجبار ،ترس ،مجتازات

مقابله با مجرمان و به کمک ابزارهتای زور و قتدرت تحقتق

و ازاين قبیل ،انسان آزادی خويش را از دست دهد ،امنیت نیتز

می پذيرد و اين موضو در مکاتب پوزيتیويستی مطرح است.

از بین رفته است (نويدنیا.)1983 ،

امنیت رفتاهی متدنظر ستازه انگتاران در بستتر فتراهم ستازی

امور مطلو

استیو اسمیت  ،1استفن وات  ،1اشلی و والکر  ،9کاکس و

امکانات و تسهیالت زندگی قصد دارد از آسیب ها پیشگیری

و گیل  1ازجمله نظريه پردازان پست پوزيتیويست هستند که بتر

کند و آسايش را برای شهروندان به ارمغان آورد؛ درحالی کته

ايجتتاد توانمنتتدی ،افتتزايش ظرفیتتتهتتای انستتانی و پتترورش

امنیتتت معنتتابخش کتته پستتت پوزيتیويستتتهتتا از آن ستتخن

استعدادهای بشر تأکید دارند و ايتن امتور ،شايستته زيستتی را

گفته اند ،با حمايتت و مراقبتت از شتهروندان ،سترمايه هتای
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Steve Smith
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امنیت رفاهی از برنامه های پوزيتیويست ها بهتره بترد .الزمته

بافت فرستوده بختش مرکتزی شتهر زنجتان ،بته کمتک روش

تأمین هر نیاز امنیتی به کارگیری ابزارهای شناخته شده الگوی

نمونهگیری (مصاحبه با شهروندان ساکن بافت) هستتند .بترآورد

امنیتی مربوط به آن است.

تعداد جامعه نمونه از راه فرمتول کتوکران بتا ضتريب اطمینتان
31درصد و ضريب خطای 1درصد تعیین شتده استت .در ايتن

روش پژوهش

بافت تعداد نمونه نیز با احتستا جمعیتت 11111نفتری آن در

روش تحقیق توصیفی تحلیلتی استت و بترای شناستايی عوامتل

سال  1931به تعداد  131پرسش نامه تعیین شده استت کته ايتن

مؤثر بر امنیت بافت ،به منظور گردآوری داده های پژوهش ،از دو

تعداد پرسشنامه ،به روش نمونهگیری تصادفی ساده و متناستب

روش اسنادی و میدانی استفاده شده است .مبانی نظری ازطريتق

با حجم جمعیت در بین افراد متخصص توزي میشود.

مناب داخلی و خارجی فتراهم شتده و جامعته تحقیتق ستاکنین
جدول  -0تعداد جامعه آماری و نمونه به تفکیک محالت بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان
ردیف
1

1
9
1

مشخصه بافت

بافت فرسوده بخش

نام محالت موجود به تفکیک بافت

مرکزی شهر زنجان

بافتتتت فرستتتوده
شمالي

بافتتتت فرستتتوده
جنوبي
*

بافت بازار
کل بافت
*

تعداد

مترمربع

قطعه

درصد

تعداد

سهم هر طبقه

جمعیت

در نمونه

بافت

آماری

زينبیتته -ستتعدی شتتمالی -محلتته آقتتارحیم-امجديتته-
جعفريه -حق وردی -داوودقلی -دروازه ارک -دروازه
رشت -دگرمان ارخی -سرچشتمه  -شتوقی -عبتاس
قلی  -غريبیه -فرودگتاه -قهرمتان -گونیته -مشتهدی
صفر -مهدی خان -نصراهللخان -همايون -بیسیم

11811

9131111

11.11

11311

131

حسینیه -دباغلر -سیدلر -يوختاری قبرستتان -محلته
يری باال -محله يریپايین

1118

1111191

11.11

11811

131

محله بازار -محله سقالر -محله رازبین

1118

119111

1.1

119

111

-

11911

1311111

111

11111

131

محدوده بازار در اين تحقیق ،منطبق بر محدوده بازار مدنظر برای عملکرد سازمان میراث فرهنگی است
مأخذ :محاسبات نگارنده بر پايه نقشه پايه طرح بافت فرسوده شهر زنجان1988 ،

باتوجتته بتته اهتتداف مختلتتف پتتژوهش ،از فنتتون مختلتتف

آزمون پايايی پرسشنا مه از آزمتون آلفتای کرونبتاخ استتفاده

توصیف و تحلیل آمارهتا و اطالعتات استتفاده شتده استت.

شده است .براستاس ايتن روش ،بته صتورت تصتادفی و بتا

بخش نخست با هدف شناسايی وضتعیت حتاکم بتر امنیتت

استفاده از نرم افزار آماری  Spssو نیز به کمتک يتک مطالعته

بافت فرستوده شتهر زنجتان ،از طريتق متدل هتای هیبريتدی

مقدماتی روی  91مراجعه کننده جامعه مدنظر ،میتزان پايتايی

تصمیم گیری چندمعیاره ( )TOPSIS-ANPو تحلیل های فضا

سؤاالت مربوط به تحلیل وضعیت امنیت شهری ايتن بافتت،

و با استفاده از داده های جم آوری شده شهروندان ستاکن در

بررسی شده است .همچنت ین ،گفتنتی استت کته ايتن بافتت

اين بافت (ازطريق پرسش نامه) محقق شده است .بدين وسیله

فرسوده  1مؤلفه و  11معرف دارد .برای برآورد پايايی اولیته

متناسب با نیاز ،برای آماده سازی و پردازش اطالعات الزم در

نیتتز از روش آلفتتای کرونبتتاخ استتتفاده و ضتتريب آن بتترای

دو بخش مذکور ،از نرمافزارهای  SPSSو  Arc Gisو بترای

سؤاالت عدد  1/311شده است.
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تعیین شاخص ها ،معیارها و زیرشاخص ها بر اساس اکتشافات نهایي صورت گرفته

دسته بندی معیارها در قالب خوشه ها و عناصر گزینه ها بر اساس اصول مشابهت موضوعي

تعیین روابط بین خوشه ها و عناصر و گزینه ها از طریق روش های تعیین ارتباط از جمله دیماتل

مقایسه زوجي بین عناصر و خوشه ها و گزینه ها از طریق پرسشنامه از خبرگان کارشناسان و محاسبه نتایج
هر ماتریس از طریق مدل کاپلند
تشکیل ابرماتریس غیروزني ،وزني و حدی

تعیین اوزان نهایي عوامل موثر در وضعیت امنیت بافت فرسوده شهر زنجان
نمودار  -0ترتیب و توالي محاسبه اوزان نهایي عوامل مؤثر بر امنیت بافت فرسوده شهر زنجان
مأخذ :نگارنده1931 ،

محدوده مدنظر

مرکزی شهر زنجان را در بر می گیرد .محدوده بافت فرسوده ،بتر

زنجان ،ازجمله شهرهای میانی کشتور و مرکتز استتان زنجتان

مبنای آخرين طرح تفصیلی مصو سال  1981شامل  8ناحیه و

است که به علت داشتن سابقه طوالنی از آن دستته شتهرهايی

 91محله است کته نتام بعضتی از محتالت ،بته دلیتل موقعیتت

را در پتتويش

استقرارشان در شهر اقتباس شده است؛ مانند محلته دروازه ارگ

شهرنشینی پشت سر گذاشته است .اين شهر ،علی رغم داشتتن

و محله دروازه رشت و برخی ديگتر بته دلیتل وجتود نشتانه ای

قدمت تاريخی همسنگ با شهرهای شناخته شده ،فاقتد پیشتینه

خاص در آن محله ،به اين نتام موستوم شتده انتد :ماننتد محلته

متتدون تتتاريخی استتت و ديرينگتتی و قتتدمت آن ،براستتاس

سرچشمه و محله دگرمان ارخی (نهر آسیا ) .بعضی ديگتر بته

مطالعات انجام شده به اواخر هزاره دوم قبل از میالد متی رستد

نام تکیه يا مسجد محله نامگذاری شتدهانتد :ماننتد محلته تکیته

(قزلباش .)181 :1981 ،بعضی از تاريخ نگاران زنجتان را بتا شتهر

داوودقلی و برخی باتوجه به تجم های صنفی :مثل محله دبتاغلر

«آگانزانا» يکی دانسته اند و بطلمیتوس از ايتن شتهر نتام بترده

(دباغ ها) يا محله مسگرها و تعدادی نیز نام ختود را از روستتای

است (پرچکتانی .)113 :1981 ،نمودی از شکل ظاهری شخصیت

محل سکونت مهاجران گرفته اند :مانند محله رازبین آباد (مشتکینی

پیش از اسالم در اين منطقه ،پیداشتدن اجستادی بتا مومیتايی

و همکاران .)139 :1981 ،محدوده بافتت فرستوده ،براستاس نقشته

طبیعی معروف به «متردان نمکتی» در معتدن نمتک روستتای

تقسیمات مناطق سه گانه و محالت شتهرداری ايتن شتهر جتزو

استتت کتته دورههتتای مختلتتف اوج و حضتتی

چهرهآباد زنجان است که کارشناسان برای آنها عمر  1911التی
1111ساله در نظر گرفته اند (حسینعلی .)11 :1988 ،بافت فرسوده
مرکزی شهر با  131هکتار ،تقريبا 1/31درصد از کل مستاحت
آن ( 1113/11هکتتتار) را شتتامل

1

منطقه سه شهرداری قرار میگیرد .
تاريخ شکل گیری اين قسمت از شهر به ستال هتای قبتل از
 1بر مبنای تقسیمات طرح تفصیلی شهر زنجتان ،محتدوده بافتت فرستوده شتهر

متتیشتتود (مهندستتان مشتتاور

11.11درصد از منطقه يک11.81 ،درصد از منطقه دو و 1.13درصد از منطقه سه را

آرمان شهر .)11 :1988 ،اين بافت ،ازنظر محل قرارگیری محتدوده

در بر میگیرد (مهندسان مشاور آرمانشهر ،جلد دوم .)11 :1988 ،مالک مطالعتات
اين پژوهش تقسیمات شهرداری زنجان بوده است.
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 1220بتتاز متتیگتتردد .در دهتته اخیتتر ،متتداخالت گستتترده و

وجود دارد که بايد شناسايی و از آنها به بهتترين شتکل استتفاده

غیرهدفمندی در بافت تاريخی شهر زنجان انجام شده و موجب

شود .مهم تترين اثتر تتاريخی موجتود در ايتن بافتت فرستوده،

از بین رفتتن و کمرنتگ شتدن بستیاری از ارزش هتای تتاريخی

مجموعه بازار تاريخی شهر زنجان است که ازجمله محوطه های

موجود در ايتن پهنته شتده استت؛ بتا وجتود ايتن ،هنتوز هتم

تاريخی ارزشمند در کشور محستو

فرصت های بسیاری برای احیا ارزشهتای باقیمانتده در بافتت

.)11

متی شتود (ستلطانی:1913 ،

نقشه  -3موقعیت عناصر تاریخي در محدوده بافت فرسوده
مأخذ :مهندسان مشاور آرمانشهر11 :1988،

تجزیه و تحلیل

بافت فرسوده و گويته هتای مربتوط بته آن محاستبه متیشتود

برای تبیین تأثیرگذاری عوامل تعیتین و بررستی شتده ،در ايتن

(نمودار .)9

مرحله ابتدا ضريب بتای سازوکارهای مؤثر بر وضعیت امنیتت

11
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نمودار  -1ضریب بتای عوامل مؤثر بر امنیت بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان

بر مبنای نمودار ،از بین معیارهای مطرح شده به ترتیتب

مرحله بعتد از نشتان دادن ايتن شتدت تتأثیر ،ضتريب بتتای

متتديريت فضتتا ،قلمروگرايتتی ،امنیتتت فیزيکتتی ،تصتتوير و

استانداردشده است .در وضعیت محاسباتی اين ضريب ،همه

نگهتتداری فضتتا و کنتتترل دسترستتیهتتا بتتا بتتار عتتاملی

گويه ها و مؤلفه ها به صورت يک شبکه علی در متدل فتر

(غیراستتتاندارد) 1.81 ،1.31 ،1.31 ،1.38 ،1.11و  1.11بتتر

می شوند که يک کل منسجم هستند .در اين حالت ،به شترط

امنیت بافت فرسوده بخش مرکزی زنجان تتأثیر متی گذارنتد.

معناداربودن مسیرها شدت تأثیر سنجیده میشود (نمودار .)1
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نمودار  -9استاندارد عوامل مؤثر بر امنیت بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان

براساس اين محاسبات و خروجتی معتادالت ستاختاری،

تتتأثیر متتیگذارنتتد .در مرحلتته ستتوم ،معنتتاداربودن مستتیرهای

شتتاخصهتتای شتتشگانتته متتديريت فضتتا بتتا بتتار عتتاملی

مختلف مربوط به شبکه تأثیرگذاری (شتبکه علتی) متدنظر را

(غیراستاندارد)  ،1.18امنیت فیزيکی  ،1.33قلمروگرايی ،1.31

آزمايش متی کننتد تتا از معنتاداربودن تمتام مستیرهای شتبکه

تصوير فضا  ،1.31نظتارت طبیعتی  1.81و درنهايتت ،کنتترل

تأثیرگذاری مربوط بته ستازوکارهای متؤثر بتر امنیتت بافتت،

دسترسیها با بار عاملی  1.11بر امنیتت بافتت فرستوده شتهر

اطمینان حاصل شود (نمودار .)1

11

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال ششم ،شماره پیاپی  ،18شماره سوم ،پايیز 1931

نمودار  -9ضریب معناداری عوامل مؤثر بر امنیت بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان

بر مبنای نمودار ( )1در همه مستیرهای مربتوط بته متدل

انجام شده در مرحله پیشین پژوهش بوده است و در معتادالت

ساختاری عوامل و مؤلفه های مؤثر بر امنیت ،ضريب معناداری

ساختاری و تحلیل مسیر ،آنها مبنای تفسیر قرار گرفتته انتد .در

بیشتتتر از ارزش عتتددی بکرشتتده بتتوده استتت ،بنتتابراين،

اين مرحله ،سعی می شود بتر ارتبتاط احتمتالی بتین گويته هتا

معناداربودن مستیرها مشتخص متی شتود .سترانجام ،در متدل

(سنجهها) تأکید شود ،چراکه آنها زيربنتای توجته بته فعالیتت

ساختاری مربوط به سازوکار متؤثر بتر امنیتت بافتت فرستوده

متقابل و احتمالی عوامل (براساس احتمال ارتبتاط ستنجههتا)

بخش مرکزی شهر ،خوشه بنتدی گويته هتا براستاس اکتشتاف

هستند (نمودار .)1

تحلیل مکانیزمهای سپتد مؤثر بر امنیت و کاهش بزه در بافتهای فرسوده شهری (مطالعه موردی بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان)

نمودار  -9ارتباط عوامل مؤثر بر امنیت بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان با یکدیگر

11

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال ششم ،شماره پیاپی  ،18شماره سوم ،پايیز 1931

11

بتترازش مناستتبی دارد .همچنتتین ،ريشتته خطتتای میتتانگین

باتوجهبه محاسبات انجامشتده ،بتهطتورکلی درخصتوص
مدل ساختاری مربوط به عوامل مؤثر بتر وضتعیت حتاکم بتر

مجذورات  RMSEAتقريبا بايتد کمتتر از  1/18باشتد کته در

امنیت بافت فرسوده ،اين استنباط ارائه میشود:

مدل ارائه شده ،اين مقدار برابر با  1/111استت .شتاخصهتای

در مدل ستاختاری مربتوط بته عوامتل متؤثر بتر امنیتت،

( GFIشاخص نکوئی برازش) و ( AGFIشاخص تعديل شتده

سؤال های 13 ،11 ،11 ،1 ،1و  11به شکل متغیر مقیاس ثابتت

نیکوئی برازش) به ترتیب برابر  1/11و  1/11محاسبه شده انتد

مدنظر قرار گرفته و مقادير  t-valueآنها گزارش نشتده استت.

و ارزش عددی اين شاخص ها بدين دلیتل کته بايتد بیشتتر از

مقادير پارامتر استانداردشده برای هريک از ابعاد و گويته هتای

 1/31باشند ،برازش مدل علی مدنظر برای تبیین عوامتل خترد

مربوط به عوامل مؤثر بر امنیت اين بافت ،نشان دهنتده قتدرت

مؤثر بر امنیت بافت فرسوده را نشان میدهند.

بار عاملی بر عامتل (متغیتر مکنتون) بتوده استت و چنتان کته

نمودار تحلیل عاملی (نمودار استاندارد) نشان دهنده میزان

مالحظه می شود ،تمتام مقتادير  tمحاستبه شتده بترای ابعتاد و

قدرت اثر متغیرهای نهفته برون زا بر متغیرهتای نهفتته درون زا

گويه های مؤثر بر امنیت ،بزرگ تر از  1/31بوده است کته ايتن

(مديريت و نگهداری فضا ،امنیت فیزيکی محیط ،قلمروگرايی،

امر ،معناداربودن مسیرها را نشان میدهد.

تصوير فضا ،نظارت طبیعی و ختط ديتد و کنتترل دسترستی)

طبق نتايج به دست آمده از مدل معادالت ساختاری مقتدار

است؛ بنابراين ،باتوجهبه نتايج بهدستآمتده ،میتزان اثرگتذاری

 X2/ DFمحاسبهشده  1/91و عدد بهدستآمده کوچکتتر از 9

عوامل مؤثر بر وضعیت امنیتی موجود در اين بافت ،ايتن طتور

است ،بنابراين ،مشخص می شود که متدل علتی متدنظر بترای

اولويتبندی میشود (جدول .)9

تبیین عوامل کوچتک اجتمتاعی متؤثر بتر امنیتت ايتن بافتت،

جدول  -1میزان قدرت اثر تمام متغیرهای نهفته برونزا ( )KSI ،ξبر متغیرهای نهفته درونزا (.)ETA ،η
جهت مسیر

پارامتر

برآورد پارامتر

استانداردشدهB

t

اولویت تأثیر

عوامل
مديريت و نگهداری فضا

1/11

1/18

1/13

1

امنیت فیزيکی محیط

1/31

1/33

11/11

1

قلمروگرايی

1/38

1/31

11/19

9

تصوير و نگهداری از فضا

1/31

1/31

9/11

1

نظارت طبیعی و خط ديد

1/81

1/81

8/11

1

کنترل دسترسی

1/11

1/11

1/18

1

نتیجه و ارائه پیشنهادات

فیزيکی محیط با ضتريب معنتاداری  11.11و ضتريب تتأثیر

بر مبنای يافتته هتای ايتن جتدول ،از میتان عوامتل متؤثر بتر

 1.33بیشترين تأثیر را بر امنیتت بافتت داشتته استت .ستاير

وضعیت امنیت بافت ،شاخص مديريت و نگهداری فضتا بتا

شاخص های مربوط به امنیت نیتز بته ايتن ترتیتب وضتعیت

ضريب معناداری  1.13و ضريب تأثیر  1.11بیشترين تأثیر را

حاکم بر امنیت بافت فرسوده را تعیین می کنند :قلمروگرايتی

بر وضعیت حاکم بر بافت فرسوده شهر زنجان داشته استت.

با ضريب استاندارد  ،1.31تصوير فضا  ،1.31نظارت طبیعتی

همچنین ،در بین شاخص های مربوط به امنیت ،معیار امنیتت

و ختتط ديتتد  1.81و کنتتترل دسترستتی  . 1.11بتته عبتتارتی
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وضعیت حاکم بر امنیت اين بافت ،ابتدا تابعی از متديريت و

ساخت و ستاز و ...متی بینتیم و ايتن امتر بتدان معناستت کته

نگهتتداری فضتتا بتتوده و گويتتههتتای مربتتوط بتته متتديريت و

وضعیت نسبی امنیت در اين محالت ،به میزان متوسط متمايل

نگهداری فضا در سرنوشت کنونی آن تأثیر داشته است .پس

به زياد است.

بايد پذيرفت میان مديريت و نگهتداری محتیط محتالت بتا

مؤلفه قلمروگرايی و گويه های مربوط به آن ،در رده سوم

کاهش جرائم و حفظ امنیت ،رابطته وجتود دارد .نگهتداری

تأثیرگذاری بر وضعیت حاکم بر امنیت بافتت فرستوده بختش

بهتر از محیط ،عالوه بر افزايش قلمروگرايی در میان ستاکنان

مرکزی شهر قرار می گیرند .هايتدگر ،عقیتده دارد کته اجتزای

احساس تعلق به فضا را نیز ارتقا داده است و اين حتس را

اصلی قلمرو «مشخص بودن» و «دفا » از آن است .همچنتین،

القا می کنتد کته محلته فضتای امنتی دارد .طبتق تحقیقتات

يکی از مهم ترين آثار محیط ،بته ويتژه در بافتت هتای فرستوده

انجام شده پیشین در هر محله میان بستر و فضای ناهنجار بتا

«تعلق مکانی» است که تاحدودزيادی با هويت مکتانی ارتبتاط

آسیب پتذيری جترم ارتبتاط وجتود دارد .ايتن فضتاها از آن

دارد .قلمروگرايی مجموعه ای از آن دسته رفتارها و شاخص ها

جمله اند :کوچتههتای تاريتک ،فضتاهای خلتوت يتا خیلتی

می شود که يتک فترد يتا گتروه بتر مبنتای مالکیتت

شلوغی که بتا آدم هتای نتاجور پتر شتده انتد ،پیتاده روهتای
کم عر

و ورودی به مکتان هتايی کته بتا حضتور گتدايان،

ولگردان و جوانان بسته يا سد می شوند ،همچنین ،فضتاهايی
که ممکن است اتفاقهای خاصی در آنها رخ دهد.

محسو
فر

شده از فضای فیزيکی بروز می دهتد؛ درحتالیکته بترای

افزايش تعلق خاطر شهروندان نسبت به اموال و دارايی خود و
نیز ديگر فضاهای عمومی تالش میکند.
رتبه چهارم تبیین وضعیت حاکم بر امنیت بافت فرستوده،

بنابراين ،ساختار فیزيکی فضا يا به عبتارتی فترم فضتا در

تصوير و نگهداری از فضا است که معموال در محالت شهری،

چگونگی ايجاد يک فضای بدون دفا  ،نقشی انکارناپذير دارد

هر محله ای مشخصاتی جتدا از ديگتر محتالت دارد و ظتاهر

و به همین دلیل ،توجه به کیفیت های فترم فضتا اهمیتت پیتدا

فیزيکی آن ،نشان دهنتده رفتتار و روحیتات ستاکنانش استت.

می کند .بايد پذيرفت فضای محالت (ساختمان ها ،خیابتان هتا،

تحقیقات انجام شده نشان میدهند قلمرويی که بد تعريف شده

پیاده روها ،پارک ها و )...فضاهای رخدادن جترم نیستتند؛ بلکته

باشد (چه قلمروی خانه و چه قلمروی عمتومی) پرخاشتگری

ستتاختار و طراحتتی فضتتا بتته پیشتتگیری و بازدارنتتدگی از

بیشتری را به وجود می آورد ،بنتابراين ،اگتر ستاکنین محتالت

فعالیت های مجرمانه منجر می شوند و امنیت شتهری را بهبتود

بافت تصوير بدی از محیط داشته باشند ،احتمال ارتکا

جرم

می بخشند يا برعکس ،نتاامنی بته وجتود متی آورنتد .اختتالل

در آن فضا بیشتر خواهد بود.

فیزيکی (به طور مثال آشغال ،نقاشی های ديواری و خرابکاری)

نظارت طبیعی و خط ديد نیز جز نشانههايی هستتند کته

و بی فرهنگی در شتهر ،احستاس نتاامنی را تقويتت متی کنتد؛

بر وضعیت حاکم بر امنیت بافت تتأثیر متی گذارنتد .جتاکوبز،

همان گونه که تمايل به جرم و جنايت در برختی از محتیط هتا

درباره خود انتظامی بودن يک خیابان چنین توضتی متیدهتد:

متمرکز است و در برخی ديگر ،نسبت به ديگر محیطها میتزان

چشم های کسانی که ما همواره آنان را مالکان طبیعی و حقیقی

بیشتری از ترس وجود دارد .براين اساس ،مؤلفه امنیت فیزيکی

می نامیم ،بايد همواره خیابان را بنگرنتد .پیتاده روهتای خیابتان

محیط و گويه های مربوط بته آن ،وضتعیت حتاکم بتر امنیتت

بايد بهصورت مداوم استفاده شوند تا بر تعداد چشمهای نتاظر

محالت بافت فرسوده شهر را رقم می زننتد .امتروزه در چنتین

بر خیابان افزوده و به ساکنان آن ،شتیوه نظتارت آمتوزش داده

محالتی (اغلب بخش شمالی بافت) که اين وضعیت به نسبت

شود .او می گويد پیش نیاز اساسی برای مراقبت از محله ،تعداد

بهتر بوده است ،گرايش مهاجران و بخش خصوصتی را بترای

چشمگیری از مغازه ها و ديگر فضاهای عمتومی استت کته در
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طول پیاده روهای يک محدوده پراکنده شده باشند .زمتانی کته

بتته معنتتای کتتاهش فرصتتت بتترای ارتکتتا

محله به ساختمان های بهسازی شده جديدی تبتديل شتود کته

استراتژی هايی مانند :کنترل سازماندهی شده (نگهبتانی) کنتترل

بیتوجهی به خیابانها را در پی داشته باشند؛ کمکم خیابتانهتا

مکانیکی (قفلها) کنترل طبیعتی (تعريتف فضتای مناستب) و

امنیت خود را از دست میدهند.

کنترل فیزيکی (حصارها و ديوارها) است .اين مقولته در میتان

درنهايت ،کنترل دسترسی ها فرايندی است کته بته منظتور
تشتخیص ،توقیتتف يتتا بازرستتی افتترادی انجتتام متتیشتتود کتته

جتترم ،ازطريتتق

معیارهای تأثیرگذار بر وضعیت حاکم بتر امنیتت شتهری ايتن
بافت ،در رده آخر قرار میگیرد.

معیارهای الزم برای دسترسی مجاز را ندارند .کنترل دسترستی

جدول  -9ارائه پیشنهادات برای ارتقاء میزان امنیت بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان
مؤلفهها طبق اولویت
تأثیرگذاری

مديريت و نگهداری فضا

امنیت فیزيکی محیط

قلمروگرايی

تصوير و نگهداری از فضا

راهکارها
 - تقويت بیشتر امنیت به وسیله دستگاه های دولتی مانند نیروی انتظامی در حاشتیه پتارک هتا و خیابتان هتا در بافتت
فرسوده
 تقويت و ترغیب ساکنان محله برای همکاری با دستگاههای بیربط بهمنظور برقراری امنیت در محالت بافت
 جم کردن متکديان و معتادان در حاشیه پارکها و ساختمانهای مخروبه ،بهويژه در بافت فرسوده جنوبی
 افزايش فعالیتهای شبانهروزی مانند داروخانه ،سوپرمارکت و ...در محالت بافت ،بهويژه در بافت فرسوده شمالی
 ايجاد فضاهای تفريحی و فراغتی سالم ،ساختن سالن های ورزشی ،کتابخانه ،پارک و بسیاری از مکان هتای تفريحتی
برای پرکردن اوقات فراغت ساکنان ،خصوصاً جوانان اين محدوده تأثیر فراوانی در پیشگیری از جترائم خواهتد داشتت.
مطابق پژوهش میدانی يکی از خواسته های اصلی ساکنان ،ايجاد فضاهای گذران اوقات فراغت برای جوانتان و کودکتان
است ،چراکه هیچ نو فضای سبز عمومی و فضای بازی کودکان در محله وجود ندارد.
 تعمیر و نگهداری مناسب مبلمان شهری ،تابلوها و عالئم شهری
 ساماندهی ساختمانها و فضاهای عمومی متروکه و بدون استفاده در محالت بافت
 حذف فضاهای غیرضروری و مبهم در ساخت و سازهای جديد در محالت بافت
 پرهیز از ساخت مسکن بلندمرتبه و مستعد جرم و تشويق به ساخت خانه های تتک واحتدی و دو تتا سته طبقته (بته
اعتقاد نیومن ،ساختمانهای بلندمرتبه برای خانوادههای با درآمد زياد و فرزندان کم ،موفق عمل میکنند؛ زيترا بته دستت
نگهبان و با کمک ابزارهای امنیتی چون دوربین های مداربستته و قفتل هتای مخصتوص ،ستاختمان بته ختوبی محافظتت
میشود) بهويژه در محالت بافت شمالی
 به حداقل رساندن زوايای ساختمانها تاحدامکان ،بهويژه در محالت بافت
 تالش برای تمامکردن هرچهزودتر پرویههای نیمهکاره شهری مثل احداث ساختمانهای نیمهکاره
 برای تقويت قلمروگرايی الزم است به معیارهای شهروندان بهمنظور ارزيابی و انسجام مکان زندگی توجه کرد.
 در طراحی فضاها بايد به تنو و تفاوت های فرهنگی شهروندان توجه کرد و فضاهايی متناسب با افتراد آن محتل و
متناسب با زمینه اجتماعی و فرهنگی آن ايجاد کرد.
 تقويت قلمروگرايی برای شهروندانی که در فضتاهايی بتا استتفاده و کتاربریهتای شتبانهروزی هستتند ،مهتمتتر از
شهروندانی است که در فضاهايی با کاربریهای روزانه به سر می برند.
 استفاده از آموزه های نظريه پنجره های شکسته بايد مدنظر قرار گیرد .وجتود عالئتم خرابکتاری در يتک ستاختمان،
درآينده امکان وقو بزه را در آنجا افزايش می دهد؛ بنابراين ،بايد خرابی های رخداده را هرچه سري تر برطترف کترد .بته
همین دلیل ،استفاده از مصال و لوازمی با امکان خرابی کمتر ،بسیار مؤثر است .وجود بعضی عالئم بتی نظمتی در نمتای
ساختمان در کاهش کیفیت امنیت آن نقش بسزايی دارد و بايد آنها را برطرف کرد .ازجمله اين بی نظمی ها امتوری چتون
ديوارنويسی ها يا برچسب های تبلیغاتی بکر می شوند .چنان چه ديوارنويسی ها کنترل نشوند ،بايد منتظتر خرابکتاری هتای
بعدی و بهتب آن ،مناسبشدن محیط برای ارتکا جرم بود.
 ايجاد روشنايی کافی و بهبود نورپردازی در معابر و مکان های خلوت ،ازجمله اقداماتی استت کته فضاستازی بترای

تحلیل مکانیزمهای سپتد مؤثر بر امنیت و کاهش بزه در بافتهای فرسوده شهری (مطالعه موردی بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان)

نظارت طبیعی و خط ديد

کنترل دسترسی

ارائه راهبردهای انتظامی برای
تقويت امنیت بافت
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اعمال مجرمانه را کاهش می دهد و کنترل جرائم را در اين مناطق آسان تر می کند .تاريکی از آن دسته عتواملی استت کته
به شدت میزان کنترل اجتماعی را کاهش می دهد و اين امر ،باعث می شود تا احتمال وقو برخی جرائم بیشتر شود؛ زيترا
بعضی از جرائم تاحدودزيادی نیازمند و متکی به محیط تاريک هستند.
 استفاده از نیروهای مردمی در خیابانها
 استفاده از محوطهسازی ،حفاظ و نرده در طراحی شهر
 نظارت اعم از نظارت طبیعی يا با استفاده از وسائلی مانند دوربین مداربسته ،باعث می شود فعالیت مجرمانته کتاهش
يابد .به طورخالصه ،نظارت به اين معناست که بفهمیم مردم در حال انجام چه کاری هستند .مردم در مناطق عمتومی کته
امکان ديدن و ديده شدن در آنها بیشتر است ،احساس امنیت بیشتری دارند .سه ستازوکار بترای تستهیل مراقبتت طبیعتی
پیشنهاد میشود :الف) استفاده متنو از ساختمانهای بازار ) ،طرح و منظره پالکها و ج) استفاده از نور و روشنايی.
 ايجاد زيرساختهای مناسب برای برقراری امنیت ،مانند چراغهای شبانه در بافت
 تعبیه پنجره رو به تمام فضاهای شهری اعم از خیابان ،کوچه ،میدان ،میدانچه و پیاده رو برای ايجاد فرصت به منظتور
افزايش چشمهای ناظر در محالت بافت
 تأمین روشنايی مناسب و استاندارد ،بهويژه برای فضاهای آسیبپذير و خصوصا در اليههای زيرين محالت بافت
 کاربریهای خردهفروشی در مجتم های مسکونی بايد نقش نظارتی محله را داشته باشند.
 عاليم و تابلوها بهتر است خبری و بازدارنده (مانند ورود به اين فضا ممنو استت) باشتند و در آنهتا از نمادهتا و
سمبلهای استاندارد استفاده شود.
 آرام کردن معابر عري در مرکز بافت و يک طرفه کردن مسیرهای ورودی به محالت که ازجمله مهتم تترين عوامتل
محرک در اين زمینه ،اين موارد هستند :شلوغی بیش ازحد خیابان ها و معابر اين منطقه بر اثر رفتت و آمتد افتراد پیتاده و
سواره و سروصدای ناشی از آنها ،انباشتگی شديد ساختمان ها ،کمبود فضا ،فرسودگی و کثیفی نماها و ترکیب ناهماهنگ
بناهای مجاور.
 دسترسی محدود :از ايجاد شکاف ها در خیابان جلوگیری شود .برای مثال ورودی حیاط های داخلی که ممکن است
پس از تاريکی هوا محیطی خلوت ايجاد کند.
 گیاهان کوتاه بین مسیرهای پیاده و سواره طراحی شوند.
 گذاشتن تلفنهای اضطراری حتی بهصورت مجانی بهويژه برای دسترسیهايی که مربوط به کاربریهتای حستاس و
باارزش هستند.
 محل استقرار ايستگاههای اتوبوس نزديک ورودیها باشد ،نه در جاهای خلوت.
 اصالح روشنايی معبر
 ايجاد صندوقهايی برای ارائه پیشنهادها و نظرهای مردم و ارتباط مردم با پلیس در شهر
 ايجاد سايتهايی برای آشنايی بیشتر مردم با خدمات پلیس زنجان و ارائه نظرها و پیشنهادهای مردم
 برگزاری همايش و نشستهای علمی پلیس با نخبگان و مراکز دانشگاهی
 افزايش نظارت پلیسی و امنیتی در فضاهای عمومی که به علت موقعیتت توريستتی بافتت ،بته خصتوص در مواقت
پرتراکم مثل ايام تعطیل ،استفادهکنندگان و کاربران از اين فضاها چند برابر میشوند.
 نظام انتظامی و قضايی بايد بعضی از مسئولیتها را به مردم و گروههای اجتماعی واگذار کند.
 ضرورت دارد اين گونه طرح های شناسايی به کمک يک تیم متخصتص در شتورايی متشتکل از مستئوالن متديريت
شهری مطرح شوند تا همه با اين بحث و چالش هايش آشنايی پیدا کنند .همچنین ،به نوعی با کار آسیب شناستی شتهری
آمیخته شوند و برای بهبود اوضا فعلی تصمیمهای مناسبی بگیرند.
 تجهیز مراکز انتظامی شهر زنجان به سیستم های اطالعات جغرافیايی و پايگاه های داده های مکتانی بترای تستهیل در
خدمات رسانی امنیتی و زمینه کشف جرم (تهیه و ايجاد بانتک اطالعتاتی زمتین مرجت دربتاره تمتام جترائم) تعقیتب و
دستگیری مجرمان و تشخیص و کنترل مکانهای بالقوه جرمخیز و مجرمپرور شهر
 به منظور دستیابی به امنیت شهری پايدار در زمینه پیشگیری از جرائم و خشونت های شهری تالش های جدی بترای
همکاری فنی و علمی در قالب برنامههای توسعه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی متمرکز شوند.
 برای تحقق امنیت شهری پايدار ،اين قانون ها درنظر گرفته شوند :مشارکت مردم ،کیفیت زنتدگی ،عتدالت محتوری،
حفاظت محیطی ،رضايتمندی مردم و رف نیازهای اساسی.
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نعمت آباد منطقه  13تهران)» ،نشتريه هويتت شتهر،

منابع
بتتوزان،

 .)1918( .متتردم ،دولتتتهتتا و هتتراس ،ترجمتته:
پژوهشکده مطالعتات راهبتردی ،تهتران :انتشتارات
پژوهشکده مطالعات راهبردی.

پرچکانی ،ح .)1981( .توسعه فیزيکی شهر زنجان ،پايتان نامته
کارشناسی ارشد ،دانشگاه زنجان.

س  ،1ش  ،1ص .91-11
قرايی ،ف.؛ رادجهانبانی ،ن .و رشیدپور ،ن« .)1983( .بررستی
و سنجش حس امنیت در مناطق مختلتف شتهری»،
آرمانشهر ،د  ،9ش  ،1ص .11-91

قزلباش ،س .)1981( .ناهنجاری های کالبدی در مناطق اسکان

تاجران . ،ا .و کالکتی ،ح« .)1988( .بررستی تتأثیر عملکترد

غیررسمی شهرها و تأثیر آن بر وقو ناهنجاری های

پلتتیس بتتر احستتاس امنیتتت شتتهروندان تهرانتتی»،

اجتماعی متورد مطالعته منطقته استکان غیررستمی

فصلنامه مطالعات مديريت انتظتامی ،دوره  ،1ش ،1

بی سیم در شهر زنجان ،پايان نامه کارشناسی ارشتد،

ص .111-181

دانشگاه زنجان.

حیتتدری ،ت .و کالنتتتری ،م .)1939( .آستتیبشناستتی بافتتت

کالرک ،ر« .)1981( .نظريه پیشگیری جترم ازطريتق طراحتی

تاريخی شهرها در برابر بزهکاری با تأکید بتر بتازار

محیطی» ،ترجمه :محمدحستن جعفريتان ،فصتلنامه

سنتی زنجان ،زنجان :نشر آبرکلک.

مطالعات مديريت انتظامی ،س  ،9ش  ،9ص -119

زنگانه ،ا.؛ جانه. ،؛ زنگانه ،ا .و امیرحتاجلو ،ا .)1931( .زوال
شهری ،تهران :انتشتارات جهتاد دانشتگاهی واحتد
خوارزمی.

.111
کالنتری ،م.؛ صالحی ،ر.؛ بیات رستمی ،ر  .و کرمی ،ا.)1983( .
«تحلیتتل فضتتای الگوهتتای بتتزه ستترقت در بختتش

سلطانی ،ر« .)1913( .زنجان به روايت مینورستکی» ،فصتلنامه

مرکتتزی شتتهر زنجتتان بتتا استتتفاده از ستتامانههتتای

فرهنگ زنجان ،س  ،1ش  ،1ص .91-11

اطالعتتات جغرافی تايی ( ،»)GISفصتتلنامه مطالعتتات

صالحی ،ا .)1981( .ويژگی های محیطی فضاهای شهری امتن،

امنیتتت اجتمتتاعی ،دوره جديتتد ،ش  ،11ص -111

تهران :مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی و معماری.

.111

عبتتداللهیحقتتی ،م .)1989( .پیشتتگیری از جتترم ازطريتتق

متتتازلو ،آ .اچ .)1911( .انگیتتتزش و شخصتتتیت ،ترجمتتته:

برنامه ريزی کاربری اراضتی شتهری متورد تحقیتق

احمدرضتتوانی ،مشتتهد :انتشتتارات آستتتان قتتدس

سرقت در شهر زنجان ،پايان نامه کارشناسی ارشتد،

رضوی.

دانشگاه زنجان.
عبدی ،ت.؛ شرافتی پتور ،ج .و ستجادی ،غ ر« .)1988( .تتأثیر
عملکرد پلیس اجرايیات در افزايش احساس امنیت

مشتتکینی ،ا .)1981( .بافتتت قتتديم شتتهر زنجتتان و بررستتی
روشهتتای متتؤثر در ستتاماندهی آن ،زنجتتان :نشتتر
استانداری زنجان.

شهروندان مراجعه کننتده بته بوستتان هتای تهتران»،

مهندسان مشاور آرمانشهر .)1988( .مطالعتات وضت موجتود

مطالعات مديريت انتظتامی ،س  ،1ش  ،1ص-111

بافت فرسوده شهر زنجان ،جلد اول ،زنجتان :نشتر

.181

مسکن و شهرسازی استان زنجان.

عسگری تفرشی ،ح« .)1983( .بررسی عوامل محیطی متؤثر در

نويتتدنیا ،م« .)1983( .اولويتتت امنیتتتی شتتهروندان در منتتاطق

نوسازی بافت های فرستوده شتهری بترای افتزايش

مختلتتف شتتهر تهتتران» ،فصتتلنامه علمتتی پژوهشتتی

امنیت محلی (نمونه متوردی بافتت فرستوده محلته

جغرافیای انسانی ،س  ،1ش  ،1ص .81-33
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