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چکیده
زمینه و هدف :امروزه با افزایش اندازه ،وسعت شهرها ،روابط اجتماعی و تعامالت بین شهروندان تضععی

شتعته اسعت

پلیس به عنوان نماینده اجرایی قوه مقننه و همچنعین عضعوی فععا رر جامععه نقعش تیعاتی رر تع مین امنیعت رارر مقالعه
تاضر به بررسی نقش پلیس بر میزان تعامالت اجتماعی شهروندان رر فضاهای عمومی شهری رر شهر سعززوار بعهعنعوان
رومین شهر پرجمعیت استان مرزی خراسان رضوی پرراخته است
روششناسی :روش پژوهش رر این پژوهش توصیفی-تحلیلی میباشد جهت سنجش روابعط پژوهش ،از پرستععنامه
محقق ساخته رر قالب مقیاس پنج شزینعهای لیكععرت اسعتفاره شعده اسعت روایعی پرستعنامه از يریعق روش محتعوایی-
صوری توسط تعداری از اساتید رشته معماری و شهرسازی و همچنین از يریق تحلیعل ععاملی ت ییدی برای روایعی سعازه
مورر ت یید قرار شرفت پایایی پرستنامهها نیعز از يریق ضعریب آلفعای كرونزاخ به ت یید رسعید جامععه آمعاری پعژوهش
تاضر شامل 932نفر از ساكنین محله پاسداران شهرستان سززوار بوره اسعت كعه براسعاس فرمعو كعوكران و بعا اسعتفاره
ازنمونهشیری تصارفی ساره تعیین شررید كه با توزیعع  972پرستعنامه و نعرخ بازشتعت  88ررصعد نهایتعاً 949پرستعنامه
مزنای تجزیه و تحلیل راره ها قرار شرفت.
یافتهها و نتایج :یافتههای این پژوهش كه با استفاره از نرم افزار آموس و رر قالعب روش معد یعابی مععار ت سعاختاری
انجام شده است ،تاكی از آن است كه پلعیس از يریعق برقعراری امنیعت جعانی و معالی معیتوانعد بعر افعزایش تععامالت
اجتماعی شهروندان اثرشذار باشد
واژههای کلیدی
پلیس ،امنیت ،تعامالت اجتماعی ،شهرسززوار ،محله پاسداران

 . 1دانشیار گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه حکیم سبزواری( ،نویسنده مسئول)
shahab.arch@gmail.com
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه حکیم سبزواری.
 .3مربی گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری.

مقدمه
تیات جمعی رر فضاهای عمومی فرصتی جهت رها شدن از تنشهای روزمره ،شعذران
اوقات فراغت ،تععامالت اجتمعاعی (سعینت )1274 1،و شررهمعایی افعرار و شعروههعای
مختل

و بستری برای تضور ،آزاری بیان و ابعراز آنهعا رر فضاسعت (وایعت)12819،

افععزایش تعععامالت اجتمععاعی شعهروندان یكععی از عوامععل مهععک رر شععكلشیععری سععرمایه
اجتمععاعی شععهر اسععت(پیتر )91113،و بععر تععس تعلععق مععررم تاثیرشععذار مععیباشععد
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(ریگر )12814،به عقیده سنت افرار وقتی می توانند اجتماعی شده و وارر اجتماع شوند
كه از تمایت افرار ریگر برخوررار باشند این اتسعاس رر مكعانهعا عمعومی و جمععی
بوجور میآید و ویژشی فضاهای عمومی فراهکآوری فضا جهعت تضعور شعهروندان و
افععزایش تعععامالت میععان آنععان است(سععینت )1284،كاتععل 2و همكععارانش نیععز ارتقععای
تعامالت اجتماعی را رر افزایش تس خوشزختی مررم مؤثر معیراننعد(كاتل )9118،رر
واقع افزایش تعامالت اجتماعی رر ایجار رابطه روستی اجتماعی مؤثر میباشد و یكی از
مهک ترین عملكررهای فضعاهای عمعومی شعهری بایسعتی افعزایش ایعن تععامالت باشعد
(سیلند ) 9112 6،و این رر تالی است كه آنچه ما رر جوامع امروزی شعاهد آن هسعتیک
كاهش ارتزاط افرار با یكدیگر است چنانكه با افزایش اندازه ،وسعت شهرها ،سعرعت،
تراكک و غیره ،روابط اجتماعی و تعامالت بین شهروندان تضعی

شتته اسعت(بهزارفر و

يهماسزی )1329 ،و فضاهای عمومی شهری بعرخالف شذشعته تعداعیكننعده تععامالت
اجتماعی شهروندان نیست شهر سززوار نیعز از ایعن قضعیه مسعت نی نمعیباشعد و علیعرغک
پیتینه و سزقه تاریخی این شهر و معماری خاص فضاهای جمععی برخعی از محعالت آن
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1.Sennet.
2.Whyte.
3. Peters.
4. Riger.
5.Cattell.
6Seeland.

كه رعوتكننده مررم به این فضاها و تعامالت آنها بعه تزعع آن معیباشعد رر برخعی از
محالت چون محله پاسداران با توجه به معماری جدیعد و افعزایش تعراكک بعا متعكالتی

861

چون كاهش هویت و تس تعلق ،میزان تضورپذیری و تعامالت اجتماعی روبرو است
خراسان رضوی از ضروریات محسوب میشررر
از عوامل مهک و مؤثر رر تضورپذیری افرار و میزان تعامالت اجتماعی شعهروندان رر
فضاهای عمومی شهری میزان امنیت این فضاها میباشد رر واقع استفاره مطلوب از ایعن
فضاها وقتی به معنای واقعی شكل میشیرر و كعاربران فضعاهای عمعومی هنگعامی معی-
توانند با آرامش به استفاره از زیزاییهای تدارک ریدهشده بپررازند كه اتسعاس امنیعت
رر آن فضععا راشععته باشند(تسععینی و همكععاران )187 :1324 ،پلععیس بععه عنععوان نماینععده
اجرایعی قعوه مقننععه و همچنعین عضعوی فععا رر جامعععه نقعش تیععاتی رر تع مین امنیععت
رارر(نایبپور و همكاران )78 :1323 ،و رر قالب سازمان نیروی انتظامی تفظ آسعایش
و امنیععت عمععومی محععور و اسععاس فعالیععتهععای ایععن سععازمان اسععت و بایسععتی بععا انجععام
فعالیتهای متنوع رر توزه مسئولیتهعای خعور ،امنیعت فعرری و عمعومی را رر جامععه
برقرار و به تقویت تس امنیت رر میان اقتار مختل

پرراخته و زمینه رشعد و پویعایی را

رر كتور فراهک آورر(پورمؤذن )119 :1382 ،این سازمان با پتعتوانه قعانونی و اجرایعی
رر برقراری نظک و امنیت مرتزط است و با نهار تكومت رر جهت رسعتاوررهای انقعالب
ارتزاط رارر و عملكرر آن بر امنیت جامعه مؤثر معیباشعد(رتیمی خورشعیدوند:1388 ،
 ) 97-96بنابراین برای انجام وظیفعه خعور بعه شعكلی مطلعوب بایسعتی ررک ررسعتی از
ساختار فرهنگی ،اجتماعی و اقتصاری منايقی كه رر آن بعه خعدمت معیپعررازر راشعته
باشد(نایبپور و همكاران )78 :1323 ،تا آنكه با توجه به اهمیت و نقعش پلعیس رر
ت مین امنیت شهرها و فضاهای عمومی و نقش مؤثر امنیت رر میعزان تععامالت اجتمعاعی

بررسی نقش پلیس بر میزان تعامالت اجتماعی شهروندان در فضای عمومی ...

بنابراین توجه به این مسئله رر شهر سززوار بعهعنعوان رومعین شعهر بعزرت اسعتان معرزی

این سوا مطرح میشررر كه پلیس چگونه میتوانعد بعر میعزان تععامالت شعهروندان رر
فضاهای عمومی شهری ت ثیرشذار باشد؟ به عزعارتی ریگعر مسعئله اصعلی ایعن پعژوهش
بررسی نقش پلیس بر میزان تعامالت اجتماعی شهروندان رر فضاهای عمومی شعهری بعا
میانجیشری امنیت اجتماعی میباشد
بیان مسأله
زندشی شهری با تنوع ارزشها و پندارها ،رر كنار ابععار م زعت شسعتررهای كعه رارر ،بعا
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جعذب و تجمععع مععررم ،موجزععات تتعدید اخالفععات و برخوررهععای اجتمععاعی را فععراهک
مینماید(شیخاوندی )82 :1383،بطوریكه رر رنیای امروز منايق شهری جرمخیزترین
و از همینرو ،ترسآفرینترین مكانها به شمار میروند رر واقع شهرنتعینی روزافعزون
رر شهرهای امروزی سزب شده كه ررهک تنیدشی و فتررشی جمعیت ،رارای پیامدهای
شستررهای شررر كه یكی از آنها افزایش جرم و ناهنجاریهای اجتماعی اسعت(تقوایی
و همكاران )11382،ضرورت توجه به این مهک رر شهرها خصوصاً از آن جهت اهمیت
رارر كه همواره بختی از جمعیت شهرها را مهاجران تتكیل میرهندكه برخی از آنهعا
بهرلیل عدم تطابق اجتماعی بامحیط جدید ،جرایک و انحرافات فراوانی را مرتكعب معی-
شوند(میرخلیلی )928 :1387،از اینرو یكعی از مزعات یكعه امعروزه بایسعتی رر شعهرها
مورر توجه اساسی قرار شیرر ،مطالعات انحراف اجتماعی رر زندشی شعهری اسعت كعه
مقولة جرم رر رأس آن قرار رارر این مهک كه بايرز تفكر ،فرهنع ،،پیتعرفت و عقعب
ماندشی جوامع ،ارتزاط تنگاتنگی رارر(مافی )133 :1387،جدا از اینكه با اصو مسعلک
نظام شهری تعارض رارر ،همراه خور سرخوررشی شهروندان و نعزو محسعوس سعط
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كیفیت زندشی شهروندان را نیعز ررپعی خواهعد راشعت(تاتمینعژار و همكعاران:1323،
 )999باعط

بدین مسئله ،عمل آشاهانهی مدیریت و برنامهریزان شعهری ،رر شعناخت

توزیع فضایی متعكالت مختلع  ،جهعت كعاهش نعابرابریهعا و بهزعور كیفیعت محعیط

كالزدی از يریق ارتقاء كیفیت زندشی و رر نهایت نیل به سمت توسععة پایعدار شعهری،
مستلزم ررک و شناخت تحلیلی از وضعیت موجور جغرافیایی از مسئله معیباشعد(لینچ،

1

878

 )98 :9111براین اساس ،پژوهش تاضر رر جهعت رفعع ایعن متعكل بعه بررسعی نقعش
امنیت اجتماعی پرراخته است
مبانی نظری
امنیت
واژه امنیت 9از ریته تین 3شرفته شده اسعت كعه رر لغعت بعه معنعای «نداشعتن رلهعره و
رغدغه است» میباشد و معنای لغعوی آن رهعایی از خطعر ،تهدیعد ،آسعیب ،اضعطراب،
هراس ،ترس ،نگرانی یا وجور آرامش ،ايمینان ،آسایش ،اعتمار ،ت مین و ضعامن اسعت
(اسماعیلپور و فخعارزاره )3 :1329 ،امنیعت رر معنعای كلعی آن یعنعی تضعمین تعداوم
ارضاء نیازهای انسانی (اصغرپور ماسوله و كامل قالیزاف )3 :1329 ،و به معنای رهایی از
خطر یا مخايرات و یا از لطمعات ،ایمنعی روانعی ،رهعایی از هعراس یعا ترریعد ،متعوش
نزورن ،نزورن اتتما ناكامی و چیزی كه ايمینان و ایمنی می رهد(ضرابی و همكعاران،
 )117 :1321اتساس امنیت نیز به معنای اتساس آرامش و ايمینان از ععدم تععرض بعه
جان ،ما و سعایر تقعوا انسعان اسعت ایعن ارزش انحصعاری ،یكعی از ضعرورتهعای
زندشی فرری و اجتماعی است (تقیقتبین و جاللی )3 :1329 ،رر این پژوهش امنیعت
به یه بُعد مالی ،جانی و كالزدی تقسیک شرریده است

1.Linch.
2 .Security.
3. Secures.
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پلیس بر میزان تعامالت اجتماعی شهروندان رر فضاهای عمومی شهری با میعانجیشعری

تعامالت اجتماعی
ت كید و توجعه بعه تضعورپذیری ،اجتمعاعپعذیری و تعامعل اجتمعاعی فضعاهای شعهری
موضوع جدیدی نیسعت و رارای قعدمت بسعیاری معیباشعد و چنعین فضعاهایی رر اروار
مختل

به اشكا شوناشون رر شهرها تضور یافته و سزب شكلشیری بافتهای شهری

سرزنده رر پیرامون یا بر تعو محعور خعور شعده اسعت آشعورا 1رر شعهرهای یونعانی،
فروروم 9رر شهرسازی رومی ،میدان و بازار رر شهرهای قرون وسطی و نمونعه بعارزی
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از فضاهای شهری هستند كه عالوه بر ماهیعت فضعایی از كاركررهعای اجتمعاعی بسعیار
عمدهای برخوررارند(راست بین و همكاران )36 :1321 ،اما پس از انقعالب صعنعتی بعا
افزایش اندازه ،وسعت شهرها ،سرعت ،تراكک ،تضور اتومزیل و غیره ،روابعط اجتمعاعی
و تعامالت بین شهروندان تضعی

شتته است و این رر تالی است كه فضاهای عمومی

شهری تنها یک كالزد نیست بلكعه كعنشهعای اجتمعاعی و تععامالت شعهروندی را نیعز
رربرمیشیرر كه بایستی رر يراتیها و برنامهریزیهعا لحعاگ شعررر رر معورر تعریع
تعامالت اجتماعی میتوان عنوان نمور تعامل اجتماعی به معنای ایجار رابطه بین رو نفعر
یا بیتتر است كه منجر به واكنتی میان آنها شور و این نوع واكنش برای هر رو يعرف
شناخته شده است الزته رر تعاریفی تعامالت اجتماعی یک موضوع فیزیكی ،یک نگعاه،
یک مكالمه بین افرار تعری

شرریعده اسعت(بهزارفر و يهماسعزی )18 :1329 ،رر ایعن

مطالعه تعامالت اجتماعی نوع او مدنظر میباشد
چارچوب نظری
رر راستای ت مین امنیت ،اندیتمندان مختلفی بعا توجعه بعه تخصعا و ایعدیولوژی خعور
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نظریات متفاوت رر این باب ارایه نمورهاند و میتوان به شیوه زیر رستهبندی كرر

:

1 .Agora.
2. Forum.

دسته اول .کنترل اجتماعی
شروهی از اندیتمندان و صاتب نظران معتقدند اصل وجوری امنیت چه بعه لحعاگ بُععد
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عینی و چه بُعد ذهنی ،تنها از يریق كنتر اجتمعاعی تع مین معیشعور رر تقیقعت آن را
می پررازر كه جامعه با ارایه سازوكارهایی اعضای خور را وارار به سازشاری معیكنعد و
از ناسازشاری باز میرارر و برای اینكه بتوان نظک اجتماعی را برقرار نگاه راشت ،بایعد
رفتارهای اجتماعی الگعو شعدهای را از يریعق اجتمعاعیشعدن و بعه كمعک كنتعر بعه
اعضای جامعه تلقین یا تحمیل كرر كه این كنتر معیتوانعد توسعط رولعت ،معررم و یعا
وجدان فرر انجام شررر (ستوره)1388 ،
دسته دوم .کالبدی -طراحی
رر نظریاتی كه توسط شهرسازان و معماران مطعرح شعده اسعت كالزعد رر میعزان امنیعت
مؤثر رانسته شده است از جمله این نظریهپررازان رر این زمینه آركالرک معیباشعد بعه
نظر او موقعیت ،وضعیت ،خصوصیت و كیفیت وسایل ،اماكن و منايق رر میزان جعرم و
نوع جرم منطقه رخیل هستند اسكار نیومن 1نیعز رر نظریعه خعور تحعت عنعوان فضعاهای
قابل رفاع 9رر سا  1279به این مسع له توجعه كعرره اسعت براسعاس ایعن نظریعه اصعو
فضای كالزدی یک محله بایستی به شونهای باشد كعه سعاكنان قعارر بعه ریعدن و كنتعر
محیط ايراف خانههایتان باشند رر نظریه پنجعره شكسعته 3كعه توسعط «جیمعز كیعو» و
«كلین »،رر سا  ،1289ارایه شد .نیز ناریده شرفتن و عدم توجه به كالزد عامعل نعاامنی
ررنظر شرفته شده است شكستن پنجرههای بیتتر هزینه و اهمیتی ندارر نظریعه ریگعری
رر زمینه امنیت با رید كالزدی رررهه  1271و 81با عنوان «جلعوشیری از جعرم از يریعق
1. Oscar Newman.
2. Defensible Space.
3. Broken Window.
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منت وجعوری و پدیدآورنعده امنیعت معی راننعد نظریعه كنتعر اجتمعاعی بعه ایعن مسعاله

يراتی محیطی» 1مطرح شد ایعن ایعده براسعاس نظریعات نیعومن ( )1279و ری جفعری
( ) 1271انتتار یافت این نظریه رر رو نسعل بعه تكامعل رسعید نسعل او ایعن نظریعه بعه
بررسی آكارمیک راهزررهای سیستماتیک كاهش جعرم از يریعق كعاهش فرصعتهعای
ارایه شده توسط محیط فیزیكی می پررازر اصو این راهزررهعا شعامل نظعارت يزیععی،
كنتر رسترسی ،تقویت قلمروشرایعی و جایگعذاری مناسعب كعاربری زمعین معی شعور
وجور فضای خالی ،فرورفتگیها و قطع ارتزاط بصری ،زیرشذرها ،شورها و زیرپلعههعا
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از جمله فضاهای غیرقابل رفاع معرفی میشعوند (مویعدفر )1324 ،اصعو بنیعاری نسعل
روم مضاف بر اصو كالزدی به عوامل اجتماعی نیز توجه راشت و راهزررهعای خعور را
با استفاره از نگاه جین جیكوبز به روابط با همسعایههعا وجامععه محلعی ،ارایعه رار چهعار
راهزرر جدید عزارتند از همزستگی اجتماعی ،اتصا  ،فرهن ،اجتماعی و ظرفیت آسعتانه
(كاوه )1321 ،
دسته سوم .فرهنگی -اجتماعی
عوامل فرهنگی از ریگر موارری است كه رر نظریات مورر توجه قرار شرفته شده است
راپاپورت اساس شكل شیری فضعاهای زیسعتی را رر فرهنع ،معررم جسعتجو معیكنعد
بنابراین رر هر فضا نظکهای مختل

براساس فرهن ،خاص معررم و اعمعا آنهعا قابعل

مطالعه ،شناخت و پیشبینعی اسعت (رفیععپعور )1378 ،براسعاس نظریعه جعان لنع ،نیعز
افزایش رابطه مررم با قرارشاه ها و مكانهای رفتاری و ایجار روابط متقابعل بعا ریگعران،
آشنایی و وابستگی به مكان را رشد راره و بنیعانهعای ععايفی را مسعتحكک معیسعازر و
اضطراب مررم را رر محیط كاهش میرهد (كاوه )1321 ،بنا بر اعتقار روركیک اشعر رر
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جامعه ای همزستگی اجتماعی قوی باشد ،افرار از هنجارهای اجتمعاعی تزعیعت و رر غیعر
اینصورت رچار هنجارشكنی و رفتار مجرمانه میشوند و امنیت جامعه به خطر معیافتعد
1 .CPTED.

(ستوره )134 :1388 ،رر واقعع رر جامععهای كعه همزسعتگی قعوی و فرهنع ،متعترک
وجور راشته باشد ،همزستگی اجتماعی افزایش یافته و نظک اجتماعی عینیت مییابد و بعه

871

تزع آن با افزایش امنیت روبرو خواهیک بور

برخی از نظریه پررازان نگرشی اقتصاری به مسئله امنیعت رارنعد از سعررمداران نظریعات
اقتصاری ماركس معی باشعد بعه اعتقعار وی اقتصعار زیربنعا و سعایر نهارهعای اجتمعاعی،
فرهنگی ،ایدیولوژی ،خانواره و روبنا است وی جامعه را به رو رسته مالكین وسعایل
تولید و فاقدین وسایل تولید رستهبندی معیكنعد رر تعالیكعه از نظعر وبعر ،مالكیعت،
قدرت و تی یت با وجور وابستگی متقابلتان سه بنیان متمایزند كه بر روی آنهعا نظعام
قتربندی رر هر جامعهای سامان مییابد تفاوت رر مالكیعت امعوا  ،منتع يزقعهبنعدی
اجتماعی است رر نتیجه افراری كه رر يزقه اجتماعی با تری قرار رارند اتسعاس تعلعق
بیتتری به جامعه و ارزش های آن(برای تفظ موقعیت خور) رارند این رر تعالی اسعت
كه افراری كه رر يزقههای پایین جامعه قرار رارند به رلیل موقعیت خور كمتعر اتسعاس
تعلق می كنند و اتسعاس نارضعایتی ناشعی از ایعن وضععیت رر وقعوع جعرم رر جامععه و
ناامنی مؤثر میباشد
رر نظریههایی كه مطرح شد هر یک از متخصصان و نظریهپررازان با توجه به نگرش،
تخصا ،موقعیت ،زمان و مكان خور عامل یا عواملی را بهعنوان عوامل مؤثر بعر تع مین
امنیت معرفی كررهاند اما مسالهای كه مهکتر مینماید نقش هر یعک از ایعن عوامعل رر
ت مین امنیت و امنیت شررشگری میباشد و اشر بخواهیک با ریدی جامع و سیسعتماتیک
و جغرافیایی به تزیین موضوع امنیت بپررازیک بایستی به تمامی عوامل رر این زمینه توجعه
شررر
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دسته چهارم .اقتصادی

پیشینه پژوهش
با توجه به اهمیت موضوع مورر مطالعه ،مطالعاتی تاكنون رر این زمینه انجام شعده اسعت
كه رر زیر به چند نمونه از آن اشاره میشررر:
 انتظاری و همكارانش ( )1324رر پژوهتی تحت عنوان ((اتساس امنیعت اجتمعاعیو عوامل مؤثر بر آن با ت كید بر نقش پلیس)) به این نتعایج رسعت یافتنعد كعه میعزان
اعتمار اجتماعی ،نگرش به عملكعرر نیعروی انتظعامی ،میعزان متعاركت اجتمعاعی و
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پایگاه اقتصعاری -اجتمعاعی پاسعخگویان رر تزیعین میعزان اتسعاس امنیعت اجتمعاعی
شهروندان نوری سهک عمدهای رارر
 نایب پور و همكارانش( )1323رر پژوهتی تحت عنعوان «نقعش پلعیس رر اتسعاسامنیت اجتماعی پایدار(مطالعه مورری :شهر رهگالن)» به این نتایج رست یافتند كعه
بین سه شیوه (توانایی ،عملكرر ،جدیت) پلیس و اتساس امنیت اجتماعی شهروندان
رابطه معناراری وجور رارر
 رر پژوهتی ریگرخاكپور( )1321ضمن خاير نتعان كعررن اهمیعت امنیعت و نقعشپلیس رر ت مین آن بكارشیری مدیریت رانش را رر سعازمان نیعروی انتظعامی جهعت
كارایی بیتتر این سازمان توصیه مینماید
 ربانی و همكارانش( )1321نیز رر پژوهش خعور بعه بررسعی نقعش پلعیس رر تع مینامنیت و جذب شررشگری رر شهر اصفهان پرراختهاند براساس نتایج ایعن پعژوهش
شررشگران از نحو ه ايالع رسعانی پلعیس ،نظعارت پلعیس بعر عملكررهعا و همچنعین
تراكک زیار رر برخی از مراكز شررشگری رضایت كمتری راشتهاند ولعی رر كعل از
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میزان امنیت شهر اصفهان راضی بورهاند

 پورمؤذن( )1382نیز از جمله افراری است كه رر پژوهتی به بررسی تعاثیر عملكعررپلیس بر اتساس امنیت پرراخته است براساس یافتههای این پژوهش بعین توانمنعدی
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پلیس و اتساس امنیت شهروندان رابطه معناراری وجور رارر
شهروندان تهرانی(با تاكید بر رسانههای جمعی ،عملكرر پلیس و بروز جرایک» به این
نتایج رست یافت كه رابطه معنارار بین عملكعرر پلعیس و امنیعت شعهروندان وجعور
رارر
 اشنایدر( )9116نیز رر پژوهتی تئوری امنیت را برمزنای نقش پلیس ارایعه معیرهعدبراساس یافتههای این پژوهش ،وجور پلیس هک میتواند عامل اتساس امنیت و هعک
ناامنی شررر به يوریكه پلیس با انجام ررست وظیفه خور امنیت را برای آن مكعان
به ارمغان میآورر اما وجور پلیس فاسد ناامنی و ترس را سزب میشور
همانطور كه مطرح شررید تاكنون پژوهشهایی رر خصوص امنیعت شعهری و یعا نقعش
پلیس بر امنیت شهروندان انجام شرریده است اما پژوهتی كه نقعش پلعیس بعر افعزایش
تعامالت را مورر مطالعه و تحلیل قرار رهد و یا تتی تزیین نمایعد انجعام نگرریعده اسعت
كه رر این پژوهش به این مهک پرراخته شده است
مدل مفهومی پژوهش
با توجه به پیتینه تحقیق و اینكه رر تحقیقات شونعاشون ،بعه يعور همزمعان رابطعه نقعش
پلیس ،میزان تعامالت اجتمعاعی و امنیعت اجتمعاعی معورر بررسعی قعرار شرفتعه اسعت و
همچنین با استنار به تحقیقاتی كه رر آنها ت ثیرشذاری نقش پلیس بر امنیت (انتظعاری و
همكاران 1324 ،نایبپور و همكاران 1323،خاكپور  1321،ربانی و همكاران1321،
بیات 1382،پورموذن 1382،اشنایدر )9116،و امنیت بر تععامالت اجتمعاعی(بهزارفعر و
يهماسزی 1329،موسوی و زاهدیان 1329،رینعز )9116،تحلیعل و ت ییعد شرریعدهانعد،
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 -بیات( )1382رر پژوهتعی تحعت عنعوان «بررسعی عوامعل معؤثر بعر اتسعاس امنیعت

مد مفهومی تحقیق تاضر ارایه شده است پس از بیان تحقیقات معرتزط بعا مؤلفعههعای
امنیت اجتماعی و نقش پلیس و تعامالت معد مفهعومی ایعن پعژوهش كعه بعر شرفتعه از
اربیات موضوع ،پیتینه پژوهتی و تحقیقات بیان شده رر قسمت قزل میباشد به صورت
زیر ارایه میشررر
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شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
روششناسی تحقیق تاضر از نوع تحقیقات پیمایتی-تحلیلی است كعه رر يعی مراتعل
اجعرای آن بعه رنزعا توصعی

روابعط بعین متغیرهعای نقعش پلعیس ،امنیعت و تععامالت

اجتماعی شهروندان میباشد جهت سنجش ایعن روابعط ،از پرستعنامه محقق سعاخته رر
قالب مقیاس پنج شزینهای لیكعرت بعر روی پیوستار بسیاركک تا بسیار زیار استفاره شعده
است روایی پرستنامه از يریق روش محتوایی -صوری توسط تعداری از اسعاتید رشعته
معماری و شهرسازی مورر ت یید قرار شرفت همچنین از روش تحلیععل عععاملی ت ییعدی
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برای روایی سازه استفاره شد و برای پایایی پرستنامهها نیعز از ضعریب آلفعای كرونزعاخ
استفاره به عمل آمعد بععه ترتیععب ضععرایب كرونزععاخ بععرای پرستععنامه نقعش پلعیس،
پرستعنامه امنیعت و پرستععنامه تععامالت اجتمعاعی  ،برابعر بععا  1/891، 1/812و 1.848

محاسزه شررید كه از قابلیت اعتمار با یی برخوررارند جامععه آمعاری پعژوهش تاضعر
شامل 932نفر از ساكنین محله پاسداران شهرستان سززوار بعوره اسعت براسعاس فرمعو
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كوكران و با استفاره از نمونهشیعری تصعارفی سعاره تعیعین شرریعد كعه بعا توزیععع 972
شرفت
یافتههای پژوهش
الف) یافتههای توصیفی
میعانگین سنی پاسخ رهندشان 39سا میزاشد كه این امعر نتعان رهنعده جعوانی جمعیعت
پاسخگو و به عزارتی بافت سنی جوان این محله است  41ررصعد پاسعخ رهنعدشان معرر
و بقیه زن بورهاند تدور  29ررصد مت هل و  48ررصد مجرر میباشند از نظر مععدرک
تحصعیلی 92ررصد زیر ریپلک 34 ،ررصد ریپلک 31 ،ررصعد پاسخ رهندشان فعوا ریعپلک
و لیسانس وتدور  6ررصعد فعوا لیسعانس بورنعد ررارتزعاط بعا معدت سعكونت ،بیتعتر
پاسخرهندشان یعنی 92/9ررصد رر بازه سنی  9تا  2سا قرار شرفتهاند كه ایعن امعر نیعز
شویای بافت جوان و جدید این منطقه شهر سززوار میباشد
ب) یافتههای استنباطی
این قسمت به تحلیل یافتههای مستخرج از آنالیزهای آماری پعژوهش پرراختعه اسعت از
آنجا كه تجزیه و تحلیل رارههای پژوهش با استفاره از روش معار ت سعاختاری انجعام
شده است ازهمین رو ابتدا به بررسی برازش مد اندازهشیعری و سعپس معد سعاختاری
پژوهش پرراخته و رر نهایت به بررسی آزمون فرضیات پژوهش پرراخته خواهد شد
مدل اندازهگیری پژوهش
به منظور بررسی اعتزار ابزار سنجش از يریعق تحلیععل عععاملی ت ییععدی رر ابتعدا نرمعا
بععورن رارههععای جمععع آوری شععده توسعععط هعععر شویعععه  -كعععه توسعععط رو شعععاخا
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پرستعنامه و نعرخ بازشتت  % 88نهایتاً  949پرستنامه مزنای تجزیه و تحلیل رارهها قعرار

كتیدشی 1چولگی 9رر نرم افزار آموس سنجیده معیشعور  -ت ییعد شععد (ایععن مقععاریر
بایستی برای كتیدشی بین  ±7و برای چولگی بعین  ± 3باشععند) نتعایج تاصعله بیعانگر
نرما بورن تمامی شویههای پژوهش بور سعپس رر قعدم روم اعتزار سعازه 3معد معورر
بررسی قرار شرفت كه بعرای سعنجش آن از اعتزعار همگرایعی 4استفاره شعد رر اعتزععار
همگرایعی هعر یعک از بارهعای عععاملی (ضععرایب رشرسعیونی) معیبایسعت بزرشتعر یعا
مساوی با  1/2باشعند رر نهایت به بررسی برازش مد  2بر اساس شعاخاهعای مربويعه
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پرراخته معیشعور
با توجه به نتایج تاصل شده ،او ً میزان كتیدشی همعه شویعه هععا بععین عععدر  ± 7و
میعزان چولگی آنها نیز بین عدر ± 3است بنابراین ،رارههای جمععآوری شعده نرمععا
هسعتند ثانیاً با توجه به مد  CFAبرازش یافته و با رر نظرشرفتن مقدار بارهعای ععاملی
شویههعا اعتزار سعازه ت یید میشور ضمناً با توجه به مقدار بار عاملی پایین شویعههعای 9
امنیت مالی ،شویههای  7 ،4و 8امنیت جانی ،شویه  4امنیت كالزدی ،شویه  1،9،3،4و 8
نقش پلیس و شویههای 1،9،3،4،8و  14تعامالت اجتماعی ازمد تذف شدهانعد پعس
از انجام اصالتات زم بر روی مد و همچنین با توجه به اینكعه شعاخاهعای بعرازش
نیععز رر محععدوره مطلععوب خععور قععرار رارنععد(، RMSEA=0.090، CMIN/DF=2.970

 ، ) PNFI=0.561 ،PCFI=0.634بنابراین مد اندازهشیری تحقیعق از بعرازش قابعل قزعولی
برخوررار است و به يور كلی این مد مورر ت یید قرار میشیرر
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1. Kurtosis.
2 .Skewness.
3 .Construct Validity.
4 .Convergent Validity.
5 .Fit model.

مدل ساختاری پژوهش
به منظور آزمون فرضیههای تحقیق ،از مد یعابی مععار ت سعاختاری بعا بععه كعارشیری
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روش تداك ر ررستنمایی 1رر نرم افزار آموس استفاره شعد كععه رر يععی همععه مراتعل
تحقیق را نتان میرهد به منظور برازش مد نخست تحقیق از شاخاهعای برازنعدشی
مد معار ت ساختاری استفاره به عمل آمد كعه براسعاس آن ،شعاخاهععا بعدینشونعه
برآورر شده است:
جدول  :1شاخصهای برازش مدل نظری پژوهش

نام شاخص

مقادیر بدست آمده برای مدل
ساختاری

ررجه آزاریdf

361

كای اسكویر 2

1124.188

كای اسكویربهینه شده2/df

3.127

PCFI

1.611

PNFI

1.232

ریته میانگین مربعات خطای برآورر
RMSEA
AGFI

1.122
1.762

با توجه به این شاخاهعای بدسعت آمعده ،مععد پعژوهش ،از برازنععدشی قابعل قزعولی
برخوررار است

1. Maximum Likelihood Estimation Method.
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تحلیل ،ماتریس كواریانس مزنای كعار قعرار شرفعت شععكل  9روابععط سعاختاری معد
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شکل :2مدل برازش شده پژوهش

آزمون فرضیات پژوهش
شكل  1و جدو  9نتایج آزمون فرضعیات تحقیعق و روابعط سععاختاری بععین متغیرهععای
مد پژوهش را نتان میرهند بر اساس این مد  ،فرضیه نخسعت پژوهش كعه بعه تع ثیر
م زت و معنارار نقش پلیس بر امنیت مالی میپررازر بعا توجه بعه ضعریب مسعیر  1/262و
سط معناراری  1/113رر سعط تتعخیا  1/12معورر ت یید قعرار شرفعت فرضعیه روم
پژوهش به بررسی ت ثیر معنارار نقش پلیس بر امنیت جعانی معیپعررازر كعه بعا توجعه بعه
ضریب مسیر  1/729و سط معناراری  1/111رر سط تتخیا 1/12معورر ت ییعد قعرار
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شرفت
همعانطور كعه جعدو  9نتعان میرهد ،نتیجه آزمعون فرضعیه سعوم پعژوهش كععه تعع ثیر
نقش پلیس بر امنیعت كالزعدی را آزمععون مععیكععرر ،معنععارار شعد() Pvalue=1/912

بنابراین فرضیه سوم پژوهش رر سط تتخیا  1/12معورر ت ییعد قعرار شرفعت فرضعیه
چهارم پژوهش كه بیانگر ت ثیر امنیت مالی برتععامالت اجتمعاعی معیباشعد بعا توجعه بعه
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ضریب مسیر  1/128و سط معناراری  1/111رر سط تتخیا 1/132مورر ت یید قعرار
همچنین رر بررسی اثر امنیت جانی برتعامالت اجتمعاعی ،همعانطور كعه رر جعدو 2
مالتظه می شررر ،ضریب رشرسیونی به میزان 1/482بعرآورر شعده اسعت بعا توجعه بعه
اینكه سط معناراری برای ایعن رابطعه  1/111واز سعط معنعاراری آزمعون یعنعی1/12
كمتر است ،می توان نتیجه شرفت كه اثر این متغیر رر سط ايمینان  1/22معنارار است،
و امنیت جانی برتعامالت اجتماعی اثر معنارار و م زتی رارر رر نهایعت رر فرضعیه شتعک
همانگونه كعه رر جعدو  9متعاهده معیشعور ،ضعریب اثعر امنیعت كالزعدی برتععامالت
اجتماعی برابر بعا  1/122بعر آورر شعده اسعت بعا توجعه بعه مقعدار شعاخا جزیعی(P-
 )VALUEكععه برابععر 1/164شععده اسععت و رر سععط معنععاراری 1/12بیتععترمیباشععد،
میتوان نتیجه شرفت كه این ضریب مسیر رر سط خطای  1/12معنارار نیست
به يور كلی میتوان نتایج آزمعون فرضعیه هعا و آمعاره هعای مربويعه را رر جعدو 2
نتان رار:
جدول  :2خالصه نتایج آزمون فرضیهها
ضریب مسیر

P-VALUE

نتیجه

فرضیه
1

نقش پلیس

امنیت مالی

1.262

1.111

ت یید

9

نقش پلیس

امنیت جانی

1.729

1.111

ت یید

امنیت كالزدی

1.912

1.114

ت یید

4

امنیت مالی

تعامالت اجنماعی

1.128

1.132

ت یید

2

امنیت جانی

تعامالت اجنماعی

1.482

1.111

ت یید

1.122

1.164

رر

3

6

مسیر

نقش پلیس

امنیت كالزدی

تعامالت اجنماعی
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شرفت

بحث و نتیجه گیری
افععزایش تعععامالت اجتمععاعی شععهروندان یكععی از عوامععل مهععک رر شععكلشیععری سععرمایه
اجتماعی شهر بوره و بر تس تعلق مررم ت ثیرشذار میباشد افرار وقتعی معیتواننعد وارر
اجتماع شوند كه از تمایت افرار ریگعر برخعوررار باشعند ایعن اتسعاس رر مكعان هعای
عمومی و جمعی بوجور میآید و ویژشعی فضعاهای عمعومی فعراهک آوری فضعا جهعت
تضععور شععهروندان و افععزایش تعععامالت میععان آنععان اسععت از عوامععل مهععک و مععؤثر رر
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تضورپذیری افرار و میزان تعامالت اجتماعی شعهروندان رر فضعاهای عمعومی شعهری
میزان امنیت این فضاها می باشد رر این میان پلیس نقش تیاتی رر ت مین امنیت راشعته و
رر قالععب سععازمان نیععروی انتظععامی ،تفععظ آسععایش و امنیععت عمععومی محععور و اسععاس
فعالیتهای این سازمان است این سازمان برای انجام وظای

خعور بعه شعكلی مطلعوب

بایستی ررک ررستی از ساختار فرهنگعی ،اجتمعاعی و اقتصعاری منعايقی كعه رر آن بعه
خدمت میپررازر ،راشته باشد فضاهای عمومی شهری برخالف شذشعته تعداعیكننعده
تعامالت اجتماعی شهروندان نیست شهر سززوار نیز از این قضیه مست نی نزوره و علیرغک
پیتینه و سابقه تاریخی این شهر و معماری خاص فضاهای جمعی برخعی از محعالت آن
كه رعوتكننده مررم به این فضاها و تعامالت آنها بعه تزعع آن معی باشعد رر برخعی از
محالت چون محله پاسداران با توجه به معماری جدیعد و افعزایش تعراكک بعا متعكالتی
چون كاهش هویت و تس تعلق ،میزان تضورپذیری و تعامالت اجتماعی روبرو است
بنابراین توجه به این مسئله رر شهر سززوار بعهعنعوان رومعین شعهر بعزرت اسعتان معرزی
خراسان رضوی از ضروریات محسوب میشررر
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هدف این پژوهش بررسی نقعش پلعیس بعر ابععار امنیعت و ابععار امنیعت بعر تععامالت
اجتماعی رر محله پاسداران شهر سززوار میباشد جهت تحقق این امعر پرستعنامهای رر
میان  972شهروند محله پاسداران توزیع شد پس از ت یید روایی و پایایی ابزار پژوهش،

تحلیععل پرستععنامه جمعععآوری شععده نیععز بععه وسععیله نععرم افزارهععای  SPSSو  AMOSو بععا
بهره شیری از روش معد یعابی مععار ت سعاختاری صعورت پعذیرفت رر ارامعه تعالش
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می شور تا نتایج بدست آمده از تحلیل آزمون فرضیهها كه منعتج از تحلیعل نعرم افعزاری
همسویی یا عدم همسویی آن با اربیات موجور و پیتعینه تحقیعق رر ایعن زمینعه ،بررسعی
شررر به كمک معار ت سعاختاری ارایعه شعده پلعیس معیتوانعد از میعزان هعر یعک از
متغیرها رر سط جامعه آشاهی پیدا كند تقویت هر یک از متغیرها بر اساس ضریب هر
یک از آنها رر معارله ساختاری تحقیق ،ابزاری است كه میتواند نقاط قعوت و ضعع
پلیس را متخا كند و رر تدوین راهكارها برای ایجار تععامالت اجتمعاعی اثعر بخعش
مفید باشد
یافتههای پژوهش تاكی از این است كه نقش پلعیس بعر هعر سعه بُععد امنیعت ( معالی،
جععانی و كالزععدی) معنععارار مععی باشععد رر ت ییععد یافتععههععای تاصععل از پععژوهش تاضععر
پژوهتات نایبپور و همكارانش(  )1323نتان میرهد كه میان نقش پلعیس و اتسعاس
امنیت اجتماعی شهروندان رابطه معناراری وجعور رارر همچنعین نتعایج تحقیعق ربعانی و
همكاران( ،)1321پورمؤذن( )1382و اشنایر( )9116كعه نتعان معیرهعد بعین توانمنعدی
پلیس و اتساس امنیت شهروندان رابطه معناراری وجعور رارر ،رر راسعتای ت ییعد نقعش
پلیس و اتساس امنیت شهروندان است
با توجه به نتایج پژوهش ،ت ثیر امنیت مالی و جانی بر تعامالت اجتماعی نیعز بعه اثزعات
رسید نتایج پژوهشهای بهزارفر و يهماسعزی( )1329و موسعوی و زاهعدیان( )1329رر
راستای این یافته پژوهش است با توجه به روابط شفته شده میتوان بیان نمور كه پلعیس
میتواند از يریق ایفای وظیفه و نقش خور رر ت مین امنیعت معالی و جعانی بعر تععامالت
اجتماعی اثرشذار باشد
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راره های مربوط به روابط موجعور بعین متغیرهاسعت اجمعا ً معرور شعور و سعپس میعزان

پیشنهادها
براساس نظریات مطرح شده رر این مقاله و نتایج پژوهش موارر زیعر بعا توجعه بعه ت ییعد
هریک از فرضیهها پیتنهار میشررر:
امنیت اجتماعی بر تعامالت اجتماعی ت ثیرشذار است:
ت مین امنیت روزانه و شزانه شامل ت مین نوركافی بعه عزعارتی ریگعر ارتقعای نعورپررازی
محیطی جهت ارتقای امنیت كالزدی افرار و رر نتیجه افزایش تععامالت ،ریعد ععابرین و
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رسترس مناسب به مراكز امن ،رسیدشی به فضاهای پنهعان ،كعنج و خلعوت ،زمعینهعای
بایر ،ارتقای خوانایی و كاستن از تس شمتدن و به عزارتی ریگر شناسعایی مكعانهعای
آسیبپذیر و افزایش تررر رر آنها ،پیتنهار میشررر
نقش پلیس بر امنیت اجتماعی تاثیرشذار است:
براساس نتایج پژوهش با توجه به اثزات نقش پلیس بر امنیت براین اساس توجه بعه سعه
اصل رقت ،سرعت و بهرهشیری از تجهیزات مناسب رر عملكرر پلعیس و میعزان امنیعت
فضاهای شهری ضروری است كه كاسعتی رر هعر یعک از ایعن معوارر معیتوانعد امنیعت
اجتماعی را به خطر اندازر
از جمله علل ت ثیر با ی بُعد جانی امنیت ،معیتعوان رسترسعی قتعر معررم بعه پلعیس و
نظارت راتت نیروهای پلیس رر تمامی محويههای وروری ،نیمعه بعاز ،محويعه و بسعته
محله پاسداران را برشمرر بنابر مطالب بیان شده ،پیتنهار میشور توجه هر چه بیتعتر بعه
امنیت جانی را به مدیران و مسئو ن شوشزر میكند كه باید هر چعه قعویتر و مجدانعهتعر
توسط آنها پیگیری شور
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منابع
 -اسماعیلپور ،نجما فخارزاره ،زهرا ( )1329بررسی عوامل كالزدی مؤثر بر ناامنی و
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جرمخیزی فضا با ت كید بر رویكرر ( CPTEDمطالعه مورری :محله شورا مصلی
 اصغرپور ماسوله ،اتمدرضا كامل قالیزاف ،آتنا ( )1329ارایعه چعارچوب مفهعومیجامعهشناختی برای امنیت شعهروندی رر محلعه كنفعرانس برنامعهریعزی و معدیریت
شهری ،صا  19-1

 انتظاری ،علی اسعدپور ،عهدیعه اتمعدی آهنع ،،كعاظک( )1324اتسعاس امنیعتاجتماعی و عوامل مؤثر بر آن با ت كید بر نقش پلیس(مورر مطالعه :شهر نور) انتظعام
اجتماعی ،سا  ،4شماره( ،)7صا34-7
 بهزارفععر ،مصععطفی يهماسععزی ،ارسععالن( )1329شناسععایی و ارزیععابی مؤلفععههععایت ثیرشذار بر تعامالت اجتماعی تحكیک و توسععه روابعط شعهروندی رر خیابعانهعای
شهری :نمونه مورر مطالعه سنندج فصلنامه باغ نظر ،شماره  ،)92(11صا 98-17
 بیات ،بهرام( )1388بررسی عوامعل معؤثر بعر اتسعاس امنیعت شعهروندان تهرانی(بعات كید بر رسانههای جمعی ،عملكرر پلیس و بروز جرایک) انتظعام اجتمعاعی ،شعماره
 ،)1(1صا  22-31

 پورمؤذن ،علی محمد( )1382بررسی رابطه نقش اجتماعی پلیس و اتسعاس امنیعتخععانوارهها(مطالعععه مورری:شععما تهععران) نظععک و امنیععت انتظععامی ،شععماره ،)3(9
صا 196-111

 تقیقععتبععین ،مهععدی جاللععی ،آزاره ( )1329ارتقععای معععابر شععهری بععا ت كیععد بععرنورپررازی (نمونه مورری :خیابانهای امامت و فرهن ،رر متهد) كنفرانس برنامه-

ریزی و مدیریت شهری ،صا  16-1
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رر شهر یزر) پنجمین كنفرانس برنامهریزی و مدیریت شهری ،صا  12-1

 خاكپور ،عزاس( )1321مدیریت رانش رر سازمانهعای پلیسعی بعا ت كیعد بعر امنیعتاجتماعی رانش انتظامی ،شماره  ،)3(14صا  21-62

 راسعععتبعععین ،سعععاجد جعفعععری ،یاسعععر رارم ،یاسعععمن مععععززی مهعععر يهعععران،امیرمحمد( )1321رابطه همزستگی بین كیفیتهای محیطی و تعداوم تیعات شعهری
رر عرصههای عمومی فصلنامه باغ نظر ،شماره  ،)91(2صا 46-32
 ربععانی ،رسعععو شععاهیوندی ،اتمعععد رهقععاننیعععا ،محمدمنصععور ناظرتضعععرت،فصلنامة پژوهش های انتظام اجتماعی  /سال نهم  /شماره سوم /پاییز 9016

جعفر( )1321نقش پلیس بر ت مین امنیت و جذب شررشعگران(نمونه معورری شعهر
اصفهان) فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ،صا61-41
 رتیمعی خورشعیدوند( )1388نقعش خععانواره رر تع مین امنیعت و جایگعاه پلععیس ررارتقاء آن رو ماهنامه توسعه انسانی پلیس ،شماره  ،)96(6صا32-91
 رفیعپور ،فرامرز )1378( ،آنومی یا آشفتگی اجتماعی ،پژوهتعی رر زمینعه پتانسعیلآنومی رر شهر تهران انتتارات سروش
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