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 مسئلهو بیان  مقدمه

 یچون دانش پزشك ،ها گر حوزهیبه د یعلوم اجتماع ةحوزاست که از  یمفهوم سرمایة اجتماعیة واژ

و  یكرد کمّیبا رو سرمایة اجتماعیافته است. در واقع موضوع یراه  ،یشهر یزیر اقتصاد و برنامه و

وارد  یهرش یزیر و روابط درون جامعه در مباحث برنامه یمسائل اجتماع در زمینة یریگ هبل اندازقا

شود.  یگر کشف و ثبت میم دین مفهوم بر مفاهیر ایاز تأث یدیهر روز بعد جد ییشده و از سو

الت است که بر تعام ییها و ارزش ،ها شنهادها، روابط، نگر ةرندیک جامعه دربرگی سرمایة اجتماعی

)پورموسوی و  کند یآن کمک م یو اجتماع یاقتصاد ةتوسعاست و به  حاکم افراد آن جامعه

 یرفتارها یمشترک برا یها شامل قواعد و ارزش سرمایة اجتماعی. در واقع (241: 2931 همكاران

است  یت مدنیشامل اعتماد و حس مشترک از مسئول نینو همچ یمطرح در روابط شخص یاجتماع

سرمایة  (.44: 2931دهش  )بادین کند میتبدیل از افراد  ای مجموعه فراتر از یزیرا به چکه جامعه 

ف لمخت یها نهیدر زم یمهم یاست و کارکردها ین زندگینو یها لقواعد و دستورالعم عتاب اجتماعی

 یابیدست یخود را برا اعضایبتواند مشارکت  ینهاد اجتماعک یهرگاه  ،یبن ترتی. بددارد یاجتماع

خود قرار دهد و  الشعاع تحتا را ضاع یها تواند کنش یم کند لبج یا لهئمسا حل یبه اهداف خاص 

سالم و  ةجامع کی ةالزم تی. امن(211: 2939برومند و  )پیلتنتأثیر بگذارد ها  آن تیفعال ةنحوبر 

 از عوامل یكی یعموم ةعرصور در ضاحساس ترس از ح عبه واق .است یاجتماع ةتوسعبسترساز 

 ختلروزمره را م یکه زندگ یطور است؛نشاط و سالمت مردم جامعه  یدار و نابودیپا ةتوسعد یتهد

 & Buzan) شود یاد بر جامعه میز یها نهیهز لیو تحم یرشد و مشارکت عموم عو مان کند می

Hansen 2007: 3 .)تواند می امنیت زوال .رود می شمار به انسان اساسی یها انگیزه و نیازها از امنیت 

 از یبسیار مرتفع شدن که اند رفته پیش آنجا تا اندیشمندان از ببرد. برخی بین از را خاطر انسان آرامش

 را امنیت احساس نیازها، مراتب سلسله در ،نیز مازلو .دانند می او امنیت تأمین گرو در را آدمی ینیازها

 اساسی یا مؤلفه توان می را امنیت ،یدگاهد این طبق د.ده می قرار اولیه ینیازها یارضا از پس بالفاصله

جرم یا آثار درک  ،از نظر علمی .(93: 2932 )حقیقتیان و همكاران کرد معرفی نظام اجتماعی هر در

اهمیت دارد.  ،همان احساس امنیت به اندازة خود آن، یعنی خطرهای آماری حاصل از وقوع جرم

منجر مكان خاص در محیط شهری و یک ترس از قربانی شدن به کاهش حضور شهروندان  زیرا
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مفهوم  گفت توان یم ،در واقع تر شدن محیط دامن زند. امنتواند به نا و این شرایط میشود  می

های اجتماعی ناشی از آن  ست و آسیبهای کیفیت زندگی در شهرها احساس امنیت یكی از شاخصه

ب رویكرد برحس. (21: 2931 )حسینی و همكاران رود امنیت به شمار می  مهم از پیامدهای

یک وضعیت بدون ارتباط با بستر اجتماعی منزلة تنهایی به  توان امنیت را به شناسی امنیت، نمی جامعه

که با توجه به متن آن معنا  ،تهبلكه یک متغیر وابس ،نه یک متغیر مستقلامنیت را باید  .کردآن تحلیل 

که متناسب با تحول شود  اجتماعی ارزیابی میی فرایندمنیت در نظر داشت. از این منظر ا ،دهد می

توان  اجتماعی نمی امنیت را بدون مد نظر قرار دادن عوامل ،. به عبارت دیگرکند میمتن آن تغییر 

اعتماد و تعامل  و انسجام یکه از سطح باال ییها محلهبنا بر نظر اسكات  .(43: 2931 )افتخاری یدفهم

 Scot) نظمی و تحقق امنیت دارند بیو  مشتری برای مواجهه با جربرخوردارند توانمندی بی یاجتماع

 نظم و شوند می هویت صاحب افراد اجتماعی همبستگی شرایط در پاتنام نظر (. به98 :2002

 جامعه ،یاجتماع یگسستگ طیشرا در ،کهیدرحال ؛شود یم هاآن برای یمناسب اتكای نقطة اجتماعی

 ها انسان بر اندوه و ،اضطراب ،یگشتگگم احساس شده،پراکنده جامعة در. شود می یپراکندگ دچار

پذیری، کنترل اجتماعی، پیوستگی  اجتماعی از مسیر جامعه سرمایة (.44: 2931 پاتنام) شود می رهیچ

وند یپ یت اجتماعیبا نظم و امن ییدارا یو نوع ،فرصت یساز ، فراهمیاجتماع ی، هنجارمندیاجتماع

سرمایة امروز فاقد  ةجامعکه  باور دارندنظران  از صاحب یاریمبناست که بس نیکند و بر ا یدا میپ

 است جرمو  یبزهكـارارتكـاب  و ش انحــرافیافـزا یبرا یا ل عمـدهین دلیاست و ا اجتماعی

ت یامناحساس بر  سرمایة اجتماعیهای  همؤلفر یتأث ،اساسن یبر ا (.93: 2931 كارانم)لطفی و ه

ر یتأث ةنحومنوط به درک  یشهر یزیر هبه برنام ها همؤلفاین و ورود  ینیو ع یهناز نظر ذوندان شهر

های کنترل و پیشگیری  یكی از شیوه در واقع. و شهر است یشهر یزیر مختلف برنامه یها آن بر جنبه

تقویت روابط از جرم و در نهایت افزایش احساس امنیت کاهش فرصت بروز جرایم از طریق 

شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت و  محالت شهری است.اجتماعی در سطح 

که موجب کاهش پویایی نظام شهری است، از  ،شناسایی فضاهای ناامن از لحاظ شرایط اجتماعی

ریزان شهری در مدیریت شهری به منظور اقدامات  نكات بسیار مهمی است که طراحان و برنامه

اجتماعی بر احساس امنیت در  سرمایةگذار تأثیر های همؤلفاز . کنند آن توجهبه پیشگیرانه همواره باید 
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هویت  و ،همبستگی اجتماعی، نظارت اجتماعی اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی،توان  می شهرها

 جمعیافزایش هویت های اجتماعی و  های سرمایه پتانسیلبا استفاده از  ،در واقع .را نام برد اجتماعی

 تضرور بنابراین، .کرداقدام افزایش احساس امنیت  زمینة توان در می تمهیداتی بدر قال شهرهادر 

شهروندان  تیامن حس آن بر تأثیرو  سرمایة اجتماعی های همؤلفی نقش که به بررسیق ن تحقیا

 :دستیابی به اهداف زیر انجام شد به منظور. این تحقیق شود یان مینما شیاز پ شبیپردازد  یم

 ؛یشهرنواحی امنیت سنجش احساس و ارزیابی  .2

 ؛اجتماعی بر احساس امنیت شهروندان سرمایةهای  همؤلفبررسی نقش  .1

 نواحی ناامن.اجتماعی به منظور شناسایی  پذیری از دید آسیب نواحی شهری بندی طبقه .9

افزایش احساس امنیت  با هدفاجتماعی  سرمایةهای  همؤلفپیشنهاد جهت تقویت ارائة  .4

 ان.شهروند

 روش تحقیق

 یا و پرسشنامه ،یاسناد ،یا کتابخانه ةشیوبر  یمبتن و تحلیلیـ  یفیتوصحاضر روش پژوهش 

و  GIS هایافزار نرمو آماری با استفاده از لیل اطالعات در دو بخش گرافیكی تجزیه و تح .است

SPSS نتخاب ا یبرا. بودخانوار  939شامل  بر اساس جدول مورگان ی. جامعة آمارانجام شد

سؤاالت پرسشنامه با توجه به . استفاده شد ای طبقه یتصادف یبردار  از نمونه یآمار  نمونه در جامعة

 برای ،های رایج مطالعات آماری طراحی شد. در مجموع و مبانی نظری تحقیق و با استفاده از گزینه

 سرمایةمتغیر ش گویه در سنج 13 ه ومؤلف 3از تحقیق حاضر وابستة بررسی متغیرهای مستقل و 

. شدمیزان احساس امنیت شهروندان استفاده  متغیر گویه برای سنجش 21ه و مؤلف 2اجتماعی و 

های  اجتماعی و امنیت از گویه سرمایةهای  برای عملیاتی شدن و ایجاد امكان بررسی شاخص

 بر همچنین برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی. استفاده شد 2جدول 

برای تعیین پایایی از ضریب آلفای ریزی شهری و  برنامهمتخصصان اساس نظر کارشناسان و 

 .ارائه شده است 1ول دج درنتایج  .کرونباخ استفاده شد
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 ها از شاخصیک های مورد استفاده برای هر  گویه. 1جدول 

های احساس  گویه

 امنیت

ـتن  همـراه ، (ریآژ و ریگدزد) یتیامن اقدامات توجهی به بیمنزل و  گذاشتن یخال ـ یق لـوازم  داش  در سـطح محلـه   یمت

 در سطح محـالت در  تردد(، )شب و روز یطوالن مدت به لیاتومب پارک کردن(، جواهرات زینتی ،پول، طال فی)ک

رهای یمسـ  در زدن قـدم (، مدرسـه  ،)خریـد، بـازی   به بیـرون از منـزل   کودکان فرستادن، شب یا ظهر یانیپا ساعات

ـبز سـطح محلـه    یفضـاها  وهـا   پارک اده کردن ازاستف، خلوت محله  محلـه  امـاکن و معـابر شـلو     در حضـور ، س

 محله درون و بیرون یها ابانیخ در تردد(، ها فروشگاه های اتوبوس و مترو و ها و ایستگاه )بازارچه

 سرمایةهای  گویه

 اجتماعی

احسـاس همـدلی بـا سـایر اقـوام و      محلـه،   اهـالی  سـایر  و همسایگان )احساس تعلق و همدلی با همدلی و تعلق

 ای، هـای محلـه   هـا و نشسـت   گردهمـایی ها، شرکت در مراسـم فرهنگـی و آموزشـی عمـومی، شـرکت در       طایفه

ای و  محلـه  هـم  افـراد  شهری، اعتماد بههم افراد بهاعتماد ) اعتماد اجتماعی ها(؛ ها و همشهری ای محله همكاری با هم

میـزان صـداقت افـراد    گان مـردم،  داعتماد به افراد شورا و نماینلیان امور شهری، های متو اعتماد به برنامههمسایگان، 

ـناخت اجتمـاعی   (، و غیررسمی موجود در محلـه  های رسمی و شهر، اعتماد به برنامهمحله  ـناخت  ) آگـاهی و ش ش

نین و ای و شـهری، آگـاهی از قـوا    هـای محلـه   ها و گردهمـایی  های سایر اهالی، آگاهی از برگزاری نشست فرهنگ

فعالیـت در  )داوطلبـی در اجتمـاع   (، مقررات اجتماعی، آگـاهی از حقـوش شـهروندی، آگـاهی از قـوانین شـهری      

حضـور در   ،بانـه لهای داوط های غیرانتفاعی مدنی، مشارکت در پروژه وجود سازمان، ای و شهری های محله سازمان

ـبتی  ، شـرکت در مراسـم  ای و شهری های محله ای و شهری، شرکت در گردهمایی انتخابات محله تعهـد بـه   (، مناس

رعایت قوانین شهروندی، میـزان رعایـت حقـوش سـایر شـهروندان، حراسـت از امـوال عمـومی و         ) امور عمومی

 (هری، حفظ فضاهای عمومی و همگانیش

 ها از شاخصیک آمده برای هر  دست هضریب آلفای ب. 2جدول 

 ب آلفایضر هیتعداد گو حجم نمونه شرح

 331/1 21 939 تیاحساس امن

 344/1 13 939 یاجتماع سرمایةهای  همؤلف

 تحقیقپیشینة و  مبانی نظری
 تحقیقپیشینة 

 ،یاجتماع یهمبستگ یاساس عنصر منزلة به ،یعاطف یدلبستگ دادند نشان همكارانش و برگ نیگر

 افراد شود یم اجتماع باعث به خاطر تعلق احساس . زیرارود یم شمار به یا منطقه کنترل یاصل عامل

است و احساس امنیت  فكر آنان به اجتماع و دارند قرار شاناجتماع کنترل تحت کنند احساس

 ,.Greenberg et al) دهد یمرا نشان اجتماعی در محالتی که هویت باالتری دارند سطح بیشتری 
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رس از انسجام و همبستگی بین ساکنان محله ت کند که میمطرح مایر در تحقیق خود (. 122 :1982

و  ،)خشونت( تمدنی برد و نبود آن کاهش کارایی جمعی، احساس بی امنی را از بین مینا جرم و

و سطح مبادالت متقابل و همبستگی  منطقهدهد. تراکم روابط اجتماعی در یک  امنی را افزایش مینا

ای ه بگذارد و با نشانه تأثیرساکنان  اجتماعی میان همسایگان ممكن است بر احساس امنیت

نظریات اجتماعی دیدگاه کنترل  دیگراز  (.Mair et al., 2010) زا در محیط مقابله کند استرس

. اند نظریه اصلی این نظران صاحب از( 2333) 1ویت بریت و( 2343) 2اجتماعی است، که هیرشی

 فرد یرفتارها کنترل اصلی عامل و همنوایی علت ترین مهم جامعه و فرد میان پیوند هیرشی، نظر به

 افراد کنترل از نیز ویت بریت است. یرفتار کج اصلی موجب آن ِ نبود یا این پیوند ضعف و است

 نوعی یساز شرمنده ،یو نظر به. گوید می سخن سازی متخلف شرمنده طریق از جامعه از سوی

ا است که او ر خالفكار در شخص ندامت تحریک یبرا خاص یرفتار در برابر اجتماعی تأیید عدم

که  ،هویت ،طبق نظر هیرشی (.43: 2933 صدیق سروستانی) دارد ادامة رفتار مجرمانه بازمیاز 

 کند. ساس امنیت نقش بسزایی ایفا میاحدر ایجاد آورد،  امكان نظارت بیشتری را فراهم می

اجتماعی  سرمایة تأثیرحوزة  در نظران صاحب دگاهید تحقیقات قبلی و همچنین جةینت بر اساس

 تأثیرشد و  گرفته پژوهش حاضر در نظر ینظر مدل منزلة به ادشدهی اتینظر از یقیتلفامنیت،  بر

، همبستگی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعیشامل  ـ اجتماعی سرمایةهای  شاخص

 گرفت.نورآباد مورد سنجش قرار در شهر  ـ و نظارت اجتماعی ،هویت اجتماعی

 اجتماعی سرمایةامنیت و 

قرار فرد و جامعه  یاساس یها و ضرورت ازهاین در شماراست که  یقابل توجه یها دهیپد از تیامن

 تیامن. دارد یکننده و خطرناک نگران یها و بازتاب امدهایپ ا اختالل در آنیو فقدان آن  گیرد می

و  تدر هر جامعه به قدر تیوجود امن. است ،جامعه یافراد هم برا یهم برا ،قابل توجه یا مقوله

ابزارهای  خاص و یافزارها نرم یریکارگ هزم بلمست تیظ امنفو ح بستگی داردت دایه با تهدلتوان مقاب

و  یآموزش ینهادها ْ مدرن ةجامعن ابزارها در یا (.14: 2932 همكاران و اسمیت) متعدد است

                                                                                                                                                    
1. Hirschi 
2. Braithwaite 
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 یجتماعکردن و ا یدرون یسازوکارها قتید که در حقنا یو اطالعات یمعرفت با محور یجمعت ارتباطا

بقا و  یبرا(. 133: 2931 )ساندرز دنکن ق امنیت ایجاب میتحق لیاص یها سمیمكان مثابةشدن را به 

 تیظ امنفح یبرا یاجتماع ةپدیدن یتر است و مهم یمحسوس و الزام یاجتماع تیبه امن ازیتكامل ن

 های هین سرمان مهم تحت عنوایو ا استو اعتماد در جامعه  یاجتماع طو احساس آن توسل به رواب

 شود یهر جامعه محسوب م ةتوسع یبناریز سرمایة اجتماعیرا یز. استمل أتقابل  یاجتماع

(Waver 2009: 210). تر  شده ابو حس ینیب شیافراد قابل پ تتعامال ةنحون رهگذر، رفتار و یاز ا

وب لطم یاجتماع تمناسبا یبن ترتی. بداست یگسترش اعتماد اجتماع خواهد شد که ارمغان آن

 .(224: 2944 )افرو کند  یجاد میا تیت امنیو در نها شود می یاجتماع یها از سقوط ارزش عمان

ش یوب روابط کم بادوام از یا است که حاصل شبكه یا ا بالقوهی یع منابع واقعیجم سرمایة اجتماعی

: 2934 ردیو)بواست  ک گروهیت در یگر عضویان دیا به بی ،و شناخت متقابل ییشده، آشنا نهینهاد

که باعث  داند می یررسمیک هنجار غیاز  یملموسنمونة اجتماعی را شكل و  سرمایة(. فوکویاما 243

افراد در  ةرابطبه  سرمایة اجتماعیف یشود. او در تعر یا چند فرد مین دو یب یج و همكاریترو

به  سرمایة اجتماعی امافوکویاز نظر (. 243: 2934 )فوکویاما پردازد یم یاجتماع یها خانواده و گروه

و  ز تعامالت دولت با مردمیو ن ،ها جامعه، هنجارها، ارزش یو فرهنگ یو تعادل داخل یهماهنگ

 است که یریزنج سرمایة اجتماعی ،. در واقعکند میاشاره اند  ها که درون جامعه شكل گرفته سازمان

نخواهد  وجود ای و توسعهه رشد گون چیدارد و بدون آن ه یگر متصل نگه میكدیجامعه را به  افراد

 همةپاتنام (. Fukuyama 2001: 15) دیاز هم فرو خواهد پاش یطور وحشتناک داشت و جامعه به

سرمایة را  ـ یاجتماع یها شبكه ،ل اعتماد، هنجارهایاز قب ـ ها نهادها و سازمان یاجتماع یها یژگیو

ض ینق سرمایة اجتماعیشده از  ارائه ف مختلفیتعار(. Putnam 1993: 167) ده استینام اجتماعی

 یناش سرمایة اجتماعیمختلف از  یها یساز . مفهومیكدیگرند بلكه متمم و مكمل نیستند،گر ید کی

نظران مختلف در کار خود از آن  است که صاحب یمتفاوت یلیو سطوح تحل ینظر یها نهیاز زم

ها  آن همةن است که یدر ا ایة اجتماعیسرمشده از  ف متعدد ارائهیاند. اشتراک تعار استفاده کرده

 سرمایةاصلی تعریف  ةند، هستا که مولد خیر و فایده در مقیاس فردی و جمعی ،را یروابط اجتماع

نظران  شده از طرف صاحب ف مطرحیو تعار ها دیدگاهبا توجه به  ،تی. در نهادانند میاجتماعی 
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ان یکه م ،یاجتماع یها و شبكه ،ابط، تعامالتاز رو یا توان مجموعه یرا م سرمایة اجتماعیمختلف، 

 و یل عمل جمعیو تسه یروابط اجتماع یوجود دارد و موجب گرم یاجتماع یها افراد و گروه

 (.93: 2931 )لطفی و همكاران عریف کردشود، ت ها می آن یاجتماع

های  عرصه در را یگشت اجتماع و به میآن امكان ترم کردن است که لحاظ یتیکم سرمایة اجتماعی

و ابعاد اعتماد  زین کند. یت میف تقولمخت یها نهیآورد و مشارکت را در زم یوجود مه بمختلف جامعه 

 را یجتماعا یها عناصر شبكه نیمثبت ب یگانگیو  یحس همدل جادیو ا یم و همبستگجاآن انس

 بارةدر یة اجتماعیسرما ةحوزپردازان در  هیاکثر نظر یلطور که ب ی. از طرفر خواهد ساختیپذ امكان

 و کنش یافراد برا یها ییتوانا شی، افزاتی، احساس هوی، احساس دلبستگاعتماد یها شاخصه

 ةبالقو تیمؤثر، ظرف ییاجرا یها رها و ضمانتجا، هنتو انتظارات ، تعهدامشارکت و آزادت ارتباطا

 .(Foth 2004: 8-9) درننظر دا اشفات ...و  ،یاجتماع یها شبكه ةتوسع، یاجتماع یوندهایپ تاطالعا

 تیو نقش آن در امن یاجتماع سرمایةمربوط به  یها هینظر. 3جدول 

 تشریح نظریه پردازان نظریه

 پیر بوردیو

. (یاجتماع یوندهایشده از پ )ساخته اجتماعی(، یات آموزشیفی)ک یفرهنگ ،یه: اقتصادیسرما یسه شكل اصل

و  یو احترام و فخر اجتماع یزندگ ةشایست یها سبک .اند شدهکه از نظر اجتماع شناخته  یمنزلت یها تیموقع

گران و کنترل یا خود بر دیجه و دستاورد آن قدرت گروه ینت. اند سرمایة اجتماعیتظاهرات  یر آن همگینظا

 .است یا اقتصادی یافراد از منابع فرهنگ یطرد برخ و ینماد یآن زوراندوز یاجتماع

 جیمز کلمن

به  یابیدست یها نهیشود هز یسبب م سرمایة اجتماعیاست و  سرمایة اجتماعی ةدآورندپدی یسازمان اجتماع

 ةجادکنندیعوامل ا. یاجتماع ةتوسعروابط دوجانبه و  و یهمكار یاست برا یمنبع. ابدین کاهش یمع یها هدف

ضرورت  ةزمیندر  ی)اعتقادات مذهب یدئولوژیگر، اید کیشتر مردم به یاج بیو احت یازمندیآن: کمک و ن

ر وجود یکنش متقابل(، هنجارها )نظ یبرا ییها هشالود ةجادکنندی...(، اطالعات )ا و ،گرانیبه د یامدادرسان

اد به رفاه و یز سرمایة اجتماعیجوامع با . (یسود جمع یبرا ملو ع یکردن نفع فرد بر رها یمبنثر ؤم یهنجار

 تار ناهنجاری و ناامنی خواهند شد.گرف یکاف سرمایة اجتماعیرسند و جوامع بدون  یسعادت م

 رابرت پاتنام

منابع . کند یل میسود متقابل تسه یرا برا یو همكار یاست که هماهنگ یسازمان اجتماع یها یژگیآن دسته از و

کانون سرود )سهولت در  ةمعامل یاعتماد متقابل از رهگذر گسترش اطالعات، وجود هنجارها سرمایة اجتماعی

 ها، ی، احزاب، تعاونیورزش یها باشگاه ،یاریر شوراینظ) یافق یها (، شبكهیاریو هم یو همكار یفكر هم

 .هستند ((دنها )مردم یردولتیغ یها سازمان ،یفرهنگ یها انجمن

 (94: 2931: لطفی و همكاران )منبع
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 یاعتماد اجتماع
درون   انتظار دوطرفه . اصوالً اعتمادبرآورده شوداست که شخص انتظار دارد  یبر توقع یاعتماد مبتن

به وجود  یبر هنجارها به صورت عرف یمبتن یمشارکت ین است که در آن رفتارهایمع ةجامعک ی

 ،گریرا در جامعه حفظ کند. به عبارت د یداریپا تواند یم سرمایة اجتماعیند. وجود اعتماد و یآ یم

 .(Pitner 2012: 43) باشد خوبی پایدار جامعه به کیها در  کند هنجارها و شبكه یم کمکاعتماد 

 مشارکت اجتماعی

( 1119) ( و دفتر آمار استرالیا2333) مفهوم مشارکت اجتماعی در کارهای بولن و اونیكس

 یده عامل شكلآورد هم  میدنبال که هم برای فرد رضایت به  استهر نوع مشارکتی  ةدربردارند

دار با ین موارد شامل دیاز ا ییها البالقوه است. مث یتیحما ةشبك ةسازندو  یبه روابط اجتماع

اردوها و شرکت در ، مختلف )عروسی و ترحیم(شاوندان، شرکت در مراسم یدوستان و خو

 (.93: 2931 )لطفی و همكاراناست و ...  ،محل یبا اهال یجمع دسته یسفرها

 یاجتماع یانسجام و همبستگ

بخش  و با عناصر وحدت ندکفظ وحدت خود را ح جامعهآن است که  یبه معنا یانسجام اجتماع

ا چند ین چند نفر یت بیو انسجام احساس مسئول یداشته باشد. همبستگ ییخود تطابق و همنوا

که متضمن وجود  ستا یاخالق یک معنایو اراده برخوردار باشند و حائز  یگروه است که از آگاه

متقابل  ید که وابستگیآ یبرممثبت از آن  یک معنایز یا الزام متقابل است و نیفه یک وظی ةاندیش

 ،شناسی جامعه دگاهیرساند. در د یافته را می ک کل ساختیا موجودات در ی ،کارکردها، اجزا

گر ید کیای است که بر اساس آن در سطح یک گروه یا یک جامعه اعضا به  پدیدههمبستگی 

 یمبتن یاخالق یو نف یمستلزم طرد آگاه وضعیتن یگرند. ایكدیازمند یوابسته و به طور متقابل ن

 ها و احساس الزام متقابل ن ارزشیبلكه دعوت به احراز و کسب ا ،ستیت نیبر تقابل و مسئول

 (.93: 2931 )لطفی و همكاران است

 اجتماعیهویت 

 و ساکنان بین که معناست این به و است محیطی روانشناسی در استفاده مورد اصطالح یک تعلق

هویت و میزان  تأثیررابطه با  در .است برقرار پیوستگی ها آن یكیفیز و اجتماعی موقعیت و محیط
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 وندیپ نوع هر فاقد که ساکنانی افتیدر یمراند.  پردازان زیادی اظهار نظر کرده یهاحساس امنیت نظر

 داد نشان زین شری(. فMerry 1981: 38) داشتند میجرا از یشتریب بودند ترس یاجتماع ارتباط ای

 و باشند. فقدان ارتباطات داشته یکمتر ارتباطات آنان شود یم باعث گانیمسان هیب یاعتماد یب

احساس کمتر د و ترس نشان دهن خود از رونیب یایدن در برابر ساکنان شود می باعث یاعتماد یب

 ،تعهد داشتن به آن واحساس تعلق  2اساس تئوری جاکوبز بر(. Fischer 1982: 70) امنیت کنند

 جذب برایاز طرفی دارد. تری  نقش مهم ،در کنترل اوضاع و امنیت محل نسبت به حضور پلیس

 نظارت پیاده، دسترسی های امنیتی، شاخص باید جمعی اجتماعی و افزایش هویت فضای به مردم

 اساس، این باشد. بر داشته وجود شهری فضای در آیینی و جمعی مراسم برگزاری و ،اجتماعی

 نهادهای خود باید امنیت و کیفیت بهبود برای مردم .یاری دارداهمیت بس بخش هویت مراکز احیای

 (.12: 2933 و همكاران )قراییتشكیل دهند اجتماعی  و مشارکتی

 نظارت اجتماعی

 یهارفتار کنترل جهت فضا بر اجتماعی نظارت وجود خاطر اطمینان و آرامش به دستیابی یبرا

به  رسمینظارت  .رسمی باشدغیرسمی و رتواند  های اجتماعی می کنترلاست.  یمجرمانه ضرور

 & Foster) شود اطالش میامنیتی  ـ نظارت از طریق نیروهای پلیس و استفاده از ابزارهای فیزیكی

Giles-Corti , 2008ساندن با به حداقل ر ،توان با طراحی مطلوب مسكن ظارت طبیعی را می(. ن

ای گسترش داد. سارقان بر  ویت و پیوند محلهافزایش ه و ،دنشو که باعث کاهش دید می یموانع

د برای نظارت ترین افرا را مهم همسایگان ْ اند و بعد از مالكان صحه گذاشتهاهمیت نظارت ساکنان 

تر و برای تماشا  وجوش پرجنبو  تر ها را امن خیابان ْ د. از لحاظ نظری، عابرانان معرفی کرده

د رفت و آم باشندروی طراحی شده  که مناسب پیاده یفضاهای ،کنند. عالوه بر این میتر  جالب

 دنشو گذاری بر امنیت میتأثیرت و د و باعث افزایش نظارنساز بیشتر عابران پیاده را ممكن می

 حضور شیافزا قیطر از یشهر یفضا بر نظارت یان گل (.43: 2931 رحیقی یزدیو  )افشارکهن

 تیامن نیتأم مهم شروط از را ت غیررسمییا به عبارتی همان نظار یعموم عرصة در ساکنان

 (.Gehl 1987: 173) داند یم

                                                                                                                                                    
1. Jacobs 



   644   ... بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر احساس امنیت شهروندان

 

 معرفی محدودة مورد مطالعه
 عهمطالمورد محدودة موقعیت جغرافیایی و مشخصات عمومی 

و  لشما سمتاز  است.شهرستان دلفان  و مرکز قرار دارد لرستان نستاا غربی لشمادر  شهر نورآباد

و  چگنی دوره یها نشهرستا به بجنواز  ،سلسله نشهرستا به رقیش بجنواز  ان،همد نستاا به ششر

شهر  جمعیت نیز 2933تا  2931 یها لسا . طیاست ودمحد هکرمانشا نستاا به بغرو از  ،کوهدشت

 لفعا جمعیت نفر 14431 نمیااز  2933 لسادر  .سیدر نفر 43944به  یصددر 3/1 شدر بانورآباد 

 بخشدر  صددر 2/44غالن شا نمیا از .نددبو کار بی نفر 4313و  شاغل نفر 23133 نشهرستا

 کردند. فعالیت می تخدما بخشدر  صددر 3/11 و ،صنعت بخشدر  صددر 1/14 ،یورزکشا

 
 و شهرستان ،در سطح ایران، استانموقعیت محدودة مورد مطالعه . 1شکل 

 های تحقیق یافته
 اجتماعی در شهر نورآباد سرمایةهای  همؤلفبررسی 

های اجتماعی شهر نورآباد بر احساس امنیت  که بررسی نقش سرمایه ،وجه به هدف تحقیقبا ت

در سطح اجتماعی  سرمایة یها همؤلفل یمطالعه و تحلو  در گام اول اقدام به بررسی بود، شهروندان

با  در سطح نواحی اجتماعی سرمایةهای متعلق به  همؤلفاز یک ب هر ین ترتی. بدشهر نورآباد شد

همواره با دو فرض  Tدر آزمون . شدند یابیارز یا نمونه تک Tب و سپس توسط آزمون یرکهم ت

از  یکه حاک H1و فرض  استها با حد متوسط  همؤلف یاز برابر یکه حاک H0یم؛ فرض یرو هروب
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ر حد باال و حد ید از مقادیبا ،که فرض صفر رد شود یبا حد متوسط است. در صورت یبرابر عدم

 به این صورت: ؛ه کردن استفادییپا

 تر است. ر از حد وسط بزرگین متغیانگین مثبت باشد، مییهرگاه حد باال و پا .2

 تر است. ر از حد وسط کوچکین متغیانگیباشد، م ین منفییهرگاه حد باال و پا .1

 .قرار داددر سه سطح را ها  شاخصها و  همؤلف همةن آزمون یاتوان بر اساس  یم ،نیبنابرا

اجتماعی در سطح نواحی  سرمایةدهد شاخص  ینشان م 4در جدول  Tآزمون ج حاصل از ینتا

نواحی مقادیر باال و همة به صورتی که در  ؛ارزیابی شده است یفیدر سطح ضع شهر نورآباد عمدتاً

که به  ،2و  9شمارة نواحی غیر از  ،. در مجموعاستپایین منفی یا دارای مقادیر بسیار پایینی 

 سرمایةهای  کما اینكه این نواحی نیز به لحاظ شاخص ،تری دارند مراتب وضعیت مطلوب

 برند. سایر نواحی در وضعیت بسیار نامطلوبی به سر می ،اجتماعی در سطح پایینی ارزیابی شدند

مانند بسیاری از شهرهای  ،توان به این نكته پی برد که در سطح شهر نورآباد از این نتایج می

شهری شدن در فرایند تر از  شهرنشینی به مراتب سریعفرایند  ،ایران تبعاً کشورهای جهان سوم و

و  اند است و ساکنان شهر با حفظ هویت محلی و قومی خود در شهر استقرار یافتهوقوع حال 

 تر نیستند. های جمعی و مناسبات اجتماعی گسترده پذیرای فرهنگ

 در سطح نواحی یاجتماع سرمایةت شاخص یوضع یبررس. 4جدول 

 یاجتماع سرمایةخص شا

Test Value = 3 

 نیانگیاختالف م (sig)داری  معناسطح  tمقدار  شاخص یابیارز
 59/0نان یاطمفاصلة 

 حد باال  نییحد پا

 خوب 294/1 241/1 143/1 124/1 424/1 2ناحیة 

 فیضع -113/1 -244/1 -134/1 114/1 -434/1 1ناحیة 

 متوسط 244/1 -134/1 133/1 929/1 122/2 9ناحیة 

 ضعیف -141/1 -131/1 231/1 112/1 -13/9 4ناحیة 

 فیضع -134/1 -433/1 -932/1 111/1 -323/4 3ناحیة 

 ضعیف -114/1 -119/1 -214/1 21/1 -433/1 4ناحیة 

 ضعیف -219/1 -943/1 -1944/1 111/1 -231/4 4ة ناحی

 (قیتحق یها افتهی: )منبع
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 یاجتماع سرمایةب و شاخص نهایی یبا هم ترک ینواحی شهر یاجتماع سرمایة یها همؤلفدر ادامه 

دهد  ینشان م 3ج جدول ی. نتاشد یدر سطح نواحی بررس Tن عامل توسط آزمون یساخته شد. سپس ا

و  (-14/1) ر حد باالید به مقادین بای. بنابرا(=Sig 111/1) است 13/1کمتر از  Tآمارة  یدارمعناسطح 

ن یانگیشود م یر مشخص مین مقادیبودن ا یبا منف ،کرد. همچنان که گفته شد توجه (-12/1) نییپا

نتیجة تر است و  کوچک( Test Value = 3) از حد وسط مورد آزمون یاجتماع سرمایةشاخص 

ط نامناسب یشرااجتماعی نواحی شهر نورآباد در  سرمایةت یاست که وضعحقیقت شده مبین این  حاصل

 شود. دیده میمحسوسی یین بودن این شاخص در سطح شهر به صورت قرار دارد و پا یفیو ضع

 یاجتماع سرمایة شاخص ثیح از نواحی تیامن تیوضع. 5 جدول

 عامل

Test Value = 3 

 یابیارز
 tمقدار  شاخص

سطح 
داری  معنا

(sig) 

اختالف 
 نیانگیم

 59/0نان یاطمفاصلة 

 حد باال  نییحد پا

 فیضع -14/1 -12/1 -249/1 111/1 -414/1 سرمایة اجتماعی

 (قیتحق یها افتهی: )منبع

 سطح نواحی شهر نورآبادت در یاحساس امن شاخص یبررس

ی مرتبط با ها همؤلفهمة مورد مطالعه محدودة  برای بررسی میزان احساس امنیت شهروندان در

قدار نهایی و م. سپس، شدبررسی  Tای  نمونه با استفاده از آزمون تک احساس امنیت شهروندان

مقدار نتایج محاسبة . محاسبه شد نواحی شهر نورآبادهای احساس امنیت در سطح  همؤلفهمة کلی 

 نمایش داده شده است. 4جدول در  نواحیدر سطح احساس امنیت برای شاخص نهایی  Tآزمون 

 احساس های مؤلفه پایین و باال حد مقدار دو بودن منفی به توجه با و 4بر اساس نتایج جدول 

 احساس شاخص که رسید نتیجه این به توان می یک یةناح از غیر به نورآباد شهر نواحی در امنیت

 و( 334/1) با برابر T مقدار با یک ناحیه فقط و است پایین شدت به مطالعه مورد منطقة در امنیت

 اساس بر .است مناسبی نسبتاً شرایط دارای( 11/1) مثبت باالی حد و( 944/1) داری معنی سطح

 به توجه با و( =111/1Sig) داری معنی سطح به مربوط مقادیر و باال جدول در شده ارائه نتایج

 شهروندان که رسید کلی نتیجه این به توان می هستند منفی دو هر که باال حد و پایین حد مقادیر

 به نسبت و نبوده برخوردار مناسبی وضعیت از امنیت احساس های شاخص بخش در نورآباد شهر
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نواحی شهر  بندی سطحوضعیت  1شكل  .دارند نارضایتی ابراز شهر سطح در خود امنیتی وضعیت

 دهد. نورآباد را به لحاظ میزان احساس امنیت شهروندان نشان می

 تیاحساس امن شاخص های همؤلف یبررس. 6جدول 

 محالت
Test Value = 3 

 tمقدار  ریمتغ یابیارز
داری  معناسطح 

(sig) 

تالف اخ
 نیانگیم

 59/0نان یاطمفاصلة 

 حد باال  نییحد پا
 نییپا یتا حد 11/1 -13/1 144/1 944/1 334/1 یک ةناحی

 نییپا -11/1 -49/1 -443/1 111/1 -94/22 دو ةناحی

 نییپا -11/1 -49/1 923/1 111/1 -94/3 سه ةناحی

 نییپا -39/1 -43/1 414/1 111/1 -44/3 چهار یةناح

 نییپا -43/1 -19/2 -342/1 111/1 -23/29 پنج ةناحی

 نییپا -24/1 -39/1 -419/1 111/1 -43/21 شش ةناحی

 نییپا -33/1 -43/1 431/1 111/1 -49/29 هفت ةناحی
 قیتحق های یافتهمأخذ: 

 
 بندی نواحی شهر نورآباد سطح. 2شکل 

های  دادهکامپیوت کردن به  اقدامشهر مقدار نهایی شاخص احساس امنیت در سطح محاسبة برای 

تحت عنوان یک  نواحیهای احساس امنیت در سطح  همؤلفاطالعات مربوط به همة شد و نواحی  همة

( -41/1و حد پایین ) (-43/1در این بخش مقادیر حد باال ) .شدمحاسبه و در سطح کل منطقه شاخص 
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ن شاخص یانگین بودن مییپا ت،اس -43/3برابر با  که ،در سطح منطقه Tمقدار میانگین و همچنین 

توان به این نتیجه رسید که  می . بنابراین،دهد را نشان می نواحی شهر نورآبادت در سراسر یاحساس امن

 .از وضعیت خود راضی نیستندوجه  هیچ شهروندان شهر نورآباد در بعد امنیتی به

 ت شهروندان یاحساس امن های همؤلف یبررس. 7جدول 

 شاخص
Test Value = 3 

 یابیارز
 (sig)معناداری سطح  tمقدار  شاخص

اختالف 
 نیانگیم

 59/0نان یاطمفاصلة 

 حد باال  نییحد پا
 نییپا -41/1 -43/1 -414/1 111/1 -43/3 تیاحساس امن

 (قیتحق یها افتهی: )منبع

 شهروندانت یبا احساس امن سرمایة اجتماعین شاخص یارتباط ب یبررس

با  سرمایة اجتماعیشاخص  مبنی بر وجود ارتباط بین ،اصلی این تحقیقرضیة ف یبررس به منظور

از  ،هستند ینسب ـ یا رها از نوع فاصلهیمتغ که نكته با توجه به اینو  ،ت شهروندانیاحساس امن

محقق فرضیة دهد تا چه اندازه  این آزمون نشان می. شدرسون استفاده یپ یب همبستگیآزمون ضر

و وابسته  با هم  های مورد بررسی تا چه میزان در ارتباط همؤلفهمخوانی دارد و با واقعیت موجود 

ن یب یدارمعناارتباط مثبت و  محقق بود وفرضیة  ةکنندتأییدآمده از آزمون  دست هنتایج بند. ا به هم

سرمایة شاخص  به این صورت کهداد؛ نشان شهروندان ت یاحساس امنو  سرمایة اجتماعیشاخص 

 .استگذار تأثیر نواحیت ساکنان یر احساس امنب اجتماعی

 تیبا احساس امن ین عامل اجتماعیارتباط ب یدارمعنا یبررس. 8جدول 

 سرمایة اجتماعی تیاحساس امن شرح

 تیاحساس امنشاخص 

 یب همبستگیضر

 یدارمعناسطح 

 تعداد مشاهدات

 

2 

 

**442/1 

112/1 

939 

سرمایة شاخص 

 اجتماعی

 یب همبستگیضر

 یدارامعنسطح 

 تعداد مشاهدات

*339/1 

193/1 

939 

 

2 

 درصد 33درصد، ** معنادار در سطح  33* معنادار در سطح 

 (قیتحق یها افتهی: )منبع
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 نتیجه

 شده اجتماعی انحرافات و جرایم میزان افزایش باعث رویة شهرها شهرنشینی و افزایش بی گسترش

مهم در کیفیت زندگی شهری دوران  به همین دلیل احساس امنیت یكی از مباحث بسیار .است

 هدف با ،شود. بررسی وضعیت عمومی امنیت موجود در سطوح شهری محسوب میمعاصر 

 در اندیشیدن به را شهری طراحان و ریزان برنامه و مسئوالن، شهری روی جرایم پیش از جلوگیری

پذیر  اجتماع و شهروندانحس تعلق و تعهد در افزایش  .است ساخته وادار معضل این حل زمینة

بر  اجتماعیسطح روابط  یکه با کمک به ارتقا هستندهای شهری از عوامل مهمی  محیطدن کر

همچنین با اذعان به این نكته که امنیت در سطح  گذارند. می بسیار تأثیرهای روانی امنیت  جنبه

این نكته که  و همچنین ،نه پلیس تأمین است،آن قابل به کمک ساکنان اول درجة نواحی شهری در 

 باو  ،نه صرفاً پلیس ،شود بر امنیت می خود مردم موجب نظارتاز های نظارتی داوطلب  گروه

احساس امنیت در  زیادی حد تا توان میها  اجتماعی و تقویت آن سرمایة گذارتأثیر عوامل شناسایی

 ح شهر نورآبادسطت در یاحساس امن دادنتایج حاصل از تحقیق نشان  شهری را افزایش داد. مناطق

نیستند. اجتماعی نیز در وضعیت مناسبی  سرمایةهای  و شهروندان از لحاظ شاخص است پایین

های اجتماعی با احساس امنیت  های این تحقیق ارتباط سرمایه حائز اهمیت در نتایج آزموننكتة 

نكتة  .استشهروندان احساس امنیت  بر اجتماعی های سرمایههای  همؤلفگذاری تأثیرشهروندان و 

و  ،و، کلمنیبورد یها هین پژوهش با نظریآمده از ا دست بهنتیجة همخوانی دارد دیگری که اهمیت 

اجتماعی و  سرمایةر یده بودند که دو متغیجه رسین نتیبه ادر تحقیقات خود ها  آناست. پاتنام 

ن پژوهش ین ایهمچن گذارند. یر مثبت میگر تأثید کیو بر  رنددا مستقیم گر ارتباطید کیبا  امنیت

 داد شنهادیداشت و پ باورت یبر امن سرمایة اجتماعی ریتأثز به یاو ن کرد.د ییز تأیومن را نینظر ن

 یافراد به کمکس، بلكه یکه در آن جامعه نه توسط پل تغییر کند یا به گونه یط شهریساختار مح

بررسی نظر ساکنان نواحی با توجه به شناسایی و  .شودف یاند تعر میخاص سه یاه که در عرصه

اجتماعی و  سرمایةهای  همؤلفبرخورداری از میزان بندی نواحی به لحاظ  شهر نورآباد و سطح

در سطح نواحی  قوتتوان با شناسایی نقاط ضعف و  می ،اناحساس امنیت شهروندزان یهمچنین م

اجتماعی توانمند مایة سرریزی مناسب برای رسیدن به امنیت پایدار متكی بر  شهر اقدام به برنامه
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 شهری سطوح درت مربوط به امنیت مشكال برای مناسب حل راه ةئارا عدم شد باید یادآور. کرد

گذاری تأثیرپس از بررسی  رو، ازین .دهدتغییر تر  وضعیت موجود را به شكلی نابسامان تواند می

های  همؤلفنقش مبتنی بر یی پیشنهادها ،نواحی شهر نورآباد های مربوط به یافتهاساس  این عوامل بر

. توجه به شدمطرح  و افزایش ضریب امنیت در سطح شهر معضالت رفع جهتاجتماعی  سرمایة

جرم و  وقوع از پیشگیری هدف به برای تحقق بهینة راهكارها و رسیدناین نكته ضروری است که 

دیگر  اید با یکب ،خصوص شهروندان هب ،غیردولتی و دولتی نهادهای افزایش احساس امنیت همة

 .کنندهمكاری 

 پیشنهاد

های  همؤلف از نظرنواحی بقیة  2 ةشمارناحیة جز توان گفت  ها می در نهایت با توجه به نتایج آزمون

 های همؤلفبه لحاظ وضعیت  ،دارند. همچنیندر وضعیت نامناسبی قرار  های اجتماعی سرمایه

با تقویت بنابراین، . دارندایط نامطلوبی سایر نواحی شر 9و  2شمارة جز نواحی  ،احساس امنیت

توان  پذیر تا حد زیادی می آسیب نواحیاجتماعی در  سرمایةهای  همؤلفبهبود وضعیت نهادها و 

و  برخی راهكارها برای تقویت روابط اجتماعی احساس امنیت در محالت شهری را افزایش داد.

پذیرتر  ویژه در محالت آسیب امنیت به افزایش احساسجهت در  اجتماعی سرمایةهای  همؤلفبهبود 

 به شرح زیر است:

 اقدامات عمومی

 ایجاد با  یو خانوادگ ،محیطی، یشهر سرمایة اجتماعیت یجهت تقوب د بستر مناسجایا

تر که بیش یهای سرا در کنار مدارس و مكان سینما و فرهنگو  مراکز فرهنگی نظیر کتابخانه

از طریق تقویت روابط  فزایش پیوندهای اجتماعیا و دنجمعیت جوان در آنجا حضور دار

 همسایگی.

  پذیری و کنترل فضا به وسیلة  مسئولیتتقویت حس نظارت مردمی از طریق ترویج فرهنگ

های تبلیغاتی برای نظارت توسط خود مردم. نظیر این کار در  نشر پیام ؛ مثالًخود شهروندان

با « عمومی استنظارت تحت کنترل و  این فضا»انگلستان در قالب تابلوهایی با مضمون 

 .تصویر و گرافیک چشم طراحی شده است
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 اندیشی در محالت و نواحی شهری. های هم ای و برگزاری نشست های محله آموزش 

 ای و شهری. آفرینی بیشتر مردم محلی در مدیریت محله ایجاد سرای محله برای نقش 

  ی مسیرهادر جرم و  مستعد طقمنا در نشستن مخصوص سكوهای استقرارنصب نیمكت و

 برای افزایش نظارت مردمی. پرتردد

 های تفریحی در محالت و تشویق مردم به  افزایش نظارت عمومی از طریق ایجاد مكان

 استفاده از این فضاها و کنترل این فضاها توسط خود مردم.

 قسیمبه واحدهای خرد همسایگی ت نواحیهای شهری بهتر است  ریزی همچنین در برنامه  

باعث افزایش تعامالت اجتماعی در  ،شناخت بیشتر شهروندانعالوه بر کار، شوند که این 

 شود. مینیز سطح شهر 

 های سازگار و مكمل  های مختلط و جلوگیری از جدایی بیش از حد کاربری ایجاد کاربری

باره  کای باشد که در شب ی ها به گونه اگر در قسمتی از محله فعالیت کاربریمثالً  .هم

های شبانه را برای پویایی فضا و  تعطیل و فضا خلوت و غیرقابل دفاع شود، باید کاربری

 .در آنجا ایجاد کردحضور مردم در شب 

 در محالت مسكونی برای جلوگیری از تراکم  بلندمرتبههای  جلوگیری از احداث ساختمان

افزایش امكان و  آن با تدوین قوانین مربوط به و فشردگی بیش از حد در فضای محالت

های  صهها به نحوی که مشرف بر عر دید به فضای سطح شهر از طریق طراحی ساختمان

 عمومی و فضای محالت باشند.

 اقدامات اختصاصی

  ها. این نوع کاربریسرانة استقرار فضاهای فرهنگی و مذهبی در سطح نواحی و افزایش 

 رسانی از  مدیریت شهری و اطالعفرایندهای چه بیشتر مردم محلی در  دخیل کردن هر

 یا مساجد. ،ت، سمینارسنشبرگزاری طریق 

  ای. نگی و مذهبی مستقر در مساجد محلههای فره پایگاهکردن فعال 
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 4، 4، 3های  خصوص در بخش ای شهری به نظارت بیشتر بر ساختار محالت حاشیه 

وچک و های تنگ با قطعات مسكونی ک )ساختار درونی این نواحی به شكل کوچه

 (.استخودساخته 

 4و  4و  3ای  کیفیت در نواحی حاشیه نشینی و ساخت مساکن بی جلوگیری از روند حاشیه 

 شهر.

  و تجهیز آن به امكانات روشنایی و مبلمان  4ة در ناحیباباطاهر افزایش نظارت بر پارک

 شهری.

 ای  فرهنگی و طایفهبا توجه به تنوع باالی  4و  4و  3های فرهنگی در نواحی  افزایش برنامه

 .استاین نواحی  متنوع و مهاجر ساختار جمعیتی ةکه نتیج

 4و  4و  3دفاع متعدد در سطح نواحی  الزام شهرداری به ساخت فضاهای خالی و بی. 

 ای و محروم و جلب رضایت ساکنان آن. اعطای امكانات و تسهیالت رفاهی به مناطق حاشیه 
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