فصلنامه علمي امنیت ملي
سال يازدهم ،شماره چهلودوم ،زمستان 0011
مقاله دهم از صفحات 003-051

مقاله پژوهشي :تبیین سازماندهی فضای شهری با رویکرد انضباط اجتماعی
(مطالعه موردی :منطقه  21تهران)
20.1001.1.33292538.1400.11.42.10.0
حامد بیگوند ،1علی بیژنی
تاريخ دريافت0033/10/10 :

2

تاريخ پذيرش0033/00/12 :

چکيده
همواره در انضباط اجتماعی عوامل گوناگونی مؤثر هستند که این عوامل امروزه کالنشهرهای ایران را با مشکالال
گستردهای مواجه ساختهاند .در این راستا همواره مناطق تجاری و خدماتی شهرها بکیش از سکایر منکاطق بکا ایکن قبیکل
مشالال مواجه هستند و این مسئله در کاهش سطح رفاه شهروندان آن محدوده تأثیرگذار بوده است .منطقه  21تهکران
یالی از مناطقی است که به دلیل دارا بودن موقعیت مرکزی و مراکز خدماتی -تجاری و گردشگری با پدیدههکایی نظیکر
اخالل امنیت و اخالل انضباط اجتماعی مواجه است که این مسائل در افکزایش مشکالال منطقکه مکؤثر بکوده اسکت و
امروزه با افزایش جرائم شهری در منطقه  ،21نهتنها این پدیده افزایش مهاجر های ساکنین و ناهمگونیهای اجتماعی-
فرهنگی را در پی داشته است ،بلاله نظم اجتماعی را با چالشهایی جدی مواجه ساخته است .در همین زمینکه پکووهش
حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی (عملی) -توسکعهای و از نکو پکووهشهکای اکتشکافی ،بکه ارائکه الگکوی
سازماندهی سیاسی فضای شهری مبتنی بر امنیت و انضباط اجتماعی (منطقه  21تهران) پرداخته است .ابکزار گکردآوری
دادهها ،یافتههای کتابخانهای و میدانی (بر اساس پرسشکنامه) اسکت ککه در ایکن راسکتا جامعکه آمکاری تحقیکق را کلیکه
صاحبنظران حوزههای مطالعا شهری و جغرافیای سیاسی تشالیل میدهند که حجم نمونه آن بر اساس مدل کوکبکان
تعداد  53نفر تخمین زده شد .پووهش حاضر با استفاده از آزمون میکانگین و ضکریب همبسکتگی پیرسکان در نکر افکزار
 Spssبه ارزیابی آمارههای توصیفی و سپس ارتباط میان متغیرهای سازماندهی سیاسی فضا و عوامل امنیکت و انضکباط
اجتماعی پرداخته است .نتایج نشان داد سازماندهی سیاسی فضا در زمینه امنیت و انضباط شهری منطقه  21در وضعیت
مطلوبی قرار ندارد و همچنین میان چالشهای سازماندهکی سیاسکی فضکا و عوامکل انضکباط و امنیکت شکهری رابطکه
معناداری وجود دارد.
کليدواژهها:

سازماندهي سیاسي فضا ،امنیت شهری ،انضباط اجتماعي ،شههر تههران ،منهقهه  01شههر
تهران.

.2گروه جغرافیا ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 * .1گککروه جغرافیککا ،واحککد تهککران مرکککزی ،دانشککگاه آزاد اسککالمی ،تهککران ،ایککران (نویسککنده مسککئول)
Bijani_ali20@yahoo.com
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مقدمه و بيان مسئله
در علو جغرافیایی فضا به مثابه پارادایم و کانون این علم مطرح بوده و تصویری بنیادی
از این علم را متصور سازد و بکا ابعکاد مختلک
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و طبیعی درآمیخته

زنکدگی جوامکن انسکانی نظیکر فراینکدهای
است(.بهفروز)21: 2330 ،

فضاهای شهری بستر زندگی و فعالیت شهروندان اسکت و در هویکتبخشکی و آرامکش
دادن به شهروندان نقش بهسزایی دارند .زیستبو های جغرافیایی شامل فضای تغییر شکالل
یافته یا مسالون شده به وسیله انسان و نهادهای بشری است که جهتدهی ،میکزان و شکد
این تغییرا

تحت عامل بازیگران و نهادهای تصمیمگیر تنظیم ،مدیریت و کنترل میگکردد.

در برخی مواقن نیز اختالف میان بازیگران و نهادهای تصمیمگیری و سکو مکدیریت آنهکا
سبب به وجود آمدن برخی مسائل و معضال

شهری میگردد که یالی از مهکمتکرین آنهکا

مقوله امنیت و انضباط شهری است .امنیت را میتوان حقی بنیادین و پیشنیاز برای ابقکا و
ارتقای در رفاه و سالمت مرد دانسکت و در حقیقکت امنیکت یالکی از نیازهکای اساسکی و
ضروری و پایدار برای تعالی انسان تلقی میشود و شهروندان یک جامعه همواره دارای این
حقوق می باشند صاحب امنیت داشته باشند ،اما آنچه در کشورهای جهان سو بهخصکو
در کشور ایران همواره مطرح بوده و مورد بحث قرار گرفته چکالشهکای امنیکت شکهری و
انضباط شهری است .همواره از امنیت به عنوان آرامش ،رشد ،شالوفایی انسکان ،بکروز همکه
استعدادها و خالقیتها و نیل به همه کماال

انسان در سایه مفهو سازی امنیت یاد میشود

و به عقیده برخی از نظریهپردازان نظیر لورنس مارتین ،امنیت تضمینکننده رفاه مادی است.
جان مورس آن را رهایی از تهدیدا

زیانبخش میداند

(بیا

و محمد نجار .)211 :2533 ،درواقن

عالوه بر مسئله رفاه اجتماعی ،موضو امنیت فردی نیز همواره موضوعی مهم اسکت ککه از
ترکیب دو مفهو پیچیده و سازهای «امنیت» و «فرد» تشالیل شده و از حیث سطحبنکدی بکه
الیه ابتدایی و البته محوری از سطوح امنیکت اشکاره دارد

(سکا

دلیکری و کهکراری تبکار.)23 :2531 ،

امنیت همواره یالی از چهارچوبهای اصلی انضباط اجتمکاعی اسکت ککه بکا ایکن موضکو
ارتباط تنگاتنگی دارد .کالنشهر تهکران دارای  11منطقکه اسکت و منطقکه  21تهکران ککه در
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مرکزیت این شهر قرار دارد و به نوعی قلب تپنده شهر تهران محسوب میشکود امکروزه بکا
مشالال

متعددی خصوصاً در زمینه امنیت شهری و انضباط شهری مواجه است ککه در آن

ارائه هر چه بهتر امالانا  ،تسهیال  ،خدما

عمومی (آموزش ،بهداشت ،انرژی ،امالانکا

رفاهی ،امنیت و  )...به خوبی انجا نگرفتکه اسکت .درواقکن امکروزه معضکال

و مشکالال

امنیتی  -انضباطی فراوانی در سطح منطقه  21قابل مشاهده است که ازجمله مهمترین آنهکا
می توان به قاچاق مواد مخدر ،قاچاق کاال ،تجمکنهکای فکراوان دسکتفروشکیهکا ،فکروش
کاالهای غیرمجاز ،کی قاپی ،سرقت های متعدد ،وضعیت نابسامان خیابکانهکا و کوچکههکا،
مشاغل ناسازگار و مزاحم ،مساحت گستردهای از بافتهای فرسوده و خانههکای قکدیمی و
ساختمانهای متروکه و نیمهکاره آن می توان اشاره نمود .تحقیق حاضر به دنبال آن است که
ساماندهی فضای شهری در منطقه  21تهران از نظر جنبههای برنامهریزی و مدیریتی در چکه
وضعیتی قرار دارد و همچنین سازماندهی فضای شکهری نکامطلوبی ککه اکنکون منطقکه 21
تهران با آن مواجه است ،چه تبعاتی را در پی خواهد داشت و در نهایت با ارائه راهالارهای
مناسب منجر به تبیین سازماندهی فضای شهری با رویالرد انضباط اجتماعی گردد.
 .1مباني نظری تحقيق
 .0-0ادبیات تحقیق
مصونیت جانی انسانها از تجاوز 2و تعدی ،قانونمکداری ،وجکود احسکاس رضکایت و
اطمینان خاطر نزد دولتمردان و شهروندان و فقدان ترس ،اجبار 1و تهدید ،مصکونیت مکالی
افراد جامعه از تجاوز دیگران و دولکت 5و رعایکت کلیکه حقکوق شکهروندی از مهکمتکرین
مؤلفههای امنیت عمومی است .مؤلفه های فوق نمایانگر این واقعیت است که امنیت عمومی
دربردارنده نوعی احساس آرامش و فراغت خاطر ملت ،ناشی از عکد احسکاس تهدیکد یکا
توانایی برای رفن هرگونه خطر یا اقدا بر ضد شهروندان است.
1.Rape.
2.Persuasion.
3.The government.
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ناامنی و کاهش ضرایب امنیتی ،زمینهساز بینظمی اجتماعی و رفتارهای نابهنجکار اسکت
که این گونه رفتارها که به رفتارهای هنجارشالن ،قکانونشکالنانه ،انحرافکی 2و آسکیبرسکان
معرفی میشوند ،از عالئم و نشانههای ناامنی در حوزههای اجتمکاعی ،اقتصکادی و سیاسکی
است که خود از مشخصکا

بکارز توسکعهنیکافتگی جامعکه اسکت (مرتضکایی .)2532 ،انضکباط

اجتماعی یک هنجار اجتماعی اسکت ککه بکرای تکداو زنکدگی اجتمکاعی و ایجکاد نظکم و
اجتماعی در جامعه پدید میآید .وجود انضباط اجتماعی موجب آرامش جامعه و محیط کار
و درنتیجه موجب افزایش بهرهوری میگردد (شهبازی و همالاران .)202 :2530 ،انضباط اجتمکاعی
زمانی در جامعه به بهترین اندازه می رسد که افکراد جامعکه احسکاس اجحکاف نالننکد یکا از
مدیریت جامعه فاصله نگیرند (طهماسبی و علمی.)2530 ،
ک پیتر بالو 1معتقد است نظم اجتماعی در تبکادل اجتمکاعی شکالل مکیگیکرد .او اعتمکاد
اجتماعی را شاخصه اصلی مبادله اجتماعی می داند و معتقد اسکت در حکالی ککه در مبادلکه
اقتصادی افراد بر اساس یک قرارداد رسکمی توقکن مشخصکی از منکافن مشکترن دارنکد ،در
مبادله اجتماعی افرا د اگرچه این انتظکار را در درون ههکن خکود دارنکد ،امکا در آن تعهکدی
آشالار و صریح وجود ندارد و حتی زمان مشخصی برای جبران آن در نظر گرفته نمیشود؛
بنابراین در کانون مبادله اجتماعی نیازمند اعتماد هستیم (بلو )231 :1333 ،5و همین اعتماد است
که در نهایت پیوند بین افراد و نظم اجتماعی را به وجود میآورد.
ک ولش نو دوستی 0را مهمترین عامل در همبستگی اجتماعی و بهتبن آن نظم اجتمکاعی
میداند ،او معتقد است نو دوستی خود موجب اعتمکاد بکه دیگکران و در نهایکت گسکترش
روابط اجتماعی و پیوندهای نزدیک بین افراد میشود (ولش )035 :1333 ،3و اینگونه است ککه
تجمین پیوندهای اجتماعی و ارتباطا

نزدیک بین افراد منجر به شالل گیری نظم اجتمکاعی

میشود.
1.Perverted.
2. Peter blave.
3. Blau.
4. Alturism.
5. Welch.
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ک جامعهشناسان غربی نیز عمدتاً سعی کردهاند نظکم را در مقابکل تضکاد قکرار دهنکد ،از
دیدگاه نظم جامعه ترکیبی از عناصر ساختاری یا افرادی است که هرکدا هماهنگ بکا سکایر
عناصر و افراد با ایفای کارکرد یا نقشی خا

به ثبا

حیا

اجتماعی کمک مکیکننکد و از

دیدگاه تضاد جامعه ترکیبی از اجزای متضاد است بکهگونکهای ککه مکیتکوان آن را وحکد
اضداد نامید ،از این دیدگاه تضاد عامل مهمی در تحول جوامن محسکوب مکیشکود و نظکم
حالتی ناپایدار پیدا میکند (لبیبی.)2533 ،
ک از نظر مارکس نظم هنجاری تحت تکأثیر سکلطه طبقکه حکاکم شکالل مکیگیکرد؛ زیکرا
ارزشهای حاکم بر جامعه چیزی جز ارزشهای طبقه مسلط نیست .مکارکس معتقکد اسکت
صاحبان قدر

همواره مطلوبیت نظم اجتماعی را از این منظکر مکینگرنکد ککه ثبکا

اجتماعی عامل مهمی در حفظ قدر

نظکم

آنان است در حالی که تکودههکای محکرو خواسکتار

برهم زدن نظم موجود و خلق دنیایی جدید هستند (لبیبی.)2533 ،
 .1-0پیشینه تحقیق
در مطالعا

مربوط به نظم اجتماعی در دنیکای غکرب بکا هکدف کشک

عوامکل اصکلی

تأثیرگذار بر نظم اجتماعی و دستیابی به نوعی تعمیمپذیری در ایکن زمینکه صکور
است (هاردین .)23 :1331 ،2در ایکن مطالعکا

گرفتکه

اعتمکاد اجتمکاعی بکهعنکوان اصکلیتکرین عامکل

تأثیرگذار مطرح شده به طوری که محور عمکده مباحکث جدیکد نظکم اجتمکاعی بکر اعتمکاد
اجتماعی و شالل تعمکیم یافتکه آن تمرککز دارد و ایکن اعتقکاد وجکود دارد ککه مسکاوا

در

فرصتهای اقتصادی و توسعه یکافتگی جوامکن منجکر بکه ایجکاد اعتمکاد بکین افکراد و نظکم
اجتماعی میشود (جاالوا )33 :1335 ،1و به عنوان مثال به همین دلیل جامعه آمریالا را در مقایسه
با اروپا از اعتماد و نظم بیشتری برخوردار میدانند (اولسانر و براون.)1335 ،5

1. Hardin.
2. Jalava.
3. Uslaner and brown.
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در ایران نیز در برخی از پووهشها موضو نظم اجتماعی مورد مطالعه قکرار گرفتکه ککه
در ادامه با آنها اشاره میشود.
ک همچنین تحقیقا

محمد مظلو خراسانی و همالاران ( ،)2533حسین ظفکری و رضکا

ویسی ( ،)2533کتایون جهانگیری ( ،)2533محمدرضا حافظنیا ( ،)2533علیاکبر قهرمکانی
( ،)2533رحمتاهلل صدیق سروسکتانی ( )2533و قاسکم حسکنی ( )2533نیکز مؤیکد نقکش
تعیینکننده مشارکت اجتماعی مرد در شاللگیری نظم اجتماعی است.
منادی ( )2533در جمن بندی پووهش خود بکا عنکوان «بررسکی انسکانشکناختی روابکط
همسایگی» ،مطالعه تطبیقی روابط زنان شاغل و خانهدار را مورد مطالعه قرار داده اسکت ککه
در این زمینه معتقد است « در منکاطق سکنتی تهکران افکرادی ککه بیشکتر در منکازل شخصکی
سالونت دارند و افراد دارای باورهای دینی و اخالقی ،روابط همسایگی نزدیکتری دارنکد،
در حالی که آپارتماننشینها کمتر با همسایهها ارتباط برقرار میکنند چون نو ارتباطی ککه
آنان طلب میکنند در محیط های آپارتمانی کمتر قابل اجرا است؛ زیرا آنها مثالً مایلانکد در
حیاط خانه یا کوچه دور هم جمن شوند و غذایی نذری درست کنند» (منکادی )2533 ،در ایکن
تحقیق میتوان نقش باورهای دینی در نزدیک شدن افراد به یالدیگر را مالحظه نمود.
ک علیپور ،)2533( ،در جمنبندی پووهش خود با عنوان «اعتمکاد و مشکارکت» بکر ایکن
نالته تأکید دارد که بین اعتماد و مشارکت مرد در زمینه انسجا اجتماعی همبستگی بسکیار
نیرومندی برقرار است .او نقش تشاللهای مردمکی و سکازمانهکای غیردولتکی را در ایجکاد
ثبا

و نظم انسجا اجتماعی نشان داده و معتقد است مشارکت مدنی تنها زمکانی در ههکن

افراد یک جامعه نهادینه می شود که فضای دموکراتیالی وجود داشته باشد و بکه آزادیهکای
جمعی بهای الز داده شود.
ک پوراسماعیلی ،)2533( ،در پووهش خود با عنکوان «اخکالقگرایکی نکه قکانونگکذاری»
معتقد است نقش باورهای اخالقی در ایجاد ثبا

و نظم در جامعه بهمراتب بیش از قوانینی

است که مرد نسبت به آنها پذیرش قلبی ندارند و توصیه میکند در این زمینه باید مسکائل
فرهنگی بیشازپیش مورد توجه قرار گیرد.
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 .2روششناسي تحقيق
تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش ،از نو پووهشهکای توصکیفی-تحلیلکی و از نظکر
هدف از نو کاربردی (عملی) است .رویالرد محقق در راستای انجا پکووهش حاضکر ،بکا
توجه به ویوگیهای پووهش مانند دارا بودن آزمون نظریه ،اندازهگیری شکد

رابطکه ،قابکل

اندازه گیری بودن متغیرهای پووهش ،برخورداری از تحلیکل هکای آمکاری و اهمیکت حجکم
نمونه در آن از نو رویالردهای کمی است.
در تحقیق حاضر جامعه آماری کلیکه کارشناسکان ،صکاحبنظکران ،کارمنکدان و مکدیران
شهری شهرداری منطقه  21تهران میباشند که تعداد  53نفر از آنها بر اساس مدل ککوکران
به عنوان حجم نمونه تعیین گردید .در تحقیق حاضر از روش نمونهگیری تصادفی (هدفمند)
استفاده گردید.
در این پووهش در بخش آمار توصیفی از فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و  ...اسکتفاده
گردیده است .در بخش آمار استنباطی نیز دادههای بهدستآمده از طی

پنجتایی لیالر

بکه

مقیاس عددی ( 2تا  )3تبدیل شد ،بنابراین این معیار برای سکنجش اهمیکت سکؤالهکای یکا
گزینههای م ربوطه مورد اسکتفاده قکرار گرفکت .سکپس بکر اسکاس نتکایج بکهدسکتآمکده از
پرسشنامه ،مشاهدا

میدانی و اسناد رسمی ،به تجزیهوتحلیل یافتهها با استفاده از نکر افکزار

 Spssپرداخته شد .به این منظور در نر افزار  Spssبهمنظور سنجش شاخصهای چالشهکای
مدیریت شهری و نیز شاخصهای عوامل نظم اجتماعی از آزمونهکای میکانگین و ضکریب
همبستگی پیرسون استفاده شده است.
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جدول  .0معیارهای بهکاررفته در پژوهش
شاخصهای
زیرمعيارها

چالشهای
سازماندهي فضا

ک عملالرد مدیریت شهری در زمینه تحقق اهداف کالبدی شهر
ک عملالرد مدیریت شهری در زمینه تحقق اهداف پروژههای شهری
ک عملالرد مدیریت شهری در زمینه شفافیت تخلفا

اداری

ک عملالرد مدیریت شهری در زمینه رسیدگی به تخلفا

شهری

ک عملالرد مدیریت شهری در زمینه رسیدگی و تالش در جهت کاهش تخلفا

اداری

ک وجود متخصصان و کارشناسان خبره و متخصص در مدیریت شهری
ک عملالرد مدیریت شهری در زمینه رسیدگی به شالایتهای شهروندان
ک هماهنگی میان بخشهای مختل

و مؤثر مدیریت شهری در زمینه نظم و انضباط اجتماعی

ک عملالرد مدیریت شهری در زمینه مدیریت کاربریها
چالشهای مدیریتی

ک عملالرد مدیریت شهری در زمینه مدیریت بهینه کاربریهای شهری
ک متناسب نبودن قوانین شهری با نیازهای امروزه
ک وجود فساد اداری و عد تعهد شغلی در مدیریت شهری و سایر نهادهای امور اداره منطقه 21
ک عد امالانا

مناسب و مطلوب در منطقه  21در زمینه اداره امور شهر

ک عد جانمایی صحیح کاربریها در زمینه ایجاد انسجا اجتماعی
ک ضع

اطال رسانی کافی به شهروندان در زمینه جزییا

طرحها

ک عد دیدگاههای راهبردی در مسئوالن
ک عد استفاده صحیح از فناوریهای پیشرفته روز در مدیریت شهری توسط مدیریت شکهری
منطقه  21نظیر دولت الالترونیک ،هوشمندسازی و...
فراهم نبودن زمینههای الز برای مشارکت شهروندان
ک میزان وجود امالانا

کافی در زمینه خدما

آموزشی

ک میزان وجود امالانا

کافی در زمینه خدما

فرهنگی

ک میزان برخورداری از تعلق مالانی در شهروندان
چالشهای اجتماعی
– فرهنگی

ک میزان حفظ و احیای آدابورسو سنتی
ک میزان تعارض فرهنگی بین خردهفرهنگها و جامعه محلی
ک میزان الگوبرداری جامعه محلی از رفتار و منش مهاجران
ک میزان حفظ و احیای مراسما
ک میزان احساس حقار
مناطق شهری

سنتی در جامعه محلی

جامعه محلی از داشتن فرهنگ بکومی نسکبت بکه مهکاجران و سکایر
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شاخصهای
زیرمعيارها

چالشهای
سازماندهي فضا

ک میزان ایجاد مدگرایی و از بین رفتن سنتهای فرهنگی بومی
ک میزان از بین رفتن پیوندهای خانوادگی و خویشاوندی
ک میزان افزایش جر و جنایت
ک میزان افزایش مزاحمتهای روزانه
ک میزان سلب آسایش و آرامش برای جامعه محلی از دیدگاه اجتماعی
ک میزان درگیریهای قومی و خانوادگی در اثر رونق یافتن زمین و ملک
ک میزان بروز ناهنجاریهای اجتماعی نظیر اعتیاد – فساد و فحشا
ک میزان کاهش پایبندی به نظم سنتی و عقاید دینی
ک میزان نامناسب شدن کاربری های شهری به جهت حضور افراد مختل

در فضاهای شکهری

(نظیر پارنها ،مراکز فراغتی ،مراکز تفریحی و)...
ک میزان سلب آسایش و آرامش برای جامعه محلی از دیدگاه کالبدی
ک میزان سلب آسایش و آرامش برای جامعه محلی به دلیل کاربریهای متنو و تغییر ککاربری
چالشهای زیرساختی

محلههای مسالونی نشین
ک ازدیاد اشتغال در سطح محدوده منطقه 21
ک میزان ترافیک در منطقه 21
ک شلوغی بیش از حد در نتیجه تجمن زیاد شهروندان در کاربریهای تجاری
مأخذ :نگارنده

 .3تجزیهوتحليل دادهها
يافتههای تحقیق
 .1ارزیابي محدوده جغرافيایي منطقه  12تهران

منطقه  21یالی از مناطق قدیمی شهر تهران محسوب میشود که در مرکز این شهر واقن
گردیده است .این منطقه با مساحتی معادل  21/32کیلومترمربن شامل شش ناحیه و چهکارده
محله است .از مهمترین ویوگی های این منطقه قرار گرفتن بازار تهران و بسیاری از مراکز و
نهادهای دولتی ،وزارتخانهها و سفارتخانه ها در این منطقه است .منطقه از سمت شکمال بکه
خیابان انقالب اسالمی از سمت جنوب به خیابکان شکوش از سکمت شکرق بکه خیابکان 21
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شهریور و از سمت غرب به خیابانهای حافظ و وحد

اسالمی محدود است

(ساسکانپکور و

حمیککدی )2530 ،ایککن منطقککه دارای  31٫53کیلککومتر معککابر شککریانی 13٫23 ،کیلککومتر معککابر
جمنوپخشکننده محلی ،چهار پایانه اتوبوسرانی و تاکسیرانی درونشهری ،پکنج کیلکومتر
مسیر دوچرخهسواری 0٫51 ،کیلکومتر پیکادهراه 231 ،ایسکتگاه تاکسکی و اتوبکوس و دارای
ظرفیت پارکینگ  1133خودرو است (معاونت برنامهریزی و توسعه شهری شهرداری منطقه .)21

نقشه  .0مرزبندی محالت و نواحي منهقه  01تهران ،مأخذ :شهرداری منهقه 01
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ناحیه  1شهرداری منطقه  21یا عودالجان (نا سابق) از محلههکای قکدیمی شکهر تهکران
است و بر طبق آمار سال 2533؛ دارای  057133نفر جمعیت است .این ناحیکه از غکرب بکه
خیابان ناصرخسرو ،از شرق به ری ،از شمال به امیرکبیر و از جنوب به  23خکرداد محکدود
است و سه محله اصلی امامزاده یحیی ،پامنکار و ناصرخسکرو را در برمکیگیکرد ککه از نظکر
تاریخی ،به دلیل وجود بناهای تاریخی متعدد ،بسیار غنی است .این محله واقن در محکدوده
خیابانهکای پامنکار (از غکرب) ،سکیروس (از شکرق) ،چکرا بکرق (امیرکبیکر) (از شکمال) و
بوهرجمهوری (از جنوب) بوده است که همراه با محلههای ارگ ،دولکت ،سکنگلج ،بکازار و
چالهمیدان ،تهران عصر ناصری را شالل میدادند (هاشمی.)11 :2531 ،
 .2ارزیابي آسيبپذیری منطقه  12شهر تهران (بر اساس متغيرهای انضباط اجتماعي)

بهمنظور بررسی میزان آسیب پذیری محدوده مورد مطالعه در برابر زلزله یکازده شکاخص
انتخاب شده است:
ه عرض راه و ارتفاع جداره (درجه محصوريت) :شاخص بسیار مهمکی اسکت چکون
با باال رفتن درجه محصوریت (ارتفا بیشتر ساختمان نسبت به عکرض ککم معبکر) احتمکال
بسته شدن معابر افزایش مییابد که باعث میشود با ریختن آوار ساختمانها بر خیابانهکا و
بسته شدن آنها ،عملیا

امداد و نجا

و پناه گیری با مشالل مواجه شود.

ه تراکم جمعیتي :با توجه به این اصل که در نقاط آسیبپذیر از نظر کالبکدی ،هکر چکه
تراکم جمعیتی کمتر باشد آسیبپذیری (تلفا ) نیز کمتر میشود و بکا بیشکتر شکدن تکراکم
جمعیتی ،سرعت پناه گیری و خدما رسانی و امداد پایین میآید.
ه کاربریهای خهرزا :بسته به نو کاربری ،میزان آسیبپذیری بیشتر یا کمتر مکیشکود
در این تحقیق کاربریها به کاربریهای بیخطکر ،ککاربریهکای ککمخطکر ،متوسکط خطکر،
پرخطر تقسیم میشوند.
ه میزان پايداری ابنیه :این شاخص تأثیر بسیار مهمی بر میزان آسیبپکذیری سکاختمان
دارد .هرچه ساختمان ناپایدارتر باشد در برابر زلزله آسیبپذیرتر است.ساختمانهای قدیمی
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و فرسوده به علت آسیبپذیری باالیی که دارند موجب آسیبرسانی به سایر کاربریها نیکز
می شوند و همچنین باعث مسدود شدن معابر و ریزش آوار بر روی عابرین و وسیله نقلیکه
عبوری میشوند.
ه نوع سازه :هر چه مصالح به کار گرفتهشده در بافت دارای استحالا بیشکتری باشکد و
از اصول مهندسی در ساختوساز پیروی شود آسیبپذیری نیز کمتر است .بدیهی است که
ساختمان بتون آرمه نسبت به ساختمان اساللت فلزی از مقاومت بیشتری برخکوردار اسکت
در این تحقیق ساختمانها به پنج دسته بتون آرمه ،اساللت فلکزی ،اسکاللت آجکر یکا بلکون
سیمانی ،اساللت چوب ،اساللت خشت یا گل تقسیم میشوند.
ه مساحت قهعات :تفالیک اراضی در ابعاد کوچک باعث خرد شدن فضاهای بازشده و
عمالً از مفید بودن فضای باز برای گریز و پنکاهگیکری کاسکته مکیشکود؛ بنکابراین هکر چکه
مساحت قطعا

تفالیالی کوچکتر باشد آسیبپذیری ناشی از زلزله بیشتر میشود.

ه نوع خاك :بسته به نو خان آسیبپکذیری افکزایش مکییابکد هرچکه خکان از نکو
آبرفتی ،رسوبی و همچنین ریزدانه باشد آسیبپذیری افزایش مییابد.
ه سهح آبهای زيرزمیني :هرچه سطح آبهای زیرزمینی باالتر باشد آثار روان گرایکی
شرایط زلزله پدیدار میگردد (پووهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی )2530 ،و نیز نو خان در منطقه 21
از نو آبرفتی و ریزدانه و نر است این دو عامل با هم باعث میشود ککه در هنگکا زلزلکه
هرا

خان در آب باال آمده ،شناور شده و سازه در گل فروریزد.
ه فاصله از مرکز درماني :دسترسی به مراکز درمانی که از طریکق شکبالههکای ارتبکاطی

انجا میشود موجب سرعت بخشیدن به عملیا

امداد و نجا

و خدما رسانی میشکود.

به این ترتیب با دور شدن از مراکز درمانی و خدماتی ،احتمال آسیبپذیری بیشتر میشود.
ه فاصله از فضاهای باز :منظور از فضاهای باز فضکاهایی نظیکر پکارنهکا ،زمکینهکای
ورزشی است که ظرفیت پناهگیری و همچنین تخلیه و اسالان آسیب دیدگان را داشته باشد؛
بهطوری که هر چه فضای باز بیشتر و مناسبتری برای گریز و پناهگیری و اسالان موقت و
همچنین انتقال و تخلیه آوار ناشی از تخریب موجود باشد ،آسیبپذیری کمتر است.
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 .0-1ارزيابي معضالت شبکههای دسترسي منهقه 01
در تعیین درجه محصوریت دو عامل نقش دارد که یالی ارتفا سکاختمانهکا و دیگکری
عرض معابر است .کل معابر منطقه  21تهران  530022702متر است .جکدول  ،1درصکدهای
مذکور را به همراه طول مربوط به هر یک را نشان میدهد.
جدول  -1طول معابر منهقه  01شهر تهران به تفکیک عرض معبر
نوع معبر

طول معبر (برحسب متر)

درصد

 1متری

113711

37311

 5متری

5101735

2731

 0متری

1353713

2731

 3متری

2333372

5730

 1متری

3203571

13732

جمن معابر  1-1متری

225333711

51731

 1متری

1310731

3731

 3متری

11023

23731

 3متری

121731

3721

 23متری

0213701

22713

 22متری

31373

52733

 21متری

55530

3715

 25متری

303

3710

 20متری

5101711

3723

 23متری

3510715

1751

 21متری

25131731

5710

جمن معابر  21-22متری

33155712

23732

 23متری

0105720

2755

 13متری

23311720

1733

 12متری

5231701

3733

 11متری

203710

3735

 10متری

0331712

2753

 13متری

5333733

2732

 11متری

جمن معابر  11 – 23متری

31721

3731

535251711

1711

 13متری

2332732

3713
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نوع معبر

طول معبر (برحسب متر)

درصد

 53متری

13133733

3751

 53متری

0155731

2755

 53متری

535723

3733

 03متری

5521753

3735

 03متری

5131721

2735

جمن معابر  03 – 13متری

202312723

0731

کل

530022702

233

ماخذ( :مرکز مطالعا

شهرسازی شهرداری منطقه  ،21سال )2533

نقشه  -1ارزيابي مسیر راه ها و معابر منهقه  01تهران ،ماخذ  :نگارنده

کککککککککککککککک مقاله پووهشی :تبیین سازماندهی فضای شهری با رویالرد انضباط اجتماعی (مطالعه موردی :منطقه  21تهران) 555 /

همان طوری که مالحظه می شود ،از کل این معابر بیشترین فراوانی مربوط به معابر شش
متری است .به عبار

بهتر  13732درصد از معابر شهرن ،معابر شش متری هستند .معابر با

عرض هشت متر در رده بعدی و معابر ده متری و دوازده متری به ترتیب بعد از آنها قکرار
میگیرند که فراوانی آنها باالی نُه درصد است.بقیه معابر دارای فراوانی کمتر از نُکه درصکد
هستند.

نقشه  -0درجه محصوريت منهقه  01شهر تهران ،مأخذ :نگارنده

 / 550فصلنامه علمی امنیت ملی ،سال یازدهم ،شماره چهلودو  ،زمستان  2033ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

جدول شماره  - 0درجه محصوريت کاربریها در منهقه  01تهران
قطعات

درجه

مساحت (متر)

محصوریت

تعداد

درصد

مساحت

درصد

کمتر از 371

23130

55710

3350251

01751

371 – 373

22531

1710

1303230

13721

271 – 373

22315

1071

1132311

21703

273 – 271

1031

3753

311333

0733

بیشتر از 273

3111

21733

2053325

22705

کل

02200

011

01531025

011

ماخذ( :مرکز مطالعا

معاونت شهرسازی)2533 ،

هرچه درجه محصوریت باالتر باشد آسیب پذیری بیشتر است .از نظر تعداد قطعکا
درصککد قطعککا

درجککه محصوریتشککان بککاالتر از  273اسککت و  55درصککد قطعککا

21

درجککه

محصوریتشان کمتر از  371است و از نظر مساحت  01درصد از مسکاحت منطقکه درجکه 3
محصوریتشان کمتر از  371است و  22درصد از مساحت منطقه درجه محصوریتشان بیشکتر
از  273است.
 .3تجزیهوتحليل یافتههای تحقيق
 .0-0سنجش آمار توصیفي
آمار توصیفی در پووهش حاضر به دو بخش مهکمتکرین چکالشهکای مکدیریت شکهری
تأثیرگذار در انضباط اجتماعی و رابطه میان چالشهای مدیریت شهری و انضباط اجتمکاعی
خواهد پرداخت.
 .1-1-3آمار توصيفي چالشهای مدیریت شهری در برقراری انضباط اجتماعي؟

آمارهای توصیفی ارزیابی نظم و انضباط اجتماعی در سکطح منطقکه  21تهکران ،پکس از
ارزیابی در نر افزار  Spssبر اساس طی

لیالر

(گزینه  :2خیلی کم  /گزینه  :1کم  /گزینکه

کککککککککککککککک مقاله پووهشی :تبیین سازماندهی فضای شهری با رویالرد انضباط اجتماعی (مطالعه موردی :منطقه  21تهران) 553 /

 :5نظری ندار  /گزینه  :0زیاد و گزینه  :3خیلی زیاد) کدگذاری گردید و سپس بکر اسکاس
جدول  0ارائه میگردد:

آزمون میانگین دادهپردازی شده و در نهایت بهصور

جدول  -0آمار توصیفي ارزيابي انضباط اجتماعي در سهح منهقه  01تهران
ردیف

خيلي
کم

سؤالها

کم

نظری
ندارم

زیاد

خيلي
زیاد

ميانگين

تمرکز اقتصادی نظیر بازار و مراکز تجاری در منطقه
2

 21را تککا چککه انککدازه بککر کککاهش نظککم و انضککباط

3

0

3

21

20

0735

اجتماعی اثرگذار میدانید؟
تمرکز سیاسی و مراکز مهم اداری در منطقه  21را تکا چکه
1

انککدازه بککر کککاهش نظککم و انضککباط اجتمککاعی اثرگککذار

2

5

0

23

21

5731

میدانید؟
ترافیک نسبتاً شدید در کلیه راههای منطقکه  21را تکا چکه
5

انککدازه بککر کککاهش نظککم و انضککباط اجتمککاعی اثرگککذار

5

23

21

2

3

1705

میدانید؟
0

معضال اجتماعی در سطح منطقه  21را تا چه اندازه بکر
کاهش نظم و انضباط اجتماعی اثرگذار میدانید؟
ضع

3

1

23

1

0

3

1715

در مدیریت و برنامههای آموزشکی-فرهنگکی

را تا چه اندازه بر کاهش نظکم و انضکباط اجتمکاعی

3

3

3

1

13

0735

اثرگذار میدانید؟
ضع
1

در طراحی محلهها بهمنظکور ککاهش اعتیکاد،

مزاحمتهای خیابکانی و ناهنجکاریهکای اخالقکی-
فرهنگی را تا چه اندازه بکر ککاهش نظکم و انضکباط

3

2

2

1

11

0711

اجتماعی اثرگذار میدانید؟
وجود محلههای پرترافیک شکهری در سکطح منطقکه
1

 21را تککا چککه انککدازه بککر کککاهش نظککم و انضککباط

3

2

3

21

25

0721

اجتماعی اثرگذار میدانید؟
اختالط کاربریهکا و وجکود خانکههکای قکدیمی در
3

بافت های اقتصادی را تا چه اندازه بر کاهش نظکم و

3

3

1

20

23

0703

انضباط اجتماعی اثرگذار میدانید؟
ناهماهنگی میان بخشهکای مکؤثر و مختلک
3

مکدیریت

شهری در زمینه نظم و انضباط اجتماعی را تا چه انکدازه

2

بر کاهش نظم و انضباط اجتماعی اثرگذار میدانید؟
مأخذ :یافتههای پرسشنامه

21

21

1

3

1711
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نمودار  -1ارزيابي نظم و انضباط اجتماعي در سهح منهقه  01تهران ،مأخذ :نگارنده

بر اساس نتایج جدول و نمودار مذکور ،سه گویه ضع
آموزشی-ف رهنگی ،ضع

در مدیریت و برنامکه هکای

در طراحی محله ها به منظکور ککاهش اعتیکاد ،مزاحمکت هکای

خیابانی و ناهنجاری های اخالقی-فرهنگی و اخکتالط ککاربری هکا و وجکود خانکه هکای
قدیمی در بافت های اقتصادی از درصدهای بیشتری نسبت به سکایر عوامکل برخکوردار
می باشند .در این میان معضال

اجتماعی در سطح منطقه  ،21ترافیک نسکبتاً شکدید در

کلیه راه های منطقه  21و ناهماهنگی میان بخش های مؤثر و مختل

مدیریت شهری در

زمینه نظم و انضباط اجتماعی از درصد پایین ترین نسکبت بکه سکایر عوامکل برخکوردار
می باشند.
 .2-1-3ارزیابي امنيت اجتماعي در سطح منطقه  12تهران

آمارهای توصیفی ارزیا بی امنیکت اجتمکاعی در سکطح منطقکه  21تهکران ،پکس از
ارزیابی در نر افزار  Spssبر اساس طی

لیالر

(گزینه  : 2خیلی کم  /گزینه  : 1کم /

گزینه  : 5نظری ندار  /گزینه  : 0زیاد و گزینکه  : 3خیلکی زیکاد) کدگکذاری گردیکد و
سپس بر اساس آزمون میانگین داده پردازی شده و در نهایت به صکو ر
ارائه می گردد:

جکدول 3- 0

کککککککککککککککک مقاله پووهشی :تبیین سازماندهی فضای شهری با رویالرد انضباط اجتماعی (مطالعه موردی :منطقه  21تهران) 551 /

جدول -5آمار توصیفي امنیت اجتماعي در سهح منهقه  01تهران
ردیف

خيلي

سؤالها

کم

کم

نظری
ندارم

زیاد

خيلي
زیاد

ميانگين

عد رعایت اصول شهرسازی مدرن در منطقکه 21
2

را تا چه اندازه در افکزایش میکزان جکر و ککاهش

3

3

0

21

20

0713

امنیت اجتماعی در منطقه  21مؤثر میدانید؟
عد رعایت اصول  2CPTEDدر منطقه  21را
1

تا چه اندازه در افزایش میکزان جکر و ککاهش

3

3

3

20

12

0713

امنیت اجتماعی در منطقه  21مؤثر میدانید؟
بروز ناهنجاریهای اجتمکاعی نظیکر اعتیکاد-فسکاد و
5

فحشکا را تکا چکه انکدازه در افکزایش میکزان جککر و

3

3

1

1

11

0713

کاهش امنیت اجتماعی در منطقه  21مؤثر میدانید؟
وجککود خانککههککای قککدیمی و سککاختمانهککای
0

نیمه کاره زیکاد در سکطح منطقکه  21را تکا چکه
اندازه در افزایش میزان جکر و ککاهش امنیکت

2

23

12

5

3

1710

اجتماعی در منطقه  21مؤثر میدانید؟
عملالرد نکامطلوب مکدیریت شکهری در زمینکه
3

مدیریت صحیح کاربری های فضای سکبز را تکا
چکه انکدازه در افککزایش میکزان جکر و کککاهش

3

1

21

20

5

5703

امنیت اجتماعی در منطقه  21مؤثر میدانید؟
عملالرد نکامطلوب مکدیریت شکهری در زمینکه
1

مدیریت صحیح کاربری های تجاری را تکا چکه
اندازه در افزایش میزان جکر و ککاهش امنیکت

3

3

1

22

23

0750

اجتماعی در منطقه  21مؤثر میدانید؟
عملالرد نامطلوب نیروهای امنیتی در زمینکه مبکارزه
بککا جککرائم شککهری بککهخصککو
1

ناهنجککاریهککای

اخالقی ،کی قاپی و گوشی قاپی را تا چکه انکدازه

1

13

0

3

3

2730

در افزایش میزان جر و ککاهش امنیکت اجتمکاعی
در منطقه  21مؤثر میدانید؟
مأخذ :یافتههای پرسشنامه

1. Crime prevention through environmental design.
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نمودار  -0ارزيابي امنیت اجتماعي در سهح منهقه  01تهران ،مأخذ :نگارنده

بر اساس نتایج نمودار و جدول مذکور ،عوامل زیر ازجمله مهمترین و بیشترین تأثیرا
را در زمینه امنیت اجتماعی در سطح منطقه  21ایفا میکنند:
عد رعایت اصول شهرسازی مدرن در منطقه 21
عد رعایت اصول  CPTEDدر منطقه 21
بروز ناهنجاریهای اجتماعی نظیر اعتیاد-فساد و فحشا
عملالرد نامطلوب مدیریت شهری در زمینکه مکدیریت صکحیح ککاربریهکای تجکاری و
وجود خانههای قدیمی و ساختمانهکای نیمکهککاره زیکاد در سکطح منطقکه  21و همچنکین
عملالککرد نککامطلوب نیروهککای امنیتککی در زمینککه مبککارزه بککا جککرائم شککهری بککهخصککو
ناهنجاریهای اخالقی ،کی قاپی و گوشکی قکاپی کمتکرین تکأثیرا

را در ایکن زمینکه ایفکا

میکنند.
 .3-1-3آمار استنباطي

آمار استنباطی پووهش حاضر سه مسئله مرتبط با چالشهکای مکدیریتی و ارتبکاط آن بکا
انضباط اجتماعی می پردازد( .تأثیرا

چالش مدیریتی بر عوامل انضباط اجتمکاعی ،تکأثیرا

چالش های اجتماعی-فرهنگی بر عوامل انضکباط اجتمکاعی و چکالش هکای زیرسکاختی بکر
عوامل انضباط اجتماعی) خواهد پرداخت .با توجه به این نالته که هکر دو متغیکر حاضکر از
نو متغیرهای فاصلهای می باشند؛ بنابراین در راستای تحلیل و یکا تأثیرگکذاری هکر یکک از

کککککککککککککککک مقاله پووهشی :تبیین سازماندهی فضای شهری با رویالرد انضباط اجتماعی (مطالعه موردی :منطقه  21تهران) 553 /

عوامل بر عوامل دیگکر از آزمکون ضکریب همبسکتگی پیرسکون در نکر افکزار  Spssاسکتفاده
می نماییم .احتماالً ،گسترده ترین ککاربرد شکاخص آمکاری همبسکتگی دو متغیکری ،ضکریب
همبستگی گشتاوری پیرسون است که به طور معمول همبستگی پیرسکون نامیکده مکیشکود.
عالمت اختصاری آن  rاست .ضریب پیرسون نشان میدهد که تا چه اندازه بکین متغیرهکای
کمّی رابطه خطی وجود دارد (میزر 2و همالکاران .)231:2532،کاربرد اصلیِ ضریب پیرسکون زمکانی
است که متغیرها در سطح فاصلهای/نسبی باشند .البته زمانی که متغیرها از نکو شکبهفاصکلهای
باشند (هر متغیر ترکیبی از چند متغیر ترتیبی باشد که اصکطالحاً بکه آن مقیکاسهکای تراکمکی
میگویند) ،برخی از پووهشگران از ضریب پیرسون استفاده میکنند (میزر و همالاران.)210 :2532 ،
بعد از تعیین معنی داری و جهت رابطه ،باید شد
شد

رابطکه ارزیکابی شکود .بکرای تفسکیر

رابطه دو متغیر ،تقسیمبندیهای گوناگونی ارائه شده است .تقسیمبندی زیر یالکی از

آنها است.
جدول  -5شیوه تفسیر شدت رابهه در همبستگي پیرسون
شدّت رابطه

تفسير

 ./3تا 2

رابطه مثبت بسیار قوی

 ./1تا ./13

رابطه مثبت قوی

 ./0تا ./33

رابطه مثبت متوسط

 ./1تا ./53

رابطه مثبت کم (ضعی )

صفر تا ./23

فقدان رابطه یا رابطه ناچیز

(منبن :میزر و همالاران)233 ،2532 ،

( )0ارزيابي رابهه چالشهای سازماندهي فضا و نظم و انضباط اجتماعي
( )1-1ارزیابي رابطه چالشهای سازماندهي فضا بر افزایش تمرکز اقتصادی در منطقه 12

در قسمت اول ،به ارزیابی چالشهای سکازماندهکی فضکا بکر مؤلفکههکای عوامکل نظکم
اجتماعی (سه مؤلفه نظم انسجامی  -جرائم شهری و قانونگریکزی) هسکتیم و نتکایج نشکان

1. Miser.
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خواهد داد که چالش مدیریتی سازمان دهی فضا تا چه اندازه بر مؤلفههکای عوامکل انضکباط
اجتماعی تأثیرگذار خواهند بود.
جدول  .5آزمون ضريب همبستگي پیرسون
(رابهه میان چالشهای سازماندهي سیاسي فضا و عوامل نظم اجتماعي)
رابطه همبستگی
جرائم شهری قانونگریزی

چالش

نظم

انسجامي مدیریتي

.214

.008

-.176

.256

.967

.352

35

35

35

1

ضریب پیرسون
سطح معناداری

35

تعداد

چالش
مدیریتی

مأخذ :نگارنده

اعداد حاضر که در مقابکل ضکریب پیرسکون بکه نمکایش گذاشکته شکده اسکت هرککدا
نشان دهنکده میکزان همبسکتگی متغیرهکای چکالش مکدیریتی و سکه متغیکر جکرائم شکهری،
قانون گریزی و نظم انسجامی است که در این راسکتا از آزمکون همبسکتگی پیرسکون جهکت
آزمون رابطه متغیر چالش مدیریتی سازمان دهی فضا و متغیر عوامل اجتمکاعی (شکامل نظکم
انسجامی  -جرائم شهری و قانونگریزی) استفاده شده است .با توجه به ضریب همبسکتگی
هر یک از شاخص های زیر به تحلیل ارتباط میان چالش مدیریتی سازماندهی سیاسی فضکا
و عوامل اجتماعی میپردازیم:
ک نظم انسکجامی:

r=-0.176

و

p=0.352

یعنکی میکان نظکم انسکجا و چکالش مکدیریتی

سازماندهی فضا هیچگونه رابطهای وجود ندارد.
ک ک قککانونگریککزی r=0.008 :و  p=0.967یعنککی میککان قککانونگریککزی و چککالش مککدیریتی
سازماندهی فضا رابطهای وجود ندارد.
ک جکرائم شکهری r=0.214 :و  p=0.256یعنکی میکان جکرائم شکهری و چکالش مکدیریتی
سازماندهی فضا رابطهای وجود ندارد.
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جدول  .2توصیف رابهه میان چالشهای مديريتي سازماندهي فضا و عوامل انضباط اجتماعي
نام متغير /وجود رابطه

نظم انسجامي

قانونگریزی

چالشهای سکازماندهکی فضکا سکازماندهکی مکدیریت

عد وجود

رابطه بسیار

شهری

خفی

رابطه

جرائم شهری
رابطه ضعی

مأخذ :نگارنده

( )1چالشهای سازماندهي فضا بر چالشهای اجتماعي-فضايي
در این بخش نیز رابطه میان تأثیر چالشهای اجتماعی -فضایی سازماندهی فضا بر کلیه
مؤلفه های عوامل انضباط اجتماعی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و این مسئله بکه اثبکا
خواهد رسید که چالش های اجتمکاعی و فرهنگکی بکر ککدا یکک ابعکاد انضکباط اجتمکاعی
تأثیرگذار خواهد بود .با توجه به ضریب همبستگی هر یک از شاخصهای زیکر بکه تحلیکل
ارتباط میان چالش اجتماعی-فرهنگی مدیریت شهری و عوامل اجتماعی میپردازیم:
جدول  .2آزمون ضريب همبستگي پیرسون
(رابهه میان چالشهای اجتماعي-فرهنگي و عوامل نظم اجتماعي)
رابطه همبستگی
رعایت
حقوق
شهروندی

اعمال
خشونت

قانونگریزی

چالشهای

نظم

انسجامي اجتماعي  -فرهنگي

.193

-.113

.331

.400

.307

.552

.054

.029

35

35

35

35

1

ضریب پیرسون
سطح معناداری

35

تعداد

چالشهای اجتماعی
 -فرهنگی

مأخذ :نگارنده

ک نظم انسجامی:

r=0.400

و

p=0.029

یعنی میکان نظکم انسکجامی و چکالش اجتمکاعی-

فرهنگی سازماندهی فضا رابطهای متوسط رو به باال وجود دارد.
ک قانونگریزی r=0.331 :و  p=0.054یعنی میان قانونگریزی و چالش اجتماعی-فرهنگکی
سازماندهی فضا رابطهای کم وجود دارد.
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ک اعمال خشونت r=-0.113 :و  p=0.552یعنی هیچگونه رابطهای میان اعمکال خشکونت و
چالشهای اجتماعی -فرهنگی وجود ندارد.
ک رعایت حقوق شهروندی r=0.193 :و  p=0.307یعنی رابطه ای نکاچیز رو بکه ضکعی .
میان عد رعایت حقوق شهروندی و چالش های اجتماعی  -فرهنگی رابطکه ای وجکود
ندارد.
جدول  .0توصیف رابهه میان چالشهای اجتماعي-فرهنگي سازماندهي فضا و عوامل انضباط
اجتماعي
نام متغير /وجود رابطه

نظم انسجامي

قانونگریزی

چالش اجتماعی -فرهنگی

رابطه متوسط

رابطهی کم و

سازماندهی فضا

رو به باال

ضعی

اعمال

رعایت حقوق

خشونت

شهروندی

عد وجود

رابطه ناچیز و رو

رابطه

به ضعی

مأخذ :نگارنده

( )0چه ارتباطي میان چالشهای زيرساختي سازماندههي فضها و عوامهل انضهباط
اجتماعي وجود دارد؟
بر اساس مطالعا

صور گرفته این نتیجکه حاصکل شکد ککه مکیبایسکت چکالشهکای

زیرساختی سازمان دهی فضا تنها بر دو متغیر اعمکال خشکونت و جکرائم شکهری تأثیرگکذار
باشد و از این رو ارتباط میان متغیرهکا را از طریکق آزمکون همبسکتگی پیرسکون نیکز دنبکال
می نماییم و بخش حاضر به دنبال این مسئله اسکت ککه چکالشهکای زیرسکاختی مکدیریت
شهری تا چه اندازه بکر دو مؤلفکه انضکباط اجتمکاعی (اعمکال خشکونت و جکرائم شکهری)
تأثیرگذار خواهد بود.
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جدول  .3توصیف رابهه میان چالشهای زيرساختي مديريت شهری و عوامل انضباط اجتماعي
رابطه همبستگی
اعمال خشونت جرائم شهری چالشهای زیرساختي
.257

.187

.170

.323

35

35

1

ضریب پیرسون

چالشهای زیرساختی

سطح معناداری
35

تعداد

مأخذ :نگارنده

ک اعمال خشکونت r=0.257 :و  ، p=0.170یعنکی میکان اعمکال خشکونت و چکالشهکای
زیرساختی رابطهای کم و ضعی

برقرار است.

ک جرائم شهری r=0.187 :و  ، p=0.323یعنی میان جرائم شهری و چالشهای زیرساختی
سازماندهی فضا رابطهای ناچیز و رو به ضعی

وجود دارد.

جدول  .01توصیف رابهه میان چالشهای زيرساختي سازماندهي فضا و عوامل انضباط اجتماعي
نام متغير /وجود رابطه
چالش مدیریتی سازماندهی فضا

اعمال خشونت
رابطهای کم و ضعی

جرائم شهری
رابطهای ناچیز و رو به ضعی

مأخذ :نگارنده

 .4نتيجهگيری
کالن شهر تهران ،همواره کانون اصکلی تصکمیم گیکری کشکور و مرککز تجمکن بیشکترین
امالانا

در زمینه اقتصکادی ،صکنعتی ،خکدماتی ،آموزشکی ،تحقیقکاتی ،اداری و سیاسکی در

کشور محسوب می شود .به دلیل این تمرکز بسکیار پیچیکده و عظکیم در درون بکزرگتکرین
کالن شهر کشور ،حوزه نفوه و جایگاه تهران تا حکدی گسکترش یافتکه ککه هرگونکه اتخکاه
تصمیم و عملالردی را تحت تأثیر خود قرار داده اسکت .در پکووهشهکایی ککه تکاکنون در
خصو

مبحث حاضر انجا گرفته است ،انسجا و نظم اجتماعی را با دیدگاههکایی نظیکر

اعتماد ،مشارکت شهروندان ،قانون گریزی و مشالال

اخالقی جامعکه مکورد بررسکی قکرار
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دادهاند و در مجمو در پووهشهای انجا گرفته ،تاکنون پووهشهای اندکی در زمینههکای
تأثیر فضاهای شهری بر بینظمی اجتماعی انجکا گرفتکه اسکت .منطقکه  21تهکران یالکی از
مهم ترین مناطق شهر تهران است و از نظر دارا بکودن ککاربریهکای فرهنگکی ،گردشکگری،
خدماتی ،اقتصادی ،اداری و تجاری در صدر مناطق شکهر تهکران محسکوب مکیشکود .ایکن
منطقه به دلیل برخورداری از بافت تجاری  -تاریخی  -گردشگری و بکا توجکه بکه حضکور
گسترده شهروندان ،تجار ،کارمندان و کارگران به این منطقه ،همواره منطقه  21تهران بهویوه
محلههای آن را به یالی از پرازدحا ترین و شلو ترین مناطق شهر تهران تبدیل ککرده اسکت
و به دنبال آن سایر مشالال

در کلیه زمینههکای اجتمکاعی -فرهنگکی -اقتصکادی -محکیط

زیستی و کالبدی را برای ساکنین این مناطق همراه داشکته اسکت ،درواقکن بیشکترین میکزان
تأثیرا

مشالال

و چالشهای فعلی منطقه  21بر دو جنبه امنیکت و انضکباط اجتمکاعی در

منطقه  21تهران بوده است ،در این زمینه سازماندهی سیاسی فضا نیز میتواند نقش مکؤثری
در حل چالشها و جنبه های امنیت و انضباط اجتماعی ایفا نماید .همکواره از سکازماندهکی
سیاسی فضا ،بهعنوان حالتی از سطح زمین یاد میشود که توسط مرزها محدود مکیشکود و
برای ایفای نقشهای سیاسی سازماندهی میشوند .همواره مهمترین اهکداف سکازماندهکی
سیاسی فضا نیز در درجه اول عرضه بهینه خدما

به حکداکثر شکهروندان و سکپس اداره و

کنترل افرادی است که در چارچوب مرزهای سرزمینی زندگی مکیکننکد و همکواره سکطوح
توسعه و ارتقا سطح کارکردهای یک واحد تقسیما

سیاسی تا اندازه زیادی به چگکونگی

سازمان دهی سیاسی فضا و آرایش بهینه قلمرو سرزمینی بستگی دارد .از ایکن رو در منطقکه
 21تهران نیز با توجه به وجود مشالال

متعدد در کلیکه زمینکههکا ،پکووهش حاضکر سکعی

داشته است که با ارائکه الگکوی سکازمان دهکی فضکای شکهری مبتنکی بکر امنیکت و انضکباط
اجتماعی ،به ارزیابی میزان چالشهای سازمان دهی فضا و ارتباط این چکالشهکا بکا عوامکل
نظم و انضباط اجتماعی بپردازد .درواقن شناخت چالشهای سازماندهکی فضکای شکهری و
تأثیرا
مشالال

آن بر عوامل نظم اجتماعی میتواند این حقیقت را نشان دهد ککه در راسکتای حکل
و معضال

نظم و انضکباط اجتمکاعی در منطقکه  21تهکران ،مکدیریت شکهری و
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سازمانهای مربوطه با کدا چالشها ،مشالال

و تنگناهایی مواجه مکیباشکند؟ بنکابراین در

راستای ارزیابی مسئله حاضر ،پووهش حاضر که دو نو دادههای توصیفی (کتابخانکهای) و
میدانی (پرسشنامه) مبتنی بر نر افزارهای  Excelو  Spssرا شامل میشود ،در نقطه مقابل که
ابعاد انضباط اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج نشان داد که مسکائل مکرتبط بکا نظکم
انسجامی و اعمال خشونت بیش از سایر مؤلفه ها در منطقه نمود یافته است که از این میکان
ساختار اجتماعی نابرابر ،عد رعایت حقوق شهروندی ،عکد مشکارکت اجتمکاعی و مکبهم
بودن قوانین بیش از سایر ابعاد در کاهش انضباط اجتماعی منطقه  21نقش ایفا میکننکد .در
ادامه ارزیابی تحقیق ،تعیین ارتباط میان متغیر چالشهکای سکازماندهکی فضکا و متغیرهکای
انضباط اجتماعی ،مورد تحلیل قرار گرفت .در این زمینه نتایج نشان داد که میان چالشهکای
مدیریتی و قانون گریزی و جرائم شهری رابطه وجود دارد و شد
این منظور که چالش های مدیریتی تأثیرا

رابطه ضعی

اسکت بکه

کمی در رابطه با قانونگریزی و افکزایش جکرائم

شهری شهروندان داشته است .در بخکش بعکدی نیکز ارتبکاط میکان چکالشهکای فرهنگکی-
اجتماعی مدیریت شهری و ابعاد عوامل اجتماعی پرداخته شده است که نتایج نشان داد ککه
میان چالشهای اجتماعی – فرهنگی و ابعاد (نظم انسجامی ،قانونگریزی و رعایت حقکوق
شهروندی) رابطه وجود دارد که در این میان رابطه متغیر حاضکر بکا مؤلفکه نظکم انسکجامی
رابطهای متوسط رو به باالیی بوده است و مابقی رابطهشان ضعی

ارزیابی شکده اسکت .در

نهایت در زمینه چالشهای زیرساختی نیز نتایج نشان داد که میان چالشهکای زیرسکاختی و
ابعاد (اعمال خشونت و جرائم شهری) رابطه وجود دارد ولی رابطه آنهکا ضکعی

ارزیکابی

شده است.
پیشنهادها
در راستای کاهش چالشهای انضباط شهری و افزایش تأثیرا

سازماندهی فضا بر نظم

و انضباط اجتماعی در محدوده منطقه  21تهران ،پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
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ک بهمنظور افزایش نظم انسجامی ،نگرش کالن و اصولی به توسکعه  ICTدر سکطح شکهر
تهران و اجباری کردن کاربرد این فناوری برای کلیه ادارا  ،آموزش شکهروندان در جهکت
آشنایی با استفاده اصولی از امالانا

اطالعاتی – ارتباطی محل سکالونت بکرای انجکا امکور

روزانککه و توزیککن و گسککترش مراکککز خککدما
عملالردهای آنها در راستای کاهش مراجعا

رسککان  ICTدر سککطح منطقککه  21و توسککعه
حضوری شهروندان به ادارا

و سازمانها.

ک بهمنظور کاهش جرائم شکهری ،سکازماندهکی فضکا بکا رویالکرد نوسکازی و بهسکازی
بافت های فرسوده منطقه  21میتواند در اولویت برنامههای مدیریت شهری منطقه  21قکرار
گیرد و نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده میتواند کاهش جرائم ،کاهش قکانونگریکزی،
کاهش معضال

فرهنگی  -اجتماعی و در نهایت افزایش نظم اجتماعی را به همکراه داشکته

باشد.
ک با توجه به کاهش روشنایی بهخصو

در محورهای جنوبی منطقه  21و تأثیرا

عد

روشنایی در افزایش جرائم شهری ،مالان یابی و اسکتقرارگزینی صکحیح منکابن روشکنایی در
سطح منطقه بهخصو

در محلههای هروی و قیا و اطراف پارنهای این محله که امروزه

به دلیل کاهش منابن نوری و روشنایی سبب افزایش جر و جنایت نظیر قاچکاق و مصکرف
مواد مخدر و مشروبا
ک با توجه به تأثیرا

الاللی گردیده است.
تخلفا

ساختوساز بر افکزایش جکرائم شکهری ،ککاهش انضکباط

اجتماعی و افزایش چالشهای سازماندهی فضا ،جلوگیری از این تخلفکا

مکیبایسکت در

اولویککت برنامککههککای مککدیریت شککهری قککرار گیککرد و در ایککن زمینککه افککزایش نظککار

بککر

ساختوسازهای شهری و بهرهگیری از متخصصان نمونه و خبره در ایکن زمینکه مکیتوانکد،
کاهش تخلفا

ساختمانی و در نتیجه ارتقای نظم و انضکباط اجتمکاعی در منطقکه  21را در

پی داشته باشد.
ک با توجه به این مسئله که بخش اعظمی از قانونگریزیهکا در منطقکه  21بکهخصکو
محدوده بازار تهران ،مکرتبط بکا جکرائم راهنمکایی راننکدگی و افکزایش ترافیکک شکهری در
محدوده منطقه  21تهران است ،سازمان دهی فضا در قالب مدیریت شهری میتواند از طریق

کککککککککککککککک مقاله پووهشی :تبیین سازماندهی فضای شهری با رویالرد انضباط اجتماعی (مطالعه موردی :منطقه  21تهران) 501 /

چندین راهالار نظیر توسعه حملونقل عمومی و ارتقای کیفی سامانههای حملونقل و نیکز
با توسعه پارکینگ های شهری بهخصو

در محکدودههکای پرتکردد ،انضکباط اجتمکاعی را

افزایش دهد.
ک پیشنهاد دیگری که سازماندهی فضا میتواند ارتقای انضباط اجتماعی را تحکت تکأثیر
قرار دهد ،پیشنهادها در حوزههای آموزش شهروندی است که در این زمینکه سکازماندهکی
فضا میتواند با افزایش تبلیغا

رسانهای بهمنظور افزایش مشارکت شهروندان در طرحهکای

ساماندهی محلههای شهری اقدا نماید.

 / 503فصلنامه علمی امنیت ملی ،سال یازدهم ،شماره چهلودو  ،زمستان  2033ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

فهرست منابع ومآخذ
الف .منابع فارسي


اسالیدمور ،ویلیا  ،2533 ،تفکر نظری در جامعهشناسي ،ترجمۀ علیمحمد حاضری و دیگران ،تهران:
پووهشگاه علو و فرهنگ اسالمی.







بیا  ،بهرا و محمد نجار ،نفیسه ،2533 ،تأمین و رفاه اجتماعی و احساس امنیت ،فصهلنامه علمهي
امنیت ملي ،سال ششم ،شماره .211-203 :23

پوراسماعیلی ،علیرضا و مظفری ،مصطفی ،2533،اخالقگرایی و نه قانونگرایکی ،فصهلنامه خهانواده
پژوهي ،شماره .11
جوادی ،اردشیر« ،2531 ،مدیریت شهری در ایران :فرازوفرود» ،ماهنامه شهرداریها ،شماره .01
جهانگیری ،کتایون؛ استوار ایزدخواه ،یاسمین؛ آهین ،سید علی و جارونکدی ،فرزانکه ،2533 ،بررسکی میکزان
مشارکت مرد در مقابله با بالیای طبیعی ،فصلنامه علمي امدادونجات ،شماره .22-13 :3
حافظنیا ،محمدرضا ،2533 ،بررسی تطبیقی تأثیر نهادهای محلی قبکل و بعکد از انقکالب اسکالمی بکر

مشککارکت شککهروندی (مطالعککهی مککوردی :خانککهی انصککاف و شککوراهای حککل اخککتالف) ،فصههلنامه







پژوهشهای جغرافیای انساني ،شماره .203-210 : 11
حاجیانی ،ابراهیم؛ رضایی ،علیاکبر و فالحزاده ،میکرزا عبدالرسکول ،2532 ،اعتمکاد اجتمکاعی بکه مکدیریت
شهری و عوامل مؤثر بر آن ،فصلنامه مهالعات و تحقیقات اجتماعي در ايران ،دوره  ،2شماره .33-33 :1
حسنی ،قاسم ،2533 ،بررسی رابطکه بیگکانگی سیاسکی و اجتمکاعی مشکارکت سیاسکی  -اجتمکاعی،
فصلنامه علوم اجتماعي ،شماره .213-213 :33
دهخدا ،علیاکبر ،2511 ،لغتنامه ،تهران :موسسه انتشارا

و چاپ دانشگاه تهران.

دیانت ،محسن ،2533 ،تأثیر نظریه کارکردگرایی بر شاللگیری بروکراسی و ساختار فرهنگ در ایران،
فصلنامه پژوهشهای سیاسي جهان اسالم ،دوره  ،1شماره .233-213 :1
رضویان ،محمدتقی ،2532 ،مدیریت عمران شهری ،تهران :انتشارا

پیوند نو.

روشه ،گی ،2511 ،جامعه شناسي تالکوت پارسونز ،ترجمۀ عبدالحسین نیک گهکر ،تهکران :مؤسسکه
فرهنگی انتشاراتی تبیان.



ساسانپور ،فرزانه و حمیدی ،رونان ،2530 ،نقش پیاده گستری بر توسعه گردشگری شکهری منطقکه

 21تهران (مطالعه موردی خیابان  23خرداد و کوچه مکروی) ،دومین کنفرانس ملي توسعه پايدار در
علوم جغرافیا و برنامه ريزی ،معماری و شهرسهازی 13 ،مهرمکاه  2530تهکران ،مرککز راهالارهکای
دستیابی به توسعه پایدار.2-3 :

کککککککککککککککک مقاله پووهشی :تبیین سازماندهی فضای شهری با رویالرد انضباط اجتماعی (مطالعه موردی :منطقه  21تهران) 503 /




سا دلیری ،کاظم و کهراریتبار ،تیمور ،2531 ،الگوی امنیت فردی بر اساس گفتمکان حضکر

امکا

خمینی (ره) ،فصلنامه علمي امنیت ملي ،دوره  ،3شماره .3-51 :13
شهبازی ،هوشنگ؛ موسوی ،سید صفر و حسیننواد ،بیون ،2530 ،بررسکی عوامکل مکؤثر بکر انضکباط
اجتماعی در میان جوانان اردبیل ،فصلنامه علمي  -پژوهشي مهالعات امنیت اجتماعي ،شکماره : 02
.20-11




شهرداری منطقه  21تهرانhttp://region12.tehran.ir ،

صدیق سروستانی ،رحمتاهلل ،2533 ،امنیت اجتماعی ،شهرنشکینی و بکو شناسکی هکراس ،مجموعهه
مقاالت همايش بررسي نقش روانشناسي و مشاوره و مددکاری اجتماعي در تأمین توسعه امنیت



رواني  -معاونت اجتماعي نیروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران.
طهماسبی ،مهدیه و علمی ،محمود ،2530 ،جامعکهپکذیری و رابطکه آن بکا میکزان انضکباط اجتمکاعی
دانشآموزان مقطن متوسطه از سال تحصکیلی  ،2535 -30مجله مهالعهات جامعههشناسهي ،دوره ،1
شماره .11-35 : 10





ظفری ،حسین و ویسی ،رضا ،2533 ،واکاوی عوامل مؤثر بر جلب مشارکت مردمی ،فصلنامه مسکن
و محیط روستا ،شماره .233-213 :253

علیپور ،پروین ،2533 ،بررسکی رابطکه بکین اعتمکاد و مشکارکت اجتمکاعی در شکهر تهکران ،مجلهه
جامعهشناسي ايران ،دوره دهم ،شماره .233-253 : 1
فخرایی ،سیروس ،2511 ،وجدان کاری و انضباط اجتماعی از دیدگاه جامعهشناسی ،مجموعه مقاال
همایش وجدان کاری و انضباط اجتماعی ،اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی آهربایجان غربی.








فروتنی ،زهرا و بحرانی ،عطیه ،2531 ،انضباط اجتماعی در سکازمان :رویالکردی پووهشکی ،فصهلنامه
علوم انساني ،دانشگاه تربیت مدرس ،دوره  ،21شماره .233-123 :2

قهرمانی ،علی اکبر ،2533،نقش مشکارکت مکرد در پیشکگیری از وقکو جکر  ،فصهلنامه مهالعهات
پیشگیری از جرم ،شماره .1-51 : 23

بهفروز ،فاطمه ( ،)2330بررسی ادران محیطکی و رفتکار در قلمکروی جغرافیکای رفتکاری ،فصهلنامه
تحقیقات جغرافیايي ،شماره  32-35 ،15صص

مظلو خراسانی ،محمد؛ نوغانی ،محسن و کیش بافان ،بیبی فاطمه ،2533 ،بررسي میزان مشارکت اجتمهاعي
 اقتصادی در تعاونيها و عوامل مؤثر بر آن ،جامعهشناسي کاربردی ،شماره .252 - 231 : 00معاونت برنامهریزی و توسعه شهری شهرداری منطقه  21تهران.
منادی ،مرتضی ،2533 ،بررسی انسانشناختی روابط همسایگی ،مطالعه تطبیقی روابط زنکان شکاغل و
خانهدار ،مجله مهالعات اجتماعي ايران ،دوره سو  ،شماره .31-235 : 1

 ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک2033  زمستان،  شماره چهلودو، سال یازدهم، فصلنامه علمی امنیت ملی/ 533

،) پژوهش چندمتغیری کاربردی (طرح و تفسیر،2532 ،جی گارینو. گلن و ا، الورنس؛ گامست،میزر
.رشد
 محلکه:شهری در توسعه گردشکگری (مکورد مطالعکه

انتشارا

 ساماندهی محال،2531 ، سید عباس،هاشمی




 دانشکگاه آزاد، گروه مدیریت شهری، دانشکده علوم انساني، پاياننامه کارشناسي ارشد،)عودالجان
.دماوند
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