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  چكیده

 

 ایجاد جهت محلی بایستی می که بستر این.  اجتماعی تعامالت گیری می باشند جهت شکل بستر شهری فضاهای امروزه

 برای فضایی تواند می باشد آنان تفرج و تفریح همچنین و نیازهایشان کردن برآورده جهت شهروندان استفاده و اجتماعی تعامالت

 .نمی نمایند  امنیت احساس شهری فضای  آن در حضور از شهروندان صورت این در ، که گردد مجرمین برای مامنی و بزه وقوع

 در امنیت موضوع اهمیت به توجه با حال.  داد خواهد دست از را خویش پذیری حضور ماهیت دیگر شهری فضای بنابراین 

 سایر کنار در کاربری های موجود در آن و شهر کالبد که شود می مطرح فرضیه این ابتدا در پژوهش این در شهری فضاهای

در راستای اثبات فرضیه در این  .   ایفا می نماید  شهری فضای یک در احساس امنیت شهروندان درمیزان مهم نقشی عوامل

 جمع با و پژوهش کوی امام هادی مشهد به عنوان نمونه موردی انتخاب شده و پرشسنامه هایی در میان شهروندان توزیع شد 

کوی  در دادند نشان پژوهش های یافته نهایت در که .نجام رسید به ا آنان آماری پرسشنامه ها تحلیل اطالعات حاصل از آوری

رنج می برند و این احساس در نقاطی مانند ( به ویژه در ساعات تاریکی ) در برخی نقاط  مردم از احساس عدم امنیت   امام هادی

از سایت نشان می دهد در جوار  بیشتر است که تطبیق اطالعات با نقشه های موجود... داخل کوچه های فرعی و حاشیه کال  و 

 .  لکه های بزرگ غیر فعال و کوچه های فاقد روشنایی کافی و دید مناسب  احساس عدم امنیت تشدید می شود

 

 شهروندان ،  شهری طراحی ،  امنیت ، احساس عدم شهری فضای ، بزه :های کلیدی واژه
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The effect of urban structure and space on the degree 

of security feeling, 

Case study of Imam Hadi township, Mashhad 

 

Abstract: 

Today urban spaces are considered as places for social interactions at 
neighborhood, area or  city levels. Such places, which should naturally be sued 
as places for the citizens to meet their needs and to have recreational activities, 
could be used as safe places for crime and criminals, where citizens do not feel 
secure. Thus an urban space may lose its security, which is the greatest harm 
done to the structure of a city because security is number one priority of 
man’s  needs and lack of this feeling may pose serious threats to his life.    
In view of the importance of security for urban spaces, the study began with the 
hypothesis that the structure of the city and the available usages, along with 
other factors, play an important part in the degree of security feeling of the 
citizens. To prove this hypothesis, Imam Hadi township in Mashhad was chosen 
as the case and a questionnaire was prepared after a preliminary study, which 
was distributed among the inhabitants. The data collected from the 
questionnaire was analyzed statistically. The results showed that in certain 
areas in the township, people suffered from lack of security (especially at night 
time) and that this feeling is so strong inside small lanes and around the canal. 
The matching of the data with the map of the township showed that in lanes 
without light and in areas where there is not much activity, the feeling of 
insecurity is highest. 
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 مقدمه. 

 

 مورد علمی گوناگون محافل و مختلف مجامع در امروز بشر نیازهای ترین اصلی از یکی عنوان به اجتماعی امنیت

 شهری مدیریت اصلی های چالش از یکی عنوان به معاصر جوامع بزرگ شهرهای در امنیت.   گیرد می قرار اشاره

.     باشد می شهری زندگی اساسی رکن این به امروز جامعه مبرم نیاز و اهمیت میزان گویای خود که.  شود می مطرح

 طریق از جرم ازوقوع گیری پیش و مدیریت و شهری دفاع بی های مکان خیز، جرم های کانون همچون مواردی  امروزه

 تااحساس  آنند درپی شهری طراحان.  است شده تبدیل شهرسازی  در حوزه موجود ادبیات از بخشی به شهری طراحی

برقراری امنیت و ایجاد احساس امنیت در میان .  نمایند برقرار امنیتی نیروهای با حفاظت طریق از صرفا نه را امنیت

 آنچه ولی. در این زمینه به شمار می آید موجود راههای از یکی اتنه شهروندان از طریق نیروهای نظامی و انتظامی 

با مشارکت مردم  تواند می که است طراحی شهری  راهکارهای طریق از بزه وقوع از پیشگیری کند می نظر جلب بیشتر

  . نماید ایفا شهروندان زندگی کیفی سطح ارتقاء در اهمیتی حائز بسیار و حضور آنان در فضای شهری نقش

 کمتر متاسفانه اند شده ایجاد شهری طراحی معیارهای گرفتن نظر در بدون آن نقاط از بسیاری که امروز شهرهای

 ها شهر نقاط از بسیاری تا است شده موجب موضوع این.  اند داشته جرم وقوع از پیشگیری و امنیت مسئله به نگاهی

 امنیت احساس عدم علت به شهری فضاهای برخی در حضور از شهروندان و گردند مطرح خیز جرم نقاط عنوان به

 است گوناگون عوامل از بسیاری معلول خود  معاصر های شهر نقاط برخی در بزه های کانون گیری شکل.  ورزند امتناع

مهاجرت روستائیان به شهرها  ، ایجاد .  باشد در شهر ها می  شهری ریزی برنامه و طراحی موضوع آنها از یکی که

همگی در کنار یکدیگر می توانند موجب بروز ناهنجاری .... ه های غیر رسمی ، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سکونتگا

های گوناگونی در شهر  از جمله انجام بزه در فضای شهری ایجاد کانون های جرم خیز  گردند که مبارزه با این مسائل 

آنچه این پژوهش به دنبال آن . لف صورت پذیرد می بایستی همچون عوامل تشکیل دهنده آن در زمینه های مخت

 .خواهد بود بررسی یکی از عوامل موثر بر ایجاد احساس امنیت در فضای شهری می باشد 

 فرضیه پژوهش 

 . نقش موثری ایفا نماید  شهری فضای شهروندان در امنیت احساس افزایش در توانند می شهری فضای و کالبد
 

 پیشینه پژوهش 

 طراحی نقش بررسی به " جرم از پیشگیری در محیطی طراحی نقش " عنوان با درپژوهشی( 9831) احسانی بهمن

 موثرتر و بیشتر حضور معطوف بیشتر مقاله این در پژوهشگر نگاه البته.  است پرداخته جرم وقوع از پیگیری در محیطی

 جلب منظور به اجتماعی ونهادهای ها سازمان از استفاده و  شهروندان آموزش و شهری فضاهای در انتظامی نیروهای

  . باشد می معطوف محیطی طراحی طریق از جرم از پیشگیری در مردم مشارکت

 " تهران شهر مختلف مناطق در شهروندان امنیتی اولویت بررسی"  عنوان با خود تحقیق در( 9831) نویدنیا منیژه

 گوناگون فضاهای در را شهروندان وضعیت تهران، شهر مختلف فضاهای کاربری به توجه و امنیت الگوهای بر باتاکید

 به معنابخش امنیت رفاهی، امنیت وجودی، امنیت. است داده قرار بررسی مورد آنان امنیتی اولویت حسب به شهر

 قرار مقایسه مورد تهران شهر مختلف مناطق در ابعاد این تفاوت و شده برآورد شهروندان امنیت اساسی رکن سه عنوان

 مختلف مناطق ساکنان از نفر  343 با آن طی که است شده استفاده پیمایش روش از تحقیق این در.  است  گرفته

 در یکنواخت و یکسان طور به امنیتی نیازهای که داشت آن از حکایت آمده دست به نتیجه. است شده مصاحبه تهران

   .است برخوردار امنیتی اولویت از خویش ماهیت حسب به منطقه هر بلکه نیستند، پراکنده شهری مناطق تمامی



 
 

 

 با تهران در سکونت محل و خانواده اجتماعی امنیت بررسی عنوان با خود پژوهش در( 9831) نویدنیا و ساروخانی

 شرایط در ها خانواده برخورداری میزان و پردازد می خانواده اجتماعی امنیت مطالعة به سکونت، محل متغیر بر تاکید

 امنیت و عاطفی امنیت شغلی، امنیت مالی، امنیت جانی، امنیت. دهد می قرار بررسی مورد را اجتماعی امنیت از فعلی

 مورد سکونت منطقة لحاظ به ابعاد این تفاوت و گردیده برآورد خانواده اجتماعی امنیت از ابعادی عنوان به اخالقی

 امنیت. است شده تبیین زیر مدل اساس بر و مطرح اجتماعی امنیت ابعاد تحقیق این در. است گرفته قرار مقایسه

 ها ویژگی این خانوارها، سکونت محل با متناسب و دارد ترکیبی و جمعی ای، شبکه تفاضلی، خصلتی اجتماعی

 . شوند می تغییر دستخوش

 ای مقایسه مطالعه به  " ازجرم ترس و اجتماعی سازمانی بی" عنوان با پژوهشی در(  9831) گیالنی و زاده سراج

 سازمان و نظم نظر از که مناطقی ساکنان آیا که است این مطالعه اصلی پرسش. پرداختند تهران شهر 91و8 مناطق

 این به مقاله همچنین هستند؟ جرم از ترس از متفاوتی میزان دارای دارند، زیادی تفاوت اجتماعی و فیزیکی یافتگی

  این برای دارد؟ وجود ای رابطه جرم از ترس با اجتماعی نظمی بی و سازمانی بی احساس بین آیا که پردازد می موضوع

 یافتگی سامان و نظم نظر از که 91و 8 منطقه تهران شهر منطقه دو ساکنان از ای نمونه بین در جرم از ترس منظور

 در جرم از ترس که است آن از حاکی تحقیق های یافته.  شود می بررسی هستند متفاوت کامالً اجتماعی و فیزیکی

 دلبستگی و ای محله پیوندهای جز به اجتماعی سازمانی بی ابعاد همچنین. بود 8 منطقه از بیش 91 منطقه ساکنان

.  داشتند معناداری رابطه جرم از ترس با اجتماعی سازمانی بی ابعاد همه. بود 8 منطقه از کمتر 91 منطقه در ای محله

 نظریه موید جرم از ترس با سازمانی بی ابعاد رابطه همچنین و مطالعه مورد منطقه دو در جرم از ترس میزان مقایسه

 به توجه با پدیده این. بود معکوس جرم از ترس با اش رابطه که است ای محله روابط استثنا تنها.  است سازمانی بی

   . است توضیح قابل مطالعه، مورد محله دو اجتماعی بافت

 بررسی به " شهری فضاهای در جرم از وترس زنان" عنوان تحت خود پژوهش در(  9831) ربیعی نجیبی و علیخواه

 پژوهش این های یافته. اند پرداخته تهران شهر گانه  11  مناطق در شدن قربانی و جرم از ترس و امنیت احساس

 فضاهای در کم حد در درصد 91 و متوسط حد در درصد  88 زیاد، حد در زنان درصد 43 حدود که است آن از حاکی

 احساس شهر در تردد هنگام به زنان از نیمی حدود دیگر بیان به. اند واهمه و ترس دچار جرائم تهدید به نسبت شهری

 های زمین و ها ساختمان ها آن محلة در که زنانی و باال درآمد دارای و کرده تحصیل زنان بین در. ندارند   امنیت

    .است بوده کمتر جرم از ترس میزان اند، داشته بیشتری رضایت پلیس های فعالیت از که زنانی و بوده کمتر متروکه

 شهر عمومی فضاهای در امنیت احساس و جرم،خشونت " عنوان با دیگری پژوهش در( 9831) مدیری آتوسا

 عمومی فضاهای در شهروندان امنیت احساس و خشونت و جرم رابطه بررسی به " تهران شهر 91و99 درمناطق

 جداگانه طور به را یک هر نقش و است شده قائل تفکیک عمومی فضاهای در خشونت و جرم بین و پرداخته شهرتهران

 پیاده از آماری جامعة درصد 15 که دهد می نشان تحقیق های یافته. است کرده بررسی شهروندان امنیت احساس در

 1381 مقابل در. دانند می امن رفتن راه پیاده برای را فضا کلی طور به و کنند می امنیت احساس فضا در رفتن راه

 شب هنگام به فضا از استفاده پرسش به پاسخ در. نیست امن ها پیاده برای کلی طور به فضا که هستند معتقد درصد

 امنیت احساس نیز شب در حتی بررسی، مورد فضاهای در حضور هنگام افراد این عبارتی به اند؛ داده مثبت پاسخ 1388

 پژوهش های یافته. است شده داده نشان هستند، ها پیاده برای امنیت فاقد که هایی مکان فضایی پراکنش. کنند می

. گردد امنیت احساس کاهش و شهری فضای در مردم حضور مانع تواند می خشونت از بیش جرم که دهد می نشان

 و نکرده تایید جیکوبز نظریه پژوهش نتایج و دهد نمی نشان خشونت و جرم با قوی رابطة امنیت احساس همچنین

   .است خشونت از بیش امنیت احساس کاهش در جرم نقش که دهد می نشان

 اجتماعی امنیت تامین در ای محله غیردولتی نهادهای نقش " درباره خود مطالعه در( 9833) سفیری خدیجه

( ژاندارمری شهرک) و(  امیریه محله) تهران شهر محله دو در امنیت احساس ای مقایسه بررسی به " شهرتهران

 برای ناامنی احساس همچنین و جانی و مالی امنیت بودن پایین دهد، می نشان مطالعه های یافته. است پرداخته
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 اکثر اساس این بر. است تهران در ها خانواده ناامنی احساس و نگرانی عوامل ترین مهم از سال 95 زیر کودکان

 این که اند کرده عنوان متوسط و کم را خانواده اعضای برای محله در امنیت احساس میزان محله دو این پاسخگویان

 کمتر فرزندان مورد در. است شده عنوان باالتر خواهران و برادران برای و تر پایین  سال95 زیر فرزندان برای مورد

 دانسته  متوسط را آن درصد 85 و اند کرده عنوان کم خیلی و کم را امنیت احساس این درصد 83 حدود در سال95از

 احساس این درصد 13 نیز کنند مراقبت خود از توانند می حدودی تا که سال 15 تا95 فرزندان مورد در همچنین. اند

 در همسایگان حمایت میزان( 3383) پاسخگویان اکثر. اند نموده ارزیابی متوسط  درصد 15و کم خیلی و کم را امنیت

 در همچنین. اند کرده ارزیابی کم خیلی و کم را آن درصد 13و اند کرده عنوان زیاد و متوسط را مشکل یا خطر مواقع

 و زیاد و متوسط امنیت، عدم و خطر بروز موقع در را افراد از پلیس حمایت( درصد31) پاسخگویان اکثر مطالعه این

 پلیس و همسایگان حمایت میزان این مردم از درصد 11حدود رسد می نظر به درمجموع اما اند کرده عنوان زیاد خیلی

 ساعت یک تا دقیقه 91 بین محله در لزوم مواقع در را پلیس حضور زمانی فاصله پاسخگویان بیشتر. دانند نمی کافی را

 زودتر بتوانند و باشند نزدیک آنان به مکانی لحاظ از که کسانی و همسایگان کمک به محله افراد لذا اند کرده عنوان

 . دارند احتیاج برسانند محل به را خود

 مبانی نظری

 

 در گوناگون نظرات بیان و شهری فضای امنیت ، همچون واژگانی تعریف به ابتدا  رو پیش پژوهش نظری درمبانی

 مطالعاتی نمونه مورد در آنها تحلیل و ها داده آوری جمع به سپس و  پرداخت خواهیم شهری فضای در امینت مورد

  .پرداخت خواهیم

 امنیت

 

 از شهری فضای در امنیت مفهوم.  اموال و دوستان خانواده، خود، از حفاظت یا دفاع به گردد می باز امنیت مفهوم

 بزه از ترس و دیده بزه مفهوم با دیگر سوی از و است متفاوت بسیار آن از چه اگر میکند، پیدا ارتباط جرم با سو یک

. شد قائل تفاوت بودن امان در و کردن امنیت احساس یا خطر، و ترس میان بایست می دیگر سوی از. شدن واقع دیده

 جرم وقوع از حاصل آماری خطرهای یعنی آن، خود اندازة به جرم وقوع از ترس یعنی جرم، اثرات درک علمی نظر از

 یا کنند دوری خطرات از مردم، از بسیاری که شود می باعث شدن، قربانی از ترس به نسبت واکنش. دارد اهمیت

 تنها نه مردم حضور عدم به منجر تواند می خود این که دهند، کاهش را شان گرفتن قرار خطر معرض در میزان حداقل

 (( Carmona,2003: 119- 120  شود عمومی فضاهای بیشتر در بلکه خاص مکان یک در

 فضای شهری

 

 از یکی نداشتن دلیل به شود می نهاده بنیان  اجتماعی تعامل و حضور برای که فضایی به عنوان شهری فضای

 بررسی به آنکه از قبل حال.  دهد می دست از را خود موضوعیت و فعالیت اساس ، امنیت یعنی خود اساسی ارکان

 را آن اساسی نقش و کاربرد ابتدا است شایسته بپردازیم شهری فضای یک در عدم احساس امنیت  از ناشی های آسیب

 می احساس امنیت عدم از ناشی را که آن به شده وارد های آسیب بررسی ، آن واسطه به تا دهیم قرار خوانی باز مورد

  . دهیم قرار کنکاش مورد بهتر باشد



 
 

 

 شوند شکسته اجتماعی مرزهای برخی که دارد وجود این فرصت آن در که داند می جایی را شهری فضای لینچ

 . یابند اختالط هم با جدید اجتماعی محیط یک در افراد و بپیوندند وقوع به نیافته تدوین پیش از وبرخوردهای

lynch)، 1972 ،109) 

 می وقوع به آن در شهری زندگی عمومی های فعالیت که است ای صحنه مفهوم به شهری فضای دیگر بیان به

 مقابل در پویا فضاهای این.  دهند می شکل را انسانی های فعالیت شهر یک پارکهای و میادین ، ها خیابان. پیوندد

 مراکز ، حرکت های شبکه ، داده تشکیل را شهر یک حیاتی و اصلی اجزا سکونت و کار محل تحرک بی و ثابت فضاهای

 (  898 ،9833، بحرینی.)  کنند می تامین شهر در را تفریح و بازی عمومی فضاهای و ارتباطی

بخشی از فضای باز و عمومی شهر ها هستند که به نوعی تبلور ماهیت زندگی پاکزاد معتقد است فضای شهری 

 (39،  9831پاکزاد ،.) جمعی می باشند ، یعنی جایی که شهروندان در آن حضور می یابند 

با توجه به تعاریف ارائه شده و بسیاری تعاریف دیگر  می توان در یک دسته بندی کلی سه ویژگی را برای فضای 

 :برد شهری نام 

 فضای شهری ، فضای باز شهری است

 .بستری برای ایجاد تعامالت اجتماعی به شمار می آید 

 .فضای عمومی است 

و آنچه در میان این موارد نقش بسیار مهمی ایفا می نماید برقراری تعامالت اجتماعی میان شهروندان است 

 آن در که است  آن شود تلقی شهری فضای مومیع فضای یک اینکه برای اساسی شرط:  همانگونه پاکزاد می گوید 

این نقطه  همان جایی است که بیشترین آسیب را از  (39،  9831، پاکزاد.)   پذیرد صورت اجتماعی تقابل و تعامل

در واقع اگر در یک فضای شهری احساس امنیت از بین برود رکن اساسی . عدم احساس امنیت شهروندان می بیند 

 به بیانی دیگر.رقراری تامل اجتماعی در آن فضا آسیب می بیند فضای شهری یعنی ب

 Ellin. )«نکنند ، عرصه عمومی از بین رفته است  استفاده ترس یا راحتی عدم دلیل به را فضایی اگر مردم»

،9113) 

 فضای شهری و امنیت

 

دارای مطالعات گسترده ای از جمله محققینی به شمار می آید  که در زمینه امنیت در فضای شهری  جیکوبز جین

به عواملی  در فضای شهری اشاره می نماید و  امنیت مسئله به آمریکا، بزرگ شهرهای مرگ و زندگی کتاب است  او در

او عامل اصلی ایجاد امنیت را  .نماید می اشاره در شهر ها به عنوان عوامل موثر در میزان امنیت  همچون کالبد و فضا 

 هایی چشم باید می: می دهد  توضیح چنین خیابان یک بودن انتظامی خود مورد در نموده و نظارت اجتماعی معرفی

 پیاد. نامیم می خیابان حقیقی و طبیعی مالکین را آنان همواره ما که کسانی چشم های بنگرند، را خیابان همواره

 به و شود افزوده خیابان بر ناظر های چشم بر تا گیرد قرار استفاده مورد مداوم صورت به می باید خیابان هروهای

 ( 41، 9139، جیکوبز. ) شود داده آموزش خیابان به نظارت شیوه خیابان ساکنین

نکته قابل تامل در مورد احساس امنیت در فضای شهری آن است که عدم احساس امنیت در یک فضای شهری 

اوت افراد نسبت به آن فضا نیز باشد واین مورد صرفا به علت مشاهده رویداد یک بزه نیست بلکه می تواند ناشی از قض
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زیرا کالبد و فضای شهری است که می تواند این .نقش بسیار قابل توجهی در طراحی یک فضای شهری ایفا می نماید 

 .احساس را در شهروند ایجاد نماید 

 مقوله. می گیرد بر در را یزندگ های عرصه کلیه و است ذهنی و عینی جنبه دو دارای ناامنی پدیده »به بیان دیگر 

 جنبه از ناامنی مقوله و. شود می شامل را...  و خشونت قتل، سرقت، جمله از ناامنی مظاهر کلیه عینی، جنبه از ناامنی

 (953 ، 9833، صالحی) «.است فضا و منطقه امنیت خصوص در داوری شامل ذهنی،

 در شهری فضای کالبدی های ویژگی زمینه در که است موجود های نظریه مهمترین از یکی شکسته پنجره نظریة

  معتقدند کلینگ جرج و جیمزکیوویلسون یعنی نظریه این صاحبان.  گیرد می قرار بررسی مورد امنیت ایجاد راستای

 ها ساختمان ناموزون بیرونی نمای ها، زباله شدن تلنبار نظیر  خرابی و توجهی بی از هایی نشانه آنها در که هایی محله

 آن ساکنین که است آن از حاکی مهیاست، مجرم دسترسی امکان دیگر، بیان به دارد، وجود شکسته های پنجره و

 الزم. بکشند کنار خود اجتماع محافظت و مشارکت حضور، از دارند قصد و دارند بیشتری پذیری آسیب احساس محله

 شده نوشته ناسزاهای و فحش بر اینجا در واقع در. است معروف نیز تمدنی نظریه عنوان با نظریه این که است ذکر به

 عواملی شودچنین توجه ها محله در پناه سر بی مردمان تجمع یا و متروکه های ساختمان ها، آشغال دیوارها، برروی

 (993 ، 9831، ربیعی و علیخواه. )شود می شمرده امنیت وجود عدم نشانة

همانگونه که مطرح شد درمورد نا امنی عینی که خود حاصل مشاهده وقوع بزه در فضای شهری است عواملی   

مانند نظارت نیروهای انتظامی و نظارت اجتماعی می تواند بسیار موثر واقع گردند اما در مورد نا امنی ذهنی عالوه بر 

ر گیرند این موارد عواملی هستند که همانگونه که در موارد فوق الذکر موارد دیگری نیز می بایستی مورد توجه قرا

نظریه پنجره شکسته مطرح شد  با تاثیر بر کالبد و فضای شهری موجب تاثیر بر اذهان شهروندان شده و بر میزان 

 .  احساس امنیت آنان اثر می گذارند

ن  و قضاوت آنان نسبت به به عبارت دیگر جنبه ذهنی احساس امنیت  حاصل تاثیر فضای شهری بر ذهن شهروندا

پاکزاد آن بخش از محیط یا فرم شهر را که بر روی کنش و واکنش شخص و نتایج اعمال او موثر . آن فضا می باشد 

 (959، 9831، پاکزاد). است را منظر شهری می نامد که این منظر شهری خود دارای فرم ، عملکرد و معنا می باشد 

و عملکرد و معنا در یک فضای شهری  9س امنیت در شهروندان می بایستی بر فرمحال طراح شهری برای ایجاد احسا

 . تاثیر بگذارد

بشر به » به عبارت دیگر .  این تاثیر منظر شهری بر شهروندان نتیجه ایجاد یک تصویر ذهنی در ناظر می باشد

ه و تحلیل آنها می پردازد  و آنها را با عنوان گیرنده  ، اطالعات را از طریق حواس دریافت کرده و در مغز خود به تجزی

روانی مانند شخصیت فردیو  –در این تجزیه  و تحلیل است که عوامل اجتماعی و . معانی ذهنی خود تطبیق می دهد 

 9831پاکزاد ،. )«تجارب فردی و جمعی نقش اساسی پیدا می کند منجر به ایجاد تصویر ذهنی از واقعیت می گردد

،951) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 مطالعه موردی

 

 روش تحقیق

 نقطه درآن امنیت کاهش احساس نتیجه در و مشهد شهر نقاط از دربرخی رفتاری های نابهنجاری وقوع به توجه با

 و است ضروری امری شهری فضاهای از یک هر داخل در عوامل گوناگون موثر بر احساس امنیت   بررسی ، شهر از

 تحقیق.  گیرد قرار بررسی مورد شهری فضاهای امنیت حس تقویت یا ایجاد در محیط کالبدی خصوصیات و بایدعوامل

 کاربردی نوع از تحقیق. باشد می فضای شهری در امنیت حس به مربوط مسائل شناخت جهت در کوچکی حاضرگام

کوی امام .  باشد پرسشنامه می طریق از تحقیق این در اطالعات گردآوری شیوه و بوده تحلیلی تحقیق روش و است

 .است شده انتخاب مطالعه  مورد نمونه عنوان به هادی 

 شیوه.  گردید توزیع مطالعه مورد ه محدود ساکنین میان در و شده تنظیم ای پرسشنامه تحقیق، انجام جهت

 داده های ابتدا پرسشنامه طریق از اطالعات جمع آوری از پس که بود صورت این به شده آوری جمع اطالعات تحلیل

و سپس نسبت به احساس نا امنی شهروندان در فضاهای مختلف اطالعات  شده مشخص..و  تحصیلی و جنسی و سنی

الزم از پرسشنامه استخراج می شود و  سپس این اطالعات در تطبیق با نقشه های مربوطه قرار گرفته و در نهایت 

 .تحلیل داده ها صورت می پذیرد 

 کوی امام هادی

بیمارستان  به جنوب از می باشد واقع مشهد شهرداری 1 منطقه در که ه در کوی امام هادی محدوده مورد مطالع

 جاده قدیم قوچان و از شمال به مناطق مسکونی شهرک بهار آباد به شرق از و بزرگراه آزادی  به  غرب از و رضوی 

گرفته است تا احساس این منطقه  به لحاظ احساس امنیت در خاطر شهروندان مورد بررسی قرار .   شود می محدود

   .امنیت و یا عدم احساس آن و تاثیر کالبد و کاربری های موجود در محدوده بر این امر مشخص گردد 

 

 
 

 (محدوده مورد مطالعه)کوی امام هادی   – 1تصویر شماره 
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 تحلیل داده ها

در این . جداول زیر  حاصل اطالعات مستخرج از پرسشنامه هایی است که توسط شهروندان  پاسخ داده شده اند 

سال های سکونت افراد در منطقه مورد نظر مورد  و تحصیالت ، جنس و سنمرحله از پژوهش  فاکتور هایی همجون 

ن  طیف های مختلف توزیع گردد و به عبارت دیگر تالش بر این بوده تا پرسشنامه ها در میا.  سوال قرار گرفته است 

 . جامعه آماری دارای تنوع مناسبی باشد 

در نهایت از افراد خواسته شده است تا در محوده کوی امام هادی مکانی را که در آن احساس عدم امنیت می 

ریکی و شب هنگام مورد تاکید البته این امر در ساعات رو به تا.  نمایند نمایند را در نقشه ضمیمه پرسشنامه مشخص

 .را زنان تشکیل داده اند % 45مردان و % 35بود ه که در این میان  15فراوانی کل داده ها . . بوده است

 آماری جمعیت جنسیتی تفکیک 1  -  شماره جدول

 درصد فراوانی جنسیت

 42 22 زن

 62 02 مرد

 122 02 کل

 

 آماری جمعیت سنی میانگین 2    شماره جدول                

 0/26 میانگین

 02 تعداد

                               

 

 تحصیالت-  3  شماره دولج

 فراوانی تحصیالت

 1 بی سواد

 7 ابتدایی

 12 سیکل 

 18 دیپلم

 7 فوق دیپلم

 6 کارشناسی

 1 ارشد

 .به مدرک تحصیلی دیپلم می باشد مطابق آمار ارائه شده در جامعه آماری بیشترین فراوانی  مربوط 

 

 محدوده در آماری جامعه سکونت سالهای میانگین   -4 شماره جدول

 8/6 میانگین

 02 تعداد

 



 
 

 

 شناخت تعلق، احساس باشد باالتر منطقه در فرد سکونت میزان چقدر هر که کند می گوشزد مدیران به موضوع این

میانگین . می تواند باشد و مشارکت آنان در امور اجتماعی افزایش می یابد   بیشتر آن به فرد عالقه و وابستگی و

 .سال می باشد  383سالهای سکونت شهروندان در این منطقه 

 
 آماری جامعه خاطر تعلق میزان بررسی  -5   شماره جدول

 فراوانی تحصیالت

 4 خیلی زیاد

 9 زیاد

 12 متوسط 

 14 کم

 11 خیلی کم

 

 

 

. تعلق خاطر باالیی نسبت به این منطقه ندارند  احساس جامعه آماری  کل در دهد، می نشان تعلق میزان بررسی

نسبت در یک منطقه کم شهروندان تعلق خاطر  .بیشترین فراوانی در این جامعه آماری مربوط به گزینه کم می باشد 

 .ازی محیط شهری تاثیر منفی داشته باشد به محل زندگی شان می تواند در میزان مشارکت آنان در طرح های بهس

 

 کوی امام هادی ساکنین توسط شهری مختلف فضاهای در امنیت عدم احساس    -6 شماره جدول

 امن نسبتا امن ناامن 

 12 22 16 بیارستان رضوی و کال چهل بازه در ضلع جنوبی  حاشیه

 06 12 2 (امام هادی )خیابان اصلی     حاشیه

 12 18 22 وجودندارد دید آنها به ها خانه پنجره از تجاری که فرعی فاقدکوچه هایی 

 10 19 16 انتظامی نبروهای باگشت و تجاری فاقد فرعی  هایی کوچه

 12 20 10 قوچان قدیم جاده حاشیه

 

 (. است گرفته قرار سوال مورد تاریک ساعات در امنی نا احساس)
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 نمایند می امنیت وعدم امنیت  احساس شهروندان که نقاطی نمایش – 1 شماره تصویر

              شهروندان دیدگاه از امن نا نقاط

    شهروندان دیدگاه از امن نقاط

 

 در شهروندان امنیت احساس بیشترین که دهد می نشان سایت نقشه با آنها تطبیق و ها یافته از حاصل نتایج

 اصلی که فعال تجاری کاربریهای وجود.  باشند می( هادی امام) اصلی خیابان حاشیه به مربوط مطالعه مورد محدوده

 .  است شده بافت در شهروندان امنیت احساس افزایش و پذیری حضور موجب باشند می راسته این در سرزندگی عامل

 مطلب این البته که.  باشد چشمگیر طور به جرم وقوع کاهش گشای راه تواند نمی ساکنین اعتقاد به پلیس حضور 

 حضور منطقه مردم گرفت نتیجه توان می تحقیق های یافته از همچنین.  است توجه قابل خود نوع در بسیار خود

 . دانند می فایده به مفید پلیس صرف حضور از بیش را پذیری

 عوامل از یکی کم عرض با فرعی های کوچه در مناسب دید عدم و  تاریکی دهند می نشان پژوهش های یافته

 .  باشد می شهروندان امنیت عدم احساس در مهم بسیار

 در امنیت احساس افزایش در مهمی نقش تواند می روز شبانه ساعات طی گوناگون های فعالیت و کاربریها وجود

 حضور باشند مخاطب و فعالیت دارای روز شبانه مختلف ساعات در که  هایی کاربری ایجاد.  نماید ایفا شهری فضای

 امنیت احساس و سرزندگی حس ایجاد با پذیری حضور این همچنین و دهد می افزایش شهری فضای یک در را پذیری

 .  دارد مستقیم رابطه شهروندان برای

 توجه قابل جمعیت با های رو پیاده ایجاد که است آن کند می نظر جلب ها یافته این در چیز هر از بیش آنچه

 فضای در حاضر جمعیت افزایش که است آن گویای خود مطلب این و.  دهد می افزایش افراد در را امنیت احساس

 آسایش و امنیت احساس فضایی چنین در حضور از مردم که نحوی به کاهد می وبزه جرم وقوع احتمال از  شهری

 . نمایند می بیشتری



 
 

 

 امنیتی نیروهای حضور که است آن نمود داشت بر توان می تحقیق این های یافته از که دیگری اهمیت حائز مطلب

 امنیتی نیروهای صرف حضور این مدت بلند در ولی نماید می ایفا نقش امنیت احساس افزایش در تاحدی تواند می

 . نماید می ایجاد پایدارتر امنیتی مراتب به شهری فضای در شهروندان حضور و.  باشد نمی مشکالت گشای راه زیاد

 نتیجه گیری

 فضای در شهروندان امنی نا احساس علل بررسی به توجه با و پژوهش از حاصل های داده تحلیل به توجه با درپایان

 های کاربری و کالبد تاثیر صراحت به توان می موضوع این بر کاربری و کالبد تاثیر و مطالعه مورد محدوده شهری

 کالبد نقش به توجه رابا هایی راهکار راستا این در.  نمود تایید را  شهروندان امنیت احساس بر شهری فضای در موجود

 های یافته به توجه با که داد قرار اشاره مورد میتوان امنیت احساس افزایش جهت در شهری فضای در کاربری و

 .  گردد می اشاره راهکارها این به ذیل در که. اند آمده دست به  پژوهش

 مانند) نظر مورد سایت در دانه درشت قطعات با مرتبط های درجداره محیطی کیفیت ارتقاء ویا  نمودن فعال  -

 ( رضوی بیمارستان حاشیه

 و  تاریک فضاهای که فضا هر مناسب روشنایی وسایل خصوص به شهری فضای مناسب شهری مبلمان ایجاد   -

 نقطه آن در را پذیری حضور گردد می موجب فضای کیفی سطح افزایش.   دهد کاهش امکان حد تا را نظارت قابل غیر

 .    یابد افزایش

 فعال روز شبانه مختلف ساعات در که فرعی های خیابان برخی داخل در فروشی خرده تجاری کاربری ایجاد   -

 .  باشند

  باشد میسر شهری فضاهای به دید که ای گونه به  ساختمانها مناسب طراحی با اجتماعی  نظارت ایجاد   -

   پیوسته طور به سایت در انتظامی نیروهای حضور برای محلی ایجاد  - 
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