
 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ، تهران، ایران6331، اردیبهشت ماه، 3

 محله پیام ایالم(  :بررسی و سنجش حس امنیت در شهر )نمونه موردی
 3، امیر حسین آزادی 2، علی عباس زاده 1علی کیانی

 

 کارشناسی،مهندسی شهرسازی،دانشگاه پیام نور،ایالم 1
 کارشناسی،مهندسی شهرسازی،دانشگاه پیام نور،ایالم2

ali.abaszadeh.1374@gmail.com  
 کارشناسی،مهندسی شهرسازی،دانشگاه پیام نور،ایالم 3

 چكیده

ی می باشد. بنابراین در محالت شهر یتحس امن یتتقو یا یجاددر ا یطمح یکالبد یاتخصوص یرتاث یبررس هدف اصلی این پژوهش

ت. در این راستا سعی شده است با استفاده از منابع مكتوب تحلیلی اس-این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی

مصاحبه موجود و با بهره گیری از اسناد کتابخانه ای، شاخص های کالبدی تاثیرگذار بر امنیت محیط شهری شناسایی شده و با روش 

یرند. یافته های این پژوهش در محله پیام مورد ارزیابی و سنجش قرار گ پرسش نامه و مشاهده ،یمسئوالن شهرو  با متخصصان،

مردم در فضاهایی چون کوچه های تاریک وخلوت، خیابان ها و فضاهای شلوغ و پرتردد شهر، امالک بدون حاکی از این است که 

مالک ومتولی، ساختمانهای نیمه تمام و رها شده یا متروک، فضاهای مجاور بزرگ ولی کم رفت و آمد. کمبود مسیرهای پیاده که از 

کاربری حایز اهمیت است و مكان هایی که افراد معتاد و مزاحم مردم حضور دارند که موجب سلب آسایش و امنیت شهروندان  لحاظ

 می شود.

 کلمات کلیدی
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 مقدمه -6

به  یامعه بشرانسان در ج یازهاین ینتر یادیهمواره از بن یتبه امن یازن

به خصوص در بهداشت  یاز نظر روانشناس یترود. مبحث امن یشمار م

دارد، آرام   ،رش د،    یاربس   ی ت اهم یروان   یشناس یبو در آس یروان

ب ه هم ه    ی   ه ا و ن  ی ت انسان، بروز همه اس ععدادها و خال   ییشکوفا
) رایی و همک اران،  ی د آ یبدس ت م    ی ت امن یهدر س ا  یکماالت انسان

تحقیقات راجع به ناهنجاری های اجعم اعی در ش هرها و    (.13: 1331

به بعد آغاز ش د. پ ا از آن    1191بررسی مکانی جرایم شهری از دهه 

شناس ی اجعم اعی،   های علمی مخعلف از جمل ه روان محققان در رشعه

ریزی ش هری، و رراح ی ش هری ب ه ر ور      شناسی محیطی، برنامهروان

های فیزیک ی و اجعم اعی   و ویژگیای ارتباط بین امنیت محیط فزاینده

ج ا ک ه اف زای     های سکونعی را مورد بررسی   رار دادن د. از آن  محیط

امنیت از اثرات ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان اس ت، بن ابراین محقق ان    

ساکنان در شهرها رراحی جوامعی که براساس افزای  امنیت  مععقدند

و از این رری   ی     شوند، آنها میرضایعمندی  تقویت، باعث شوندمی

از ر ر  دیگ ر   زنن د.  کیفیت زندگی بهعری را برای س اکنان ر  م م ی   

های سکونعی، با انواع مشکالتی که باعث کاه  مساله امنیت در محیط

باشند. این موضوع همواره مورد شوند، مواجه میرضایت ساکنانشان می

ای ه  بحث و نگرانی بوده است. به همین دلی  توجه به امنی ت مح یط  
سکونعی از اهمیت حیاتی برخوردار است. اولین گام به س وی ای ن ام ر    

سنج  و ارزیابی کیفیت محیط زندگی از رری  ارزیابی می زان ح ا   

 یرت اث  یبررس  در ای ن پ ژوه  ب ه    رو  ی ن از ا باشد.امنیت ساکنان می

در مح الت   ی ت حا امن یتبا تقو یجاددر ا یطمح یکالبد یاتخصوص

 .پرداخعه می شود یشهر

 روش پژوهش -2

در دو جمع آوری داده ه ا   ،پژوه  ی اینلهد  اصبه  یابیدست  یبرا

محل ه   مطالع ات در  یجانجام شد و نعا یدانیو م یبخ  مطالعات اسناد

از روش مطالعه کعابخانه  یبخ  نظر در مورد سنج   رار گرفت. یامپ
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و  ارش ه ا زگ و اسعفاده از منابع موجود در الب کعاب ها ،رسانه ها، یا

 یافع ه و س نج    یدانیدر بخ  مطالعات م شد و یرینقشه ها بهره گ

مس ووالن  و  ،چون مص احبه ب ا معخصص ان    ییمطالعه از روش ها یها

 ییپاسخ گو و یعروش توض پرس  نامه و مشاهده اسعفاده شد. ،یشهر

در ش هر   ی ام محل ه پ  یاهال روش مشعرک سنج  بود و ،به پرسشنامه

 .تمورد سنج  بوده اس یالما

اس عفاده   ی ری روش نمونه گ از ،یمحله مورد بررس یتبا توجه به جمع 

ساکن در محله  یمجموعه خانوارها یاننمونه ها از م یندفرا یندر ا شد.

 (یمتعم یت)اععبار و  ابل یاییو پا ییجا که رواآناز  .انعخاب شده اند یامپ

 یه ا  ازروش ،حائز اهمیت فراوان می باش د پژوه   ینا یها برا یافعه

محاس به حج م نمون ه در     ب رای  .ش د  یریگ بهره یتصادف یرینمونه گ

حج م جامع ه    یگ ااری محله از روش کوکران اسعفاده شده است. با جا

هر محله( در رابطه ک وکران، حج م نمون ه در محل ه      ی)تعداد خانوارها

 .شد یعپرسشنامه در محله توز 01تعداد یامپ

  

 محیط و امنیت  -3-6

(، امنیت یکی از نیازهای 1193تووری نیازها در هرم مازلو)براساس 

(. 9: 1311ضروری و پایه ای برای تعالی انسان تلقی می شود)ایزدی، 

همچنین امنیت مهمعرین نیاز روحی است که به عنوان مهمعرین هد  

زندگی و جوهر سالمت روانی فرد تلقی می شود)مسعوفی الممالکی و 

 شده تأمین شهری فضای در ایمنی امن، شهر (. در19: 1313بهرامی، 

 پایه دروا ع. میکند خطر فقدان و خارر امنیت احساس شهر در فرد و

 به را خطرات میزان که است معمرکز بر مسائلی بیشعر ایمن شهر بحث

 شهر کالبد در مداخالتی ا دام هرگونه اساس همین بر. برساند حدا  

گیرد)حیدر زاده،  صورت رویکرداین  راهبردهای به توجه با باید نیز

1312.) 

تفاوت  Safetyو ایمنی  Securityدر برخی از معون، بین واژه امنیت 

 (.9: 1311 ای  شده اند)صالحی، 

 Security رهایی یا حفاظت از خطر نگرانی، ا دامات :

پیشگیری برای تضمین امنیت از ی  کشور، شخص، مقوله 

 های ارزشی؛

 Safety بودن ، وضعیت بی خطر بودن و : وضعیت در امان

 توانایی برای حفظ سالمعی.

 

 : مهمترین مفاهیم در زمینه معرفی امنیت، منبع:نگارنده(6)نمودار

امنیت ابعاد مخعلفی دارد امنیت انسانی به معنی حفظ حقوق و امنیت 

فردی ، مالی، فرهنگی، اجعماعی و سیاسی است. امنیت انسانی دو بع د  

کفا ( که در آن آحاد جامعه  ادر به تامین و تضمین دارد بعد حدا لی)

معیشت و امنیت خ ود هس عند و بع د ارتقایی)رف اه( ک ه در ان م ردم       

اجعم اعی  - ادرند از احساس مثبت وآسای  درزندگی و امنی ت روان ی  

برخوردار باشند. اما در این میان امنیت فردی برای مردم بیشعر از سایر 

میت است. در وا ع احس اس ع دم امنی ت    امنیت های انسانی دارای اه

افراد در ی  جامعه تبعات فراوانی می تواند در پی داشعه باشد. فق دان  

اععماد یا احساس نگرانی نسبت به مس ائ   مخعل ف س بب رفعاره ای     

کناره گیری می شود. اگر بعوانند منطقه ناامن را ترک می کنند. اخالل 

می دهد که آن منطقه ناامن  انو بی نظمی مهار نشده به شهروندان نش

 .(1393)گیدنزاست

 یتو حس امن یشهر یفضاها یفیتک  -3-2

 یش هر  یطمح   یفیتبا فضا و ک یمیارتباط مسعق یت،امن یرور کل به

و  ی ت کنن ده امن  ینت ام  ی ادی مناسب تا حد ز یضهر یفضا ی دارد. 

ها و معضالت  یبساز آنواع آس ینهبرنده آن و زم یننامناسب از ب یفضا

دفاع و مح الت   یب ی، فضاها ینامناسب شهر یاست. فضاها یعاجعما

هس عند ب ه    یو اجعم اع  یش هر  ی ت کننده امن دیدناامن ، از عوام  ته

 یاست ت ا زن دگ   یازن یلیساخعمان ها و بناها وسا یانسبب در م ینهم

ش هروندان   یو آرام   را ب را   یعیرا بهبود بخشد و امکانات امن یشهر
چراغ سرپناه  یی،پایهراه بند،روشنا یها یلهها ،م فراهم آورد، مانند نرده

پرچم،س  اعت،پ   ی ه زباله،پا بلیغاتی،س ط  ت یاتوبوس،تابلوه ا  یس عگاه ا

آب و... زنان هنگام تردد در سطح شهر اغلب احساس  یجو یرو یعرض

 ی   بار یارنق اط بس    یرو ها ناهموارند و در برخ یادهکنند.پ یم یناامن

 امنیت
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موثراس ت   یتحا امن ی که در افزا یملعوا یناز مهمعر یکیهسعند. 

کند  یبه مردم کم  م مناسبباشد. نور  یم ییاسعفاده از نور و روشنا

 ینکهدهد.نخست ا ینور دو کار انجام م ینشوند،بنابرا یدهو د ینندکه بب

 ین د کند که واضح ت ر بب  یاست کم  م یتوضع ی که ناظر  یبه کس

س اس تح ت مرا ب ت ب ودن      وه اح ی شود با افزا یامر موجب م ین.ا

کن د در مح      یم ی مردم را تشو ینکه. دوم ایابدارتکاب جرم کاه  

 شود. یمانع جرم م یشعر،ب یریپا یترو یرابمانند ز

 در فضاهای شهری امنیت شاخص های کالبدی -3-3

امنیت ی  فضا به کاربری های محاط کننده آن بسعگی دارد و باید  -1

اربری ه ای خل وت و مع روک ک ه     تدابیری برای کاه  اثرات منفی ک

ایده کاربری ه ای مخ علط ک ه در     اندیشیده شود. مشک  ساز هسعند،

توسط جین جیکویز مطرح شد هنوز هم ب ه خ وبی در   1191ری دهه 

 دان  رراحی نفوذ نکرده است.

اسعفاده از حم  و نق   عم ومی و غی ر موت وری     امنیت تردد زنان:  -2

ح  افراد است که با ایمنی کام   الزمه داشعن عدالت اجعماعی است و

نکعه مه م   از خدمات عمومی برای تردد خود درون شهر اسعفاده کنند.
م رتبط ب ر جنس یت در ای ن اس ت ک ه         این موضوع به ویژه بر مسائ 

تحقیقات نشان داده است که زنان معم وال بیس عر از اتوب وس اس عفاده     

ست که زنان به ر ور  نعایج ی  تحقی  در اسعرالیا نشان داده ا میکنند.

عموم از مواردی نظیر بیرون رفعن در شب مو عیت ه ای ابع دایی وی ا    

انعهایی در سفرهای حم  و نق  عمومی،مث   منعظ ر مان دن در ی       

ایسعگاه اتوبوس و یا پیاده روی از ایسعگاه به سمت ماشین پارک ش ده،  

نن دگی  اسعفاده از پارکینگ های مرکز شهر به ویژ اگر ربقاتی باشند را

تنها در شب،فضای ب از و حوم ه ای و زی ر گ ارها و کوچ ه ه ای ب ن        

 .(19: 1331،بست،واهمه دارند)مقدم وضابعیان

خوانایی فضای شهری:خوانایی اصوال به درج ه درک از ی   فض ا و    _3

وضوح آن برمیگردد و اینکه فضای م ورد نظ ر از ی   الگ وی منس جم      

احس اس راحع ی و امنی ت    برخوردار باشد.و عی فضایی خوانا اس ت ب ه   

کم  می کندو بر عکا که عالئ م راهنم ا وج ود ن دارد و فض ا گ یج       

 کننده است احساس امنیت از بین می رود.

ب ه برنام ه ری زی و رراح ی،      عصاره در چشم های خیاب ان:  افزودن_1

فرصت هایی را برای مرا بعهای نامحسوس رها شده ک ه ممک ن اس ت    

دید می آورد م ردم و ع ی در مع ر     جرم و جنایت در آنها رخ بدهد پ

دید هسعند ویا صدایشان شنیده می شود احساس امنیت بیشعری م ی  

 (.WWW.PPS.OR،2113کنند.)

میزان آشنائی فضا: تکرار مناظر آشنا در فضاهای عمومی شهری نه  _ 0

مس یریابی ب ه م ردم     تنها حا غربت و اضطراب آنرا از بین می برد در

کم  می کند و ار گم شدن احعمالی و ت رس ناش ی از آن جل وگیری    

 میکند.

حیات شبانه شهری: حقیقعی ک ه وج ود دارد ایناس ت ک ه تع داد       _9

زیادی از زنان پا از تاری  شدن هوا از خانه هایشان بیرون نمیآیند تا 

آنه ا را   از فضاهای عمومی اسعفاده کنند و یا از کسی م ی خواهن د ت ا   

 مشایعت کند.

شهرت )خوش نامی و ی ا بدنامی(فض اها: مکانه ای خاص ی عموم ا       _9

توسط گروه هائی از زنان برچسب می خورند و بدنام و ناامن تلقی م ی  

شوند و این معموال به دلی  و وع و انعشار خب ر حادث ه ه ا در اینگون ه     

ه ا  اماکن است و ی  تواف  دسعه جمعی حاص  می ش ود ک ه آن مکان  

دارند. البعه ممکن است این تصورات مجازی باشند و این همان تف اوت  
 ظریف بین امنیت ذهنی و عینی فضا است.

 

 (: شاخص های کالبدی امنیت در فضاهای شهری6جدول )

 کاربردشاخص در ارتقاء امنیت شاخص ردیف

 کاربرد سیاست کاربریهای مخعلف کاربریها و فعالیعهای ناشی از آنها 6

 توسط حم  و نق  عمومی کارا و ایمن، افزای  خوانایی فضاهای تردد پیاده امنیت تردد زنان 2

 ارتقاء خوانایی فضا برای مسیر یابی راحت و ایمن خوانایی فضاهای شهری 3

 توسعه فرهنگ نظارت ربیعی و نصب دوربین های مداربسعه و ارتقاء میزان دسعرسی به نور مرا بت های ربیعی و مصنوعی 4

 تکرار مناظر آشنا در فضاهای عمومی شهری و کاه  حا غربت و اضطراب میزان آشنائی فضا 5

 نه ایمنافزای  تحرکات ا عصادی و فعالیعهای شبانه، ارتقاء سرویا های حم  ونق  شبا توسعه حیاط شبانه شهری 1

 تالش برای فرهنگ سازی و بهبود شهرت فضا شهرت)خوشنامی و یا بدنامی فضاها( 7

 

http://www.pps.or،2013/
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 ویژگی های فیزیكی محیط در رابطه با امنیت  -3-4

خصوصیات برخی فضاهای شهری به گونه ای است که زمینه بیش عری  

خوابی دن ب ی    ع دم وج ود ن ور ک افی در خیاب ان،      ورد.آرا فرا هم می 

ان درکنار خیاب ان و نب ود پی اده رو در اتوب ان ه ا از      سرپناهان و مععاد

فضاهایی که امک ان دی دن و دی ده     (1193براساس نظریه) جمله آنند.

شدن در آنها بیشعر باشد درضمن امکان فراهم آورند پعانسی  کمع ری  

ب رای مث ال اس عدالل     از این رو .برای فعالیت مجرمان فراهم می آورند

ند به عنوان موانع فیزیکی تلقی شوند و حا میشود که دیوارها  میعوان

ناامنی را افزای  دهد درحالی که وجود نشانه ای که ح اکی از نظ ارت   

 1119:11مردم در محله باشد میعواند ح ا امنی ت را اف زای  ده د)    

SCHWEITZER). 

 شناخت محله پیام  -4

محله پیام در شمال غربی شهر ایالم  رار گرفعه که از سمت ش مال ب ه   

مع ری   91ن مدرس و میدان کشوری ، و از سمت شرق به خیابانخیابا

س مت غ رب می دان    معری و از  121اصلی و از سمت جنوب به خیابان

محله پیام بصورت شطرنجی رراحی گردی د ک ه   معلم منعهی می شود. 

را به میدان معلم  معری)اصلی(91بان اخی معری،21بوسیله ی  خیابان 

مع فضاهای آموزشی در خیابان پیام و اتصال می دهد در این منطقه تج

 . میدان معلم تا حدودی برای ساکنان محله ایجاد مزاحمت م ی نمای د  

وجود فضای سبز در میدان معلم و جهت او ات فرا غت در نظر گرفع ه  

سطح خیابان های محله فرسوده و احعیاج به باز سازی م ی   .شده است

هت تس هی  در عب ورو   ه پیاده روهایی جهمچنین در این محدود باشد.

 مرور معلولین تعبیه نگردید.

 SOWTسوات منطقه پیام  -(: تحلیل وضع موجود2جدول)

 منبع:نگارنده

 تحلیل داده ها -5

آن را %02س ال  11_21آنان را اف راد %11از مجموع زنان مورد مطالعه 

س ال ب ه ب اال ب ه خ ود      11افراد%10و 31_11افراد%23، 21_31افراد 

اف  راد  %0اخعص  اص داده ان  د   از مجم  وع م  ردان م  ورد مطالع  ه    

آنه ارا   %31س ال و 31_11افراد  %21، 21_31افراد %30سال 11_21

 سال به باال به خود اخعصاص داده اند.11افراد 

حضور تنها در محدوده محله برای تفریح و هوا خوری در روز و شب از 

فق ط گ اهی ب رای خری د از     %1همیش ه و %92میان زن ان محل ه پی ام    
اصال از این محله خرید نم ی  %21محدوده محله خود اسعفاده میکنندو 

ند برای تفرح و  دم زدن نیز امار به همین می زان اس ت ام ا هنگ ام     کن

برای خرید و تفریح به تنهایی از منزل خارج می شوند و %22شب تنها 

نیز تنها گاهی در موا ع ضروری مبادرت به این ام ر م ی کنن د و    21%

بقیهه زنان به هیچ عنوان به این منظور شب از مح دوده محل ه خ ود و    

 کاه  میابد.%22می کنند و شب ها این مقدار به  تفریح اسعفاده

نعایج نشان می دهد که تقریبا اکثری ت زن ان و م ردان ای ن محل ه ب ه       

دالی  بسیاری که عنوان کرده اند از جمله وجود مراکز خری د، امنی ت   

منطقه و در دسعرس بودن، امکانات و غی ره از فض ای محل ه خ ود ب ه      

سعفاده می کنند اما شب هنگام تنها هنگام روز برای خرید و هواخوری ا

حدودا کمعر از ی  چهارم زنان آن هم در موا  ع ض روری حاض رند از    

منزل خارج شوند و خرید کنند ولی در مقاب  مردان به نسبت بیشعری 
 به زنان، حدودا بیی  از نیمی از انان برای خرید

ده و حعی هواخوری از منزل خارج شده و از محدوده محله خود اس عفا 

می کنند و بقیه افراد از محالتی دیگر به این منظور اسعفاده می کنند. 

زنان محله پیام فضاهای تاری  و معروک ه، خیاب ان ه ا و کوچ ه ه ای      

تاری  و خلوترا بیشعرین فضاهای نا امن ذکر کرده اند در مقاب  مردان 

این محله بیشعر جاهای شلوغ و پر تردد و فضاهای خوت را ب ه عن وان   

اهای نا امن ذکر کرده اند. عواملی مث  نبود روش نائی ک افی و ک م    فض

 تهدید فرصت نقاط ضعف نقاط قوت

ارتباط بین بلوار شهید بهشعی و محله -1

 زمین شهری  و محله چالیمار 

 بافت کامال مسکونی-2

 پیاده رو عریض در خیابان پیام-3
ص لی ب ه ار را     وجود شریان های ا-1

 محله

 تفکی  سواره از پیاده-0

 وجود فضای سبز در میدان معلم-9

 عدم وجود فضای سبز در داخ  محله-1

تجمع فض اهای آموزش ی در خیاب ان     -2

 پیام و میدان معلم

 روشنایی کم معابر -3
 عدم وجود پارکینگ در محله پیام -1

 وجود مزاحم در محله های پیام -0

 در محله پیاموجود بن بست ها  -9

 روشنایی کم -9

امکان رراحی مجدد واحد های -1

 مسکونی مبلمان شهری

 امکان رون  بخشی به منطقه-2

 بازسازی بافت های فرسوده-3
امکان ایج اد ارتب اط مس عقیم    -1

 بافت با فضاهای لرزنده

فرس  ودگی بناه  ای باف  ت -1

 منطقه

باف  ت ش  طرنجی و وج  ود -2

 گره های ترافیکی
ع   ابر درون اس   عفاده از م-3

 محالت به عنوان پارکینگ
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عر  بودن معابر و پیاده روها وجود معکدیان و مععادین موجبات ع دم  

امنیت را فراهم می آورد. مقایسه بین مردان وزنان این محله نشان می 

دهد که مردان بیشعر فضاهای ش لوغ و پ ر جمعی ت و زن ان فض اهای      

 ا فضاهای نا امن می دانند.خلوت و تاری  ر

 

این یافعه ها نشان میدهد که فرضیه تفاوت امنیت در شب و روز ب رای  

مردان و زنان رد شده و در منار  مرکزی شهر وجود امنیت برای زنان 

و مردان به ی  میزان است و هنگام شب برای دو جنا به ی  می زان  

حائز اهمیت است این است که کاه  می یابد.یکی دیگر از مسائلی که 

مردم برای تامین حا ارام  و امنیت خود معیار های مشعرکی دارند 

و این آرام  نسبی حضور مس عمر پل یا و نی روی انعظامی در مح        

است.آنچه که از پژوه  حاضر مسلم است امنیت که مساله امنی ت ب ا   

نگ ی  در نظر گرفعن مسائلی از  بی  همکاری مردم و ارتقاء س طح فره 

مردم و مهم تر از همه با برنامه ریزی و ایجاد ساخعار مناس ب و ایم ن   

 شهری می تواند امری دست یافعنی باشد.

 مقایسه میزان احساس ناامنی در میان زنان و مردان در محله پیام(: 3جدول)

 محله
 احساس ناامنی

 زنان/مردان

کوچه های تاریک 

 و بسیار خلوت

حاشیه ساختمان هاای نیماه   

 اره و یارها شده و متروکهک

پیاده روهای طوالنی و 

 بدون کسبه و بازار

خیابان های شلوغ ومملاو  

 از جمعیت

 پیام ایالم

 9% 19% 31% 11% زنان

 1% 11% 23% 12% مردان

 منبع:نگارنده
آنچه که در تصاویر پرسشنامه ماکور مورد بررسی   رار گرف ت مط رح    

شانگر فضاهای ذی  می باش ند  نوع فضای شهری مخعلف که ن 0کردن 

 است:

 فضاهای تاری  و حاشیه خیابان های نیمه معروکه و خرابه-1

 حاشیه پیاده روهای خالی از سکنه و مغازه-2

 پارک ها و کوچه هایی که از پنجره خانه ها به آنها دید وجود دارد-3

 پیاده روهای مملو از جمعیت و بازار شلوغ -1

 ارراه های با وجود پلیاپیاده روهای عریض و چه -0

نیم ه  -ن اامن -این فضاها توسط مردم در رده های فض ایی ن اامن ت رین   

 نسبعا امن و امن رتبه بندی شده اند.-امن

 (: رتبه بندی امنیت و فضاها4جدول)

 امن نسبتا امن نیمه امن ناامن ناامن ترین رتبه بندی امنیت و فضاها

 معروکه و خرابه فضاهای تاری  و حاشیه خیابان های نیمه

 

 زنان

 مردان

%31 

%93 

    

 زنان حاشیه پیاده روهای خالی از سکنه و مغازه

 مردان

  %91 

%93 

  

 زنان پارک ها و کوچه هایی که از پنجره خانه ها به آنها دید وجود دارد

 مردان

   %93 

%99 

 

 زنان پیاده روهای مملو از جمعیت و بازار شلوغ
 مردان

 %99 
%31 

   

 زنان ده روهای عریض و چهارراه های با وجود پلیاپیا

 مردان

    %31 

%31 

 منبع:نگارنده
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 جمع بندی و پیشنهادات -7

آنچه که در یافعه های این پژوه  مسلم شد این اس ت ک ه م ردم در    

فضاهایی چون کوچه های تاری  وخلوت، خیابان ها و فضاهای شلوغ و 

اخعمانهای نیمه تمام و ره ا  پرتردد شهر، امالک بدون مال  ومعولی، س

. کمب ود  های مجاور ب زر  ول ی ک م رف ت و آم د     شده یا معروک، فضا

مسیرهای پیاده که از لحاظ کاربری حایز اهمیت است و مکان هایی که 

افراد مععاد و مزاحم مردم حض ور دارن د ک ه موج ب س لب آس ای  و       

فقر و امنیت شهروندان می شود . شلوغی ونگاههای مردمی که به دلی  

نبود فرهنگ زندگی روی دیگران سنگینی می کند و محل ه ه ایی ک ه    

ا عصادی بیداد می کند، مکان هایی که پلیا حضور دائمی ندارد و ی ا  
چهارراه هایی که به دلی  عبور موتور س یکلت موج ب ع دم امنی ت و     

آرام  می شد. از دیگر عواملی هسعند که ب ه لح اظ اجعم اعی  اب       

ین معض التی پیام دهایی از  بی   ع دم اععم اد،      بررسی است که چن  

احساس نگرانی نس بت ب ه چیزه ا و مس ائ  مخعل ف کن اره گی ری از        

–مش ارکت و رفعاره ای اجعم  اعی ،ت رس و دوری جس عن از مح  یط     

عدم حفظ ،هنجار شکنی -محدود کردن فعالیت های عادی و ارتبارات

زیر را میعوان ب رای  و...را به دنبال دارد.بنابراین راهکار های پیشنهادی 

 .رهایی از چنین معضالتی و رسیدن به امنیت ایده ال ارائه کرد

نظارت به صورت مکانیکی –کنعرل دسعرسی ها و محدود کردن آن ها 

پنج  ره ه  ا و موان  ع -)روش  نایی و دورب  ین و...(و ربیع  ی )روزن  ه ه  ا 

ایجاد محیط ه ای فرهنگ ی و   –ربیعی(روشنایی و نورپردازی در شب 

نظیر فرهنگ سراها و انجمن علمی و اسالمی ایجاد مغازه ه ا و  ورزشی 

 مراکز خرید در محالت و عریض کردن معابر و پیاده روها
اگر چه پژو ه  حاضر گامی نخسعین و ابعدایی در راس عای شناس ایی   

شرایط و امنیت محیط است و لیکن با توج ه ب ه نع ایج حاص   از پ ژو      

زای  حا امنیت در محیط ه ای  ه  میعوان ا دامات زیر را جهت اف

شهری پیشنهاد نمود البعه بررسی و تحقیقات بیشعری در ای ن زمین ه   

 بایسعی انجام گیرد.

شرایط مناسب محیطی برای حضور مردم و نظ ارت مردم ی    .1

 )وجود پنجره ها ،دید از جوانب مخعلف به فضا و ...(

 سالم سازی محیط ازرری  جمع اوری اوباش و افراد نا سالم  .2

 گاهی دادن به مردم آ .3

 توسعه زمینه های اشعغال جوانان  .1

 اسعفاده از تکنی  چیدمان فضا برای باال بردن امنیت  .0

 حا  مکان های غیر  اب  رویت در محله پیام  .9

باال بردن سطح پیاده رو از جاده جهت افزای  دید در محله  .9
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