
                                                                            

                

        

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه    - - - - 1111

        

انسان در طول تاريخ سعي در شناسايي و ارزيابي  محيط خود داشته و بر اساس همين معيارتالش نموده به نحو طبيعي و محيط 

چيست؟و رابطه ي آن با انسان چگونه است؟شهر ها و امنيت رواني صحيح و مناسبي پيدا كند.اما به راستي محيط و خود ارتباط 

درون خود دنياي متفاوتي داشت و هر روز با سرعتي بيشتر در پي محو شدن آن چيزي  تا چندي پيش هر كدام گر نقاط دنيادي

است كه به آن هويت مي بخشد و اين امر همساني يكنواختي را به بار مي آورد.بشر به مدد بهره گيري از تكنولوژي جهت جبران 

ين دستاويز ها براي پاسخ به نيازهايش دست زدن به طبيعت را عنوان منبع تأمين نيازها ضعفهايش و قرار دادن آن به عنوان بهتر

شهرها محل دائمي اسكان و محل زندگي بشر اند و اصوال برنامه ريزي شهري و مجموعه خدماتي كه شهرداري در  مجاز دانست.

با وجود اين تمامي شهروندان نيز مي توانند نظر .انجام مي دهند براي رفاه ساكنان شهر ها وشهروندان صورت مي گيرد شهر ها

در برنامه ريزي ايفاي  هاي خود را از راه هاي مختلف به نمايندگان و مسؤلين خود در شوراي شهر و مديران شهري منتقل كنند و

به عنوان امر ذهني  امنيت از نظر لغوي يعني رهايي از ترس و تهديد و يكي از نيازهاي مهم انسان است.احساس امنيتنقش كنند.

امنيت فضايي و احساس امنيت در شهر مسأله ي مهمي است كه كم و بيش در  تحت تأثير عوامل مختلف اجتماعي و رواني است.

. امنيت در طول تاريخ زندگي شهري بيش از همه نيازمند برقراري امنيت بوده است  دنيا مورد توجه قرار گرفته است.تمام نقاط 

و وجوه بالندگي يك جامعه و باعث زمينه سازي رشد وتوسعه محسوب مي گردد.امنيت از مهمترين ويژگي و  يكي از مهمترين

و ديگر ويژگي مهم احساس امنيت كردن در جامعه است و همان طور كه وجود امنيت الزم است احساس  اصول پايدار جامعه است

  امنيت هم به همان اندازه الزم و ضروري است.

        

        ماري ماري ماري ماري تعاريف معتعاريف معتعاريف معتعاريف مع- - - - 2222

        ويتروويوسويتروويوسويتروويوسويتروويوس----2222- - - - 1111

كه شما با مطالعه ي آن ها مي توانيد كيفيت ابنيه اي را كه تا كنون احداث كرده ايد و  من قوانين مشخصي راتنظيم كرده ام"

  "همچنين آن هايي را كه قرار است احداث كنيد،مورد قضاوت قرار دهيد؛چرا كه من در اين رساله اصول معماري را ارائه داده ام.

هترين نظريه ي ويتروويوس كه از آن زمان تا كنون،به روش هاي مختلف مورد بحث قرار گرفته،مطرح كردن سه اصل اما ب"

    )9:1394،(علي مدديي استآسايش،استحكام و زيبايي،به عنوان اصول معمار

                

        منوچهر مزينيمنوچهر مزينيمنوچهر مزينيمنوچهر مزيني----2222- - - - 2222

شته است . شش عامل ارزش يابي معماري ايشان در مقدمه ي مفصلي ك بر كتاب عرصه هاي زندگي جمعي و زندگي خصوصي  نو

ثير مي پذيرند و يا در اصل اساس معماري را پديد مي اين عوامل برمعماري اثر مي گذارد يا از آن تĤ"را مورد توجه قرار داده است.

  )10:1394،(علي مددي :آورند. اين شش عامل را به ترتيب زير مي توان توصيف كرد

ثير مي أا نمي توان و نبايد بدونه توجه به محيط طرح كرد و ساخت،زيرا محيط هم بر معماري تهيچ اثر معماري رمحيط: محيط: محيط: محيط: - - - - 2222----2222- - - - 1111

آن و يا در  پذيرد.مراد از محيط،در اين بحث كليه ي عوامل طبيعي و يا ساخت و پرداخت انسان است،كه اثر معمار ي  در جوار

  ميان آن ساخته مي شود

  

  

  

  



  

  

  

  

رين عامل مردم اند. از اين رو، معناي هر اثر معماري بداين اصل وابسته است ك اين اثر معماري در معماري اساسي تمردم:مردم:مردم:مردم:- - - - 2222----2222- - - - 2222

البته مردم نه تنها از نظر بيوگرافي:تعداد، جنس مين مي دارد ودر پاسخ به نياز هاي ايشان كارا است.أتا چه اندازه آسايش مردم را ت

و در تحليل هاي معماري بايد شناسايي شوند،بلكه نيازها،خواست ها،  و ساخت و نكاتي مانند آن در معماري اهميت دارند

        .عادات،اعتقادات،باورها وشيوه زندگي مردم در معماري اهميت فوق العاده و اساسي دارند

است كه سبب تحقق يك اثر معماري مي شود. » ذات يا معني«تمام عوامل اعم از كالبدي يا غير كالبدي  مكانات: مكانات: مكانات: مكانات: اااا- - - - 2222----2222- - - - 3333

ي كه امكانات شامل مصالح و روش هاي ساختماني مي شود،از معماري جدايي ناپذير اند. امكانات تنها ذاتي و يا كالبدي هنگام

  .نيستند. امكانات مالي نيز ممكن است باعث تحقق يك پروژه معماري شود و يا آن را زنده به  گور سازد

مي كند فعاليت هاي گوناگون آدمي، از نظر معماري ب چه ميزان فضا  كتب و مراجعي كه تعيين اندازه  ها و استاندارد ها:اندازه  ها و استاندارد ها:اندازه  ها و استاندارد ها:اندازه  ها و استاندارد ها:- - - - 2222----2222- - - - 4444

به خوبي طرح شده باشد و واجد همه  اسباب و وسايلي كه براي آسايش زندگي الزم يك فضاي معماري         نياز دارد. ممكن است

كه ممكن است در آزادي حركت و  است مانند ميز، صندلي، كولر و بخاري باشد،اما فقط به علت اندازه نا مناسب خود و محدوديتي

  د.ديد فراهم آورد بر ساكن خود فشار رواني وارد آور

معماري به حكم ماهيت خود در فضا تحقق مي يابد و چون چنين است به نظم فضايي نياز دارد.از اين رو     نظم فضايي:نظم فضايي:نظم فضايي:نظم فضايي:- - - - 2222----2222- - - - 5555

در  بايد مورد توجه قرار گيرد،روابط اجزاي معماري  هرچقد خوب روابط  اجزاء معماري را در دو بعد تنظيم كنيم، آنچه  در حقيقت

فضا و نظم آن ها است. اما فضاها نه تنها  بايد پاسخگوي نيازهاي مادي آدمي باشند ،بلكه از تأثير غير مادي (رواني)فضاهاي 

لت ناشي از زندگي عادي بر بر يكنواختي و كسامعماري نبايد غافل بود.چون معماري بايد مدام در پي آن باشد كه عالوه بر آسايش 

خور و خواب فائق آيد، ايجاد فضا هايي كه محظوظ كننده باشد و روح و ذهن را بنوازد،اهميت فوق العاده دارد. فضاهاي معماري 

منشاء شادماني،بيم،چيرگي،عبوديت،وحدت و كيفياتي نظير آن بوده اند. اصطالحاتي چون حجم هاي پر و خالي،فضاهاي عمومي و 

ي خصوصي،فضاهاي باز و فضاهاي بسته اكنون اصطالحاتي شناخته شده در معماري هستند.از اهم وظايف معماري پديد فضاها

  آوردن سازمان و  نظامي است كه پيوند اين فضاها را با مشخصاتي كه ذكر آن گذشت،ميسر دارد.

يه ناپذير معماري است. تمام نظريه هايي كه مالحظات زيبا شناسي و كيفيات بصري ازعوامل تجز    ::::كيفيات هنري و بصريكيفيات هنري و بصريكيفيات هنري و بصريكيفيات هنري و بصري----2222- - - - 2222----6666

معماري را فقط  ساختن اعالم مي كرد، اكنون مواجه با شكست شده است. معماري پيوند نزديكي با تنديس گري دارد و نيز 

 همانند موسيقي،هنري است كه به بعد زمان بستگي دارد، پاره اي كيفيات هم عرصه هاي تنديس گري و موسيقي معتبر است و

  "هم در عرصه ي معماري

        

        محيطمحيطمحيطمحيط- - - - 3333

محيط به هر آنچه در پيراون وجود دارد و بصورت بالقوه با فرد در ارتباط قرار مي گيرد اطالق مي شود. هر چند كه فرد امكان 

نها دريافت تمامي اطالعات موجود را نداشته باشد. محيط تمامي اطالعاتي است كه از پيرامون ما ،ارسال مي گردند. هرچند كه ت

برخي از آنان در گزينش ادراك،جذب مي كردند. به عنوان مثال استحكام ديوار هاي يك فضا و يا مقاومت اليه هاي زمين،شرايط 

اطالعات محيطي محسوب مي شود.ولي به واسطه ي عدم توجه عابر به اين دسته از اطالعات،در ادراك  اجتماعي ،اقتصادي و... جزو

محيط مي تواند از عناصر طبيعي مانند (كوه و  .دريافت نمي گردند"اطالع مؤثر بر ذهن"عنوان  اغلب ناديده گرفته شده و ب

  جنگل) مصنوعي(مانند ميدان و خيابان)ويا تركيب آن (مانند پارك) تشكيل  شود.

.)يك محيط فضاي شهري نيز بعنوان ساخته اي مصنوعي در پاسخگويي به مسائل شهري شهروندان(ترافيكي،اجتماعي،كالبدي و..

  )58:1385،.(پاكزادمحسوب مي گردد

  
  
        



        

        

        

        روانشناسي محيطيروانشناسي محيطيروانشناسي محيطيروانشناسي محيطي----3333- - - - 1111

 ي وعمار،مي،فيزيكرهنگي،في اجتماعيها نبه،جييفضا ايه هادد.دارن دوناگود گبعاه ااست كب مركپيچيده و ي مفهومط محي

ي اه هادد دي ماننحيطم ختلفل مامور عأثيت تد رفتار تحونش يمهم محيط محسوب م عاداز ابي نمادي،جغرافيايي،تاريخي و زيست

گرگون مي سازند. د ودبخشن حيط راسازمان ميي مضايدفش هاي گوناگون بعون ها به رساند. ايرر مي گاط قرمحيي ... عمارم

فتار ت رشناخ نمايد كه  يه ماي رفتاري استفادلگوهز اخود ،ا هاي ت هدفجه ضايي در فبعد  زماندهين ساير ادنسان ا

 ستند بررسي مي ي هكه داراي نق محورو ازدحام   قلمرولوت فضاي،مشخصي رفتار ه ي خقولر مان در چهانسا

  )30:1382،لتمن.(آدشو

 

        امنيت روانيامنيت روانيامنيت روانيامنيت رواني- - - - 4444

.معناي )140:1384،(معيندر فرهنگ معين امنيت به معناي ايمن شدن،در امان بودن و  بي بيمي تعريف شده استامنيت:امنيت:امنيت:امنيت:----4444- - - - 1111

و ماندل نيز در بيانات خود مي گويد: احساس آرامش و ).114:1381،(نصري،ترسمي باشدلغوي امنيت رهايي از تشويش،اضطراب

پيران نا پايداري امنيتي در كالن شهر ها را معضل مسكن،آنومي اجتماعي و ظهور ).44:1379،(ماندلاطمينان خاطر مي باشد

ر امنيت مجموعه شرايط و وضعيتي است كه در تعريف ديگ .)145:1381 ،.(پيراناجتماعات اسكان غير رسمي معرفي نموده است

   ) 2:1387،(بياتموجب ثبات و آرامش خاطر در جامعه مي گردد و ترس و خوف از نظر عامه مردم  رخت بر مي بندد

            

جامعه ب احساس رواني شهروندان از ميزان وجود يا عدم وجود و شرايط جرم خيز در احساس امنيت در يك احساس امنيت:احساس امنيت:احساس امنيت:احساس امنيت:----4444- - - - 2222

.در )17:1387،(بياتباز مي گردد و هر مقدار فراواني جرم و شرايط جرم خيز باالتر باشد امنيت شهروندان پايين تر استآن جامعه 

برقرار  فضاي شهري احساس امنيت شهري به اين معناست كه شهروندان بتوانند آزادانه جابه جا شوند،با هم شهريان خود ارتباط

ند،بدونه آنكه تهديد شوند يا با خشونت و آزار و اذيت جسمي و روحي يا نابرابري جنسي ماعي بپردازكنند و به فعاليت هاي اجت

مواجه شوند احساس امنيت به معناي امنيت خاطر شهر وندان از مال،جان،و... است كه خود نشانگر سازمان يافتگي،قانونمندي و 

  )17:1387،(بياتباثبات جامعه است

        

        تعاريف شهرتعاريف شهرتعاريف شهرتعاريف شهر    - - - - 5555

از لغت شار يا شارستان گرفته شده است و شهرستان همان شارستان است وآن عبارت است  ارسي كلمه شهردر زبان فشهر:شهر:شهر:شهر:----5555- - - - 1111

  از:بخشي از محل سكونت و تراكم انسان ها كه از هر جهت داراي اهميت بوده و در حقيقت هسته اصلي شهر را تشكيل مي دهد.

.شهر و شهر نشيني )19:1380(مستوفي الممالكي.رب گفته مي شوددر فرهنگ عربي به اين مورد مدن يا مدينه و در روم قديم او

روند اجتماعي برجسته اي است كه بيشتر موجب دگرگوني در روابط متقابل انسان با محيط و با انسان هاي ديگر است در حقيقت 

كان داده كه نمود عيني آن تغيير در واكنش هاي انسان ها نسبت به هم و نسبت به محيط،به تحول اجتماعي و دگرگوني فضائي ام

ويژگي هاي شهر و مفهوم آن در دوره هاي مختلف تاريخي و مناطق ناميده مي شود.»شهر«به صورت يك پديده نو كه اصطالحا

وده و مفهوم آن در هر دوره و مناسب با هر سرزميني در مسير تاريخ،تفاوت هائي را نشان مي دهد.اختصاص بمختلف،يكسان ن

،شارستان،شهر،شهرستان،مصر،قصبه،مدينه و امثال پوليس،هگمتانه(محل اجتماع)،پاسارگارد(اردوگاه پارسيان)،كهندژواژهايي بمانند:

نمونه اي از اين »روستا«پديده نوظهور اجتماعي،خارج از مفهوم جوامع اوليه و به اصطالحاين ها به اجتماعات بزرگ انساني و چه 

  )37:1388،ظريان.(نتفاوت ها در نگرش مفهوم شهر مي باشد

        

        

        



        

        

        از ديدگاه دانشمندان خارجي:از ديدگاه دانشمندان خارجي:از ديدگاه دانشمندان خارجي:از ديدگاه دانشمندان خارجي:    شهرشهرشهرشهر    مفاهيم و تعاريف گوناگونمفاهيم و تعاريف گوناگونمفاهيم و تعاريف گوناگونمفاهيم و تعاريف گوناگون----5555- - - - 2222

شهر اجتماعي از انسان ها در مكان معيني است كه مباني حيات عادي در درجه ي اول بر صنعت و ::::فردريك ريشتفنفردريك ريشتفنفردريك ريشتفنفردريك ريشتفن- - - - 5555----2222- - - - 1111

  تجارت استوار باشد.

  اجتماعي كه از سينه جوامع روستايي كشيده است.شهر الگوي كاملي از زندگي اجتماعي است،::::ماكس سورماكس سورماكس سورماكس سور- - - - 5555----2222- - - - 2222

شهر جايي است كه اكثريت مردم آن بيشتر وقت اداري خود را در داخل قلمروي تجمع و ژان براوان و پير دوفانتين:ژان براوان و پير دوفانتين:ژان براوان و پير دوفانتين:ژان براوان و پير دوفانتين:- - - - 5555----2222- - - - 3333

  )23:1380،(مستوفي الممالكي.سكونت  انساني خود صرف مي كنند

        

  ويژگي شهرهاويژگي شهرهاويژگي شهرهاويژگي شهرها----5555- - - - 3333

  و... زشي، نظامي، سياسي، هنري، ادارياري، آموهاي صنعتي، تج وجود سازمان-5- 1-3

  و... ضالب، برق، تلفن، گاز، كتابخانهتأسيسات عمومي از قبيل آب، فا-5- 2-3

  يدارا بودن شهردار-5- 3-3

  شينيي و عدم تجانس بين مردمان شهرنناهمسان-5- 4-3

  يتماعوجود تحرك مكاني و اج-5- 5-3

  )2: 1390،مي(غالتعدد، تراكم و گوناگوني جمعيت -3-5- 6

        

است كه  civitasمي باشد.ريشه لغوي آن واژه citoyenو فرانسوي citizenد بر گردان واژه انگليسي ونشهرمفهوم شهروند:مفهوم شهروند:مفهوم شهروند:مفهوم شهروند:----6666

شهر يونان است. اين واژه از فرهنگ غرب وارد كشور  - پوليس يا دولتيوناني به معناي عضو يك  politesصورت التيني شده واژه 

كسي كه اهل «اي در ايران ندارد. فرهنگ فارسي امروز اولين فرهنگي است كه شهروند را تعريف كرده است:ما شده است و پيشينه 

اگر بخواهيم به لحاظ لغوي شهروند را تعريف كنيم بايد گفت » يك شهر يا كشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار شود

به معناي عضو وابسته به اين جامعه است. مفهوم شهروند به »وند« معه انساني وبه معناي جا»شهر«مركب از دو كلمه شهروند 

خودي خود به صرف جمع شدن و تجمع افراد در كنار يكديگر حاصل نمي شود بلكه اين مفهوم در چارچوب و قلمرو جامعه مدني 

  هر يا كشور بوده و از در فرهنگ فارسي چنين تعريف شده است: كسي كه اهل يك ش»شهروند«واژه).7:1380،(خاك.شكل مي گيرد

حقوق متعلق به آن برخوردار مي باشد و يا از اين منظر تعريف مي گردد كه انسان هاي ساكن و مقيم در يك كشور اعم از اتباع و 

  )3:1390،غالميبيگانگان كه در سر زمين يك دولت كشور و تحت حاكميت آن مي باشند.(

 ددددهاي شهرونهاي شهرونهاي شهرونهاي شهرون    ويژگيويژگيويژگيويژگي- - - - 6666- - - - 1111

اص خود عضويتشان در ديگر ي خها باشند و ضمن حفظ هويت خوي همكاري و خود گرداني ميشهروندان داراي -6- 1-1

هاي مختلف، منافع شخصي و عمومي را پيوند  ين هدف با تشكيل انجمنقق اكنند و براي تح هاي جمعي را نيز حفظ مي هويت

  د.دهن مي

هاي اين نقش آگاهند و آن را مطالبه  ازات و مسئوليتباشند و از حقوق، امتي هاي تفكيك شده مي شهروندان داراي نقش-6- 2-1

  د.نماين مي

ختلف از نگهداري از امكانات عمومي و حفظ ر مكند. در واقع شهروندان در امو شهروند در امور عمومي جامعه مشاركت مي-6- 3-1

  د.كنن سفالت خيابان خود احساس مسئوليت ميو آمنابع طبيعي تا تعمير مدرسه محل 

  

  

  



  

  دپردازن ها مي هاي دولتي و اجراي آن هروندان با تشكيل نهادهاي مستقل از دولت به نظارت و مشاركت در تصميمگيريش-6- 4-1

صلي يك شهروند اعتدال و انصاف در قضاوت و ت ااي دارد. اما فضيل شهروند در امورجامعه منتقد است و عقايد سنجيده-6- 5-1

گر همين نهادها ا اگيرد ام كه نهادهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي را به باد انتقاد مي ين حالر عانتقاد است. يعني يك شهروند د

  د.كن ها دفاع مي در معرض تهديد واقع شوند از آن

آن شهروند برابر پذيرد كه ارزش و اعتبار و هويت  يو م كند هروند برابر با خود تلقي ميشهروند، ديگران را به مثابه يك ش-1-6- 6

  ت.د اوسبا هويت خو

حس مشاركت و سهيم بودن در باطن يك شهروند به عنوان يك ضرورت وجود دارد نه به عنوان يك حس دلپذير -6- 7-1

  )2: 1386،(برخورداري

مل به اين وظايف و ه عي داراي وظايف و تكاليفي هستند كشهروندان در ارتباط با شهر و مديريت شهروظايف شهرونديوظايف شهرونديوظايف شهرونديوظايف شهروندي- - - - 6666- - - - 2222

تأمين سعادت و ايمني شهري هري باعث ارتقاء فضيلت جامعه شهري، ت شها از مديري يه با حقوق آندو سو تكاليف در ارتباط

        د.گرد مي

  د:توان در چند مورد زير خالصه نمو بطور كلي وظايف شهروندان را مي

  ي.با حق و حقوق خويش در جامعه شهر آشنائي-6- 1-2

ن ديريت شهري دراداره شهر و هماهنگ ساختي مها و محدوديتها ت شهري و توانائيشنائي باوظايف و تكاليف مديريآ-6- 2-2

  ت.مكاناو ا سطح توقعات خويش با اين وظايف

 الطبع بهبود وضعيت جامعه شهري خود اقدامو ب شهروند بايد براي احقاق حق خويشس از آشنائي با دو مقوله فوق هر پ-6- 3-2

  د.ده حق شهروندي خويش نمايفه و اعانجام وظيه انموده و مديريت شهري را وادار ب

  ر.ش براي مشاركت در اداره شهعي وتالس-6- 4-2

  ش.ود به محّله و شهر محل سكونت خويافزايش حس تعلق خاطر خ-6- 5-2

 )6: 1387،خياباني(تشويق و ترغيب همشهريان خود به مشاركت در امور شهر -2-6- 6

        

فضاي شهري به مفهوم صحنه اي است كه فعاليت هاي عمومي زندگي شهري در آن به وقوع مي پيوندند خيابان ::::فضاي شهريفضاي شهريفضاي شهريفضاي شهري- - - - 7777

فضاي شهري بستر مشتركي است كه مردم ).313:1377،(بحرينيها،ميادين،پاركهاي يك شهر، فعاليت هاي انساني را شكل مي دهند

ن جامعه است،در آن انجام مي دهند و صحنه اي است كه بر روي آفعاليت هاي كار كردي و مراسمي را پيوند دهنده ي اعضاي 

نمايش زندگي جمعي،در معرض ديد قرار مي گيرد. فضاي شهري فضايي است كه در آن با غريبه ها سهيم هستيم،مردمي كه در 

  ي مسالمت آميز ما نيستند.فضايي است براي سياست،مذهب،دادوستد و ورزش.فضايي براي همزيست اقوام،دوستان يا همكاران

    ).89:1387،.(صالحيو برخوردهاي غير شخصي در واقع مي توان فضاهاي شهري را معادل عرصه هاي عمومي نيز توصيف نمود

مره ي شهروندان كه هرروزه به صورت آگاهانه يا نا آگاهانه در طول راه،از منزل تا شهري چيز نيست جز فضاي زندگي روزفضاي 

فضاي شهري به عنوان يكي از زير مجموعه هاي مفهوم فضا،از مقوله ي فضا  مستثني ).32:1376،پاكزاد(محل كار ادراك مي شود

نيست. بدين معني كه ابعاد اجتماعي و فيزيكي شهر رابطه اي پويا با يكديگر دارند. در اين واقع فضاي شهري مشتمل دو فضاي 

  ). 48:1379،.(مدني پوراجتماعي و فيزيكي مي شود

  

  

  

  

  

  



        

يكي از حقوق مشروع شهروندان،ايمن بودن در حين حضور در فضاهاي شهري مي باشد  اين ايمني بايد     ::::امنيت فضاي شهريامنيت فضاي شهريامنيت فضاي شهريامنيت فضاي شهري----7777- - - - 1111

امنيت رواني:يعني داشتن  -2امنيت فيزيولوژيك:يعني آزادي از آزار هاي جسمي و فيزيكي -1د توجه واقع شود:راز دو جنبه مو

  ).87:1386،(حسينيونجغرافيايي و چه از نظر اجتماعي در يك جامعهحس مكان و حس تسلط بر فضا چه از نظر 

        معماري محيطيمعماري محيطيمعماري محيطيمعماري محيطي- - - - 8888

ومي هر منطقه دارد. اين معماري با احترام كامل به ي باقليم بيشترين شباهت را به معمارمعماري محيطي يا معماري همساز با 

عمر مفيد ر طول ر داقليمي دارد. به عبارت ديگ يطي ويشترين هماهنگي و همسازي را با شرايط محد و بل مي گيربستر خود شك

كشور باستاني ايران به دليل داشتن د.ندگي خود آسيبي وارد مي كنط زارد مي شود و نه به محيي به آن وخود نه از محيط آسيب

زرگترين ي از بكير،ك طرف و دارا بودن محيطي با توپوگرافي بسيار متنوع از طرف ديگه از يه طوالني تمدن چندين هزار سالسابق

شمال و خليج فارس و ريا در شمال و جنوب (درياي خزر در دو د يران در مجاورتار استقرت. اميراث داران معماري بومي در دنياس

بلند (سلسله جبال البرز در ي و و دو رشته كوه طوالنجنوب)، دو كوير بزرگ در مركز (كوير لوت و دشت كوير) ن در درياي عما

ه به يمن وجود بيش از شش هزار سيار متنوعي را در آن ايجاد كرده است كي بجبال زاگرس در غرب) شرايط محيطه شمال و سلس

  .)1387(طاهبازت.معماري بومي جهان تبديل كرده اس ابقه شهرنشيني و تمدن، آن را به مهدل سسا

            محيط با امنيتمحيط با امنيتمحيط با امنيتمحيط با امنيت    نظرات گوناگون در رابطه نظرات گوناگون در رابطه نظرات گوناگون در رابطه نظرات گوناگون در رابطه     ----8888- - - - 1111

سي است.امنيت انساني ت انساني به معني حفظ حقوق و امنيت فردي،مالي،فرهنگي،اجتماعي و سياامنيت ابعاد مختلفي دارد:امني

مين و تضمين معيشت و بقا و امنيت خود هستند؛و بعد ارتقايي ف)كه در آن آحاد جامعه قادر به تأدو بعد دارد،بعد حداقلي(كفا

اجتماعي برخوردار باشند. اما،در اين ميان  - و امنيت رواني (رفاه) كه در آن مردم قادرند از احساس مثبت و آسايش در زندگي

  امنيت فردي براي مردم بيشتر از ساير  امنيت هاي انساني داراي اهميت است. در واقع احساس عدم امنيت افراد در جامعه، تبعات 

سبب رفتارهاي خاص كناره گيري نيز فراواني مي تواند در پي داشته باشد.فقدان اعتماد يا احساس نگراني نسبت به مسايل مختلف،

  وندان نشان مي دهد كه آن منطقهخالل و بي نظمي مهار نشده،به شهرمردم اگر بتوانند مناطق ناامن را ترك مي كنند. امي شود.

ي و امني داراي دو جنبه عينقابل فضاي شهري تاامن قرار دارد. پديده نا. مفهوم فضاي شهري امن در م)1378(گيدنز،امن استنا

  امني از جمله سرقت،قتل امني از جنبه عيني،كليه مظاهر ناذهني است و كليه عرصه هاي زندگي را در بر مي گيرد. مقوله نا

،خشونت و... را شامل مي شود و مقوله ناامني از جنبه ذهني،شامل داوري در خصوص امنيت منطقه و فضا است.ناامني پديده اي 

كه فقر مقدمه ديگر پديده هاي آسيب شناختي از جمله ناامني،خشونت شهري و غيره همانند فقر است و مي توان گفت 

.نيومن معتقد است كه با استفاده از ساز و كارهاي نمادين و شكل دادن عرصه هاي تعريف شده مي توان يك )1387.(صالحي،است

ق ندارند و بر حفظ و نگهداري آنها نظارتي نمي محيط وي فضا هاي غير قابل دفاع را اماكن و فضاهايي تعريف نمودكه به كسي تعل

مومي كه معموال نوعي ابزار نظارتي و نيز عامل بازدارنده محسوب مي شود،قرار ندارند. بنابراين وي قابل ديدگان عشود. و حتي در م

ل دفاع تقسيم كرده فضاهاي شهري را از نظر دارا بودن ويژگي هاي ايمني به دو دسته فضاهاي قابل دفاع و فضاهاي غير قاب

  )4-5: 1393(فرهادي،شيرواني،.)1387(صالحي،است

  

  

  

        

        

        

        

        



        محيط در رابطه با حس امنيتمحيط در رابطه با حس امنيتمحيط در رابطه با حس امنيتمحيط در رابطه با حس امنيت----8888- - - - 2222

-فضاي شهري و روابط جاري در آن باهم در ارتباط متقابل هستند و از هم تأثير مي پذيرند. انسان از طريق روابط اجتماعي

اندهي فضا به نوبه خود به تغيير شكل اين روابط مي انجامد، بنابراين ساخت فرهنگي به فضا،فرم،عملكرد و اهميت مي بخشد و سام

و طراحي فضا هاي شهري بر فرآيند زندگي اجتماعي تأثير گذاشته و مي بايست از نظر جسمي و رواني براي شهروندان كارايي 

  )76:1384،.(سيفاييداشته باشد

  
        عملكرد محيط در رابطه با حس امنيتعملكرد محيط در رابطه با حس امنيتعملكرد محيط در رابطه با حس امنيتعملكرد محيط در رابطه با حس امنيت----8888- - - - 3333

ضاي عمومي راحتي خودش را نمايان مي كند و تصوير خوبي هم دارد در حقيقت اين عوامل ابزاري جهت موفقيت و زماني يك ف

كارايي فضا،محسوب مي شوند. راحتي،شامل ادراك در مورد امنيت، پاكيزگي و موجود بودن(فراهم بودن امكان هايي جهت 

  به دست يابي راحت و ايجاد فضاهاي عمومي موفق،كه منجر  نشستن)مي شود. نگهداري(حفاظت)از خالل مهم ترين عوامل در

افزايش مطلوبيت مي شود، نقش پررنگي دارد.تركيب مناسب كاربري هاي موجود در پهنه فضاي عمومي با توجه به نوع عملكرد 

  ،آنها مي تواند در ميزان امنيت فضا براي فرد استفاده كننده مؤثر باشد. از نظر كلوآرد بر پايه تئوري

»Differential Association « وقتي ابزار و امكانات معمول و مورد نياز يكسان توزيع نشود و برخي در شرايط بهتر قرار گيرند

 )52:1378،رفيع پور.(و برخي با عدم امكانات  دست يابي به مسائل و امكانات مواجه باشند، احتمال ارتكاب جرم افزايش مي يابد

ليت هاي مختلف كنار يكديگر كه گاهي به صورت ناسازگاري در كنار هم واقع مي شوند مي توانند سبب عدم مكان يابي مناسب فعا

  بروز اغتشاش و اختالل فعاليتي گردد.

        

        امنيتامنيتامنيتامنيت    حسحسحسحس    محيط در رابطه بامحيط در رابطه بامحيط در رابطه بامحيط در رابطه باشاخص هاي اجتماعي(ذهني)شاخص هاي اجتماعي(ذهني)شاخص هاي اجتماعي(ذهني)شاخص هاي اجتماعي(ذهني)    ----8888- - - - 4444

. عدم دعي در آن كمك مي كنويژگي هاي محيطي در يك فضاي شهري از جمله عواملي هستند كه به رشد آسيب هاي اجتما

زندگي شان مي تواند واكنش هاي مختلفي را به دنبال داشته باشد. نخستين واكنش تالش براي تغيير رضايت شهروندان از محيط 

محيط به منظور ايجاد تناسب بين ويژگي هاي محيطي و نياز عيني،يا ايده ال ذهني مختص است. دومين واكنش،انطباق يا 

كه در پي كاهش تعلق مكاني شكل مي گيرد،گسست از محيط است،محيط ناامن ممكن  يط است. اما واكنش ديگرحسازگاري با م

است فردا به محيطي امن تبديل شود بنابراين بيش از اينكه ايده هاي طراحانه براي حل اين معضل به كار آيد بايد سطح فرهنگ 

  )111-113:1382،.(رضازادهاستفاده كنندگان از فضا ارتقا داده شود

        

        كنترول ناهنجاري و نظارت اجتماعي:كنترول ناهنجاري و نظارت اجتماعي:كنترول ناهنجاري و نظارت اجتماعي:كنترول ناهنجاري و نظارت اجتماعي:- - - - 9999

امنيت و يا به تعبير بهتر احساس امنيت از نياز هاي مهم هر فرد در زندگي اجتماعي است.براي دستيابي به آرامش و اطمينان 

  ناسي امنيت،سب رويكرد جامعه شخاطر،وجود نظارت اجتماعي بر فضا جهت كنترول رفتار هاي مجرمانه ضروري است. اما برح

امنيت را به عنوان يك وضعيتي بدونه ارتباط با بستر اجتماعي آن تحليل كرد بلكه امنيت را بايد به گونه اي ديگر نه،يك  تواننمي 

  متغير مستقل بلكه به عنوان يك متغير وابسته كه با توجه به متن آن معنا مي دهد در نظر داشت. 

ارزيابي مي گردد كه متناسب با تحول متن آن تغيير مي يابد. به عبارت ديگر امنيت را از اين منظر، امنيت فرآيندي اجتماعي 

. به اين منظور در درجه اول بايد فضا در معرض ديد قرار گيرد.حضور )45:1380،.(افتخاريفهم كرد بدون منظر اجتماعي نمي توان

  عالوه بر آنكه شهروندان ناظر هستند در صورت لزوم براي جلو در اين شرايط  افراد از قوي ترين عوامل اعمال نظارت مي باشد زيرا

  

  

  

  

  



براي حضور ساكنان در فضاي خيابان محلي تسهيالتي گيري از اعمال مجرمانه مستقيما وارد عمل مي شوند. بنابراين بهتر است 

  ب فضا مي كند استقرار فعاليت هاي فراهم شود.البته بايد از انحصاري شدن فضا جلو گيري كرد. از عواملي كه شهروندان را جذ

مرتبط با زندگي روزمره افراد است. حضور افراد براي نظارت در شب ضروري تر مي باشد،لذا براي برقراري فعاليت شبانه در خيابان 

 حضور شبانه در فضا هوندان تشويق بند را در آنها تزريق نمود تا شهرشب زنده هست محلي بايد فعاليت هايي را كه در

  )223:1385،.(پاكزادشوند

        

        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري

طراحي شهر و محيط زماني مي تواند زمينه ساز سالمت جسمي امنيت يكي از مهم ترين ويژگي در شهر و محيط اطراف مي باشد. 

گرا مركب از متخصصين سالمت و بهداشت محيطي از يك سو و برنامه ريزان و كل  و رواني شهروندان شود كه بر اساس ديدگاه

هري و طراحان از سوي ديگر به انجام رسد.طراحان شهري الزم است در فرآيند تصميم گيري پيرامون محيط هاي شهري كارگاه ش

با متخصصان سالمت عمومي از يك سو و متخصصان حمل و نقل شهري از سوي ديگر به انجام رسانند.فضاي شهري به  مشتركي را

فضاهاي عمومي و خصوصي از يك ديگر جدا مي شوند.فضاي ند و در قالب دو گروه منظور فعاليت و رفتار ساكنان شكل گرفته ا

عمومي فضايي است براي حضور جمع و استفاده همگاني جمعيت ساكن شهر و در مواردي مراجعان از ساير نقاط داخل و خارج 

ل كاربري هاي پيرامون محيط،طراحي كشور.مطالعات نشان مي دهد كه تأمين امنيت به عوامل زيادي بستگي دارد اين عوامل شام

محيط و نحوي دسترسي به آن وابسته است. اين پژوهش با هدف نشان دادن ميزان رضايتمندي استفاده كنندگان از امنيت 

  فضاهاي شهري است.از راهكارهاي ارتقاي سالمت جسمي و رواني از طريق برنامه ريزي و طراحي موارد زير قابل اشاره است:

فيزيكي و پياده روي الگويي از زندگي سالم شهري است كه وجود پياده روها،و پياده راه ها،مراكز و ميادين خريد پياده و فعاليت  -1

    مسيرهاي دوچرخه زمينه ساز بروز آن است.

باز در توجه به موضوع امنيت و ايمني در فضاي شهري از طريق نورپردازي خيابان و برنامه ريزي تداوم زندگي در فضاهاي  -2

  ساعت خلوت مانند اواخر شب مي توان زمان حضور شهروندان را در اين فضا تمديد و تضمين نمايد.

طراحي فضاهاي مطلوب از نظر زيبا شناسي و معماري و منظر خياباني كه استفاده كنندگان از حضور در آن فضا حس عمومي  -3

  مطلوبي داشته و به تداوم حضور در آن تشويق شوند.

ه طراحي فرم هاي گونا گون محيط  ساخته شده پيش از اين كه بر احساس و نگرش هاي شخصي طراحان متكي باشد بر امروز

  دانش و آگاهي آن متكي است.آشنايي طراحان به دانش هايي كه به گونه اي مستقيم و يا غير مستقيم به طراحي كمك مي كنند.
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