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تحليل فضايی احساس امنيت در محالت مختلف شهری
(مورد مطالعه :شهر قدس )


ليال سلطانی ،استادیار ،جغرافیا و برنامهریزی شهری مؤسسه آموزش عالی امین اصفهان ،ایران
حسن بيكمحمدی ،دانشیار ،جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه اصفهان ،ایران

سميه حيدری ،كارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری مؤسسه آموزش عالی امین اصفهان ،ایران
چکيده
انسان همواره به دنبال تأمین امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی خود است و احساس امنیت به عنوان یکی از شااخصهاای مهام كیفیات
زندگی شهری ،مورد توجه قرار گرفته است .در راستای این پژوهش ،با هدف تحلیل فضایی احساس امنیات شاهروندان در محات

مختلا

شهری ،شهر قدس را مطالعه نموده است .روش تحقیق ،از لحاظ هدف ،كاربردی و بر اساس ماهیت و روش ،توصیفی -تحلیلی است .در ایان
تحقیق ،احساس امنیت به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل در قالب  41شاخص كالبدی ,اجتماعی -اقتصادی و زیست محیطی ماؤرر بار
امنیت شهری در نظر گرفته شدهاند .حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران 981 ،نفر برآورد شده است .انتخاب افراد نمونه با روش تصاادفی
ساده صور

گرفته است .پس از گردآوری دادهها با بهرهگیری از تکنیک تاپسیس به ارزیابی هر یک از محت

بر اساس سه شاخص مطروحه پرداخته شد .بر اساس بررسیهای صور

از نظر احساس امنیت شاهری

گرفته ،محلة مركزی به عنوان یک محلة كماابیش نوسااز باا توزیا

متناسب كاربری اراضی ،برخوردارترین محلة شهر قدس و محلة جنوب غربی با بافت آشفته و سکونت غالب مهاجران ،محرومتارین محلاه از
لحاظ شاخصهای احساس امنیت ،رتبهبندی شدهاند.
کليدواژهها :امنیت ،احساس امنیت ،فضا ،فضای شهری ،شهرقدس.
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محتاطانه عمل میكنند و با هر اتفاقی ،ترس و دلهر آنهاا دو

مقدمه و بيان مسأله
در بررسی علل پیدایش شهر و اینكه چرا اجتماعاا
در محیطی چون شهر گرد هم آمدند ،نظریاا

بشاری

مختلفای ارائاه

گردیده است كه یکی از نظریا  ،مسأله امنیت و ابعااد ایمنای
را در پیدایش شهر مؤرر میداند .حال با گذر قرنها از پیدایش
نخستین اجتماعا

شاهری ،شاهرها در نتیجاه رشاد گساترد

كالبدی و جمعیتی خود درگیر مسائل جدیادی در چاارچوب
انواع مختل

ابعاد زنادگی شاهروندان هساتند .در ایان میاان

امنیت شاهری ،باه عناوان یکای از مساائل مهام در مباحا ،
اصطتحا

و ساماندهی شهری به حساب

چندان میشود و در نتیجه احساس ناامنی

مایكنناد (Day & et

).al., 2003:311
موضوع ناامنی در شهرهای بازر

ناشای از آسایب هاای

اجتماااعی درون خااود جامعااه شااهری اساات .از آنجااا كااه
محلههای شهری بخاش تفکیاکناپاذیر حیاا

كلای شاهری

محسوب میگردد ،ضروری است تا موضوع امنیت در شاهرها
با نگاه جزئی مورد توجه قرار گیرد.
مسأله امنیت شهری در كتن شهر تهران از دو بعاد قابال
توجه است  :نخست به دلیال جایگااه ویاژهای كاه تهاران در

میآید.

نیاز به امنیت در شهرها ،بازتابهای فضایی و كالبادی را

مدیریت اقتصاد ملی و همچنین كنترل و هدایت تماامی اماور

(صالحی،

كشور با توجه به نظام متمركز دولتی موجود دارد ،دوم آن كاه

 )441:4988بنااابراین ،برقااراری امنیاات در ساااختار شااهری و

به طور كلی كتن شهرها زمینهساز انحرافا

و نابهنجاریهای

برخورداری شهروندان از احساس امنیات ،اهمیات فزاینادهای

اجتماعی هستند .هام اكناون تهاران باه دلیال شارای خاا

دارد .نظم و امنیت از نیازهای اولیه و حیااتی مهام شاهروندان

جمعیتی و فضایی-كالبدی خود « دارای باالترین آمار جارم و

در شهر است ،در واق اساس زندگی شهری بر این دو محاور

جنایت در بین شهرهای كشور است و از نظار جارایم شاهری

قرار دارد .برخی از فضاهای شهری هستند كه زمینه را برای بر

تفاوتی فاحش با سایر شهرهای كشور دارد» (كتنتری.)41:4983،

هم خوردن نظم و امنیت فراهم میكنند .فضا و جرم رابطاهای

در محدود كتن شهری تهران و حتی اندكی فراتر از آن نیاز

نزدیک با هم دارند .بنابراین شناخت این فضاها و تاأریر آن در

حتی ،سکونتگاههای بسیاری طی دهههای اخیر شکل گرفتاه

بسایار

و رشد كردهاند كه محصول رشد بیرویه شهر تهران هسات و

مهمی است كه طراحاان و برناماهریازان شاهری در مادیریت

اجتماعی آن نیز بیبهره نیستند .در میاان

به عنوان یک اصل مهم و حیاتی به همراه داشته است

كاهش امنیت و بر هم خاوردن نظام شاهری از نکاا
شهرها باید به آنها توجاه ویاژهای داشاتهاناد (

Blobaum and

از مسایل و مشکت

این شهرها ،شاهر قادس ،نموناهای كامال اسات كاه پاذیرای
انبوهی از مهاجران پذیرفته نشده به شهر تهاران اسات كاه باه

.)Hunecke, 2005:481-485

در كنار مفهوم امنیت« ،احساس امنیت» مطارح مایشاود.
احساس امنیات را واكانش عااطفی باه جارایم خشاونت باار

دالیل مختل

اجتماعی ،اقتصادی ،زمینههای مساعدتری بارای

بروز و تشدید ناامنی را فراهم ساخته است.

اجتماعی و آسیبهای فیزیکی در نظر میگیرند و یا طیفای از

از آنجا كاه توجاه باه تفااو هاای مکاانی در بررسای

واكنشهای عاطفی و عملی به جرم و بینظمای كاه افاراد یاا

احساااس امنیاات شااهری ضاارور

دارد ،زیاارا تفاااو هااا در

اجتمااع باا آن مواجاهاناد ( .)Gert, 2005:65در عصار حاضار،

ویژگیهای هر مکان میتواند در القای متفاو

محاای هااای نااامطلوب شااهری مشااکت

احساس امنیت

بساایاری را باارای

یا ترس ،به شهروندان تأریرگذار است ،لذا این پژوهش ،در پی

شهروندان ایجاد كرده و در رشد آسایبهاای اجتمااعی ماؤرر

شناخت این تفاو های مکانی و تأریر آن بار احسااس امنیات

هستند .با گسترش این آسیبها ،امنیت ،رنا

مایباازد و بار

میزان جرم افازوده مایشاود ماردم در كانشهاای اجتمااعی

در شااهروندان شااهری اساات كااه سااهم باااالیی از مشااکت
اجتماعی داشتهاند .شناخت این رواب  ،در ریشاهیاابی عوامال

مختل

تحلیل فضایی احساس امنیت در محت

شهری (مورد مطالعه :شهر قدس )
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مکانی ماؤرر بار احسااس نااامنی در شاهروندان شاهر قادس

از سکونت در مکان و احساس تعلق باه مکاان ،ماؤرر اسات.

میتواند در اقدام آتی مسؤوالن برای افزایش احساس رضایت

مدل مفهومی پژوهش در نمودار زیر نشان داده شده است.

تفاوت های مکانی در فضاهای شهری

شاخص زيست محيطی

شاخص کالبدی

شاخص اقتصادی -اجتماعی

احساس امنيت شهروندان در فضاهای شهری

ايجاد تفاوت های مکانی در احساس امنيت از حضور
در فضاهای شهری

شکل -1مدل مفهومی پژوهش

لذا این پژوهش بر آن است تا باا هادف تحلیال فضاایی
احساس امنیت شهروندان در محت

شهر قادس باه

بونِت و پاسکال ( ،)2007در پژوهشی نشاان دادناد كاه

بررساای میاازان احساااس امنیاات در ایاان شااهر و شناسااایی

زنها و دختران از زنادگی كاردن در مکاانهاایی كاه مطاابق

راهکارهای مناسب برای ارتقا امنیت شاهروندان ،بپاردازد .بار

آمارهای رسمی جرم و ناامنی در آنها زیااد اسات و باه اسام

این اساس این پژوهش به دنبال پاساخگویی باه ایان پرساش

محلههای مسألهدار شاناخته شاده اسات در هاراس هساتند و

است كه آیاا میازان احسااس امنیات شاهروندان در محات

نسبت به آنها احساس ناامنی میكنند .جیورداناو ،)2008( 5در

مختل

شهری با یکدیگر تفااو

مختل

موارد زیر است:
4

دارد و آیاا تناوع كااربری

فضاهای شهری در احساس امنیت شهروندان تأریرگذار است

پژوهشی نشان داد كه شبکههای خیابانی محلاههاا نیاز عامال
بسیار مهمی در شکل دادن به الگوهای جرم هستند .نتیجه این
پژوهش نیز بر این اشاره دارد كه به راستی نتیجه شبکه خیابان

پيشينه پژوهش

و كاربری زمین ،هار دو در مساائل مرباو باه جارایم محلاه

طی سالهای اخیر ،موضوع مورد مطالعه در سطح باینالملال،

مشاركت دارند .استاكی و اُتنسمن ،)2009( 9در مطالعا

مورد توجه قرار گرفته است .لذا میتوان با بهرهگیری از مبانی

در آمریکا نشان میدهند كاه جادا از ساایر متغیرهاا ،كااربری

داخلای از

1

تئوریک ،متغیرها و روشهاای آنهاا ،در مطالعاا

آنان بهره جست .تعدادی از مهمتارین ایان تحقیقاا

شاامل

خود

Bonnete & Pascal
2
Giordano
3
Stucky and Ottensmann
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زمین ،اختتف در میزان جرایم فردی و مقدار خشونت

بین ارتکاب جرایم و ویژگیهای محل وقوع جرم مثل تاریکی

خا

را پیشبینی میكند .برخی كاربریهای غیرمساکونی باا میازان

و خلوتی محی ارتبا

معناداری وجود دارد .به عتوه ،تاراكم

باالی جرایم و برخی دیگار ،باا تعاداد كمتار ی از جارایم در

جمعیت و افزایش تعداد مهاجران به عنوان عامل مؤرر در بروز

ارتبا هستند.

جرم عمل مینماید .عریضی و همکاران ( ،)4934در پژوهشی

اشنایدر وكیاتچن )2013( 4نیاز پیشاگیری از جارم را در

به بررسی تأریر برخی متغیرهای اجتمااعی و فاردی زناان بار

فضای شهری از طریق طراحی محیطای در دو كشاور ایااال

میزان احساس امنیت آنان پرداخته و سپس نتایج نشان داد كاه

متحده و بریتانیا باه طاور جداگاناه ماورد تجزیاه و تحلیال و

بین فضای كالبدی و عملکرد پلیس با میازان احسااس امنیات

مقایسه قرار دادهاند .این تجاارب باه عناوان پیشاینهای ماورد

شهروندان رابطه وجود دارد .احسانیفرد و همکااران (،)4935

استفاده در سایر كشورها قابل استفاده است.

در پژوهشی به بررسی میازان احسااس امنیات شاهروندان در

فوستر 5و همکاران ( )2014تأریرا

تارس از جارم را در

شهرهای جدید پرداختند و باه ایان نتیجاه رسایدند كاه باین

راه رفااتن و پیااادهروی افااراد در اسااترالیا بررساای و تحلیاال

احساس امنیت و شااخصهاایی همچاون سارمایه اجتمااعی،

كردهاند .نتایج یافتههای آنها نشاان مایدهاد كاه باا افازایش

عملکرد رسانهها ،نقش نیروی انتظامی ،پایگاه اجتمااعی افاراد

و تصمیمگیریهایی میتوان ترس از جرم را كاهش

رابطة معناداری وجود دارد .مؤیدی و همکاران ( )4935نیز در

مداخت

پژوهشی به بررسی نقش مؤلفه های منظار شاهری در ارتقاای

و میزان پیادهروی را در معابر شهری ،افزایش داد.
سابقه مطالعاتی در زمینة مورد بررسی در ایاران ،باه دهاة
اخیاار برماایگااردد .تعاادادی از محققااان كشااور بااا اشااارا
مختصری ،در تحقیقا

سطح احساس امنیت در فضااهای عماومی شاهری در محلاه
اوین شهر تهاران پرداختاهاناد .رویکارد پاژوهش ،بار محاور

مرتب و یا به طور ویژه ایان موضاوع

را مورد توجه قرار دادهاند كه مهمتارین آنهاا باه شارح زیار
است:

مؤلفههای طراحی شهری اسات و نتاایج نشاان مایدهاد كاه
علیرغم وجود امنیت ،احساس امنیت پایین است.
باتوجه به مطالعاه پژوهشهای پیشاین ،مایتاوان نتیجاه

علیخواه و همکاران ( )4981در پژوهشی ،وضعیت تارس

گرفت كه با توجه به جدیاد باودن موضاوع احسااس امنیات

زنان از جرم در فضاهای شهری مناطق  55گانة شهر تهاران را

شهری ،مناب تحقیقاتی موجاود اناد اسات و یافتاههاای در

بررسی كردهاند .این پژوهش نشان داد كاه زناان در فضااهای

دسترس ،در حد اشاراتی در سایر پژوهشها كه عمدتا مرباو

عمومی شاهری تهاران ،احسااس امنیات ندارناد .مؤلفاههاای

به سایر نقا جهان است ،محدود شده است.

مختل

اجتماعی و اندكی مؤلفه مکانی در این پژوهش ماورد

بررسی قرار گرفته است.

عتوه بر آن ،مطالعا

صور

رویکرد جامعهشناختی صاور

گرفته در ایاران اغلاب باا

گرفتاه و باا رویکارد مکاانی،

ربااانی و همتاای ( ،)4988بااه بررساای احساااس ناااامنی

جای خالی پژوهشهایی با موضوع تحلیال فضاایی احسااس

شااهروندان زنجااانی پرداختااهانااد و در پایااان بااه ایاان نتیجااه

امنیت شهروندان احساس میشود .پژوهشهای موجود در این

رسیدهاند كه بیشتر پاسخگویان احساس ترس و نااامنی نسابتا

زمینه نیز بیشتر به شاخة طراحی منظر شهری محادود شاده و

اندكی داشاته و از نظار آنهاا امنیات نسابتا زیاادی در محال

با رویکرد جغرافیا و برناماهریازی شاهری در نگااه جاام باه

سکونت آنها در مقایسه با سطح شهر وجود دارد .زنگیآبادی

متغیرهای مختل

مکانی مؤرر بر احسااس امنیات و شاناخت

و رحیمی ( ،)4983در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند كاه

تفاو های مکانی پژوهشها در ایران محادود اسات .از ایان

Schneider & Kitchen
Foster et al.

1
2

منظر ،پژوهش حاضر باه عناوان مادخلی بارای بررسایهاای

تحلیل فضایی احساس امنیت در محت

مختل

شهری (مورد مطالعه :شهر قدس )

بیشتر در شهرهای ایران ،قابل بررسی خواهد بود.

34

ضریب پراكندگی ،میزان نابرابریها مشخص میشود .سپس با
روش مدل تحلیل خوشهای باه ساطحبنادی محات

شاهری

میپردازیم.

روش پژوهش
این پژوهش بر اساس هادف ،كااربردی 4اسات و بار اسااس
ماهیات و روش ،توصاایفی -تحلیلای از نااوع پیمایشاای 5و از

محدوده مورد مطالعه

لحاظ وسعت ،پهنانگر 9است و روش فکری تحقیق ،اساتدالل

شهر قدس به عنوان پرجمعیتترین شهر شهرستان شهریار در

از طریاق دو

كنااار محااور ارتباااطی مهاام تهااران -كاار و در فاصاالة 48

استقرایی اسات .گاردآوری دادههاا و اطتعاا

گرفته است .جامعه آمااری

كیلومتری از تهران و  9كیلومتری از شهریار(مركاز شهرساتان)

پژوهش شامل ،كلیه شهروندان زن و مارد  48ساال باه بااالی

واق شده است (درگاه الکترونیکی شاهرداری قادس) .از آنجاا كاه

ساكن در شهر قدس است و حجم نمونه آماری باا اساتفاده از

رشد شهر از دهة  4911به بعد بسیار ساری اسات مایتاوانیم

فرمول كوكران تعداد  981نفر برآورد شده است .افاراد نموناه

شاهد شکلگیری بافتهای خودرو و ناهماهنگی با سایر نقا

روش كتابخانهای و میدانی صور

تصادفی به روش نموناهگیاری خوشاهای ،از میاان

هسااتیم ،بافاات فیزیکاای در كاوساایه نساابتا ماانظم اساات و در

به صور

شهروندان در سطح شهر انتخاب شدهاند .زمان انجام پژوهش،

مقایسه با سایر هستهها كیفیت بهتری دارد كه متعلاق باه دهاة

دهگانه

اخیر است و این هسته بافت روستایی نادارد .مساأله مهام در

در راساتای

تحلیل كالبد فیزیکی شهرها درجة پویایی روند ساخت و سااز

پاژوهش در قالاب پرسشانامه محقاق

و نوسازی فیزیکی بافت شهری اسات .از آنجاا كاه در شاهر

در قالب پرسشهای بسته دو

قدس توسعة سری و گسترش بافت شهری متعلق به دو و سه

در اسفند ماه  4934و محدوده مکانی پژوهش ،محت
سطح شاهر قادس اسات .جما آوری اطتعاا
پاسخگویی به ساؤاال

ساخته كه بخشی از این سؤاال

طیفی (بلی و خیر) و بخشی دیگر بر اساس طی

لیکار

دهة اخیر است ،پویایی سااخت و سااز بیشاتر از نوساازی آن

(1

گزینهای) تنظیم شده است و شاخصهاای ماورد سانجش در
قالب سؤاال

منعکس شدهاند .میزان پایایی گویههاای طیا

مطرح است.
توزی خدما

محلهای در شهر قدس ناهماهنا

و غیار

با استفاده از آزمون آلفای كرونباخ ( )a =3/81مورد تأیید قارار

استاندارد است و كمبودهای بسیاری از ایان لحااظ در ساطح

گرفتااه اساات .باارای تجزیااه و تحلیاال دادههااا و تلخاایص و

محت

قابل ذكر است .در حال حاضر این شهر مشتمل بر ده

طبقهبندی پرسشنامهها ،ابتدا دادههای آماری جم آوری شاده،

محلااه هسااتند كااه عبااار انااد از محلااه مركاازی ،غرباای،

كدگذاری گردیده و سپس وارد رایانه شده و نهایتا باا اساتفاده

جنوبغربی ،امامزاده ،صااحبالزماان ،كاووسایه ،جاواد آبااد،

از نرمافزار  SPSSپردازش شدهاند .در این بررسی برای تجزیه

انصار ،امام حسین و سرخه حصار

و تحلیل دادهها و آزمون فرضیا

از روشهای آمار توصایفی

شهر قدس از نظر تحركا

(چیوایی.)11:4983 ،

جمعیتی نیز فعاال اسات .باه

و استنباطی مانند توزی فراوانی ،ضریب همبستگی رگرسایون

طوری كه یکی از نقا جمعیتپذیر اساتان تهاران باه شامار

و آزمون  Tو همچنین با استفاده از روش تصمیمگیاری چناد

كشور به این

معیار تاپسیس ،نخست محت

میرود .طی  43سال گذشته از شهرهای مختل

شاهری بارای شااخصهاای

احساس امنیت شهری رتبهبنادی شاده و باا كماک شااخص
1

Applied
Survey
3
Extensive
2

شهر مهاجر هایی صور

گرفته اسات كاه میاانگین سااالنة

مهاجرپذیری شهر قدس در چند سال اخیر بالغ بار  1333نفار
است .از كل جمعیت شهر قدس تنها  59درصاد متولاد شاهر
قدس و بقیه مهااجر هساتند .نقشاة موقعیات شاهر قادس در
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تقسیما

استان تهران در نقشه ( )4نشان داده شده است:

نقشه  -1موقعيت شهر قدس در تقسيمات استان تهران (ترسیم :نگارندگان)

مفاهيم پژوهش

احساس امنیت ،تنها احساس اعتماد باه خاود در تواناایی

4

نیسات .احسااس امنیات و

احساس امنيت

شخصی برای مقابله باا تهدیادا
است از نوعی ذهنیات و جهاتگیاری

آسایش خاطر ،اشاره باه شارایطی دارد كاه سیساتم حفااظتی

رواناای مثباات (رضااایتبخااش ،قااان كننااده و آرام بخااش)

جامعه در مقابل جرایم و رفتارهای آنومیک از شارای ماؤرر و

شهروندان نسبت به عدم تأریرگذاری حضور و بروز رویادادها

كارآمدی در زمینههای پیشگیری از آن و برخورد ماؤرر باا آن

و وقای ضد امنیتی در شارای فعلای و آتای ،در حاوزههاای

برخوردار است (.)Sherman, 1988:93

احساس امنیت عبار

سیاسای ،انساجام هاویتی یکپاارچگی،

در سااطح فااردی احساااس امنیاات در یااک جامعااه بااه

امنیت سرزمینی (رجبیپور .)18 : 4985 ،احسااس امنیات پدیاد

احساس روانی شهروندان از میزان یاعادم وجاود جارم در آن

روانشناختی -اجتماعی است كه دارای ابعاد گوناگونی اسات.

جامعه برمیگردد و هر چه میزان فراوانای جارم بااالتر اسات

به لحاظ روششناسی احساس امنیت ،سازه چند بعادی اسات

احساس امنیت پایینتر است .ولی این احسااس نااامنی صارفا

باه گوناهای

از عدم وجود امنیت در یک جامعه نخواهد بود .ممکن

امنیت اجتماعی ،ربا

و در ارتبا با شرای اجتماعی و افاراد مختلا
متفاو

ظهور یافته و به اشکال مختل

است در یک جامعه امنیت وجود داشته است لیکن شاهروندان

نیاز قابال سانجش و

در آن احساس امنیت نداشته اناد و باالعکس

اندازهگیری است (مؤذن جامی.)11:4988 ،
مفهوم احساس امنیت یکی از شاخصههای كیفیت زندگی
در شهرها است و آسیبهای اجتماعی از مهمتارین پیامادهای
مختل

امنیت به شمار میروند

منبع

(عظیمی هاشمی.)55:4981 ،
Sense of security

1

(كتهچیاان: 4985 ،

.)39

امنيت شهری

5

Urban safety

2

تحلیل فضایی احساس امنیت در محت

مختل

شهری (مورد مطالعه :شهر قدس )

39

از جنبة اجتماعی میتوان شهر را به عنوان چارچوب خاصی

كه تحت تأریر اندیشههای جفری و جین جاكوبز مطرح شد،

معنا

بر این ادعا استوار است كه میتوان با طراحی مناسب و

و تعامت ،

كاربری مؤرر از محی بر بهبود كیفیت محی زندگی ناشی از

شخصیت شهروندان كثیرالوجه میگردد .همچنین گروهها

ترس از جرم غلبه نمود .به عبار

دیگر اگر محی به گونهای

دارای تأریر مستقیم بر طرح شهر هستند و این یکی از

طراحی شود كه بتواند موجب بهبود نظار

در راستای خلق فرصتهای متمایز برای زندگی مشتر
كرد ،به واسطة اشکال غیر مستقیم پیوند معاشر

معضت

بر سر پیوندهای اجتماعی است (مامفورد.)159: 4989 ،

پژوهشگران در چارچوب واق بینانهای امنیت را در واژههای
سیاسی و انتظامی تعری

كردهاند و به ور كلی بیشتر آن را

به معنی حمایت از ارزشها و مقابله با خطرها و دشمن
میدانند (.)Brownlow, 2004:586

اختصا

ساكنان را به قلمرو خود باال برده و تصویر مثبت از فضا ایجاد
مینماید.

جیکوبز ( )1961نظریهپرداز بزر

شهری ،در تبیین

امنیت شهری به تعامل فضای فیزیکی و فرآیندهای اجتماعی
كه محی

بعضی از معیارهای شهرسازی در تأمین امنیت یاک فضاا

افراد شده ،تعلق

را میسازند توجه نموده و بر فعال بودن فضا به

عنوان عاملی در ایجاد یک محی

امن و موفق تأكید میكند.

به جنسیت و سن و غیره ندارند و برای كل جامعاه

وی ایجاد حركت ،استفادههای فعال از سطح خیابان و

كاربرد خواهند داشت نظیر مت های طراحی یک فضای امان

فعالیتهای خیابانی و مراقبتهای طبیعی از این فعالیتها را

شهری (روشنایی مناسب ،حس دیده شادن و شانیده شادن و

به عنوان مؤلفههایی برای ساختن یک محی

خوب شهری

مراقبت عمومی ،دسترسی به كماک و دیاد كاافی و خواناایی

قلمداد میكند (بمانیان و همکاران.)14:4988 ،

محی و نگهداری و جلوگیری از تخریب و وندالیسم و .)...

نظریه فضای قابل دفاع :نیومن نظریة پیشگیری از جرم
به وسیلة طراحی محیطای بارمبناای تغییر در محی

فیزیکی

نظريههايی مربوط به رابطة بين احساس امنيت و حضور در

را در سال  1960مطرح نمود .كااهش رفتارهاای مجرماناه باا

فضاهای شهری

اساتفاده از طراحی محیطی ،رویکرد اصلی این نظریه است .به

برداشتهای تحلیلی از نظریا

متعدد ،گویای ارتبا احساس

امنیت در فضای شهری با مؤلفههای مکانی هساتند .هار چناد
تمامی این نظریا

به طور مستقیم به تأریر ویژگیهای مکاانی

در احساس امنیت در فضای شهری اشاره نمیكنند.
لوییس مامفورد ( )1938را كه به گفتة خود در واق

عبارتی ایجاد محی
پلایس هماهنا

ایمن به وسیلة طراحی ،با عملکارد
مایشاود .در ایان رویکارد سیاستمی،

سلاسله مراتبی از فاضاهای به هم پیوسته و كوچههای
بنبست به كار گرفته میشود كه راه فرار را بر مجرمان
میبندد .به ایان ترتیب ،در عین حال كه دسترسی عمومی را

بس دهند ایدههای پاتریک گدس است ،میتوان جزو اولین

ممکن میكند ،از تمایل غریبهها به حضور در فضا میكاهد و

نظریه پردازانی دانست كه در نیمة اول قرن بیستم بر ایجاد

به نوعی مانند محدودهای بسته عمل میكند

امنیت ،حس مکان و مقیاس انسانی در فضای شهری مورد

توجه قرار داد .وی در كتاب فرهن

شهرها از شهر به عنوان

(مدیری.)41:4981 ،

نیومن برخی از عقاید جیکوبز را توسعه داده و بر نظار
فعاالنه و تعری

عرصههاا تأكیاد كارده اسات .وی در كتااب

و دفاع از انسان در مقابل اتومبیل نام برده

مردم و طراحی در شهر پر خشونت ،نظریة فضای قابال دفااع

و به تنوع و اختت كاربریها در فضای شهری و اولویت

را مطرح میكند .اید فضاهای قابل دفاع ،زمانی مطرح شد كه

مکان تبلور فرهن

حركت پیاده بر سواره در محی شهری

اشاره كرده است .

نظریه  : CPTEDاین نظریه در (دهة  13میتدی) آمریکا

جرم و جنایت ،به دلیل شرای اقتصادی و اجتماعی به مساأله
وخیمی تبدیل شده است و گمان بر این است تا شرای تغییار
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نکند ،برای از میان بردن جنایت ،كاری نمیتاوان كارد

(پااكزاد،

.)581:4988

است كه به كمک آن میتوان فضا را به صور

نظریه پنجر شکسته :این نظریاه كاه توسا ویلساون و
كلین

احساس ایمنای را در فضاای عماومی ارتقاا داده و وسایلهای

در سال  1982مطرح شد ،به این نتیجه دست یافت كاه

زوال محله و عدم نگهاداری از آن مایتواناد بار رفتاار افاراد

نظار

قرار داد .لذا وی باه دنباال خصوصایا

طبیعای ماورد
شاکلی فضاا

است كه حضور مردم و به تب آن احساس امنیات را افازایش
میدهد (.)Hiller, 1996:47

تأریرگذار است .صاحبان این نظریه معتقدند محلههایی كاه در

به طور كلی ،از تحلیل نظریا

متعدد در رابطه با موضوع

آنها نشانههاایی از بایتاوجهی و خرابای نظیار تلنباار شادن

مورد بح

زبالهها ،نماای بیرونای نااموزون سااختمانهاا و پنجارههاای

محی نقش بسزایی در ارتقای احساس امنیت دارند .احسااس

شکساته وجاود دارد بااه بیاان دیگار امکااان دسترسای مجاارم

امنیاات خااود تااابعی از ایاان شاااخص اساات و دارای رابطااه

مهیاست حااكی از آن اسات كاه سااكنان آن محلاه احسااس

دیالکتیک با آنها است .با توجه به آنچاه در نظریاة جیکاوبز

آسیبپذیری بیشتری

دارند.

این نتیجه حاصل میگردد كه مشخصههای كالبدی

بیان شد ،میتوان این فرضایه را مطارح نماود كاه باین تناوع

هیلر ( )1988بر افزایش امنیت از طریق افزایش تحار و

كاربری در فضاهای شهری و احساس امنیت شهروندان رابطاه

جنبش در فضاهای شهری تأكید دارد .بنابراین ،مکانهایی كاه

وجود دارد .همچنین فرضیهای منتج از نظریاة هیلار مایتاوان

برای جنبش و حركت ،ظرفیت كمتری دارناد ،مساتعد وقاوع

تعری

كارد كاه باین میازان ترددهاا در فضااهای شاهری و

جرم هستند .همچنین ،با بزر تر شدن فضا ،افازایش حضاور

احساس امنیت شهروندان رابطه وجود دارد.

مردم و ایجاد الگوهای حركتی توس فضاهای خصوصی شده
با مردمی كه در آن حضور دارند ،امنیات اساتفاده كننادگان از

يافتههای پژوهش

فضا افزایش خواهد یافت ( .)Brenda & et al.‚1997:276هیلر از

یافتههای حاصل از تکمیل پرسشنامه در شهر قدس باه شارح

رویکرد دفاعی فوق ،انتقاد میكند ،به دلیل این كه مان حركت

زیر است:

طبیعی مردم میشود و برای غریباههاا چاه صالحآمیاز و چاه
خصمآمیز ،محدودیت دسترسی قائل میشود.

نمودار میلهای  4بارای سانجش میازان احسااس امنیات
شهروندان در شهر قدس ارائه شده است.

هیلر معتقد است حضاور ماردم چاه غریباه و چاه آشانا

نمودار  -4سنجش میزان احساس امنیت شهروندان در شهر قدس

نمودار میله ای رسم شده ،نشان مای دهاد كاه طباق نظار

پاسخگویان ،میزان احساس امنیات آنهاا در در ساطح نسابتا

تحلیل فضایی احساس امنیت در محت

مختل

شهری (مورد مطالعه :شهر قدس )

پایینی قرار دارد .بیشترین میزان احساس ناامنی شهروندان شهر
قدس به ترتیب مربو به گویههای قدم زدن در مسیر خلاو
با  83/9درصد ،تردد بانوان و كودكان در ساعا
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با  88/9درصد است و پایینترین آن مرباو باه گویاة خاالی
گذاشتن منزل به مد

چند روز با  15/5درصد است.

پایاانی شاب

نمودار  -2سنجش ميزان تأثير مأموران انتظامی بر احساس امنيت شهروندان

نمودار  5برای سنجش میزان تاأریر ماأموران انتظاامی بار

جدول  -1ميانگين رتبه پاسخدهندهها مرتبط با شاخص کالبدی

احساس امنیت شهروندان در شهر قدس ارائه شاده اسات .بار

متغير

این اساس ،تأریر حضور مأمورین انتظامی را بر احساس امنیت

كاربریها و حیا

در این شهر در حد نسبتا متوسطی نشان میدهد.
به منظور بررسی و ارزیاابی احسااس امنیات شاهری در
محلههای شاهر قادس از متغیرهاایی بارای بررسای احسااس

ميانگين رتبهها
شبانه

میزان آشنایی به فضا

5/18

كیفیت شبکه معابر

5/58

خوانایی

4/51

مراقبتهای طبیعی و مصنوعی

4/83

امنیت شهری از قبیل شاخص كالبادی (كااربریهاا و حیاا
شبانه ،میزان آشنایی به فضا ،كیفیت شابکه معاابر ،خواناایی و
مراقبتهای طبیعی و مصنوعی) ،شاخص اقتصادی -اجتمااعی
(ایجاد مشاغل ،افزایش قیمات زماین ،افازایش قیمات واحاد
مسکونی ،افزایش اجاره بها ،تقویت روابا اجتمااعی ،نیاروی
انتظامی و تجم افاراد بزهکاار) و شااخص زیسات محیطای
(آلودگی هوا ،آلودگی صوتی و حجم زباله) استفاده شد.

5/18

مأخذ :نگارندگان

شاخص اقتصادی -اجتماعی
برای بررسی شاخص اقتصادی -اجتماعی باه عناوان یکای از
شاخصهای مهم امنیت شاهری از  8متغیار در ایان پاژوهش
استفاده شده است .بررسی میانگین پاسخها میتوان بیاان كارد
كه در مجموع شاخص اقتصادی -اجتماعی در محلههای شهر
قدس در وضعیت مطلوبی قرار ندارد كه از علل آن میتوان به

شاخص کالبدی

اسکان مهاجران با درآمد پاایین ،مشاکت

شاخص كالبدی به عنوان یکی از مؤلفههاای اصالی احسااس

كالبدی محدوده اشاره كرد كه مؤیاد نتاایج نظرسانجی اسات

امنیت شهری به شرح جدول زیر در شهر قدس بررسی شد و

(جدول.)5

میانگین رتبه اخذ شده شاخص كالبدی توسا پاساخگوها در
جدول زیر ارائه شده است.

موجاود در بافات
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جدول  -3ميانگين رتبه پاسخدهندهها مرتبط با شاخص زيست محيطی

جدول  -2ميانگين رتبه پاسخدهندههای مرتبط با شاخص اقتصادی-
اجتماعی
متغير

ميانگين رتبه ها

متغير
ميانگين رتبهها

آلودگی هوا

5/85

افزایش قیمت زمین

5/18

آلودگی صوتی

5/15

افزایش قیمت واحد مسکونی

5/54

حجم زباله

4/51

افزایش اجاره بها

4/81

ایجاد مشاغل

5/95

تقویت رواب اجتماعی

5/18

عملکرد نیروی انتظامی

4/51

تجم افراد بزهکار

4/81

مأخذ :نگارندگان

آزمون فرضيات
با توجه به یافتههای تحقیق و نتایج به دست آماده از تجزیاه و
مأخذ :نگارندگان

تحلیلهای انجام شده باه آزماون فرضایا

پاژوهش پرداختاه

خواهد شد.
شاخص زيست محيطی

فرضیه اول :بین محت

شاخص زیست محیطی نیز احساس امنیات شاهری را تحات

لحاظ احساس امنیت تفاو

مختل

شاهری شاهر قادس از

وجود دارد.

تأریر قرار میدهد .به ویژه این كه در ایجااد آشافتگی و حاس

برای سنجش ارتبا آماری بین دو متغیر مزبور از ضریب

ترس در فضای شاهری تأریرگاذار هساتند .در ایان پاژوهش،

همبستگی اسپیرمن استفاده شده است كه نتایج حاصله مطابق با

شاخص زیست محیطی با  9متغیر بررسی شد كه بررسی تاک

دادههای جدول  1نشان میدهد در سطح  31درصد بین متغیار

تک متغیرها با توجه به میاانگین پاساخهاای باه دسات آماده

محت

شهری و متغیر احسااس امنیات آناان رابطاه

وضعیت نامطلوب زیست محیطی را در منطقاه ماورد مطالعاه

معنیدار آماری وجود دارد .به طوری كه شهروندان در محت

نشان میدهد .یافتهها نشان مایدهاد كاه آلاودگی صاوتی باا

مختل

مختل

شهری ،احساس امنیت متفاوتی را تجربه میكنند.

میااانگین رتبااه  ،4/51حجاام زبالااه بااا میااانگین رتبااه  5/15و
آلودگی هوا با میانگین رتبه  5/85است (جدول .)9
جدول -4نتايج روابط بين متغير محالت مختلف شهری با احساس امنيت شهروندان
متغير مستقل
محت

مختل

شهری

متغير وابسته

نوع آماره

value

sigسطح معناداری

احساس امنیت

اسپیرمن

3/95

3/38
مأخذ :نگارندگان

فرضیه دوم :بین میزان تنوع كاربری در فضااهای شاهری
شهر قدس با احساس امنیت شهروندان رابطه وجود دارد.

بنابراین میتوان نتیجه گرفت كه بین میازان تناوع كااربری باا

در این تحلیل به منظور بررسی سطح معناداری از آزمون
 tدر سطح  a=3/31استفاده شد كه با توجه به این كه میاانگین
حاصله ( )4/38از میاانگین فرضای ( )5كوچاکتار اسات و

حاصله نیز از مقدار بحرانی جادول ( )4/31بازر تار اسات.

t

احساس امنیت شهروندان رابطه وجاود دارد و ایان یافتاه باه
لحاظ آماری معنادار است (جدول .)1

تحلیل فضایی احساس امنیت در محت

مختل

شهری (مورد مطالعه :شهر قدس )
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جدول  -5نتايج آزمون  tتك متغيره ،مقايسه ميانگين رابطة بين ميزان تنوع کاربری در فضاهای شهری با احساس امنيت شهروندان با ميانگين فرضی ()2
میانگین فرضی

میانگین

انحراف معیار

5

4/38

4/31

t

سطح معناداری

8/1

3/333
مأخذ :نگارندگان

همانطور كه در جدول  1مشاهده شد ،ارتبا معنااداری

سرانهها اند و از نظر تراكم جمعیتی متراكمترین محله است.

بین میزان تنوع كااربری و احسااس امنیات شاهروندان دیاده

در محلااه جنااوب غرباای و ساارخ حصااارتراكم جمعیتاای،

میشاود .باه طاوری كاه فعالیات كااربریهاا در شاب بارای

فرسودگی و وسعت تفاو هایی وجاود دارد كاه گااهی ایان

شهروندان باالخص زنان و كودكان احسااس امنیات بیشاتر را

تفاو

بیش از سه برابر است .غیر از موارد یااد شاده ،وجاود

به وجود میآورد و آنها میتوانند تا نیمههای شاب بیارون از

برخی از كاربریهای فرامنطقهای و شاهری در ایان محلاههاا

خانه هستند.

انواع آلودگیهای زیست محیطی ،صوتی و ...را بارای سااكنان

نقشه  5توزی كاربریها در سطح شهر را نشان مایدهاد.

محلههای پیرامون ایجاد میكنند.

از نظر سرانههای خدماتی ،سهم محلاه جناوب غربای از كال

نقشه  -2توزيع کاربریها در شهر قدس (ترسیم :نگارندگان)
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فرضیه سوم :میزان ترددها در فضاهای شهری بر احساس
امنیت شهروندان تأریرگذار است.

سپس رابطة بین آنها به تفکیک هر پهنه بررسی شاده اسات.
نتایج پژوهش نشان میدهد كه هر چه میزان تاردد شاهروندان

با استفاده از آزمون  tمیزان امنیت و تاردد شاهروندان در
میدانی سانجیده شاده و

هریک از پهنههای محدوده مطالعا

در محدودههای مورد مطالعه بیشتر است میزان احساس امنیت
بیشتری داشتهاند(جدول .)1

جدول  -6ميانگين رفت و آمد و احساس امنيت زنان به تفکيك زيرپهنهها در محدودة شهر قدس
ميانگين امنيت

ميانگين رفت و آمد

محدودههای مکانی مورد بررسی

9/11

9/41

پار های واق در شهر

5/81

5/43

خیابانهای با عملکرد تجاری (خیابان طالقانی و آزادی)

5/84

5/38

خیابانهای با عملکرد مختل (خیابان سجاد و امامزاده)

4/83

4/11

خیابانهای مختص كارگاههای صنعتی (خیابان صنعت 4و 5و)....

9/18

9/51

محدوده مسکونی
مأخذ :نگارندگان

بررسیهای صور

تحليل فضايی شاخصهای احساس امنيت

گرفتاه نشاان داد ،در شااخصهاای

در این پژوهش ،برای دست یاابی باه اهاداف ماورد نظار باا

اجتماعی و اقتصادی ،محلة مركزی با نمار تاپسایس 3/1889

در چاارچوب برناماهریازی

رتبة یک و سرخ حصار با امتیاز  3/3981رتبة آخر را به خاود

شاهری در

داده است .میانگین امتیاز تاپسیس مناطق شهر قدس

استفاده از شاخصهاای مختلا

تاپسیس ،اقدام به بررسی عملکرد محت

مختل

اختصا

در شاااخصهااای اجتماااعی و اقتصااادی براباار بااا  3/9481و

احساس امنیت شهروندان نمود.

انحراف معیار این شاخص  3/151اسات .طباق محاسابههاای
جدول  -7شاخصهای کلی و زير شاخصهای مؤثر بر احساس امنيت
شهری
شاخص کلی

كالبدی

اقتصادی و اجتماعی

زیست محیطی

زير شاخصها
كاربریها و حیا شبانه آن
میزان آشنایی به فضا
كیفیت شبکه معابر
خوانایی
مراقبت های طبیعی و مصنوعی
ایجاد مشاغل
افزایش قیمت زمین
افزایش قیمت واحد مسکونی
افزایش اجاره بها
رواب و تعامت اجتماعی
عملکرد نیروی انتظامی
تجم افراد بزهکار و نابهنجار
آلودگی هوا
آلودگی صوتی
حجم زباله
منب  :نگارندگان

انجام شده ،ضریب پراكندگی این شاخص  3/4433باه دسات
آمااد كااه نشااانگر وجااود تفاااو

و پراكناادگی نساابی در

شاخصهای اجتماعی و اقتصادی مناطق شهر قدس است.
در شاخصهای پنج گانة كالبدی ،محلة انصار رتبة یک و
محلة جنوب غربی رتبة آخر را به دست آورد .میاانگین امتیااز
تاپسیس نواحی شهر قدس در شاخص مذكور برابر با 3/4144
و انحراف معیاار آن 3/4115اسات .ضاریب ناابرابری ناواحی
قدس از این شااخص بسایار بااال اسات ( )3/4311و بیاانگر
تفاو

در ساختار كالبدی در بین نواحی است.
از لحاظ شاخصهای زیست محیطای اماامزاده باه دلیال

داشتن  13هکتار زمین كشاورزی و بااغی (معاادل  45درصاد
مساحت منطقه) و نمر تاپسیس  ،3/9414از مجموع شااخص
زیست محیطی رتبة یک و صاحبالزمان با امتیاز  3/3443رتبة
آخر را به خود اختصا

داده است .میانگین امتیااز تاپسایس

تحلیل فضایی احساس امنیت در محت

مختل

شهری (مورد مطالعه :شهر قدس )
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شاخصهای زیست محیطی برابر با  3/3858و انحراف معیاار

ضریب نابرابری به ترتیب به شاخصهاای زیسات محیطای و

آن برابر با  3/3111است .ضاریب اخاتتف باا مقادار 3/389

كالباادی اختصااا

دارد و كمتاارین میاازان نااابرابری بااین

نشانگر نابرابری به نسبت باال بین مناطق شهر است.

شاخصهای اجتماعی  -اقتصادی دیده میشود.

در بین شاخصهای سه گانة ذكر شاده ،بیشاترین میازان
جدول  -8رتبهبندی محالت شهری قدس از نظر شاخصهای احساس امنيت شهری با استفاده از مدل تاپسيس
شاخصها

شاخصهای کالبدی

محلهها

ميزان تاپسيس

شاخصهای اجتماعی -اقتصادی

شاخصهای زيست محيطی

رتبه

رتبه

ميزان تاپسيس

ميزان تاپسيس

شاخصهای تلفيقی

رتبه

ميزان تاپسيس

رتبه

مركزی

3/4118

5

3/1889

4

3/3951

1

3/1111

4

غربی

3/4511

9

3/1184

5

3/3438

8

3/1911

5

جنوبغربی

3/38843

43

3/3111

3

3/3381

1

3/3111

43

امامزاده

3/3888

8

3/9188

9

3/9414

4

3/4311

1

صاحبالزمان

3/4411

1

3/3341

1

3/3443

43

3/3811

8

كاووسیه

3/3811

8

3/4591

1

3/4118

9

3/5141

1

جواد آباد

3/4351

1

3/3854

8

3/3511

1

3/9111

9

انصار

3/4811

4

3/4185

1

3/3411

8

3/5111

1

امام حسین

3/3381

1

3/3145

8

3/3498

3

3/4331

8

سرخ حصار

3/3838

3

3/3981

43

3/5311

5

3/3141

3

میانگین

3/4144

3/9481

3/3858

3/5911

انحراف معیار

3/4115

3/151

3/3111

3/4518

ضریب پراكندگی

3/4311

3/4433

3/389

3/4598
منب  :نگارندگان

برای دستیابی به رتبهبندی قطعی از لحاظ شاخصهای

پایینتر از میانگین شهر را دارا هستند.

احساس امنیت ،همة  41شاخص با استفاده از مدل تاپسیس به

با استفاده از ضریب نابرابری ،میزان همااهنگی و تعاادل

تلفیقی محاسبه شد و نتایج متفاوتی به دسات آماد .از

در شاخصهای احساس امنیت شهری بین نواحی مناطق شهر

لحاظ شاخصهای تلفیقی محلاة مركازی باا امتیااز تاپیساس

قدس محاسابه و مقاداری برابار  3/4598باه دسات آماد كاه

 3/1111در رتبة یک قرار گرفت .این محله در شااخصهاای

نشاندهند ناهمگنی و واگرایی بین ناواحی شاهری از لحااظ

اجتماعی  -اقتصادی هم باالترین امتیاز را داشت .رتبة آخر باه

شاخصهای مذكور است.

صور

محلة جنوب غربی با امتیاز تاپسیس  3/3111تعلق گرفات كاه
از لحاظ شاخص كالبدی هم در رتبه آخر قرار داشت.

دسته خوشهبندی شد .محلة مركزی به تنهایی در یاک خوشاة

میانگین شااخصهاای تلفیقای برابار 3/5911و انحاراف
معیار  3/4518است .محت

با استفاده از تحلیل خوشاهای ،محات

ده گاناه در ساه

جدا و به عنوان منطقاة فراتوساعه و در خوشاه دوم محات

مركزی ،غربی ،جواد آباد ،انصاار

غربی و جواد آباد به عنوان مناطق توسعه یافته رتبهبندی شاد.

امتیااز

زیاد در شاخصهاای احسااس

و كاووسیه امتیااز بااالتر از میاانگین و ساایر محات

در خوشه سوم به دلیل تفاو
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امنیت ،محت
شااامل محاات
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كمتار توساعه یافتاه،

شاخصهای احساس امنیت شاهری در ساه خوشاة متفااو ،

به دو زیرخوشة محت

(انصااار ،كاووساایه ،امااامزاده ،امااام حسااین و

بیانگر نابرابری فضاایی باین كااربریهاا و پاراكنش جمعیات

صاحبالزمان) و زیرخوشة محت

محاروم ،شاامل محات

(سرخ حصار و جنوب غربی) طبقهبنادی شادند (نماودار .)9
این خوشهها به صور

نقشة رتباهبنادی در زیار ارائاه شاده

است (نقشه  .)9قرارگیری سطح توساعة محات

است .در حقیقت ،محت

برخوردار و نیمه برخاوردار مانناد،

محلة مركزی ،غربی و جنوب غربی سااختاری متفااو تار از
سایر مناطق شهری دارند.

بار اسااس

نمودار -3خوشه بندی محالت شهر قدس از نظر احساس امنيت شهری

نقشه  -3سطحبندی محالت شهر قدس بر اساس شاخصهای احساس امنيت شهری (ترسیم :نگارندگان)

برای تحلیل فضایی كارآمدتر با مبنا قرار دادن میانگین
امتیاز تاپسیس ،نقشة رتبهبندی محت

كشیده شد .در این

نقشه ،محت

باالتر از میانگین شهر در سه دسته فرا توسعه،

توسعه یافته و میان توسعه و مناطق پایینتر از میانگین نیز در

تحلیل فضایی احساس امنیت در محت

مختل

شهری (مورد مطالعه :شهر قدس )

طبقة محروم دستهبندی شدند (نقشه .)9
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پوش سالم باع

شده تا عابران پیاده با امنیت بیشتر از این

فضا استفاده نمایند .این نتیجه نیز با یافتههای زنگیآبادی و
رحیمی همخوانی دارد.

بحث و نتيجه
به طور كلی ،نتایج پژوهش گویای این است كه رابطة

بررسیهای صور

گرفته از تکنیک تاپسیس نشان داد

شهری و احساس امنیت وجود

كه در شاخص اجتماعی و اقتصادی محله مركزی رتبة یک و

دارد .پس میتوان نتیجه گرفت كه محی های شهری بنا به

سرخ حصار رتبة آخر را به دست آورد كه مهمترین علت آن،

اجتماعی موجود یعنی شکلگیری فضاها ،كاركرد

شکلگیری محلههای جدید «كوی فرهنگیان» و «سیمتری

فضاها ،میتوانند بر میزان امنیت مؤرر هستند .ایجاد فضاهای

شورا» با ساختار اقتصادی -اجتماعی به نسبت قوی در محلة

آرام و به دور از نابسامانی اجتماعی و نیز افزایش كیفیت

مركزی در حالی كه در سرخ حصار ساكنان آن اغلب افراد

محیطی از طریق توجه به نیازهای اساسی زندگی شهری به

بیبضاعت و پیشة آنها اغلب كشاورزی است ،این محله را به

عنوان مطلوبیت فضای شهری به حساب میآید.

عنوان كشاورزی با ساختار نیمه روستایی معروف است.

معناداری بین محت
شرای

مختل

نتایج پژوهش نشان میدهد كه هر چه میزان رفت و آمد

در شاخص كالبدی ،محلة انصار در رتبة یک و محلة

در فضاهای شهری بیشتر است ،شهروندان احساس امنیت

جنوب غربی در رتبة آخر قرار گرفت .انصار به دلیل

بیشتری میكنند .میانگین تردد در پار های شهر  9/41است

قرارگیری در نیمة جنوبی شهر قدس با ساختار كالبدی

رو به باال است و در مناطق تجاری عدد

برنامهریزی شده و با تنوع كاربریها ،در شاخصهای كالبدی

 5/43نشاندهند عدم جاذبه فعالیتهای تجاری موجود در

تعادل نسبی دارد .این محله جزء محت

مرفه شهر قدس

خیابانهای طالقانی و آزادی با نیازها و خواستههای شهروندان

محسوب میشود اما جنوب غربی شهر از لحاظ ساختار

است .میزان تردد در دو خیابان سجاد و امامزاده نسبتا باال

كالبدی بدترین وضعیت را دارد .این منطقه با  48333نفر از

است كه میتواند به دلیل وجود كاربریهای سازگار با روحیة

مناطق پرجمعیت شهر قدس است .افزایش جمعیت ضمن

شهروندان نظیر مراكز آموزشی است و عدد  4/11نشاندهنده

باالبردن تراكم آن ،باع

كاهش سرانههای كاربری اراضی در

تردد بسیار پایین شهروندان باالخص زنان در محوطة

این منطقه شده است .نکتة جالب توجه اینكه ،اغلب محلهها

تولیدیها ،كارگاهها و در نتیجه معابر فرعی كل محدوده كه

واق در شمال شهر قدس از نظر شاخص كالبدی بهترین

بستر چنین كاربریهایی هستند ،است .این مورد ،با نتایج به

حالت را دارند.

كه تقریبا متوس

دست آمده از پژوهش بونِت و پاسکال همخوانی دارد.
همانگونه كه جیوردانو و استاكی و اُتنسمن در

در مجموع محلة مركزی به عنوان یک محلة كمابیش
نوساز با توزی

متناسب كاربری اراضی و تراكم باالی

پژوهشهایشان به تأریر ارتبا میان معابر و نوع كاربریها بر

ساختمانی (بیش از  553درصد) و ساختار اقتصادی و

احساس امنیت دست یافتند ،نتایج این پژوهش نیز نشان داد

اجتماعی و محی

زیست به نسبت مطلوب به عنوان

كه با توجه به تأریر رفت و آمد بر احساس امنیت شهروندان

برخوردارترین محلة شهر قدس و جنوب غربی با بافت

میتوان نتیجه گرفت كه حفظ امنیت شهر وظیفة اساسی

آشفته و سکونت غالب مهاجرین ،محرومترین محله از لحاظ

خیابانها و پیادهروهای یک شهر است .وضوح مسیر در روز

شاخصهای احساس امنیت رتبهبندی شد.

و شب ،حذف موان فیزیکی و كاربری مزاحم در طول مسیر
پیادهروها ،طراحی مناسب در سطح پیادهروها ،استفاده از ك

اغلب ساكنان از امنیت موجود در شهر رضایت ندارند كه
مسلما ریشه در وضعیت بسیار نامناسب فضا و كالبد شهر

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،41شماره سوم ،پاییز 4931

435

دارد .با توجه به آنچه گفته شد ،توجه به مفهوم احساس

ارزیابی كنند.

امنیت شهروندان و روشهای ارتقا آن به یکی از اولویتهای

 افزایش نظار

اساسی جوام امروزی تبدیل شده است .در این میان ،جدای

نیروهای مردمی در شهرقدس به منظور ارتقا و بهبود شرای

عوامل اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی برالگوهای

از تأریرا

رفتاری شهروندان در ایجاد فضاهای امن شهری ،تبیین

نیروهای انتظامی و امنیتی با فعالسازی

امنیتی محل .امنیت تأمین شده و پیگیری شده از درون جامعه،
مطلوب و پایدار است.

بر نقش كالبدی شهر در راستای

 ایجاد شوراهای محلهای در جهت تقویت حس تعلق به

افزایش امنیت شهری موضوع با اهمیتی است كه باید مورد

مکان بهویژه در محت

حاشیهای همچون سرخ حصار ،هفت

مداقه قرار گیرد .حال آن كه ،یکی از مسایل و آسیبهای

جوی و  ...با هدف تقویت ساختارهای اجتماعی محلهای و

اجتماعی كه امروزه بافتهای قدیمی با آن دست به گریبان

حس مشتر

همشهری و هم محلهای بودن با توجه به بافت

هستند ،مسأله كاهش احساس امنیت شهروندان در این گونه

اجتماعی مهاجری بودن شهر.

ویژگیها و اررا

مرتب

فضاها است كه در صور
محت

عدم توجه و رسیدگی به آنها،

سنتی مذكور به سمت فرسودگی كالبدی و عملکردی

 اصتح ساختارهای كالبدی شهر به ویژه در محت

غربی

شهر با اصتح شبکه معابر ،نظم كاربریها و اصتح

سوق داده خواهند شد .موضوعی كه در پژوهشهای مشابه

نورپردازی.

كمتر مورد توجه قرار گرفته است.

 حذف فضاهای بن بست و اصتح فضاهای مترو شهری
شهری

مانند پار ها و فضاهای سبز كه زمینه كارتن خوابی و سایر

به طور كلی احساس امنیت در محت

شهر قدس ،به دلیل فقدان برنامهریزی و مدیریت صحیح و به

جرایم را فراهم ساخته است .در این زمینه تزریق كاربریهای

تب آن افزایش مهاجران ،با اررا

مختل

منفی كالبدی -فضایی،

فعال اجتماعی و اقتصادی جایگزین ،پیشنهاد میگردد.

زیست محیطی ،اجتمایی -اقتصادی در سطح شهر همراه

 برگزاری جلسا

است .بنابراین در راستای مدیریت و برنامهریزی كارآمد برای

جشنها مراسم و گردهم آییهای اجتماعی در مركز محلههای

جدی

شهر قدس برای افزایش حس تعلق و مسؤولیت نسبت به

گیرد ،تا به افزایش احساس امنیت شهروندان منجر

فضاهای شهری در شهروندان و كاهش ناامنی و خسار های

كاهش اررا
صور

منفی و تقویت اررا

مثبت باید اقداما

گردد.

ناشی از رفتارهای خرابکارانه (صدما

اگر چه پژوهش حاضر گامی نخستین و ابتدایی در
راستای شناسایی محت

مختل

شهری در احساس امنیت

شهروندان است ،لیکن با توجه به نتایج حاصل از پژوهش
میتوان اقداما

زیر را برای افزایش حس امنیت در فضاهای

 تشکیل كمیتههای اختصاصی مربو

منابع
احسانیفرد ،ع .شعاعی ،ح .و مالکیشجاع،

شهرهای جدید مطالعة موردی :شهر جدید
اشتهارد» ،فصلنامة مدیریت شهری ،ش،94

شهرداری مناطق با عنوان شهروندان و شهر كه شامل
برگزیدگانی از اهالی ساكن در محله است و مشکت

موجود

به ویژه ناامنی را با روشهای مشاركتی شناسایی و

.)4935( .

«ارزیابی میزان احساس امنیت شهروندان در

به هر محله در

نمایندگانی از مجلس ،پلیس ،راه و شهرسازی و از سوی دیگر

ناشی از وندالها) ،كه

به ارتقای سطح فرهنگی شهر منجر میشود.

شهری پیشنهاد نمود:

در محت

دورهای آموزش شهروندی و برگزاری

. 991-948
پاكزاد،

 .)4988( .سیر اندیشهها در شهرسازی ،9تهران:
انتشارا

شهیدی.

تحلیل فضایی احساس امنیت در محت

مختل

شهری (مورد مطالعه :شهر قدس )

چیوایی ،ف .)4983( .سبزه الماس ،شهر قدس :انتشارا
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پژوهشای رفااه اجتمااعی ،ش،55

.494-433

كتنتری ،م .)4983( .بررسی جغرافیایی جرم در شهر تهران،

معاونت و شهرسازی شهر قدس.
درگاه الکترونیکی شهرداری قدس.)www. ghods.ir( .

پایاننامه دوره دكتری برنامهریزی شهری دانشگاه

ربانی ،ر .و همتی ،ر« .)4988( .تبیین جامعه شناختی ترس از

تهران.

جرم :مطالعه موردی شهروندان زنجانی» ،مجلة
انجمن جامعه شناسی ،دوره  ،3ش  9و، 1

كتهچیان ،م .)4985( .اپوزیسیون تودهوار :تحلیلی بر بحران
خرداد  ،85تهران :پژوهشکده مطالعا

مامفورد ،ل .)4989( .فرهن

.88-18
رجبیپور ،م« .)4985( .درآمدی بر احساس امنیت در بستر
عینی» ،دانش انتظامی ،سال پنجم ،ش ،48

-8

.53

راهبردی.

شهرها ،ترجمة :عارف اقوامی

مقدم ،تهران :انتشارا

مركز مطالعاتی و تحقیقاتی

شهرسازی و معماری.
مدیری ،آ« .) 4981 ( .جرم ،خشونت و احساس امنیت در

بمانیان ،م .رفیعیان ،م .و ضابطیان ،ا« .)4988( .سنجش عوامل
مورر بر ارتقای امنیت زنان در محی های شهری
(مورد :محدوده اطراف پار

شهر  -تهران)» ،زن

در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) ،ش ،51
.18-13

فضاهای عمومی شهر» ،فصلنامه علمی پژوهشی
رفاه اجتماعی ،سال ششم ،ش ،55

.58-44

مؤذنجامی ،م« .)4988( .نگاهی به آسیبشناسی امنیت ملی»،

فصلنامه مطالعا
ش ،4

دفاعی استراتژیک ،سال یکم،

.33-81

زنگیآبادی ،ع .و رحیمینادر ،ح« .)4983( .تحلیل فضایی

مؤیااااادی ،م .علاااااینااژاد ،م .و ناااااوایی ،ح.)4935( .

جرم در شهر كر با استفاده از  ،»GISفصلنامه

«بررسی نقاش مؤلفااههااای منظاار شااهری در

حقوق ،مجلة دانشکد حقوق و علوم سیاسی،

ارتقاای سااطح احساااس امنیاات در فضااهای

دور  ،13ش ،5

عمومی شهری (نمونه مورد مطالعه :محلاه اویان

.438-483

صالحی ،ا .)4988( .ویژگیهای محیطی در فضاهای شهری
امن ،تهران :مركز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی
و معماری.
عریضی ،ف .محمدی ،ا .و ساسان،

« .)4934( .رابطة

ویژگیهای اجتماعی و فردی زنان بر احساس
امنیت آنان در اماكن عمومی شهر بندر عباس»،

فصلنامة مطالعا

شهری ،سال دوم ،ش ،1

.433-34
عظیمی هاشمی ،م« .)4981( .تحلیل مقایسهای احساس امنیت

اجتماعی -اقتصادی مردم مشهد و كشور» ،مجله
فرهن

خراسان ،سال پنجم ،ش ،45

. 94-51

علیخواه ،ف .و نجیبیربیعی ،م« .)4981( .زناان و ترس از

جارم در فضااهای شاهری» ،فصالنامة علمای-

تهران)» ،فصلنامه مطالعا
،91
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