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 دهیکچ

 تیامن احساس و تیامن از یگوناگون تصورات ،متفاوت یفرهنگ و یاجتماع یها نهیزم با افراد
 پژوهش، نیا .است اتتصور نیا یریگ   شکل حیتوض و نییتب دنبال   به ،حاضر پژوهش .دارند

 چارچوب نییتع یبرا. است شده یآور جمع پرسشنامه ۀلیوس به اطالعات آن، در و است یشیمایپ
 ۀجامع .شد گرفته بهره یشهر یفضا لیتحل و تیامن احساس ۀحوز دو یاه   هینظر از ،قیتحق ینظر
 یریگ نمونه روش به ها   آن از نفر 650 که است تهران شهر نکسا شهروندان شامل قیتحق یآمار

 پژوهش ییایپا نییتع یبرا .گرفت صورت مصاحبه ها   آن با و شدند انتخاب یا چندمرحله یا خوشه
 و هیتجز .شد استفاده شده شناخته یها گروه کیتکن از ،ییروا یبرا و رونباخک یآلفا آزمون از

 به توجه با ،تیامن از پنداشت ،ها افتهی مطابق .گرفت صورت spss افزار نرم با ها داده لیتحل
 ۀمنطق نیب نیهمچن .است متفاوت انیپاسخگو سن و هلأت ،ونتکس محل ،تیجنس یرهایمتغ
 ،تهران شهر مختلف مناطق در که امعن   نیبد .دارد وجود رابطه ،تیامن از پنداشت و افراد ونتکس

 از پنداشت و یا محله تعلق انیم ۀرابط نکهیا تیدرنها .دارد وجود تیامن از یمتعدد یها   پنداشت
 کاهش یناامن پنداشت ،کند   یم دایپ شیافزا یا محله تعلق هرچه که امعن   نیدب .است معنادار تیامن
 .دابی   یم

   .یالبدک یفضا ،یشهر یفضا ،یا محله تعلق ،تیامن ت،یامن احساس :یدیکل یها واژه

  

                                                                                                                        
 b.bayat@sndu.ac.irی، مل دفاع یعال دانشگاه اریدانش .1
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 مسئله انیب و مقدمه
 یها تجربه از ،احساس نیا .دارد گوناگون ابعاد است که یشناخت روان یا دهیپد ،تیامن احساس

 یها شکل به افراد ن،یبنابرا شود؛   یم یناش رامونیپ اوضاع و طیشرا از افراد یتسابکا و ینیع
 یواقع یمعنا در تیامن احساس ،است مدنظر آنچه داشت توجه دیبا نند.کیم تجربه را آن گوناگون

 کیکتف ،دارد یشخص امالًک ۀجنب هک یمرض یناامن ۀمسئل و مسئله نیا نیب است الزم و است آن
 ،یاجتماع ،یاقتصاد عناصر از یاریبس با ،تیامن احساس رسد یم نظر   به مبنا نیا بر .میوش قائل

 طیشرا از ها آن تجارب و افراد نادرست ای درست ریتفس .ابدییم ارتباط جامعه یفرهنگ و یاسیس

 و اذبک و ،یواقع و درست تیامن احساس از یفیط در را تیامن احساس همواره ،یاجتماع

 نشان را یادیز تیامن ،جامعه یانتظام و یاجتماع یساختارها یگاه .دهد یم قرار یرواقعیغ
 ۀمخمص در را آنان ،گرانید درمورد آنان اطالعات ای یاجتماع یفضا از افراد برداشت اما ،دهند یم

 رشیپذ با ،شیخو منابع نیتأم خاطر   به زین جامعه افراد یبرخ .دهد یم قرار یناامن احساس یروان
 طیشرا نیا هک دهند یم قرار یناامن احساس معرض در را خود ناخواسته ،گوناگون یها کسیر

 ،سکعرب .دارد فاصله جامعه یاجتماع و یاقتصاد یساختارها و النک یفضا با ،خودساخته
 ،اساس   نیبرا .نددارن یناامن احساس اما ،نندکیم یزندگ ناامن امالًک ییفضا در افراد از یگروه

 :از اند   عبارت (تیامن احساس) یذهن و (یواقع تیامن) ینیع بعد نایم رابطه ۀچهارگان یها   حالت

 در تیامن ینیع یها شاخص هم یعنی ؛دارد وجود زین تیامن احساس ،دارد وجود تیامن .1
 .دارند یادیز تیامن احساس افراد هم و است ادیز جامعه سطح

 یواقع یها شاخص ،حالت نیا در .ندارد وجود زین تیامن احساس ،ندارد وجود تیامن .2

 .کنند   یم تیامن احساس کمتر زین افراد و است کم تیامن
 و تیامن وجود رغم به ،حالت نیا در .است اندک تیامن احساس اما ،دارد وجود تیامن .3

 .است کم تیامن احساس ،آن یها شاخص بودنادیز

 .(49 :1383 ،)پورمؤذن نندکیم تیامن احساس افراد اما ،ندارد وجود تیامن .4

 هک یطیشرا در یحت ،جامعه در یناامن احساس یریگ لکش در یمتعدد یها نهیزم و عوامل

 یفضا ،تیامن احساس جادیا در مهم عوامل از .نندک   یم فایا نقش ،باشد قبول قابل ینیع تیامن
 موضوعات از ،یشهر یفضا .ستفضا از ها آن یذهن یرسازیتصو و افراد پنداشت نوع و یشهر

 به مربوط موضوع نیا به یجد توجه آنکه با .است یاجتماع علوم یها حوزه از یبرخ در مطرح
 یها هینظر در ربازید از ،آن ۀدربار تفکر و تأمل و جرم یریگ شکل ندیفرا ،است ریاخ ۀده چند

  .است هشد یبررس و طرحم یشناس جامعه
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 ستیز طیشرا ،شهرها کالن در ژهیو به بشر یزندگ در روزافزون و گسترده یاجتماع راتییتغ با

 امر نیا .کرد تیتقو شهروندان یذهن ساختار در را یناامن احساس و یناامن جیتدر به ،یاجتماع

 ،یشناس جامعه ،یتیامن مطالعات مانند یپژوهش و یعلم یها حوزه امروزه که است شده سبب

 خود یریتفس و ینییتب چارچوب از یبخش ،یشهر مطالعات و یشناس جرم ،یاجتماع یشناس روان

 .دهند اختصاص شهرها در (یبافتار و یساختار ،یرفتار) ها یناهنجار کالن موضوع به را

 نظر از) یماد یفضا ۀحوز در یمتعدد دفاع یب یفضاها تهران شهر در ،نگرش نیا با

 یفضا در (،...و مخروبه و کاره مهین یها ساختمان ،یناکاف یها ییروشنا ،ناقص یها یدسترس

 احساس) یذهن یفضا در ،(...و نندهکش روابط ،کیآنوم و ناهنجار یرفتار یتضادها) یاجتماع

 یطورکل   به و (یضرور مواقع در یپناه یب و یاوری یب احساس ،انزوا و یافسردگ ،یناامن

 نشدن   فیتعر .دارد وجود شهر مناطق از یبعض در ژهیو به متعدد یاهخطر مقابل در بودن   دفاع یب

 .کشاند یم ینظم یب به را فضاها تیوضع ،افراد طرف از آن اصول نکردن   تیرعا ای فضاها

 از .دکن   یم مواجه لکمش با را یشهر تیریمد جنبه چند از ،تیوضع نیا یامدهایپ و آثار

 شده کسب فراوان یها نهیهز با هک را یشهر تیریمد یاجتماع ۀیسرما ،دفاع یب یفضاها سو کی

 یشهردار یاجتماع ۀیسرما عناصر بر میمستق یریتأث ،فضاها گونه نیا چراکه ؛دهد   یم اهشک ،است

 یناامن احساس ،نامناسب یا رسانه پرداخت با ،دفاع یب یفضاها ،گرید یسو از .گذارد یم یبرجا

 به ریاخ یها سال یط ،یشهر تحول اقدامات هک شوند یم سبب فضاها نیا نیهمچن .ندکن   یم جادیا

 در شهروندان یبرا را ستیز انکام ،فضاها گونه نیا نکهیا همه از تر مهم و شود دهیکش چالش

 از ،یشهر تیریمد یبرا هک سازند یم مواجه اختالل با ها آن همجوار مناطق یحت و مناطق گونه نیا

 .است برخوردار یادیز تیاهم

 از افراد تصور و برداشت سو کی از .است توجه قابل جنبه چند از حاضر پژوهش ضرورت

 درک ن،یبنابرا ؛است مؤثر شدت به یاجتماع نظام یکارآمد از آنان یابیارز در ،آن زانیم و تیامن

 یهمکار محصول ،تیامن ،گرید یسو از .رود   یم شمار   به ریانکارناپذ یضرورت ،یذهن تصور نیا

 قیطر از هم و یتیامن یریپذ جامعه قیطر از هم آن، ۀنیزم که است تیامن نیتأم ینهادها با مردم

 پنداشت یشهر طیمح تیامن از افراد اگر ،رو نیا از .شود یم فراهم تیامن نیتأم از افراد یابیارز

 .دنک   ینم دایپ تحقق مشارکت ،ندکن یناامن احساس شهر در و باشند نداشته یمناسب

 که است شهر در دفاع یب یفضاها وجود ،قیتحق یاصل ۀمسئل ،فوق یشناس بیآس براساس

 تیامن احساس بر ،رفت ها آن ذکر که ییها یژگیو با شهروندان یاجتماع ستیز یفضا عنوان به
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 در آن یفضاها و شهر ریتصو ،مبنا نیا بر .گذارد   یم رثا یشهر یفضاها در شهروندان یاجتماع

 اختالل با یاجتماع روابط ،آن ۀجیدرنت و شود یم یرسازیتصو یمنف صورت به شهروندان تیذهن

 :از اند   عبارت پژوهش یها   پرسش ،فوق مطالب براساس .شود یم مواجه

 است؟ چقدر یتهران شهروندان یاجتماع تیامن احساس زانیم .1

 است؟ متفاوت شهروندان نظر از ،تهران مختلف مناطق در تیامن از پنداشت نوع ایآ .2

 

 پژوهش ۀنیشیپ
. ندکرد یبررس محله در یناامن احساس بر را یاجتماع ۀیسرما ریتأث (2003) ارانکهم و 1ندسترومیال

 را افراد یناامن احساس انسیوار لک از درصد 2/7 ،یا محله عوامل هک داد نشان ها آنپژوهش  جینتا

 .رسد یم درصد 7/0 به و بداییم کاهش مدل در یفرد عوامل واردکردن با ،ریتأث نیا د.نکن یم نییتب

 ینواح در تیامن زانیم ۀمطالع به ،یسیپل مراکز یها داده از استفاده با نیتمروس و نیسارگ

 و است نقاط ریسا از شتریب یصنعت یشهر نقاط در جرم تعداد ،جینتا مطابق پرداختند. هیترک یشهر

 .(1 :2009 ،وکبرناس زبوردیو) دارد وجود یکمتر تیامن یگردشگر نقاط در و ترانهیمد سواحل در

 است آن پژوهش نیا یاصل پرسش .تگرف انجام «تیامن از مردم پنداشت» عنوان با یپژوهش

 نیهمچن .دارند تیامن احساس چقدر ارک محل و یعموم یها مکان ،خانه ،محله در افراد هک

 قیتحق نیا .است بوده قیتحق نیا اهداف جزء ،ترسند یم یجرائم چه از شتریب زنان هکنیا شناخت

 ،افراد نیا از یاریبس ،ها افتهی مطابق .شد انجام یجنوب یقایآفر ساکنان از نفر 270 ۀدربار ،یشیمایپ

 لیوسا ،یعموم یها مکان .دارند یناامن احساس زین شان خانه در یحت یاریبس و شان محله در

 ها آن در افراد هک هستند ینکاما از ،یشخص منازل یحت و یخصوص میحر ،یعموم ونقل حمل

 یارتقا و جادیا در دولت از انتظار دهد یم نشان قیتحق نیا نیهمچن .کنند   یم یناامن احساس

 زین و نندگانک سوءاستفاده و مردم عموم در یآگاه رشد و آموزش قیطر از ،تیامن احساس

 .است انیپاسخگو انتظارات صدر در ،فعال ۀمشاور زکمرا ردنک   فراهم

 انجام 1997-1996 یها   سال در «تیامن از پنداشت و جرم از ترس» عنوان با یگرید پژوهش

 .گذاردیم اثر افراد بر جرم از ترس گونهچ که بود مسئله نیا نییتب پژوهش، نیهدف ا .شد

 یزندگ بر چگونه یترس نیچن ضمن در و ترسند   یم یجرائم نوع چه از شتریب افراد هکنیا ۀعالو به

 زکمر یها شژوهپ پاسخ در نفر 2200 یها پاسخ از برآمده ،قیتحق نیا یها داده .است گذاراثر آنان

                                                                                                                        
1. Lindestrom, M., Merlo, J. and Ostergren, P. 
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 یناامن احساس زانیم ،قیتحق نیا در .است (1996 ای)استرال یاجتماع علوم یالملل نیب یها شیمایپ

 .دارد قرار یناامن احساس جادیا عوامل صدر در سرقت و است ادیز

 ناساکن انیم در شتریب ،یناامن از ترس دهد یم نشان (1996) تیتورنوال و جکیدا پژوهش

 ۀمطالع .دارند زین یکمتر التیتحص که است یدرآمد   کم یها گروه و جامعه نییپا طبقات

 یسن یها گروه زنان و مردان با انیم در ،یناامن از ترس که داد نشان (1994) همکاران و نداسترومیل

 کنند یم گزارش یعموم یها مکان در شتریب را یناامن ،زنان و ساالن   کهن .است متفاوت ،مختلف

 (.61 :1390 ،یعباس و لو   )حاج

 نیبه ا و کرد یبررس را یعموم و یمل تیامن در ها رسانه کارکرد نقش زین (1388) انیصادق

 تیتقو یبرا و هستند ها رسانه یمل و یاجتماع تیامن ۀکنند تیتقو عامل نیتر مهم که دیرس جهینت

 .پرداخت ها رسانه تیتقو به دیبا ،تیامن از وجه دو نیا

 و تهران شهر ۀسال 29-15 زنان یاجتماع تیامن احساس یبررس» در (1388) سپهر و ینوروز

 و یاجتماع و یاقتصاد گاهیپا ،سکونت محل یرهایمتغ که افتندیدر «آن بر مؤثر یاجتماع عوامل

 تیامن احساس بر معکوس یریتأث ،یمذهب یبندیپا ریمتغ و میمستق ریتأث ،یاجتماع نظم احساس

 .دارد زنان یاجتماع

 تیامن احساس به مربوط مطالعات لیفراتحل» پژوهش در زین (1389) همکاران و اتیب

 مانند ییرهایمتغ ،تیامن احساس بر مؤثر یرهایمتغ نایم از که نددیرس جهیتن نیا به «یاجتماع

 ۀهم در ،ینسب تیمحروم احساس و رسانه عملکرد ،جرم از میرمستقیغ ۀتجرب ،یطیمح یطراح

 .دارد یاجتماع تیامن احساس با معنادار یا   رابطه ها   پژوهش

 المیا شهروندان انیم در را تیامن احساس بر یاسیس و یاجتماع عوامل (1389) زاده   نیحس

 .دارد یبستگ   هم وابسته ریمتغ بعد سه هر با ،یاجتماع اعتماد ریمتغ که نشان داد و کرد مطالعه

 یبررس به ،«ییروستا و یشهر یفضاها در تیامن احساس یقیتطب لیتحل» در (1390) یاریز

 تفاوت ،یعموم تیامن احساس لحاظ از که دیرس جهینت نیا به و پرداخت کوهدشت شهرستان

 ،ییروستا و یشهر یفضاها از ترس لحاظ از اما ،شود ینم مشاهده روستا و شهر نایم یمعنادار

 .است معنادار ها آن نایم تفاوت

 و یاجتماع یها کننده نییتع و یاجتماع تیامن احساس» ۀمطالع در (1391) همکاران و یقدرت

 زین و ترکم التیتحص با افراد ،روستا نامتولد ،مردان که نشان دادند «سبزوار شهر در آن یاقتصاد

 .کنند   یم تیامن احساس شتریب ،دارند یشتریب یاجتماع عدالت احساس که یافراد
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 ندارند ییفضا ابعاد ،مطالعات نیا شتریب دهد یم نشان شده انجام مطالعات بر یمرور درمجموع،

 با ،حاضر پژوهش در .رندیگ   ینم نظررد یبیترک کردیرو کی قالب در را مکان -فضا ۀمؤلف و

 .است نظر دورم یشهر دفاع یب یفضا منظر از تیامن از پنداشت ،فوق قاتیتحق از یریگ بهره

 

 قیتحق ینظر یمبان
 .است شده گرفته کمک ینظر ۀحوز دو از ،تیامن احساس و یشهر یفضا نایم ۀرابط نییتب یبرا

 توجه   قابل کردیرو سه حوزه نیا در که شود یم مربوط تیامن احساس یها هینظر به اول ۀحوز

 کار   به و انتخاب ،هینظر موضوع تناسب به که است مربوط یشهر یفضا لیتحل به دوم ۀحوز .است

 .است شده گرفته

 

 تیامن احساس

ارائه  تیامن احساس ۀدیپد یابیعلت و لیتحل و هیتجز در را عمده ینظر ردکیرو سه نامحقق

 یاقتصاد و یشناختروان ،یکیزیف یریپذبیآس از اعم «یریپذ   بیآس» عنوان با ها آن نیاول .اند   داده

 )از میرمستقیغ و (یقربان عنوان به) میمستق از اعم «جرم ۀتجرب» ،دوم ردکیرو شود.یم شناخته

 ،«یاجتماع یشناس بوم» عنوان با سوم ردکیرو و است رسانه( ای یاجتماع یهاتماس ،دوستان قیطر

 یها یآشفتگ بر دیکتأ )مانند یناامن احساس یاحتمال منابع عنوان به یکیزیف و یاجتماع طیمح بر

 است. زکمتمر (یناامن و ترس احساس منبع عنوان به یاجتماع انسجام نبود و یکیزیف

 مانند یمحققان به متعلق ،دارد 1«یختشناتیجمع-جامعه» ینگاه ،درواقع هک ردکیرو نیاول

 بر ،خود مطالعات شتریب در پژوهشگران نیا .است (1988) اندروز و لیه ،سکبا ،(1967) رینتایمک

 ،ردکیرو نیا در اند.ردهک دیکتأ یاقتصاد-یاجتماع تیموقع و سن ،تیجنس مانند یعوامل

 ،یاجتماع و یفرد یها یژگیو نظر از ها آن هک است تصور قابل یطیشرا در هاانسان یبرا یریپذ بیآس

 و است یتیموقع و یاجتماع ،یفرد یهاحوزه شامل عمدتاً ،تصور نیا باشند. نداشته مؤثر دفاع انکام

 .شود   یمربوط م یتیموقع یهاجنبه و یاجتماع-یاقتصاد تیموقع ،سن ،جنس مانند ییرهایمتغ به

 یاجتماع جهان   ستیز از ،است یفرد یژگیو کی اگرچه تیامن احساس ،کردیرو نیا منظر از

-تیجمع یها یژگیو لحاظ از فرد نکهیا به بسته ،حوزه دو نیا بیترک با و ردیپذ   یم ریتأث

 .است متفاوت تیامن احساس تیفیک و نوع ،دارد قرار یگاهیجا چه در یختشنا   جامعه

                                                                                                                        
1. Socio-demographic 
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 «یناامن یهاتجربه» محصول ،یناامن احساس هک است استوار اصل نیا بر دوم ینظر ردکیرو

 ای گرانید با تماس از اعم ،هادهیشن ۀلیوس به آن از شدن   مطلع ای جرم با یشخص ۀمواجه یعنی

 است. یهمگان یها رسانه

 ،هارسانه از استفاده و میرمستقیغ ای میمستق یدگیدبزه ریتأث ،«یناامن یهاتجربه» انیم از

 خود یتجرب مطالعات در محققان از یبرخ هستند. ها   پژوهش در استفاده مورد یرهایمتغ نیتر مهم

 یدگیدبزه ۀتجرب هکنیا بر   یمبن دارد وجود یشواهد .(1987 ،وگانکاس) اند داده نشان را رابطه نیا

 بخش ،ییهاتجربه نیچن رسدیم نظر   به البته دارد. ارتباط یناامن و جرم ۀدربار ینگران با ،میمستق

 دهد.   یم لیکتش را یناامن احساس از رومندین نییتب کی از یکوچک

 عامل ،شدن   یقربان برابر در یریپذ بیآس زانیم از افراد ادراک و برداشت ،کردیرو نیا منظر از

 تصور گرانید از رتریپذ بیآس را خود هک ییها آن ،گرید عبارت   به است. جرم از ترس یاصل

 ینیب شیپ ،کسیر وجود دارد: بعد سه شدن یقربان از ترس .دارند یشتریب یناامن احساس ،کنند یم

 .شوند یم ترس دیتول به منجر عامل سه هر نترل.ک نداشتن و یریپذ بیآس یامدهایپ

 یکی عنوان به ،شدن واقع جرم معرض در و خطر یسازبرجسته ای «یینمابزرگ» بر ،ردکیرو نیا

 جرم یینمابزرگ عنوان به را دهیپد نیا لیه و لریت د.کن   یم دیکتأ یناامن احساس جادیا یبسترها از

در  را مجرمانه یدادهایرو از ترس با عملکردش، هک یندیفرا ؛اندردهک فیتعر هارسانه ۀلیوس   به

 به مربوط اخبار دنیشن هک اند   هدیعق نیا بر نامحقق دهد.یم انتشارها  انسان یط زندگیمح

 ریتأث ان،یم نیا در .ندکیم کیتحر را خطر از یشخص یها   برداشت ،ندیناخوشا یدادهایرو

 ریتصاو ها   رسانه هک ردک وجو جست تیواقع نیا در دیبا را یناامن احساس بر یهمگان یها رسانه

 یربط شخص افراد با احساس که   یا گونه به ؛نندکیم پخش را یناامن از یکیدرامات و کترسنا شدت به

 به پرداختن ،یینما   بزرگ ردکیرو یبرمبنا ،یهمگان یهارسانه .(1990 ،جیور و لکنیو) ندکیم دایپ

 ریتأث یعموم ارکاف بر ،یارسانه یهایفضاساز با و جامعه در تیجنا و جرم اتیجزئ و اخبار

 آورند.   یم وجود   به افراد در را یناامن احساس و رندگذا   یم

 ردکیرو عنوان با عمدتاً و «یشناختبوم» ردکیرو عنوان با یگاه هک سوم ینظر ردکیرو در

 مانند یانهیزم یرهایمتغ و یفرد احساس نیب هک است نآ بر تالش ،شودیم خوانده یاجتماع

 از یبرخ شود. برقرار ارتباط ،یمدن یآشفتگ و یاجتماع ۀیسرما ،یاجتماع یزندگ ،ینیشهرنش

 ۀیسرما مانند یاجتماع یرهایمتغ یبرخ هک ندا   هادد نشان ،ردکیرو نیا در شده انجام مطالعات

 با و... یاجتماع-یاقتصاد گاهیپا ،یزندگ کسب ،یزندگ ۀنحو ،یاجتماع روابط سطح ،یاجتماع
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 و یاجتماع انحطاط عالئم هک ردک اشاره دهیا نیا به توانیم جمله از .نددار رابطه یناامن احساس

 خطر از یعموم برداشت بر است ممکن یاجتماع یهانترلک ضعف و هامحله در روابط یکیزیف

 یبرا را معنا نیا ،یکیزیف و یاجتماع طیمح از یا جنبه عنوان به ینظم   یب د.بگذار ثرا یناامن و جرم

 زین و ندارد وجود نظارت و نترلک افراد یرو ،یاجتماع طیمح در هک ندک   یم یتداع گرمشاهده

 نظر از .اند   شده انحطاط دچار ،مشاهده مورد یاجتماع یفضا یاکشر ریسا یهازهیانگ و هاارزش

 ینییپا سطح در یاجتماع یاستانداردها هک است آن یمعنا   به یمدن یآشفتگ ،فرارو مانند ینامحقق

 توانیم خالصه طور به است. رفته لیتحل عرف رشیپذ مورد یهنجارها و هاارزش و دارد قرار

 رد:ک فهرست ریز شرح به را یناامن احساس با همراه یطیمح و یاجتماع یهانشانه از یامجموعه

 و یتیجمع مکترا .3 ،یاجتماع یسازمانیب و سمیوندال .2 ،شب در محله فیضع ییروشنا .1

 ،نامناسب یالبدک یفضا و نامجرم یاختفا یبرا مناسب یهاانکم .4 ،یاجتماع روابط در اختالل

 و یجمع یهارسانه ۀلیوس   به یینما   بزرگ و یعموم ارکاف کیتحر .6 ،یاجتماع ۀیسرما یفروپاش .5

 .(1993 ،نیپا) محل در اختالل ۀجادکنندیا ای نظمیب یرفتارها رواج .7

 یجا یکیزیف یهانشانه و یاجتماع یهانشانه یلک ۀدست دو در توانیم را فوق یهانشانه ۀهم

 و یرسم یاجتماع نترلک بر   یمبتن ممکن است هم تیامن احساس شد، گفته آنچه به توجه با داد.

 باشد. یررسمیغ یاجتماع نترلکهم 

 

 یشهر یفضا

 کوبزیج شامل حوزه نیا شمندیاند دو یها هینظر ،تیامن احساس با یشهر یفضا ارتباط ۀحوز در

 و مرگ در ،یشهر مسائل ۀبرجست نظر صاحب و نگار روزنامه کوبزیج. استرفته  کار   به لوفبور و
 یاجتماع تعامالت جادیا در یشهر یعموم یفضاها نقش بر ،ییکایآمر بزرگ یشهرها اتیح

 ژهیو به شهر یعموم یفضاها ،ماند یم ذهن به شتریب شهر کی از آنچه ،او باور به .دکن یم دیتأک

 تیامن و وبرخاست نشست شیافزا که کند یم اشاره کوبزیج» .است آن یروها ادهیپ و ها ابانیخ

 به ازین کوپزیج (.135 :1386 ،پاکزاد) «دارد ینژاد ضیتبع و ییجدا بر یا وارونه ریتأث ،رو ادهیپ

 و یعموم یها مکان صیتشخ و یجداساز به یو .کند یم مطرح شهر در را منیا یها ابانیخ

 ۀبازدارند و مؤثر ۀاستفاد بر و دارد اشاره شهر سطح در ها آن اختالط و یکاربر تنوع ،یخصوص

او، حضور عابران موجب نظارت  دگاهی. از دورزد   یم دیتأک یشهر مناطق در ادهیپ عابران حضور

 .(63-34 :1961 ،کوپزیج) شود   یم جرم وقوع احتمال کاهشو  شتریب
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 در کایآمر ۀمتحد االتیا در ها نیزم یکاربر جداکردن ۀرانیناپذانعطاف استیس از کوپزیج»

 ،یادار مراکز )مانند یانحصار مراکز در مشابه یها یکاربر تجمع و شهر از یگوناگون یها بخش

 به سبز یفضاها رامونیپ دکهیجد یمسکون یها منطقه جادیا از او .کرد انتقاد ...(و دیخر ،یفرهنگ

 موفق یصورت در تنها ،دیجد مسکن ،او باور به .کرد انتقاد زین بودند، شده ساخته ابانیخ از دور

 ،ستمیب ۀسد طراحان گرید و رییس کربو یل ۀانیگرا آرامان یها هینظر از دیتقل یجا به که بود خواهد

 روها ادهیپ ،نیبنابرا» ؛(86 :1387 ،کلکوهن) «کند یرویپ مختلط یکاربر با یسنت ابانیخ یالگوها از

 نظر از نیهمچن (.32 :1993 ،کوپزیج) «کنند بذج را یشتریب افراد بتوانند تا باشند سرزنده دیبا

 داشته حضور آن یروها ادهیپ در تیاز جمع یخاص زانیم دیبا ابانیخ داشتن نگه سرزنده یبرا ،یو

 دگاهیاز د (.99 :1389 ،جو یکاشان) ستین یکاف یسرزندگ یبرا ییتنها به ادیز تراکم هرچند ؛باشد

 و یعموم یها ابانیخ دنید به قادر افراد که اند نشده یطراح یا گونه به دیجد یشهرها ،کوپزیج

 و یاجتماع کنترل امکان که است شده سبب امر نیهم .باشند خود منزل اطراف یها مکان

 ،ریپذ نظام ،طیمح و جرم که بود معتقد او .شود سلب افراد از ،جرم از یریشگیپ یبرا یررسمیغ

 جرم بروز در مهم یمانع ،شهر ناساکن یمعمول یها مراقبت ،نیبنابرا و اند   کنترل و مشاهده قابل

 .است

 ای ءیش را فضا که است یفلسف ۀشیاند در اسالفش و مدرن یشناس شناخت انیجر رویپ لوفبور

 فضا تنزل» سبب که فضا درمورد یشناس نشانه یها روش از استفاده با یو. نندیب یم یذهن مکان کی

 قیتلف دنبال   به ،«آورند یم نییپا مطالعه کی حد تا را آن در ستنیز و شوند یم امیپ کی تنها حد در

 ،یذهن یعنی فضا ابعاد که است نیا او بحث .است اش یکیزیف و یاجتماع بستر با یذهن یفضا

را  فضا «ۀانیکتاگرای ۀینظر» ،بیترت   نیبد و داشت نگه گریکدی از منفک دینبا را یاجتماع و یکیزیف

 و یمنطق یها انتزاع یذهن یفضا ،عتیطب یکیزیف یفضا ،فضا ۀانیکتاگرای ۀینظر» .دده یم ارائه

 تا روند، نیا در او .آورد یم گریکدی کنار در را یاجتماع یفضا یحس-یعمل ساحت و یشکل

 هم به یانرژ و زمان ،فضا که در آن ردیپذ   یم ریتأث کیزیف در وحدت یجوو   جست از یحدود

 دنبال   به که یکسان ؛ستدان ها ستیسورئال رو   دنباله یحدود تا را او توان   یم سبب نیهم به. مرتبطند

 .اند بوده انسان یرونیب و درون عالم انیم اتصال

 یدارا که - یاجتماع یفضا لحظه سه عنوان به را یستیز و یفکر ،یافتیدر یفضاها بعد سه لوفبور»

 است یمکان ۀیرو ،نخست ۀلحظ (.40-38 :1991 ،)لوفبور «کند یم مطرح - اند کیالکتید متقابل روابط

 ۀرابط» یدار هیسرمانو در ،یمکان ۀیرو .شود   یم مربوط فضا کاررفتن   به و افتنی   سازمان ۀویش به که
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 یشهر تیواقع و (روزانه )روال روزمره تیواقع انیم ،ردیگ یمدربر یافتیدر یفضا قالب در را یکینزد

 فراغت اوقات و یخصوص یزندگ ،کار یبرا هرکدام که ییها مکان ۀکنند متصل یها شبکه و رهای)مس

 ،دانشمندان یفضا ،شده   یمفهوم یفضا به که فضاست یبازنمودها ،دوم لحظه «(.دارند وجود

 غالب یفضا ؛شود   یم مربوط یاجتماع مهندسان و تکنوکرات کنندگان کیتفک ،شهرسازان ،زانیر   برنامه

 کار ییعقال ها آن یرو جهت نیبد )و است یزبان ینمادها از ینظام» یسو به لشیتما که جامعه در

 آن در میمستق ،همراهش ینمادها و ریتصاو با که ییضا ؛است یبازنمود یفضا ،سوم لحظه «(.شود یم

 یرکالمیغ یابزارها با که ییفضا ؛است کنندگان مصرف و ساکنان یفضا ،جهت نیا از و شود یم ستیز

 یفضا با که است یمفعول فضا ۀتجرب ،رو نیا از و است مغلوب یفضا ،یبازنمود یفضا .شود یم درک

 سه نیا که است نیا لوفبور بحث .کند یم استفاده نماد عنوان به شئایاش از و کند یم تداخل یکیزیف

 به را خود یجا ،شهر یخیتار یفضا که یزمان از اما ،باشند داشته متقابل ۀرابط گریکدی با دیبا ،لحظه

 نیا به یانتزاع یفضا یبرتر .کرد دایپ یبرتر ها ساحت ریسا بر یانتزاع یفضا ،داد یانتزاع یفضا

 «بود گرفته ناحق به تیکل کی عنوان به را یاجتماع یفضا مکان فضا، آن از یبخش » که معناست

 ظاهر «تفاوت یدارا یفضا» نام به دیجد ییفضا دیبا ،مسئله نیا با برخورد یبرا (.52 :1991 ،لوفبور)

 ،دارد لیتما ها غرابت ای موجود یها تفاوت حذف و یهمگون به یانتزاع یفضا کهآنجا از رایز ؛شد یم

 .ابدی ینم تولد امکان ها تفاوت بر هیتک بدون دیجد ییفضا

 یراستا در ،تیامن احساس موضوع از یابعاد رب ذکرشده یها هینظر از کیهر دیتأک به توجه با

 نقش بر   یمبن اول ۀیفرض ،یاجتماع یشناس بیآس ردکیرو به توجه با ،قیتحق یها هیفرض نیتدو

 و چهارم ،سوم ،دوم یها هیفرض .شد استخراج تیامن احساس در یشناخت   تیجمع یها یژگیو

 یشهر یفضا بر هک اند هشد استخراج کوپزیج و لفبور یها هینظر و یشناخت بوم ۀینظر از ،پنجم

 .دارند دیتأک یناامن احساس بستر و نهیزم عنوان به

 

 قیتحق یها هیفرض
 .دارد وجود رابطه تیامن احساس و یشناخت   تیجمع یها یژگیو نیب .1

 .دارد وجود رابطه تیامن احساس و تهران در ونتکس مدت نیب .2

 .دارد وجود رابطه تیامن احساس و یا محله تعلق نیب .3

 .دارد وجود رابطه تیامن احساس و شهر یالبدک یفضا نیب .4

 .دارد وجود رابطه تیامن احساس و سکونت ۀمنطق نیب .5
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 قیتحق یشناس روش
 به ،یمورد ۀمطالع دادن   انجام و ییگرا   هیفرض/ییگرا   مسئله با و است یلیتحل-یفیتوص پژوهش نیا

 روش و ،یعمل یکاربرد نوع از پژوهش .پردازد   یم ها هیفرض آزمون و روابط حیتوض و کشف

 گرفته کار   به ساخته   محقق ۀپرسشنام ،اطالعات یگردآور یبرا .است شیمایپ ،اطالعات یآور جمع

 که است تهران شهر در ساکن سال 18 یباال شهروندان یتمام شامل پژوهش یآمار ۀجامع .شد

 پژوهش در یریگ نمونه یبرا .اند   بوده نفر ونیلیم 8/5 حدود ،1390 سال یسرشمار براساس

 و یا خوشه ،یا طبقه یها روش از یبیکتر هک شد استفاده یا چندمرحله روش از ،حاضر

 عنوان به خانوار حجم مانند یعناصر به توجه با ،روش نیا در .است ساده یتصادف و کیستماتیس

 شیمایپ دادن   انجام یبرا نمونه نیاترینما ،نمونه یساز مشخص ندیفرا بهبود یبرا یمک ریمتغ

 .شد دهیبرگز

 برآورد دقت با و (بزرگ ۀجامع یبرا) کوکران یریگ اندازه فرمول براساس ها نمونه تعداد

01/0= d 25/0 انسیوار ثرکحدا= pq و  بیترت   نیبد. شد مشخص درصد 99 نانیاطم سطح و

 .ندشد لیتکم پرسشنامه 650 ت،یدرنها .است ازین مورد نمونه نفر 670 ،ریز فرمولبراساس 

t pq / / /
n

d ( / )

 
  

2 2

2 2
2 58 0 5 0 5 670

0 01
 

 ساخته   محقق ۀپرسشنام ابزار از استفاده با و یا مصاحبه صورت به پژوهش، نیا ازین مورد یها داده

 .است (spss) یاجتماع علوم مخصوص افزار نرم ،لیتحل و هیتجز ابزار .است شده یآور جمع

 

 یریگ اندازه ابزار ییروا و ییایپا

 شامل قیتحق یرهایمتغ یبرا رونباخک یآلفا آزمون براساس پژوهش یریگ اندازه ابزار 1ییایپا

 و 83/0 ونتکس منطقه ،79/0 یالبدک یفضا ،82/0 یا محله تعلق ،81/0 زانیم به یناامن احساس

 30 حجم با آزمون شیپ از پس ،یریگ اندازه ابزار 2ییروا و .شد نییتع 81/0 زانیم به سکونت مدت

 نینفر از ا 15 انجام گرفت. انیپاسخگو از نفر 30 ۀشد شناخته یها گروه کیتکن از استفاده با ،نفر

 هک هستند 50 از ترکم یناامن احساس یدارا زین نفر 15 و رشتیب یناامن احساس یدارا انیپاسخگو

 .است معنادار 3یتنیو من -u آزمون براساس ،آنان یناامن احساس نمرات تفاوت

                                                                                                                        
1. Relability 
2. Validity 
3. Mann–whitney u 
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 نمونه افراد انیم در یناامن احساس نمرات تفاوت .1 جدول

 یتنیو من-u سونکالکیو-Z w معنادار سطح
02/0 33/2- 3 000/0 

 

 پژوهش یرهایمتغ یاتیعمل و ینظر فیتعار
 در یشهر یزندگ یعموم یها تیفعال و ها نشک هک است یا صحنه ،یشهر یفضا :یشهر یفضا

 در را یانسان یها کنش یفضا ...و ها ساختمان ،ها دانیم ،ها پارک ،ها ابانیخ .ونددیپ یم وقوع   به آن

 .(48 :1382 ،منش رانی)ا دهند یم لکش شهرها

 یبرا یالبدک صورت به نظم واجد و آراسته ،افتهی سازمان یساختار ،شهر یفضا رکزو نظر از

 نشتدا بر   عالوه ،یشهر یفضا .است استوار روشن و نیمع قواعد بر هک است یانسان یها تیفعال

 از ،کند یم فایا مؤثر ینقش فضا با انسان یتکحر و یبصر ارتباط جادیا در هک معمارانه یها یژگیو

 ،منش رانیا) است برخوردار گریدکی با ها انسان روابط لیتسه درجهت زین یگرید ۀژیو اناتکام

 شمار   به نانکسا یرفتارها و ها تیفعال یبرا یظرف ،آن ۀچندگون و مختلف یفضاها و شهر (.1382

 جهان ،آن قیطر از افراد هک است موضوع نیا کدر یبرا یدیلک یمفهوم فضا .رود   یم

 شامل ،عام فیتعر کی در یشهر یفضا نیهمچن (.86 :2003 ،شارما) نندکیم فهم را شان یاجتماع

 شود یم یط مختلف مقاصد به دنیرس یبرا ،ناآگاهانه ای آگاهانه که است یشهروندان یزندگ یفضا

 سنجش یبرا ،ینظر فیتعار براساس ،حاضر پژوهش در (.126 :1389 ،انینامدار و یسلطان)

 تعلق و شهر یکالبد یفضا ،سکونت ۀمحل ،سکونت مدت شامل ریمتغ چهار از یشهر یفضا

 .است شده استفاده یا محله

 

  تیامن احساس

 از ،احساس نیا .دارد گوناگون ابعاد که است یاجتماع-یشناخت روان یا   دهیپد تیامن حساسا

 به مختلف افراد و شود   یم حاصل طیمح اوضاع و طیشرا از افراد میرمستقیغ و میمستق یها تجربه

 طیمح در یزندگ از فرد ،تیامن احساس داشتن با .کنند یم تجربه را آن گوناگون یها   شکل

 گرانید یسو از ،خود یاجتماع طیمح با تعامل در و ستین نگران و هراسان خود یاجتماع

 جهت نیا از ،تیامن احساس یایزوا و ابعاد شناخت و یبررس تیاهم .کند یم یمنیا احساس

 و یریگ میتصم به خود یخیتار و یشناخت روان تیذهن به مراجعه با ،کنشگران که دارد ضرورت
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 و یبستر ینقش ،کنش یفضا از ها آن احساس و یابیارز ،نیبنابرا ؛دنکن یم اقدام کنش دادن   انجام

 و (تیامن) ینیع یساختارها نایم ۀرابط چراکه ؛دکن یم فایا یریگ میتصم نیا در ساز نهیزم

 دگاهید از (.17 :1388 ،اتیب) است افراد یریگ میتصم یمبنا ،(تیامن احساس) یذهن یها صورت

 از جامعه انکار ۀهم ،دید نیا با است. یاجتماع دیتول کی درواقع تیامن احساس ،یختشنا جامعه

 بحث دارند. کنفیال و یدیلک نقش آن سطح یارتقا و دیتول در و... سیپل ،تیمکحا ،مردم جمله

 و یشناس   روان اتبکم از یبرخ دارد. دیتأک مسئله نیا بر یادیز حد تا ،مسئول و پاسخگو سیپل

 احساس اند. ردهک فیتعر یناامن احساس یعنی ،آن سکع راه از را تیامن احساس ،یشناس جامعه

 مانند یمتفاوت یها گونه به ،فرد یاجتماع طیشرا برحسب و است یمختلف یها طهیح یدارا یناامن

 .(5 :1385 ،دالور و ییرضا) ندکیم ظهور یاقتصاد و ییقضا ،یجان ،یشغل یناامن

 یاتیعمل فیتعر بیترت   نیبد هیگو 16 ۀلیوس   به ،قیتحق ۀوابست ریمتغ عنوان به ،تیامن احساس

 سپردن ،ادیز مقدار به نقد پول حمل ،شب یانیپا ساعات در انکودک و زنان وآمد   رفت :است شده

 با وآمد   رفت ،روز   شبانه چند مدت به منزل گذاشتن   یخال ،یگذار هیسرما یبرا گرید دافرا به هیسرما

 لیاتومب کردن   پارک ،یطوالن یهاریمس با مدرسه به انکودک فرستادن ،یشخص شکمسافر یها نیماش

 از و... نیماش ،نکمس دیخر ،یمتیق لوازم و پول فیک داشتن   همراه ،ابانیخ در یطوالن مدت به

 یکخورا رفتنیپذ ،ها پارک در نشستن ،بهیغر افراد با خود و فرزندان یدوست ،روزنامه یآگه قیطر

 یبردار لمیف هک )مختلط( دوستانه یها یپارت و ها یمهمان در شرکت ،ناشناس افراد از هیهد ای

 نیبا ماش شب در ناآشنا فردا سوارکردن ،یخصوص یها بخش در دختران و زنان اشتغال ،شود یم

 .یابانیخ یها یناآرام و یورزش تجمعات یبرخ در حضور ،یشخص

 

 قیتحق یها افتهی
 یفیتوص یها   افتهی

 64 ،نایم نیا در .دهند یم لیکتش زنان را درصد 48 و انمرد را درصد 52 انیپاسخگو لک انیم از

 خانواده با انیپاسخگو درصد 94 .هستند مطلقه زین درصد 8/0 و مجرد درصد 2/35 ،متأهل درصد

 پلمید ریز درصد 2/9 ،پلمید التیتحص انیاز پاسخگو درصد 5/46 .کنند یم یزندگ تنها درصد 6 و

 5/33 ،یشخص انیپاسخگو درصد 4/63 یونکمس منزل .نددار هیعال التیتحص زین درصد 3/44 و

 به متعلق انیپاسخگو درصد 6 ،تینهادر و است موارد ریسا زین درصد 1/3 و یجاریاست درصد

 .هستند نییپا ۀطبق به متعلق زین درصد 28 و متوسط درصد 64 ،باال ۀطبق
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 20 تا 10 نیب (درصد 1/34) نفر 222 ،سال 10 از مترک (درصد 1/42) انیپاسخگو از نفر 274

 تهران در سال 30 از شیب (درصد 6/4) نفر 30 و سال 30 تا 20 نیب (درصد 3/18) نفر 119 ،سال

 .دارند ونتکس تهران در سال 10 از مترک انیپاسخگو شتریب هکنیا به توجه با .ندهست نکاس

 تعلق زانیم (درصد 4/44) نفر 289 ،انیپاسخگو لک نایم از دهد یم نشان 2 جدول یها افتهی

 نفر 9 و دانند   یم ادیز (درصد 2/12) نفر 79 ،متوسط (درصد 1/42) نفر 274 ،کم را خود یا محله

 نفر 167 ،انیپاسخگو لک نایم از نیهمچن .ردندکن اعالم را خود یا محله تعلق زین (درصد 3/1)

 264 ،نییپا حد در امن و راحت یزندگ یبرا را خود محل یشهر یفضا تیفیک (درصد 7/25)

 به زین (درصد 2) نفر 13 و اعالم کردند باال (درصد 7/31) نفر 206 و متوسط (درصد 6/40) نفر

 .ندادند پاسخ هیگو نیا

 ،کم را خود یناامن احساس (درصد 88/25) نفر 168 ان،یپاسخگو انیم از ،3 جدول براساس

 احساس زانیم رسد یم نظر   به که ندکرد اعالم ادیز نفر 351 و متوسط (درصد 2/20) نفر 131

 .است اندک یطورکل   به انیپاسخگو یناامن

 
 یشهر کالبد و یا محله تعلق .2 جدول

 یشهر کالبد یا محله تعلق ریمتغ
 درصد یفراوان درصد یفراوان زانیم
 7/25 167 4/44 289 نییپا

 6/40 264 1/42 274 متوسط
 7/31 206 2/12 79 باال

 2 13 3/1 8 پاسخ یب
 100 650 100 650 لک

 

 یناامن احساس زانیم .3 جدول

 درصد یفراوان یناامن احساس
 88/25 168 نییپا

 2/20 131 متوسط
 54 351 باال

 100 650 لک
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 یاستنباط یها افتهی
 بودن ناهمگن فرض با یناامن احساس نمرات نیانگیم نظر از دهد یم نشان 4 جدول جینتا

 گرنشان 002/0 یمعنادار سطح و دارد وجود مرد و زن گروه دو نیب یمعنادار تفاوت ،ها انسیوار

 نندکیم یزندگ خانواده با هک یسانک نیب ،یناامن احساس نمرات نیهمچن .است معنادار تفاوت نیا

 احساس نمرات نیانگیم نیب ،تیدرنها و دارد معنادار تفاوت ،نندکیم یزندگ ییتنها به هک یسانک و

 تفاوت ،اند نشده واقع جرم معرض در هک یسانک و اند شده واقع جرم معرض در هک یسانک یناامن

 یزندگ تنها هک یسانک در ،مردان از ،زنان در یناامن احساس زانیم یعنی شود؛   یمشاهده م یمعنادار

 یسانک از اند   بوده جرم معرض در هک یسانک در و نندکیم یزندگ خانواده با هک یسانک از نندکیم

 .است شتریب ،اند هنبود جرم معرض در هک

 
 یناامن احساس و یزندگ ۀنحو ،تیجنس نایم ۀرابط .4 جدول

 مستقل ریمتغ
 ریمتغ

 وابسته

 یهماهنگ یبرا leven آزمون
 ها انسیوار

 t آزمون
 نیانگیم

 F یمعنادار t F d 
  یمعنادار

 (دامنه دو)

 پنداشت تیجنس
 فرض با

 بودن   همگن
 ها انسیوار

383/17 000/0 152/3 699 002/0 
 مرد زن

6/68 9/63 

 پنداشت یزندگ ۀنحو
 فرض با

 بودن   همگن
 ها انسیوار

572/2 19 851/2 692 004/0 
 خانواده با تنها

6/66 9/55 

 
 یناامن احساس و تأهل تیوضع نیب طرفه کی انسیوار زیآنال .5 جدول

 وابسته ریمتغ مستقل ریمتغ
 مجموع
 مربعات

 ۀدرج
 یآزاد

 نیانگیم
 مربعات

 F ۀآمار
 سطح
 یمعنادار

 تأهل
 )احساس

 (یناامن

 141/584 2 212/1168 یگروه درون
 703/408 696 6/284457 یگروه   نیب 240/0 429/1

  698 9/285625 لک

 

 است آن نشانگر ،یناامن احساس مختلف یاجزا وتأهل  تیوضع نیب طرفه کی انسیوار لیتحل

 فرد، بودن   متأهل ای مجرد یعنیوجود ندارد؛  تهران شهر در تیامن احساس وتأهل  انیم یارتباط که
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 احساس زانیم کی به مجرد، وهردو گروه متأهل  و است ریتأث   یب فرد یناامن احساس زانیم بر

 .دارند یناامن

 هک دهد یم نشان یناامن احساس و انیپاسخگو ونتکس ۀمنطق نیب ها داده انسیوار لیتحل

 احساس زانیم دارد. وجود آنان یناامن احساس زانیم و افراد ونتکس ۀمنطق نیب یمعنادار تفاوت

 ،F، 577/6= F =239/5 با بیترت   به هرسه ،لک یناامن احساس و یمال-یجان ،یعموم یناامن

962/5= F 000/0 یمعنادار سطح با هرسه و= P زانیم ،رو نیا از .است معنادار یآمار نظر از 

 است. متفاوت تهران شهر مختلف مناطق در یناامن احساس

 
 یناامن احساس و ونتکس ۀمنطق انیم طرفه کی انسیوار زیآنال .6 جدول

 ریمتغ
 مستقل

 (پنداشت) وابسته ریمتغ
 مجموع
 مربعات

 ۀدرج
 یآزاد

 نیانگیم
 مربعات

 ۀآمار
F 

 سطح
 یمعنادار

 ۀمنطق
 ونتکس

 (ی)شهردار

 پنداشت
 یعموم

 361/2696 4 442/10785 یگروه درون

 679/514 666 403/342776 یگروه   نیب 000/0 239/5

  670 845/353561 لک

 پنداشت
-یجان
 یمال

 124/2624 4 504/10496 یگروه درون

 983/398 668 899/266520 یگروه   نیب 000/0 577/6

  672 403/277017 لک

 پنداشت
 لک

 635/2283 4 540/9134 یگروه درون
 044/383 643 298/246297 یگروه   نیب 000/0 962/5

  647 837/255431 لک

 

 در هم آن یمال-یجان یناامن احساس با تنها سن ریمتغ دهد یم نشان ها داده یبستگ   هم بیضرا

-یجان یناامن احساس ،سن شیافزا با هک امعن   نیبد .ددار مثبت و معنادار ۀرابط ،درصد کی سطح

 ،یمال-یجان یناامن احساس جزء سه هر با التیتحص ریمتغ نیهمچن .ندکیم دایپ شیافزا زین یمال

 شیافزا با که   یطور   به ؛ددار مثبت و معنادار ۀرابط ،لک یناامن احساس و یعموم یناامن احساس

 لکش هرسه با ،یا محله تعلق ریمتغ .ندکیم دایپ شیافزا زین یناامن احساس ،التیتحص زانیم

 احساس ،=047/0P و  =r-74/0 با یعموم یناامن احساس .دارد معنادار ۀرابط ،یناامن احساس

 = 006/0P و  = r-104/0 با لک یناامن احساس و=P 001/0 و = r -124/0 با یمال-یجان یناامن

 احساس ،کند یم دایپ شیافزا یا محله تعلق زانیم هرچه هک امعن   نیبد .دارد یمنف و معنادار ۀرابط

 .ابدی   یم اهشک یناامن
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 ،یناامن احساس ۀگان سه الکاش و یاجتماع نیتأم سطح ریمتغ نیب ،7 جدول یها افتهی مطابق

 ،یناامن احساس ۀگان سه الکاش و یشهر البدک ریمتغ نیب نیهمچن ندارد. وجود یمعنادار ۀرابط

 .شود   یمشاهده نم یمعنادار ۀرابط
 

 یناامن احساس با یشهر کالبد و سکونت مدت ،یا محله تعلق ،التیتحص ،سن یرهایمتغ یبستگ   هم .7 جدول

 مستقل ریمتغ
 (تیامن پنداشت) وابسته ریمتغ

 لک یمال -یجان یعموم

 سن
016/0 
658/0 

** 08/0 
032/0 

05/0 
183/0 

 التیتحص
** 102/0 

008/0 
*7 08/0 

023/0 
* 100 /0 

010/0 

 یا محله تعلق
*74/0- 

047/0 
**124/0- 

001/0 
**104/0- 

006/0 

 ونتکس مدت
*944/0 

000/0 
**907/0 

000/0 
*940/0- 

013/0 

 یشهر البدک
033/0 
383/0 

027/0- 
480/0 

014/0 
713/0 

 

 یریگ جهینت و بحث
 سو کی از تیامن اتیادب در هک است یدیجد موضوعات از ،یناامن احساس و یشهر یفضا نایم ارتباط

 در و یجد صورت به بحث نیا .است افتهی یمهم گاهیجا ،گرید یسو از یشهر تیریمد اتیادب در و

 علوم در یا رشته نیب و یجد مباحثاز  یکی به امروزه اما ،شد مطرح اگوکیش تبکم در یلک سطح

 ۀرابط بر یجد صورت   به گران،ید و کوپزیج ومن،ین وبر، پارک، مانند یکسان .است شده لیتبد یاجتماع
 سه ،شهر در یطراح و مردم در ومنین .اند   کرده دیتأک یناامن احساس و جرم از ترس با یشهر یفضا

 یشهر یفضا در خشونت و جرم شیافزا بستر و نهیزم را فرار راه وجود و نظارت نبود ،یگانگیب عامل

 دایپ جرم ارتکاب انکام شتریب خلوت نکاما در مجرمان هک دارد هدیعق کوپزیج .است ردهک قلمداد

 جرم بروز یبرا را یشتریب ۀنیزم ،یشهر دفاع رقابلیغ ای دفاع بدون یفضاها ،نزکید ۀدیبه عق .نندک یم

 تعلق ،ونتکس مدت ریمتغ سه با یناامن احساس و یشهر یفضا ۀرابط ،مبنا نیا بر .آورند یم فراهم
 و لک یناامن احساس زانیم دهد یم نشان رهایمتغ یبررس .شد لیتحل و هیتجز یشهر البدک و یا محله

 سه هر یبرا و است متفاوت (یشهردار یبند   منطقه براساس) ونتکس محل ۀمنطق براساس ،آن یاجزا
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 سطح و F =239/5 و F، 577/6 =F= 962/5 با بیترت   به ،یمال -یجان و یعموم ،لک یناامن احساس نوع

 یشهر یفضا ،تهران مختلف مناطق و اه   همحل در. است معنادار اریبس تفاوت نیا 000/0 یمعنادار

 محل شهر یباال مناطق یعنی ؛است کرده دایپ انطباق (نییپا و متوسط ،)باال طبقات سطوح با ینوع به
 محل شهر نییپا مناطق و متوسط طبقات ینیفضاگز محل شهر یزکمر مناطق ،باال طبقات ینیفضاگز

 یبند سطح نیا ،متوسط طبقات در افراد مکترا نایم نیا در البته .هستند نییپا یاجتماع طبقات ینیفضاگز

 محل ۀمنطق نیب معنادار ارتباط وجود با رفت یم انتظار حال،   نیباا. دکنیم خارج تیشفاف و وضوح از را
 داشته وجود معنادار ۀرابط زین یناامن احساس و یا طبقه تعلق احساس نیب ،یناامن احساس و ونتکس

 نیا ،ستا متفاوت یناامن احساس تهران مناطق در اگرچه یعنی ؛نشد مشاهده یارتباط نیچن اما ،باشد
 .ندارد یتفاوت (نییپا و متوسط ،)باال گانه سه طبقات در احساس

 و یناامن احساس با ،تهران شهر در محله به تعلق احساس زانیم یعنی یا محله تعلق ریمتغ
 یا محله تعلق احساس هرچه که   یطور   به ؛است یمنف زین آن جهت و دارد معنادار ۀرابط آن یاجزا

 با امر نیا و کند یم دایپ اهشک آنان یعموم و یمال-یجان ،لک یناامن احساس ،باشد شتریب افراد

 تهران یاه   همحل در ونتکس مدت هرچه که   یطور   به ؛دابی یم انطباق زین اه   همحل در ونتکس مدت

 .کند یم دایپ اهشک یناامن احساس ،باشد شتریب
 و شهر البدک یفضا نایم ارتباط ودنب ،یناامن احساس و شهر یفضا بحث در توجه  انیشا ۀتکن

 دیتأک مسئله نیا بر ،کوپزیج جمله از یشهر ۀحوز پردازان هینظر چراکه ؛است یناامن احساس
 از بخش نیا در ،کند یم اشاره شهر یالبدک یفضا به هک زین «ستهکش ۀپنجر» ۀینظر و دارند یجد

قرار  دیکأمورد ت یشهر و احساس ناامن یکالبد یفضا نیدر ارتباط ب شتریب قاتیبه تحق ازین قیتحق

 یناامن احساس با یارتباط چیه شهر یالبدک یفضا ،حاضر پژوهش در هک صورت نیبد ؛ردیگ یم
 چارچوب با ،یا محله تعلق و ونتکس مدت ریمتغ دو هک گفت توان یم تیدرنها .ندارد تهران در

 اتینظر ،قیتحق نیا در یناامن احساس نییتب در یشهر یفضا مهم ریمتغ اما ،دندار یهماهنگ ینظر

 .کند   ینم دییرا تأ باال پژوهش در شده مطرح

 یمناسب ارتباط ،ونتکس مدت و یا محله تعلق ریمتغ دو ،یشهر یفضا در هکنیا به توجه با

 :شود یم ارائه ریز یراهبرد یشنهادهایپ حوزه دو نیا در ،ردندک دایپ یناامن بااحساس

 رانیا ۀجامع در ژهیو به ،یعموم یفضا انونک عنوان به محله :ییگرا   محله راهبرد ۀتوسع .1

 نشک یریگ لکش بستر ،هابرماس ریتعب به و کند یم یباز افراد انیم روابط در یا ژهیو گاهیجا

 ،ییگرا   محله و محله عنصر به یشهر تیریمد ینهادها و ها سازمان توجه نیبنابرا ؛است یارتباط

 ؛دردا افراد انیم یاجتماع روابط امکاستح در یجد یراتیتأث
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 به یوابستگ نداشتن لیدل به ها سازمان نیا :یردولتیغ یها سازمان به توجه یجد نقش یفایا .2

 محله مسائل بهنسبت  ،افراد در توانند   یم یعموم یتوانمند و تیظرف از یریگ بهره با ،دولت

 ؛ندکن جادیا تیمسئول احساس

 هم) دوم و اول شنهادیپ دو بر   یمبتن توان   یم را راهبرد نیا :محور   محله تکمشار ۀتوسع .3

 کرد؛ اجرا( یردولتیغ یها سازمان هم و یدولت ینهادها و ها سازمان تکمشار

 احساس با یمعنادار ارتباط مطالعه، نیا در اگرچه :شهر یکالبد و یکیزیف یفضا به توجه .4

 ؛دهد   یم شیافزا را تیامن احساس میرمستقیغ صورت به راهبرد نیا نشد، افتی یناامن

 یعموم اماکن در یخروج و یورود بر نظارت قیطر از 1جرم ارتکاب یاهخطر شیافزا .5

 ۀلیوس به نظارت ،سیپل یها گشت و ریدزدگ از استفاده مانند یرسم نظارت ،یمرز یها گشت انندم

 یعیطب نظارت ای ،تیبل ندادن از یریجلوگ یبرا اتوبوس ۀرانند اریدست از استفاده انندم کارمندان

 ؛دفاع   قابل یفضا جادیا و ها مغازه و ها بانک شهر، در ییروشنا جادیا رینظ

 و دیمف ۀاستفاد که شود یم یتلق صورت نیا به یکلطور   به امر نیا :فضا یزیر برنامه بهبود .6

 ؛دهد یم کاهش یعاد کاربران در را یریخطرپذ حس و خطر زانیم ،فضا از مؤثر

 کنترل امکان ،تهران انندم یشهر کالن در :یشهر ۀآلود یفضاها یکیاپت و یکیالکترون کنترل .7

 نینو یها یفناور از یریگ بهره ،نیبنابرا ؛است مؤثر نه و صرفه به نه ،یعمل نه ،مناطق ۀهم یسنت

 فراهم را اقدام لزوم درصورت و کنترل امکان ،شهر یعموم یفضاها یرسازیپذ   تیرؤ یبرا

 تا است نامجرم یبرا کنترل احساس یالقا ،فناورانه یها کنترل بحث در تر یاساس ۀنکت .آورد   یم

 ؛ندوش یم تیرؤ یا نقطه هر در و لحظه هر در که ندکن احساس

 کردیرو براساس :یشهر تیریمد در یمحور   محله و یمحور جامعه کردیرو اتخاذ .8

 ،افراد مشارکت اب ،گرید یسو از و است یاجتماع دیتول کی سو کی از تیامن ،یمحور جامعه

 با دیبا یشهر تیریمد در ،نیبنابرا د؛یآ   یم دست   به یردولتیغ و یدولت یها سازمان و ها گروه

 جادیا و یشهر یها یناهنجار و ها بیآس به یعموم یساز   مسئول مانند ییراهبردها از یریگ بهره

 ؛دشو یزیر برنامه تیریمد با یعموم ۀحوز کردن   همراه یبرا ،یشهر مسائل به یعموم تیحساس

 یها هیفرض براساس :یشهر یفضاها از مطلوب تصور و ریتصو برساخت یبرا یزیر برنامه .9

 و یاجتماع یها تیواقع سپهر در شهر از مطلوب ریتصو ،یفرهنگ مطالعات و یشناس زبان بر   یمبتن

 گرید به کند. جادیا مطلوب یتصور تواند   یم یخوب   به ،شهروندان تیذهن یشناخت روان ساختار

                                                                                                                        
1. Increasing perceived risks 
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 یهنجارها و ها ارزش بر   یمبتن یدرست ریتصو جامعه یفرهنگ ینمادها قالب در شهر از اگر ،سخن

 جیترو و غیتبل مطلوب انداز چشم عنوان به ...و یمعمار ،زبان ،هنر قیطر از و یطراح بخش سامان

 ۀمنص به تیواقع در و کند   یم برساخت را آن یجمع یشناخت روان تیذهن و یجمع روح ،شود

 ،دنزیگ ریتعب به دیبا یشهر مختلف نقاط از یعموم تصور ،اساس   نیبرا .دساز یم کینزد ظهور

 اگر ،تر ساده ریتعب به .شود (یا رسانه پرداخت ژهیو به) پرداخته و ساخته «یوجود تیامن» براساس

 باًیتقر یفضاها به یشهر نقاط ،شود یم محسوب آن از یبخش یعموم افکار که یعموم ۀحوز در

 ؛شد خواهد دیبازتول ها آن تیامن جیتدر به ،شوند ییبازنما و متصف امن

 طیشرا در یاجتماع مشارکت :یشهر امور در شهروندان مشارکت زانیم و سطح ۀتوسع .10

 محسوب یشهر امور سامان یبرا یکارکرد یها ضرورت از ،تهران شهر کالن در ژهیو به امروز

 و سو کی از یعموم ازین احساس گرو در ،مشارکت به مردم یعموم اقبال ،فرنچ ریتعب به .شود یم

 مشارکت یساز   یاتیعمل یبرا ،قطع طور به .است گرید یسو از یشهر تیریمد طرف از ازین اعالم

 در که همچنان و دکن یم فایا یجد نقش یشهر تیریمد به اعتماد عنصر ،یشهر امور در یعموم

اندک  مناطق یبرخ در یعموم مشارکت زانیم ،است آمده هم قیتحق متن در و مختلف یها یبررس

 جامعه شدن   زهیاتم به و زند یم رقم یآت افق در را ییفضا یافراط ییفردگرا به شیگرا امر نیا است.

 نیا با .است مؤثر دفاع یب یفضاها یریگ شکل در خود که انجامد   یم یشهر یها طیمح رد فرادنا و

 تیاولو در دیبا ،یشهر امور در شهروندان دنیطلب   مشارکت   به یبرا جامع یزیر برنامه ،مالحظات

  ؛ردیگ قرار یشهردار یراهبردها

 نشان شهر در داده   رخ جرائم از یاریبس لیتحل :شهر در یعموم یها یآگاه سطح یارتقا .11

 در ،دگاهید نیا از .کنند یم دایپ بروز تیقابل یعموم یناآگاه بستر بر ها آن از یادیز بخش دهد یم

 از یاریبس از یناآگاه لیدل به که هستند یکسان جرم انیقربان هم و نامجرم هم یکل نگاه کی

 دیشا دگاهید نیا حال،   نیباا. شوند یم گرفتار جرم ۀچرخ در ،یشهر ستیز الزامات و ها ضرورت

 انتخاب ۀینظر براساس دیشا و باشد نداشته جامع و کامل مطابقت نامجرم یبرا نگرش کی در

 ارتکاب به دست شده حساب انتخاب و کامل یآگاه با نامجرم اتفاقاً که کرد ادعا بتوان یعقالن

 ،میریبپذ نامجرم درمورد را امر نیا اگر و (دارد یجد بحث یجا خود یجا در البته) زنند یم جرم

 جامع ۀبرنام نیتدو ،نیبنابرا ؛دکن یم صدق یادیز شدت با یعموم یناآگاه ۀمسئل انیقربان درمورد

 یبسترها که است ریانکارناپذ الزامات از ،یشهر طیمح در شهروندان یها یآگاه سطح یارتقا

 .رساند   یم حداقل به ای برد   یم نیب از را دفاع یب یفضاها یریگ شکل و جرم یریگ شکل
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