
 

 

 129-109: 1999 بهار، 1، شمارۀ 9مطالعات و تحقیقات اجتماعی رد اریان، دورۀ 

 یشهر دفاع یب یفضاها در یناامن احساس از یتهران شهروندان یذهن پنداشت
 1این ینعمت الیل

 2یمعدن دیسع 

 3یبابائ محبوبه

 3/11/89رش: یخ پذیتار 89 /22/3 افت:یخ دریتار

 دهیچک
 ت شهروندان مناطقیدر احساس امن را و نقش آن یشهر یضاهاف یها یژگیپژوهش حاضر و

 و کشف به یتماعجا ییرگرایتفس کردیو با استفاده از رو کندبررسی می تهران شهر 12و  3
 و 3 مناطق در یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن احساس ییمعنا و یذهن یها استدالل یبررس

 از و ،یگردآور قیعم ۀمصاحب قیطر از یفیک ۀعمطال نیا یها داده. پردازدمی تهران شهر 12
 و ینظر یریگ نمونه روش کمک به. شد استفاده ها داده لیتحل یبرا ییمبناۀ ینظر روش

 یفیک ۀشد یگردآور یها داده یتدرنها و شد مصاحبه یشهروندان تهران از نفر 23 با ،هدفمند
 .ندشد لیتحل و یدگذارک هسته ۀمقول 1 و یمحور ۀمقول 11مقوله، خرده 23 قالب در

 ،اعتمادی یب ،یناامن تکرار و سابقه ،یقانون خأل ترس، ۀشامل اشاع شده کشف یها مقوله
 ،یا محله تیهو ،یتماعجا یانزوا ،یشهر مسائل تیریسوءمد و ومرج هرج زا، بیآس یها بافت

 ،ینشیگز یکدگذار ۀمرحل در هاهمقول نیا انتزاع با .هستند یمنف اربجت و یمنف یها تیذهن
 ودجو علتبه یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن احساس» :دست آمدبه یا هسته ۀمقول کی

 اربجت و ینظارت ضعف بستر در خاص یتیهو قالب در یمنف یها تیذهن و زا بیآس یها بافت
 یانزوا و اعتمادی یب و ومرج هرج به یقانون خأل و یناامن تکرار و سابقه یراهبردها با یمنف

 یاحساس ناامن دربارۀ را یشهروندان تهران مباحث ۀهم این مقوله «.است شده رجمن یاعتمجا
به کمک  یساختار ۀمعادل یمدلساز یتدرنها. دهدمی پوشش یشهر دفاع بی یدر فضاها

 .کرد ییدتأ ییباال اریبس بیضرا با را پژوهش یفیک یالگو زین AMOS Graphics افزار نرم
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 مسئله انیو ب مقدمه
 یژهو به یط شهریدر مح تیامناز به احساس یانسان ن یتماعجا یازهاین نیتر از مهم یکی

 نیتر محبوب از یکی یتماعجا تیاحساس امن ر،یاخ یها سال در. است یشهر یعموم یفضاها

 هان،ج یکشورها تمام باًیتقر است و بوده هانج سراسر در یانسان ۀتوسع شبردیپ یبرا هاابزار

 سوی(. از 332: 2112ت، یاند )اشم کرده راجت ایش امنیافزا یبرا را یتماعجا نیقوان از یبرخ

وامع مطرح شده جر در تمام یفراگ ایینگران عنوان به یامروزه خشونت و احساس ناامن ،گرید

مبارزه با خشونت و  یها دستگاه یها استیس نیهمچن .(291: 2112ت، ی)داوتون و وا است

و  اندنبوده آمیز یتموفقرم تمرکز دارند، چندان جم بر میمستق طور بهاغلب  که تیامن یبرقرار

در  یساز بروز خشونت و احساس ناامن نهیعوامل زم و یرگذارتأثبه ابعاد  هجتوب جن امر مویا

ل قرن نوزدهم یبه اوا یتماعجا های یبآسو  یطیارتباط مح ینۀزمشهرها شده است. مطالعه در 

با  ییو روستا یمناطق شهر ۀسیمقاو  جرائماز  یا منطقه یالگوها ۀارائ شتریبکه  گردد یبرم

در فرانسه  ینه توسط گورین زمیمطالعه در ا یناول بود. یتماعجو ا یاقتصاد یها یژگیوگر ید

، یطیان محشناس رمج یکارها در دفاع یبا ی زیخ رمج یبه نقش فضاها هجتو صورت گرفت.

کرد یبا دو رو یطیشناسان محخصوص روان هو ب شناسانروان، شناسان امعهج ،یطراحان شهر

 توسط شتریب ،داشت یکیزیط فیبر مح یشتریب دیتأککرد اول که یرو. متفاوت دنبال شد

در  (1891) یفرج ( و1892) ومنی(، ن1891) کوبزجی. معماران مطرح شد شهرسازان و

و  یحامل معان یشهر یکه فضاها نشان دادند یکیزیف یبر طراح با تأکید طالعات خودم

 (.192: 2119 ،یموثیخاص خود هستند )ت ینمادها

 یداند که از سو یم یتبااهمفضاها را  یتماعجا یگژیو و یتماعجط ایمح ،کرد دومیرو

مطرح کاگو یمکتب ش یارهاکا و در کیمرآدر  یا گسترده طور بهشناسان و ان و روانشناس امعهج

را ها  آن رابرت پارک و ارنست برگس ۀیلوس بهرشد و گسترش شهر  یها منطقه یتلور .شد

کاگو به یشناسان مکتب ش امعهج. کرد یانتقال ۀمنطقدر  جرائم یق مرزهایم دقیقادر به ترس

از سال هت جن یبه هم .آن پرداختند قیاخالشهر با نظام  یکیزین ساخت فیب ۀرابط ۀمطالع

بر  یشناخت بومو  یتماعجوامل اع ریتأثکاگو با هدف درک یروان مکتب شیپ 1821تا  1822

 ،یر خودکشینظ یرم و بزهکارج میزان ۀرابط ،یو انحراف یخشونت یو رفتارها یسازمان یب
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 یشهر درون یبا فضارا  خشونتو انواع  به مواد مخدر ادیاعت ،یالکلاعتیاد به  فحشا، طالق،

در  یزندگ تیفیک یها از شاخص تیامنامروزه  یطرف از. (29: 1399 ،ی)احمدند کردمطالعه 

دار یک شهر پایبه  یابیدست و در یشهر یت زندگیفیک یبهبود و ارتقا یو در راستا شهر است

 (.299: 2119، یدارد )ناد یدینقش کل

نان یو اطم یدت فریاحساس امن ،گانگانیمملو از ب یها ابانیموفق است که فرد در خ یشهر

د و خود وشمی ها آنامن در شهرها سبب ترس مردم از حضور در  یداشته باشد. نبود فضاها

 های یبآسن یبنابرا ؛(129: 1389پور،  و شارع یکند )محمد یتر م ها و شهرها را ناامن ابانیخ

 یفضاها که آنجااز  رود. یشمار مبه آن یامدهاین پیتر از مهم تیامناحساس نبود و  یتماعجا

، استدر شهر  یامننا یجهدرنت و یشهر یها یارجوقوع ناهن یبرا یامؤلفه ،یامروز یشهر

ک از یدر داخل هر یتماعجچه ا و یچه از لحاظ کالبد ،یتامن یکمو  یفیک یها نبهج یبررس

اد یجتوسعه و ا ،ن اساسیبر هم (.332: 2112ت، ی)اشم است یضرور یامر یشهر یفضاها

شناسان امعهجشهرسازان و  یها برا زمان ۀهمدر  هجتومورد  یب موضوعمناس یشهر یفضا

 ساز دستو  ییل ابتداین معاش خود با وسایمبقا و تأ یکه انسان برا زمانز آن بوده است و ا

هان جبر  یبرتر یایرؤشدن یدنبال عصر صنعتبهکه  تاکنون پرداخت، یعیبه مقابله با عوامل طب

همواره  ،یکیزیو چه در بعد ف یدر بعد روان چه، آن و احساس تینام، پروراند یرا در سر م

 ۀتوسعو روند  ینینشبه گسترش شهر یبا نگاه. او بوده است یشگیهم یها از دغدغه یکی

 تیامنشهروندان از  یو برخوردار یدر ساختار شهر تیامن یافت که برقراریتوان در یم یشهر

 یفضاها یو طراح دارد یا ندهیفزا یتاهم یطیمح و یتماعجا-یاسیس-یدر ابعاد اقتصاد

 است؛ یشهر یطراح و یزیر برنامه در یشهر زانیر برنامه یاصل اهداف از یکی منیا یشهر

 را ها آن رایز ؛کنند یم من سفریا یشهر یفضاها و امن یرهایمس قیطر از معموالً افرادچرا که 

 ۀتوسعدر  یاساس یا مؤلفه تیامنکه ا جناز آ(. 1: 2119، ینسلیپا-شاچند )دان یم یامن مناطق

 مؤثر یها راه یوجوستجبه  تیامن یزان واقعید عالوه بر میبارود،  یمشمار به یدار انسانیپا

ا یناامن  یو رشد فضاها یریگ از شکل یریلوگجو  یامن شهر یها مکان یریگ در شکل

 (.3122: 2119)ماهروس و همکاران، پرداخت  یشهر دفاع یبز و یخ مرج

 مانند یا مقوله یحت .دارد یط شهریت محیفیفضا و ک با یمیارتباط مستق تیامن ی،کلطور به
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شر و ی)ف دارد یرتأثشده درکت یامن بر احساسط اطراف یمح و یشهر یدر فضاها یکاف نور

 ،نامناسب یو فضا تیامن ۀکنند ینتأم یادیمناسب تا حد ز یشهر یفضا (.319: 2118، یم

، ینامناسب شهر یفضاها .است یتماعجو معضالت ا ها یبآسواع ساز ان نهیزمآن و  ۀبرندنیازب

 و هستند یتماعجو ا یشهر تیامن ۀیدکنندتهدناامن از عوامل  هایهو محل دفاع یب یفضاها

ابان، یکنار خ یروها ادهی، پییروشنا یرهایمسمانند  ییها یژگیو یدارا یمن شهریا یفضاها

 ن عناصریت ایهستند که رعا یرقانونیغ یوسازها ساختنبود  و ها گذرگاه توجهجالب ینما

ن یبنابرا ؛(1: 2119، ینسلیپا-شاچگذارد ) یم ریتأث شده ساخته طیمح در تیامن حس بر یشهر

 عوامل، نیا از یکی. هستند مؤثر خشونت ناامنی و نیز گسترش و وقوع در یمتعدد عوامل

 یها یژگیو یدارا زیخ رمج ای دفاع یب یفضاها. است زیخ رمج ای یشهر دفاع یب یفضاها

 وقوع یبرا را فضاو  اندیکتفک قابل یتماعجا و یکیزیف ۀدست دو در که هستند یاریبس

 از و ،یکیزیف یها یژگیو معماران، و یشهر طراحان دگاهید از. دسازن یم مستعد خشونت

 مستعدکردن در بیشتر یتماعجا یها یژگیو ،یشناس روان و یشناس امعهج پردازان هینظر دگاهید

 یفضاهان یا(. 21: 1381و همکاران،  یزیتبر یمحسندارند ) نقش خشونت وقوع برای فضاها

و  یسو و فرسودگ کیاز  یتیمعجو  یکیزیعلت رشد و گسترش فدر شهر تهران به دفاع یب

 یاهافض یایاد و احیجا یتالش برا، رو ینااز . افته استیش یافزا یاربس یمیب مناطق قدیتخر

وم جکه مورد ه - شهر کالنک ی عنوان بهخصوص در شهر تهران  هکشور ب یدر شهرها یشهر

 بخش یترضاچندان  تاکنون - موزون شده است ۀتوسعدر  برنامگی یب یجهدرنتران و جمها

ات و یشده است که نظر یصورت گرفته و سع یاریبس یها آنکه تالش رغم به. نبوده است

خود  به یمصورت عل ها شوند و پنداشته اجراگر کشورها در تهران ید ۀشدآزموده یها مدل

ساخته  یبهتر یشهر یها مکاننکه در تهران یادهد عالوه بر  یمنشان  یهانج ۀتجربرند، یبگ

 ساس،ان یبر هم .رفتندن یب از موارد از یاریدر بسز ین شده ساخته یشهر یها مکانبلکه  ،نشد

 یفضاها در یناامن احساس از یتهران شهروندان ۀستیز ۀربجت ین پژوهش بررسیا یهدف اصل

ها راهبرد، بسترها، یا و مداخله یعل طی، شراها مؤلفه ییبا شناسا یدر قالب مدل یشهر دفاع بی

 ۀمعادل یبه روش مدلساز شده استخراجمدل  درنهایت واست  یناامن احساس یامدهایو پ

 شود. یم یابیاعتبار و آزمون یساختار
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 پژوهش ۀنیشیپو  ینظر یمبان
و  خشونت بروز در یشهر دفاع یب یفضاها ریتأث ۀدربار شده مطرح یکردهایرو و هاهینظر

 از یریپذریتأث با رائمج کاهش و کنترل یراهکارها یجهدرنت و تیامناد احساس یجا

 نقش بر زاجم طور به اههینظر از یتعداد یعنی ؛اند هشد عنوان مختلف یهاکردیرو

 عدب بر زین یتعداد مقابل در و دارند دیتأک خشونت بروز در فضاها یکیزیف یها یژگیو

 بعد دو هر بر و دارند قرار فیط دو نیا نیب در زین ییاههینظر کنند.می دیتأک یتماعجا

 یزیتبر ی)محسن دارند دیتأک خشونت بروز در آلوده و دفاع یب یفضاها یتماعجا و یکیزیف

 .(1381و همکاران، 

 یشهرها یزندگ و مرگ کتاب با یالدیم 1891 ۀده در ییکایآمر پرداز یهنظر کوبزجی نجی

 خود کتاب از یبخش در او. شود یم یمعرف تیامن ۀحوز در پرداز یهنظر نیاول عنوان به ییکایآمر

 و یعموم یها مکان صیتشخ و یداسازج شهر، در امن یفضاها به ازین مانند یمسائل به

 (.32: 1399 ،کوبزجی) پردازد یم هم باها  اختالط آنو  ها یکاربر تنوع و یخصوص

 ؛ف شده باشندیتعر یروشن بهکه  یرگذارترندتأث یزمان فضاها معموالً ،چپمند یویبه نظر د

بودن مشارکت ت و مطبوعیفضا و احساسات امن ۀربجشده در نوع تفیتعر یچرا که فضاها

و  ی، تنوع، شگفتیتوال های ژگییو یداراشده فیتعر یشهر یفضاها ،یواز نظر  .دارند

: 1399 ،چپمن) کننداد یجت ایت و احساس امنیتا امن هستندت یو احساس محصور ،ردبودنجم

 یدتأک دفاع بی یفضاها یتماعجاست که بر ابعاد ا پردازانی یهنظرمله جکنز از یتر دی(. پ198

است که  ییو فضادهد  یاست که در آن تعامل رخ م یکیزیف یطیمحل، مح یبه نظر و دارد.

با ها  آن ۀهجو موا افراد یبر زندگ یرتأثدر  یکیزیف یه شده است. فضایتعب یکاربرد خاص یبرا

 یتماعجا یها نظام ۀیلوس به فردط اطراف ی. محار مهم استیبس یتماعجا یندهایروابط و فرا

 یص فضاهایو تخص افرادن یب یکیزیف یها فاصله ،کنزید ۀشیاندشود. در  یساخته و پرداخته م

 یها حامل نمادها و معان محله .یابد یمص یتخص یتماعجا یها تیبه انواع خاص فعال یکیزیف

 )افروغ، ندگذار یم راث یتماعجروابط ا بر یا مالحظه قابل طور بههستند که  یمقبول یتماعجا

1399 :92). 

 از ییها نهنشاها  آن در هک ییها محلهاست  معتقد ،شکستهپنجرۀ  پرداز یهنظرلسون، یو
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 یها رهجپن و ها ساختمان ناموزون یرونیب ینما ،ها زباله تلنبارشدن رینظ ،یخراب و توجهی یب

 هک است آن از کیحا ها. این نشانهاستیمه رمجم یدسترس انکام دارد، ودجو ستهکش

 خود تماعجا محافظت و تکمشار حضور، از و دارند یشتریب پذیری یبآس محله آن ساکنان

. است معروف زین یتمدن نظریۀ عنوان با هینظر نیا هک است رکذشایان . ندادهیشک نارک

 یها ساختمان ،ها زباله وارها،ید یرو شده نوشته یناسزاها و فحش بر اجنیا در درواقع

 یامننا ۀنشان یعوامل نیچن و شود یم هجتو ها محله در سرپناه یب افراد معجت ای هکمترو

شده در ت درکیامناحساس  ی،کلطوربه .(119: 1392 ،یبجین و خواهیعل) شود یم شمرده

 سطح .1اند از: شود که عبارت بندی می رتبه یکیزیف یژگیو هشت براساس یشهر یهافضا

 .2 ،یخرابکار یها نشانهنبود  .2 ،ینگهدار سطح .3، یاهیگ پوشش تراکم .2، ییفضا فیتعر

 کیهر .اطراف دنید امکان .9 و شدندهید امکان .9 ،عالئمنشانگرها و تعداد  .9 نور، مقدار

دارند )ماهروس و  دارامعن ارتباط شدهدرک تیامن گانه با سطح هشت یها یژگیو از

 (.3122: 2119همکاران، 

ت یحفظ امن ،شمندانیگفت از نظر اند توان یم پیشین و مطالعات شده مطرحات یبق نظراطم

در  مؤثر یها راه یوجوستجش در ک شهر است و تالی یفضاها یف اساسیاوظاز شهر، 

امعه و جفضاها در  گونه نایاست که  یمؤثرهت نقش جبه  یشهر دفاع بی یکاهش فضاها

ود دارد، جو ین احساس ناامنییتب یبرا یمتعدد یاههینظر هرچند کنند.میا فیت ایاد امنیجا

 یمتفاوت یفرهنگ یها یگژیامعه با وجک یدر  ین ناامنییتب یا را براههین نظریا یتوان تمام ینم

 یریتفس یکردهایرو براساسود جت مویلزوم ورود به واقع ،ن مبنایبر هم .کار بردبهران یمانند ا

 ۀربجتو  یبوم یآرا هبتوان با اتکا  یمن یبنابرا است؛ود جمو هاییهنظرار بهتر از کاربست یبس

 یدر فضاها یساس ناامنل احیشهروندان به کشف دال ییو معنا یذهن یها سته و استداللیز

 دفاع پرداخت. یب
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 پژوهش ۀنیشیپ .1دول ج

پژوهش عنوان و سندهینو سال یدیکل یها افتهی   

1891 
و مرگ :کوبزجین جی  

یکاییآمر یشهرها یزندگ  

 یها ص مکانیو تشخ یجداساز، امن در شهر های یابانخاز به ین

 ،در سطح شهرها  آن و اختالط یتنوع کاربر، یو خصوص یعموم

 یبرا یاده در مناطق شهریو بازدارنده از حضور عابران پ مؤثراستفادۀ 

رمجکاهش احتمال وقوع   

1891 

 یرائم شهرجاز  یریلوگج: یفرجای ر

 :ومنیاسکار ن - یطیمح یبا طراح

دفاعقابل یفضاها  

شدن شهروندان ، دیدهیمناطق شهر یزیخجرم یعیل طبیکاهش پتانس

د یت و در معرض دیشفاف(، ده شوندینند و دید ببیشهروندان با)

اق مردم به گزارش و برخورد با یاشت، یعموم یقرارگرفتن فضاها

جرمتخلفات و   

1891 
لسون و پل ینگ و ویلیک جرج

یشهر یشناس رمج :نگهامیبرات  

در  یزیخجرم یعیطب یها لیکاهش پتانس، شکسته ۀرجپنۀ نظریۀ ارائ

اشاره و ، ط مصنوعیمح یطراح یاشاره به نابسامان، یمناطق شهر

، یو معمار یشهر یطراح ین و استانداردهایقوان یبر ناکارآمد یدتأک

 یدهفرصتدر کاهش  یتیموقع یها و بازدارنده یعینقش موانع طب

یرائم شهرجو  هااوزجت یبرا  

2111 
ق یرائم از طرجاز  یریلوگج :م کروویت

یطیمح یطراح  

و  ها کنفرانس یزاربرگ، کردین رویا یو روشمند راهبردارائۀ 

عنوان با  المللی ینب یها شیهما CPTED 

2113 

ر یتأث یبررس :ندستروم و همکارانیل

در  یبر احساس ناامن یتماعجا ۀیسرما

 محله

افراد را  یانس احساس ناامنیدرصد از کل وار 2/9 که یا عوامل محله

  یتماعجا ۀیسرما ،دنکن ین مییتب

2119 
سات ت و احساینسج :ن و ناسیروب

االت متحدهیزنان در ا  

زنان شاغل ینسجآزار و  ط کاریزنان در مح یامننااحساس   

2118 
رم جترس مربوط به  :یشر و میف

ان در دانشگاهیوجدانش  

ط اطراف یو مح یشهر یدر فضاها ینور کاف  

2111 
ت یو حما یتماعجت ایامن :وریو

یتماعجا  

در  زنانشتر بی یامننات شهروندان و سطح یاحساس امن یابیارز

سه با مردانیمقا  

2119 
ت در یامن گیری اندازه :ینسلیپا-شاچ

 شده ساختهط یمح

، امن یدر فضاهاپیوستۀ افراد سفر ، منیا یشهر یفضاها یطراح

توجه جالب ینما، ابانیخ کنار یروها ادهیپ، ییروشنا یرهایمس

یرقانونیغ یوسازها ساخت نبود ،ها گذرگاه  

2119 

 های ویژگی :نماهروس و همکارا

 یها شده در پارکدرکت یو امن یکیزیف

 یشهر

 نبود ،ینگهدار سطح ،یاهیگ پوشش تراکم ،ییفضا فیتعر سطح

-دیده امکان ،عالئم و نشانگرها تعداد نور، مقدار ،یخرابکار یها نشانه

اطراف دنید و شدن  
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 از بیشترها  آن رد یتماعجا بیآس افتادناتفاق امکان که هستند ییفضاها دفاع یب یفضاها

 نظر از اما ،مرده یحفاظت نظر از که است ییفضادفاع ن فضای بیهمچنی. است گرید یفضاها

 که هستند ییرخدادها معلول فضاها نیا. است زنده و فعال ییفضا ارجنابهن مسائل افتادناتفاق

 یکیزیف اسبمن نظارت نبود و شهر بودنبزرگ ای شدنبزرگ علتبه رایز ؛دهند یم رخ شهر در

 امعهج یارهاجهن با متعارض و ازجرمیغ یها تیفعال که ندیآ یم ودجوبه ییفضاها ،یتماعجا و

  خشونت انواعبروز  به و گذارد یم امعهج کریپ بر ینامطلوب آثار و ردیگ یم صورت هاآن در

 کمال اگر و دنندار تعلق یکس به اغلب فضاها نیا (.93: 1392، راپوپورت) شود یممنجر 

 ؛هستند پنهان عموم دید از ها مکان نیا از یبرخ. کند یمن محافظتها  آن از ،باشند داشته

. شوند یم گرفته درنظر یانحراف یرفتارها یبرا امن و جدن یفضاها عنوان به که یطور به

 در نیزم و ها نگیپارک رهاشده، یها گوشه بلند، یها ساختمان اطراف ۀماندیباق یفضاها

 (.333-332: 1382 ،یداراب) نام برد دفاع بیمناطق  ءزجتوان  یرا م یا هیحاش یها شبخ

 ،یشهر معجپرت یها مکان .اند هنشد عیتوز شهرها در همگون صورت به دفاع یب یفضاها

ۀ یحاش مناطق و بزرگ یها دانیم ،آهن راه های یستگاها ،ها لنایترم ،ها پارک شهرها، یورود

 (.91: 1382 ،یتخت)د هستن دفاع بیمناطق  ءزج شهرها

ت است. یبحث احساس امن ،مطرح است یشهر یفضاها رۀکه دربا یا مسلله ینتر مهم

( بخش آرامو  کننده قانع، بخش یترضامثبت ) یروان یریگ جهتت و یذهن یت نوعیاحساس امن

در  یآتو  یط فعلیدر شرا یتیع ضد امنیدادها و وقایرو نبودنیرگذارتأثشهروندان نسبت به 

 یفضاها در. است ینیت سرزمیو امن یتیام هوج، انسیاسی، ثبات سیتماعجت ایامن یها هحوز

 شوند، با جا جابه آزادانه بتوانند شهروندان هک ن معناستیا به یشهر تیامن احساس ،یشهر

شوند  دیتهد هکآن بدون بپردازند، یتماعجا های یتفعالبه  و نندک برقرار ارتباط خود انیهمشهر

 فرد، ی)اسد شوند هجموا ینسج یا نابرابری یروح و یسمج تیاذ و آزار و تخشون با ای

عبارت از  تیامنف یتعار معتقد است که تیامنبوزان در بحث احساس  .(39-29: 1383

د )اعتماد یاز ترد یی( و رهایذهن تیامن) یمنی(، احساس اینیع تیامنحفاظت در مقابل خطر )

 یافراد است، ناش هجتوکه م یهایدیتهد بیشتر ،اد بوزان( است. به اعتقیشخص یها افتیبه در

د انواع جط موین محیبرند و ا یمبه سر  یط انسانیقت است که افراد در محین حقیاز ا
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 یدر فضا (.32 :1399 )بوزان، است یاسیو س یاقتصاد، یتماعجا ناپذیراجتناب یفشارها

وع به خود شهروندان در قالب جحل ر ن راهیدرک احساسات شهروندان بهتر یبرا، یکالبد

توان  یاست و کمتر م مسللهک ی یق است. مفهوم احساس ناامنیعم یها مصاحبه دادنامجان

 یدرک عمق احساس ناامن یبرا ،ن اساسید. بر همین شهروندان دیآن را در ب ینیع ینمودها

ود را در خ ۀستیز ۀربجتالزم است تا خود شهروندان  یدفاع شهر یب یشهروندان در فضاها

 ،در نگاه اول ،یزان شهریر ران و برنامهیمد یهرچند برا .ارندذن فضاها به بحث بگیا

ش یتواند به افزا یم یشهر یفضاهات یریمانند مد یطیمح یودآوردن استانداردهاجو به

ن در کالبد شهر را فقط یآفر رعب یود ساختارهاجر شود، وجت شهروندان منیاحساس امن

 یقیعم یدانیم ۀن پژوهش مطالعیا ، درن اساسیند. بر همنک یدرک م زیسته با تجربۀ شهروندان

ن یا در ترتیب،بدین ایم.انجام داده ن شهروندانیدر ب یشهر یدر فضاها یاحساس ناامن بارۀدر

شهروندان  ی( احساس ناامنیساختار ییرگرای)تفس یعلم یها با استفاده از روش ،پژوهش

 .کنیممیمطالعه  یشهر عدفا بی یدر فضاها را یتهران

 پژوهش یشناس روش
 یاست و از لحاظ هدف کاربرد یلیو تحل یاز نوع اکتشاف یبکین پژوهش تریل در ایروش تحل

 بهتر فهم هتج در یمکو  یفکی یها داده یبترک و ادغام دنبالبه ،یبکیتر قیتحق یها است. روش

ا که در جاز آناست.  1ییگرا عملش از نوع م پژوهی، پارادایمیلحاظ پارادابه .هستند قیتحق ۀمسلل

تواند کشف  یشود، قصد محقق م یم یآور معجاول پژوهش مرحلۀ در  یفیک یها داده ،ن پژوهشیا

ن یهمتوان  میبعد مرحلۀ ن در یبنابرا؛ ق باشدیکنندگان در تحق ق با نظر مشارکتیموضوع تحق

مورد استفاده در  یفی. روش کرسی کردبر یکماز نظر  یآمارجامعۀ از  یعیموضوع را در سطح وس

ها  داده لیتحل و یگردآور کردیا که روجاز آناد است. یبنا دادهی یروش گراندد تلور ،ن پژوهشیا

 ینشیگز و یمحور باز، یکدگذارمرحلۀ سه  براساسل یشود و تحل یهمزمان دنبال م صورت به

 و ییگرا ربهجپسات یشناس یهست یبرمبنا نیکورب و اشتروس کردیرو با یگراندد تلور ،دگیر یام مجان

 باق یعم یها مصاحبه دادنامجابتدا با ان ،ن روشیاست. در ا شدهانتخاب  یریتفس یشناس معرفت

                                                           
1. Pragmatism 
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 دفاع بی یفضاها در یناامن احساس ییو معنا یذهن یها استدالل ین الگویبه تدو ،یشهروندان تهران

آمده در جامعۀ آماری دستنظریۀ به ،شیمایپ یو سپس به روش کم شد در تهران پرداخته یشهر

 یگردآور قیعم ۀمصاحب قیطر از یفیبخش ک یها دادهد. شو آزمون  یابیاعتبار تر بزرگمشابه و 

 و ینظر یریگ نمونه روش کمک به. صورت گرفت مبناییۀ نظری به روش ها داده لیتحل و شد

 گذشت ز باین یاشباع نظر ی. براشد حبهمصا 12و  3مناطق  یشهروندان تهران از نفر 23 با ،هدفمند

 و تازههای همقول و میمفاه کشف ه،یاول مراحل در شد و افزوده یریگ نمونه تمرکز و عمق به زمان

 اشباع که دیرس انیپا به یزمان یریگ نمونه. گرفت قرار مدنظر هاهمقول یغنا و عمق بعد، مراحل در

 ینظر ۀمقول کردنمشخص و لیتکم به یکمک یافاض یها داده که یزمان ایجاد شد، یعنی ینظر

 ۀمقول ده قالب در ها داده تیدرنهادند. یرس یم نظربه مشابه پس آن از ها نکردند و نمونهتری  تازه

 یک الگویدر قالب  یفیک یها افتهیو  ندشد لیتحل و یکدگذار هسته ۀمقول کی و یمحور

 براساس ها محلهها در  اطالعات و دادهز ین یدر بخش کم شد. یبند و صورت جاستخرا یمیپارادا

 ها داده یبه مطالعه و گردآور ،و با مشاهده در سطح محله ندانتخاب شد یا خوشه یریگ نمونه

شهر  12 و 3طق اساکن در من یخانوارها یدر بخش کم پژوهش نیا یآمار جامعۀ. پرداخته شد

 932،299 شاملخانوار  211،928 ،یسرشمارآمار  ینآخر برحسبکه  هستند 1389تهران در سال 

د که از هستن 12و  3شهروندان مناطق  نمونه تیمعج ،پژوهش نیدر ا .ها سکونت دارنددر آننفر 

 کل نکهیا به هجتو باشد.  انتخاب یا چندمرحله یا خوشه یریگ نمونه به روش نفر کیخانوار  دههر 

 یشهروندان باال ه محل سکونت افراد،با مراجعه ب یتدرنهااست،  نفر 399 برآوردشده نمونۀ مجح

 کمک با و یاستنباط و یکم صورت به ها افتهی لیتحل. ندپر کرد نظر مورد پرسشنامۀسال  19

 ،ن پژوهشیا یفیدر بخش ک .گرفت امجان AMOS Graphics افزار نرم با ساختار ۀمعادل یمدلساز

همگرا  یها مصاحبه از ،ییایپا و ییوار ینیگزیاج یبرا یاریمع عنوان به 1اعتماد تیحصول قابل یبرا

ز ین یاستفاده شد و در بخش کم 3کنندگانها توسط خود مشارکت افتهی ییدتأو  2همکاران ییدتأا ی

 کرونباخ یآلفا بیکمک ضر اعتماد به تیو قابل استادان داوران و کمک قضاوت به محتوا اعتبار

 شد. ییدتأو  گیریاندازه 93/1به مقدار  9/1 یباال

                                                           
1. Trustworthiness 

2. Peer review 

3. Member checking 
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 پژوهش یها افتهی
 پژوهش یفیک یها افتهیالف( 

 ییمعنا و یذهن کشف استدالل یبرا ینظر یچارچوب ۀارائن بخش از پژوهش، یهدف ا

توان  ین اساس میبر هم .است یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن احساس از یتهران شهروندان

 در یناامن ط با احساسدر ارتبارا  12 و 3 مناطق در ین پژوهش فهم شهروندان تهرانیگفت ا

 صورت بهود را جبر مدل مو یرگذارتأث یها و عالوه بر آن مؤلفه کندمی یطراح دفاع بی یفضاها

از به ین ،یگراندد تلور یفیک روشه در یساخت نظر یبرا دهد. یار قرار میدر اخت یمیپارادا

، یساز هیند نظریا فرای ینظر یالگو جاستخرا یبرا ،ن اساسیق است. بر همیعم یها مصاحبه

 .صورت گرفت 12و  3در مناطق  یتهران نفر از شهروندان 23ق با یعم ییها مصاحبه

رد جه میو بق متأهلها  آن که پانزده نفر از هستند مرد 11زن و  12کنندگان شامل  مشارکت

ل هستند که عالوه بر داشتن یا در حال تحصیعموماً شاغل افراد ز ین یلحاظ شغلهستند. به

ن مناطق یا یروزانه در معابر شهر صورت به یمورد بررس ۀمنطقده سال در  یت باالسکون

 م دریمستق طور بهن افراد بنا بر اظهار خودشان یاهستند.  آمدوشددر حال  صورت مداوم به

 یتیت امنیاز وضع یمیمستق ۀربجتو  کنندمی وآمد رفتن مناطق یدر ا یشهر دفاع بی یفضاها

ها پس از  مصاحبه شد وام جن شهروندان انیا با یقیعم یها ن مصاحبهینابراب ؛ن مناطق دارندیا

مراحل  براساسها  ل دادهیتحل یجه قرار گرفت. نتاجمورد تو یفیل کیو تحل یبررس یضبط برا

معنادار  ۀگزارمفهوم و  229ش از یباز، ب یکدگذار ۀمرحلشد و در  ارائه یکدگذار ۀگان سه

در متن  یمعنادار کل ۀگزار 229م متناظر از تعداد ومفه 231 ،بعد ۀمرحلشد. در  جاستخرا

 یراحت بهگر هستند و یدیکبا  یارتباط مفهوم یها دارا ن مقولهیشد. ا جها استخرا مصاحبه

هستند  یم تکرارین مفاهیاز ا یادیتوان گفت تعداد ز یکرد. البته م یبند را دستهها  آن توان یم

نظارت نبود ها،  نبودن نظارتیمانند کاف یمیمفاه ،مثال یبرا ؛ندبا هم دار ییباال یا همپوشانی

ن یاز ا یادیم زیو مفاه ینظارتیف، بیبه محله، نظارت ضع توجهی یبدن محله، رهاش، یرونیب

 231از  ،یند کدگذاریفرا ۀادامل شدند. در یتبد« ینظارت ضعف»مقوله به نام ک خردهیدست به 

هستند. گر یدیکبا  یارتباط مفهوم یشد که دارا جاستخرا مقولهخرده 23 ،م متناظرومفه

 یکدگذار ۀمرحلدر  یمحور هایهمقولاز خرده یاریبس ییمعنا یکینزد دلیلبهن یهمچن
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در  یسازیل شدند. مراحل تلوریتبد یمحور ۀمقول 11ود به جمو ۀمقولخرده 23 ،یمحور

 نشان داده شده است. 1 شکلدر  یا نهیزم یۀنظر

 
 پژوهش یها برآمده از مصاحبه یند تئوریفرا .1 شکل

 یژگیچند و یها دارا در متن مصاحبه شدهجم متناظر استخرایمفاه ،که عنوان شد طور همان

بودن یضمن تکرار دوم آنکه اند.اد و متنوعیز بسیارم ین مفاهیانخست آنکه هستند.  یاساس

توان  ین اساس میشود. بر هم یه ممشاهدها  آن از یدر برخ یزیاد یم، همپوشانیمفاه یبرخ

گیرد؛ را دربرمی ک به همیم نزدیمفاه ۀکه همتبدیل کرد تر  یک مفهوم انتزاعیرا به ها  ی آنراحت به

م متناظر ومفه 229معروف است،  یمحور یکه به کدگذار یکدگذاراز  ،ن مرحلهین در ایبنابرا

مقوالت، خردهم ین مفاهیوند بیتر و پ قیقد یپس از بررس یتدرنهاد. نل شدیمقوله تبدخرده 23به 

، یناامن تکرار و ، سابقهیقانون ترس، خأل اشاعۀاز:  انددست آمد که عبارتبه یمحورمقولۀ  11

، یتماعجا ی، انزوایشهر مسائل تیریسوءمد و ومرج هرجزا،  بیآس یها ، بافتاعتمادی یب

 یکدگذار ۀمرحلدر  هاهن مقولیا بیشتراع با انتز .یمنف اربجو ت یمنف یها تی، ذهنیا محله تیهو

 علتبه یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن احساس» دست آمد:به یا هستهمقولۀ ک ی، ینشیگز

 و ینظارت ضعف بستر در خاص یتیهو قالب در یمنف یها تیذهن و زا بیآس یها بافت ودجو
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 و اعتمادی یب و ومرج هرج به ،یقانون خأل و یناامن تکرار و سابقه یراهبردها با ،یمنف اربجت

گر را پوشش یمقوالت د یتواند تمام یم ایاین مقولۀ هسته «.است شده رجمن انزوای اجتماعی

 نشان داده شده است. 2دول جها در  ل مصاحبهیو تحل یند کدگذاریدهد. فرا

 ینشیو گز یمحور یمراحل کدگذار جیخرو .2دول ج

 هسته ۀمقول یمحور هایهمقول هاهمقولخرده
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 یب بدنیترس از آس

 ترس از ساختار محله

 (قانون ماندن مغفولضعف قانون )
 یخأل قانون

 ینظارت ضعف

 رمجتکرار 
 یناامن تکرار و سابقه

 محله ۀسابقءسو

 یشهر یبه فضا یاعتمادبی
 اعتمادی یب

 به شهروندان یاعتمادبی

 تنگ و ترسناک یفضاها

 نور کم از بیآس بافت

 فرسودهبافت 

 آشفته هایهمحل 
ت یریو سوءمد ومرج هرج

 یشهر مسائل
 رویه یب وساز ساخت

 یتیریمدبی

 تماعجاز ا یدور
 یتماعجا یانزوا

 امعهجبه  یاعتمادبی

 ت کاذب به محلهیهو یالقا
 یا محله تیهو

 تخلف یبرا یمکان

 طیمح یشناخت منف
 یمنف یها تیذهن

 ت به محلهیذهنءسو

 یگراندارب جاز ت یآگاه
 یمنف اربجت

 شدنتجربۀ قربانی
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و به است  یا نهیزم یۀنظرراهبرد  یاصل ۀمشخصها،  از داده میگرفتن مفاههیما ن مرحلهیدر ا

مناسب  یگذار نامدرمورد  ح کرد.یرا تشر یساز هیند نظریتوان فرا یها م ل مقولهیکمک تحل

از  نانهیبواقعو  کپارچهینو،  یطرح جو استنتا سهیمقا نده،انزیسؤاالت برانگ دنیپرسها،  مقوله

د یت بایه به خالقجدارد و با تو یا ژهیو تیخالقاز به ین افته،ینسازمانخام و  یها انبوه داده

 ۀمطالع ،یا حرفه ۀربجتخالل  از ینظر تیحساسکار باشد.  ۀادام یراهگشا یت نظریحساس

محقق  ینظر تیحساس بر پژوهش در خالل ها داده لیتحل روند و ،یشخص ۀربجت متون،

در  ییمبناۀ ینظر و یفیپژوهش ک هت مهم است که اساساًجآن  از ینظر تیحساس .دیزااف یم

 .ستها معنادادن به داده یپ

 (یهسته )مرکز ۀمقولل یتحل

آمده در دستهب یکدها ،است که در آن ینشیگز یکدگذار ۀمرحل یکدگذار ۀمرحلن یآخر

ن کار، یدهد. هدف از ا یتر ادامه م یانتزاع یرا در سطح یمحور یکدگذار ۀمرحل

ن یاست. در ا یمحور یکدگذار ۀمرحلدر  شده کسب یها ش مقولهیو پاال یساز کپارچهی

 ۀهست ۀمقولشود و  یها شرح داده م ر مقولهیوند هر مقوله با سایو پ یریگ مرحله است که شکل

 یاصل ۀمقول دهب ی. با ترکگیرد یبرمها را در م و مقولهیکه کل مفاهد یآمیست دبه یینها

 زا، بیآس یها بافت ،اعتمادی یب ،یناامن تکرار و سابقه ،یقانون خأل ترس، ۀاشاعپژوهش )

 و یمنف یها تیذهن ،یا محله تیهو ،یتماعجا یانزوا ،یشهر مسائل تیریسوءمد و ومرج هرج

ه به جظهور کرد. با تو ینشیگز یکدگذار ۀمرحلدر  یینها ۀتهس ۀمقول(، یمنف اربجت

مباحث شهروندان  ۀهمتواند  یم هستهمقولۀ توان گفت  یحات فوق میعمده و توض های همقول

 یلیتحل ۀنبجز یپوشش دهد و ن یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن احساس دربارۀرا  یتهران

شده است، ارائه ۀعمدر مقوالت یبرگرفته از سا که خود یینها ۀهست ۀمقول براساسداشته باشد. 

و  یتیهو یها بحران یامدهای، بستر و پیعلط یخود شرا ۀستیز ۀتجربدر  یشهروندان تهران

 یناامن احساس یخاص یط و بستر تعاملیدر شراها  آن کنند. یا تصور میربه، درک جرا ت یقوم

در  یا شود، انتظار ناامنیا مهجط در هر یران شیاند که ا ن کردهییرا تب یشهر دفاع بی یفضاها در

 .یابد افزایش می یشهر یفضا
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 یمیم مدل پارادایترس

 یشخص ۀربجتو  یتماعجبرساخت اپژوهش حاضر نشان داد  یفیک یها افتهی درمجموع

ن یافتد. ا یاتفاق م یط مختلفیدر شرا دفاع بی یدر فضاها یاحساس ناامن از یتهرانشهروندان 

ان یدر تهران ب دفاع بی یدر فضاها یاحساس ناامن یرا در راستا یمتفاوت یردهاکیشهروندان رو

 یبوم یک تلوریبا نام  یواحد نظر اتفاقبه ها  آن یب آرایترک براساس یاند، اما همگ کرده

ود جو دفاع بی یدر فضاها یل احساس ناامنیکه دال مسللهن یدر اها  آن ۀاند. در کل هم دهیرس

 یها اند و پاسخ ن مقوله نگاه کردهیمتفاوت به ا یکردیاز رو هرکدامارند، اما د نظر اتفاقدارد 

ک یرا در  ها یافته ۀهمتوان  یم یکرد کلیک رویاند. در  پژوهش داده یاصل سؤالبه  یمتفاوت

 ین مدل دارایشود، ا یمشاهده م 2که در شکل  گونه همانم کرد. یترس یمیمدل پارادا

ن یا یمرکز ۀدیپدامد است. یو پ راهبردگر،  ط مداخلهیه، بستر، شرادی، پدیعلط یشرا یها بخش

و  یفیک ۀمصاحب سؤاالتاست که محور  یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن مدل، احساس

شامل  یعلط یشرا ،ن مدلین در ایاست. همچن یشهروندان تهران یو مفهوم یاطالعات نظر

در مدل  یط علیاست. شرا یا محله تیهو و یمنف یها تیذهن زا، بیآس بافت ۀمؤلفسه 

م یرمستقیم و غیتواند علت مستق یاست که م یا چندگانه یاثرگذار یپژوهش دارا یمیپارادا

م یمستق یبا اثرگذار یط علیشرا ،مثال یبرا ؛باشد یشهر دفاع یب یدر فضاها یناامن احساس

ها باشد و از طرف  بحرانن یتواند عامل ا یم یشهر دفاع یب یفضاها در یناامن خود بر احساس

 یشهر دفاع یب یفضاها در یناامن ( احساسیمنف اربجبر بستر )ت یمیتواند اثر مستق یگر مید

م دارد. یرمستقیامدها اثر غیو هم بر پها راهبردهم بر  یط علیشرا، داشته باشد. عالوه بر آن

تواند بر  یم کهدارد  ودجز وین یگر ط مداخلهید گفت شرایبا یمیل مدل پاراداین در تحلیهمچن

گر  ن شرط مداخلهیم داشته باشد. ایاثر مستق یشهر دفاع یب یفضاها در یناامن احساس

 در یناامن احساس ۀدهند شتابتواند  یاست که م یشهر مسائل تیریسوءمد و ومرج هرج

 یمیر مدل پاراداب یهدوسو یگر اثر ن شرط مداخلهیا همچنین باشد. یشهر دفاع یب یفضاها

مدل اثر دارد. عالوه بر شرط  یهاراهبردو هم بر  یمرکز ۀدیپدد و همزمان هم بر دار

ه در مدل دارد. ابتدا یز اثر دوسوین دفاع بی یشهروندان در فضاها یارب منفجبستر ت ،گر مداخله

ها اثرگذار  راهبرددنبال آن بر و به یشهر دفاع یب یفضاها در یناامن م بر احساسیمستق طور به
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 ۀدیپدهم بر  یقانون خأل و یناامن تکرار و سابقه یمحور ۀمقولز با دو یها ن راهبردود است. خ

 یتماعجا یانزوا و اعتمادی یب ترس، ۀاشاع ۀمدل که شامل سه مقول یامدهایو هم بر پ یمرکز

 یفضاها در یناامن احساس ۀدکنندیتوانند بازتول یامدها خود میپ یتدرنهااست، اثرگذارند. 

 .دهدرا نشان می پژوهش یمیمدل پارادا 2 شهر تهران باشند. شکل یهرش دفاع یب

 
 پژوهش یمیپارادا مدل .2 شکل
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 ییمعنا و یذهن استدالل یبرا یت شهروندان تهرانیاز ذهن یآگاه منظور به ،ن پژوهشیدر ا

فاده خته استیا آمی یبیاز روش ترک ،یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن احساس از یتهران شهروندان

ط کامالً یود دارد که شراجو یفیو ک یکم یها از روش یبیمعموالً ترک ،ختهیآم یکردهایشد. در رو

فهم  یبرا یتر امعجد یخته دیآم یکردهایدارد. رو یفیو ک یکم یها ر روشیسابا  یمتفاوت

روزه در ام رو ینادهند. از  یکردها به محقق میر رویسه با سایدر مقا یتماعجو ا یانسان یها دهیپد

 شده است.مواجه استقبال با  یبیخته و ترکیآم یها روش یریکارگ به ،دیدج یپژوهش یکارها بیشتر

شوند و هدف  یم یآور معجاول پژوهش مرحلۀ در  یفیک یها داده ،ن پژوهشیا که در اجاز آن

 ساساح از یتهران شهروندان ییمعنا و یذهن ن استداللییتب یبرا یمدلتواند کشف  یپژوهشگر م

شود.  یممکن م ید شهروندان تهرانیبا نظر و عقا امرن یباشد، ا یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن

ن احساس ییتب ین راهبرد براین شهروندان بهتریا یکارشناسنظرهای توان گفت  یم یطورکل به

ن یمتوان ه یم یین الگویدرک اعتبار چن یبرا رو ینا. از است یشهر دفاع بی یدر فضاها یناامن

 د.کر یبررسصورت کمی بهمشابه  یآمارجامعۀ از  یعیتوان در سطح وس یموضوع را م

 پژوهش یکم یها افتهیب( 

ن ای یبرا .شود یابیشده آزمون و اعتباریطراح یبوم یپژوهش الزم است الگو یدر بخش کم

در  یرشه دفاع بی یفضاها در یناامن احساس زانیم بر رها راین متغیتوان اثر ا یمنظور م

ن اساس یز نشان داد. بر همین AMOS Graphics افزار نرمبه کمک  یساختار ۀمعادل یمدلساز

 دفاع بی یفضاها در یناامن احساس زانیم بر رهاین متغیا ریهت تأثجشدت و  نییتع منظور به

پنهان را با  ریمتغ کی سنجش ۀنحوبهره گرفته شد که  یساختار ۀمعادلمدل  کیاز  ،یشهر

 .کند یم فیشده تعرمشاهده ریمتغ یبیشترتعداد  ایاز دو  استفاده

 پژوهش یمدل کل
 آزموده مدل ،یساختار ۀمعادل یبه کمک مدلساز ،یفیمدل ک یابیآزمون و اعتبار یدر راستا

ه یگو یادیع تعداد زیمجرها از تین متغیود دارد که اجشده ومشاهدهر یمتغ 21ن مدل ی. در اشد

پژوهش هستند  یمستقل اصل یرهایشامل متغ شده مشاهده یرهایمتغ از یاند. برخ حاصل شده

مستقل  یرهاین اثر متغییتب یو برا اندشدهپژوهش مشخص  یفیبخش ک یمیکه در مدل پارادا
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ساختار  3دول ج. در اند رفتهکار به( ENA) یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن احساس نییتب بر

 مدل مشخص شده است. در ودجمو یمیترس یها و نمادها مدل با شاخص یاصل

 مدل یمیترس یرها و نمادهایمتغ .3دول ج
یمینماد ترس  مدل ساختار یاصل یها شاخص یفرع یها شاخص 

baf 

 تنگ و ترسناک یفضاها
 زا بیآس بافت

 (shE) یط علیشرا

 نور کم
 فرسودهبافت 

zeh 
 طیمح یشناخت منف

 یمنف یها تیذهن
 ت به محلهیذهنءسو

hov 
 ت کاذب به محلهیهو یالقا

 یا محله تیهو
 تخلف یبرا یمکان

mah آشفته هایهمحل 
ت یریو سوءمد ومرج هرج

 یشهر مسائل
 گر مداخله طیشرا

(shM) sak رویه یب وساز ساخت 

bim یتیریمدبی 

aga گرانیارب دجاز ت یآگاه 
 (bes) بستر یمنف اربجت

taj شدنتجربۀ قربانی 

sab 
 رمجتکرار 

 یناامن تکرار و سابقه
 (str) راهبرد

 محلهسوءسابقۀ 

kal 
 (قانون ماندنمغفولضعف قانون )

 یخأل قانون
 ینظارت ضعف

esh 

 یترس از بدنام
 ترس اشاعۀ

 (pai) امدهایپ

 یب بدنیترس از آس
 ترس از ساختار محله

bie 
 یشهر یبه فضا یاعتمادبی

 اعتمادی یب
 به شهروندان یاعتمادبی

enz 
 تماعجاز ا یدور

 یتماعجا یانزوا
 امعهجبه  یاعتمادبی

ena1 و تراکم ساختمان یشکل نظمی یب 

 یها هیموعه گوجم
 یفضاها در یناامن احساس

 یشهر دفاع بی

 یفضاها در یناامن احساس
 (ENA) یشهر دفاع بی

ena2 ییروشنابدون  یفضاها 

ena3 رهاشده یها نساختما 

ena4  مناطق ین برخییپااجارۀ 

ena5 پرتردد یها طیمح یبرخ ینابسامان 

ena6 داافتادهج یها بافت 

ena7 رمانجسهولت فرار م 
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مستقل و وابسته هستند که در  یرهایاز متغ یاصل یها آشکار شاخص یرهاین متغیا

. این متغیرها ود دارندجو یشهر دفاع یب یفضاها در یناامن احساس نییتب یبرا ییرهایمتغ

 ،(یمنف اربج)ت یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن احساس نییتببر  اثرگذار بستر اند از:عبارت

زا،  بیآس یها )بافت یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن احساس نییبر تب اثرگذار یعل طیشرا

 در یناامن احساس نییبر تب ذاراثرگگر  مداخله طیشرا ،(یا محله تیو هو یمنف یها تیذهن

 احساسبر  اثرگذار راهبرد ،(یشهر مسائل تیریسوءمد و ومرج هرج) یشهر دفاع بی یفضاها

 احساس یامدهایپ و (یقانون و خأل یناامن تکرار و )سابقه یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن

ان ی(. در بیماعتجا یو انزوا یاعتماد یبترس،  ۀاشاع) یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن

ود دارند که جهفت شاخص مختلف و یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن احساس یها شاخص

ena2 ن احساسیین وزن در تبیبیشتر یدارا 99/1ب یبا ضر« ییروشنا بدون یفضاها» یبه معن 

 یبرخ نییپا ۀارجا» یبه معن ena4ن اساس یبر هم .بوده است یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن

 یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن ن احساسییدر تب یوزن کمتر یدارا 11/1ب یبا ضر« اطقمن

پژوهش  یرهاین متغییدر تب یب اثر معناداریضرا ۀهمز یرها نیر متغیبوده است. در بحث سا

 یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن احساس ۀکنند نییتب یۀگوهفت  ۀهم ی،کلرطوبهاند.  نشان داده

 اند. ر داشتهین متغین اییدر تب زیادیت یران قابلدر شهر ته

 
 (EHN) یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن ن احساسییتب یبرا یساختار ۀمعادلمدل  .3 شکل
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نشان داده است که اثر  یمدلساز یجنتا ،یمدل در بحث روابط ساختار جیه به خروجبا تو

معنادار بوده است.  یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن ن احساسییمستقل بر تب یرهایمتغ ۀهم

 و خأل یناامن تکرار و ر سابقهی( با دو متغstrها ) راهبرد اثرتوان گفت  ین ارتباط میدر هم

م یاثر مستق 29/1ب ی( با ضرEHN) یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن ن احساسییبر تب یقانون

زا،  بیآس یها ر بافتیتغ( شامل سه مshE) یط علیز شرایاست و بعد از آن ن یو معنادار

( EHN) یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن ن احساسییبر تب یا محله تیو هو یمنف یها تیذهن

ب یز با ضری( نshMگر ) ط مداخلهین اثر شرایم و معنادار دارد. همچنیاثر مستق 21/1ب یبا ضر

م و یز اثر مستقیامدها نیبسترها و پ ،ادشدهی یرهایمعنادار بوده است. عالوه بر متغ 32/1

 داشته است. یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن بر احساس یمعنادار

 ،مثال یبرا؛ ل کردیز تحلیدر مدل را ن یروابط ساختار یتوان برخ یم یعالوه بر روابط اصل

 یها راهبردو هم بر  یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن احساس نییتب یهم بر بسترها یط علیشرا

ط یشراجداگانۀ ن اثر یمعنادار دارد. همچن اثر یشهر دفاع بی یفضاها در یاامنن ن احساسییتب

معنادار بوده  یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن ن احساسییتب یها راهبردگر و بستر بر  مداخله

م و یاثر مستق یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن ن احساسییتب یها راهبردخود  ،تیدرنهااست. 

بودن تمام مثبتاند. در کل  داشته یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن احساس یامدهایبر پ یمعنادار

 ود در مدل است.جم و معناداربودن روابط مویمستق یایمدل گو یعامل یبارها

عه جمرا یونیرگرس یها ر آشکار بر پنهان، به وزنیتفاوت معنادار اثر متغ یبررس منظور به

 ۀن مقدار که از محاسبیشود. ا یخوانده م یبا نسبت بحران است که یمقدار C.Rشود. مقدار  یم

( S.Eار )یمع یبه خطا Estimateپارامتر  یبرا راستانداردیغ ۀنسبت مقدار برآوردشد

 یصفر یۀدهد که در صورت رد فرض یشود، نشان م یهمان پارامتر حاصل م یبرا شده محاسبه

ر سه یود دارد. مقادجتا چه حد احتمال خطا ودهد،  ین پارامتر را برابر صفر قرار میکه مقدار ا

 قضاوت ،2دول جه با مقدار صفر است. در یفرض دییتأ ی( به معناP( در قسمت )***ستاره )

ر جخطا من جۀو صفر به صفر در شده محاسبهب ین ضریود تفاوت معنادار بجکردن به و

ن است که یا یینها یجۀتاست، ن قبول قابلزان خطا یدرصد م 2نکه تا یه به اجشود. با تو یم
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ن اظهارات یا یکلطوربهتفاوت معنادار با صفر است.  یموارد دارا یدر تمام شده محاسبهپارامتر 

 مناسب است. یآمار ۀامعج تر بزرگ یها نمونه یبرا

 AMOSافزار  ود در مدل با نرمجمو یروابط ساختار یونیرگرس یها برآورد وزن .4دول ج

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

bes <--- shE 0.553 0.134 4.113 *** 
 

Str <--- bes 0.366 0.104 3.518 *** 
 

Str <--- shM 0.175 0.043 4.048 *** 
 

Str <--- shE 0.684 0.166 4.112 *** 
 

pai <--- Str 1.280 0.142 9.022 *** 
 

ENA <--- shM 1.107 0.240 4.610 *** 
 

ENA <--- shE 0.725 0.143 5.079 *** 
 

ENA <--- pai 0.278 0.082 3.369 *** 
 

ENA <--- Str 0.500 
    

ENA <--- bes 0.606 0.123 4.919 *** 
 

ena1 <--- ENA 1.000 
    

ena2 <--- ENA 1.551 0.233 6.664 *** 
 

ena3 <--- ENA 0.606 0.123 4.919 *** 
 

ena4 <--- ENA 1.482 0.223 6.643 *** 
 

ena5 <--- ENA 0.925 0.135 6.848 *** 
 

ena6 <--- ENA 1.152 0.167 6.881 *** 
 

ena7 <--- ENA 0.718 0.225 3.195 .001 
 

aga <--- bes 1.000 
    

mah <--- shM 1.000 
    

sab <--- Str 1.000 
    

sak <--- shM 0.678 0.557 1.217 .224 
 

esh <--- pai 1.000 
    

bie <--- pai 0.880 0.118 7.489 *** 
 

hov <--- shE 1.000 
    

taj <--- bes 1.295 0.158 8.220 *** 
 

baf <--- shE 0.962 0.159 6.055 *** 
 

zeh <--- shE 0.713 0.079 9.032 *** 
 

kal <--- Str 1.570 0.353 4.452 *** 
 

enz <--- pai 1.069 0.141 7.566 *** 
 

bim <--- shM 0.794 0.096 8.268 *** 
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 برازش مدل یها شاخص یبررس

و  یمعنا و مفهوم نظر ین دارایمعنادار و همچن یلحاظ آماربهکه  یک مدل نظریافتن ی

 یبرا ،ن روشیاست. در ا یساختار ۀمعادل یمدلساز یریکارگ به یۀاولباشد، هدف  یکاربرد

زان یارها به همراه مین معیا 2دول جود دارد. در جو یادیز یارهایمدل، مع یبرازندگ یابیارزش

 یها برازندگ ن شاخصیمدل پژوهش ارائه شده است. ا یآمده برادستبهمورد قبول و مقدار 

 یو تناسب خوب مدل است. به عبارت یبرازندگ گرنشاندهند که  یرا نشان م شده یطراحمدل 

شد،  دییتأ یبرازندگ یها ن مدل توسط شاخصیا که اجشود. از آن ید مییق تأیتحق یمدل نظر

 استفاده کرد. ها هیفرضآزمون  یتوان از آن برا یم

 ییمدل نها یبرازندگ یها شاخص .5دول ج

 نماد شاخص برازش 
-دست بهمقدار 

 آمده

برازش 

 قبول قابل
 ر شاخصیتفس

 یها شاخص

 برازش مطلق

 ییکویشاخص ن

 برازش
GFI 991/1 دییتأ 1/9از  تر بزرگ 

 ییکویشاخص ن

 شده لیتعدبرازش 
AGFI 912/1 دییتأ 1/9از  تر بزرگ 

 یها شاخص

 یقیبرازش تطب

شاخص برازش 

 ارنشدهجهن
TLI 918/1 دییتأ 1/9از  تر بزرگ 

شاخص برازش 

 یقیتطب
CFI 993/1 دییتأ 1/9از  تر بزرگ 

شاخص برازش 

 شیافزا
IFI 922/1 دییتأ 1/9از  تر بزرگ 

 یها شاخص

 برازش مقتصد

شاخص برازش 

 هارشدجمقتصد هن
PNFI 931/1 دییتأ 1/2از  تر بزرگ 

ن یانگیمریشۀ 

 یمربعات خطا

 برآورد

RMSEA 892/1 دییتأ 1/1از  تر کوچک 

دو به  ینسبت کا

 یآزاددرجۀ 
CMIN/df 82/2 دییتأ 3تا  1ن یمقدار ب 
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 یریگ هیجنت و بحث
وامع جدر  د بوده و امروزهیدجم و یوامع قدج برای دیتهد ینتر بزرگهمواره  یاحساس ناامن

ضرورت  ،ن اساسیبر هماز گذشته است.  بیشتر مراتب بهن احساس یدامنه و حدود ا ،یشهر

ش یش از پیز هستند، بین دفاع بی یفضاها یشهرها که دارا در کالن یاحساس ناامن ۀمطالع

 ییمعنا و یذهن استدالل و تیذهن از یآگاه منظور به ،پژوهش نیا درابد. ی یم ضرورت

 ختهیآم ای یبیترک روش از یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن احساس از یرانته شهروندان

 یاصل ۀمقول ده بیترک نشان داد که با ییمبنا نظریۀ ازبا استفاده  یفیک یها افتهی .شد استفاده

 زا، بیآس یها بافت ،اعتمادی یب ،یناامن تکرار و سابقه ،یقانون خأل ترس، ۀاشاع) پژوهش

 و یمنف یها تیذهن ،یا محله تیهو ،یتماعجا یانزوا ،یشهر مسائل تیریسوءمد و ومرج هرج

 مقوالت به هجتو با. کرد ظهور ینشیگز یکدگذار ۀمرحل در یینها ۀهست ۀمقول ،(یمنف اربجت

 علتبه یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن احساس که گفت توان یم فوق حاتیتوض و عمده

 و ینظارت ضعف بستر در خاص یتیهو قالب در یمنف یها تیذهن و زا بیآس یها بافت ودجو

 و اعتمادی یب و ومرج هرج به یقانون خأل و یناامن تکرار و سابقه یراهبردها با یمنف اربجت

 را یتهران شهروندان مباحث ۀهم تواند یمهسته  مقولۀ . ایناست شده رجمن انزوای اجتماعی

. باشد داشته یلیتحل ۀنبج زین و دهد ششپو یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن احساس دربارۀ

 شهروندان است، شدهارائه ۀعمد مقوالت ریسا از برگرفته خود که یینها ۀهست ۀمقول براساس

 را یقوم و یتیهو یها بحران یامدهایپ و بستر ،یعل طیشرا خود ۀستیز ۀتجرب در یتهران

 در یناامن احساس یخاص یتعامل بستر و طیشرا درها  آن .کنند یم تصور ای درک ربه،جت

 در یناامن انتظار شود، ایمه اج هر در طیشرا نیا که اند کرده نییتب را یشهر دفاع بی یفضاها

زا،  بیآس علت بافتن یتر مهمشهروندان در  یپنداشت ذهن براساس .رود یم باال یشهر یفضا

شرط تحقق ن یتر مهم عنوان ها به آن خورند که از یچشم مبهت محله یو هو یمنف یها تیذهن

ن یاد کرد. ایتوان  یم یشهر مسائل تیریسوءمد و ومرج هرج یدهندگ با مداخله و شتاب یناامن

به  یقانون و خأل یناامن تکرار و سابقه یها راهبردافته و با یرشد  یارب منفجروند در بستر ت

 شود. یمر جشهروندان من یتماعجا یو انزوا اعتمادی یبترس در محله،  ۀاشاع یامدهایپ

دفاع قابل یفضاها یها یاز تلور حاضرق یشده در تحقارائهات یبه نظر هجتوبا ن یهمچن
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، رم )کالرک(جاز  یوضع یریشگیپ، یفرج یر یۀنظرلسون(، یشکسته )و ۀرجپنومن(، ی)ن

تراکم  یۀنظر)آموس راپوپورت( و  یتفاوت فرهنگ یۀنظر ،اکوب(ج) ینظارت یها فرصت

 یها از نشانه یا موعهجم ،ن منظریاز ا. موضوع مورد مطالعه استفاده شد نییتب منظور بهت یمعج

، رمانجم یاختفا یمناسب برا یها مکان، ف در شبیضع ییل روشنایاز قب یکیزیو ف یطیمح

، ها( پارک ی)مثل برخ یبودن و نبود فرصت نظارتمحاط(، یرگذرهاز)مثل  یکیو تار یخلوت

)مثل  یبدون متول یها مکانمخروبه و متروکه(  یها ساختمان)مثل  یفرسودگ و نظمی یب

-باغ)مثل  یریپذنایترؤک(، یتنگ و بار یها کوچهفرار )نبود امکان ، (رهاشده یها ساختمان

 یداریو ناپا ثباتی یب، (ها ها و پله نگیمثل پارک) ینظارتفرصت  نبود (،یشهر درون های

، مترو( های یستگاها)مثل  تیمعجم و تراک ازدحام (،یمسافربر یها انهیت )مثل پایمعج

 ،ن اساسیبر ا .قرار گرفته است مدنظر، بوده یکه همراه با احساس ناامن یامننا فرض یشپ

تراکم  ،یشهر یفضاها ۀعرصنظارت مداوم بر  نبود، یشهر ینامناسب فضا یو معمار یطراح

احساس  ۀدکنندیتشدمله عوامل جاز  یامننا فرض یشپبه و یحضور افراد غر، تیمعجن ییپا

، به یاحساس ناامن ییو معنا یل ذهنیضمن کشف دال ن پژوهشیا. شهروندان بوده است یناامن

ل یتحل یجنتارا به اثبات رساند و  شده کشف یها مؤلفهن یب یز روابط ساختارین یروش کم

 یفضاها در یناامن احساس نییتب بر مستقل یرهایمتغ ۀهم مدل نشان داد که اثر یساختار

 تکرار و سابقه یها راهبرد اثر گفت توان یم زمینه نیهم در. است بوده معنادار یشهر دفاع بی

 29/1 بیضر با یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن احساس نییتب بر یقانون خأل و یناامن

 زا، بیآس یها بافت ریمتغ سه شامل یعل طیشرا زین آن از بعد و است معنادار و میمستق

 با یشهر دفاع بی یفضاها در یناامن احساس نییتب بر یا محله تیهو و یمنف یها تیذهن

 بیضر با زین ومرج هرج گر مداخله شرط اثر نیهمچن. دارد معنادار و میمستق اثر 21/1 بیضر

 ۀاشاع یامدهایپ و یارب منفجبستر ت اثر یادشده یرهایمتغ بر عالوه. است بوده معنادار 32/1

 یفضاها در یناامن احساس بر یمعنادار و میمستق اثر زین یتماعجا یو انزوا اعتمادی یبترس، 

 .است داشته یشهر دفاع بی
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