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 و عوامل مؤثر بر آن یشهر یت فضاهایفکیت در یامن احساس تیاهم یبررس

 و محالت پیرامون شهر همدان مرکزی پیاده راهمطالعه موردی:  

 
 ،استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیالن – 1حسن احمدی

 ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیالنبرنامه -شهرسازی کارشناسی ارشددانشجوی  -مهرداد مهرجو 

 
 05/05/1400تاریخ پذیرش:                                                                                                            22/11/1399تاریخ دریافت:

 

 

 چکیده
ت عدم طرح است که در صورشهروندان م موردنیازعنوان مسئله امنیت در فضاهای شهری به احساس

 ین متغیرب علیوابط رتعیین هدف پژوهش، شرایط برای وقوع جرم بسیار مستعدتر است.  هاآنامنیت در 
 ز عواملنظمی او دستیابی به چارچوب م امنیت و متغیر وابسته کیفیت فضاهای شهری احساسمستقل 

در  بستگی ونوع هم از، . روش تحقیقدر مطالعات شهری است قرار دادن مورداستفادهر بر آن، برای مؤث
. استفاده شدشنامه تکنیک پرس آوری اطالعات، ازجمع های تحلیلی است. نحوهرچوب روشچا

ای بین صورت خوشهمونه نیز بهنانجام شد. جامعه  کنندگانمراجعهنفر از  365ها بین پرسشنامه
تحلیل در  گردید. حاسبهم 899/0کرونباخ ب شد و پایایی پرسشنامه با الفایکارشناسان و شهروندان انتخا

 کنندهیینتبن اولی 655/0مسیر پژوهش حاضر، ریسک و مخاطره )ریسک اعتماد کردن( با ضریب مسیر 
ی بین همبستگ شهر همدان است. نتایج ضریبمرکزی  پیاده راهامنیت در کیفیت فضای شهری  احساس
یاد زو دارای سطح معناداری بسیار  925/0امنیت بر کیفیت فضاهای شهری  احساسمتغیر 

(000/0(Sig:  زایش هری نیز افامنیت افزایش یابد، کیفیت فضای ش احساسمیزان  هرچقدراست، یعنی
 نظمیبی و اعتماد کردن ریسک میزان دهندگانپاسخ که است آن از حاکی توصیفی هاییافته یابد.می

 دهندگانپاسخ اکثر تماعی؛اج حمایت متغیر با ارتباط در. اندکرده ارزیابی باالیی سطح در را اجتماعی
 در را اجتماع امر در هاآن یاری و امداد و نداشتند امیدی اضطراری مواقع در دیگران کمک به نسبت
 کزیمر پیاده راه محیط در یارکزهب جرائم وقوع میزان دهندگانپاسخ همچنین. دانستندمی پایین سطح
 ستا آن نمایانگر پژوهش نتایج .کنندمی ارزیابی پایینی سطح در نیز را پیرامونی محالت و همدان شهر
 و رائمج بروز از درک اجتماعی، نظمیبی متغیرهای با مستقل متغیر عنوانبه امنیت احساس که

 کردن اعتماد ریسک و اجتماعی حمایت ،هاکاربری-هافعالیت اجتماعی، اجتماعی، نظارت بزهکاری،
 .دارد داریمعنی همبستگی

 

 .مدانه، مرکزی امام پیاده راه فضای شهری، میدان امام،امنیت،  احساس :یکلیدگان واژ
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 مقدمه

فضاهایی  توانیم برا میند. مفهوم فضای شهری رفضاهای شهری باید امکان ارتباطات اجتماعی و فرهنگی را فراهم کن

دم را که عموم مرهای بافت شهری های عمومی و بخشکه دسترسی بدون محدودیت دارند، تعمیم دهیم و همه عرصه

 به برابر دسترسی چنانچه ،دیگرعبارتیبه (.Bornioli et al, 2018) به آن دسترسی فیزیکی دارند، فضای شهری بنامیم

 اهشک مقوله این در جتماعی؛ا جدایی و تمایز به تهدید گردد، فراهم جامعه افراد همه برای شهر، در عمومی هایعرصه

ها عنوان محیط تعامل انسانفضاهای شهری به (.Mehaffy et al, 2019: 5) گیردمی شکل فرهنگی تنوع و یابدمی

تهدیدها مانند جرم،  مردم در فضاهای شهری با انواع (.Amegbor et al, 2018)و ایمن باشند درکقابلالزم است 

 (.Kim, 2019) رو هستندها روبهتروریسم، آلودگی هوا و آب، زلزله و سیل، تداخل حرکت وسایل نقلیه پیاده

های اجتماعی اند و در رشد آسیبهای نامطلوب شهری، مشکالت بسیاری را برای امنیت شهروندان ایجاد کردهمحیط

 سازنهزمی و آن سبب نابودی نامناسب شهری فضای و امنیت کنندهزیادی تأمین حد تا مناسب شهری فضای ؛ندمؤثر هست

های کیفیت صامنیت در فضاهای شهری یکی از شاخ احساس (.Kimpton, 2017) است معضالت و هاآسیب انواع

ترین نیاز انسان است. یامنیت، یکی از بنیاد بهیاز پیامدهای نبود امنیت است. ن ترینمهمهای اجتماعی از آسیب ؛فضاست

منیت روی ادر سایه  ها و رسیدن به همه کماالت انسانیآرامش، رشد، شکوفایی انسان، بروز همه استعدادها و خالقیت

 (.Ruijsbroek et al, 2016)دانند . دانشمندان امنیت را یکی از نیازهای اساسی انسان میدهدمی

بنابراین، امنیت و تأثیر عوامل محیطی بر این مهم بر کسی پوشیده نیست.  متعدد بودنعاد متنوع و پیچیدگی، داشتن اب

 ,Carmona) نمایند فراهم را شهروندان خدمات تأمین و دسترسی در عدالت باید خود، نقش به توجه با شهری فضاهای

جزئی مهم از فضای عمومی شهری هستند و نقش مهمی در تسهیل تعامل اجتماعی و  هاپیاده راهامروزه  (.49 :2019

 فضاهای در شهروندان مؤثرتر حضور سبب شهرها، امنیت در افزایش (.Bonnie & Mak, 2018) حفظ انسجام دارند

 فعالیت، زندگی، کهنحویبه دارد؛ به دنبال را فضا، زیبایی و کارایی سرزندگی، هویت، تقویت و شودیم ایمن

. بود خواهیم یترافزون رشد شاهد و اقتصادی مالی نظر از درنتیجه و گیردیم بیشتری رونق وکارکسب و گذارییهسرما

 (.De Silva et al, 2017) بود خواهد گذارانیهسرما و مردم دافع ناامن، فضاهای در مقابل

 کهیطوربه کند،می جلب خود سویبه را هاانسان و دارند را شدگیگم حس ایجاد توان شهری، همچنین، فضاهای

 اساس، این بر (.Kim, 2018: 257) یابندمی خود اجتماعی زندگی برای متناسب بستری عنوانبه را فضاها این هاانسان

 بنابراین؛. ردیپذمی ریتأث هم و گذاردیم ریتأث او بر هم هک هستند مواجه انسان نام به یموضوع با یشهر یفضاها

 در ازهاین نیا از یکی. یابدیم تیاهم هاطیمح این در انسان اساسی و اولیه یازهاین به ییپاسخگو منظوربه هاییتالش

 فضاها نیا در یتیجمع مکترا شیافزا و شهرها روزافزون توسعه و گسترش با هک است، «تیامن حس» شهروندان یزندگ

امنیت  احساسیک اجتماع سالم و  زمینهیشپامنیت  (.Mahrous et al, 2018: 3059) است برخوردار بسزایی تیاهم از

امنیت ناشی از آن است؛  احساسجوامع انسانی است و سعادت یک اجتماع در گروه حفظ و بقای امنیت و  توسعهبسترساز 

ای دارد. برخی از امنیت، اهمیت فزاینده احساس، برقراری امنیت در ساختار شهری و برخورداری شهروندان از روازاین

ای نزدیک با هم کنند. فضا و جرم رابطهفضاهای شهری هستند که زمینه را برای برهم خوردن نظم و امنیت فراهم می

رد کعمل ز بایل و هندسه خاص و نکبا شنسبت به حس امنیت متفاوت  هایمکان رفتار انسان در فضا ودارند؛ بنابراین، 

ی برای ایجاد امنیت در آن خاص هایانسان در بروز رفتار کمحر؛ فضا ،موارد از یاریبس درو بوده  در آن، متفاوتنهفته 

و دارای انتقال حس امنیت به مردم  یاجتماع ینابسامان دورازبهآرام و  یجاد فضاهایاست. ا یضرور یامر مکان و فضا،

 یفضا هایمطلوبیتاز  یکیعنوآنبه یشهر یزندگ یاساس یازهایق توجه به نیطر از فضاهای شهریت یفکیش یز افزاین



  1039 … شهری فضاهای کیفیت در امنیت احساس اهمیت بررسی /و مهرجو حمدی ا

و ابعاد  گیردمیان خاص به خود کم هک ی، نقشیالبدک یفضا یاز موارد نوع طراح یاریبس در .آیدمی حساببه یشهر

 با یشهر یفضاها دیگرعبارتیبهگردند.  س ناامنکا بالعیامن  هاه فضاک گرددمیمنجر  محدوده یک یاجتماع

، یو طراح ریزیبرنامهاز  یناش یو فرهنگ یاز اثرات اجتماع یجدا .باشندمیبروز جرم  کمحر یبه نحو هایشانویژگی

و  یشهر جرائماهش ک، یشهر یفضاها یطیت محیفکیو بهبود  یرفتار شهروند یبر الگوها یامن شهر هایمحیط

 .است بااهمیتیو موضوع مستقل  استن وقوع جرم،ک

اهای عمومی زندگی در فض درواقع. اندشدهتبدیل هاپیاده راه، به سیستم سواره محورامروزه در سرتاسر دنیا مراکز شهری 

است و زندگی شهری  یافتهافزایشای طور برجستههای تجاری، بهچه نزدیک و چه دور از فعالیت هاپیاده راههمانند 

ویکرد مجدد ر، ضرورت مروزیاکامالً تفریحی و اجتماعی آمیخته با مقوله امنیت رشد یافته است؛ بنابراین، در شهرهای 

 قرارگرفتهشهری  جدی مدیران موردتوجهشهری  ونقلحملترین روش ترین و با امنیتسالم عنوانبهبه حرکت پیاده 

و  ترینپراهمیتتواند از و می آمیزددرمیهای انسان همواره با نیازها و خواسته« هحرکت پیاد»است. توجه به موضوع 

نیت در ام احساسکنندگان از فضای شهری تلقی شود. لذا توجه به مسئله ترین موارد در حقوق طبیعی استفادهضروری

 ساحساجهت  ختلف؛ بخصوص ازها از جهات مارتقاء رضایتمندی افراد از این محیط منظوربهکیفیت فضاهای شهری 

ن عوامل یاه مجموعه کتواند حائز اهمیت واقع شود. می شهر همدانمرکزی و محالت اطراف  پیاده راهامنیت در 

و  نشهر همداکزی مراده یمحور پ) موردمطالعه در مطرح ساختن موضوع پژوهش است. محدوده یاصل هایانگیزه

یری آن در و قرارگد ن معبر داریه اک ایویژهگاه یل جایقرار دارد. به دل همدانشهر  یخیتار در بافت محالت اطراف آن(

 یتاش در راسن پژوهیه، در اادیمحور پ نیاز ا وآمدهارفت یل حجم باالین به دلیهمچن و بافت تاریخی شهر همدان

 از یکی عنوانهبت یامن، روهمین از . شودمی ور تالشکمذ پیاده راه امنیت در کیفیت احساسعوامل مؤثر بر  ییشناسا

 یریر برگدبرای  مضاعف یتیو از اهم رودمیبه شمار  یشهر هایمحیطدر  حضور پذیری بر و اساسی مؤثر هایمؤلفه

ز ا یکی انعنوبهت یامن ،یشهرمطالعات  در ،روازاینشهروندان برخوردار است.  یبرا یطیمح شیآرامش و آسا احساس

 یسترب یهرش یفضاها، روایناز .قرار دارد یشهر ریزانبرنامهو طراحان  موردتوجه کیفیت زندگیمهم  هایشاخص

 یمش را براآرا آن الوه برع تیامن احساس و در صورت وجود گیردمیندان قرار شهرو مورداستفاده هکهستند  یاجتماع

اربران کت را در یرضا ت ویبمطلو احساس همچنین وساکنین  یاجتماع و تعامالت هافعالیتطح س و، کندمیهر مهیا ش

ی به هری و دستیابکیفیت فضاهای ش امنیت در احساس اهمیت رابطه بررسی ف پژوهش حاضر،هد .دهدمیافزایش 

 در مطالعات شهری است.قرار دادن  مورداستفادهچارچوب منظمی از عوامل مؤثر بر آن، برای 

 است: قرارازاینپژوهش حاضر  سؤاالت

 ؟ی بستگی داردعواملچه  هب و محالت پیرامون آن، شهر همدانمرکزی  پیاده راهی فضا امنیت در احساس - 

 جود دارد؟ورابطه رامونی آن، و محالت پی شهر همدانمرکزی  پیاده راهی امنیت با کیفیت فضا احساسآیا بین  -

 در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا فرضیه زیر مورد آزمون قرار گیرد:

رابطه معناداری  آن پیرامونی محالت و شهر همدان مرکزی پیاده راه فضایامنیت با کیفیت  احساسرسد بین به نظر می

 وجود دارد.

، طور عمده نقش عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگیکه به شده استانجامامنیت  احساسهای متعددی در زمینه پژوهش

را  اندشدهمانجا تاکنونعاتی که به همین منظور مطال اندکردهامنیت بررسی  احساسرا بر  یشناخترواناقتصادی و 

 است: شدهارائهدر قالب جدول زیر بررسی و پیشینه پژوهش،  عنوانبه
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 . پیشینه پژوهش1 شماره جدول

 نتایج عنوان و سال مؤلف

اسریسران و 
 (2015همکاران )

شهری، در  یهاپارکترس از جرم در 
 کواالالمپور

 در امنظمیپارک، ن در تنها حضور م،کترا گیاهی، پوشش چون هایییژگیو
 جرائمص خصو در پیشین اطالعات پارک، با آشنایی پارک، در عناصر چیدمان

ر د مؤثر عوامل زا جرائم در شدن قربانی پیشین تجربیات و پارک در افتاده اتفاق
 است. کواالالمپور شهری یهاپارک از کنندگاناستفاده امنیت احساس میزان

ماهروس و 
 (2018همکاران )

 رد شده درک امنیت و فیزیکی هایویژگی
 مصر زمینه در بررسی: شهری هایپارک

 امنیتی و بررسی فیزیکی هایویژگی از یک هر بین داریمعنی همبستگی نتایج
 و نگهداری و اندازچشم طراحی عامل عاملی، تحلیل یک. داشت همراه را به

 در شدهادراک امنیت مهم هایکننده بینیپیش را راه یافتن و مشاهده قابلیت
 .دانست شهری هایپارک

اودوفوا و همکاران 
(2019) 

ایمنی شخصی درک شده در محیط 
 : مطالعه موردی نیجریه درشدهساخته
 تفریحی شهری هایسایت

 شده درک ایمنی مورد در جمعیتی-اجتماعی هایداده که دهدمی نشان هایافته
 شهری یحیتفر مراکز پذیرش و الگوها از استفاده تفریحی، رفتار درک برای
 است مهم تفریحی هایسایت مدیریت و شهر ریزیبرنامه برای .هستند مهم
 باید و نیست درکقابل ایمنی معنای به اندازه یک به جرم وقوع بدانیم که

 .گیرد قرار موردمطالعه جداگانه

اتونی و همکاران 
(2021) 

 سبز مسیر یک مسن از افراد ایمنی درک
محیط  و اجتماعی محیط ارتباط: شهری
 شدهساخته

 و هاجاده کشیطخ روسازی، ،هانیمکت مانند شدهساخته محیط هایویژگی
 بر تا شودمی تالقی اجتماعی محیط عناصر با طبیعی برگ و شاخ بافرهای

 فعال، ونقلحمل مسیر سبز شهری از. بگذارد تأثیر مسن افراد شده درک ایمنی
 ،کردیم حمایت مسن افراد از بسیاری برای اجتماعی تعامل و فراغت اوقات
 با مسن افراد برای ویژهبه ،کردندیم ایجاد را ترس نیز خاصی عوامل

 .حرکتی هایمحدودیت

رسولی شورستان 
(1397) 

 و کالبدی عوامل نقش تحلیل و بررسی
 فضاهای در امنیت احساسبر  اجتماعی

 گرگان شهری

 بااحساس ریمعنادا رابطه اجتماعی و البدیک یهاشاخصحاصل  نتایج بر بنا
 است آن نگربیا متغیره چند رگرسیون نتایج تحلیل همچنین. است داشته امنیت

 منیتا احساس وابستهمتغیر  بر درصد 38 تا البدیک مستقل متغیرهای هک
 و داشته است حیطم آلودگی مستقل متغیر بر را تأثیر باالترین و بوده تأثیرگذار

 نیتام احساس وابسته متغیر بر درصد 64 تا اجتماعی مستقل متغیرهای
 است بوده پلیس دعملکر مستقل متغیر به مربوط تأثیر باالترین بوده و تأثیرگذار

 همکارانمؤیدفر و 
(1398) 

 امنیت احساس فضایی پراکنش بر تحلیلی
 رویکو الگوی از استفاده با یزد استان در

 آمدهدستبه Q قدارن میانگیم با زدی استان دهندیم نشان پژوهش هاییافته
 که دارد یبمطلو نسبتاً تیوضع یانسان تیامن احساس از نظر 443/0 با برابر

 مقدار اب خاتم شهرستان و در بهترین سطح 033/0 مقدار با اشکذر شهرستان
 شهرستان .دارند قرار یانسان تیامن احساس ازنظر تیوضع نیبدتر در 883/0

 که است اشتهند یمطلوب طیشرا تیامن احساسازنظر  زد،ی استان تیمرکز با زدی
 استان نیا رد تیامن احساس شیافزا در یتیجمع و اداری تمرکز دهدمی نشان

 نداشته است رییتأث

 بررسی تأثیر عوامل کالبدی بوستان پلیس (1399جاللیان )
مطالعه شهروندان )امنیت  احساسبر 

 (پارستهران بوستان موردی:

ب پلیس نامطلو کالبدی در پارک یهاشاخص، دهدیمنتایج این پژوهش نشان 
و  البدیامنیت شهروندان کم است. همچنین میان ساختار ک احساسو میزان 
ای . متغیرهشودیمر و مستقیمی مشاهده امنیت رابطه آماری معنادا احساس

بر  تقیمیفعالیت و شاخص کیفیت بصری، تأثیر مس متغیرکالبدی(، ) یزیکیف
 دارند. امنیت اجتماعی احساس

 

 مبانی نظری 

برای حیات جوامع از  خودخودیبههای توسعه است و تدوین نظم و امنیت امنیت یکی از نیازهای اساسی و از شاخص

یابیم که امنیت همیشه یکی از مسائل اساسی و حیاتی اهمیت فراوانی برخوردار بوده است؛ با مروری بر تاریخ جوامع درمی

ها و معضالت امنیتی، روزگار را سپری فارغ از دغدغه دیرزمانیای را سراغ نداریم که بشر بوده است و در تاریخ جامعه

اجتماعی است که  -شناختیای روانامنیت پدیده احساس، روازاین (.Rey Gozalo et al, 2019: 126) کرده باشد

محیط  اوضاعهای مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط و ناشی از تجربه احساسباشد. این می دارای ابعاد گوناگون
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ای امنیت سازه احساسشناسی، . به لحاظ روشکنندگوناگون آن را تجربه می صورتبهپیرامونی است و افراد مختلف 

متفاوت ظهور یافته و به اشکال مختلف نیز  یهاگونهچندبعدی و در ارتباط با شرایط اجتماعی و افراد مختلف به 

گیری روانی مثبت امنیت، نوعی ذهنیت و جهت احساس (.Zavadskas et al, 2019) گیری استو اندازه سنجشقابل

بخش( شهروندان؛ نسبت به عدم تأثیرگذاری حضوری و بروز رویدادها و وقایع ضد کننده و آرامشنعبخش، قا)رضایت

های امنیت اجتماعی، ثبات سیاسی، انسجام هویتی، یکپارچگی و امنیت سرزمینی امنیتی در شرایط فعلی و آتی در حوزه

 هستند هم از متمایز بعد دو دارای امنیت مفهوم تبیین در مفاهیم از بسیاری همچنین (.De Donder et al, 2013) است

 قرار ارزیابی مورد محیطی و رفتاری عینی پارامترهای با بعد، این که ،«عینی» بعد یکی. گرفت نظر در را هاآن باید که

 ابعاد دارای امنیت ؛دیگربیانبه گردد،می درک جامعه از امنیت احساس اساس بر که است، «ذهنی» بعد دیگری و گیردمی

 آن از که ذهنی بعد اما است، بررسیقابل جنایت و جرم وقوع آمار اساس بر عموماً عینی ابعاد که است عینی و ذهنی

 (.95: 1396 همکاران، و منتظرالحجه)دارد  شناختیروان عوامل از تأثیر زیادی گردد،می یاد امنیت احساس عنوانبه

 جامعه آن در جرم وجود یا عدم وجود میزان از شهروندان روانی احساس به جامعه کی در فردی سطح در امنیت احساس

 از منبعث صرفاً ناامنی احساس این ولی است؛ تریینپا امنیت احساسباشد  باالتر جرم فراوانی میزان هرچه و گرددیبرم

 آن در شهروندان اماباشد،  داشته وجود امنیت جامعه کی در است ممکن. بود نخواهد جامعه کی امنیت در وجود عدم

 در آسایش و راحتی موجب مکان حس اساس، این بر (.Kim et al, 2020) بالعکس و باشند نداشته امنیت احساس

 یادآور جامعه، فرهنگی و اجتماعی روابط از حمایت مردم، فرهنگی فهم از حمایت عاطفی، درک امنیت، احساس محیط،

 ،کنندگاناستفاده سوی از محیط کیفیت از رضایت محیط، از بهتر برداریبهره برای هویت به دستیابی گذشته، تجارب

 احساس شهری فضاهای در (.Bishop & Marshall, 2017: 65) شودمی آن در حضور تداوم و محیط به تعلق احساس

به  و نندک برقرار ارتباط خود همشهریان با شوند، جاجابه بتوانند آزادانه شهروندان هک معناست این به شهری امنیت

 جنسی نابرابری یا روحی و اذیت جسمی و آزار و خشونت با یا شوند تهدید کهآن بدون بپردازند؛ اجتماعی هاییتفعال

 ،یافتگیسازمان نشانگر خود هک است... و جان مال، از خاطر شهروندان امنیت معنای به امنیت احساس. شوند مواجه

 نبود و خاطر اطمینان آرامش، شهر امنیت (.Lachapelle & Cloutier, 2017) است جامعه ثبات بودن با و قانونمندی

و  تأسیسات ،هاسازمان ،هاساختمان شهری، فضاهای شهروندان، شهر، خطر علیه و تهدید هرگونه از شهروندان هراس

 شود، موجب را شهروندان ناامنی در احساس و نگرانی هک شهر زندگی در مهم عناصر سایر و شهری هاییرساختز

 و شودیم تلقی شهر توسعه یهابرنامه اثربخشی معیار منزلهبه هک شهری توسعه معیارهای از یکی. شودیم تعریف

 قرار تحت تأثیر را شهر در شهروندان نقش و حضور چگونگی ویژهبه شهر، پویای آن تبعبهو  شهروندان رفتارهای

 (.Lord et al, 2018) است شهر در شدن جرم قربانی از ترس احساس ،دهدیم

 عدم صورت در که است مطرح شهروندان موردنیاز مسئله عنوانبه شهری فضاهای در امنیت احساس اساس، این بر  

 تریناساسی از عمومی، هایعرصه در امنیت احساس. است مستعدتر بسیار جرم وقوع برای شرایط هاآن در امنیت

 عوامل و امنیت ابعاد شهری، فضاهای در امنیت حس به ،بیندراین که. است شهری فضاهای کیفیت هایشاخص

 از آزادی احساس» بر امنیت، مفهوم درباره لغت فرهنگ در شدهبیان تعاریف. گرددمی اشاره امنیت احساس بر تأثیرگذار

 ارتباط امنیت، (.Chu et al, 2017: 46) تأکیددارند است، ذهنی و عینی امنیت بر ناظر که «ایمنی احساس» یا «ترس

 فضای و امنیت کنندهینتأم زیادی حد تا شهری مناسب فضای کی. دارد شهری محیط یفیتک و فضا با مستقیمی

فضاهای  شهری، نامناسب فضاهای. است اجتماعی معضالت و هایبآس انواع سازینهزمو  آن برنده بین از نامناسب

 و هاساختمان میان در سبب به همین. هستند اجتماعی و شهری امنیت یدکنندهتهد عوامل از ناامن، محالت و دفاعیب



 1401 پاییز ،3شمارۀ ،54 دورۀ انسانی، جغرافیای هایپژوهش   1042

: مانند آورد؛ فراهم شهروندان برای را آرامش و امنیتی امکانات و بهبود بخشد را شهری زندگی تا است نیاز وسایلی بناها،

 پرچم، پایه آبخوری، سطل زباله، تبلیغاتی، تابلوهای اتوبوس، ایستگاه سرپناه چراغ، پایه روشنایی و بندراه هاییلهم، هانرده

 یهاپل ؛کنندیم ناامنی احساس اغلب، شهر، سطح در هنگام تردد زنان... . و آب جوی روی عرضی یهاپل ساعت،

 در آب جوی روی یهاپل فاصله ،کباری بسیار نقاط برخی در و ناهموارند روهایادهپ هستند؛ و وحشتناک ترسناک زیرگذر،

 مناسب جوانان ورزشی یهاکفش برای تنها عریض هاییجو روی از پریدن و است زیاد بسیار شهر هاییابانخ برخی

 هوایی یهاپل ؛زنان نه و است

 تمامیمهن یهاساختمان ،هاکنج و متولی، کمال بدون امالک ،هایگود و فرورفته هایینزم تبلیغاتی، آگهی با شده پوشیده

 و امنیت میزان از و خورندمی چشم به شهرها نارک و گوشه در هک هستند دفاعییب فضاهای از متروک، یا رهاشده و

 کاهدیم ،اندیناامن احساس مستعد بیشتر نابرابرشان شدهیفتعر پیش از موقعیت دلیل به کهزنان  ویژهبه مردم اعتماد

(Ottoni et al, 2016 .)روشنایی و نور از استفاده است، مؤثر حس امنیت افزایش در هک عواملی ترینمهم از یکی 

 هک سیک به نخست: دهدیم انجام ارک دو نور بنابراین شوند؛ دیده و ببینند هک کندیم کمک مردم به مناسب نور. باشدیم

 مراقبت تحت احساس قوهافزایش  با شودیم موجب امر این. ببیند ترواضح هک کندیم کمک است، وضعیت کی ناظر

 تعامالت برای بستری خود که شهری فضاهای ،روازاین (.Odufuwa et al, 2019) یابد اهشک جرم ارتکاب بودن،

این  غیر در. باشد داشته نیز را خود کنندگاناستفاده امنیت تأمین توان بایستمی دهند،می تشکیل را شهروندان اجتماعی

 و سرزندگی کاهش سبب امر این که بود، نخواهند هاآن در خود اوقات گذران به حاضر اجبار صورت در افراد ،صورت

 Khalili) شوند تبدیل اجتماعی نظارت بدون و مرده گمشده، فضاهایی به تبدیل درنهایت و شده شهری فضاهای پویایی

& Nayyeri Fallah, 2018: 445.) عمومی  فضای قلمرو ،ترسندیم یا کنندیم آسایش عدم احساس مردم هک درجایی

 فضاهای ،کتاری یهاکوچه. آن فضاهاست در حضور از ترس به مربوط گاهی فضاها بعضی از استفاده عدم. کندیم تنزل

 رخ است ممکن آن در خاصی اتفاقات هک فضاهایی همچنین ،اندپرشدهناجور  یهاآدم با هک شلوغی خیلی یا و خلوت

 و بسته جوانان، و گدایان، ولگردها توسط هک ییهامکان به ورودی و عرضکم روهاییادهپ. فضاهاست این ازجمله دهد،

 Mendes de) دارند ترس شدن قربانی از مردان از بیشتر زنان طورکلیبه. هستند فضاها این ازجمله نیز ،شوندیم سد یا

Leon et al, 2009.)  

بنابراین،  گردد.ندان میدر بین شهرو خاطرتعلقوحی باعث ایجاد حس ر -در همین راستا، افزایش امنیت و آسایش روانی

 یوبمطل یتینط امین است شراکرا ممیجامعه است، ز ت دریامن از وجود ترمهمجامعه  ت دریه حس امنک رسدمی به نظر

در ایجاد  ی و امنیتجایگاه ایمنه و در ادام ت نکنند.یامن احساس شهروندان وجودبااینوجود داشته باشد، اما در جامعه 

 :است شدهارائهنظران مختلف های شهری در اندیشه صاحبکیفیت مطلوب محیط
 

 پردازان در مورد جایگاه ایمنی و امنیت. دیدگاه نظریه2 شماره جدول

 تعاریف پردازاننظریه

 بیل هیلر

به  تواندیمعمومی که  یهاشبکهمتأخر است که بر ارتباط میان وضعیت فضایی و حرکت و تحلیل  نظریصاحب
ردم مو حضور ا. از نظر فضای شهری بینجامد، توجه بسیار نشان داده است ترمناسبنتایج کاربردی در طراحی 

طبیعی  صورتبهفضا  یکآن یلهوسبهامنیت را در فضای عمومی افزایش داده و ابزارهای اولیه را که  احساس
ا در فضای ایمنی ر احساسنماید. هیلر معتقد است حضور مردم چه غریبه و چه آشنا گردد را فراهم میمراقبت می

نابراین بار داد. طبیعی مورد نظارت قر صورتبهفضا را  توانیماست که به کمک آن  اییلهوسعمومی ارتقا داده و 
 .دهدیمیش منیت را افزاا احساسآن  تبعبهوی به دنبال خصوصیات شکلی فضاست که حضور مردم و 

 دین و زلینکا ال
 برنان

تر از تر قابل زیستسوم و در کتاب منظر ایمن: ایجاد اجتماعات ایمن هزارههستند که در آستانه  پردازانییدهادیگر 
طرحی فضاهای عمومی برای ارتقای ادراکات امنیتی،  عنوانبهریزی و طراحی، منظرسازی ایمن را طریق برنامه
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 کنند.امنیت تعریف می احساسکاهش جرم، ترس از جرم و 

 راجرز ریچارد

 عنوانبه را عمومی عرصه کوچک، یارهس یک برای شهرهایی عنوان با خود اثر در که است نظریصاحب دیگر
 هاییمشخصه دارای باید رپایدا شهر یک که دارد اعتقاد زیرا نمایدمی معرفی شهرها در تحرک و مشوق عامل

 مه اطالعات که سانآ ارتباطات درنهایت و امنیت احساس تنوع، ،چندمرکزی و فشردگی زیبایی، عدالت، همچون
 .شود مبادله الکترونیکی هم و چهره به چهره صورتبه

 جیکوبز جین
 آن روهاییادهپ و هایابانخ ویژهبه شهر عمومی فضاهای ماندمی ذهن به بیشتر شهر یک از که آنچه است معتقد

 تبعیض و جدایی بر ایوارونه تأثیر روپیاده امنیت و وبرخاستنشست افزایش که کندمی اشاره جیکوبز. هستند
 .کنند لبج خود به را بیشتری ساکنان بتوانند آنکه برای باشند سرزنده باید روهاپیاده بنابراین. دارد نژادی

 گیدنز آنتونی

 هب اصطالح این .است آن وسیع معنای به امنیت احساس مهم هایصورت از یکی وجودی امنیت است معتقد
 کنش مادی و اجتماعی هایمحیط دوام و خود هویت شخصیت تداوم به هاانسان بیشتر که گرددبرمی اطمینانی

 در روزمره امور و عادات واسطهبه زندگی روزهای نخستین از امنیت نوع این احساس. دارند خود اطراف در
 .آیدمی پدید انسان هایفعالیت

 لوهمان نیکالس
 احساس. دهدمی ارائه ناآشنا حوزه و آشنا حوزه به فردی جهان بندیطبقه بر تأکید با را خود امنیت است معتقد
 حوزه در تامنی احساس ایجاد حلراه اتنه وی. گذاردمی ناآشنا دنیای به پا فرد که آیدمی وجود به زمانی ناامنی
 .داندمی انتزاعی هایسیستم به اعتماد را ناآشنا

 (1396نایبی و سلیمانی، )منبع: 

 

میان متغیرها  سویهیکرابطه  در الگوی تحلیلی حاضر، برخود،  شدهانجامدر پژوهش (، 1387) امیر کافیبر اساس نظر 

کنند. یمها توجه ل متغیرو متقاب دوسویه، غالباً به رابطه موردبررسی، رویکردهای نظری باوجوداینتأکید شده است. 

ماد تواند ریسک و مخاطره )ریسک اعتمی اجتماعی نظمیبیکنند که ها بر این نکته تأکید میبرخی نظریه کهچنان

ترس نیز  وناامنی  احساسشود. همچنین ناامنی و ترس می احساسکردن( را ایجاد کند و ریسک مخاطره نیز سبب 

تباطات آنان و و محدود شدن ار زنان خصوصبههای اجتماعی، گیری افراد از فعالیتتواند موجب کنارهخود می نوبهبه

ای معیوب میان خهچر درواقعنظمی اجتماعی فراهم سازد. و زمینه مناسبی را برای بی غیررسمیکنترل اجتماعی  تضعیف

 کنند. لیدبازتورا تولید و  یکدیگرتوانند دارد که می دوجو ناامنی و ترس احساسنظمی اجتماعی، ریسک و مخاطره و بی
 

 
 امنیت احساس. الگوی تحلیلی عوامل مؤثر بر 1 شماره شکل

 

بر اساس موضوع  شدهانجامهای های پژوهشاست، از شاخص مشاهدهقابل، 2شماره  در جدولکه  طورهماندر ادامه و 

چنین شده است و همامنیت در کیفیت فضاهای شهری استفاده احساسپژوهش حاضر مستندسازی و در ارزیابی 

 :شوندیممختصر بیان  صورتبه شدهانجام هاییشینهپ
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 . پیشینه و تجارب پژوهش3 شماره جدول

 روش یا نتیجه هاشاخص عنوان پژوهش نویسندگان

بوردا و -والخو
همکاران، 

2020 

 کیفیت از ادراک بر مبتنی شناختی نقشه
 در پیاده عابر از شده درک رویپیاده
 شهری روهایپیاده

 ، وضعیت مبلمانپیاده راهکیفیت خدمات، وضعیت 
عمومی،  ونقلحملشهری، دسترسی به 

 رو، وضعیت امنیت و ...، ایمنی پیادهمحیطیزیست

مدل معادالت 
 (SEM) یساختار

جهان و 
همکاران، 

2020 

 روهایپیاده خدمات کیفیت تحلیل و تجزیه
 در با مختلط ترافیک شرایط در پیاده عابر
 نهفته متغیرهای گرفتن نظر

قت، ، امنیت از سرپیاده راهدسترسی، سطح پاکیزگی 
 کالبدی پیاده راه یهاجنبه، فعالیت

 معادالت مدل
 (SEM) یساختار

بیوینا و پاریدا، 
2019 

 از پیاده عابر شده درک سطح سازیمدل
 ریساختا معادله رویکرد یک: روهاپیاده

ی، ایمنی، امنیت، تحرک و زیرساخت، آسایش و راحت
 ... و پیاده راه، سطح پیاده راهگشت پلیس، روشنایی 

 معادالت مدل
 (SEM) یساختار

بررسی تأثیر عوامل کالبدی بوستان پلیس  1399جاللیان، 
امنیت شهروندان؛ مطالعه  احساسبر 

 پارستهرانموردی: بوستان 

 تحلیل رگرسیون کالبدی، فعالیت، کیفیت بصری

منتظرالحجه و 
همکاران، 

1396 

امنیت  بر حسسنجش عوامل کالبدی مؤثر 
 در فضاهای شهری از دیدگاه سالمندان

 رد،ایمنی، نوروروشنایی، بافت شهری، نظارت، عملک
مبلمان شهری، شبکه دسترسی، آسایش، کیفیت 

 منظر،

خطی رگرسیون 
، همبستگی چندگانه

 پیرسون

ایزدی و حقی، 
1394 

امنیت در فضاهای عمومی  احساسارتقای 
 گیری از طراحی شهریبا بهره

تحلیل عاملی  کیفیات بصری، نظارت، کالبد، فعالیت
 اکتشافی

لطفی و 
همکاران، 

1393 

امنیت در فضاهای عمومی؛  احساسبررسی 
 شیراز شهرکالنمطالعه موردی 

ونقل، آلودگی محیطی، دسترسی به خدمات حمل
میزان روشنایی، فرم فضا، ازدحام، کیفیت کلی 

 ین،و کاربری زم هافعالیتسکونت در فضا، کیفیت 

 ،F-Testآزمون 

امینی و 
همکاران، 

1392 

ارزیابی عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت 
نمونه فضاهای عمومی در شهرهای جدید؛ 

 پرند شهر جدید: موردی

دسترسی، تعامل اجتماعی، حس تعلق به مکان، 
 امنیت احساسآلودگی محیط، اختالط کاربری، 

، یرسونپ همبستگی
، Tآزمون 

ANOVA 

، امیر کافی
1387 

؛ بر آنامنیت و عوامل مؤثر  احساسبررسی 
 شهر تهران :موردمطالعه

هکاری، و بز بروز جرائم، درک از یاجتماع نظمیبی
کردن(، حمایت  اعتماد ریسکمخاطره )ریسک و 

 اجتماعی

رگرسیون و 
 همبستگی

 

 کنندگاناستفادهکنندگان است. ، هر فضا دارای قلمرو و نظارت خاصی از سوی استفادهشدهانجامطبق مطالعات  طورکلیبه

و خوانایی  پذیریدسترسکنند. مسئولیت می احساساز فضا ممکن است گروه یا افراد خاصی باشند که نسبت به آن فضا 

انتخاب نمایند و در فضاهای  ترتمامهرچهخود را با آسایش و راحتی  وآمدرفتگردد تا افراد جهت حرکت فضا سبب می

امیر ) رودمجرمان در فضا از بین می بیهوده گردیاتالف وقت و  ینهزمشهری سردرگم نشوند. بدین منظور از طرفی، 

گیرند. در مقوله دفاعی از خود قرار میکنندگان، کمتر در معرض خطر بیمراجعه . و از سوی دیگر، عابران و(1387، کافی

ریسک مخاطره )نظمی اجتماعی، درک از بروز جرائم و بزهکاری، ریسک و هایی همچون؛ بیامنیت، مؤلفه احساس

در فضاهای شهری باید  هاآن هایزیر مؤلفه و هاکاربریو  هافعالیت، نظارت اجتماعی و حمایت اجتماعی، (اعتماد کردن

پذیری، های دسترسمؤلفه فضاهاشهروندان در این  (. و برای1394؛ ایزدی و حقی، 1387، امیر کافی) برطرف گردد

، با استفاده از 3)که از جدول  های مختلطدسترسی برای اقشار، حس امنیت، تعامالت اجتماعی، حس مکان و کاربری

سنجش ها و عوامل مورد ارزیابی در پژوهش با تأکید بر شاخص؛ است شدهستخراجاهای پیشین مستندسازی و پژوهش

موجب افزایش کیفیت فضاهای شهری ( بودن با مروری بر متون مربوطه استخراج شد. گیریاندازهقابلو  پذیری

امنیت نسبت به فضاهای شهری را درک  احساساین عوامل وجود داشته باشد شهروندان اهمیت  گردد، اگر در محیطمی

های کیفیت فضاهای شهری نیز متغیر مستقل و مؤلفه عنوانبهامنیت  احساسهای در این پژوهش، مؤلفهکنند. می

 2توان به مدل شکل آنچه تا به کنون بیان شد، می درباره اینبنابر. شده استگرفتهن متغیر وابسته در نظر عنوابه
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 .یافتدست

 

 
 پژوهش مدل مفهومی. 2 شماره شکل

 

 مورد مطالعهمحدوده 

این  نقشهمعروف است. طرح و  میدان امام خمینی همدان میدان بزرگی است که امروزه با نام میدان مرکزی همدان

های میدان . ابنیه اطراف میدان، شبیه ساختمانتهیه و اجرا گردید کارل فریش تر توسط مهندس معمار آلمانیمیدان پیش

قسمت  همهرو آن تخریب و بخش ماشین 1396ولی در شهریور  .است شدهساخته "باروک" آباد تهران و به سبکحسن

افتتاح شد با وجود قدمت تقریباً یک قرن هنوز این میدان  96اسفند  29در  پیاده راهتبدیل شد؛ و این  پیاده راهمیدان، به 

ها از کشی یا انشعاب خیابان. طراحی و اصول خیابانکرده استحفظ  بازار همدان ها وموقعیت ارتباطی خود را با خیابان

زیر نفوذ همین میدان مرکزی  غیرمستقیمردد، باز گتر میاین میدان دایره شکل، به نحوی است که هر چه شهر گسترده

های اکباتان، باباطاهر، درجه به نام 60متری منظم با زاویه  30شش خیابان  ؛منطقه همدان، از این میدان شهر است.

 مجموعهخیابان، خیابان اکباتان است که در خود  ینمشهورتر .شود، تختی و شهدا منشعب میبوعلی سیناشریعتی، 

 دادهجایهگمتانه؛ نخستین پایتخت ایران، موزه و کلیسای گرگوری استیپانوس، به همراه بازار قدیمی شهر را  ٔ تپه

همدان در امتداد خیابان اکباتان، دیگر خیابان  بوعلی سینایخیابان مواصالتی بوعلی از میدان امام به میدان آرامگاه است. 

چنین شهرهایی در و  است.مرکزی شهر همدان معروف  پیاده راهکه به  اندشدهتبدیلاین میدان است که به پیاده راه 

میدان مرکزی شهر همدان مربوط به دوره د. نشودوایر متحدالمرکز نامیده می جغرافیای شهری، شهرهای شعاعی با

های بارز این میدان و بزرگ و مطرح کشور است. یکی از ویژگی هامیدانپهلوی و نماد شهرسازی مدرن بوده و یکی از 

 .ها و بازارهای همدان استعلت حفظ جایگاه آن، موقعیت ارتباطی با سایر خیابان

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 در شهر همدان مرکزی پیاده راه. موقعیت 3 شماره شکل

 

 پژوهشروش 

امنیت و متغیر وابسته کیفیت فضاهای شهری است. روش  احساسبین متغیر مستقل  علیهدف پژوهش، تعیین روابط 

از تکنیک آوری اطالعات، های تحلیلی است. نحوه جمعتحقیق در این پژوهش از نوع همبستگی و در چارچوب روش

و  پذیریسنجش ها و عوامل مورد ارزیابی در پژوهش با تأکید بر استفاده شد. شاخص پرسشنامه محقق ساخته

امنیت، چهار عامل مؤثر از  احساسبودن با مروری بر متون مربوطه استخراج شد. برای بررسی رابطه  گیریاندازهقابل

، حمایت اجتماعی ،(اعتماد کردنو بزهکاری، ریسک و مخاطره )ریسک  جرائمنظمی اجتماعی، درک از بروز قبیل؛ بی

. بدین منظور تعداد عوامل قرار گرفتمورد پرسش  زیر مؤلفه 29دارای  اجتماعی، اجتماعی، نظارت هاکاربری -هافعالیت

مستندسازی شد. از آزمون آماری همبستگی پیرسون و  موردمطالعهو متناسب با محدوده  شدهاستخراجهای و شاخص

شهر مرکزی  پیاده راهامنیت با کیفیت فضاهای شهری در محدوده  احساسرگرسیون خطی برای بررسی رابطه بین 

مدل محاسبه و  -برازش داده یهاشاخصبه بررسی  SmartPLS افزارنرمپرداخته شد. و با و محالت پیرامون  همدان

ساختاری در پژوهش نسبت به متغیرها ارائه شد. برای محاسبه پایایی و روایی )میانگین واریانس مدل تحلیلی 

شهر مرکزی  پیاده راهبه فضاهای شهری  کنندگانمراجعهنفر از  365ها بین ، عوامل پرسشنامه(AVE شدهاستخراج

ای بین خوشهصورت انجام شد. جامعه نمونه نیز بهو کارشناسان شهرسازی و علوم اجتماعی  و محالت پیرامونی همدان

مطلوب و گردید. که نشان از  محاسبه 899/0کرونباخ  آلفایانتخاب شد و پایایی پرسشنامه با  کارشناسان و شهروندان

 پیاده راهمطالعه موردی،  استفاده شد. SPSS 24ها از ها دارد. برای بررسی و تحلیل دادهپرسشنامه قبول بودن،قابل

پیاده که در چندین سال اخیر به این محدوده در مرکزیت شهر قرار دارد  است. و محالت پیرامونی شهر همدانمرکزی 

قرار گرفت تا در این بررسی مشخص گردد که  موردپژوهش ، در همین راستاشده استتبدیلمرکزی شهر همدان  راه

ه امنیت از نظر آنان به چ احساسامنیتی نسبت به این فضای شهری دارند یا اینکه  احساس کنندگانمراجعهشهروندان و 

در  مورداستفادهها و ابعاد گیری شده است. شاخصاندازهدر یک مرحله  یریگنمونهبستگی دارد. این مرحله از  عواملی

-5بسیارکم و -1، گیری شدای اندازهگزینه 5یکرت ها با طیف لدارند. که تمامی شاخص چندبعدیپژوهش ساختاری 
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 .است بسیار زیاد
 

 امنیت احساس. روایی، پایایی، میانگین و انحراف معیار پرسشنامه 4 شماره جدول

 M SD α AVE هاشاخص ابعاد

ی
ب

ی
ی اجتماع

نظم
 

 742/0 856/0 119/1 140/2 مواد مخدرمیزان خریدوفروش 

 667/0 720/1 معتادان حضور علنیو  مواد مخدرمیزان مصرف 

 674/0 700/1 میزان سرقت اتومبیل

 318/1 720/2 میزان سرقت از منازل

 410/1 900/2 در این فضا از شهروندان برداریکالهمیزان 

 428/1 980/2 میزان اخاذی و زورگیری از شهروندان در این مکان

 302/1 960/2 برای مردم در این فضا ایجاد مزاحمتمیزان 

درک از بروز 
 جرائم

 و بزهکاری

 وعدرمجم مرکزی پیاده راهدر  یارکبزه جرائموقوع  زانیبه نظر شما م
 است؟چقدر 

680/2 324/1 798/0 768/0 

ک و 
ریس

مخاطره )
ک 

ریس
اعتماد کردن

) 

 904/0 892/0 239/1 800/2 خالی گذاشتن منزل به مدت چند روز

 348/1 200/3 اتومبیل در خیابان بدون قفل و زنجیر رها کردنترک و 

 347/1 960/2 حمل پول نقد به مقدار زیاد

 397/1 840/2 گذاریجهت سرمایهسپردان سرمایه به فرد دیگری 

 386/1 760/2 تنهاییبهمالت مهم اانجام مع

 249/1 120/3 قدم زدن در مسیرهای خلوت

 371/1 240/3 در شب تنهاییبهها تردد خانم

 277/1 060/3 ر شبدهای مسافرکش شخصی تردد با ماشین

 392/1 200/3 شدهخرابکمک به سرنشینان ماشینی که در شب 

 345/1 740/2 فرستادن کودکان به مدرسه در مسیر طوالنی

حمایت 
 اجتماعی

 یرقت افرادس ایمورد تعرض  درجایی یروز ، اگردهیدمی چقدر احتمال
 ند؟یایشما ب کمک د، مردم بهیریگ قرار

820/2 282/1 801/0 835/0 

ت
نظار

 

 امام داندر جداره میمیران نظارت طبیعی و همگانی از طریق بازشوها 
 برای جلوگیری از تجمع افراد بزهکار و نابهنجار

189/3 114/1 782/0 791/0 

بر  هبلندمرتبها میزان نظارت شهروندان از طریق بازشوهای ساختمان
 اطراف میدان امام دفاع در محالتفضاهای بی

02/3 35/1 

معی جهای باز و میزان نظارت شهروندان از طریق گردهمایی در عرصه
 مرکز محالت()

357/3 452/1 

ت
فعالی

ها
- 

ی
کاربر

 ها

میدان  پیرامونهای دارای حیات شبانه در محالت میزان کاربری

 امام

671/3 128/1 901/0 863/0 

دی حچه  میدان امام تا مونپیراشما با فضاهای شهری محالت  آشنایی

 است؟

519/3 012/1 

ها از و یا خروجی مونپیراهای محالت میزان قابلیت خوانایی ورودی

 محالت به میدان امام

546/2 235/1 

 401/1 734/2 است؟ زانیمیدان امام تا چه می مونپیراکیفیت شبکه معابر در محالت 

 782/0 824/0 604/1 045/2 مامان ادر محالت و فضای شهری میدمیزان عملکرد نیروهای انتظامی  اجتماعی

 و نموپیرامیزان روابط و تعامالت اجتماعی شهروندان در محالت 
 میدان امام

276/3 753/1 

ان امام و مید مونپیرادر جداره محالت  هافعالیت سازگاریمیزان 

 ایجاد تعامل در فضاهای شهری منظوربه

435/3 294/1 
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 شهری کیفیت فضاهای، پایایی، میانگین و انحراف معیار پرسشنامه ییروا .5 شماره جدول

 M SD α AVE هاشاخص ابعاد

س
دستر

ی
پذیر

 895/0 306/2 ونقل عمومی در این فضادسترسی به انواع وسایل حمل 

882/0 782/0 

 کنندگاناستفادهونقل عمومی متناسب با نیاز آیا فراوانی وسایل حمل
 از این فضا

100/3 195/1 

 310/1 887/2 های اتوبوس و تاکسی در این فضاتوزیع ایستگاه

 910/1 198/2 های پارکینگدسترسی به پارکینگ یا زمین

ی 
ی برا

دسترس

اقشار
 

 676/1 121/3 به این فضا سواراندسترسی افراد پیاده و دوچرخه

855/0 786/0 
در  کانو کود زنانتا چه حد با این جمله موافقید: چگونگی حضور 

 این فضا
723/2 312/1 

 545/1 386/3 میزان حضور افراد معلول و ناتوان در این فضا

ی
ت اجتماع

ال
تعام

ه وستان چگوندمکانی برای قرار مالقات با  عنوانبهاین فضا را  
 کنید؟ارزیابی می

856/2 651/1 

ا ت بمیزان وجود فضاهای شاد و سرزنده مانند کافه جهت مالقا 812/0 888/0
 دوستان

025/3 672/0 

 901/1 900/2 میزان ارتباط با افراد در این فضا

س 
ح

مکان
 347/1 827/2 هاها و مکانوجود نشانهمیزان یادآوری خاطرات در این فضا با  

891/0 831/0 
 427/1 952/2 میزان میل و رغبت شما برای حضور در این فضا

ی
کاربر

ط
ی مختل

ها
 504/1 648/2 ها در این فضامیزان انواع مغازه 

804/0 751/0 

 743/0 598/3 ااین فض و مراسم مذهبی و فرهنگی در هافعالیتمیزان برگزاری 

 485/1 791/2 میزان فعالیت سرگرمی و خدماتی در این فضا

ه و خانمیزان فضاهای مناسب جهت گذران اوقات فراغت مانند کتاب
 پارک

826/2 349/1 

ی
آلودگ

ط
ی محی

ها
 

 546/1 102/3 لنارضایتی از آلودگی ناشی از زباله و آشغا احساسمیزان 

989/0 863/0 

 761/1 209/3 های صنعتینارضایتی از آلودگی ناشی از فعالیت احساسمیزان 

الب نارضایتی از آلودگی ناشی از رواناب و فاض احساسمیزان 
 هاجوی

782/2 267/1 

 942/1 942/2 هوا گردوغبارنارضایتی از آلودگی ناشی از  احساسمیزان 

 729/1 965/2 ارهای ناسازگنارضایتی از آلودگی ناشی از کاربری احساسمیزان 

 

 هایافتهبحث و 

. بر این اساس هستند زنان صددر 7/21مردان و  دهندگانپاسخدرصد  3/78، نمایان است 5جدول  که در طورهمان

به  نامهپرسشلب میدانی که در قا هاییافتهبر اساس  ،روازایناست.  زنانبیشتر از مرکزی  پیاده راهحضور مردان در 

درصد بیشترین، و در ادامه  9/58این است که افراد دارای تحصیالت کارشناسی  دهندهنشان، میزان تحصیالت آمد دست

بیشترین  به ترتیبد درص 2/4درصد و کارشناسی و باالتر  8/12درصد، دیپلم  1/24افراد دارای تحصیالت کاردانی 

که  اندورداشتهحض محدودههدفی خاص در  منظوربهکه افرادی  دهدیممطالعات نشان  بیندراینکه  اندداشتهفراوانی را 

طراف، ا ر محالتخود د ای رفتن به محل زندگی، رهگذر برپارک خودرو خود در محالت اطراف میدان امام باهدفخی بر

 .اندبوده انهای اطراف میدبرخی شاغل در خیابان درنهایتمحالت نزدیک و اطراف میدان بوده و افرادی هم ساکن 

 

 

 

 

 



  1049 … شهری فضاهای کیفیت در امنیت احساس اهمیت بررسی /و مهرجو حمدی ا

 . درصد فراوانی مشخصات پاسخگویان6 شماره جدول

 متغیر طبقه فراوانی درصد

 مرد 209 3/78

 زن 156 7/21 جنسیت

 مجموع 365 100

 آزاد 144 3/43

 نوع اشتغال

 کارمند دولتی 112 2/28

 دانشجو 34 5/9

 مشاغل عالی 75 19

 مجموع 365 100

 دیپلم 23 8/12

میزان 

 تحصیالت

 کاردانی 96 1/24

 کارشناسی 239 9/58

 کارشناسی ارشد و باالتر 7 2/4

 مجموع 365 100

 متأهل 176 3/41

 مجرد 189 7/58 وضعیت تأهل

 مجموع 365 100

 در اطراف میدان پارک خودرو 94 1/29

 هدف مراجعه

 رهگذر 146 7/38

 ساکن محالت نزدیک میدان 43 11

 شاغل در اطراف میدان 82 2/21

 مجموع 365 100

 

 اییت فضاهامنیت با کیف اساحسبین معناداری رابطه  اینکه،قرار دادن فرض پژوهش مبنی بر  موردبررسیمنظور به

فرضیات  رای آزمونباز همبستگی پیرسون و محالت پیرامون شهر همدان مرکزی  پیاده راهشهری وجود دارد که در 

 های آزمون به شرح زیر است:استفاده گردید، یافته
 

 . همبستگی بین متغیرهای وابسته و مستقل پژوهش7 شماره جدول

 کیفیت فضاهای شهری هاشاخص نام متغیر

 داریمعنی ضریب همبستگی

ت 
اهمی

س
احسا

 
ت

امنی
 

 000/0 749/0 اجتماعی نظمیبی

 000/0 704/0 و بزهکاری جرائمدرک از بروز 

 020/0 862/0 ریسک و مخاطره )ریسک اعتماد کردن(

 011/0 839/0 حمایت اجتماعی

 000/0 688/0 هاکاربری -هافعالیت

 001/0 911/0 نظارت اجتماعی

 000/0 857/0 اجتماعی

 000/0 871/0 امنیتمیزان کلی حس  

 

امنیت و همچنین میزان کلی حس امنیت با کیفیت فضاهای  احساساست که، بین ابعاد  قرارازاینهای پژوهش یافته

 پیاده راهاجتماعی و کیفیت فضاهای شهری در  نظارتدارد. رابطه بین  وجود شهری رابطه مستقیم، مثبت و معناداری
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 با استفاده ازتوجه  نیاز بهکه این امر  ؛دارای بیشترین همبستگی است =P 91/0 و محالت پیرامونی شهر همدانمرکزی 

 پیاده راهکسبه و ساکنان از سوی  های شبانههای عمومی و ایجاد گردهماییاز طریق عرصه اجتماعی و نظارتهمیاری 

اجتماعی حس امنیت دارند؛  نظارتکه بیشترین تأثیر را بر شاخص  طلبدرا می و محالت پیرامونی شهر همدانمرکزی 

 .است=P 68/0حس امنیت و کیفیت فضاهای شهری دارای کمترین ضریب همبستگی  هاکاربری و هافعالیترابطه بین 

( که در شدهگمنسبت به فضاهای خلوتی ) مرکزی پیاده راهمشغول در جداره  لینشاغساکنان محالت، شهروندان و که 

 ، از نظر آنان،شناختی کلی و یا جزئی نسبت به این فضاها دارند ؛هستند شهر همدانمرکزی  پیاده راه مونپیرامحالت 

به یک فضای شهری  شدهگمبرای تبدیل فضای شهری و  باشندیمشب برای تردد افراد ناامن  ها در پاسی ازاین مکان

والن و مدیران شهری مسئ از سویشهری و ...  یهامبلمانمناسب، نصب  ینورپرداز نیازمندها این مکان سرزنده و امن،

 است.

رفتن گ؛ با در نظر =P 86/0بین ریسک اعتماد کردن حس امنیت و کیفیت فضاهای شهری  رابطههمچنین 

 زیرمعیارهایی همانند:

های اطراف خیابان های مسافرکش شخصی دربا ماشین در شب، تردد تنهاییبهها در شب، تردد خانم تنهاییبهقدم زدن 

نظمی است. بی قبولقابلمطلوبی تا حد  ساکنان و شاغلین،میدان، فرستادن کودکان به مدرسه در مسیر طوالنی از نظر 

از زمانی  اذعان داشتن، به میدان و کسبه کنندگانمراجعه؛ از نظر =P 74/0اجتماعی حس امنیت با ضریب همبستگی 

است، میزان سرقت از منازل، میزان اخاذی و زورگیری از شهروندان در این مکان،  شدهتبدیل پیاده راهکه میدان امام به 

معتادان، سرقت اتومبیل در خود  حضور علنیو  مواد مخدربرای مردم در این فضا، میزان مصرف  ایجاد مزاحمتمیزان 

گرفت که نظارت و حمایت اجتماعی در  نتیجه توانیمبنابراین، است.  یافتهکاهشنیز میدان حذف و در محالت اطراف 

شود، ، فضا با سرزندگی و تعاملی خاص از سوی شهروندان مواجه میپیاده راهو تبدیل آن به  چنینیاینفضاهای شهری 

 احساسهای مورد تحلیل بنابراین، با توجه به مؤلفه. شودمیامنیت در بین مردم  احساسکه این سبب به وجود آمدن 

های آن بیشتر شود و میزان همبستگی شاخص=P /871امنیت  احساسبیان کرد که هر چه میزان  نتواامنیت، می

و مراسمات مذهبی و  هافعالیتبرگزاری  ؛ازجمله، امنیت احساسدارای  شهری میزان تبدیل فضاهای شهری، به فضاهای

و کودکان در این فضا، دسترسی به  زنانفرهنگی، فعالیت سرگرمی و خدماتی، میزان ارتباط بین افراد، چگونگی حضور 

متناسب و ... نیز  سواردوچرخهه و های اتوبوس و تاکسی، دسترسی افراد پیادوسایط نقلیه عمومی، توزیع ایستگاه انواع

 یهاشاخصبررسی تأثیر رابطه معناداری بین  منظوربه روازاینیابد. امنیت در این فضای شهری، افزایش می بااحساس

، با توجه به توزیع نرمال اجرا شد و محالت پیرامونی شهر همدانمرکزی  پیاده راه کیفیت فضای شهریبا  امنیت احساس

الزم  هایشرطیشپ، که یکی از تک متغیرهو در ادامه از رگرسیون  اسمیرنوف استفاده شد. -از آزمون کولموگروف هاداده

انجام رگرسیون بررسی رابطه  هایشرطپیشیکی از  ،طرفی دیگر. از رابطه معناداری است، استفاده شد برای بررسی

، رابطه کیفیت فضای شهری با امنیت احساسهای ، بین شاخص6همبستگی بین متغیرها است. که با توجه به جدول 

 پیاده راهکیفیت فضای شهری و  امنیت احساس یرهایمتغوجود دارد. که میزان ضریب همبستگی بین  دارییمعنمثبت 

 پیاده راهامنیت در فضای شهری  احساس یزانم هرچه ؛کهیطوربه. محاسبه شد و محالت پیرامونی شهر همدانمرکزی 

 86 اعتماد کردنریسک ، درصد 83حمایت اجتماعی  ابعادافزایش یابد، میزان  و محالت پیرامونی شهر همدانمرکزی 

 68 هاکاربری -هافعالیت ،درصد 70و بزهکاری نیز به میزان  جرائمدرک از بروز  ،درصد 74نظمی اجتماعی درصد، بی

افزایش یک  گریانباین ضرایب مثبت؛  افزایش خواهد یافت.درصد  85درصد و اجتماعی  91درصد، نظارت اجتماعی 

فضا انتخاب این  ازلحاظ؛ به میزان این ضرایب تمایل شهروندان کهطوریبهامنیت است،  احساسانحراف معیار از متغیر 



  1051 … شهری فضاهای کیفیت در امنیت احساس اهمیت بررسی /و مهرجو حمدی ا

های مذهبی، فرهنگی، قرار مالقات با دوستان، میل و رغبت شهروندان برای حضور به علت برگزاری فعالیت عنوانبه

از  یمندبهره به دلیلشهروندان کسبه موجود در فضا و همچنین حضور مستمر  دماتی، ارتباط با افراد متعدد،سرگرمی و خ

 .یابدیمنیز افزایش  و محالت پیرامونی شهر همدانزی مرک پیاده راهفضای شهری همانند 

 

 گیریمدل اندازه

و  همدان شهرمرکزی  هپیاده راشهری  یفضا امنیت بر کیفیت احساستر میزان ابعاد منظور تعیین و بررسی تأثیر دقیقبه

هش حلیلی پژوتساختاری از مدل  سازیمدلشد. برای استفاده از روش  بهره گرفتهاز مدل ساختاری  محالت پیرامونی

های یل شاخصدل و تحلمرهای کمک گرفته شد. پس از تدوین مدل نظری الزاماً، بحث برآورد یا به عبارتی برآورد پارامت

 است یا خیر. شدهدوینتمدل نظری  درمجموعهای تجربی کلی مدل پرداخته شود تا مشخص گردد که آیا داده

ت الزم ود، از دقخ موردنظرگیری متغیرهای برای اندازه شدهانتخابهای اینکه آیا گویه بررسی منظوربهاز همین رو، 

باالتر  Tر آماره ارای مقداشود. وقتی بار عاملی هر گویه با متغیر خود دبرخورداری هستند از ضریب رگرسیون، استفاده می

ل در حالت گیری آن متغیر برخوردار است. مدندازهیه از دقت الزم برای ادهنده این است که گونیز باشد نشان 96/1از 

ستند یا همان ضرایب مسیر ه ملیبار عاروی خطوط،  شدهنوشته. اعداد شده استدادهنشان  4تخمین ضرایب در شکل 

در  بیشترین نقش را اده استدخود اختصاص را به  تریبزرگهستند. ضریب مسیری که عدد  5/0باالی  هاآنکه بیشتر 

 ساخت متغیر مربوط به خود داشته است.

 است: شدهگزارشل و جدول زیر های فضای شهری در شکامنیت بر شاخص احساساثر متغیر 

 

 
 امنیت بر کیفیت فضاهای شهری احساساثر در حالت ضرایب مسیر و . مدل معادالت ساختاری 4 شماره شکل

 

منیت در کیفیت فضای ا احساس کنندهیینتباولین  655/0ریسک و مخاطره )ریسک اعتماد کردن( با ضریب مسیر 

ه با قرار دارد ک هاکاربری -هافعالیتنیز متغیر  ازآنپساست. و محالت پیرامون  شهر همدانمرکزی  پیاده راهشهری 

نظارت  ،210/0اجتماعی با ضریب مسیر ایت حمگذارد. همچنین متغیر امنیت تأثیر می احساسبر  409/0ضریب مسیر 

یمی امنیت تأثیر مثبت و مستق احساسبر  084/0یب مسیر نظمی اجتماعی با ضر، بی206/0اجتماعی با ضریب مسیر 

ست ا -032/0متغیر اجتماعی  و -028/0و بزهکاری معادل  جرائمتأثیر غیرمستقیم متغیر درک از بروز  درنهایتدارد. و 

ین عوامل ا رمجموعدو  ند.امنیت شهروندان تأثیرگذار هست احساسکه به ترتیب بر  )غیرمستقیم به دلیل عالمت منفی(.

یفیت فضای شهری میدان و ک مونپیرادرصدی نسبت به فضاهای شهری محالت  92امنیت شهروندان با تأثیر  احساس

های برازش شاخص 7در جدول  یابد.درصد افزایش می 85نیز به میزان  و محالت پیرامونی شهر همدانمرکزی  پیاده راه

 است. مشاهدهقابلمدل ساختاری پژوهش نیز 
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 های ارزیابی مدل معادالت ساختاری. برآورد شاخص8 شماره جدول

 RMSEA GFI AGFI CFI NFI /Df2X شاخص

 05/1 90/0 96/0 89/0 94/0 01/0 مقدار

 

برآورد شد که نتایج آن  =01/0RMSEAمقدار  SmartPLSفزار از خروجی مدل در نرم  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

 قبولقابلمطلوب و  مدل موردنظرباشد تا مدل  08/0دهد که این مقدار باید کمتر از بودن مدل را نشان می قبولقابل

ل، مدلی خوب و که از این نظر مد =96/0CFIبه دست آمد  9/0ذکر گردد. و همچنین برازش تطبیقی آن باالی 

 یهاهدادست که ابیانگر این  درمجموعالت ساختاری ارزیابی مدل معاد یهاشاخصرسد. بنابراین؛ می به نظر قبولقابل

 هاشاخصت و با مدل برقرار گردیده اس هادادهبرازش  گردیعبارتبه، دهندیمقرار  موردبررسیمدل نظری پژوهش را 

 داللت بر مطلوبیت مدل معادالت ساختاری دارند.

 

 امنیت بر کیفیت فضاهای شهری احساس. برآورد ضریب اثر متغیر 9 شماره جدول

ضریب  متغیر وابسته مسیر مستقل متغیر
 رگرسیون

ضریب 
 تعیین

ضریب تعیین 
 یافتهتعدیل

ضریب 
 بتا

سطح  Tنمره  Fنمره 
 معناداری

 000/0 461/18 835/1204 925/0 848/0 855/0 925/0 فضاهای شهری  امنیت احساس

 

 احساس ین متغیرهایمقدار ضریب همبستگی بدر این پژوهش تک متغیره است که  شدهگرفتهر امدل رگرسیونی بک

های کیفیت اخصیش یابد، میزان شافزا این متغیراگر مقدار  کهطوریبهامنیت بر کیفیت فضاهای شهری محاسبه شد. 

 یرامونیپو محالت  شهر همدانمرکزی  پیاده راهدرصد سبب بهبود و ارتقا وضع کیفیتی فضای شهری  92فضای شهری 

جدول  داری آنوای رگرسیون است که با توجه بهعنیمبررسی  انجام رگرسیون،الزم برای  هایشرطپیشگردد. یکی از می

بینی وضعیت حس امنیت فضای شهری را دارد. سطح درصد توانایی پیش 85متغیر کیفیت فضاهای شهری به میزان  7

 ،آمدهدستبهامنیت است. با توجه به نتیجه  ساساحها جهت تعیین تغییرات متغیر خصداری مؤید مطلوب بودن شامعنی

سزایی در بد تأثیر انداراز آزمون مشخص گردید که متغیر کیفیت فضای شهری با مقدار آزمون تی و با ضریب بتای است

 دارد. و محالت پیرامونی شهر همدانمرکزی  پیاده راهامنیت در فضای شهری  احساسمتغیر 

تمامی ضرایب  درواقعست. این مدل ا (t-value)نیز بیانگر مدل معادالت ساختاری در حالت معناداری ضرایب  5شکل 

و  شدهمحاسبه 96/1برای کلیه مسیرها باالتر از  tحلیل مقدار آماره تکند. در این آزمون می tمسیر را با استفاده از آماره 

 .باشدیممعنادار  %95در سطح اطمینان  درنتیجه
 

 
 (t-value). مدل معادالت ساختاری در حالت ضرایب معناداری 5 شماره شکل
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 گیری )پایایی و روایی متغیرها(های برازش مدل اندازهبررسی شاخص

برای تمام  آمدهدستبه rho_Aطمینان کرونباخ و ضریب ا آلفایشود مقدار نیز مشاهده می 9که در جدول  طورهمان

برای  شدهمحاسبهوردار است. مقادیر براین پرسشنامه از پایایی مناسبی برخباشد، بنامی 7/0از  تربزرگمتغیرها 

 نیز حاکی از مناسب بودن مدل است. AVEو  CRهای برازندگی شاخص
 

 . بررسی پایایی و روایی متغیرها10 شماره جدول

کرونباخ  آلفای متغیر
(>0.7) 

Rho_A 

(>0.7) 
AVE 

(>0.5) 
 (CRمرکب )پایایی 

(>0.7) 

 837/0 642/0 910/0 806/0 امنیت احساس

کیفیت فضاهای 
 شهری

756/0 954/0 701/0 873/0 

 

ر دکلیه مقادیر موجود  مقادیر موجود در روی قطر اصلی ماتریس، از 10طبق ماتریس فورنل و الرکر مندرج در جدول 

ا مورد وایی واگرمناسبی است و ر آن است که مدل دارای اعتبار تشخیص دهندهنشاناست و  تربزرگستون مربوط به آن 

 .گیردمیتأیید قرار 
 

 الرکر-. بررسی ماتریس فورنل11 شماره جدول

 کیفیت فضاهای شهری امنیت احساس 

  734/0 امنیت احساس

 728/0 642/0 کیفیت فضاهای شهری

 

فرضیات پژوهش  tنکه مقدار ، با توجه به ای11و تحلیل روابط میان متغیرها طبق جدول  5مطابق با مدل مندرج در شکل 

 گیرند.قرار می موردپذیرشاست، فرضیات تحقیق  96/1از مقدار  تربزرگ
 

 ازمون فرضیه . بررسی12 شماره جدول
ضریب  فرضیه

 مسیر
سطح 

 معناداری
 نتیجه tآماره 

 یمرکز یاده راهپ فضایامنیت با کیفیت  احساسرسد بین به نظر می
 اردرابطه معناداری وجود د آن پیرامونی محالت و شهر همدان

 پذیرش 819/39 000/0 925/0

 

 گیرینتیجه

در سطح شهر، سرزندگی و پویایی و افزایش  هاآنو محالت منتهی به  هاپیاده راهاست، امنیت در  بیانقابلکه  طورهمان

و فضاهای محالت منتهی به آن را به  هاپیاده راهخواهد داشت و به طبع آن،  به دنبالکیفیت فضاهای شهری را نیز 

وجود دارند که از  های شهریتعداد اندکی از میدان طورمعمولبهاما کند. فضای موفق و شاخص در سطح شهر تبدیل می

نمود امنیت را  و همچنین پیاده راهمگر با تبدیل به  نمود یابد؛ هاآنآل برخوردار باشند که حس امنیت در امنیت ایده

های سنی و جنسی متفاوت در فضاهای حمایت اجتماعی مردم و حضور گروه و توان در حضور فعال مردم، نظارتمی

امنیت و کیفیت  احساس، نتایج پژوهش گویای این است که رابطه معناداری بین یطورکلبهباشد.  مشاهدهقابلشهری 

اجتماعی موجود؛ یعنی  شرایطتوان نتیجه گرفت که فضاهای شهری بنا به فضاهای شهری وجود دارد. پس می

نابسامانی اجتماعی  رازدوبهتوانند بر میزان امنیت مؤثر باشند. ایجاد فضاهای آرام و گیری فضاها، کارکرد فضاها، میشکل
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 حساببهعنوان مطلوبیت فضای شهری و نیز افزایش کیفیت محیطی از طریق توجه به نیازهای اساسی زندگی شهری به

 آید.می

شتر ی شهری بیو نظارت اجتماعی در فضاها در قالب حمایت حضور مردمدهد که هر چه میزان نتایج پژوهش نشان می

توان نتیجه یامنیت م احساس با توجه به تأثیر حضور شهروندان برکنند. بیشتری می امنیت احساس، شهروندان شود

د تردصورت  های باز و جمعی )همگانی( یک شهر درگرفت که حفظ امنیت شهر وظیفه اساسی فضاهای شهری و عرصه

 است.و محالت پیرامون  شهر همدانمرکزی  پیاده راه در نظارت شهروندانو 

 مرکزی پیاده راه هموردمطالع جامعه در شهری فضاهای کیفیت در امنیت احساس اهمیت رابطه بررسی به پژوهش این

 توانمی را آن به مرتبط هایزمینه و امنیت حس. است پرداخته آن بر مؤثر عوامل و پیرامونی محالت و همدان شهر

 قرار موردبررسی تامنی احساس از تعاریفی نظری مبانی بخش در منظور به همین دانست، انسان برای بنیادی حقی

 امان در یا بودن امان در" توانمی را امنیت احساس که شد شناخته اساسی مفهومی عنوانبه «تهدید» عدم و گرفت

 .کرد تعریف "تهدیدات از خود کردن حس

 و اعتماد کردن ریسک میزان دهندگانپاسخ که است آن از حاکی مستقل متغیرهای به مربوط توصیفی هاییافته

 به نسبت دهندگانپاسخ اکثر اجتماعی؛ حمایت متغیر با ارتباط در. اندکرده ارزیابی باالیی سطح در را اجتماعی نظمیبی

. دانستندمی پایین سطح رد را اجتماع امر در هاآن یاری و امداد و نداشتند امیدی اضطراری مواقع در دیگران کمک

 در نیز را پیرامونی محالت و دانهم شهر مرکزی پیاده راه محیط در یارکبزه جرائم وقوع میزان دهندگانپاسخ همچنین

 .کنندمی ارزیابی پایینی سطح

 درک اجتماعی، نظمیبی متغیرهای با مستقل متغیر عنوانبه امنیت احساس که است آن نمایانگر پژوهش نتایج همچنین

 کردن اعتماد ریسک و اجتماعی ، حمایتهاکاربری-هافعالیتنظارت اجتماعی، اجتماعی،  بزهکاری، و جرائم بروز از

 متغیرهای به ترتیب( بتا) استانداردشده ضرایب نمایانگر نیز رگرسیون تحلیل از حاصل نتایج. دارد داریمعنی همبستگی

-هافعالیت اجتماعی، اجتماعی، نظمیبی کردن، اعتماد ریسک بزهکاری، و جرائم بروز از درک اجتماعی، حمایت

 شهری فضای کیفیت بر امنیت احساس تأثیرگذار عوامل کنندهتعیین عنوانبه درصد 92 اجتماعی نظارت و هاکاربری

 تحلیل ها،همبستگی به مربوط نتایج درمجموع. شوندمی محسوب پیرامونی محالت و همدان شهر مرکزی پیاده راه

 فضاهای در درواقع. کندمی تأیید را پژوهش فرضیه و دارد مطابقت پژوهش نظری رویکرد با مسیر تحلیل و رگرسیون

 نظارت و حمایتعدم و مخاطره و ریسک اعتمادی،بی اجتماعی، نظمیبی ،مرکزی شهر همدان پیاده راه همچون شهری

 مرتبط هم به زنجیر از ایحلقه صورتبه مرکزی پیاده راه پیرامون محالت هایجداره در هاکاربری و هافعالیت اجتماعی،

 مسائل این تمام. سازدمی فراهم شهروندان نگرانی و ترس برای را مساعدی زمینه ایجاد سبب همین هستند، وصل و

 کارایی باید بنابراین،. شود اندیشیده ایچاره هاآن حل برای باید که دهندمی تشکیل را روزمره زندگی از بخشی

 و خیابانی جرائم مهار و کنترل در امنیتی نیروهای نقش. یابد افزایش ثبات و نظم حفظ در کنندهنظارت هایسازمان

 حمایت تقویت راستای در سازیفرهنگ و محلی اجتماعات احیای نیز آن ترینمهم که. باشدمی انکارغیرقابل...  و سرقت

 محلی امور در شهروندان مشارکت برای را مناسبی زمینه محلی اجتماعات این. است خطر مواقع در همنوعان از اجتماعی

 همبستگی و جمعی روحیه و افراد مدنی تعهد و اجتماعی سرمایه کند،می تقویت را اجتماعی هایشبکه. سازدمی فراهم

 و اجتماعی نظمیبی مانع برای عاملی و دهد،می کاهش را افراد گمنامی همچنین. دهدمی افزایش نیز را اجتماعی

 را امنیت احساس و اجتماعی حمایت اجتماعی، اعتماد ایجاد سبب امر این و شودمی شهری فضای در غیر مدنی رفتارهای

 .دهدمی افزایش
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وی تحلیل ، در الگ«ر تهرانشه: موردمطالعهامنیت و عوامل مؤثر بر آن؛  احساسبررسی »در پژوهشی با عنوان  امیر کافی

که امنیت است.  احساسکننده اولین تبیین 19/0مسیر مشاهده شد که حمایت اجتماعی )یاری و امداد( با ضریب مسیر 

های رضیهفدارد و  ازگاریامنیت با انتظارات نظری ما س بااحساسنتایج تحلیل مسیر رابطه متغیرهای مستقل  درمجموع

 آمده حساببهامنیت  احساسدرصد از واریانس  13دهد که تنها نشان می آمدهدستبه، 2Rمیزان کند. تحقیق را تأیید می

و ت در دیامن احساس سنجش، درنتیجهاست.  ماندهباقیدون توضیح ای از تغییرات متغیر وابسته باست و بخش عمده

ن متوسط و در شهر تهرا ازحدیشب یونکت در منطقه مسیامن احساس ،آمدهدستبهج یسطح انجام گرفت. بر اساس نتا

 شانیمسکونه شتر از منطقیهر تهران بشان در یو ترس پاسخگو یناامن احساس دیگرعبارتبهمتر از حد متوسط است. ک

 تیامن ساحسا یلکت در شهر تهران شاخص یامن احساسو  یونکت در منطقه مسیامن احساسب کیتر است. از

ان یگوپاسخ انیو ترس در م یناامن احساسه ک دهدمینشان  هایافتهور کاست. در ارتباط با شاخص مذ شدهساخته

 .است مالحظهقابل

ریب با ض ردن(ریسک اعتماد کنیز است، ریسک و مخاطره ) مشاهدهقابلکه  ،اما در الگوی تحلیل مسیر پژوهش حاضر

 یرامونیو محالت پ هر همدانشمرکزی  پیاده راهدر کیفیت فضای شهری امنیت  احساس کنندهیینتباولین  655/0مسیر 

ثیر را در یشترین تأبه ترتیب دارای ب هاکاربری-هافعالیت( و اعتماد کردن. در این پژوهش ریسک و مخاطره )ریسک است

 شهرمرکزی  راه پیادهت فضای شهری امنیت بر کیفی احساساز تأثیر  آمدهدستبه، 2Rمیزان امنیت دارند.  احساس

 است. ماندهباقیوضیح از آن بدون ت درصد 15امنیت است که  احساسدرصد از واریانس  85 و محالت پیرامونی همدان

 متوسط ازحدبیشدو  میدان و در فضای شهری میدان امام، هر مونپیراامنیت در سطح محالت  احساسسنجش  درنتیجه

خص کلی شا پیاده راهحیط امنیت در م احساسو  پیاده راه پیرامونامنیت در محالت  احساساز ترکیب  باشند.می

 وناامنی  احساسدهد که ها نشان میاست. در همین جهت، ارتباط با شاخص مذکور یافته شدهساختهامنیت  احساس

ن است که آحاکی از از تحلیل رگرسیون  همچنین نتایج حاصل است. مالحظهقابلدهندگان نیز ترس در میان پاسخ

نظارت  ، حمایت اجتماعی،هاکاربری -هافعالیتارزش ضرایب به ترتیب متغیرهای ریسک اعتماد کردن،  برحسب

 احساسیرگذار بر ترین عوامل تأثکنندهعنوان تعییننظمی اجتماعی، حمایت اجتماعی و بعد اجتماعی بهاجتماعی، بی

 کند.یمهای تحقیق را تأیید نتایج تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر؛ فرضیه درمجموعشوند. امنیت محسوب می

جش سطح امنیت امنیت شهری؛ فضاهای عمومی بررسی و سن»(، در پژوهشی با عنوان 1392پوراحمد و همکاران )

ارک پامنیت بر تمایل به حضور مجدد در  احساس، ضریب همبستگی بین متغیر «مقشهر  2های شهری در منطقه پارک

و متغیر یان این دتقیم مرابطه مسچون رقم مثبت است، بیانگر وجود  ری بسیار باال است واو دارای سطح معناد 445/0

ار ضریب ه به مقدیابد. با توجامنیت باال رود، تمایل به حضور مجدد نیز افزایش می احساساست، یعنی هرچه میزان 

ین در ا ست.ابل تبیین اامنیت در پارک ق احساسدرصد از تغییرات تمایل به حضور مجدد توسط میزان  19 تعیین حدود

اسب نیست که در این از دید شهروندان من 2ت در کل منطقه امنی احساسپژوهش، نتایج حاکی از آن است که وضعیت 

ت وضعیت نامناسب ، به عل3 یهناحشین مانند نا محالت فقیر و حاشیهبها در نواحی مجاور میان شرایط امنیت پارک

 تر است.اقتصادی، نسبت به سایر نواحی دیگر بغرنج ویژهبهاجتماعی، فرهنگی و 

و دارای سطح  925/0امنیت بر کیفیت فضاهای شهری  احساساما در پژوهش حاضر ضریب همبستگی بین متغیر 

 هرچقدرمعناداری بسیار زیاد است، رقم مثبت در این رابطه بیانگر وجود رابطه مستقیم میان این دو متغیر است، یعنی 

نیز افزایش  و محالت پیرامونی شهر همدانمرکزی  پیاده راهی شهری ایش یابد، کیفیت فضاامنیت افز احساسمیزان 

امنیت در  احساسکیفیت فضاهای شهری توسط  تغییراتدرصد از  85 یافتهتعدیلیابد. با توجه به مقدار ضریب تعیین می
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به مرکز  مراجعه ازشهروندان  ؛درنتیجه شهر همدان قابل تبیین است. و محالت پیرامونی شهر همدانمرکزی  پیاده راه

مردم این فضا را دارای حمایت اجتماعی از جانب  چراکهامنیت باالیی دارند،  احساس( مرکزی پیاده راهشهر همدان )

امید دارد که  مورد ؛ اگر در این فضا شخصی مورد آزار و اذیت قرار گیرد، به اینکه دانند، بدین منظوراشخاص دیگر می

و محالت  شهر همدانمرکزی  یاده راهپفضای  ،از دید شهروندان ؛بنابراین .خیزندشهروندان و مردم به حمایت از او برمی

 است. باالیی برخوردار حمایت اجتماعی، از اطراف تالدر مح موجودو پرت  دفاعغیرقابلفضاهای در مقایسه با  پیرامونی

 .امنیت دارند احساس و محالت پیرامونی شهر همدانمرکزی  پیاده راهاکثریت مردم نسبت به  ،بر این اساس

 پیشنهادها

 دفاعرقابلغیفضاهای  با استفاده ازهای باز و جمعی توجه به نظارت طبیعی و همگانی بر فضاهای عمومی، ایجاد عرصه -

 ضارل بودن فهای رو به درون محالت و هشدارهای نمادین جهت تحت کنتو استفاده از کاربری محالت پیرامونیدر 

کز ضاهای شهری و مرافزایش نظارت بر ف منظوربه راه هپیادها و نفوذپذیری برای محالت اطراف افزایش ورودی -

 محالت شهر همدان

 ناشی از آن ناامنیو  شدنگمو کاهش ترس از  ییهای خواناافزایش قابلیت -

 و مراجعان به فضاهای شهری فراهم کردن سهولت نظارت شهروندان -

ه حائز کمبود مسیرهای پیاد وآمدرفتهای کم کاربری مونپیرادفاع احیای فضاهای خلوت و کم تردد شهر، فضاهای بی -

 کالبدی ازلحاظاهمیت 

 مونپیراهای محالت خصوص در ورودیهای فرهنگی و هنری بههای شبانه و اجرای برنامهفعالیت ازپیشبیشاحیای  -

 پیاده راه مونپیراروشنایی و نورپردازی در درون فضاها و مراکز محالت اماندهی وضعیت س -

الت و مح پیاده راهتاریخی  باروحیهتناسب مکارکردی در محدوده -یتیفعالتی، خدما -های گردشگریتقویت کاربری -

 پیرامونی.

 .پیاده راهمونی پیراهای شهری در ورودی محالت ها و مبلمانطراحی و جانمایی مناسب المان -

 

 تقدیر و تشکر
 .نداشته استبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی 
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