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  مقدمه

 بودنامان در و شدنایمن معنی به و است فارسی صناعی یا جعلی مصدر امنیت

 و آرامش ایمنی، معناي به امنیت عمید فرهنگ در همچنین، ).354 :1381 است(معین،

 بعد دو امنیت نظري مفهوم تبیین براي عموماً ).275 :1376 است(عمید،آمده آسودگی

 رفتاري و محیطی عینی پارامترهاي با که است آن عینی بعد اول، کنند.ذکرمی متمایز

 هر شود.می درك جمع از امنیت احساس اساس بر که ذهنی بعد دوم و شودمی ارزیابی

 ).51 :1388 دیگران، و بگذارند(بمانیان منفی یا مثبت تـأثیر یکدیگر بر توانندمی بعد دو

 توسعه براي را راه طریق این از و نموده فراهم را افراد اجتماعی مشارکت زمینه امنیت

 تواندمی اما دارد امنیت با مستقیمی ارتباط امنیت احساس هرچند سازد.می هموار

 احساس افراد نسبی امنیت وجود با و قرارگرفته دیگري گرمداخله عوامل ثیرأتتحت

 امنیت احساس بر ثیرگذارأت گرمداخله عوامل این شناخت و بررسی نمایند. ناامنی

 تأثیرگذار عوامل این جمله از شد.با کارساز ناامنی احساس کاهش جهت در تواندمی

 میزان از شهروندان فضایی ادراك و فضاها محیطی - کالبدي هايویژگی به توانمی

 آسایش و آرامش قرین صورتی در آدمیان جمعی حیات نمود.اشاره مکان هر در امنیت

 حکمفرما زندگی مختلف هايجهت و ابعاد در بنیادین ايمقوله مثابهبه امنیت که است

 مردم حضور تهدیدکننده عوامل ترینمهم از یکی ).47 :1383 افشارکهن، و باشد(ربانی

 عمومی فضاهاي و هامکان ناامنی است. ناامنی احساس یا ترس عمومی فضاهاي در

 رشد راه سر بر مانع ایجاد با و کندمیمختل روزمره زندگی در را سالمتی و نشاط

 و نماید(ضرابیمی تحمیل جامعه بر را زیادي هايهزینه عمومی مشارکت و فرهنگی

  ).150 :1391 شرفی،

 فضاي یک دارد. شهري محیط کیفیت و فضا با مستقیمی ارتباط امنیت طورکلیبه

-زمینه و آن برندهازبین نامناسب فضاي و امنیت کنندهتأمین زیادي حد تا مناسب شهري

 و دفاعبی فضاهاي شهري، نامناسب فضاهاي است. اجتماعی معضالت و هاآسیب انواع ساز

 در سبب همین به هستند. اجتماعی و شهري امنیت تهدیدکننده عوامل از ناامن محالت

 امکانات و بخشد بهبود را شهري زندگی تا است نیاز وسایلی بناها و هاساختمان میان

 افزایش ).22 :1389 همکاران، و قرایی(آورد فراهم شهروندان براي را آرامش و امنیتی

 زیبایی و کارایی سرزندگی، هویت، تقویت چون ظاهري مزایاي برافزون شهرها در امنیت
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 فعالیت، زندگی، و دارند مؤثرتري حضور ایمن فضایی در مردم که دارد را مزیت این فضا

 اقتصادي و مالی نظر از نتیجه در و گیردمی بیشتري رونق وکارکسب و گذاريسرمایه

 گذارانسرمایه و مردم دافع ناامن فضاهاي برعکس، و بودخواهیم تريروزافزون رشد شاهد

 شهر پهنه در امنیت تحلیل و شناخت معیارهاي ).87 :1386 خواهدبود(حسینیون،

 -محیطی و )کارکردي(عملکردي ،)کالبدي(مکانی هايشاخص بهباتوجه و است متفاوت

 زاهدان شهر شهروندان امنیت احساس پژوهش این در کند.می پیدا نوسان رفتاري(ذهنی)

 است. شده ارزیابی محیطی -کالبدي عوامل بهباتوجه

   تحقیق روش

 میدانی و ايکتابخانه مطالعات ازطریق که بوده تحلیلی - توصیفی نوع از حاضر پژوهش

 زاهدان شهر باالي به سال15 افراد تمامی را شهپژو آماري جمعیت است. هشد انجام

 حجم و بوده نفر374408 با برابر 1390 سال در آنها تعداد که دهدمی تشکیل

 از است. شده رآوردب )76 :1374 پور،(رفیعکوکران فرمول ازبااستفاده نفر) 382نمونه(

 شهر مختلف نقاط در نیز جمعیتی تراکم و گسترده و وسیع آماري جمعیت کهآنجایی

 گردآوري براي است. شده استفاده ايچندمرحله گیرينمونه روش از بود متفاوت

 هايسؤال تهیه از پس است. شده استفاده ساختهمحقق پرسشنامه از اطالعات

 از و صوري اعتبار از کارشناسان از تن چند و ناظران توسط علمی اصالحات و پرسشنامه

 این در کرونباخ آلفاي .شداستفاده پرسشنامه پایایی بررسی براي کرونباخ آلفاي ضریب

 از نیز هاگویه روایی سنجش براي و است آمده دست به )α=89/0( با برابر پرسشنامه

 همبستگی ضریب هايآزمون ازبااستفاده هاداده تحلیل است. شده استفاده صوري اعتبار

 به چندمتغیره رگرسیون و (t-test) هامیانگین تفاوت طرفه،یک واریانس تحلیل پیرسون،

   .است شده انجام SPSS افزارنرم کمک

  پژوهش هايپرسش

 امنیت احساس بر شهري هايمکان در موجود امنیت از شهروندان فضایی درك آیا -1

  است؟ تأثیرگذار آنان
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 زاهدان شهر شهروندان امنیت احساس میزان بر محیطی - کالبدي هايویژگی آیا -2

  است؟ تأثیرگذار

   پژوهش هايفرضیه

ها و احساس میزان امنیت در مکانرسد بین درك فضایی شهروندان از به نظر می -1

  امنیت شهروندان رابطه مستقیم وجود دارد؛

ها و میزان احساس امنیت محیطی مکان -هاي کالبديرسد بین ویژگیبه نظر می -2

  شهروندان شهر زاهدان رابطه مستقیم وجود دارد.

  ارزیابی میزان احساس امنیت شهروندان مدل

 - کالبدي عوامل سنجش براي شودمی مشاهده )1شماره( شکل در که گونههمان

 است. رفته کار به زیر متغیرهاي زاهدان شهر شهروندان امنیت احساس بر مؤثر محیطی

 شهروندان فضایی ادراك و تابع متغیر عنوانبه شهروندان امنیت احساس پژوهش این در

 متغیرهاي عنوانبه هامکان محیطی -کالبدي هايویژگی و هامکان در امنیت میزان از

  است. شده گرفته نظر در مستقل

  

  محیطی مؤثر بر میزان احساس امنیت شهروندان –): مدل تحلیلی ارزیابی عوامل کالبدي1شکل(

  (منبع: نگارندگان)

  

–عوامل کالبدي 

بر  مؤثر محیطی

   امنیتاحساس

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 مکانهاي تفریحی

 حاشیه شهر

 بازار

  مکانهاي مخروبه

 محیطهاي بسته

  کاربریهاي مختلط تجاري- مسکونی

 فضاي سبز

  محیطهاي باز

  متناسب شهري مبلمان

 کاربریهاي مسکونی

درك فضایی از میزان 

 امنیت در مکانها

ویژگی هاي کالبدي 

مؤثر بر   محیطی–

احساس امنیت  

 مرکز شهر

 مکانهاي شلوغ با انواع کاربریها

  احساس امنیت

 میزان احساس امنیت در شهر زاهدان

  تأثیر مرزي بودن شهر بر میزان احساس امنیت

در صورت سکونت در شهري   میزان احساس امنیت

 غیر از زاهدان

  در بیرون از منزل  میزان احساس امنیت
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  نظري مبانی

 از و رودمی شماربه شهري ساختار در شهروندان اساسی نیازهاي از یکی عنوانبه امنیت

 آسایش و آرامش احساس دربرگیرنده نوعیبه که چرا است برخوردار ايویژه اهمیت

 ).66 :1391 همکاران، و است(رفیعیان شهرنشینان زندگی و سکونت براي محیطی

 در که ايگونهبه دارد طوالنی بس ايپیشینه هاانسان رفتار و محیط بین ارتباط مطالعه

 رابطه زمینه در طورکلیبه است. بوده مناقشه و بحث محل همواره ارتباط این زمان طول

  دارد: وجود نگرش دو محیط و انسان مقابل

 معتقد وي است. »راتزل فردریک« معروف جغرافیدان نظریه این واضع جبرگرایی: - 

- به دارد ايکنندهتعیین تأثیر انسانی رفتارهاي بر محیطی عوامل و محیط که بود

  هستند؛ محیط برده هاانسان که ايگونه

 - فرانسوي جغرافیدان-  »دوالبالش ویدال« سوي از که نگرش، این گرایی:امکان - 

 محیط و است سختگیرانه بسیار راتزل نظریه که است معتقد است، شده ارایه

 به دست امکانات میان از که اوست و دهدمی قرار انسان اختیار در امکاناتی

 و دهد(کالنتريمی انسان اختیار به را اصالت رهیافت این درواقع، زند.می گزینش

  ).54 :1390 دیگران،

 از تا است آن بر تسلط منظوربه محیطی هر در زندگی براي انسان تمایل و تالش

 تسلط این تنهانه بزرگ هايمقیاس در امروزه ولی کند راحتی و آرامش احساس راه این

 وجودبه نیز انسان ذهنیت و تجسم و فضاها بین جدایی و بریدگی نوعی بلکه ندارد وجود

 یک بودنبسته و باز است. برده بین از را مکان و فضا به تعلق حس درنتیجه و آمده

 محیط پذیرينفوذ میزان به بسته باشد. مؤثر امنیت احساس میزان در تواندمی محیط

 بلنداي به پهنا نسبت بهباتوجه فضا یک محصوربودن کند.می تغییر نیز آن امنیت میزان

 یک در را گشودگی یا بودنبسته حس مقدار این افزایش یا کاهش شود.می تعریف آن

  ).89 :1390 عظیمی، و نژادسعدي ادیبی از نقل به 1381 آورد(بیگدلی،می پدید فضا

 که هاییمکان در شهروندان امنیت احساس بر فضا بودنبسته و باز تأثیر برعالوه

 دارد. نوسان امنیت میزان موردنظر کاربري نوع به بسته است زیاد هاکاربري تعداد

 و فرم براساس هاکاربري چهچنان است کاربري تداخل داراي که ايفشرده هايبافت



 
 
 
 

         6 

 )1395پژوهشنامه جغرافیاي انتظامی (سال چهارم، شماره چهاردهم، تابستان 

 در شود.می افزوده محیط امنیت میزان بر باشند داشته سنخیت هم با متناسب عملکرد

 که هستیم مواجه فرهنگی و تجاري مسکونی، هايکاربري از انبوهی با فشرده هايبافت

 چنین در اند.داده جاي خود در را متفاوت رفتارهاي و هافرهنگ با جمعیت از انبوهی

 وجوددارد. اجتماعی نابهنجاري و جرم ارتکاب براي مساعدي بسیار زمینه هاییمحیط

 اهمیت حائز عمومی فضاي امنیت ایجاد براي شهر در کالبد و فرم بین تناسب امروزه

 بهترین 1تیبالدز فرانسیس نظر از کهطوريبه ).15 :1389 عظیمی، و ادیبی(است

 از متنوعی طیف و شوندمی ادغام هاکاربري آنها در که هستند آنهایی شهري هايمحیط

 هاکاربري تفکیک و بنديمنطقه دیگر، عبارت به آید.می وجودبه هاتخصص و هافعالیت

 و ایمن هايمحیط هاکاربري ادغام است. شهري هايعرصه مرگ اصلی علت هافعالیت و

 جذابیت علت آورد.می پدید منفرد هايساختمان در چه و هاخیابان سطح در چه را پویا

 براي و مختلف هايزمان در را مختلف افراد تواندمی که است این عمومی امنیت و

 محیط پویایی و تحرك افزایش سبب تنهانه کار این بخواند. خود به گوناگون اهداف

 سازد(تیبالدز،می فراهم نیز را عمومی هايعرصه به غیررسمی نظارت بلکه شودمی

 به تريمتنوع افراد جذب موجب مختلف هايفعالیت و هاکاربري وجود ).54 :1383

 با را تعامل و ارتباط بیشترین که آنهایی هافعالیت انواع میان در گردد.می شهري فضاي

 هافعالیت این .(Carmona at All, 2006) باشندمی محلی هايفعالیت دارند مردم

 هامکان در سرزندگی افزایش موجب و کرده منتقل فضاها به را هیاهو و وجوشجنب

 و هارستوران مانند هاییمکان شامل که ،»سوم هايمکان« این بر عالوه شوند.می

 براي مناسبی محیط هستند، هنري آثار و کتاب هايفروشگاه همچنین و هاشاپکافی

  .(Florida, 2002)کنندمی فراهم آشنایان و دوستان با غیررسمی هايمالقات

 و دارد جریان آن در شهر حیاط که عمومی فضاهاي عنوانبه پیاده راه به توجه

 و محیط با بهتر ارتباط برقراري سبب همگی هاعرصه انواع از ترکیبی درنظرگرفتن

 و کیفیت ارتقاي .(Salingaros, 1991: 213)شودمی فضا بر ترمسؤوالنه نظارت

 فضا مناسب شهري هايمبلمان و سازيکف بهبود ازجمله همگانی فضاهاي آراییمحوطه

 فضاي در افراد از بیشتري تعداد حضور به آن راحتی افزایش و فضا سازيراهپیاده دلیلبه

 تنوع نشستن هايمکان یا هانیمکت شهري هايمبلمان میان در کند.می کمک شهري

                                                                                                               
1- Francis Tibaldes. 
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 ابعاد و افراد حضور میزان تناسب به کافی نیمکت تعداد وجود کند.می طلب را ايویژه

 است. برخوردار فراوانی اهمیت از نیمکت گیريجهت و استقرار محل همچنین و فضا

 مردم و جاري هايفعالیت به رو نیز هانیمکت که است بهتر بیشتر تأثیرگذاري براي

   .(Gehl, 2006)باشد

 شهري محیط یک در شهروندان امنیت احساس افزایش در مؤثر عوامل دیگر از

 گیاهی پوشش و سبز فضاي بهبود و ایجاد ازطریق سرزنده محیطی ساختن براي تالش

 بستري نخستین و است شهري فضاي سازنده عمده عنصر طبیعت فیزیکی محیط است.

 محیط هايکیفیت از برخی که است مشخص گیردمی شکل مصنوع محیط آن در که

 فرایندهاي هستند. طبیعت فیزیکی فضاي و انسان کنش میان تعامل نتایج شهري

 خلق طبیعی فضاي این با متقابل کنش با را انسانی فضاي زمان طول در اجتماعی

  ).51 :1379 پور، اند(مدنیکرده

که  ،عنوان یک راهکار بسیارمهمفضاي سبز شهري بهها و بوستان ها بردر بیشتر بحث

 .)G. Girarde, 1992: 25کید شده است(أتواند کیفیت زندگی شهري را باال ببرد، تمی

ها، هاي شهري ازجمله فضاهاي عمومی شهر، خیابانها و محیطبنابراین، ناامنی در مکان

ئل شهري ازجمله به دیگر مساهاي تجاري شهر نسبتهاي مسکونی و مکانمحله

محیطی هاي شهري، فقر و تورم، کیفیت خدمات عمومی، مسائل و مشکالت زیستآلودگی

یابی عوامل مکانی مؤثر در بروز ناامنی در گیرد. بنابراین، ریشهدر مرتبه باالتري قرار می

 هاي مؤثر بر آن را شناخته و آنها را حذف کند. این امر نسبتشهرها بر آن است تا ویژگی

  به گذشته اهمیت قابل توجهی یافته است.

  پژوهش پیشینه

 گوناگونی هاينظریه محیط و انسان متقابل روابط زمینه در جغرافیا علم تاریخ طول در

 دانشمندانی اند.پرداخته نظر اظهار به زمینه این در بسیاري دانشمندان و شدهمطرح

 به هانتینگتن الثورث و سمپل چرچیل آلن منتسکیو، خلدون،ابن ارسطو، چون

 چون اندیشمندانی اند.داشته اعتقاد انسانی رفتارهاي بر محیطی عوامل تأثیرگذاري

 خلدونابن اند.داده رأي او رفتارهاي و انسان بر محیط تأثیرگذاري به خلدونابن و بقراط

 تحوالت و بشر زندگی روند در توأم طوربه را شدهساخته محیط و طبیعی محیط شرایط
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 و زادهغنی از نقل به 1359 خلدون،اند(ابندانسته مؤثر رفتاري و اخالقی و فرهنگی

 »او رفتارهاي بر بشر دست ساخته کالبدي محیط تأثیر تئوري« ).71 :1391 کالنتري،

 ،2وود الیزابت چون افرادي آثار در و شدمطرح آمریکا در میالدي 70 و 60دهه اوایل از

 و رفتار بر آن تأثیر و شهري طراحی اهمیت توانمی و... 4نیومن اسکار ،3جاکوبز جین

 تأثیر و امنیت مقوله نیز ایران در ).77 :1386 بیگی،کرد(قورچی مشاهده را ناامنی

 شهري، ریزانبرنامه و جغرافیدانان موردتوجه مباحث از آن بر محیطی -کالبدي عوامل

 به که شدهانجام هاییپژوهش راستا این در است. بوده شهرسازان و شهري طراحان

  شود.می پرداخته آنها بررسی

 شرایط تأثیر« عنوان با ايمقاله در )1386همکاران( و کالنتري مطالعات نتایج

 است آن بیانگر »تهران شهر در آن از پیشگیري راهکارهاي و بزهکاري وقوع بر محیطی

 بنابراین، باشد.می مجرمانه رفتار گیريشکل در مؤثر عنصر سه زمان و انسان مکان، که

 بزهکاري متفاوت جغرافیایی توزیع سبب رفتاري و زمانی مکانی، شرایط در تفاوت

 بر شهري امنیت تحلیل چندمتغیره ارزیابی« در )1388دانشور( منصوري شود.می

 هايشاخص که رسیده نتیجه این به »مشهد کالنشهر در مراتبیسلسله فرایند مبناي

 در را مؤثر وزن بیشترین ترتیببه باز فضاهاي و ساکن جمعیت تراکم فرسوده، بافت

 مشهد، شهرداري مناطق بین از دارند. مشهد شهر مناطق امنیتی حساسیت درجه تعیین

 تراکم دلیل به که برخوردارند امنیتی حساسیت درجه بیشترین از 4 و 3 ثامن، مناطق

 رضا(ع)امام حضرت حرم مجموعه به نزدیکی نیز و آنها مهاجرپذیري و جمعیت و بافت

 در شهروندان امنیتی اولویت« عنوان با ايمقاله در )1389نویدنیا( است. توجیه قابل

 اولویت از تابعی شهروندان امنیت میزان که دهدمی نشان »تهران شهر مختلف مناطق

 پخش وکار،کسب مناطق کهطوريبه باشد.می تهران شهر مختلف مناطق در آنان امنیتی

 هستند بیشتر وجودي امنیت نیازمند تولیدي سبک و سنگین صنایع و فروشیعمده و

 و حومه مسکونی مناطق چه و نشینمرفه مناطق چه مسکونی، مناطق کهدرحالی

                                                                                                               
2- Elizabeth Wood. 

3- Jine Jakoob. 

4- Oskar Newman. 
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 و هابوستان هنري، و فرهنگی مراکز دارند. تأکید رفاهی امنیت بر بیشتر فقیرنشین،

   اند.نظرداشته معنابخش امنیت بر بیشتر آموزشی مراکز و هادانشگاه ها،تفرجگاه

تفاوت معناداري دهد که می) نشان1389قرایی و راد جهانبانی( هاي پژوهشیافته

وجودندارد. همچنین فرض  مرکز و شمال تهران میان میزان حس امنیت در دو محله

تفاوت امنیت در شب و روز، براي مردان و زنان مناطق شمالی شهر پذیرفته شده است 

شود به این معنی که حس امنیت در مناطق در مورد مناطق مرکزي این فرضیه ردمی ولی

شمالی شهر در هنگام شب و روز متفاوت است و این تفاوت در میزان کاهش حس امنیت 

در میان زنان و مردان محسوس است ولی در مورد مناطق مرکزي تفاوتی در  شب هنگام

د و شب هنگام امنیت براي خروج از شومیزان حس امنیت زنان و مردان مشاهده نمی

) در پژوهشی با 1391رفیعیان و همکاران(یابد. منزل براي آنان به یک میزان کاهش می

رویکرد منظر شهري (نمونه موردي: محله ارزیابی احساس امنیت شهروندان با «عنوان 

گیري منظر منظر شهري را با تدقیق در سه سطح ادراك، فعالیت و فرم در شکل» اوین)

خوانایی و تصویري «، »انگیزيخاطره«، »هویت مکان«، »حس مکان«هاي مطلوب، مؤلفه

هایی عنوان شاخصبه» فرم و ریخت«و » ادراك عمومی و لذت بصري«، »روشن از محیط

  اند.در نظر گرفته براي سنجش احساس امنیت شهروندان

 احساس بر مؤثر محیطی هايویژگی و کالبدي عوامل شناسایی ضمن حاضر پژوهش

 نیز را هاویژگی و هامکان از هریک تأثیرگذاري میزان زاهدان شهر در شهروندان امنیت

 متفاوت هايمکان از شهروندان ادراك میزان بررسی ضمن تا دهدقرارمی سنجش مورد

 دهد،می ارتقاء را شهروندان امنیت احساس که محیطی، - کالبدي هايویژگی شناخت به

  شود. نایل

  پژوهش قلمرو

 شهرستان این شهري نقطه ترینمهم و بلوچستان و سیستان استان مرکز زاهدان شهر

 قراردارد(نقشه پاکستان و افغانستان کشورهاي و ایران مرز نزدیک و ایران شرق در

 و شرق در واقع 1منطقه است. شهري منطقه سه داراي زاهدان شهر ).2شماره

 متوسط طبقه را آن ساکنان بیشتر که است ناهمگون تقریباً زاهدان شهر شرقیجنوب

 منطقه این در نیز اجتماعی پایین و باال اقشار اند.داده تشکیل پایین به متوسط و باال به
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 فرهنگ و هاویژگی با شیرآباد محله منطقه این در شوند.میدیده شفاف کامالً صورتبه

 بنابراین، قراردارند. قدس کوي و زیباشهر هايمحله و -غیررسمی اسکان-خود خاص

 واقع زاهدان 2منطقه است. مشهود کامالً منطقه این در یکپارچگی فقدان و ناهمگونی

 ساکن باال و متوسط اجتماعی اقشار که است همگن تقریباً ايمنطقه شهر غربجنوب در

 و محروم اقشار بیشترین که شهر، غربشمال و شمال در واقع شهري 3منطقه هستند.

 باباییان، هايمحله شامل است، داده جاي خود در را اجتماعی پایین به متوسط و پایین

  ).150 :1387 همکاران، و است(وارثی گاراژها پشت و نمک کارخانه

  

  اياي و ناحیه): موقعیت شهر زاهدان در سطح ملی، منطقه2شکل(

  (منبع: نگارندگان)

  پژوهش هايیافته

   اقتصادي جمعیت آماري - هاي اجتماعیویژگی

 پاسخگویان %9/52 است: شرح بدین آماري جمعیت اقتصادي -اجتماعی هايویژگی

 از کمتر را خود درآمد میزان پاسخگویان %5/21 اند.بوده زن آنان %1/47 و مرد
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 و تومان هزار600-900 بین %9/13 تومان، هزار400-600 بین %1/60 تومان، هزار400

 اظهار تومان هزار900 از باالتر را خود درآمد میزان پاسخگویان از %5/4 درنهایت

 %37 قراردارند. بیکاران گروه در %4/13 تنها و شاغل پاسخگویان بیشتر اند.کرده

 بیشترین %3/27 با آزاد مشاغل بخش در شاغالن آن از بعد و دارخانه پاسخگویان

 %5/6 و کارمند %6/7 کارگر، پاسخگویان %2/8 اند.داده اختصاص خود به را پاسخگویان

  دارند. فعالیت خدمات بخش در نیز

  میزان احساس امنیت شهروندان در شهر زاهدان

 احساس میزان )%2/49پاسخگویان( بیشتر که دهدمینشان نگارندگان مطالعات

 %8/18 و متوسط حد در %9/31 و کمخیلی و کم حد در زاهدان شهر در را خود امنیت

 بر را شهر بودنمرزي تأثیر پاسخگویان از %5/22 اند.دانسته زیاد بسیار و زیاد نیز

 و زیاد حد تا نیز %6/53 و متوسط حد در %6/23 و کمخیلی و کم ناامنی احساس

 نظر از منزل از بیرون در شهروندان امنیت احساس میزان اند.کرده ارزیابی زیادخیلی

 بیشتر اما باشدمی متوسط حد در %2/21 نظر از و کمخیلی و کم افراد 9/19%

 اظهار زیادخیلی و زیاد حد در را منزل از بیرون در امنیت میزان )%6/58پاسخگویان(

 شهري در سکونت صورت در را امنیت احساس میزان پاسخگویان از %3/22 اند.کرده

 و متوسط را میزان این پاسخگو افراد از %9/19 و انددانسته کمخیلی و کم زاهدان از غیر

 شهروندان امنیت احساس میزان میانگین اند.کرده ابراز زیادخیلی و زیاد )%8/57اکثراً(

 بیانگر که باشدمی )3 میانه با 1>5(متوسط حد از کمتر لیکرت طیف قالب در گویه4 در

  ).3شماره است(شکل زاهدان شهر شهروندان ناامنی احساس

  

  میانگین میزان احساس امنیت شهروندان شهر زاهدان ):3شکل(

  (منبع: مطالعات نگارندگان)

  و احساس امنیت آنها رابطه درك فضایی شهروندان

           خیلیکم               کم            متوسط خیلیزیاد     زیاد

1 

                              5                     4                    3   49/2           2                      1     
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 در شودمی مشاهده )1شماره توصیفی(جدول هايآماره جدول در کهگونههمان

 احساس میزان )،%8/39پاسخگویان( بیشتر که دهدمی نشان نتایج اول سؤال با ارتباط

 و زیاد نیز %1/29 و متوسط حد در %1/31 بسیارکم، و کم شهر مرکز در را امنیت

 میانگین باالترین که دهدمینشان آمدهدستبه نتایج مجموع، در اند.کرده ابراز زیادخیلی

 هايکاربري بهمربوط هامکان در موجود امنیت از شهروندان فضایی درك بهمربوط

 متوسط حد از باالتر که باشدمی )3 میانه با 5 >1( 12/3 با برابر میانگینی با مسکونی

 بازار ،05/3 مسکونی -تجاري هايکاربري با هاییمکان در امنیت احساس میانگین است.

 میانگین میزان کمترین باشد.می 79/2 شهر مرکز و 93/2 تفریحی هايمکان ،04/3

 میانه با 5 >1( 38/2 با برابر شهر حاشیه مناطق در پاسخگویان نظر از امنیت احساس

  است. مناطق گونهاین در امنیت کمبود بازتاب که باشدمی )3

  بین شهروندان شهر زاهدانها و احساس امنیت ): آماره توصیفی درك فضایی از میزان امنیت در مکان1جدول(

  هاگویه
  فراوانی

  و درصد

  میزان و درصد
  میانگین

  انحراف

  زیادخیلی  زیاد  متوسط  کم  کمخیلی  معیار

  مرکز شهر
  43  68  119  68  84  فراوانی

79/2  28/1  
  3/11  8/17  1/31  8/17  22  درصد

  بازار
  47  78  140  77  45  فراوانی

04/3  14/1  
  3/12  4/20  6/31  2/20  5/15  درصد

  هاي تفریحیمکان
  38  65  160  71  48  فراوانی

93/2  12/1  
  9/9  17  9/41  6/18  6/12  درصد

  هايکاربري

  مسکونی -تجاري

  29  103  146  66  38  فراوانی
05/3  07/1  

  6/7  27  2/38  3/17  9/9  درصد

  کاربري مسکونی
  36  96  158  63  29  فراوانی

12/3  04/1  
  4/9  1/25  4/41  5/16  6/7  درصد

  حاشیه شهر
  19  47  116  79  121  فراوانی

38/2  19/1  
  5  3/12  3/30  7/20  7/31  درصد

  مطالعات میدانی نگارندگان) (منبع:

 فضایی ادراك میزان و امنیت احساس بین از: بود عبارت پژوهش اول فرضیه

 نتایج بهباتوجه دارد. وجود رابطه هامکان در موجود امنیت از زاهدان شهر شهروندان

 که گفت توانمی )=000/0Pمعناداري( سطح و )R= 198/0(پیرسون همبستگی آزمون

 کهطوريبه است برقرار مستقیمی و معنادار رابطه الزم اطمینان با متغیر دو این بین
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 امنیت احساس آنان باشد بیشتر مکان یک در موجود امنیت از شهروندان تصور هرچه

  ).2شماره شود(جدولمی تأیید موردنظر فرضیه بنابراین، خواهندکرد. بیشتري
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  ها): رابطه بین احساس امنیت و میزان ادراك فضایی شهروندان از امنیت موجود در مکان2جدول(

  داريسطح معنا

Sig. (2-tailed) 

  تعداد جمعیت آماري

N 

  همبستگی پیرسون

Pearson Correlation 
  منبع تغییرات

  همبستگی پیرسون  198/0  382  000/0

  (منبع: محاسبات نگارندگان)

  ها و احساس امنیت شهروندانمحیطی مکان - هاي کالبديرابطه بین ویژگی

 قالب در سؤال6 با شهروندان امنیت احساس بر مؤثر محیطی - کالبدي هايویژگی

 آمدهدستبه نتایج طبق است. شده ارزیابی زیر جدول شرح به لیکرت ايدرجه5 طیف

 حد در امنیت احساس میزان بر را مخروبه و تاریک هايمکان تأثیر پاسخگویان 5/65%

 اظهار زیادخیلی و زیاد درحد %8/17 نهایتاً و متوسط حد در %7/16 کم،خیلی و کم

 احساس بر بسته هايمحیط تأثیر بهمربوط آمدهدستبه میانگین باالترین اند.کرده

 هايویژگی سپس باشد.می )3 میانه با 5 >1(57/3 با برابر که باشدمی شهروندان امنیت

 و سبز فضاي )،24/3شهري( متناسب مبلمان شامل مختلف هايمکان محیطی - کالبدي

 تاریک هايمکان و )46/2شلوغ( هايمکان )،49/2باز( هايمحیط )،23/3گیاهی( پوشش

  ).3 شماره اند(جدولداشته تأثیر شهروندان امنیت احساس بر ترتیببه )14/2مخروبه( و

  محیطی مؤثر بر احساس امنیت شهروندان -هاي کالبديهاي توصیفی ویژگی): آماره3جدول(

  مطالعات میدانی نگارندگان) (منبع:

  هاگویه
فراوانی و 

  درصد

  میزان و درصد
  میانگین

  انحراف

  زیادخیلی  زیاد  متوسط  کم  کمخیلی  معیار

هاي تاریک و مکان

  مخروبه

  28  40  64  77  173  فراوانی
14/2  29/1  

  3/7  5/10  7/16  2/20  3/45  درصد

  هاي شلوغمکان
  44  46  86  71  135  فراوانی

46/2  37/1  
  5/11  12  6/22  6/18  3/35  درصد

  هاي بازمحیط
  36  46  107  74  119  فراوانی

49/2  29/1  
  4/9  12  28  4/19  2/31  درصد

  هاي بستهمحیط
  90  85  15  24  32  فراوانی

57/3  37/2  
  6/23  3/24  2/39  3/6  4/8  درصد

و پوشش  فضاي سبز

  گیاهی

  46  16  164  22  44  فراوانی
23/3  10/1  

  12  8/27  9/42  8/5  5/11  درصد

  مبلمان متناسب
  67  81  150  44  40  فراوانی

24/3  18/1  
  5/17  2/21  3/39  5/11  5/10  درصد
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 میزان و هامکان محیطی - کالبدي هايویژگی بین از: بود عبارت پژوهش دوم فرضیه

 آزمون نتایج بهباتوجه دارد. وجود مستقیم رابطه زاهدان شهر شهروندان امنیت احساس

 توانمی )=017/0P معناداري سطح و =122/0R پیرسون(مقدار همبستگی ضریب

 وجود مستقیم و معنادار رابطه %95 اطمینان با ذکرشده متغیر دو بین که گفت

 و تاریکی(مکان یک در محیطی -کالبدي هايویژگی یعنی ).4شماره دارد(جدول

 گیاهی پوشش و سبز فضاي محیط، بودنبسته و باز محیط، بودنشلوغ محیط، مخروبگی

 امنیت احساس وجودآوردنبه در مکان) یک در متناسب مبلمان مکان، یک در

  شود.می تأیید آن مثبت جهت در موردنظر فرضیه و بوده تأثیرگذار تاحدودي شهروندان

  شهروندان محیطی و احساس امنیت –هاي کالبدي ): رابطه بین ویژگی4جدول(

  داريسطح معنا

Sig. (2-tailed) 

  تعداد جمعیت آماري

N 

  همبستگی پیرسون

Pearson Correlation 
  منبع تغییرات

  همبستگی پیرسون  122/0  382  017/0

  (منبع: محاسبات نگارندگان)

  گیرينتیجه

 شهروندان امنیت احساس و آرامش در شهر کارکرد و کاربري شهري، فضاهاي انواع

 شهروندان بین در را وحشت و رعب احساس شهري فضاهاي از برخی مؤثرند.

 شناسایی خاطرند. تعلق و آرامش نوعی وجودآورندهبه فضاها برخی و انگیزندبرمی

 در زاهدان شهر شهروندان امنیت احساس بر شهري فضاهاي از هریک تأثیر و هاویژگی

  آمد.دستبه زیر نتایج و شد بررسی پژوهش این

 از کمتر لیکرت طیف قالب در گویه4 با شهروندان امنیت احساس میزان میانگین

 زاهدان شهر شهروندان ناامنی احساس بیانگر که باشدمی )3 میانه با 1>5(متوسط حد

 درك بهمربوط میانگین باالترین که دهدمی نشان آمدهدستبه نتایج مجموع، در است.

 میانگینی با مسکونی فضاهاي درخصوص هامکان در موجود امنیت از شهروندان فضایی

 هاییمکان سپس است. متوسط حد از باالتر که باشدمی )3 میانه با 5 >1(12/3 با برابر

 باالترین ترتیب به شهر مرکز و تفریحی فضاهاي بازار، مسکونی،- تجاري هايکاربري با

 نظر از امنیت احساس میانگین کمترین اند.داده اختصاص خود به را هامیانگین

 بازتاب که باشدمی )3 میانه با 5 >1(38/2 با برابر شهر حاشیه مناطق در پاسخگویان
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 )1395پژوهشنامه جغرافیاي انتظامی (سال چهارم، شماره چهاردهم، تابستان 

 ادراك میزان و امنیت احساس بین رو،ازاین است. مناطق گونهاین در امنیت کمبود

 مستقیمی و معنادار رابطه هامکان در موجود امنیت از زاهدان شهر شهروندان فضایی

 آنان باشد بیشتر مکان یک در امنیت از شهروندان تصور هرچه کهطوريبه است برقرار

 مکان(تاریکی یک در محیطی- کالبدي هايویژگی خواهندکرد. بیشتري امنیت احساس

 پوشش و سبز فضاي محیط، بودنبسته و باز محیط، بودنشلوغ محیط، مخروبگی و

 امنیت احساس وجودآوردنبه در مکان) یک در متناسب مبلمان مکان، یک در گیاهی

 آمدهدستبه میانگین باالترین میان این در که بوده تأثیرگذار تاحدودي شهروندان

 متناسب مبلمان باشد.می شهروندان امنیت احساس بر بسته هايمحیط تأثیر بهمربوط

 تاریک هايمکان و شلوغ هايمکان باز، هايمحیط گیاهی، پوشش و سبز فضاي شهري،

 این بنابراین، اند.داشته شهروندان امنیت احساس بر را تأثیر بیشترین ترتیببه مخروبه و

 اجتماعی و رفتاري هايارتباط تمام که شود ریزيبرنامه و ساخته ايگونهبه باید هامکان

 و محیط میان تطابق بیشترین و دهد سامان ،است شهري محیط با مرتبط که ،را

 فضاي طراحی د.شوفراهم جمعی مراودات و تعامالت یا و اجتماعی مناسب رفتارهاي

 رونق باعث و بپروراند شهروندان در را آرامش و امنیت حس تا باشد ايگونهبه باید شهر

  شود. شهروندي هايارتباط

 فضاهاي در آن تخصیص صحیح نحوه و شهري عملکردهاي و کارکردها شناخت

 امنیت احساس آن متعاقب و شهر امنیت تواندمی که است عواملی جمله از شهري

 ریزانبرنامه عنایت مورد ازپیشبیش بایستی رو،ازاین قراردهد. تأثیرتحت را شهروندان

 ایجاد براي تالش شهر، محیطی - کالبدي هايویژگی دیگر، سوي از قرارگیرد. شهري

 هاخیابان آراستگی ها،مکان بودنبسته و باز به توجه آن، در گیاهی پوشش و سبز فضاي

 هايمکان بازساخت براي تالش و شهر شلوغ هايمکان بر نظارت متناسب، مبلمان با

 شهروندان امنیت احساس افزایش سبب تواندمی شهر در آنها کیفیت ارتقاي یا مخروبه

  آورد. ارمغان به شهري هايمحیط براي را امنیت و آسایش و شده
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   منابع

 تبیین امنیت در محیط شهري بر مبناي 1390نژاد، فاطمه؛ عظیمی، آزاده(ادیبی سعدي ،(

  .15پارامترهاي کالبدي و طراحی (مورد: شهر بابلسر)، فصلنامه آمایش محیط، شماره

 سنجش عوامل مؤثر بر ارتقاي امنیت 1388الهام( ؛ ضابطیان،مجتبی ،فیعیانبمانیان، محمدرضا؛ ر ،(

، 7)، فصلنامه پژوهش زنان، دورهتهران -شهر(مورد: محدوده اطراف پاركهاي شهري زنان در محیط

  .23، شماره6سال

 خوانش تأثیر ساماندهی محورهاي 1388رضا(اکبر؛ صادقی، علیپورجعفر، محمدرضا؛ تقوایی، علی ،(

محیط فضاهاي عمومی شهري (نمونه موردي: خیابان آزادي تهران)، بصري بر ارتقاي کیفیت 

  .24، شماره1388دوفصلنامه مدیریت شهري، پاییز و زمستان

 )نژاد، تهران: نشر خاك.)، شهرسازي شهروندگرا، ترجمه: محمد احمدي1383تیبالدز، فرانسیس  

 )تهرانی،  زنان امنیت ساساح بر بانوان سیمبى تاکسی )، نقش1390جمالی، هاجر؛ شایگان، فریبا

  .1شماره ،6انتظامی، سال مدیریت مطالعات فصلنامه

 تحقیق در عوامل و شرایط  ،شهرنشینی و امنیت )،1383(جواد ،افشارکهن؛ رسول ،ربانی خوراسگانی

جله پژوهشی علوم انسانی ان)، ممورد: شهر جدید بهارست(ثر بر امنیت شهرها از دید شهروندان ؤم

  .16، شمارهدانشگاه اصفهان

 ارزیابی احساس امنیت 1391(رفیعیان، محسن؛ مؤیدي، محمد؛ سلمانی، حسن؛ توانگر، لیال ،(

 - پژوهشی شهر ایرانی -شهروندان با رویکرد منظر شهري (نمونه موردي: محله اوین)، فصلنامه علمی

  .8، شماره1391اسالمی، تابستان

 )سنجش عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان )، 1391ضرابی، اصغر؛ شرفی، زکیه؛ زنگنه، مهدي

هاي راهبردي امنیت و نظم هاي جمعی، پژوهششهر مشهد با تأکید بر عملکرد پلیس و رسانه

  .2، شماره1اجتماعی، سال

 )8ها، سال)، ایجاد حس امنیت در فضاي شهري، مجله شهرداري1386حسینیون، سولماز ،

  .82شماره

 سازي فضاي کالبدي شهرها در )، ایمن1390د؛ محمودي، عاطفه(کالنتري، محسن؛ حیدریان، مسعو

از راهبرد پیشگیري جرم با طراحی محیطی، فصلنامه دانش انتظامی، برابر بزهکاري بااستفاده

  .3، شماره12سال
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 )1395پژوهشنامه جغرافیاي انتظامی (سال چهارم، شماره چهاردهم، تابستان 

 تأثیر شرایط محیطی بر وقوع بزهکاري و راهکارهاي  )،1386اهللا، آیت(کالنتري، محسن؛ آیت

موردي: جرایم ارتکابی در شهر تهران)، فصلنامه مطالعات پیشگیري از جرم،  پیشگیري از آن (نمونه

  .1شماره

 )فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.1376عمید، حسن ،(  

 کننده کالبدي تسهیل -)، بررسی عوامل محیطی1391آقا؛ کالنتري، محسن(زاده، جهانغنی

شهر  16، خرید و فروش موادمخدر در منطقهبزهکاري در مناطق شهري (نمونه موردي: بزه عرضه

  .19تهران)، فصلنامه مطالعات پیشگیري از جرم، شماره

 بررسی تطبیقی توزیع خدمات عمومی 1387آبادي، علی؛ یغفوري، حسین(وارثی، حمیدرضا؛ زنگی ،(

  .11شهري از منظر عدالت اجتماعی (موردشناسی: زاهدان)، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره

 بررسی و سنجش حس امنیت در مناطق 1389رشیدپور، نازیال( یی، فریبا؛ رادجهانبانی، نفیسه؛قرا ،(

، 1389، فصلنامه آرمانشهر، بهار و تابستان»تهران) 11و  2مختلف شهري (نمونه موردي: مناطق 

  .4شماره

 مبانی نظري پیشگیري از جرم ازطریق طراحی محیطی، مجموعه 1386بیگی، مجید(قورچی ،(

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابرکوه یزد. اي پیشگیري وضعی از بزهکاري،قاالت همایش منطقهم

 )فرهنگ فارسی معین، تهران: انتشارات امیرکبیر.1381معین، محمد ،(  

 )ارزیابی چندمتغیره تحلیل امنیت شهري بر مبناي فرایند  )،1388منصوري دانشور، محمدرضا

 ،1388نشهر مشهد)، مجله علوم جغرافیایی، بهار و تابستانمراتبی (نمونه موردي: کالسلسله

  .14و  13شماره

 )طرح جامع شهر زاهدان، مرحله اول، شناخت و بررسی شهر و 1385مهندسین مشاور شهروخانه ،(
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