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  چكيده

 شهري، منظر و امنيت ديگر، طرف از .است بصري اغتشاش و آشفتگي از ناشي شهرها پيكر بر شهري هايآسيب مهمترين از يكي حاضر حال در

 بين ارتباط تردقيق بررسي به نياز اما شوند،مي محسوب منظر معماري و شهرسازي علم هايزيرمجموعه از هردو اگرچه كه هستند هايي واژه

 مختلف تحقيقات در آمده دست به هايسنجه و معيارها از بسياري دهدمي نشان متعدد تجارب و نظريات كه است حالي در اين .دارد وجود آنها

 تواندمي و داشته ارتباط شهرها منظر طراحي در رفته كار به اصول با غيرمستقيم يا مستقيم شود،مي شهروندان در امنيت حس ايجاد به منجر كه

انتخاب  با  تا  است آن بر حاضر  د. مقالهباش شهروندان زندگي امن حريم بايد شهري منظر ديگر، عبارت به .دهد افزايش يا كاهش را مذكور حس

حس  تأمين در منظر نقش  -در ارتباط است  شهر سيماي و منظر و با بوده قبلي مطالعات از برگرفته كه - شهري امنيت خاص معيارهاي دقيق

پژوهش  مدل از برگرفته كلي نكاتي ريزي وبرنامه راهكارهاي انتها، در و ارزيابي كرده معيارها اهميت ضرايب و مدل براساس را شهروندان امنيت

اي تك نمونه tهاي رگرسيون چند متغيره و آزمون دهد. بدين ترتيب از آزمون ارائه شهروندان امنيت تأمين در شهري منظر نقش تقويت براي

.» 398. و 408.، 425«انگيزي، هويت مكان و حس مكان به ترتيب با ارزش عددي استفاده شده است. نتايج نشان داد كه متغيرهاي خاطره

  اند.حله داشتهبيشترين تاثير را بر احساس امنيت در م

  منظر شهر، امنيت، شهروندان، رگرسيون چند متغيره، سنندج واژگان كليدي:
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  قدمهم

منظر شهري به عنوان يكي از عناصر شكل دهنده به فضاي شهري و جزيي از ادراك كالبدي، تاثير بسياري در مطلوبيت يا 
بيشترين ارتباط را با مردم و محيط زندگي و در نتيجه تاثير گذارد. فضاي شهري عدم مطلوبيت فضاي شهري به جاي مي

هاي شهري و عوامل متحرك در آن، خاصه بخشي و احساس آرامش به شهروندان دارد. ظاهر محيطبسزايي در هويت
اساسي در دهد. امنيت به عنوان يكي از نيازهاي كنندگان از فضا را تحت تاثير قرار ميهاي آنان، استفادهمردم و فعاليت

يابد. امنيت رود كه با گسترش روند شهرنشيني و افزايش تراكم جمعيتي اهميتي مضاعف ميساختار شهري به شمار مي
فرض اين تحقيق آيد. پيشهاي فعال محيط به دست ميشود كه از مولفهنوعي احساس آرامش و آسايش دروني قلمداد مي

انگيز و يا يكنواخت باشد؛ به طور مستقيم تاثير نامطلوبي بر نفرتاين است كه اگر تصوير فضاهاي شهري مغشوش، 
ها و كاهش احساس امنيت فراهم شهروندان و احساس آنها خواهد گذاشت. در اين صورت، بستري براي ظهور ناهنجاري

بر او مستولي زند و اضطراب را ريختگي فضايي احساس ناامن بودن محيط را در مخاطب دامن ميشود. در واقع، برهممي
ها هاي كالبدي و اجتماعي به صورت توامان ساخته شده است. انسانمحيط از جنبه ).52: 1391(رفيعيان و ديگران، سازدمي

اي ي بين انسان و مكان، رابطههاي مستقل از انسان معنا ندارد. رابطهكنند و مكانهاي اطراف خود را خلق ميمكان
دهند. در بسياري از موارد نوع طراحي ي مثبت و منفي را از محيط گرفته و يا به آن پس ميسوداگرانه است. افراد چيزها

گردد كه فضاها امن و يا گيرد و ابعاد اجتماعي يك محدوده منجر ميفضاي كالبدي، نقشي كه مكان خاصي به خود مي
موجب تهديد يا كاهش امنيت شهرهاي  برند وبالعكس ناامن گردند. عواملي كه عواملي كه امنيت شهري را از بين مي

ي امنيت شهرها هستند، اين فضاها شوند بسيارند و برخي فضاهاي شهري يكي از عوامل اصلي تهديدكنندهبزرگ مي
هاي غيرمجاز و ناهنجار محسوب معموال از ديد محفوظ هستند، و به همين دليل فضاهاي دنج و مطمئني براي فعاليت

باشند، ها، تناسبات، صدا، نور و عملكرد ميهاي تاثيرگذار محيط بر انسان، نمادها، نشانهترين ويژگيشوند. در ميان بارزمي
كه اينها مانند وجوه مادي و ظاهري بوده و اثرات ناشي از آنها را در مقوالتي چون هويت، تشخيص، احساس تعلق به 

همچنين محيط به عنوان  .)28: 1394(داري پور و ملكي،  توان مورد توجه و بررسي قرار دادمكان، احساس امنيت و... مي
يافته است. اين سيستمي پيچيده شامل اجزايي است كه در طول زمان شكل گرفته و متناسب با تغييرات آن رشد و سازمان

 ي عوامل مختلف طبيعي يا مصنوع موجب دگرگوني تدريجي در شكل و ساختار عناصر موجود شده وتغييرات به وسيله
اندازهاي طبيعي به تدريج جاي خود را به هاي انسان، چشمدهند. در اثر فعاليتدر نهايت سيما و منظر آن را شكل مي

ساخت، متغيرهاي درگير در فرآيند تغيير زيادتر و اغلب به اندازهاي انساندهند. در چشمساخت مياندازهاي انسانچشم
اي كه يكي از مهمترينِ اين فرآيندهاي اجتماعي، امنيت شهري است. پديده اند.اقتصادي وابسته –فرآيندهاي اجتماعي 

ريزان و طراحان تبديل شده است. هاي برنامهها و فضاهاي شهري، به يكي از مهمترين مسائل و چالشامروزه در محله
ر شهري و امنيت در سطح گيرد، ارتباط دو مفهوم مذكور، يعني منظتر مورد بررسي قرار ميآنچه در مقاله حاضر دقيق

ي اند امنيت، مفهوم گسترده و مهمي است كه همهمحالت شهري است. چراكه نظريات و تجربيات گوناگون نشان داده
توانند و بايد در ايجاد و حفظ آن نقش داشته شناسي گرفته تا شهرسازي و معماري منظر ميعلوم، از اقتصاد و جامعه
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سازان و معماران هستند كه سيماي كالبدي و محيط ساخته شده شهرها را شكل داده و باشند. از طرف ديگر، اين شهر
دهند كه هر روز و شب آن را به تماشا نشسته و در آن محيط زندگي و رشد روي شهروندان قرار ميتابلويي را پيش

ترين نيازها آنان، ن يكي از اساسيكنند. بنابراين توجه به نقش منظر و محيط شهري در تامين امنيت شهروندان، به عنوامي
اند هاي موجود، تاكنون چقدر توانستهها و شهرسازيرسد و اين سوال جاي بررسي دارد كه طراحيضروري به نظر مي

. بنابراين )92: 1394(شعبان جوال و زنديه، توازن و هماهنگي را بين دو مفهوم مذكور (منظر شهري و امنيت) برقرار سازند 
  شود.ط با موضوع دو سوال بدين شرح مطرح ميدر ارتبا

  ي مورد مطالعه در چه سطحي قرار دارد؟وضعيت احساس امنيت شهروندان در محدوده -
  هاي منظر شهري بر احساس امنيت شهروندان موثر است؟كدام يك از مؤلفه -
 است: مطرح زير هايفرضيه پژوهش، به توجه فرضيات تحقيق: با -

 خود امنيت احساس در را انگيزيخاطره و هويت مكان سنندج، شهر آبادعباس محله شهروندان رسد،مي نظر به الف)

 .دانندمي مؤثرتر

  است. شده ارزيابي متوسط سطح از ترپايين ساكنين، از ديد مطالعه مورد محدوده در امنيت احساس رسد،مي نظر به ب)

  روش تحقيق

شود. ابتدا با استفاده از تحليلي محسوب مي –هاي توصيفي اين پژوهش با توجه به نحوة گردآوري داده جزء پژوهش
آوري شد، سپس چارچوب نظري پژوهش تهيه روش اسنادي و بررسي ادبيات موضوعي، منابع موجود در اين زمينه جمع

يافته و ابزار سئله تعيين، و از طريق مصاحبه سازمانهاي مشد. همچنين بر اساس چارچوب نظري، متغيرها و چارچوب
يابي بدست آمد، كه براي دست 383آوري شد، بعد از آن حجم نمونه از طريق فرمول كوكران، نامه، اطالعات جمعپرسش

افراد باالي  نامه بيننامه افزايش پيدا كرد. پرسشپرسش 400تر و كاهش اشتباهات احتمالي، حجم نمونه به به نتيجه دقيق
تحليل ، T Testاز جمله آزمون  SPSSافزار سال (اعم از زن و مرد) توزيع شد، و در نهايت نتايج حاصله از طريق نرم 20

رگرسيون چند متغيره، و رادار چارت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. همچنين پايايي متغيرهاي تحقيق از طريق آلفاي 
شود، تمام اعداد بدست آمده نزديك به عدد ) همانطور كه مشاهده مي1مد (جدول شماره بدست آ 827/0كرونباخ عدد 

نامه توسط اساتيد و افراد آگاه در است كه نشان از همبستگي مطلوب و قوي بين سواالت است. و نيز روايي پرسش "1"
  اين زمينه تاييد گرديد.

  روايي و پايايي پرسشنامه -1جدول 

 Cronbach`s  تعداد گويه  ابعاد

Alpha  
  كل

  880/0  5  حس مكان

827/0  
  895/0  6  هويت مكان

  908/0  3  انگيزيخاطره

  866/0  5  خوانايي
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  738/0  8  ادراكات عمومي و لذت بصري

  711/0  8  فرم و ريخت شناسي

 

  مباني نظري

 موضوعاتي همچنين و شده گرفتهاست؛  دغدغه و دلهره نداشتن معناي به لغت در كه 2التين ريشه از ،1امنيت امنيت: -

 »ضمانت تامين، اعتماد، آسايش، اطمينان، آرامش، وجود با هراس، نگراني اضطراب، آسيب، تهديد، خطر، از رهايي« چون
 در و بيان شده ديگران هجوم عدم و ترس فقدان آرامش، و آزادي معناي به نيز فارسي فرهنگ امنيت در گيرد. برمي در را

 انجام شخصي هايخواسته و ارضاي احتياجات آن در كه حالتي يك شامل واژه اين از معنا دو نيز رفتاري علوم فرهنگ

 نسبت اجتماعي هايطبقه سوي از نهايت در كه پذيرشي و نفس به خاطر، اعتماد اطمينان شخصي، ارزشي احساس و  شود

  است. شده مطرح شوداعمال مي فرد به
مهمترين  از يكي عنوان نظران بهصاحب و انديشمندان طرف از امنيت امروزه شده، ارائه تعاريف به توجه با رو اين از

 هرم در را انيانس نيازهاي دوم رتبه مازلو چنانچه .شودمي مطرح انساني اجتماعات و شهرها در انسان اساسي نيازهاي

 به متفاوت هايلشك به نيز محققان ساير البته دهد.مي اختصاص امنيت خود به انساني نيازهاي مراتب سلسله پيشنهادي

  است. گرفته قرار اشاره مورد )2شماره ( جدول در كه انداشاره داشته موضوع اين
ايمني و امنيت در نظريات مختلف جايگاه -2جدول   

  )1959لگتون (  )1965كنتريل (  )1973استيلي (  )1987مازلو (  نظريه پرداز

  جهت و گرايش در جامعه  امنيت و نظم  تماس اجتماعي  و امنيت ايمني  رتبه دوم نياز انساني

)164: 1392(مويدي و ديگران، منبع:   

را  تماشاچيان و كنندگاناستفاده همزمان، ايگونه به و زنده، هميشه خيابان دارد يكمي اذعان خود نظريه در 3جيكوب
 ).Robinson, 1996: 1( جويدمي راانسان  خود، امنيت احساس براي انسان ديگر تعبير به و داراست

 همواره"شهري كيفي  مطلوب كيفيت معيارهاي بيان و شهري هايحوزه شهر، با مرتبط هايپژوهش و مطالعات در رو اين از

 ابعاد دربرگيرنده چنانچه زندگي گرفته قرار توجه مورد شهري زندگي كيفيت مهم هايشاخص از يكي عنوان به امنيت

 ناميده اجتماعي رضايت موارد، در برخي گيرد.دربرمي را امنيت و شادماني رضايت، همچون هاييشاخص كه است رواني

 هاشاخص شده است. اين اشاره پردازاننظريه برخي انديشه شهري در مطلوب كيفيت هايمولفه ذيل جدول . در"شودمي

 و هراس عدم با شهر ساكنان امنيت معيار امروزه« و  گذاشته تاثير شهري زندگي غيرمستقيم در يا مستقيم طور به چه

                                                           

 

1 Security 
2 Secures 
٣
 Jacobs 
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 سنجش مورد دارد وجود شهر در آنها وقوع امكان كه ايمترقبه غير اتفاقات ها،ساختمان ها،تاسيسات، راه از آنها اضطراب

  ).146: 1386(شيعه، » گيردمي قرار

هاي كيفيت مطلوب شهريمولفه -3جدول   

  مطلوب شهريهاي كيفيت مولفه  نظريه پرداز

  ورث ساوت
ني، تجانس، مع محيط، تنوع و از شكل، حفاظت شعف، و شادي حيات، و سرزندگي آسايش، و دسترسي، راحتي

  ايمني  و نگهداري، سالمتي و فضاها، مرمت ساخت، بازبودن خوانايي

  ماسلو
 و يك تصوير ذهني -هدايتگي  اجتماعي حيطم -حفاظت  و امنيت و ايمني -فيزيكي  نيازهاي كليه تامين

  مطبوع  شناسيزيبايي نظر از -بودن  خالق فرصت -خوب  شهرت

 و كاپون دانيل
  روچ ماري

جامعه،  حد از شمنابع، ترس، آلودگي، يكدستي بي رفتن بين از و آلودگي شهري: زندگي در زاتنش عوامل ارائه
 غير بيكاري، مقياس و غيركارا، فقرمسكن، خدمات  نامناسب سفر، وضع حد از بيش بد، زمان هواي و آب

 طبيعت، جدايي با تماس فقدان  ها،بيماري و زياد خطرات خيلي رشد ناكافي، نرخ ها، تفريحساختمان انساني
  اجتماعي، تغذيه 

  براندفري هيلدر
 هدايت عيمحيط اجتما منظم، و يافته سامان بصري نظر از حفاظت، و امنيت و ايمني ساكنين، نيازهاي تامين
زلت، من و اعتماد حس افزايش اعتبار خوب، و شهرت مناسب، ذهني مكان، تصوير حس كننده تقويت و كننده

  صور ت قابل كالبدي نظر از و شناسانه زيبايي جنبه فضاي شخصي، داراي به دادن شكل و بودن خالق فرصت

  پذيرياجتماع –ها فعاليت و هااستفاده –افزايش امنيت  –پيوستگي  هم به و دسترسي  PPSموسسه 

)37: 1393(رفيعيان و ديگران، منبع:   

اي قابل تفسير و تحليل نها به پديدهبه عنوان يك واژه علمي، تقريبا جديد است. امروزه، ت "منظر"استفاده از منظر شهري:  -

شود بلكه موضوعي است تجربي كه داراي معاني زيبايي شناختي، وجودي و هنري نيز هاي علمي اطالق نميبا روش
؛ محمودي، 1385؛ تيلور، 1386(به عنوان مثال: لنگ، هست. براي منظر، تعاريف و مختلف و متفاوتي ارائه شده است 

  ).1387؛ برك، 1385؛ گلكار، 1385؛ فرجامي، 1382؛ منصوري، 1385
شود كه ناظر به واسطه حضور در مكاني خاص، كل شهر يا بخش وسيعي منظر شهري در مقياس كالن هنگامي مطرح مي

هاي طبيعي، فرهنگي و تاريخي ابطه با ويژگيرطور مشخص در كند. منظر شهري در اين مقياس به از آن را مشاهده مي
اي از فضاهاي متوالي با كيفيات بصري متفاوت است. شهر متشكل از شبكه ). 1386(ر.ك به تيموري،  گيردشهر قرار مي

ادراك و آنها آيد كه انسان در طول يك مسير، فضاهاي قابل تمايز از يكديگر را اين توالي فضايي در صورتي به وجود مي
در اثر دريافت  را به عنوان فضاهاي مرتبط به هم تلقي كند. شهروندان با عبور از اين فضاها، ادراكات حسي مختلفي را

  ).1387(ر.ك به حسيني،  كنندهاي متنوع كسب ميپيام
4جك نسر"

ها اين ويژگيهاي نامطلوب برعكس كند كه محيطهاي دوست داشتني را مشخص ميپنج خصوصيت از محيط "
. فضاهاي باز و 5. رنگ طبيعي داستن 4. نظم داشتن 3. اصالت تاريخي داستن 2. تميزي و نگهداري خوب 1را دارند: 
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كند كه هر روزه افراد زيادي براي بيان مي "سيماي ارزيابانه شهر"جك نسر در كتاب  )Nasar, 1998: 5(تعريف شده 
هايي از محيط شهري اند و در طول اين گذر، به ناچار بخشور از فضاهاي شهريهاي روزمره ناگزير از عبانجام فعاليت

اعتقاد دارد فرم شهر و ظاهر آن بايد طيف وسيعي  "كرمونا". همچنين )Carmona, 2006: 130(كنند خود را تجربه مي
ه تماس فرد با محيط پيرامون منظر شهر را نقط 5كنند را راضي كند، همانطور كه راپاپورتاز مردمي كه آن را تجربه مي

  (همان).داندمي

 آن در و كندمي زندگي بوده، ساكن شهر، آورندهپديد عامل و بربهره عنوان به انسانارتباط ميان امنيت و منظر شهري:  -

 هايبخش در ابرع عنوان به چه و شهر از بخشي ساكن عنوان به چه است دائمي شهر در او و حضور پردازدمي فعاليت به

 خوشايندي و نيايم و آسايش امنيت، آن در كه باشدمي مطرح موقت حضور با انسان نيازهاي برآورد حالت دوم در ديگر،

آورد.  راهمف را افراد حضور امكان بتواند كه دارد تاسيساتي و تجهيزات به نياز و بوده مدنظر شهري فضاي حضور در از
 ها،جاريافزايش ناهن با مطلوبيت احساس اين و شودمي كسب مطلوبيت و آرامش احساس با نيز فضا در امنيت احساس

 حصول دهد.ناامني مي حس و اغتشاش آشفتگي، احساس به را خود جاي ناپسند مناظر و هاآلودگي مزاحم، اصوات

 بين روحي ارتباطتوان مي كه فضاست از مطلوبيت و معنايي ادراك برگيرنده در بيشتر شهري منظر در امنيت احساس

 مستقيم سنجش و امكان بررسي بودن ذهني عيني خاصيت دليل به شهري منظر و داد قرار مطالعه مورد را انسان با هاپديده

 توسط ايمرحله دو فرايند طي يك كه است نهفته معنايي محيطي مرحله هر در بنابراين دهد.مي طراحان به را مداخله و

گيرد كه آن ن صورت ميالگوهاي محيط در ذه و هاشكل به نسبت آني تقريبا واكنشي اول مرحله در شود.مي ارزيابي افراد
 بر دارد. وجود آنها روابط و اشيا در كه رمزگشايي از اشارات محيطي »ادراك« شناختي يا دوم مرحله در ناميم،مي »الهام« را

 را آنان ميان محاك رابطه يا نظم محيط، اجزاي بر عالوه و كرده خود منظم ذهن در را دريافتي اطالعات انسان« اساس  اين
 محيط به نسبت وي نذه در گرفته شكل معناي پايه بر سپس». بخشدمعنا مي آن به و كشيده تصوير به خود ذهن در نيز

 و شده نظم دايجا و هماهنگي باعث فضا مقياس در انساني و بصري تناسبات رعايت .مينمايد پيدا ناامني يا امنيت احساس
 درك وبيخ به را امنيت احساس در شهري منظر نقش ميتوان پس ميدهد فضا در امنيت آرامش، احساس ايجاد با نهايت در

  ).35: 1376؛ توسلي، 113 – 96: 1379؛ ماتالك، 54: 1385(پاكزاد، نمود 
 نيز اجتماعي را و هاي محيطيچالشمدرنيسم پذيرفته شده،  اساس عنوان به ايگسترده طور به شدن شهري كه درحالي

 است شدن شهري پديده از مؤلفه و زيرمجموعه دو امنيت و منظر شهري .)Adams & Serra, 2009(است  شده باعث

 هايقسمت در بايد مردم هاي روزانه،فعاليت در توان گفت:مي شده مطرح موارد به توجه با گرفت. قرار بحث مورد كه پيشتر

 جزء نيز شهري سيماي و منظر كه شده، فضاي ساخته و محيط رو اين از كنند. تجربه را آن و عبور شهري عمومي محيط

در  كند. ايجاد ساكنين و عابرين در آرامش را و امنيت احساس كه شود طراحي ايگونه به بايد است، ناشدني آن تفكيك
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 در شهري، چون منظر اثرگذاري و نيرومند ابزار توسط شهر سطح بايست درمي است كه مفهومي امنيت، واقع

  ).94: 1394(شعبان جوال و زنديه،  سازد نهادينه آن را و شده القا شهري فضاهاي از كنندگاناستفاده
هايشاخص -4جدول   شهري منظر اساس بر امنيت احساس سنجش 

  زيرمعيارها  معيارها  هاي اصليمولفه  

ص
شاخ

هاي
 

ش
سنج

 
س

احسا
 

ت
امني

 
 بر

س
اسا

 
منظر
 

شهري
  

  حس مكان

  توجه به موضوعاتي چون آرامش، ايمني و زيبايي  احترام به نيازهاي انساني

  -  عدم تمايل به جايگزيني

  -  ميزان عالقه

  هاي گوناگونتوانايي و قدرت فضا در پذيرفتن عملكردها و انجام فعاليت  پذيريانعطاف

  عملكرد و معني محيط متناسب بودن خصوصيات بصري منظر با  سازگاري بصري

  هويت مكان

  -  تاثير بر مخاطبان

  -  حس اعتماد به نفس

  مكان عناصر متمايزكننده منظر از نقاط ديگر، تعريف هدف مردم استفاده از  تمايز

  وجود منظر مناسب با عملكرد و نوع فعاليت در محيط  اثربخشي

  محيط و منظرآشنايي و تجربه شخصي فرد از   تداوم و پيوستگي

  توجه به آداب و رسوم و باورهاي مردم در منظر  فرهنگ

  انگيزيخاطره

  رضايت فرد از منظر و حس تعلق در محيط  حس تعلق

  -  مانوس بودن

  تجربه محيط و اثر منظر –خاطرات موجود از منظر محيط در ذهن افراد   تجربه در محيط

  خوانايي

  راهيابي آسان به نقاط مختلفقرائت سهل محيط و   يابيجهت

  تصوير روشن از فضا در ذهن هر ناظر  روشني و وضوح

  وجود عناصر راهنما  وجود راهنما

  وجود عناصر شاخص منظر و نشانه براي شناسايي محيط  وجود نشانه

  سهولت خوانش فضا در انطباق فرم و عملكرد  انطباق فرم و عملكرد

ادراكات عمومي و لذت 
  بصري

  گ و مصالحبندي، كيفيت رننوازي كالبد فضا يا تركيبچشم  زيبايي شناسي

  -  جذابيت

  اندازوجود اغتشاش و عناصر چشم  احساس آشفتگي

  كان)مها (تنوع عملكردها در حس تنوع فرم  تنوع

  خطر و آزاررسانتوجه به ايمني (تفكيك سطوح تردد) وجود فضاهاي بي  ايمني

  ارتباط بصري با نقاط مختلف  نفوذپذيري بصري

  ..هاي تاثيرگذار بر زندگي انسان، آلودگي صدا، آلودگي بصري و.وجود آلودگي  آلودگي

  -  سرزندگي

  فرم و ريخت شناسي

  وجود نظم هندسي، اندازه متناسب  شكل و اندازه

  نيازهاي انسان و...چيدمان مبلمان، ارتباط مبلمان شهري با   روابط و چيدمان

  رعايت و توجه به مقياس انساني  ابعاد و مقياس (انساني)

  -  بافت و تزئينات

  وسعت فضا  وسعت
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  وزروشنايي و نورپردازي مناسب بنا در شب، استفاده مناسب از نور در ر  نور

  توجه به تناسب فضايي، تناسب منظر با اندازه فضا  تناسب

  استفاده از فضاي سبز، درختان و عناصر طبيعي موجود در محيط  عناصر طبيعياستفاده از 

  هاي آرامبخش در فضاوجود رنگ  رنگ

 

  ي مورد مطالعهمحدوده

(مركز آمار ايران،  1390اي و خودرو شهر سنندج است. بر اساس سرشماري سال عباس آباد، يكي از محالت حاشيه
هكتار داشته است. اين محله از غرب به خيابان گلشن،  96نفر و مساحتي برابر  56083، جمعيت اين محدوده )1390

ي هاي شمال شرق سنندج دربرگرفته است كه به محدودهشود. شمال محله را تپهچهار راه گلشن و خيابان ارشاد محدود مي
هاي اطراف آن له، فرجه و تپهي كاني كوزپيوندد. از شرق نيز به محدودهسنندج مي –كاني كوزله و سپس جاده سقز 

ي ي عباس آباد پايين و ميدان نبوت دربرگرفته است. محدودهپيوسته است. و ضلع جنوبي آن را شهرك صنعتي، محدوده
عباس آباد باال به عنوان يك مجتمع زيستي و مركز سكونت انساني براي پاسخگويي به نيازهاي فضايي قشر خاصي از 

  ي وجود نهاده است.درآمد شهري) پا به عرصهو اقشار كم  جامعه (مهاجرين روستايي
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  آبادموقعيت جغرافيايي محله عباس -1شكل 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

 
 
 
 

 منبع: (ترسيم شده توسط نگارندگان)

  اهتجزيه و تحليل يافته

  هاي توصيفي پرسشنامهيافته -

سال، كمترين درصد  35 – 25سال، بيشترين درصد، و افراد  65شوندگان با بيش از ، پرسش5ي با توجه به جدول شماره
 31سواد، درصد بي 9دهند. درصد را زنان تشكيل مي 40درصد پاسخگويان مرد و  60شوند. شونده را شامل ميپرسش

درصد  60اند. حدود درصد داراي مدرك دانشگاهي 35لم و درصد ديپ 18درصد راهنمايي،  7درصد تحصيالت ابتدايي،
سال در محله  30درصد افراد نيز بيش از  40اند، و سال ذكر نموده 30شونده مدت اقامت خود را كمتر از افراد پرسش
 18درصد در شهر ديگر و  26درصد در همين محله،  24شونده در محله ديگر، درصد افراد پرسش 32اند. زندگي كرده

  شونده).اند (محل اقامت پيشين افراد پرسششونده نيز در روستا بودهدرصد افراد پرسش
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شوندگانمشخصات پرسش -5 دولج  

 شرح ويژگي رديف

1 
35 - 25 سن  36 - 45  46 - 55  56 - 65  65 +  

% 12 درصد فراواني  20 %  22 %  16 %  30 %  

2 
 زن مرد جنسيت

% 60 درصد فراواني  40 %  

3 
سوادبي تحصيالت  ليسانس به باال فوق ديپلم ديپلم راهنمائي ابتدايي 

% 9 درصد فراواني  31 %  7 %  18 %  4 %  31 %  

5 
سال 10 – 1 مدت اقامت در محله سال 20 – 11  سال 30 – 21  سال 40 – 31  سال 50 – 41  + سال 50   

% 46 درصد فراواني  10 %  2 %  12 %  6 %  24 %  

6 
 روستا شهر ديگر همين محله محله ديگر محل اقامت پيشين

% 32 درصد فراواني  24 %  26 %  18 %  

)1397نامه منبع: (تجزيه و تحليل پرسش  

  هاي تحليلييافته -

استفاده شده است. ارزش » رگرسيون چند متغيره«بندي معيارها و زيرمعيارها از تحليل در اين پژوهش براي تعيين و رتبه
دامنه تغييرات متغير وابسته (متغير سطح باالتر در درخت ارزش) را به ازاي يك واحد تغيير در متغير » وزن رگرسيون«هر 

سازي استفاده شده دهد. جهت كمي كردن مدل از روش مقياسش) نشان ميتر در درخت ارزمستقل (متغير سطح پايين
دهنده آن است كه كليه معيارهاي بكار رفته با متغيرهاي شهري داراي رابطه معناداري است و نتايج بدست آمده نشان

ورد بررسي قرار م 6اي استفاده شده است كه در جدول تك نمونه Tباشند. جهت سنجش احساس امنيت نيز از آزمون مي
  گرفته است.

بدست آمده و با توجه به اينكه طيف  89/3آباد شهر سنندج به صورت كلي ميانگين امتياز احساس امنيت در محله عباس
ها انتخاب شده است. نتايج بعنوان ميانه نظري پاسخ 3باشد، بنابراين عدد مي 5الي  1ليكرت مورد استفاده در اين مطالعه 

  ) رابطه معناداري وجود دارد. 3دهد كه ميانگين احساس امنيت و ميانه نظري (شان مينيز ن 6جدول 
باشد كه نشان دهنده اين موضوع است مي 89/3يك طرفه برابر  Tها بر اساس نتايج حاصل از آزمون مقدار ميانگين مولفه

نمايش  2شود و در شكل شماره ابي ميكه احساس امنيت در محله مورد نظر از ديد ساكنان باالتر از سطح متوسط ارزي
  داده شده است.

نتايج آماري  -6جدول  T يك طرفه احساس امنيت   

  احساس امنيت
N Mean  Std.Deviation  Error Mean  

400  3/89  0/074  0/17158  

)1397منبع: (نگارنده،   
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يانگين احساس امنيت در محدوده مورد مطالعه در مقايسه با ميانه نظريم -2شكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنين الزم به ذكر است به منظور بدست آوردن ميزان احساس امنيت در معيارهاي سازنده آن از آزمون رگرسيون چند متغيره استفاده شده 
به » انگيزي، خوانايي، اداراكات عمومي و لذت بصري و فرم و ريخت شناسيحس مكان، هويت مكان، خاطره« است. بر اين اساس شش معيار 

شود كه متغيرهاي مشاهده مي 7اند. با توجه به جدول شماره عنوان عوامل سازنده احساس امنيت بر اساس منظر شهري مورد بررسي قرار گرفته
اند.بيشترين تاثير را بر احساس امنيت در محله داشته.» 398. و 408.، 425«انگيزي، هويت مكان و حس مكان به ترتيب با ارزش عددي خاطره  

بندي معيارها بر اساس آزمون رگرسيون چند متغيرهاولويت -7ل جدو  

 ضرايب استاندارد شده ضرايب استاندارد نشده متغيرها
T Sig. رتبه 

B Std.Error Beta 
مكان حس  2.    000/0  398.  76/2    000/0  3 

مكان هويت  2.    000/0  408.  11/3    000/0  2 

انگيزيخاطره  2.    000/0  425.  26/3    000/0  1 

.2 خوانايي    000/0  386.  69/2    000/0  4 

بصري لذت و عمومي ادراكات  2.    000/0  257.  77/1    000/0  5 

شناسي ريخت و فرم  2.    000/0  244.  41/1    000/0  6 

)1397منبع: (نگارنده،   
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بندي معيارهااولويت -3شكل  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)1397منبع: (نگارنده،   

  

 
 
 
 

 

  پاسخ به سواالت تحقيق

هاي مورد مطالعه در چه سطحي قرار دارد؟): براي پاسخ دادن (وضعيت احساس امنيت شهروندان در محدوده سوال اول
اي استفاده كرديم. همانطور كه قبال ذكر شد احساس امنيت شهروندان در محله تك نمونه Tبه اين سوال از آزمون 

) پس شهروندان از امنيت موجود در محله 89/3باالتر بود (يعني عدد  3آباد از ميانگين نظري تحقيق يعني عدد عباس
  رضايت دارند.

روندان موثر است؟): همانطور كه مشاهده گرديد، هاي منظر شهري بر احساس امنيت شه(كدام يك از مؤلفه سوال دوم
انگيزي، هويت مكان و حس خاطرهبراي اين منظور از رگرسيون چند متغيره استفاده شد كه نتايج نشان داد كه متغيرهاي 

يي، اند، و خوانابيشترين تاثير را بر احساس امنيت در محله داشته.» 398. و 408.، 425«مكان به ترتيب با ارزش عددي 
هاي چهارم در رده.» 244. و 257.، 386«ادراكات عمومي و لذت بصري و فرم و ريخت شناسي به ترتيب با ارزش عددي 

  تا ششم قرار دارند.
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 تاييد يا رد فرضيات تحقيق

 خود امنيت احساس در را انگيزيخاطره و هويت مكان سنندج، شهر آبادعباس محله شهروندان رسد،مي نظر به الف)

انگيزي، هويت دانند: با توجه به آزمون رگرسيون چند متغيره، مشخص گرديد كه شهروندان متغيرهاي خاطرهمي مؤثرتر
 ).شودفرضيه تاييد ميدانند (مكان و حس مكان را در احساس امنيت خود موثرتر مي

است: با  شده ارزيابي متوسط سطح از ترپايين ساكنين، از ديد مطالعه مورد محدوده در امنيت احساس رسد،مي نظر به ب)
آباد باالتر از ميانگين نظري تحقيق اي مشخص گرديد كه احساس امنيت ساكنين محله عباستك نمونه Tتوجه به آزمون 

  ).شودفرضيه رد ميبود) ( 89/3، و ارزش عددي احساس امنيت از طريق آزمون ذكر شده 3بود (ميانگين نظري عدد 

  گيرينتيجه 

باالتر  ساكنان، ديد از آباد شهر سنندجمحله عباس در امنيت احساس و امنيت وجود كه دهدمي نشان حاضر پژوهش نتايج
خاطره  مكان، هويت معيار شش شده انجام مطالعات و امنيت احساس مدل اساس بر است. شده ارزيابي متوسط از سطح
 به شهري منظر اساس بر امنيت احساس سازنده بصري و عمومي ادراك خوانايي، مكان، حس ساختار، و فرم انگيزي،

 و نظري ميانه از باالتر انگيزي، حس مكان و خوانايي خاطره و مكان هويت معيار چهار در امنيت اند. ميانگينآمده دست
 توانمي لذا است. شده ارزيابي نظري ميانه از ترپايين بصري) و عمومي ادراك خوانايي و ساختار، و (فرم ديگر معيار دو در

 خاطره و مكان هويت پژوهش، در كننده مشاركت آباد شهر سنندج، شهروندانمحله عباس در كه گرفت نتيجه اينگونه

 اين از كدام هر در به ترتيب و انددانسته هامؤلفه ساير از مؤثرتر خود امنيت احساس در را انگيزي، حس مكان و خوانايي

 بينيپيش ها واولويت اين به توجه اند. لذاشده گذارياولويت شهروندان توسط كه هستند ربرخوردا معيارهايي از هامؤلفه

 يابد. زماني بهبود قبولي قابل حد تا محيط از شهروندان امنيت احساس تا شد خواهد باعث آنها تقويت براي راهكارهايي

 يابد.مي افزايش هم اضطراب و نگراني ترس، يابد، افزايش جامعه در هاي اجتماعيناهنجاري و اجتماعي هايآسيب كه

  باشد.اهميت مي حائز كالبدي لحاظ از چه و اجتماعي لحاظ از چه امنيت، كيفي و كمي هايجنبه بررسي بنابراين
 اين و پرداخته آن به خود محله امنيت سطح افرايش جهت در شهروندان كه است مباحثي نيز از انگيزيخاطره هايمؤلفه 

 وضوح و روشني وجود نشانه، وجود راهنما، وجود يابي،جهت دربرگيري با مؤلفه نيز اين اند.داده قرار توجه مورد را مقوله

 امنيت سطح افزايش جهت داشت. خواهد شهري محالت احساس امينت افزايش بر زيادي تأثير عملكرد، با فرم انطباق به

  است: شده ارائه زير راهكارهاي انگيزيخاطره و مكان هويت هايمؤلفه در آباد شهر سنندجعباس محله سطح در
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راهكارهاي ارائه شده -8جدول   

 

  راهكار  زيرمعيار  معيار

  هويت مكان
  اثربخشي

  هاي محلهمان مناسب در كوچه و خياباناستفاده از مبل -
  هانورپردازي مناسب در ساختمان -
  هاي متنوع، آب، درخت و...استفاده از رنگ -

  رتقاي سطح فرهنگي شهرونداناهاي آموزشي جهت ها و كالسرگزاري دورهب -  فرهنگ

  انگيزيخاطره

  حس تعلق
  ريزي جهت افزايش مشاركت كنندگان از فضابرنامه -
  هاي ذهني شهروندانسازي نشانهتعريف و باززنده -
  مودن حضور مردمنمدار جهت فراهم اهاي شهري پيادهافزايش فض -

  بودنمانوس 
  هاي فعال و سالم در سطح كالبد محلهويت و امكان بروز بهتر گونهتق -
  س از طريق ايجاد مكان دخل و تصرفايجاد محيطي مانو -

  تجربه در محيط

  ال خاطرات جمعيها جهت تداوم و انتقسم و جشنتوجه به مرا -
گيري فضاهاي شكلهاي مركزي و تاريخي شهرها به عنوان بستر يشتر به پهنهتوجه ب -

  انگيزخاطره
  هروندانبرانگيخته شدن احساسات مثبت ش -
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