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 چکیده

 شهری پردازان تئوری و مندان حرفه های اساسی اولویت از یکی عنوان به آن، ارتقاء روشهای و شهروندان امنیت مفهوم به توجه امروزه

 شهروندی رفتار الگوهای بر شهری امن های محیط طراحی و ریزی برنامه از فرهنگی ناشی و اجتماعی اثرات از جدای .است شده تبدیل

 وقوع از کاستن یا شهری و جرایم کاهش بر شهر کالبدی نقش بر مترتّب اثرات و ویژگیها تبیین ،سکونتی نواحی کیفیت محیطی بهبود و

 شهر کالبدی نقش به توجه شود. بنابراین می اشاره شهرسازی بدان نوین تئوریهای قالب در که است اهمیتی با و مستقل موضوع جرم،

 و ها پارادایم اصول، مفاهیم، بایستی و دارد اساسی اهمیت شهری مجرای از و پیشگیری کاهش در شهری( طراحی و ریزی )برنامه

 شهری فضاهای طراحی در فرایندهای امروزه که است اهمیت دارای جهت آن از امر گیرد. این قرار اشاره مورد آن، به استراتژیهای مربوط

 طراحی توان می را حاضر شود. رویکرد می توجه ائمجر از یا جلوگیری کاهش در ساختمانها و شهر مناطق بالقوه های پتانسیل به کمتر

 تاثیر بسزایی شهروندی رضایتمندی افزایش و زندگی کیفیت بهبود در که کرد قلمداد شهری جرائم کاهش در مصنوع محیط بهینه و کارآمد

ن و نقش آ های بی دفاع شهریایمن سازی و طراحی فضا بررسی و تحلیل مفاهیم و اصول مرتبط با رویکرد نوشتارحاضر، از هدف .دارد

که با روش تحلیل استنباطی، داده های مستخرج از  است تحلیلی _ توصیفی مقاله، تحقیق روش است. شهری جرایم وقوع در کاهش

و ارائه شده است. در نهایت با استفاده از نتایج حاصل شده  SmartPLS2.0.3و  SPSS.22 پرسشنامه با استفاده از نرم افزارهای آماری

به کارگیری مدل معادالت ساختاری، به اولویت بندی میزان تاثیرگذاری مولفه های مختلف در ایمن سازی و طراحی فضاهای بی دفاع 

 و تحلیل همبستگی بین معیارها پرداخته شده است. شهری جرایم وقوع شهری و نقش آن در کاهش
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 مقدمه

 احساس و بخشی هویت در بسزایی نتیجه نقش در و می کند برقرار زندگی محیط و مردم با را ارتباط بیشترین شهری فضای

 آرام بخش شهر ارزیابی مهم معیارهای و ویژگیها از بخشی انسجام و آراستگی، پاکیزگی دارد. زیبایی، شهروندان به آرامش

 تمرکز دلیل به آنها نیستند. شهروندان و امنیت آرامش تامین به قادر گذشته همانند جدید، امکانات مامت با امروز است. شهرهای

شهری  فضای امنیت و آرامش شاخص های از تدریج، به ماشین؛ فراوانی و انسانی از مقیاس خارج فعالیتهای و جمعیت باالی

 ودر کرده ایجاد شهروندان برای امنیت را بسیاری مشکالت یشهر نامطلوب محیط های امروزی جوامع گرفته اند. در فاصله

 کنشهای در مردم و می رود باال جرائم و می بازد رنگ امنیت آسیب ها، گسترش این با بوده اند. موثر اجتماعی آسیب های رشد

 .می کنند ناامنی حساسنتیجه ا در و می شود چندان دو آنان در دلهره و ترس اتفاقی هر با و کرده عمل اجتماعی محتاطانه

 است، گرفته قرار شناسان محیطی روان و جامعه شناسان شهرسازان، توجه اخیر مورد دهه های در که تأثیرگذار عوامل از یکی

 معینی مقدار مفروض، شهری فضای هر که در گفت بتوان هستند. شاید شهری بی دفاع بالطبع فضاهای و شهری فضاهای

بی  یا آلوده با عنوان فضاهایی که چرا نشده اند؛ توزیع تصادفی به طور شهر سطح در ها خشونت اما دارد، وجود ازخشونت

 یا دهد نمی رخ خشونتی گونه هیچ های دیگر محل در که حالی در هستند، خشونت ها و اقسام انواع افتادن اتفاق محل دفاع،

 نوزدهم قرن به اوائل خشونت و محیط ارتباط ی نهزمی در مطالعه. (51: 5991سوتون،  و )وایت میدهد رخ کمتری خشونت

 ارتباط ی زمینه در پیمایش و روستایی شهری و مناطق ی مقایسه و جرائم از منطقه ای ی الگوهای ارائه بیشتر که گردد برمی

 5582 2لهتوسط کت بلژیك در و فرانسه 5511 5گوری ابتدا توسط در که بود اقتصادی و اجتماعی های ویژگی با دیگر جرائم

 فضاهای نقش به توجه بخصوص این گسترش ادامه در اما یافت، بسط مطالعاتی مختلف رشته های در گرفت. سپس صورت

 شناسان شناسان، روان جامعه شهری، طراحان محیطی، شناسان کارهای جرم در جرائم یا خشونت وقوع در بی دفاع خیز یا جرم

 که شد دنبال متفاوت رویکرد دو خشونت با و جرائم با مرتبط مطالعاتی هایرشته  و دیگر محیطی روان شناسان بخصوص و

 تأکید بیشتری که اول می کردند. رویکرد پافشاری نظریات خود بر جرائم با محیط یا فضاها ی رابطه ی در مطالعه رویکرد هر

( 5992) نیومن و (5995) ، جفری(5995) جاکوبس شد. مطرح معماران و شهرسازان سوی، از بیشتر داشت، فیزیکی محیط بر

معانی  حامل شهری فضاهای که کردند تأکید طراحی فیزیکی، بر تاکید با فیزیکی محیط و خشونت ی خود درباره مطالعات در

 به نسبت واکنش و های خود موقعیت از افراد تفسیر بر عمیقی تأثیر توانند طریق می این از و هستند خود خاص نمادهای و

خشونت  ی اندازه و ماهیت در مداخله به قادر متغیر مستقل، یك عنوان به شهری فضاهای باشند. قرارگیری داشته های موقعیت

( مطرح ساختند 5992نیومن  سپس و 5995 جاکوبس توسط ابتدا) دفاع فضای قابل قالب در را خود ی اندیشه و هستند شهر در

(Timothy, 2006: 174) 

 شناسان روان و شناسان سوی جامعه از که داند می اهمیت با را فضاها های اجتماعی ویژگی و یاجتماع محیط دوم رویکرد اما

روش  و شناختی بوم مدل توضیح .یافت گو توسعه شیکا مکتب کارهای در و آمریکا در ای طور گسترده به و شد مطرح

 رشد منطقه ای تئوری یافت گسترش ستمبی قرن 92 و 22 های دهه در بین شیکاگو مکتب ی وسیله به شهری جرائم شناختی

 علت توضیح و نقشه شان در جرائم دقیق مرزهای ترسیم به قادر را آنها برگس ارنست و رابرت پارك وسیله به شهر گسترش و

 ی رابطه ی به مطالعه مفهومی چارچوب این از استفاده با کی هنری مك و شاو گلیفورد .کرد انتقالی منطقه در تمرکز جرائم

 به شیکاگو مکتب جامعه شناسان .شهری پرداختند اجتماعی سازمانی بی و جنایتکار اعضای دسته های جوانان، انحرافات نبی
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 مکتب پیروان 5982 تا 5921 سال از جهت، همین به آن پرداختند. اخالقی نظام با شهر فیزیکی ساخت بین ی ی رابطه مطالعه

 های نرخ ی رابطه انحرافی، و رفتارهای خشونتی و سازمانی بی بر بوم شناختی و عوامل اجتماعی تاثیر درك هدف با گو شیکا

 مطالعه درون شهری فضای با را ها خشونت انواع دیگر و اعتیاد الکلیسم، فحشا، طالق، خودکشی، :نظیر و بزهکاری، جرم

 (19: 5199احمدی، ) نمودند

 یا مکانها) آنها فضاهای ترین مهم جمله از دارند. نقش تعددیم آمیزعوامل خشونت رفتارهای بروز و شکل گیری فرایند در

 فرصت اجتماعی، و کالبدی دلیل ویژگیهای به که هستند فضاهایی جمله از شهری هستند. فضاهای بی دفاع دفاع محیط( بی

 تعریف واقعی، عدم و نمادین موانع فقدان که هستند تعامل پیچیدهای محصول فضاها این .باالست آنها در و خشونت بزهکاری

 اجتماعی آسیبهای و جرایم شدهمیزان موجب فیزیکی، و اجتماعی طبیعی، نظارت اعم از نظارتی امکانات و مشخص حوزهای

 دفاع بی فضاهای که دهد نشان می ها خشونت گزارش در تعمق و ( مطالعه9: 5192همکاران، و نایبی)توجه باشد. قابل آنها در

دفاع  بی فضاهای هستند. همچنین، اساسی های از عامل یکی پیوسته، خشونت های بخصوص های شدید، خشونت بروز در

 عامل دو آسودگی امنیت و که داشت مدنظر را مسأله این باید دیگر، از سوی هستند. زندگی کیفیت آوردن پایین در مهمی عامل

 می شرح را انسان اساسی نیازهای شده همحیط ساخت درك برای که خود مدل در لیتون هستند، چنانکه بشری حیات اساسی

 تا ضعیفترین قویترین از که نیازها مراتب سلسله در نیز مازلو گیرد و می نظر در ها انسان اساسی نیاز عنوان به را و امنیت دهد

 محیط نقش مهمترین و داده قرار فیزیولوژیك دوم نیازهای از پس را آن و کرده است تأکید امنیت نقش بر کرده، پیشنهاد را

 ابعاد با پویا و فعال جامعه داشتن یك الزمه.  (5151:99)لنگ، است کرده عنوان امنیت و سرپناه ایجاد را و فضاها شده ساخته

 و رشد در پایداری اصلی ارکان اساسی از نیازهای برآورد کنار در مسأله این .باشد می آن امنیت در داشت به منوط پایدار

 فضاهای در گوناگون ههای دیدگا از امنیت شهری (. بنابراین2252 همکاران، و کولتر (است اد شدهقلمد نیز شهرها توسعه

فضاهای  در ناامنی بروز در ریشه تواند می متعددی که عوامل دهد می نشان مسئله این و است گرفته قرار مورد ارزیابی شهری

 فوریه 55 (اسکان روز جهانی ،5995 سال در ملل سازمان بشر اسکان (. مرکز5192:99چشمه، ده محمدی ( باشد داشته شهری

 شهری حاکمیت طریق از شهرنشینی پایدار به بخشی شکل برنامه این برگزید. هدف تر شهرهای امن روز عنوان با را) سال هر

 ناامنی و جنایت ،جرم از عاری سکونتی رویکرد مراکز با شهری مخاطرات و ها بحران از راستای بازدارندگی در ریزی برنامه و

 سازمان)می شود محسوب شهری امنیت و عدالت برای ترفیع جهانی اولیه منشور عنوان به طرح این و( 2251بنگ،  وان دن)است

 جای تمرکز به عموماً جهانی مقیاس در شهری امنیت راستای برقراری در گرفته صورت شهای تال وجود این با. (2229 :ملل

 فضای هر در گفت که می توان جرأت به اند. نموده مقابله مجرم با فضاهای شهری در امنیت افتادن خطر به علل و جرم بر

 برای و اند نشده طورتصادفی توزیع به شهر سطح در خشونت ها اما دارد، خشونت وجود از مقدار معینی مفروض، شهری

نویدنیا، )داد قرار شناسایی مورد جستجو و را شهری یفضاها در اامنی ن ایجاد عوامل امنیت بایستی مبحث به بهتر نگرش داشتن

5155:9). 

 سرپناه، غذا، مثل انسان اساسی فیزیولوژیکی نیازهای سایر کنار در زندگی برای جرم و خشونت عاری از و امن محیطی وجود

 معماری، در جهتو مورد مسائل از یکی شهری امنیت امروز در جهان است انسان اصلی نیازهای و ضروریات از بهداشت

 از او و نمود رها امنیت فاقد محیط در را فرد نباید رسیده اند که نتیجه این به که چرا است جامعه شناسی شهری و شهرسازی

سیاست ها، برنامه  اهمیت( 5191:529محسنی و همکاران، ).نماید دفاع خود حیثیت و اموال تمامیت، از خودش که داشت توقع

از جرائم با توجه به ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در مبارزه با جرائم غیر قابل انکار است.یکی از انواع ها و تدابیر پیشگیری 
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 Crime Prevention (خالصه( CPTED) پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی"راهبردهای پیشگیرانه ی مکانیکی از جرم

Through Environmental Design) رم شناس آمریکایی سی. ری. جفری در کتابی با همین نام است که نخستین بار توسط ج

طراحی مناسب و کاربری موثر از فضا "ارائه شد. پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی را می توان این گونه تعریف کرد: 

ن نظریه . ای"و محیط ساخته شده که منجر به کاهش فرصت های مجرمانه، افزایش ترس از جرم و بهبود کیفیت زندگی می شود

بر این اندیشه مبتنی است که رفتار انسانی در محیط، تحت تأثیر طراحی آن محیط قرار دارد. این نظریه تأکید دارد که با بهینه 

سازی فرصت های ناظر، تعریف مشخص و واضح از قلمرو و ایجاد تصویری مثبت از محیط می توان مجرمان را از ارتکاب 

 .جرم بازداشت
 شهری دفاع بی فضای های شاخص .1جدول 

 شاخص های حوزه کالبدی شهر

 ویرانی خانه ها استاندارد نبودن طراحی برخی مناطق ساختمانهای رها شده

 تراکم ساختمانی نابسامانی برخی محیط های پرتردد ساختمانهای نیمه کاره

رسودهبافتهای ف ورودی های مشترك زیاد معابرو گذرگاههای تنگ و نامناسب  

 اجاره پایین برخی مناطق فضاهای بدون متولی بافت های جدا افتاده

 جاذبه های خاص برخی مناطق فضاهای بدون دید عدم ترمیم فیزیکی مناطق

 اختالل کاربری فضاهای فاقد روشنایی مکان های بدون سکنه

 بی نظمی شکلی عقب نشینی ها و فرورفتگی ها گره های شهری

مینسهولت فرار مجر  اختالل در تصویر شهری فضاهای بدون کارکرد 

 بی نظمی در مبلمان شهری زیرگذرها و زیرپل ها ضعف خدمات تفریحی و فراغتی

 زمین های رها شده  ضعف خدمات شهری

 1911منبع: یافته های پژوهش، 

محسنی تبریزی و همکاران در سال در رابطه با فضاهای بی دفاع شهری نیز مطالعاتی انجام شده است که می توان به پژوهش 

تهران اشاره نمود.آنان معتقد اند راهکارهای معطوف به کاهش خشونت از طریق طراحی شهری باید بر هر  22در منطقه  5192

دو بعد فیزیکی و اجتماعی فضاها، به طور همزمان توجه کند تا بتواند بیشترین تاثیر را بر کاهش خشونت و جرایم از طریق 

شهری و مداخله در محیط اطراف بگذارد. ویژگی های مشاهده شده در فضاهای بی دفاع، از دیدگاه محسنی تبریزی و طراحی 

 .( آمده است5همکاران در قالب جدول )

 ویژگی های مشاهده شده در فضاهای بی دفاع .2جدول 

 ویژگی های اجتماعی ویژگی های فیزیکی

 کمبود و فقدان نور و روشنایی

 اختمان های مخروبهس

 ساختمان های نیمه کاره

 رویت بصری محدود شده

 بی نظمی فیزیکی

 فرصت های نظارت و کنترل محدود

 کنج و گوشه

 پیچ و خم

 محاط بودگی و محصوریت

 مجاورت با فضاهای نمایان

 تراکم ساختمانی

 کم بودن ساختمان

 نداشتن مرز و محدوده مشخص

 عدم حضور یا استفاده ی مستمر

 خلوتی

 شلوغی

 ازدحام

 خالی بودن از حضور انسان

 عدم حضور مامور یا مسوول

 بی نظمی فعالیتی

 کاهش قابلیت های کنترل و نظارت از سوی مردم

 کمی ارتباط مردم با فضا و نبودن این ارتباط

 تراکم فعالیتی



 939... سازی فضاهای بی دفاع شهریایمن

 توالی و امتداد

 برآمدهنقاط فرو رفته و 

 (11: 1911ماخذ: محسنی تبریزی و همکاران، 

 نمودار مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 
 1911منبع: یافته های پژوهش، 

 مطالعه مورد محدودة

 محدودۀ است. بویراحمد و کهگیلویه استان مرکز و بویراحمد شهرستان مرکز کشوری، تقسیمات و سیاسی نظر از یاسوج شهر

 دقیقۀ 12 درجه و 12 در و جغرافیایی طول دقیقه 85 و درجه 15 مختصات در و دریا سطح از متری 5552 بلندی در شهر این

نفر می باشد  518112 برابر با 5191. جمعیت شهر یاسوج طبق آخرین سرشماری در سال  (5) شکل قراردارد جغرافیایی عرض

ته است افزایش یاف 5191نفر در سال  518112به  5181نفر در سال  915ساله از  81.جمعیت شهر یاسوج در طی دوره زمانی 

. به موازات افزایش جمعیت و با توجه به شکل گیری نامتوازن محالت شهری از جمعیت پذیری مهاجر ناهمگون و رشد 

جمعیت، زمینه های افزایش آسیب های اجتماعی و جرائم شهری و محیطی به همراه توسعه ناموزون و کالبدی شهر رو به 

نزاع های دسته جمعی، سرقت، مزاحمت های خیابانی، توزیع و مصرف )ائم افزایش بوده است. که در نتیجه آن آمار این جر

مواد مخدر، وندالیسم شهری، تخریب اماکن عمومی و...( به شکل قابل توجهی افزایش یافته و در بررسی های به عمل امده و 

ه تعداد انگشت شماری بوده ولی آمار این جرائم و آسیب ها ب 5111تا  5181گزارشهای اعالم شده توسط مراجع مرتبط از دهه 

 .درصد افزایش پیدا کرده است 222با افزایش مهاجرت و رشد جمعیت تاکنون به طور میانگین تا 

 موقعیت شهر یاسوج .2شکل 
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 1911منبع: یافته های پژوهش، 

 های پژوهشیافته

 و ایمن سازی و طراحی فضاهای بی دفاع شهریهای تاثیرگذار در با توجه به هدف پژوهش حاضر که قصد دارد تا شاخص

سازی فضاهای شهری  قرار دهد و این بررسی را مبنای ایمن را شناسایی و مورد واکاوی شهری جرایم وقوع نقش آن در کاهش

های جهت تحلیل شاخص SPSSگیری با استفاده از نرم افزار قرار دهد، روش تحلیل و همبستگی بین متغییرها و آزمون

فضاهای بی دفاع شهری تحقیق انتخاب شده است. این بخش به نوع سیر و روندی که از اطالعات جمع  تحلیلرگذار در تاثی

های آماری، رسم نمودارها و مانند آن پرداخته خواهد شد و در انتها کند. در تحلیل پرسشنامه ها به تحلیلآوری شده اقدام می

ها و خروجی پرسشنامه ها و تحلیل آنها، مدل نهایی و با استفاده از شاخص SPSSفزار اها و تحلیل آنها در نرماز خروجی داده

 شود.ارائه می شهری جرایم وقوع و نقش آن در کاهش جهت تاثیر ایمن سازی و طراحی فضاهای بی دفاع شهری

 روش کار
 های ایمنی فضاهای شهریدهی به شاخصوزن

استفاده شده است. جدول زیر میزان  ایمنی فضاهای امن شهریهای به شاخصدر این قسمت از روش دلفی برای وزن دهی 

نفر از  12باشد: ابتدا ها بدین صورت میدهد. الزم به ذکر است که شیوه امتیازدهی این شاخصها را نشان میبرتری شاخص

اند و سپس از مجموع این امتیازها ها امتیاز دادهها نظرخواهی شده و به شاخصکارشناسان و متخصصان انتخاب شده و از آن

 میانگین گرفته شده و در جدول زیر ارائه شده است.
 های ایمنی فضاهای شهری توسط کارشناسانوزن دهی به شاخص .9جدول 

 وزن نهایی شاخص زیرمعیار معیار

 سرزندگی/ ایجاد

 جابجایی و دسترسی

 مناسب

 2298/2 در فضاهای شهری اختصاص مسیرهای امن پیاده و دوچرخه تنوع

 2181/2 وجود کاربریهای مختلط

 2219/2 همه شمولی بودن() های استفاده کنندهافراد و گروه

 ها، مراکزها، تفریحات فضای باز، پاركها و رستورانفضاهای فراغت )کافه

 ها(خرید، خرده فروشی

2118/2 

 2229/2 میزان تصادفات ایمنی

 2291/2 افیکیسطح فرهنگ تر

 2211/2 پارکینگ های حاشیه ای

 2599/2 های فعال در شبتعداد راسته کاربری امنیت

 2251/2 میزان جرم خیزی و ناهنجاری های اجتماعی

 2259/2 حضور پلیس



 935... سازی فضاهای بی دفاع شهریایمن

 2288/2 روشنایی فضاهای عمومی

 2211/2 میزان نظارت اجتماعی

 2595/2 لوالها ودرها و پنجره ها ل ها،بهبود کیفیت قف محافظت مستحکم سازی

استفاده کافی از نرده ها، عالئم هشداردهنده )دوربین مداربسته( وشیشه پنجره 

 ها

2191/2 

 2559/2 متنوع نمودن کاربری های عمومی در شب و روز کسب و کار حمایت از فعالیت

 2212/2 استفاده کارآمد از فضاهای شهری

ای خدماتی در مناطقی که دید و نظارت عمومی کمتری جای دهی فعالیت ه

 وجود دارد

2512/2 

 2225/2 حذف کاربری ها در یك مکان که ساعات طوالنی از شبانه روز غیرفعالند.

منظر و افزایش 

 نظارت

نورپردازی خاص و  ورودی ها همه به خیابان از دید قابلیت نمودن تأمین تمایز بصری

 استانداردهای روشنایی

2585/2 

 2159/2 رنگ بصری دید بهبود برای هماهنگ منظر طراحی

 از وداالن های دید و نظارت استفاده پارکینگ محوطه مناسب مکانیابی

 مداربسته دوربین های

2125/2 

 2195/2 حمایت ساکنان از ایجاد فضاهای شهری نگرش رنگ تعلق

 2119/2 فضاهای شهرینگرش مدیران به برنامه های طراحی و ایمن سازی 

 2255/2 دیدگاه ساکنان و نهاد اجتماعی در مورد اختالط فرهنگی و شهرنشینی

 2252/2 اعتماد ذی نفعان فضاهای شهری به دولت محلی

 2125/2 مداخله بخش خصوصی در فرایند طراحی فضاهای ایمن شهر مشارکت عینی

 2299/2 برخورد با غریبه ها

 2152/2 انواع آلودگی )آب، هوا، صوتی( کیزگیپا کیفیت محیطی

 2299/2 پوشش گیاهی

 2591/2 پسماند )زباله(

 2155/2 وجود بسترهای فضایی برای آسودن و حفظ چهره طبیعت تماس با طبیعت

 2529/2 طراحی اقلیمی آسایش اقلیمی

 محیط/ خوانایی

 نگهداری و مدیریت

 2225/2 تصویری ارتباط هنر طریق از بصری نشانه های و معالئ تابلوها، از استفاده دسترسی

 2221/2 شکسته شیشه های جمله از فضا در بی نظمی عالمت های و نشانه ها حذف

 2292/2 شهری تجهیزات نگهداری و تعمیر

 تجهیزات وندالیزم از وحفاظت مشارکتی گروه های ایجاد و افراد تشویق

 شهری

2192/2 

 تصویر ذهنی و

 خوانایی محیط

 2859/2 عناصر نمادین )محدوده شاخص، ساختمان های نمادین، طراحی خاص( خوانایی

 2551/2 ساختار شهر

 2528/2 کیفیت حسی نقش انگیزی

رویدادها و ابر رویدادها، مذهب و آیین های سنتی، هنر بومی، هنر عمومی، 

 سبك زندگی

2829/2 

 2219/2 ن، هیجان انگیز، خانواده پسندجذاب، خسته کننده، مدر جو شهر

 2292/2 آینده زندگی در شهر و بازنشستگی چشم انداز
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 1911: یافته های پژوهش، منبع

 های فضاهای امن شهربررسی شاخص 

اند، های فضاهای امن شهر که به صورت پرسشنامه و مشاهدات میدانی مورد بررسی قرار گرفتهدر اینجا به بررسی شاخص

ها بدست آمده افزار، فراوانی دادهشده و از داخل این نرم SPSSافزار شود. داده های حاصل از پرسشنامه وارد نرمخته میپردا

هایی که بر اساس مشاهدات میدانی و اطالعات گرفته شده از سازمان ها مورد بررسی قرار گرفته اند، به است. همچنین شاخص

های فضاهای امن شهر مورد بررسی هایی که با استفاده از آن شاخصها یا تکنیكروش اند. جدول زیرصورت درصد بیان شده

 دهد.اند، نشان میقرار گرفته

 ی پژوهشیافته ها

ها( های همساختی در فضاهای بی دفاع شهر یاسوج )نتایج حاصل از پرسشنامهدر این قسمت از پژوهش به وضعیت شاخص

( میانگین 1در نظر گرفته شده است. با توجه به جدول ) 12ها حد مطلوب این شاخصشود. در بررسی وضعیت پرداخته می

 باشد.ها در این فضاها میاست و این نشان از مطلوب بودن این شاخص 5/1-1/1های مربوط به تعامالت اجتماعی داده
 مناسب جابجایی و دسترسی سرزندگی/ ایجادهای وضعیت شاخص. 4جدول 

 میانگین وزنی خصشا   معیار

 سرزندگی/

ایجاد 

دسترسی و 

جابجایی 

 مناسب

 52/91 وجود کاربریهای مختلط

 21/19 اختصاص مسیرهای پیاده و دوچرخه در خیابان شهری

 89/91 همه شمولی بودن() افراد و گروه های استفاده کننده

 52/55 فضاهای فراغت )کافه ها و رستوران ها، تفریحات فضای باز، پارك ها، مراکز خرید، خرده فروشی ها(

 15/1 میزان تصادفات

 12/28 سطح فرهنگ ترافیکی

 95/19 پارکینگ های حاشیه ای

 12 تعداد راسته کاربری های فعال در شب

 82/9 میزان جرم خیزی و ناهنجاری های اجتماعی

 29/8 روشنایی فضاهای عمومی

 15/55 میزان نظارت اجتماعی

 82/95 حضور پلیس

 1911منبع: یافته های پژوهش، 

 



 937... سازی فضاهای بی دفاع شهریایمن

 های سرزندگی/ ایجاد دسترسی و جابجایی مناسبوضعیت شاخص(: 1) نمودار شماره

 1911منبع: یافته های پژوهش، 

نظارت اجتماعی و وجود کاربری های مختلط بیشترین امتیاز را  ( از بین شاخص های ارائه شده، میزان8با توجه به جدول )

دارد که نشان دهنده وضعیت مطلوب این دو شاخص می باشد و پایین ترین امتیاز مربوط به میزان تصادفات درون شهری و 

 روز گردد.میزان روشنایی فضاهای عمومی می باشد که می تواند منجر با ناامنی فضاهای شهر در برخی ساعات شبانه 

 1911منبع: یافته های پژوهش،  های بازاریابیوضعیت شاخص .5جدول 
 میانگین شاخص معیار

استحکام و 

 محافظت

 22/59 لوالها ودرها و پنجره ها بهبود کیفیت قفل ها،

 21/52 استفاده کافی از نرده ها، عالئم هشداردهنده )دوربین مداربسته( وشیشه پنجره ها

 28/99 های بلند و محافظدیوار

 

 
 های مستحکم سازی و محافظتوضعیت شاخص. 2 نمودار

 1911منبع: یافته های پژوهش،  

باالترین امتیاز استفاده کافی  ( بهبود کیفیت قفل ها، لوالها و درها در جهت جلوگیری از دزدی و نا ایمنی2بر اساس نمودار )

 پایین ترین امتیاز را دارا می باشند. از عالئم و دوربین های مدار بسته

 1911منبع: یافته های پژوهش،  های صرفه اقتصادیوضعیت شاخص .1جدول 
 میانگین وزنی شاخص معیار

صرفه 

 اقتصادی

 22/2 ها با اجاره کم یکاربر جادیا

 91/59 کیفیت باالی ارائه خدمات و جذابیت

 81/9 ایجاد کاربری های ترکیبی و متنوع

 12/15 متنوع نمودن کاربری های عمومی در شب و روز

 91/19 جای دهی فعالیت های خدماتی در مناطقی که دید و نظارت عمومی کمتری وجود دارد

 21/99 کسب و کارهای نوآورانه وجاذب جمعیت

 25/52 سطح عمومی قیمت ها برای خدمات ارائه شده در فضا

 29/95 که ساعات طوالنی از شبانه روز غیرفعالند حذف کاربری ها در یك مکان
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 1911منبع: یافته های پژوهش،  های صرفه اقتصادیوضعیت شاخص. 9 نمودار

دهد. بر اساس این نمودار شاخص کیفیت باالی ارائه خدمات و های مربوط به صرفه اقتصادی را نشان می( شاخص1نمودار )

 ترین حد مطلوبیت را دارند.های ایجاد کاربری ها با اجاره کم پایینیت، و شاخصجذابیت فضاهای شهر حد مطلوب
  های منظروضعیت شاخص .7جدول 

 میانگین وزنی شاخص معیار

 19/98 تأمین نمودن قابلیت دید از خیابان به همه ورودی ها نورپردازی خاص و استانداردهای روشنایی منظر

 12/92 طراحی منظر هماهنگ برای بهبود دید بصری رنگ

 51/51 مکانیابی مناسب محوطه پارکینگ وداالن های دید و نظارت استفاده از دوربین های مداربسته

 1911منبع: یافته های پژوهش، 

 
 های منظروضعیت شاخص. 4 نمودار

 1911منبع: یافته های پژوهش، 



 931... سازی فضاهای بی دفاع شهریایمن

مناسب محوطه  یابیمکانت کلی نشان می دهد. مطابق نمودار فوق، شاخص ( وضعیت شاخص های منظر را به صور8نمودار )

باالترین حد مطلوبیت و شاخص طراحی منظر هماهنگ  مداربسته یها نیو نظارت استفاده از دورب دید یوداالن ها نگیپارک

 برای بهبود دید بصری رنگ پایین ترین حد مطلوبیت را کسب نموده اند.
 های رنگ تعلقشاخصوضعیت . 8جدول 

 میانگین وزنی شاخص معیار

 89/51 نگرش مدیران به برنامه های طراحی و ایمن سازی فضاهای شهری رنگ تعلق

 12/99 اعتماد ذی نفعان فضاهای شهری به دولت محلی

 95/95 مداخله بخش خصوصی در فرایند طراحی فضاهای ایمن شهر

 99/51 رد اختالط فرهنگی و شهرنشینیدیدگاه ساکنان و نهاد اجتماعی در مو

 81/92 برخورد با غریبه ها

 19/59 حمایت ساکنان از ایجاد فضاهای شهری ایمن و مطلوب

 1911منبع: یافته های پژوهش، 

 
 های رنگ تعلق محیطوضعیت شاخص .5 نمودار

 1911منبع: یافته های پژوهش، 

ه ب رانینگرش مد یاز مربوط به حمایت ساکنان از ایجاد فضاهای شهری ایمن و مطلوب و( باالترین امت1با توجه به نمودار )

 اشد.در فضاهای شهری می ب ی و پایین ترین امتیاز مربوط به برخورد با غریبه هاشهر یفضاها یساز منیو ا یطراح یبرنامه ها
 های کیفیت محیطیوضعیت شاخص .1جدول  

 یمیانگین وزن شاخص معیار

کیفیت 

 محیطی

 58/51 انواع آلودگی )آب، هوا، صوتی(

 21/55 پسماند )زباله(

 59/95 پوشش گیاهی

 92/52 وجود بسترهای فضایی برای آسودن و حفظ چهره منظم طبیعت

 91/91 طراحی اقلیمی

 1911منبع: یافته های پژوهش، 
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 های کیفیت محیطیوضعیت شاخص .1 نمودار

 1911افته های پژوهش، منبع: ی

( وضعیت شاخص های کیفیت محیطی را نشان می دهد. با توجه به این نمودار پوشش گیاهی از باالترین مطلوبیت 9نمودار )

 و طراحی اقلیمی از کمترین مطلوبیت برخوردار می باشند.
 های زیرساختوضعیت شاخص .11جدول  

 میانگین وزنی شاخص معیار

یط/ مدیریت و خوانایی مح

 نگهداری

 52 تعمیر و نگهداری تجهیزات شهری

 522 حذف نشانه ها و عالمت های بی نظمی در فضا از جمله شیشه های شکسته

 12/92 استفاده از تابلوها، عالئم و نشانه های بصری از طریق هنر ارتباط تصویری

 55/59 تجهیزات شهری تشویق افراد و ایجاد گروه های مشارکتی وحفاظت از وندالیزم

 1911منبع: یافته های پژوهش، 
 

 
 های خوانایی محیط/ مدیریت و نگهداریوضعیت شاخص .7 نمودار

 1911منبع: یافته های پژوهش، 



 971... سازی فضاهای بی دفاع شهریایمن

(، باالترین امتیاز مربوط به حذف نشانه ها و عالمت های بی نظمی در فضا از جمله شیشه های شکسته و 9بر اساس نمودار )

یق افراد و ایجاد گروه های مشارکتی وحفاظت از وندالیزم تجهیزات شهری و پایین ترین امتیاز مربوط به استفاده از تابلوها، تشو

 عالئم و نشانه های بصری از طریق هنر ارتباط تصویری می شود.
 های تصویر ذهنیوضعیت شاخص .11جدول 

 میانگین وزنی شاخص معیار

تصویر 

ذهنی و 

نایی خوا

 محیط

 81/91 عناصر نمادین وخانا )محدوده شاخص، ساختمان های نمادین، طراحی خاص(

 95/92 ساختار شهر

 91/92 کیفیت حسی

 95/52 رویدادها و ابر رویدادها، مذهب و آیین های سنتی، هنر بومی، هنر عمومی، سبك زندگی

 52/59 پسندجذاب، خسته کننده نباشد، مدرن، هیجان انگیز، خانواده 

 91/95 آینده زندگی در شهر و بازنشستگی

 1911منبع: یافته های پژوهش، 
 

 
 های تصویر ذهنیوضعیت شاخص. 8 نمودار

 1911منبع: یافته های پژوهش، 

رن، هیجان انگیز، ( وضعیا شاخص های تصویر ذهنی را نشان می دهد. با توجه به نمودار باال، جذاب، خسته کننده نباشد، مد5نمودار )

 از پایین ترین مطلوبیت( از باالترین مطلوبیت و عناصر نمادین وخانا )محدوده شاخص، ساختمان های نمادین، طراحی خاص خانواده پسند

 برخوردار هستند.

 های امنیت فضاهای بی دفاع شهرامتیاز نهایی شاخص .12جدول 

 امتیاز نهایی هاییوزن ن میانگین وزنی شاخص زیرمعیار معیار

 222/2 2298/2 52/91 اختصاص مسیرهای پیاده و دوچرخه در خیابان شهری تنوع

 991/5 2181/2 21/19 وجود کاربریهای مختلط

 951/5 2219/2 89/91 همه شمولی بودن() افراد و گروه های استفاده کننده



 9911ای(، سال یازدهم، شماره اول، زمستان ی منطقهریزپژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  973

 سرزندگی/ ایجاد

 و دسترسی

 مناسب جابجایی

کافه ها و رستوران ها، تفریحات فضای باز، پارك ها، مراکز فضاهای فراغت )

 خرید، خرده فروشی ها(

52/55 2118/2 985/2 

 215/2 2229/2 92/99 میزان تصادفات ایمنی

 981/2 2291/2 12/28 سطح فرهنگ ترافیکی

 151/2 2211/2 95/19 پارکینگ های حاشیه ای

 115/2 2599/2 12 ر شبتعداد راسته کاربری های فعال د امنیت

 985/2 2251/2 92/91 میزان جرم خیزی و ناهنجاری های اجتماعی

 2292/2 2259/2 29/8 حضور پلیس

 115/2 2288/2 15/55 روشنایی فضاهای عمومی

 258/2 2211/2 82/95 میزان نظارت اجتماعی

استحکام و 

 محافظت

 895/5 2595/2 22/59 پنجره ها لوالها ودرها و بهبود کیفیت قفل ها، شفاهی

استفاده کافی از نرده ها، عالئم هشداردهنده )دوربین مداربسته( وشیشه پنجره 

 ها

21/52 2191/2 819/2 

 211/5 2519/2 28/99 دیوارهای بلند و محافظ سنتی

صرفه اقتصادی 

 برای شهر

 2221/2 2559/2 22/2 کسب و کارهای نوآورانه وجاذب جمعیت کسب و کار

 222/2 2212/2 91/59 متنوع نمودن کاربری های عمومی در شب و روز

 299/2 2512/2 81/9 ایجاد کاربری های ترکیبی و متنوع

 518/5 2225/2 12/15 کیفیت باالی ارائه خدمات و جذابیت

محرك های 

 سرمایه گذاری

کمتری جای دهی فعالیت های خدماتی در مناطقی که دید و نظارت عمومی 

 وجود دارد

91/19 2292/2 292/5 

 595/2 2512/2 21/99 ایجاد کاربری ها با اجاره کم فایده -هزینه

 992/5 2285/2 25/52 سطح عمومی قیمت ها برای خدمات ارائه شده در فضا

 955/2 2192/2 29/95 حذف کاربری ها در یك مکان که ساعات طوالنی از شبانه روز غیرفعالند

تأمین نمودن قابلیت دید از خیابان به همه ورودی ها نورپردازی خاص و  تمایز بصری منظر

 استانداردهای روشنایی

19/98 2585/2 215/5 

 151/2 2159/2 12/92 طراحی منظر هماهنگ برای بهبود دید بصری رنگ

مکانیابی مناسب محوطه پارکینگ وداالن های دید و نظارت استفاده از 

 ی مداربستهدوربین ها

51/51 2125/2 929/2 

 825/1 2195/2 89/51 حمایت ساکنان از ایجاد فضاهای شهری ایمن و مطلوب نگرش رنگ تعلق

 991/2 2119/2 12/99 نگرش مدیران به برنامه های طراحی و ایمن سازی فضاهای شهری

 915/2 2255/2 95/95 دیدگاه ساکنان و نهاد اجتماعی در مورد اختالط فرهنگی و شهرنشینی

 952/5 2252/2 99/51 اعتماد ذی نفعان فضاهای شهری به دولت محلی

 599/5 2125/2 81/92 مداخله بخش خصوصی در فرایند طراحی فضاهای ایمن شهر مشارکت عینی

 595/2 2299/2 19/59 برخورد با غریبه ها

 919/2 2152/2 58/51 انواع آلودگی )آب، هوا، صوتی( پاکیزگی کیفیت محیطی

 991/2 2299/2 21/55 پوشش گیاهی

 995/5 2591/2 59/95 پسماند )زباله(

 252/1 2155/2 92/52 وجود بسترهای فضایی برای آسودن و حفظ چهره منظم طبیعت تماس با طبیعت

 955/2 2529/2 91/91 طراحی اقلیمی آسایش اقلیمی

 298/2 2225/2 52 استفاده از تابلوها، عالئم و نشانه های بصری از طریق هنر ارتباط تصویری سیدستر

 212/2 2221/2 522 حذف نشانه ها و عالمت های بی نظمی در فضا از جمله شیشه های شکسته

 889/2 2292/2 12/92 تعمیر و نگهداری تجهیزات شهری



 979... سازی فضاهای بی دفاع شهریایمن

خوانایی محیط/ 

مدیریت و 

 نگهداری

ارکتی وحفاظت از وندالیزم تجهیزات تشویق افراد و ایجاد گروه های مش

 شهری

55/59 2192/2 155/1 

عناصر نمادین وخانا )محدوده شاخص، ساختمان های نمادین، طراحی  خوانایی تصویر ذهنی

 خاص(

81/91 2859/2 915/2 

 559/2 2551/2 95/92 ساختار شهر

 922/2 2528/2 91/92 کیفیت حسی نقش انگیزی

دادها، مذهب و آیین های سنتی، هنر بومی، هنر عمومی، رویدادها و ابر روی

 سبك زندگی

95/52 2829/2 258/1 

 295/2 2219/2 52/59 جذاب، خسته کننده، مدرن، هیجان انگیز، خانواده پسند جو شهر

 125/2 2292/2 91/95 آینده زندگی در شهر و بازنشستگی چشم انداز

 1911منبع: یافته های پژوهش، 

های جاذب، سهولت دسترسی به فضا، امکان نشستن های تنوع فعالیتی و فعالیت(، از نظر متخصصان شاخص89ول )مطابق جد

های پلیسی های گنجایش فضا، وجود گشتبرداران و دلبازی بیشترین میزان تأثیر بر همساختی و شاخصو گفتگو، تنوع بهره

یر کمتری بر میزان همساختی رفتار و ایجاد امنیت و محیط کالبدی در فضا، نورپردازی و نحوه نگهداری و مدیریت فضا تأث

ها را قبل و بعد از دخالت دادن وزن نرمال بدست آمده از ( میزان موفقیت هر یك از شاخص15( و )12دارند. نمودارهای )

 دهد.روش دلفی را نشان می

 
 (یب )پس از دخالت دادن وزن نرمال بدست آمده از روش دلفهر شاخص و فاصله آن تا وضع مطلو تیموفق زانیم .1 نمودار

 1911منبع: یافته های پژوهش، 
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 Amos Graphicsمیزان موفقیت هر شاخص بر اساس نرم افزار  .11 نمودار

 1911منبع: یافته های پژوهش، 

 دستاورد علمی پژوهشی گیری و نتیجه 

را که های طراحی نیست، چها، معیار مناسبی برای تعیین اولویتزان موفقیت شاخصچنان که در مقدمه نیز توضیح داده شد، می

تواند اند محدود شده و پیش از این مقدار را نمیمیزان موفقیت هر شاخص توسط ضریبی که متخصصان برای آن در نظر گرفته

( نمایش 9آل ممکن محاسبه شده و در نمودار )دهها با مقدار ایبرآورده سازد. بنابراین فاصله این مقدار برای هر یك از شاخص

حذف بی نظمی های فضایی و بصری »، «حضور پلیس»های داده شده است. با توجه به اطالعات ارائه شده در نمودار، شاخص

ارند و دبیشترین میزان فاصله تا وضع ایده آل را « کیفیت و جذابیت فضاهای شهری »و « ایجاد کاربری ها با اجاره کم»، «فضا

ها بیشترین سهم را در طور که در باال ذکر شد این شاخص(. همان5کنند )اولویت های ما برای طراحی را مشخص میاولویت

افزایش همساختی رفتارهایی که منجر به کاهش امنیت در فضای شهری و محیط کالبدی می شوند دارند. از طرف دیگر 

اند ولی در وضع موجود از موفقیت باالیی تری برخوردار بودهدلفی از ارزش پایین هایی نیز وجود دارند که در فرایندشاخص

همسنخی بین »، «نظافت و تمیزی فضاهای شهر»، «میزان نظارت های اجتماعی»های برخوردارند. به همین منوال مقدار شاخص

های ا حالت ایده آل ندارند و در اولویتدر وضع موجود فاصله زیادی ب« ظرفیت فضاها ی شهری»و « هاکاربری ها و فعالیت

ت سهول»، «وجود عناصر لینچی»، «میزان تعامل فرد با محیط»ها که شامل (. بقیه شاخص1گیرند )اولویت ما برای طراحی قرار نمی

جاذب »، «بازیدل»، «رابطه معنادار فرد با فضا ی شهر»، «میزان تغییرپذیری فضا»، «هاسازگاری بین فعالیت»، «دسترسی به فضا

نورپردازی فضاهای نا ایمن »، «ایجاد عناصر نمادین و خوانا»، «حذف بی نظمی های فضایی»، «بودن جمع کثیری از مردم در فضا

اند. که باید را به خود اختصاص داده 2شوند اولویت می« میزان رضایت از محیط»و « نحوه نگهداری از تجهیزات شهر»، «شهر

 .پرداخته شود 2و  5های اولویت ایجاد فضاهای ایمن شهری و کاهش فضاهای نا امن بهجهت  در طراحی شهری

 پیشنهادهای مقاله عبارت اند از: 

 پرهیز می شوند فضا به غافلگیری کنندگی منجر که ساختمانها مقیاس و خیابان محصوریت میزان در ناگهانی تغییرات از -

 شود.



 975... سازی فضاهای بی دفاع شهریایمن

می  القاء را کالبدی ثبات و نبود تعادل عدم احساس که نامتعارف تناسبات و هاشکل  با ساختمانهای از خیابان بدنه در -

 شود. پرهیز نمایند

 شوند. خشونت و جرم وقوع از مانع تا باشند مخفی گوشه های فاقد باید بدنه ها -

 از تمرکز کاربری هایی که با عث اذدهام و ترافیك و ایجاد تنش می گردد باید پرهیز نمود. -

 زی مکان های خشن که وندالیسم شهری به وفور در آنها قابل رویت است .بازسا -

 شهر در تجاری و های مسکونی مجتمع ایجاد از قبل و نظارتی و ترافیکی امنیتی بعد از کارشناسی انتظامی نظرات ارائه -

 کاستن برای میباشند نترلک و فرصت نظارت فاقد مواردی در و هستند محدود نظارتی فرصتهای دارای ناامن فضاهای اکثر

 موانع و شود تعبیه فضاها به مشرف بالکن های و درب و پنجره نظارتی باید فرصتهای افزایش و فضاها در ویژگی این شدت

 داد. کاهش را برگ و درختان پرشاخ مانند فیزیکی

 و نشر و طراحی طریق از جرم از وقوع پیشگیری خصوص در انتظامی نیروی و شهری ریزان برنامه و متخصصان آموزش -

 مدارس خصوصاً آموزشی مراکز حوزۀکاهش جرایم شهری در در تعامل به دادن آنها سوق راه در شهروندان، به مهم این معرفی

 ها. پارکینگ و خرید مراکز ها، اداری، پارك مسکونی، های ساختمان قبیل از شهری مراکز سایر در همچنین و ها و دانشگاه

 .محالت سایر با رسمی های و فعالیت مشترك های سایت وب مثل محله، از خارج بنگاههای با اییشبکه ه تشکیل -

 محله. مشکالت حل برای جمعی خودگردان مرکز یك حضور -

 و اجتماعی مسائل در نهاد مردم های داوطلبانه )سازمان های ن سازما و شهرداری شهر، شورای محله، شورای مشارکت - 

 کرده عمل انتظامی نیروی و دولت اجرایی بازوی صورت به توانند می ها سازمان زیرا این کودکان(. و زنان به مربوط مسائل

 کنند. جلب را مردم اجتماعی مشارکت هزینه، کمترین وبا

 مسکونی. های محیط از غیره و تعمیرگاهها، نظیر صدا، و سر پر و خطرناك کاربری های کردن خارج -

 مسکونی، های مجتمع و ها سایت به محل دسترسی قرارگیری بصری، کریدورهای و مسیرها ها، اختمانس میان فاصله و حجم -

به  یا آنها در دارد احتمال که جرمی نوع و میزان در شهر در ها کاربری استقرار و نیابی مکا حتی و همگانی دسترسی نحوۀ

 ساختمان با رابطه در شهری فضای طراحی کالبدی اصول و نامه نآیی که است الزم بنابراین دارد. تأثیر یابد وقوع آنها، واسطۀ

 شود. تدوین آنها میان نسبت و ها

 شود. تدوین یاسوج شهروندان شناختی و روان اجتماعی مقتضیات و فرهنگی شرایط به توجه با باید طراحی معیارهای -

 معماری. و نشجویان شهرسازیدا برای شهری طراحی در جرم از پیشگیری آموزشی های واحد دادن قرار -

 منابع

 .زر انتشارات: شیراز ی اجتماع، انحرافات های نظریه ،(5199) حبیب، احمدی، .5

استراتژیك  مدل از استفاده با شهری گردشگری توسعۀ ریزی راهبردی برنامه .(5192) مهدی علیان، و .ام ژاککلین استاورس، گرمسیر؛ خاوریان .2

SOAR 581-529 صص سوم، شمارۀ هفدهم، سال فضا، آمایش و ریزی برنامه جلۀم تفت(، شهر موری )نمونۀ. 
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