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 چکیده

ون تغییر در کالبدشان، در بافت در فرآيند رشد سريع شهری، برخی روستاها واقع در پیرامون شهر بد
شهری مستحیل می گردند. عدم انطباق فرم و عملکرد در بافت چنین محالتی منجر به شکل گیری 

فضاهای عمومی ناموفق شده که زمینه ساز احساس عدم امنیت می باشد. اهیمت و ضرورت تحقیق بر 
ر بافتهای روستايی مستحیل در اين پايه استوارست که بهبود ويژگی های کالبدی فضاهای عمومی د

شهرها می تواند منزلت اجتماعی را به واسطه ی افزايش احساس امنیت ارتقا دهد. هدف اصلی اين 

پژوهش، سنجش رابطه بین مولفه های کالبدی و احساس امنیت در فضاهای عمومی بر مبنای 
ن و رهگذر از استخوابندی جنسیت در محله آبکوه مشهد می باشد. جامعه آماری مشتمل بر افراد ساک

 -نفر در نظر گرفته شده است. روش تحقیق توصیفی 03اصلی محله می باشد و حجم نمونه برابر با 

در چارچوب دو پیرسون و اسپیرمن  -آزمون خی تحلیلی بوده و تحلیل داده ها با ترکیب روشهای 
های کالبدی نظیر نفوذپذيری، کمی انجام شده است. احساس امنیت به عنوان متغیر وابسته و مولفه 

عقب نشینی در بافت و انحنا در مسیر به عنوان متغیرهای مستقل مدنظر قرار گرفته اند. نتايج پژوهش 

نشان می دهد که احساس امنیت با باالترين درجه همبستگی معکوس به ترتیب با متغیرهای نزديکی 
محور رابطه معناداری دارد. لذا می توان با ها، عقب نشینی ها و جلوآمدگی در بافت و عرض کم  تقاطع

شهری، احساس امنیت را به مناطقی که روزگاری  ناکارآمد و فرسوده هایاقدامات کالبدی، در بافت

 باز گرداند. اند، دادهمی شهرها را تشکیل هويت بخش مهمی از 
 :کلید واژه ها

 ، محله آبکوهامنیت فضای عمومی، مولفه های کالبدی، احساس امنیت، ادراک
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 مقدمه -1

 اندازه همان به جامعه يک در امنیت وجود کارشناسان از بسیاری
 بسا چه و را جامعه آن در امنیت احساس که دانند می مهم

 افشانی) باشد امنیت وجود از تر مهم جامعه در امنیت احساس

 انسانها امنیت، احساس فقدان صورت در(. 140:1311وذاکری،
 و شوند می ترديد و شک دچار ديگران با خود اجتماعی بطروا در
 اثر بر .کنند می پرهیز ديگران با اجتماعی روابط برقراری از

 در و رود می زوال به رو اجتماعی سرمايه شرايطی چنین تداوم
                                 میگذارد انسانی جامعه بر بسیاری منفی پیامدهای مدت دراز

 يا امنیت احساس که معنی بدين(. 3: 1311 کلدی، و احمدی)

 ديگر های حوزه تواند می زندگی، از بخش يک در امنیت عدم
 تواند می احساس اين همچنین دهد، قرار تاثیر تحت را زندگی

 های بخش يا و اقشار ديگر به افراد متقابل های کنش وسیله به

 .(34: 1311حامد،  و هزارجريبی) کند سرايت جامعه
 امکانات از جامعه افراد که میزانی به گفت توان می اساس براين

 مند بهره غیره و آزادی رفاه، بهداشت، آموزش، چون مختلفی

 و داشته ای جامعه چنین به تعلق از خشنودی احساس گردند،
 آنها امنیت احساس نتیجه در و شده تقويت آنها میان دلبستگی
 باعث که ای پديده و املع هر بنابراين. يافت خواهد افزايش

 گروه يک اعضاء همبستگی و تعلق احساس در اختالل ايجاد
 تهديدی و انداخته مخاطره به را گروه آن هويت واقع در گردد،
، همکاران و نبوی) میگردد قلمداد آن اجتماعی امنیت برای

1381 :01.) 
 بافت و ایمحله انسجام وجود علیرغم فرسوده هایبافتامنیت در 

 ساير میان درخاص آن  شهری موقعیت بواسطه، قوی ماعیاجت

و های فرسوده در دل شهرها بافترها شدن  شهری، هایپهنه
 بر آن موضوعی واجد اهمیت است.گسترش کالبدی شهر  تاثیر

 آنکه رغم بهو ناکارآمد شهری در ايران  فرسوده بافتهایاکثر 

 و دنددا می تشکیل را شهرها هويت از مهمی بخش روزگاری
 يا فرهنگی غنای بابعضاً  ارزشمند سکونتی های ريشه دارای

 شدند بدل ومخروبه ناامن مناطقی به بتدريجبودند که  اجتماعی

 موضوعاين . کرده اند مواجه مشکل با را شهرها هويت گاه و
در شهرهای  طبقاتی پايگاه تغییر و اجتماعی تحرکريشه در 

 تغییر و اجتماعی شکنی انسازم مواقع، بیشتر دربزرگ دارد و 
توجه به نقش عدم  از ناشی که دارد همراه به را سنتی ساختار

 گسترشجريان جامعه پذيری است. به طوريکه اگر در فرآيند 

همسازی با  ،پیرامون روستاهای مستحیل شدن و شهر افقی
 تعارضاتهنجارهای جامعه شهری به درستی صورت نپذيرد، 

 و عدم تغییر بافت ها بروز نموده در اين اقتصادی -اجتماعی
 نیز بر اين مشکالت دامن میزند.  روستاها کالبدی ساختار

 بافت را با ارتباط و پیوند نحوه آن، عملکرد و کالبدیساختار 

 بافت کنونی وضعیت به گذرا بانگاهی. نمايد می مشخص شهر
 ناکارآمدی بافت، فرسودگیمسائلی چون  توان می آبکوه قلعه

 و امکانات وجود عدم معیشت، پايین سطح بافت، روند خدمات

 معابر شبکهبعالوه  .می باشد قابل رويت شهری مناسب خدمات
 داخل باريک و پر پیچ و خم های کوچه و ارتباطی گذرهای و

 تشکیل را بافت درون عمومی فضاهای از ای عمده بخش ،بافت

 فضاها به دلیل . الزم به ذکرست، عدم تجهیز ايندهد می
ساختار ارگانیکی بافت محله، باعث ايجاد کنج های تعريف نشده 

که زمینه بروز احساس  و عدم رويت پذيری مناسب آنها شده

مسئله ناامنی در محله را ايجاد نموده است. لذا از آنجايیکه 
که فعالیت های معمول در  عمومیی هاامنیت در فضااحساس 

بسیار واجد اهمیت  می پیوندد،زندگی شهری در آن ها به وقوع 

 کالبدی با مولفه های رابطة تبیین مقاله،اين  هدفاست، 
 و است جنسیت مبنای بر عمومی فضای در امنیت احساس
 امنیت عدم احساس" شود می تنظیم چنین مقاله اصلی پرسش

 طبق مقاله ."پذيرد؟ می تاثیر محالت کالبدی بستر از حد چه تا

 معتبر های نظريه بیان به نخست فرضیات، آزمون پژوهشروال 
 اصلی فرضیة شده، گفته های نظريه راستای در سپس و پرداخته
 با و کمی روش به نهايت در و نمايد می تدوين را پژوهش

. پردازد می فرضیه قبول يا رد به آماری های آزمون از استفاده
 از پژوهش اين از حاصل نتايج که دهد می نشان گیری نتیجه
 طريق از اين تا کند می حمايت شده گفته اتنظري از يک کدام

 کالبدی ساختار و بستر با محالت ساير به را دانش اين بتواند
 .دهد بسط مشابه

  مسئله طرح -2

 توسعه های شاخص از و انسان اساسی نیازهای از يکی امنیت
 از جوامع حیات برای خود خودی به امنیت و نظم تامین و است

: 1311 حامد، و هزارجريبی)است بوده برخوردار فراوانی اهمیت
 حوزه از افراد که شود می باعث جامعه در ناامنی احساس(. 34

 در را خود های فعالیت و زندگی و کرده گیری کناره عمومی

 ممکن بعالوه(. 17: 1317 حسنوند،) دهند ادامه انزوا و ترس



 13   ر احساس امنیت در فضاهای عمومیتاثیر مولفه های کالبدی ب                                                               
 

 وری بهره و زندگی کیفیت بر نامطلوبی اثرات درازمدت در است
: 1317، شايگان و جمالی) باشد داشته افراد اجتماعی و تصادیاق

 شناختند می را يکديگر ها محله در افراد گذشته در بعالوه(. 11
 به را آنان فرهنگی، و مذهبی زبانی، قومی، پیوندهای طوريکه به

 احساس نتیجه در و اجتماعی اعتماد ضريب و داد می پیوند هم

 با امروزه. بود باال ها ای محله هم و ها همسايه بین در امنیت
 احساس مسئله ها، محله مرز رفتن میان از و شهرها گسترش

 در عمده معضالت از يکی محالت عمومی های عرصه در امنیت

 و سروستانی صديق)رود  می شمار به کالنشهرها ريزی برنامه
 (. 180: 1381، نیمروزی

 تحقق منضا که عمومی ی عرصه به دستیابی برای گام اولین

 يا و عمومی فضای در حضور به مردم تشويق است، مدنی جامعة
. است آن به ها گروه و افراد همة برابر دسترسی نمودن فراهم
 از ترس مردم، حضور ی تهديدکننده عوامل ترين مهم از يکی

 مورد و غیرمدنی رفتارهای يا گرفتن قرار تعرض مورد بزه،
 حضور موانع از يکی خشونت و جرم. است شدن واقع خشونت

 بروز غالب در آن تاثیر که شده محسوب شهری فضای در مردم

(. 13-11: 1381 مديری،) گردد می نمايان امنیت عدم احساس
 از نیز امنیت احساس بر مؤثر عوامل خصوص در مطالعه اهمیت

 تأمین مؤثر، عوامل شناخت بدون که شود می ناشی جا اين

 عموم حضور ساز زمینه که نحوی به اجتماعی امنیت احساس
 و نبوی) بود نخواهد امکانپذير باشد، جوامع سطح در افراد

  (.01: 1381، همکاران

 بر موثر عوامل بايد است ممکن که جايی تا ای جامعه هر در لذا
 در موضوع اين. شوند تقويت و شناخته امنیت احساس افزايش
 اهمیت اجتماعی ی پیچیده هم در ساختار و بافت با جوامع

 روستاهايی به توان می جوامع اين جمله از می يابد. بیشتری
 کالبدی ساختار حفظ با توسعه و رشد فرآيند در که نمود اشاره
 درقلعه آبکوه که . اند گشته مستحیل شهری بافت در شان سابق

به عنوان يک  اکنون ،بوده جمعیت پر و فعال يیروستا گذشته
. است گرفته قرارمشهد  شهر اصلیبافت  متن دربافت فرسوده 

 گذر در و مشهد شهر کالبدی گسترشدر فرآيند  آبکوه قلعه

 در بدل گرديده است. شهر اين از ای محله به تدريج به ،زمان
 آمادگی معیشت شیوه و فرهنگی نظر از هنوز ،محله اينحالیکه 
 با تطابق عدم علت به و نداشته را جديد هنجارهای پذيرش

 های زمینه ، مجاور نوساز محالت فرهنگی و اجتماعی وضعیت

 به است. ساخته فراهم را شهری های آسیب گیری شکل
 مشکالت بروز موجبات و میکند طی را گذار مرحله هنوز طوريکه

 نظرم از و نموده فراهم را اقتصادی - اجتماعی معضالت و
 .رود می شمار به زا بحران جز مناطق شهری شناسی آسیب
 لحاظ به پايین کیفیت با مصالح و باال قدمت با یبناهاي وجود

بافت  ازفت فرسوده قلعه آبکوه افتراق شديد با باعث کالبدی
 اين. شده است شهای تازه تاسیس و برنامه ريزی شده اطراف

در بافت  اقتصادی کم توان با یجمعیت استقرار عامل زمینه ساز

شده  یطمح کیفیت کاهش باعث نتیجه در و فرسوده قلعه آبکوه
 موجود در اين بافت قطعات اغلب اينکه دلیل بهاست. از طرفی 

 کالبدی ساختار لذا ،نیستند پروانه گرفتن به قادر و بوده سند فاقد

. اين است کرده حفظ را خود روستايی ارگانیک الگوی همان آن
 و بوده خشونت و جرم بروز ساز زمینه خود کالبدی ساختار نوع

 محله عمومی های عرصهدر  ناامنی ساحسا تشديد در عاملی

به طوريکه عده ای از ساکنان که از توانايی مالی . باشد می
و عده ای که باقی را ترک کرده اند برخوردار بوده اند محله 

مانده اند نه توانايی ساخت و ساز و نه توانايی ترک محله را 

تا  با توان اقتصادی پايیندارند، همچنین گروههای مهاجر و 
رکود و بنابراين . شده اندمحله  افراد بومیجايگزين دی ح

زندگی محله امری طبیعی و دائمی شده و فرسودگی بافت 

. وجود است نمودهاجتماعی ساکنان را با خطرات جدی مواجه 
فضاهای خالی و رها شده، عقب نشینی ها و کنج های تاريک، 

ت قلعه کوچه های باريک و پر پیچ و خم در ساختار کالبدی باف

 آبکوه، زمینه ساز بروز احساس ناامنی در اين محله شده است که 
 گرفتن نظر در وبافت  کالبدی های مولفه شناخت با توان می

 پیوندهای حالیکه در ،اصالح کالبدی آن جهت تمهیداتی

 مقاله اين. داد ارتقا را امنیت احساس گردد، حفظ محله اجتماعی
 بر کالبدی های مولفه تأثیر شناخت جهت در و منظور همین به

 آبکوه محلهفضاهای عمومی  در افراد امنیت احساس میزان

 امنیتاحساس  افزايشدر  تواند می آن نتیجه و شود می انجام
 .واقع گردد موثر رهگذران و محله ساکنیناز منظر  اجتماعی

 تحقیق فرضیه های و اهداف -3

 خی عناصربر تأثیر شناخت تحقیق، اين انجام از کلی هدف

 جزئی اهداف به که اجتماعی است امنیت احساس بر کالبدی

 میشود: تقسیم ذيل
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احساس  بر کالبدی عوامل ادراک افراد از تاثیر : شناخت1هدف 
 امنیت در محله

تحت  تحقیق در طی فرضیه زير پنج هدف، اين به رسیدن برای
 آزمون قرار گرفته اند. 

مدگی درون بافت محله فرضیه نخست: بین عقب نشینی و جلو آ

 و احساس امنیت رابطه وجود دارد.
بین میزان نفوذپذيری بافت محله و احساس امنیت  :فرضیه دوم

 رابطه وجود دارد.

فرضیه سوم: بین عرض خیابانها در بافت محله و احساس امنیت 
 رابطه وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین نزديکی تقاطع ها در مسیر خیابان و احساس 

 رابطه وجود دارد. امنیت
فرضیه پنجم: بین میزان رويت پذيری خیابانها در بافت محله و 

 احساس امنیت رابطه وجود دارد.

: شناخت ادراک افراد از احساس امنیت در محله براساس 1هدف 
 جنسیت
: شناخت ادراک افراد از احساس امنیت در خیابان 3هدف 

 براساس جنسیت
 طی که در شده رضیه مطرحدو ف اهداف، اين به رسیدن جهت

 .اند واقع شده آزمون مورد تحقیق

 در محله رابطه امنیت احساس و جنسیت بین: نخست فرضیه

 دارد. وجود
 وجود جنسیت و احساس امنیت در خیابان رابطه بین: دوم فرضیه

 دارد.
 

 مبانی نظری تحقیق -4

  امنیت -4-1

 دارای توان می را امنیت مفهوم شناسانه تبار کاوش يک در
 پوريان) دريافت جامعه و اجتماع مفهوم از تر طوالنی قدمتی

 انسان اساسی های انگیزه و نیازها از امنیت(. 111-110: 1381،

 از انسان خاطر آرامش آن زوال با که ای گونه به رود، می بشمار
 و میگیرد را آن جای آرامی نا و اضطراب تشويش، و رود می بین

 امنیت تأمین گرو در آدمی نیازهای از اریبسی در نیز شدن مرتفع

 آنجايیکه از ديگر عبارت به .(1: 1311 کلدی، و احمدی) است
 نیازهای است، انسان اساسی نیازهای از امنیت احساس و امنیت
 که يابند می رشد و ظهور مجال زمانی آدمی تر متعالی و واالتر

 امنیت. (10 :1317 شايگان، و جمالی) باشد شده برآورده نیاز اين
 و اسودگی آرامش، ايمنی، بودن، امان در با مترادف توان می را

 لذا. است تضاد در هراس و بیم ترس، با که دانست جمعی خاطر
 و ترس اثرات و عوامل از که نمود خواهد پیدا تحقق زمانی

 و فرد احسانی) آورد دست به ای نشانه نتوان اضطراب و وحشت

 (.318: 1311 همکاران،
 آن زوال با که است انسان اساسی نیازهای و ها مقوله از نیتام

 را آن جای اضطراب و نگرانی و شده مختل انسان خاطر آرامش

 احساس نیازهايش، مراتبی سلسله نظريه در مازلو. گیرد می
 می مطرح انسانی اولیه نیازهای ارضای از بعد بالفاصله را امنیت

 برخورداری جهت در ايستب می ای جامعه هر لحاظ اين از. کند

                                         بپردازد امنیت تأمین به فرهنگی و اجتماعی منابع و فرصتها از
 شاخصه از امروزه امنیت (.134: 1317ترکان، و  آبادی شاه زارع)

 مهم از اجتماعی های آسیب و شهرهاست در زندگی کیفی های

: 1317 کمالی،) رود می شمار به امنیت عدم های پیامد ترين
01.) 

 احساس امنیت -4-2

 و مهم نقشى ها انسان اجتماعی و فردی زندگی در امنیت
 و پیامدها آن در اختالل يا و آن فقدان و کند می ايفا کلیدی

 لکن دارد، دنبال به خطرناکی و کننده نگران های بازتاب
 از ناشی یها نگرانی. است بدتر ناامنی خود از ناامنی احساس

 سطح در خطر احساس شدن، قربانی جنايت، و جرم از ترس

....  و عمومی فضاهای و ها مکان کار، محیط محله، شهر،
 و  آبادی شاه زارع) هستند ناامنی احساس های نشانه از همگی
 نشناختى روا تأثیرات ناامنی احساس(. 131: 1317 ترکان،

 انزوا بیگانگی، اساحس اعتمادی، بی اضطراب، شامل ای گسترده
 شايگان، و جمالی) کند می ايجاد زندگی از رضايت عدم و

1317 :10.) 

 نام به آن ذهنی بُعد از که است ذهنی و عینی ابعاد دارای امنیت
 احساس امنیت، از مراد ذهنی بعد در. شود می ياد امنیت احساس
 از ناشی ترس احساس عدم و تهديد احساس عدم يا و آرامش

: 1381، پوريان) است فرد نزديک و دور های محیط یسو از آن
 اساسى از ای جامعه هر در امنیت احساس و روانی امنیت (.110

 نهادهای توسط بايد که باشد مى ها بحث ترين مهم و ترين
 (.177: 1317 شايگان، و جمالی) شود ايجاد مختلف
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 جمله از اهداف، تحقق و نیازها ارضای از ناشی امنیت احساس 
 جامعه افراد بین در ا ر زندگی از رضايت که است اساسی واملیع

 اصلی محور را امنیت بتوان شايد ترتیب بدين. دهد می گسترش
 های نیازمندی ديگر با که دانست انسان های نیازمندی شاکله
 هزار) دارد مستقیمی ارتباط...  و مسکن خوراک، مانند او، اولیه

 پديدة امنیت، . احساس(1-8: 1388 شالی، صفری و جريبی
 مى گوناگون ابعاد داراى که است اجتماعى - شناختى روان
 غیرمستقیم و مستقیم هاى تجربه از ناشى احساس اين. باشد

 به مختلف افراد و است پیرامونى محیط اوضاع و شرايط از افراد
 روش لحاظ به. کنند مى تجربه را آن گوناگون هاى صورت

 شرايط با ارتباط در و چندبعدى ةساز امنیت احساس شناسى،

 به و يافته ظهور متفاوت هاى گونه به مختلف افراد و اجتماعى
                                 است گیرى اندازه و سنجش قابل نیز مختلف اشکال

 می را امنیت احساس (. بنابراين،114: 1388، کاللی و تاجران)

 صدمه، تهديد، از خود نکرد حس امان در يا بودن امان در توان
 (.118: 1381، پوريان) نمود تعريف خطر يا و آسیب
 در زندگی کیفیت های شاخص از يکی امنیت احساس بعالوه

 های پیامد مهمترين از اجتماعی های آسیب و است شهرها
: 1311 همکاران، و فرد احسانی) روند می شمار به امنیت مختلف

: کرد تعريف گونه ناي توان مى را امنیت احساس(. 318

 و ذهنیت نوعى از است عبارت و «خطر از نسبى آزادى احساس»
 آرام و کننده قانع بخش، رضايت) مثبت روانى گیرى جهت
 بروز و حضور تاثیرگذارى عدم به نسبت شهروندان( بخش

 و تاجران) آتى و فعلى شرايط در ضدامنیتى وقايع و رويدادها
بیشتر در ارتباط با ادراک است، (. اين مفهوم 114: 1388، کاللی

مردم در تالش هستند که به احساس امنیت در ارتباط با 

چگونگی فهم يا تجربه آنها از جرم و خشونت پاسخ دهند. امنیت 
جنبه اصلی شامل نگرانی و ترس  1يک معضل فردی است که 

 هر اجتماعی، امنیت احساس (.Hopkins, 2002: 18)دارد 

 شب، در ويژه به خیابان در حضور از ترس د،تهدي از نگرانی گونه
 و بولن. شود می شامل را غیره و ها غريبه به اعتماد عدم

 خانه در مردم آرامش و آسودگی میزان را امنیت احساس اونیکس

 شبانه طول در شهر خیابان و کوچه در زدن قدم يا و خود های
                                              نمايند می تعريف ترس احساس بدون روز

 (.131-134: 1317 ترکان، و  آبادی شاه زارع)

 روانى احساس به جامعه يک در امنیت احساس فردى سطح در
 و گردد برمى جامعه آن در جرم وجود عدم يا میزان از شهروندان

 تر پايین امنیت احساس باشد باالتر جرم فراوانى میزان چه هر
 امنیت وجود عدم از منبعث صرفاً اامنىن احساس اين ولى. است

 امنیت جامعه يک در است ممکن. بود نخواهد جامعه يک در

 نداشته امنیت احساس آن در شهروندان لیکن باشد داشته وجود
 مسائل از يکی (.111: 1388، کاللی و تاجران) بالعکس و باشند

 و جامع الگوی نبود ناامنی، احساس وجود ی درباره مباحث و

 و علل شناخت با لذا میباشد اجتماعی امنیت ارتقاء برای نهبهی
 فزاينده و کاهنده عوامل دستکاری و امنیت احساس ايجاد اسباب

 در اجتماعی امنیت احساس از قبولی قابل سطح به میتوان آن ی

 (.01: 1381 همکاران، و نبوی) آمد نايل جامعه
 جنسیت: مبنای بر امنیت احساس -4-3

 بر حاکم ناامنی از میزان يک به ها گروه همه که است طبیعی
 که است آن بر پذيری آسیب فرض بیند، نمی آسیب جامعه
 به دانند می پذير آسیب بیشتر را خود( وکودکان زنان) که افرادی

 و جمالی) کنند می ناامنی احساس بقیه از بیشتر مراتب
 کاهش همراه به پذيری آسیب احساس(. 10: 1317:شايگان،

. آورد می دنبال به را ناامنی احساس اوضاع، بر فرد لکنتر

 آسیب احساس در جنسیت و وضعیت اقتصادی عامل دو معموالً
 رويکرد (. در13-11: 1317، حسنوند)می باشند مؤثر پذيری
 پیش و توضیح برای را قابلیت بیشترين جنسیت پذيری، آسیب

 دو اين نبی ی رابطه بسیاری مطالعات. دارد ناامنی احساس بینی
 از بیشتر ها زن معموال که اند داده نشان و کرده تايید را پديده
 به شده ياد مطالعات از بسیاری. کنند می ناامنی احساس مردها

 از بیشان زن چرا که اند بوده پرسش اين به گويی پاسخ دنبال
 رسمی آمارهای مطابق آنکه حال و کنند می ترس ابراز مردان
« ديدگی بزه های پیمايش» همچنین و مجر و امنیت به مربوط

 روبرو ناامنی و جرم از ناشی خطرات با مردان از کمتر زنان
 بیشتر ترس علت (. بنابراين111: 1311، وذاکری افشانی) هستند

 پذيری آسیب در بايد را بیشتر ناامنی احساس نتیجه در و زنان

: 1311 همان،) کرد جستجو آنها اجتماعی و فیزيکی بیشتر
 جهت در که عواملی شود سعی بايد دلیل همین به(. 111-113

 در تر فعال و بیشتر حضور برای زنان امنیت احساس افزايش

 و جمالی) شوند تقويت و شناسايی هستند تأثیرگذار جامعه
 (.10: 1317 شايگان،
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 احساس امنیت در محله: -4-4

وجود امنیت عمومی برای احساس رفاه و امنیت در هر محله ای 
امنیت محله معضل  (.Kimber, 2009: 4)حیاتی است 

پیچیده ای است که به شکل قوی وضعیت کلی محالت را به 

. می دهدواسطه ی کیفیت خدمات رسانی تحت تاثیر قرار 
، ممانعت از وقوع عمومی اهمیت امنیت محله با نگرانی های

جرم و کاهش آن در ارتباط است و می تواند باعث کاهش 

 ,Lawrence)های ضد اجتماعی و بی نظمی گردد سطوح رفتار

امنیت محله يکی از برترين دارايی های محله  .(48 :2006

است. از آنجايیکه امنیت محله با احساس امنیت شخصی مردم و 
احساس راحتی آنها در مکان هايی که زندگی و کار می کنند و 

ر اين مفهوم ب ،وقت آزاد خود را می گذرانند در ارتباط است
چگونگی ارزشیابی مردم از محالتشان تاثیر می گذارد و به 
عنوان بخش اصلی آن چیزی که از محله، يک مکان خوب برای 

. (Lawrence, 2006: 27) زندگی می سازد تعريف می شود
عالوه بر پاکیزگی، کیفیت محیط کالبدی و احساس امنیت از 

 جمله مسائل کلیدی برای مردم در محالتشان است
(5:Kimber, 2009) نوع  درک. بنابراين احساس امنیت بر

، ترس از جرم و همچنین به صورت وشدت مشکالت محلی

 Bridgewater Police) خاص ادراک جرم تاثیر گذار است

Department, 2007: 44). 

  امنیت و احساس کیفیات محیط کالبدی -4-5

 با دوسويه رابطه يک افراد به آن، تعلق احساس و مکان حس

 بر افزون درشهرها امنیت افزايش. دارد شهرها در امنیت احساس
 فضا، زيبايی و کارايی سرزندگی، هويت، تقويت چون مزايايی
 آن در مردم که امن فضاهای. داردبه همراه  نیز اقتصادی مزايای

 تر جذاب کار و کسب و گذاری سرمايه برای دارند قوی حضور
 بیشتری تقاضای و ارزش دارای مالی نظر از نتیجه در و بوده

 تدريج به خطرناک و مرده ناامن، فضاهای بالعکس و بود خواهند
. بود خواهد گذاران سرمايه و مردم دافع قبل روز از بیش هرروز و

 باال از و طرفه يک حرکت تنها شهری فضاهای در امنیت تأمین

 استفاده و مردمی مشارکت حس افزايش با بلکه نیست، پايین به
 مردم ی مداخله سهولت می توان امکان شهری طراحی بیرتدا از

 را فراهم شهرها در امن و ايجاد فضاهای امنیت ارتقاء به منظور

 حفاظت از در شهروندان مشارکت (.88: 1381حسینیون،)نمود 
 گردد، اجتماعی نظارت ايجاد به می تواند منجر شهری خیابانهای

 افزايش و فضا اجتماعی وجهه بهبود باعث خود نوبه به نیز و آن
 چه هر حضور به منجر نیز امنیت افزايش و گردد می امنیت

 می ادامه همچنان تکاملی چرخه اين شده و شهروندان بیشتر
  (.11: 1383 يابد )پاکزاد،

 ساخت و فضا با امنیت، خاص احساس طور به و اجتماعی امنیت

 بدفضايی با طرح و کال می باشد، مستقیم ارتباط در ساز و
تبديل به  فضاها، اين وهاست  آسیب انواع ساز زمینه نامناسب
می  اجتماعی امنیت کننده تهديد و زنان برای دفاع بی فضايی

 دستکاری با که اند عقیده اين بر صاحبنظران از بسیاری. شود
 ايجاد را امنیت احساس توان می آن تلطیف و کالبدی فضاها

 را شهری د در فضایافرا پذيری بدين ترتیب حضور و نمود

. بدين معنی که محیط (41: 1388 تنکابنی، ذوقی) داد افزايش
ساخته شده می تواند با خلق فضايی دوستانه و با کیفیت، مردم 

 ,Gehl)نمايد را از طريق ايجاد احساس امنیت به خیابان دعوت 

به اعتقاد اسکار نیومن محیط کالبدی می بايست  .(62 :2000

مانند مکانیزم های نمادين، مرزها و سلسله دارای خصوصیاتی 
مراتبی تعريف شده از عرصه های خصوصی تا عمومی باشد تا 
پهنه های مختلف درک و دانسته شود. بعالوه وی بر اين باور 

 دادن جهت شکل نمادين وکارهای ساز از استفاده ست که با
 کنترل تحت را محیط يک توان می شده، های تعريف عرصه

 (. 18-11: 1381)مديری،  داد قرار ساکنانش

 از پرهیز از جمله اين اقدامات کالبدی می توان به مواردی نظیر،
 حرکت با متناسب روشنايی مخفی، و تاريک های گوشه ايجاد
 خیابان طول در روشن و فعال نقاط مناسب پراکندگی ها، پیاده

 به مسیر نقاط برخی در مسکونی های واحد استقرار شهری،
 دائمی حیات اينکه دلیل به ها بدنه فوقانی طبقات در خصوص

 های خیابان در امنیت ايجاد های سیاست به عنوان دارند که

. اين گونه اقدامات در (13: 1381 پاکزاد،) اشاره نمود شهری
 حوزه فعالیتهای طراحی شهری امری ضروری می باشد زيرا نبود

 استفاده که شد خواهد باعث فضايی مطلوبیت و امنیت حس

 و زده( وندالیسم) آن عناصر و فضا تخريب به دست فضا از کننده
                                     گردد جرم گیری شکل و ايجاد باعث فضا خود مواردی در حتی

در ادامه به توضیح برخی از  (.11: 1388 تنکابنی، ذوقی)

ت می مهمترين اقدامات کالبدی در زمینه افزايش احساس امنی
 پردازيم.
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 نظارت طبیعی در مقیاس محلی -4-5-1

 مالکین که کسانی توسط دائم مراقبت و نظارت جیکوبز عقیده به

از (. 11: 1381 پاکزاد،)گیرد  می صورت هستند خیابان طبیعی
طرفی در مقیاس محالت شهر، نظارت محلی، رفت و آمد 

ن ساکنین محالت همجوار، عامل افزايش ايمنی اجتماعی اي
وجود  و گونه فضاهاست. از اين رو تقويت سکونت محلی

ساختمان های سکونتی در ترکیب کاربری های همجوار با اين 

ضرورت افزايش امنیت اجتماعی در فضای شهری است.  ،فضاها
 به شد و آمد محل، کسبه ها، همسايه در اين راستا نظارت

 ن،ايم حضور امکان آوردن فراهم و ها کوچه در بازی فضای

 موضوع بیرونی، فضاهای در ها خانواده و ساکنین مفرح و آسوده
: 1388 جهانشاهی،)است  شهری فضاهای بر محلی نظارت مهم

3) . 

 چنین خیابان يک بودن انتظامی مورد خود جین جیکوبز در

 را خیابان همواره هايی چشم بايست می»دهد  می توضیح
 و طبیعی کینمال را ها آن ما که کسانی های چشم بنگرند،
 به بايست می خیابان روهای پیاده...  نامیم و می خیابان حقیقی

 بر های موثر نگاه بر تا گیرد، قرار استفاده مورد مداوم صورت
 به نگريستن خیابان، در ساکن مردم به و گردد افزوده خیابان
 و فعال نظارت با اين توصیف وی بر .«داده شود آموزش خیابان

 کند می خصوصی تاکید و عمومی های هعرص تعريف ضرورت
 (.11: 1381)مديری، 

نظارتی در فضا به اعتقاد اسکار  -ايجاد ظرفیت های کالبدی
نیومن، فرصت نظارت برای ساکنان و ديگر نهادها را ممکن می 

 چه و غريبه چه مردم حضور است معتقد سازد. بعالوه بیل هیلر

 ای وسیله و داده ءعمومی ارتقا فضای در را ايمنی احساس آشنا
 مورد طبیعی صورت به را فضا توان می آن کمک به که است

 است فضا شکلی خصوصیات دنبال به وی لذا. داد نظارت قرار

دهد. به  افزايش را امنیت آن احساس تبع به و مردم حضور که
اعتقاد وی می توان از طريق يکپارچه سازی فضا و مسیرهای 

ای را تعريف کرد که ايمن به  حرکتی، فضاهای به هم پیوسته

 فضای در از مردم مشخصی تعداد نظر برسد. بنابراين حضور
 ارتقا در تواند می فضا کالبدی های ويژگی کنار در شهری

 داشته نقش نمادين پذيری دسترسی و افزايش امنیت احساس

 (.18-11: 1381باشد )مديری، 
 

 عقب نشینی و جلوآمدگی -4-5-2

دگی در فضای خیابان ها اگر با رعايت عقب نشینی و جلوآم

ممکن است فضاهای پنهان و نقاط کور  ،تناسبات طراحی نباشد
در بخش هايی از فضای شهری ايجاد کند. از اين رو جريان 

پیاده در فضاهايی که به صورت نواحی جدا افتاده عمل کنند نیز 
کاهش می يابد. عقب نشینی و جلوآمدگی ها کیفیت ديد و 

يری را در راسته خیابان کاهش می دهند. خصوصاً به رويت پذ

هنگام شب اگر اين فضاها نورپردازی مناسبی نداشته باشند 
کنان آن ناحیه به احساس عدم اطمینان برای رهگذران و سا

بعالوه وجود چنین فضاهای تعريف نشده ای در  وجود می آورند.

ن و بافت، تاثیر منفی بر روی نظارت طبیعی از سوی ساکنا
عابرين دارد و در نتیجه احساس امنیت را در فضای شهری 

 (.11: 1381کاهش می دهد )پاکزاد، 

 نفوذ پذیری -4-5-3

، ظور فراهم آوردن امکان حرکت مردمشبکه های شهری به من

اند و کیفیت  کاالها و خدمات در سیستم شهری طراحی شده
محالت نفوذپذيری در سیستم شهری می تواند کارايی شهرها و 

بردن به منظور باال  (.Olusey, 2006: 36)را افزايش دهد 

 هم به از فضاهای مراتبی سلسله در نظر گرفتن ،سطح امنیت
 مجرمان بر را فرار راه واقع در که بست بن های کوچه و پیوسته

 حالیکه عین در ترتیب، بدين. می تواند موثر واقع گردد بندد، می

 به ها غريبه از تمايل زد،سا می ممکن را عمومی دسترسی
 بسته های محدوده مانند نوعی به و کاهد می فضا در حضور
 (.10: 1381نمايد )مديری،  می عمل

اما در مقابل تعداد زياد کوچه های فرعی در بافت محالت 
)خصوصاً محالت قديمی تر و فرسوده تر( همچنین می تواند 

ببرد. زيرا خاصیت محلی بودن اين فضاها را به کلی از بین 

فضای تعامالتی درون محالت قديمی تر کامال خودمانی می 
باشد و اگر فضای طراحی شده اين اينگونه محالت به صورتی 
باشد که امکان دسترسی از برون به داخل بافت محله به راحتی 

اين موضوع می تواند باعث سلب آرامش  ،امکان پذير شود
 ،راد غريبه به درون بافتساکنین محله گردد و با ورود بیشتر اف

احساس امنیت را در اين گونه فضاهای محلی کاهش يابد 

(Hiller, 2008: 26.) 
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 رویت پذیری -4-5-4

الگوی خیابان ها بايستی به شکلی تغییر نمايد و طراحی گردد 
محالت کاهش دهد. الگوی  رکه فرصت های جرم و جنايت را د

احساس امنیت باالتری  الگويی ساده است که ،شطرنجی خیابانها

 National Crime) کندنسبت به الگوی ارگانیک القا می 

Prevention Council 2010: 75 .) خیابانهايی که منحنی
شکل هستند تاثیر منفی بر احساس امنیت در بافت محالت دارند 

زيرا رويت پذيری را کاهش داده و بدين ترتیب فرد ببیننده 
ت در ادامه مسیر اتفاق بیفتد در تصوير مشخصی از آنچه قرارس

اختیار ندارد. اگرچه خیابان نبايد به لحاظ شکلی کامال مستقیم 

به طوريکه از د خیابان بايد مستقیم باقی بماند، باشد ولی خط دي
بعالوه طراحی  (.Greene, 2003: 42) نظر پنهان نگردد

کوچه های فرعی بايستی به گونه ای باشد که امکان رويت 

از ساير کوچه ها يا خیابانهای متصل به آن فراهم باشد. پذيری 
بنابراين بايستی تا حد ممکن از کوچه های طوالنی انحنادار 
پرهیز شود زيرا در غیر اينصورت به جدايی گزينی و عدم امنیت 

 National Crime Prevention)د شودر بافت منجر می 

Council, 2010: 82). 
 

 تحقیق پیشینه -5

 عوامل بررسی" عنوان تحت ايی مقاله در( 1317) رکانت و زارع

 به "يزد شهر شهروندان بین در اجتماعی امنیت احساس بر مؤثر

 احساس به متغیر ترين وابسته جنسیت که اند رسیده نتیجه اين
 حسنوند تحقیق از مدهآ دست به نتايج نینهمچ. باشد می امنیت

 بر مؤثر ملعوا بررسی" عنوان تحت ايی مقاله در( 1311)

 شهرستان موردی مطالعه)جوانان اجتماعی امنیت احساس
 پژوهش در. کند می تايید را پیشین پژوهش نتیجه "(سلسله

 بررسی "عنوان با( 1388) همکاران و نبوی توسط شده انجام

 "اجتماعی امنیت احساس بر مؤثر اقتصادی و اجتماعی عوامل
 می تاثیر جانی امنیت روی بر جنسیت که است شده مشخص

 در( 1311) ذاکری و افشانی تحقیقات های يافته بعالوه. گذارد
 امنیت احساس میزان تطبیقی مطالعه" عنوان تحت ايی مقاله

 احساس که آنست از حاکی "يزد شهر مردان و زنان اجتماعی
 باشد. می مردان از کمتر معناداری طور به زنان در جانی امنیت

 در روشنايی" عنوان تحت ايی مقاله در کوچکی طرفی از

 را نتیجه اين رسید چاپ به 1380 سال در که "شهری فضاهای

 ناامن نواحی در جرم از زنان ادراک که است نموده منعکس
 باالی سطح که دارد اشاره وی همچنین. است مردان از باالتر

. گردد می آنان امنیت احساس کاهش باعث زنان در جرم ادراک
 افتد می اتفاق شب در جرائم بیشتر ينکها به توجه با بعالوه

 سال در پینتر همچنین،.  نمايد می ايجاد ترس همیشه تاريکی

 در خیابان روشنايی بهبود تاثیر" عنوان تحت ايی مقاله در 1111
 "تاريکی در خیابان از پیاده افراد استفاده و ترس جنايت، و جرم

 از بعد ابان،خی به رفتن برای افراد اکثر که است نموده اشاره
 رايجی پاسخهای واقعیت اين دلیل. کنند می احتیاط هوا تاريکی

. باشد می نظمی بی و جرم از ترس آن که کشد می تصوير به را
 در رفتن راه از که زنانی تعداد دهد، می نشان وی پژوهش نتايج

 می موقعیت همان در مردان تعداد از بیشتر هراسند می تاريکی

  باشد.
 تحت ايی مقاله در( 1381) نیمروزی و انیسروست صديق
 واحساس همسايگی درروابط مشارکت بین ارتباط بررسی"عنوان

 محیط بین که اند نموده اشاره "مشهد شهر محالت در امنیت

 وجود مثبتی ارتباطی محله در امنیت احساس و محله فیزيکی
 مقاله( 1770)  سال در همکارانش و گرين راستا، اين در. دارد

 متغیرهای: مسکونی نواحی در شهری ايمنی" عنوان تحت یاي

 نتايج در و نمود ارائه "امنیت عدم احساس و جرم در فضايی
 ناانح و خیابان در ها تقاطع نزديکی که نمود اشاره اش مطالعه

 داده کاهش را فضا روی بر افراد بصری کنترل خیابان، مسیر در
 منفی تاثیر امنیت ساحسا از پاسخگويان ادراک بر نتیجه در و

 يک" عنوان تحت ايی مقاله (1778) سال در نیز هیلر. دارد
 ارائه "شهری طراحی و جرم به نسبت شواهد بر مبتنی رويکرد

 پژوهش اين در آمده دست به نتايج از يکی در که است نموده
 محله ايمنی کاهش باعث تواند می غیرفعال فرعی های کوچه
 را محله در امنیت احساس از فرادا ادراک آن تبع به و گردد

 دهد. کاهش
 در شهری طراحی بر ای مقدمه" کتاب در 1381 سال در پاکزاد

 بافت در ها جلوآمدگی و نشینی عقب که نمود اشاره "ايران
 می دفاع بی فضاهای و گمشده فضاهای گیری شکل باعث

 و عمومی نظارت بر فضاهايی چنین گیری شکل که گردد
 بعالوه. گذارد می منفی تاثیر عمومی فضاهای در امنیت احساس

 بافت در باريک های خیابان که است شده اشاره کتاب اين در

 و پیاده ايمنی تواند می دارند که کمی عرض علت به محله



 11   ر احساس امنیت در فضاهای عمومیتاثیر مولفه های کالبدی ب                                                               
 

 راهبردهای" عنوان با پژوهشی طرح در. کند تهديد را سواره
 توسط 1771 سال در که "ويکتوريا ايالت در تر ايمن طراحی

 می نشان آمده دست به نتايج ،شد انجام جرم از ممانعت نجمنا
 و عمومی دسترسی کاهش ی واسطه به محالت ايمنی که دهد

 يابد. می کاهش ناظر ديد زاويه از مسیر ادامه نمودن پنهان
 

 روش شناسی -6

 و تحلیل اطالعات روش تحقیق -6-1

تحلیلی انجام گرفته و برای  -اين تحقیق به روش توصیفی

دو پیرسون و -العات از روشهای آماری آزمون خیتحلیل اط
استفاده شده است. در مجموع اسپیرمن براساس نوع متغیرها 

تحلیل داده ها به دو بخش اصلی تقسیم شده است که بخش 

ادراک افراد را از احساس امنیت براساس نوع  مبتنی بر اول
ه جنسیت می باشد و بخش دوم در خصوص رابطه ی بین مولف

های کالبدی فضای عمومی محله و احساس امنیت است. در 

بخش دوم فرضیاتی در خصوص رابطه احساس امنیت با هريک 
از مولفه های کالبدی مطرح شده که تايید يا رد اين فرضیات از 

 طريق آزمونهای آماری مورد بررسی قرار گرفته است.
 وری اطالعاتآروش و ابزار جمع  -6-2

ی داده ها که شامل داده کیفی و کمی می به منظور جمع آور

گردد از روشهای مختلفی در فرآيند پژوهش بهره گرفته شده 
است. داده های کمی از طريق مصاحبه و فرم های پرسشنامه و 
داده کیفی به وسیله مشاهده و عکس برداری جمع آوری شده 

است. با توجه به اينکه در محدوده مورد مطالعه بیشتر افراد 
لذا برای جمع آوری داده  ،در سطح پايین سواد قرار دارند ساکن

  Interviewهای کمی ، نوعی از مصاحبه تحت عنوان

Scripted   به منظور همکاری  بیشتر اين دسته از افراد ترجیح
از پرسشنامه جهت يافتن  ،داده شده است. در اين نوع مصاحبه

ده شده است نیازهای افراد در طول زمان در فضای عمومی استفا

و می تواند برای تعداد  می باشدنسبتا انعطاف پذير و ارزان  که
خصوصًا در فضاهايی که استفاده کنندگانش  ،زيادی از افراد

 مورد استفاده قرار گیرد.  ،سطح سواد پايین تری برخوردارند

به منظور تعیین حجم نمونه، جمعیت تقريبی محله آبکوه 
 1844نفر با  0804ت آمده، براساس آخرين اطالعات به دس

با توجه به اينکه محدوده مورد مطالعه ويژگی  .خانوار می باشد

از حجم نمونه لذا برای تعیین  های کم و بیش همگنی دارد

، که براساس شده استفرمول تعیین حجم نمونه ساده استفاده 
(. در اين 311: 1304فرمول زير به دست می آيد )منصورفر، 

با توجه به میزان همگنی جامعه آماری قلعه فرمول واريانس 
  در نظر گرفته شده است. 1/7آبکوه برابر با 

 
N. تعداد خانوار  

Z. (1) سطح اطمینان  

d. (71/7) خطای مورد قبول  

n. حجم نمونه  

σ .(1/7) واريانس  
 11براساس اين فرمول حجم نمونه برای محدوده مورد مطالعه 

افزايش میزان پايايی پژوهش، با به دست آمده است. به منظور 
توجه به اينکه افراد پاسخ دهنده در اين محله، از سطح پايین 

دارد که تعدادی از  تری از سواد برخوردارند و اين احتمال وجود
حجم نمونه محاسبه  %17پرسشنامه ها غیر قابل استناد باشد، 

پرسشنامه مازاد بر تعداد اصلی در نظر گرفته  11شده و تعداد 

نفر رسانده تا میزان  03شده است که مجموعاً حجم نمونه را به 
بعالوه در اين بررسی خطا در پژوهش مورد نظر را کاهش دهد. 

حداقل رساندن اثرات غیر قابل کنترل، پاسخ به منظور به 

دهندگان از میان دو گروه افراد که در سن و جنس متفاوت 
 هستند به صورت تصادفی ، انتخاب شده اند. 

 شریح نرم افزارهای تحلیل اطالعاتت -6-3

زمون های آماری از نرم افزار و آبه منظور تحلیل اطالعات کمی 
SPSS دست آمده از مصاحبه های  و برای تحلیل اطالعات به

استفاده شده که اين نرم افزار  N-Vivoاز نرم افزار  ،عمیق
برای تجزيه و تحلیل متون در تحقیقات کیفی به کار می رود. 

پاسخ  ترتیب که داده ها )متن مصاحبه های انجام شده، يا بدين

وارد نرم افزار می شوند، سپس  ا(های تشريحی به پرسش نامه ه
ان کدگزاری متن وجود دارد و در نهايت از نرم افزار برای مکا

بررسی کد های موجود و ارتباط آنها با خصوصیات افراد شرکت 

 .کننده استفاده می شود

 شاخص های پژوهش -6-4

می اسمی و ترتیبی متغیرها در اين پژوهش، مقیاس اندازه گیری 
حساس امنیت به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای کالبدی باشد. ا

که شامل عقب نشینی و جلو آمدگی در بافت، نزديکی تقاطع ها 
در مسیر خیابان، عرض خیابان، نفوذپذيری و رويت پذيری در 

http://p30download.com/fa/mac/
http://p30download.com/fa/mac/
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مسیر خیابان به عنوان متغیرهای مستقل می گردد. بعالوه با 
نسبت به هر يک از توجه به اينکه ادراک افراد از احساس امنیت 

متغیرهای کالبدی براساس جنسیت سنجیده شده است، لذا 
جنسیت نیز به عنوان متغیر مستقل محسوب می شود که 

 احساس امنیت به آن وابسته می باشد.

 مورد مطالعه شناخت محدوده -6-5

 محله آبکوهموقعیت و وسعت  -6-5-1

 نمايش موقعیت محله آبکوه را در شهر مشهد ، 1شماره  نقشه
هکتار در منطقه يک  47دهد. محله آبکوه با وسعت می

هکتار واقع شده است. اين  1111شهرداری مشهد با وسعت 
محله زمانی به عنوان يکی از روستاهای حاشیه ای در اطراف 

بدون هیچ افقی شهر  شهر مشهد بوده اما طی فرآيند گسترش

 .تغییری در بافت روستايی خود به بافت شهری پیوست

 

 

 

 

 

 

 

 
 موقعیت محله آبکوه در شهر مشهد (1 نقشه
 www.rezacity.blogfa.comماخذ: 

 آبکوه محلهسابقه تاریخی  -6-5-2

خوانده می شود، در « قلعه آبکوه» به نام  همحدوده ای که امروز

و « آبکوه»گذشته شامل دو روستای نزديک به هم به نام های 
که روستای آبکوه در اراضی آستان قدس و  بوده است« سعدآباد»

به . ضی سازمان اوقاف قرار داشته استاروستای سعد آباد در ار

عه آبکوه از کوه های آب مورد استفاده قل علت اينکه در گذشته
جاغرق و طرقبه تامین  ،داطراف طرقبه، به ويژه دره مايون، ازغ

طبق نظر . به نام آبکوه مشهور شده است اين روستا، گرديدمی 
، روستای آبکوه در زمان حمکرانی نادرشاه اهالی قديمی محل

، افشار شکل گرفته است. با وقوع ناامنی های رايج در آن دوره

، اهالی برای حفاظت از جان و مال طبق رسم معمول آن زمان
ی خود اقدام به احداث برج و بارو در اطراف خانه های روستا م

به ( 1تصوير)متر  1/3ديواری به ارتفاع  . بدين ترتیبکردند
متری احداث شد و روستای آبکوه به قلعه آبکوه  1برج  1همراه 

متری شرق  477شمسی در فاصله  1177تبديل شد. حدود سال 
)سعیدی  روستای ديگری به نام سعدآباد شکل گرفت ،قلعه آبکوه
 .(01: 1381رضوانی، 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 1381ماخذ: سعیدی رضوانی،، آبکوه قلعه ديوار از بخشی (1ويرتص

( 4و  3 تصوير)، جمعیت روستای آبکوه به تدريج در اثر گذر زمان

افزايش يافت و فضای موجود در داخل قلعه، برای سکونت اهالی 
جوانی که تشکیل خانواده می دادند و نیز مهاجرينی که به اين 

ه همین دلیل محدوده خانه های ب .روستا می آمدند، کافی نبود

روستا به خارج از ديوار های قلعه گسترش يافت و نهايتًا اين دو 
روستا به هم متصل گشته و سکونتگاهی واحد را شکل دادند. 

با تفکیک اراضی زراعی ديده می شود  1همانطور که در تصوير

آستان قدس و اوقاف در اطراف قلعه آبکوه و واگذاری آن ها به 
به بعد در محل زمین هايی که اهالی  1311، از سال مردم
سعدآباد در گذشته کشاورزی می کردند، محالت جديد  -آبکوه

شهر مشهد که هم اکنون بلوار سجاد، فلسطین، هجرت، سازمان 
بدين  .(1 تصوير)شکل گرفت  ،آب و راهنمايی نامیده می شود

ن قلعه سعدآباد يا هما - ،روستای آبکوه 1311از سال  ترتیب

به بافت  ديده می شود 1ور که در شکل شماره همانط آبکوه
گرديد )مهندسین مشاور نقش آذين اصلی شهر مشهد ، ضمیمه 

 .(14: 1381شهر، 

 
 

وهقلعه آبک  

http://www.rezacity.blogfa.com/
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 1341 سال در آبکوه يیهوا ريتصو( 3 تصوير

 

 

 

 

 

 
 1311سال در آبکوه يیهوا ريتصو (4 تصوير

 

 

 

 

 

 
 1304ر سال تصوير هوايی آبکوه د (1تصوير

 

 
 

 
 

 
                       1387تصوير هوايی آبکوه در سال  (1تصوير

 1381ماخذ: مهندسین مشاور نقش آذين شهر، 

 معرفی محدوده مورد مطالعه -6-5-3

خیابانی که به  ،ديده می شود 0همانطور که در شکل شماره 
به  نمايد،عنوان استخوانبندی اصلی محله در بافت عمل می 

دوده مورد مطالعه در اين مقاله انتخاب شده است که عنوان مح
 .قرار گرفته استبه موازات بلوار دستغیب در داخل بافت محله 

اين خیابان معبر اصلی درون محله است که نقش سواره و پیاده 

لف شبانه روز از آن عبور می و بیشتر افراد در ساعات مختدارد 

، راسته تجاری، مسجد مهم محله نظیربعالوه کلیه عناصر  کنند.
ايمنی و امنیت  لذا ،اين مسیر واقع شده اند در طولمدرسه و ... 

اين خیابان در ساختار کلی محله از اهمیت به سزايی برخوردار 
 است.

 ( موقعیت محدوده مورد مطالعه در بافت محله آبکوه0تصوير
 1381ماخذ: مهندسین مشاور نقش آذين شهر، 

 

 قیقبحث و یافته های تح -7

مشخصات فردی  شاملبدست آمده از پرسشنامه اولیه اطالعات 

اين پژوهش می گردد که افراد مانند سن، جنسیت، سواد و درآمد 
به دنبال سنجش رابطه ی جنسیت و احساس امنیت در محله 

بعالوه با توجه به بافت ارگانیک محله و شکل قديمی  .می باشد

لفه های کالبدی و آن به نظر می رسد که رابطه ای بین مو
احساس امنیت در محله وجود داشته باشد. مولفه های کالبدی 

ی و جلوآمدگی، میزان رويت فضای عمومی شامل عقب نشین

ذيری بافت انحنا در مسیر خیابان(، عرض خیابان، نفوذپپذيری )
می  ، نزديکی تقاطع ها در مسیر خیابان)تعداد کوچه های فرعی(

ژوهشگر به دنبال تحلیل رابطه و که در اين مرحله پ گردد
سنجش تاثیر هريک از متغیرها بر احساس امنیت در محله آبکوه 

 می باشد. 

 امنیت در محله آبکوه -7-1

ديده می شود، اگرچه اکثريت  1همان طور که در نمودار شماره 

مردان و زنان بیشترين احساس ناامنی را در زمانی که تنها به 
اما اين درصد  می زنند دارند، قدم هنگام شب در محله آبکوه

بیشتر می باشد.  %31است که از درصد مردان  %81برای زنان 

اين نتیجه می تواند فرضیه ای که در رابطه با ارتباط بین نوع 
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از احساس امنیت محله است را  جنسیت و ادراک پاسخگويان
 اثبات نمايد.

 
 

س جنسیتادراک پاسخگويان از امنیت محله براسا (1نمودار   

 
رابطه ی بین ادراک پاسخگويان از امنیت محله و جنسیت (1جدول   

Chi-Square Test Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 117/11  3 771/7  
Likelihood Ratio 141/11  3 777/7  

Linear-by-Linear 770/11  1 777/7  

N of Valid Cases 03   

وجود داللت بر  α=771/7است که با  37/10ارزش تست آماری 
احساس امنیت به هنگام قدم و داليل بین جنسیت  معنادار رابطه

براساس جدول  زدن در تنهايی در محله آبکوه دارد. بنابراين

و  به هم وابسته اند % 1/11اين دو متغیر با احتمال  ،1شماره 

1H .مورد تايید قرار می گیرد  
 ی در بافت محله آبکوهامنیت راسته اصل -7-2

نشان داده شده است، اکثريت  1همان طور که در نمودار شماره 

اما  ،اگرچه نه به شکل کامل احساس امنیت دارند( %38مردان )
 هرگز احساس امنیت در خیابان نمی کنند. ( %44) بیشتر زنان
 ادراک پاسخگويان درباره امنیت خیابان براساس جنسیت (1نمودار 

 
–آزمون خی، فرضیه را از طريق 1اصل از جدول شماره نتیجه ح

برابر  ρاثبات می نمايد. در اين تست آماری ارزش  دو پیرسون

بر اين رد کند.  α=73/7را با  0Hاست که می تواند  01/8با 
سطح  درهمبستگی قابل مالحظه ای اساس می توان گفت که 

نیت در بین داليل پاسخ دهندگان برای احساس ام %10اطمینان 
 خیابان و نوع جنسیت در محله آبکوه وجود دارد.

 وی بین داليل احساس ايمنیرابطه (1جدول 
 ونوع جنسیت امنیت پاسخ دهندگان 

Chi-Square Test Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 011/8  3 733/7  

Likelihood Ratio 113/1  3 711/7  

Linear-by-Linear  183/0  1 771/7  

N of Valid Cases 03   

 مولفه های کالبدی فضاهای عمومی -7-3

  خیاباننزدیکی تقاطع ها در مسیر  -7-3-1

 ،(%11) ، بیش از نیمی از پاسخگويان4براساس نمودار شماره 
احساس عدم امنیت از نزديکی تقاطع ها در خیابان دارند. 

تقاطع ها از پاسخگويان يادآور شدند که نزديکی  %11همچنین 

در خیابان می تواند به شکل موثری بر احساس امنیت تاثیر 
و ( %14) ، اکثريت مردان4گذارد. براساس نمودار شماره 

احساس ناامنی از نزديکی تقاطع ها در  ،زنان %11همچنین 

خیابان دارند. به هر حال ادراک مردان نسبت به زنان در اين 
 موضع پايین تر است.

خیابانها در مسیر از نزديکی تقاطع پاسخگويان ادراک  (4نمودار   
 براساس نوع جنسیت

 
یر رابطه ی بین ادراک پاسخگويان از نزديکی تقاطع ها در مس (4جدول 

 خیابان واحساس امنیت

Spearman Correlation Chi-Square 

Correlation 
Coefficient 

Sig (2-
tailed) 

N Value df 
Asymp. Sig 

(2-sided) 

-7/313** 771/7  03 8/444a 3 738/7  

 وجود داللت براسپیرمن  ، آزمون آماری4براساس جدول شماره 

بین داليلی که پاسخ دهندگان احساس ايمنی و  معناداررابطه 
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سطح اطمینان  درامنیت در خیابان می کنند و نزديکی تقاطع ها 
است که رابطه  -31/7  > > -11/7دارد. بعالوه  11%

غیرمستقیم و همبستگی متوسط بین اين دو متغیر را به اثبات 
  مورد تايید قرار می گیرد. 1H و می رساند

 عقب نشینی و جلو آمدگی در مسیر خیابان -7-3-2

يادآور شده اند که عقب ( %11) تعداد زيادی از پاسخگويان

در راستای خیابان بر ادراک موجود نشینی و جلو آمدگی های 
حساس امنیت تاثیر می گذارد. به هر حال اکثريت از ا افراد

يادآور شده اند که اين عامل تاثیر منفی خیلی ( %41) پاسخگويان

زيادی بر احساس امنیت در خیابان دارد. براساس نتايج نشان 
اشاره کردند ( %11) ، اکثريت مردان1داده شده در نمودار شماره 

یر منفی زيادی بر که عقب نشینی و جلو آمدگی های موجود، تاث

گفته اند که اين عامل ( %01) احساس امنیت دارد. اما بیشتر زنان
 تاثیر منفی کمی بر احساس امنیت آنها از خیابان دارد.

از تاثیر عقب نشینی و جلو آمدگی های درون  ادراک پاسخگويان (1 نمودار
 بافت بر احساس امنیت

 
ز تاثیر عقب نشینی و جلو رابطه ی بین ادراک پاسخ دهندگان ا (1جدول 

 آمدگی های درون بافت بر احساس امنیت

Spearman Correlation Chi-Square 

Correlation 
Coefficient 

Sig (2-
tailed) N Value df Asymp. Sig 

(2-sided) 

-7/103* 717/7  03 11/101a 3 771/7  

دو بین  ،%10سطح اطمینان  را در 1Hتست آماری اسپیرمن، 

عقب نشینی و جلوآمدگی در خیابان و احساس امنیت پاسخ متغیر 
 . در اين معادله (1)جدول شماره  دهندگان به اثبات می رساند

است که داللت بر رابطه ی  -31/7و کمتر از  -10/7مساوی با 

آزمون مستقیم و همبستگی ضعیف دو متغیر دارد. ارزش غیر
در متغیر  اين دوکه نشان می دهد دو پیرسون  –آماری خی 

 با يکديگر در ارتباط هستند. بنابراين %8/11سطح اطمینان 

 معنادار، می تواند وجود رابطه 1نتیجه حاصل از جدول شماره 
بین نوع جنسیت و ادراک پاسخ دهندگان از اثرات منفی عقب 

 نشینی و جلوآمدگی ها بر احساس امنیت را تايید نمايد.
 رویت پذیری خیابان -7-3-3

از  %11مشاهده می گردد،  1که در نمودار شماره  همانطور
اشاره کرده اند که انحنای موجود در مسیر خیابان به  پاسخگويان

از  آنانعلت کاهش میزان رويت پذيری تاثیر منفی بر ادراک 

( يادآور %13احساس امنیت در خیابان دارد. بعالوه اکثريت افراد )
حساس امنیت در خیابان شدند که تاثیر منفی انحنای خیابان بر ا

را  زنان که اکثريت %11، 1زياد است. براساس نمودار شماره 

تاثیر منفی انحنا در مسیر خیابان تشکیل می دهند بر اين باروند، 
 %11حالی است که فقط در اين  می باشد.بر احساس امنیت زياد 

زياد اين عامل در احساس امنیت اشاره منفی از مردان به تاثیر 

 وجود( اذعان داشته اند که تاثیر %18اند و اکثريت مردان ) داشته
 کم يا متوسط می باشد. ا در مسیر خیابان بر احساس امنیت، انحن

 از تاثیر منفی انحنا  ادراک پاسخگويان (1نمودار 
 در مسیر خیابان بر احساس امنیت

 
 رابطه ی بین متغیر انحنا در مسیر خیابان  (1جدول 

 از تاثیر منفی آن بر احساس امنیت يانو ادراک پاسخگو

 
Spearman  Correlation 

 

احساس عدم 
 امنیت

نا در حان
مسیر 
 خیابان

احساس عدم 
 امنیت

Correlation  
Coefficient 777/1  711/7-  

Sig. (2-tailed) 7 7/141 
N 03 03 

 انحنا در مسیر
 خیابان

Correlation 
Coefficient 711/7-  777/1  

Sig. (2-tailed) 141/7  7 
N 03 03 

 -11/7تست آماری منفی و برابر با  ، 1براساس جدول شماره 
مستقیم و همبستگی متوسط بین است که داللت بر رابطه غیر

رابطه ای بین متغیر انحنا در مسیر خیابان  لذااين دو متغیر دارد. 

مساوی با  αو احساس امنیت پاسخ دهندگان وجود ندارد، زيرا 
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می باشد. اگرچه نتیجه آنالیز توصیفی  71/7و بیشتر از  14/7
نشان می دهد که انحنای خیابان تاثیر منفی بیشتری بر احساس 

 آزمون آماریدارد، با اين حال، نتیجه تست  امنیت پاسخگويان
بین اين دو متغیر وجود  آشکار می سازد که رابطه ی مشخصی

 مورد تايید قرار می گیرد. 0Hندارد لذا 

 عرض خیابان -7-3-4

يادآور شده اند که عرض خیابان ( %11) اکثريت پاسخ دهندگان
از احساس امنیت خیابان تاثیر می گذارد. به هر  آنهابر ادراک 

يادآور شدند، که خیابانهای ( %11) حال، اکثريت پاسخگويان

باريک تاثیر منفی کمی بر میزان احساس امنیت در خیابان دارد. 
تاکید بر تاثیر ( %17) ، اکثريت مردان0شماره  براساس نمودار

منفی کم خیابان های باريک بر احساس امنیت دارند. اما بیشتر 

به تاثیر منفی خیلی زياد اين عامل بر احساس امنیت ( %31) زنان
 اشاره کرده اند.

 از تاثیر منفی خیابان باريک بر احساس امنیت ادراک پاسخگويان  (0نمودار 

 
ی ابطه ی بین جنسیت و ادراک پاسخ دهندگان از تاثیر منفر  (0جدول

 خیابان باريک بر احساس امنیت

Spearman Correlation Chi-Square 

Correlation 
Coefficient 

Sig (2-
sided) N Value df Asymp.Sig 

(2-sided) 

140/7- * 7/731 03 1/171a 3 701/7  

، عرض خیابان و 0براساس نتیجه به دست آمده از جدول شماره 

با يکديگر در ارتباط  %11 در سطح اطمیناناحساس امنیت 
می  -31/7کمتر از  -14/7مساوی  هستند. در اين تست 

بستگی ضعیف بین رابطه ای غیرمستقیم و همباشد که داللت بر 

به  ρدو پیرسون،  –خی  اين دو متغیر دارد. بعالوه در تست

باشد. اين بدين معنی است که رابطه  می α=70/7و 17/1ارزش 
ی شاخصی بین جنسیت و ادراک پاسخ دهندگان از تاثیرات 

 0Hبنابراين منفی عرض خیابان بر احساس امنیت وجود ندارد. 

اين رابطه براساس مورد تايید قرار می گیرد ولی ممکن است 
 اتفاق بیفتد.  %11شانس با احتمال 

 خیابان نفوذپذیری -7-3-5

اکثريت نشان داده شده است،  8ر نمودار شماره همان طور که د

زياد کوچه يادآور شدند که تعداد ( %11( و زنان )%40مردان )
تاثیر منفی می شوند، به خیابان اصلی منتهی های فرعی که 

مردان و  %31با اين وجود بر احساس امنیت شان دارد. کمی 

ساس زنان بر اين باورند که تاثیر منفی اين عامل بر اح 10%
 امنیت زياد است. 

 از تاثیر منفی تعداد زياد ادراک پاسخگويان (8نمودار  
 کوچه های فرعی بر احساس امنیت 

 
 رابطه ی بین تعداد کوچه های فرعی  (8جدول 

 و احساس عدم امنیت در پاسخ دهندگان 

Spearman Correlation  احساس عدم
 امنیت

ی اتعداد کوچه ه
 فرعی

احساس 
 عدم امنیت

Correlation 
Coefficient 1/777 711/7- 

Sig. (2-tailed) . 410/7 

N 03 03 

تعداد کوچه 
 های فرعی

Correlation 
Coefficient 711/7- 1/777 

Sig. (2-tailed) 410/7 . 

N 03 03 

مستقیم و نشان دهنده ی رابطه ی غیر 8جدول شماره 
ين علت که همبستگی ضعیف بین اين دو متغیر می باشد، به ا

می  -31/7است که اين رقم کمتر از  711/7منفی و برابر با  
 با توجه به ،می تواند مورد پذيرش واقع شود 0Hباشد. بنابراين 

 آزمونمی باشد. نتیجه  71/7که بزرگتر از  α=41/7 اينکه
آماری آشکار می سازد که رابطه ی شاخصی بین اين دو متغیر 

 وجود ندارد. 

اگر چه بیشتر متغیرها براساس آنالیز توصیفی  به طور خالصه
 آزمونتاثیر منفی بر احساس امنیت دارند ولی همچنان نتیجه 
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بین اين متغیرها و احساس امنیت آشکار می اسپیرمن  آماری
عقب نشینی و جلوآمدگی در بافت و دو متغیر سازد که فقط 

د. احساس امنیت دارن با داليل معناداریعرض خیابان رابطه ی 
بعالوه از میان سه متغیری که رابطه غیر مستقیم و همبستگی 

تنها عقب نشینی و  ،ضعیف با احساس امنیت در خیابان دارند

جلوآمدگی ها در مسیر خیابان، ادراک پاسخ دهندگان را از 
احساس امنیت براساس جنسیت تحت تاثیر قرار می دهد. 

نشینی و  بنابراين، طبق نتايج به دست آمده مولفه ی عقب

جلوآمدگی در مسیر خیابان مرتبط ترين متغیر با احساس امنیت 
 تاثیر منفی می گذارد. بر آن در فضای شهری است که 

 

 نتیجه گیری -8

همان طور که در باال بحث شد، با توجه به محدوديت های 
فرهنگ مرد ساالرانه در ايران خیابان ها در محله آبکوه مورد 

ار نمی گیرند. اين موضوع سطح رضايت استفاده فعال زنان قر

پايین تر زنان را نسبت به مردان در فضاهای عمومی شهر بر می 
انگیزد. اين گونه برخورد با فضاها در بستر شهرهای ايرانی يک 
محدوديت جدی برای زنان جهت حضور در فضای شهری با 

توجه به احساس عدم امنیت است. اما زنان همچنان يادآور شده 
جهت انجام  آنان به استفاده از فضای خیابان که عالقه یاند 

فعالیت های اجتماعی کاهش نیافته است. يافته های تحقیق به 

شناسايی متغیرهای کلیدی در احساس ناامنی به منظور کاهش 
ترس از جرم و افزايش احساس امنیت در محالت توجه داشت. 

منیت در براساس يافته ها، عناصر کالبدی زير در احساس ا

محالت دخیل می باشند که شامل نزديکی تقاطع ها در مسیر 
خیابان، عقب نشینی و جلو آمدگی در مسیر خیابان، رويت پذيری 

وذپذيری خیابان می گردد که اين مولفه نفخیابان، عرض خیابان، 
ها احساس امنیت فضاهای عمومی محالتی با بافت و ساختار 

یشتر از ساير مولفه ها تحت تاثیر اجتماعی مشابه محله آبکوه را ب

قرار می دهد. براساس نتايج به دست آمده مشخص شد که 
برخی از متغیرها با احساس امنیت در محله آبکوه رابطه ايی 
معنادار دارند، اما احساس امنیت بر اساس جنسیت در غالب دو 

مولفه ی نزديکی تقاطع ها در خیابان و عقب نشینی و جلو 
گونه بافت ها متفاوت می باشد که اين موضوع،  آمدگی در اين

( در زمینه تفاوت 1380نتايج به دست آمده از پژوهش کوچکی )

 ادراک زنان و مردان از احساس امنیت را تايید می کند. 

 خیابان نزدیکی تقاطع ها در مسیر -8-1

لذا  ،از آنجايی که خیابان مکانی برای تعامالت اجتماعی است

آن بسیار مهم می باشد. همان طور که پاکزاد  ايمنی پیاده در
( اشاره کرده است، در فضاهای محله بايد حق تقدم پیاده 1381)

به منظور بهبود ايمنی در نظر گرفته شده باشد. اين موضوع 
تقاطع های  در همچنین بايد در طراحی خیابان محلی و خصوصاً

به کاهش  خیابان مورد توجه باشد. حق تقدم عابران پیاده منجر

سرعت وسايل نقلیه در تقاطع ها و افزايش فرصتی برای کنترل 
(. بعالوه وجود 14: 1381بصری افراد پیاده می گردد )پاکزاد، 

کوچه های فرعی يکی از ويژگی های بافت ارگانیک روستايی 

ی تقاطع های نزديک به هم می گردد است که باعث شکل گیر
ی کنترل بصری در تقاطع ( اگرچه سطح باال11: 1384 )سعیدی،

خیابان، ايمنی خیابان را در محله تامین می کند اما نزديکی 

نزديکی  و تقاطع خیابان ها، کنترل بصری را کاهش می دهد
از احساس  تقاطع خیابان ها تاثیر منفی بر ادراک پاسخگويان

 . (Greene, 2003: 33)امنیت دارد 

احساس (، %11) طبق آنالیز توصیفی، بیش از نصف پاسخگويان
  %41عدم امنیت از نزديکی تقاطع خیابان ها دارند و همچنین 

ارتباط با به  . به هر حال دردارنداحساس ايمنی و امنیت  آنان

غیرمستقیمی بین اين دو معنادار رابطه  سنجش گذاشتن فرضیه،
تايید می   %11سطح اطمینان  را در 1Hکه  متغیر وجود دارد

ی تقاطع خیابان ها به صورت نسبی با بنابراين نزديک کند.
احساس امنیت در فضای خیابان همبستگی داشته است. 

( در بستر محله های ايرانی اشاره 1384همانطور که سعیدی )

نموده است، نتايج پژوهش تاکید بر اهمیت اين جنبه در احساس 
ناامنی در بافت ارگانیک روستاهای مستحیل شده در شهر دارد. 

در سال   Greeneهمچنین از يافته های پژوهشاين نتايج 

 نیز حمايت می کند. 1773
 عقب نشینی و جلو آمدگی در مسیر خیابان  -8-2

به طور کلی بافت توسعه جديد شهرهای ايرانی شطرنجی می 
عالوه قديمی شهر بافت ارگانیک دارد. بدر حالیکه بخش  ،باشد

ن بدون هیچ بافت کالبدی نواحی روستايی در بستر محلی ايرا

(. 11:1383برنامه تعريف شده ای شکل گرفته است )مهدوی، 
، نموده استاشاره  1381بعالوه همان طور که پاکزاد در سال 

عقب نشینی و جلوآمدگی ها در بافت محالت ايرانی کیفیت 

بصری را کاهش می دهد که اين امر باعث شکل گیری 
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لبدی محالت فضاهای گمشده و فضاهای بی دفاع در ساختار کا
می گردد. بنابراين اينگونه فضاها تاثیر منفی بر نظارت عمومی 

داشته و احساس ناامنی را در فضای مورد نظر افزايش می دهد و 
 از امنیت تاثیر می گذارد.  بر ادراک پاسخگويان

براساس تحلیل توصیفی، پاسخ دهندگان يادآور شدند که عقب 

از امنیت تاثیر می  ياننشینی و جلوآمدگی بر ادراک پاسخگو
به تاثیر منفی خیلی  ،(%41) گروهی از پاسخگويان بعالوهگذارد. 

آزمون زياد اين عامل بر احساس امنیت اشاره نمودند. طبق 

مستقیم و همبستگی ضعیف بین مولفه ی آماری رابطه ی غیر
عقب نشینی و جلوآمدگی در خیابان و احساس ايمنی و امنیت 

سطح در ان وجود دارد. اين متغیرها پاسخ دهندگان در مک

مورد  1Hکه بر اين اساس  با يکديگر در ارتباطند %18اطمینان 
نتايج قبلی به دست آمده از  ،بنابراين پژوهشتايید قرار می گیرد. 

مبانی نظری را در خصوص تاثیر منفی مولفه ی عقب نشینی و 
در جلوآمدگی را بر احساس امنیت در بافت روستاهای مستحیل 

 شهرهای ايرانی تايید می نمايد.

 خیابان رویت پذیری -8-3

خمیدگی در فضاها تاثیر  ،همان طوريکه کالن اشاره کرده است

  Greeneنامناسبی بر زمینه بصری خیابان می گذارد. همچنین
در نتايج آورده که متغیر انحنا در مسیرهای  1773در سال 

ذارد. زيرا اين شرايط خیابانی تاثیر منفی بر احساس امنیت می گ

می تواند ايمنی محالت را از طريق کاهش دسترسی عمومی و 
                                                                         پنهان نمودن ادامه مسیر از زاويه ديد ناظر کاهش دهد

(Crime Prevention Victoria, 2009: 21.)  در مقابل

عیدی يادآور شده است بیشتر گذرگاه ها در بافت همانگونه که س
روستايی به علت شکل گیری در فرآيند ارگانیک دارای خمیدگی 
با انحنا هستند. براساس آمار به دست آمده از آنالیز توصیفی، 

اشاره نمودند که انحنا در مسیر خیابان در  از پاسخگويان 11%
می گذارد و  ادراک افراد از احساس امنیت در خیابان تاثیر

( يادآور شدند که انحنا خیابان تاثیر منفی %13اکثريت آنان )

زيادی بر احساس امنیت دارد. به هر حال اگر چه نتايج به دست 
آمده از آنالیز توصیفی و ادبیات نظری نشان می دهد که انحنا در 
مسیر خیابان تاثیر منفی بر احساس امنیت خیابان دارد، اما طبق 

رابطه ی مشخصی بین انحنا در مسیر خیابان و  آماری آزمون
داليلی که پاسخ دهندگان احساس ايمنی و امنیت در مکان می 

 مورد تايید قرار می گیرد. 0Hو   نمايند، وجود ندارد

 عرض خیابان-8-4

رانی باعث تخريب امروزه، بافت شهری شطرنجی در شهرهای اي
ها و کوچه ها می گردد. عرض همه خیابان سلسله مراتب راه

های فرعی شبیه به خیابان ها و کوچه های اصلی می باشد. 

بنابراين بر اين اساس اجازه ورود و گذر از خیابان به هر کسی 
را از طريق  داده می شود. اين حقیقت رضايت پاسخگويان

 (.11: 1381)پاکزاد،  ايمنی سواره و پیاده کاهش می دهدکاهش 

ماعی در بافت قديمی و همچنین خیابان محلی عملکرد اجت
پیاده برای گذر از  ،ارگانیک شهرهای ايرانی دارد. در اين خیابانها

(. 14: 1381 )فجر توسعه، خیابان نسبت به سواره اولويت دارد

بعالوه خیابان و کوچه های محلی می توانند با عرض های 
مختلف در بافت ارگانیک نواحی روستايی ايران ديده شوند. اين 

به منظور افزايش  از نظر عملکردی همیت خیابان را ا ،تفاوت

 (.171: 1384، )سعیدی احساس امنیت پیاده آشکار می سازد
اگرچه خیابان بايد اولويت پیاده و حريم خصوصی محله براساس 

می  همچنانفرهنگ ايرانی را فراهم آورد اما خیابان های باريک 

 (. 13: 1381کزاد، تواند ايمنی پیاده و سواره را تهديد نمايد)پا
پاسخ  %11نتايج به دست آمده از بخش تحلیل نشان می دهد، 

خیابان باريک بر ادراک آنها از احساس  معتقدند کهدهندگان 

امنیت در خیابان اثرگذار است. به هر حال اکثريت آن دسته از 
( اشاره کرده اند که خیابان باريک تاثیر منفی %11) پاسخگويان

نیت در خیابان دارد. از طرف ديگر نتیجه به کمی بر احساس ام

دست آمده از فرضیه سازی در ارتباط با خیابان باريک و احساس 
مستقیم و همبستگی سازد که رابطه ی غیرامنیت آشکار می 

به هر حال، سطح اطمینان ضعیفی بین اين دو متغیر وجود دارد. 

 يلابان و دالبین عرض خی معنادارداللت بر رابطه ی  ،11%
را مورد تايید قرار می  1Hو  احساس امنیت پاسخ دهندگان دارد

در نهايت، اين پژوهش به شکل قوی بر نتايج ادبیات دهد. 
نظری درباره تاثیر منفی خیابان باريک بر ايمنی سواره و پیاده به 
طور خاص در بستر روستاهای مستحیل در شهرهای ايرانی 

 تاکید می کند. 
 نفوذپذیری-8-5

با توجه را دسترسی سواره  ،های فرعی در شهرهای ايرانی کوچه
به حريم خصوصی محله فراهم نمی کند. بیشتر بن بست ها 

                       می نمايند فراهمفقط دسترسی پیاده را به واحدهای محله ای 

يادآور شده  Hiller (1778)(. بعالوه 11: 1381 )فجر توسعه،
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 سودجو افراد سايرفعال فرصتی برای است، کوچه های فرعی غیر
ايجاد می نمايد که می تواند ايمنی محله را کاهش دهد. 

بیشتر راه ها در نواحی روستايی ايران به منظور فراهم  چنینهم
نمودن دسترسی برای پیاده ها شکل گرفته است. بنابراين تعداد 
زياد کوچه ها در اين نواحی به طور مستقیم تاثیر منفی بر 

برخالف آنچه (. 173: 1384 )سعیدی، اس امنیت می گذارداحس
تحلیل توصیفی، قريب به به آن اشاره شد، در  ادبیات نظری در

 ی فرعینیمی از پاسخ دهندگان اشاره نموده اند که کوچه ها

نتیجه  بعالوهبر احساس امنیت خیابان دارد.  کمیتاثیر منفی 
طه ی شاخصی آماری همبستگی آشکار می سازد که راب آزمون

بین عامل تعداد کوچه های فرعی و داليلی که پاسخ دهندگان 

، لذا می نمايند، وجود نداردبیان احساس ايمنی و امنیت در مکان 

0H .مورد تايید قرار می گیرد 

به طور خالصه، براساس مطالعات آماری از میان مولفه های 
 کالبدی فقط عقب نشینی و جلوآمدگی و عرض خیابان رابطه

غیر مستقیم قابل مالحظه ای با احساس امنیت دارند. اگرچه 

تاثیر منفی متغیر عقب نشینی و جلوآمدگی در بافت از متغیر 
عرض خیابان بیشتر است. بعالوه براساس گذشته تاريخی و 
فرهنگی محله آبکوه، ويژگی های کالبدی اين محله شبیه به 

در باال اشاره طور که همانبافت های روستايی در ايران است. 
شد، ايمنی در نواحی روستايی ارتباط بیشتری با بافت کالبدی و 

احساس امنیت دارد.  تاثیرگذار بر فرم نسبت به ساير جنبه های

بنابراين از نتايج دريافت می شود که عامل عقب نشینی و 
جلوآمدگی مرتبط ترين متغیر به احساس امنیت در خیابان است 

کمترين تاثیر منفی را بر احساس  بانعرض کم خیادر حالیکه 

 امنیت در خیابان می گذارد. 
 احساس افزايش راستای در با توجه به نتايج پژوهش حاضر

 موارد شامل که گردد می ارائه پیشنهاداتی آبکوه محله در امنیت

 :می شود زير
 به شهری فضای طراحی در زنان نیازهای گرفتن نظر در -

 فضاها به آنان رحضو کننده تقويت که شکلی
 در مردم حرکت امکان افزايش منظور به خیابان شبکه طراحی -

 محله بازدهی نهايت در و يکپارچه شهری ساختار

 راستای در خیابان شطرنجی و پیوسته بهم های شبکه طراحی -
 سواره برابر در پیاده ايمنی افزايش

 آن یها لبه به محله مرکز از خیابان چند يا دو حداقل ارتباط -
 مجاور مناطق به محله از دسترسی سهولت جهت

 منظور به ها خیابان از خوانا و نفوذپذير ای شبکه طراحی -
 استفاده همه راحت دسترسی و پیاده ايمنی آوردن فراهم

 محله به کنندگان

 به بافت در موجود های نشینی عقب ساماندهی و تجهیز -
 امنیت احساس افزايش منظور

 در ماندن به مردم تشويق طريق از عمومی نظارت افزايش -

 عمومی فضاهای
 با درمسیرهايی سواری دوچرخه و روی پیاده امکان تقويت -

  زياد رويت قابلیت

 نقلیه وسايل حرکت سرعت سازید محدو برای موانعی ايجاد -
 خیابان طراحی در
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