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  چکیده

راه شهري است که در  ترین عوامل سازنده کیفیت محیطِی پیاده احساس امنیت یکی از مهم

به همین منظور، نمود امنیت باید در حضور و نظارت . میزان حضور شهروندان نیز مؤثر است

هدف پژوهش . مشاهده باشد دم در فضاهاي شهري قابلهاي سنی و جنسی فعال مر گروه

هاي کیفیت محیطِی فضاي شهري بر احساس امنیت شهروندان و  بررسی اثر مؤلفهحاضر، 

در راستاي دستیابی به این هدف،  .باشد دستیابی به چارچوب منظمی از عوامل مؤثر بر آن می

براي . وصیفی و پیمایشی استآوري اطالعات، ت روش تحقیق، کاربردي و از نظر نحوه جمع

اعتبار و . نفر محاسبه شد 365تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه 

قرار است  هاي پژوهش ازاین یافته. محاسبه گردید 853/0کرونباخ  ها با آلفاي  پایایی پرسشنامه

امنیت شهروندان در هاي احساس  هاي کیفیت محیطِی فضاي شهري بر مؤلفه که بین مؤلفه

درمجموع . راه مرکزي شهر همدان رابطه مستقیم، مثبت و معناداري وجود دارد پیاده

راه مرکزي شهر  هاي کیفیت محیطیِ فضاي شهري بر احساس امنیت شهروندان در پیاده مؤلفه

ها و تحلیل مسیر رگرسیونی با  نتایج مربوط به همبستگی. دندرصدي دار 76همدان تأثیر 

در واقع در فضاهاي . کند رد نظري پژوهش مطابقت دارد و فرضیه پژوهش را تأیید میرویک

صورت  راه مرکزي شهر همدان، مشارکت اجتماعی و نظارت اجتماعی به شهري همچون پیاده
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  مقدمه

صورت بستري براي  یافته، آراسته و واجد نظم به مصنوعی است سازمان ،فضاي شهري

انسان جزئی از فضاست و با ارزش و هنجارهاي خود به این . ها و رفتارهاي انسانی فعالیت

جایگزین شدن رابطه الگوهاي روابط اجتماعی ثابت نبوده و یک فضا با . بخشد فضا معنی می

اهمیت ). 92: 1393امینی و برومند، (گیرد  اجتماعی خاص، چهره متفاوتی به خود می

توانند هویت  دلیل نقشی که در توسعه جامعه دموکراتیک دارند، می فضاهاي شهري؛ به

دیگر، چنانچه  عبارتی به). Hampton et al, 2010: 705(انسان را تحت تأثیر خود قرار دهند 

هاي عمومی در شهر، براي همه افراد جامعه فراهم گردد، تهدید به  رسی برابر به عرصهدست

گیرد  یابد و تنوع فرهنگی شکل می تمایز و جدایی اجتماعی؛ در این مقوله کاهش می

)Mehaffy et al, 2019: 5 .(ها  شدگی را دارند و انسان فضاهاي شهري، توان ایجاد حس گم

عنوان بستري متناسب  ها این فضاها را به که انسان طوري ند، بهک سوي خود جلب می را به

فضا به علت عدم از اگر مردم ). Kim, 2018: 257(یابند  براي زندگی اجتماعی خود می

  ).Lopes, 2015(استفاده نکنند، عرصه عمومی از بین خواهد رفت  ،راحتی و یا ترس از آن

ر دسترسی و تأمین خدمات شهروندان فضاهاي شهري با توجه به نقش، باید عدالت د

توان بیان کرد، فضاهاي شهري  طورکلی می به). Carmona, 2019: 49(را فراهم نمایند 

نقشی بسزا ؛ همچنین ها دارد عالوه بر اینکه ارتباط بیشتري با شهروندان و محیط زندگی آن

این . کندیدر شھرھا را ایفاء م»احساس آرامشبرقراری«و »بخشیھویت«در ایجاد 

در پی افزایش »معنا«و »عملکرد«، »کالبد«با در نظر گرفتن ابعادی ھمچون؛ فضاھا

هاي  محیطبیشتر با  شهروندان به برقراري تعامالت اجتماعیکیفیت زندگی و تشویق

با موضوعی به بر این اساس، فضاهاي شهري). Heffernan et al,2014: 97(شهري هستند 

بنابراین؛ . پذیرد گذارد و هم تأثیر می تأثیر میتند که هم بر اونام انسان مواجه هس

اهمیت ها منظور پاسخگویی به نیازهاي اولیه و اساسی انسان در این محیط بههایی تالش

است، که با گسترش و »امنیتحس «یکی از این نیازها در زندگی شهروندان. یابد می

فضاها از اهمیت بسزایی برخوردار یتی در اینشهرها و افزایش تراکم جمعتوسعه روزافزون

  ). Mahrous et al, 2018: 3059(است 

ویژه در  روي به در چند سال اخیر، در شهرهاي کشور با توجه به اهمیت موضوع پیاده

در این راستا . شده است راه سازي انجام روي و پیاده مراکز شهرها، اقداماتی در زمینه پیاده

هر همدان مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است، تامشخص گردد راه مرکزي ش پیاده
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شده  راه تبدیل عنوان یک فضاي شهري که به پیاده شهروندان تا چه میزانی در این مکان به

ضمن مطالعه در محدوده مورد نظر و کاوش در خصوص این . است؛ احساس امنیت دارند

اه در ابعاد گوناگون احساس امنیت ر مسئله و شناسایی اثر کیفیت محیطِی این پیاده

راه مرکزي شهر همدان پرداخته و سودمندي آن در جهت ایجاد حس  شهروندان در پیاده

گردد و از سوي دیگر در محدوده موردمطالعه چنین به نظر  امنیت در این مکان بیان می

می با رسد که؛ تسلط حرکت سواره در محورهاي مجاور بافت، تنزل کیفیت فضاهاي عمو می

هاي مجاور،  خیزي در بافت هاي مجاور، افزایش نسبِی جرم ازدیاد فضاهاي مخروبه در بافت

طور تقریبی  کاهش حس حضورپذیري و سرزندگی، کمبود خدمات فرهنگی و تفریحی به

باعث شده است این محدوده نتواند پذیراي مناسبی براي مخاطبین خود که شامل طیف 

ها واقع شود و  گران و کارشناسان در جهت برآوردن نیازهاي آنوسیعی از شهروندان و گردش

نبود ارتباط مناسب با بافت پیرامونی و مسکونی خالی از وسایط نقلیه، سبب شده که این 

  . راه مرکزي شهر، نقشِ ضعیفی را ایفا نماید عنوان پیاده فضا، به

وفق، ارتقا احساس امنیت هاي م راه هاي سازنده پیاده که یکی از مؤلفه با توجه به این

توان آن را  راه مرکزي شهر همدان، که می باشد، در این تحقیق پیاده شهروندان می

حساب آورد، به لحاظ احساس امنیت شهروندان در  ترین فضاي شهري این شهر به شاخص

هاي کیفیت  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر مؤلفه. فضا مورد بررسی قرار گرفته است

ساس امنیت شهروندان و دستیابی به چارچوب منظمی از عوامل مؤثر بر آن و محیطی بر اح

هاي کیفیت محیطی مؤثر در فضاهاي  تر نمودن مؤلفه هاي پژوهش، به روشن همچنین یافته

منظور فراهم نمودن بستر الزم براي حضور و  راه مرکزي شهر همدان به شهري از جمله پیاده

راه مرکزي شهر همدان  که در این راستا پیاده. هد شداحساس امنیت شهروندان منجر خوا

  :ندستهقرار اینسؤاالت پژوهش حاضر از. مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است

  راه مرکزي شهر همدان چقدر احساس امنیت دارند؟ کنندگان از پیاده استفاده - 

عاد گوناگون راه مرکزي شهر همدان چگونه بر اب هاي کیفیت محیطی پیاده مؤلفه - 

  گذارد؟ اثر می ،احساس امنیت

  

  ادبیات نظري

شناسی شیکاگو و مطالعات اولیۀ   شروع اولیه مباحث امنیت شهري را باید از مکتب جامعه

از نظر این مکتب، چارچوب و کالبد شهري تأثیرات عمیقی بر انواع . اکولوژي شهري دانست
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یژه در زمینه توان بالقوه طراحی در اشارات و. هاي اجتماعی فرهنگی شهري دارد سکونت

شده  با تحقیقات انجام 1970و  1960هاي  کاهش جرائم و کنترل و نظارت محیطی، در دهه

با . آغاز گردید) 1973(و نیومن ) 1971(، جفري )1961(توسط نویسندگانی نظیر جیکوبز 

ي معطوف شد توجهی به نقش طراحی شهر اقدامات جیکوبز، تمرکز تحقیقات به میزان قابل

)Cozens et al, 2015 .( 1970پیشگیري از جرم از طریق طراحی محیطی در اوایل دهۀ 

اي از  عنوان پاسخی به افزایش جرم و ترس در مناطق شهري رشد کرد؛ که مجموعه به

ها را براي کاهش جرائم و بهبود کیفیت زندگی از طریق طراحی مناسب و استفاده  استراتژي

نسل اول این رویکرد با ). Chen et al, 2018(دهد  شده، ارائه می ختهمؤثر از محیط سا

هاي  بر اقدامات اجتماعی و در سال تأکیدبیشتر بر اقدامات کالبدي و نسل دوم آن با  تأکید

سازي پیشگیري  ، به مفهومیادشدهسازي دو نسل  گذشته نسل سوم این رویکرد با یکپارچه

  ). Mihinjac and Saville, 2019(اند  اختهاز جرم از طریق طراحی محیطی پرد

 تأکید. ، نقش بزرگی در ارتقاء امنیت شهري داشت)1971(اقدامات اسکار نیومن 

بود که داراي چهارعنصر اصلی براي طراحی بود  "فضاهاي قابل دفاع"اصلی نیومن، بر خلق 

)Newman, 1973; Cozens et al, 2015 .( ان متعددي به محقق باالبر پایه ادبیات نظري

شاید . اند راه پرداخته بر پیاده تأکیدبررسی ارتباط میزان احساس امنیت و فضاي شهري با 

هاي شهري را در کتاب مرگ و زندگی  بخشی به خیابان هاي حیات بتوان اولین جرقه

). 1394حقی و همکاران، (وجو کرد  جست) 1961(شهرهاي بزرگ آمریکایی اثر جیکوبز 

هاي شهري را براي  ارتقاي کیفیت خیابان» چشمان ناظر خیابان«صطالح وي با معرفی ا

از نظر جیکوبز یکی از ابعاد برجسته این تفکر، مباحث مرتبط با . عابران پیاده مطرح ساخت

  . باشد وامنیت شهروندان در فضاهاي عمومی می ایمنی

مومی نیز عنوان یک فضاي شهري ع هاي شهري به راه در مطالعات مرتبط با پیاده

 ,Monteiro and Compos(همواره امنیت یکی از اصول سازنده این فضاها بوده است 

2012; Sheynikhovich and Arleo, 2010 ; Gallimore et al, 2011 .(بیدولف
1

، نیز گسترش و تکمیل ظرفیت شبکه خیابان به همراه افزایش سطح امنیت و )2008(

عنوان یکی از معیارهاي ایجاد  کنند را به یل سفر میدسترسی براي افرادي که بدون اتومب

به این نتیجه رسیدند ) 2)2012چ و آرلئویخوینیش .آورد هاي قابل زندگی بشمار می خیابان

                                               
1. Biddulph
2. Sheynikhovich and Arleo
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راحتی  و روي محالت شهري باید معیارهاي دسترسی، ایمنی که در ساختار فیزیکی پیاده

به این  CPTEDهاي  بر شاخص تأکیداي با  در مقاله) 2015(1تیواري. مدنظر قرار گیرد

  .باشد مدار می هاي اساسی شهرهاي پیاده نتیجه رسید که ارتقا ایمنی و امنیت یکی از مؤلفه

به همین منظور، احساس امنیت شهري در فضاهاي شهري به معناي آن است که 

توانند به  میجایی آزادانه، برقراري ارتباط با همشهریان خود را دارند و  شهروندان توان جابه

هاي اجتماعی در سطح شهر بپردازند، بدون آنکه تهدید شوند و یا با خشونت، آزار و  فعالیت

). 43:1397افضلی،  پور و ملک بهرام(اذیت جسمی و روحی و یا نابرابري جنسی مواجه شوند 

دهنده  است که نشان... احساس امنیت، یعنی امنیت خاطر شهروندان از جان، مال و

احساس امنیت حالتی است . یافتگی، قانونمندي و با ثبات بودن جامعه شهري است سازمان

هاي فردي و اجتماعی خود را ارضا و برطرف کنند؛ که  که افراد در آن احتیاجات و خواسته

نماید  نفس می در نهایت شخص نسبت به آن احساس ارزش، اطمینان خاطر و اعتمادبه

  ). 45:1393لطفی و همکاران، (

رسد که حس  میبه نظر روانی -همین راستا با افزایش امنیت و آسایش روحی در

، که این نوع احساس امنیت سبب امنیت در جامعه استتر از وجود امنیت در جامعه مهم

همچنین ). Setiawan et al, 2019(گردد  خاطر در بین شهروندان می ایجاد حس تعلق

یا » احساس آزادي از ترس«فهوم امنیت، بر شده در فرهنگ لغت درباره م تعاریف بیان

 :Chu et al, 2017(دارند  تأکیدکه ناظر بر امنیت عینی و ذهنی است، » احساس ایمنی«

بر این مبنا، امنیت داراي ابعاد ذهنی و عینی است که ابعاد عینی بر اساس آمار وقوع ). 46

نوان احساس امنیت یاد ع گردد؛ اما ابعاد ذهنی که از آن به جرم و جنایت توصیف می

آباد و همکاران،  کالنتري خلیل(شناختی دارد  شود تأثیرپذیري زیادي از عوامل روان می

1392 .(  

در مؤلفه ایمنی، . ایمنی و امنیت: حال امن بودن فضا خود داراي دو مؤلفه است درعین

وع اشاره به موارد و عوامل محیطی است که در صورت عدم تأمین شرایط مطلوب، وق

صورت بالقوه و بالفعل جان و مال حاضران،  شود و خطرات به ناپذیر می حوادث اجتناب

مؤلفه امنیت نیز به جرائم علیه ). Kelly et al, 2009(عابران و ناظران را تهدید خواهد نمود 

کننده، اموال و  ها اشاره دارد که در صورت عدم تأمین شرایط پیشگیري اشخاص و اموال آن

                                               
1. Tiwari
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هر فضاي . صورت بالقوه و بالفعل تهدید خواهد نمود ان، عابران و ناظران را بهجان حاضر

شرایطی که از فصل مشترك این . شود شهري امن در معناي کامل آن شامل این دو مؤلفه می

بر . )Lord et al, 2018(عنوان فضاي شهري امن توصیف کرد  توان به وجود آید، را می دو به

ونزواین اساس، طبق نظر آلف
1

مدار و مسیرهاي پیاده  شرط ایجاد شهر پیاده ، پیش)2005(

مندي وارد  تأمین امنیت توسط این فضاهاست، چراکه مردم در صورتی جهت لذت و بهره

  . شوند که در ابتدا داراي امنیت باشند ها می این عرصه

کردن  روي کمتر بزرگساالن و بازي اند که ترس از جرم با پیاده تحقیقات نشان داده

کمتر کودکان در ارتباط است و تأثیر مستقیمی بر سالمت آنان خواهد داشت 

)Turkseven-Dogrusoy & Zengel, 2017 .( در این فضاها، عابرین پیاده احساس امنیت

دارند و چشمان خیابان با ایجاد نظارت غیررسمی باعث ارتقاء امنیت در این فضاها 

امنیت، آرامش فضاهاي آن و : راه را به خاطر ن، پیادهشهروندا). Jacobs, 1993(د نگرد می

عدم وجود آلودگی و خودرو دوست دارند و آن را  مکانی براي ایجاد مالقات و دادوستد 

ساوت ورث). 1390پاکزاد، (دانند  می
2

مدار را محیط مصنوعی  ، محیط پیاده)2005(

شویق و ارتباط مردم از مقاصد روي را ت داند که با فراهم کردن راحتی و امنیت، پیاده می

هاي بصري جذابی  متعدد را در زمان و با صرف میزان انرژي منطقی فراهم نموده و کیفیت

  . دهد را در طول مسیر ارائه می

عنوان بهترین بستر حیات شهري مطرح است  مبدأ اجتماعی مسیرهاي پیاده به

)Mihinjac & Saville, 2019(، یت محور پیاده از حیث ایمنی که متناسب با میزان مطلوب

آید  ها به نمایش درمی توانند محیطی باشند که شهر در آن ها می و کاربري موجود در آن

)wood, 2010 .(تر مردم در محیط شهري را فراهم  در واقع مسیرهاي پیاده حضور طوالنی

ت با انواع در فضاي مسیر پیاده؛ امکان مالقات، گفتمان و تبادل افکار و نظریا. دنکن می

). Bishop & Marshall, 2017: 65(شود  اي مطمئن فراهم می گونه ها از هر طبقه به سلیقه

همچنین، در فضاهاي شهري احساس امنیت شهري به معناي آن است که شهروندان توان 

هاي  توانند به فعالیت جایی آزادانه، برقراري ارتباط با همشهریان خود را دارند و می جابه

ی در سطح شهر بپردازند، بدون آنکه تهدید شوند و یا با خشونت، آزار و اذیت اجتماع

  ). 43:1397افضلی،  پور و ملک بهرام(جسمی و روحی و یا نابرابري جنسی مواجه شوند 

                                               
1. Alfonzo
2. Southworth
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دهنده  است که نشان... احساس امنیت، یعنی امنیت خاطر شهروندان از جان، مال و

احساس امنیت حالتی است . بودن جامعه شهري استیافتگی، قانونمندي و با ثبات  سازمان

کنند و  هاي فردي و اجتماعی خود را ارضا و برطرف می که افراد در آن احتیاجات و خواسته

لطفی و همکاران، (نفس دارد  شخص نسبت به آن احساس ارزش، اطمینان خاطر و اعتمادبه

نوان مسئله مورد نیاز ع بر این اساس، احساس امنیت در فضاهاي شهري به). 45:1393

ها شرایط براي وقوع جرم بسیار  شهروندان مطرح است که در صورت عدم امنیت در آن

هاي کیفیت  ترین شاخص هاي عمومی، از اساسی احساس امنیت در عرصه. مستعدتر است

بین، به حس امنیت در فضاهاي شهري، ابعاد امنیت و عوامل  که دراین ؛محیطی است

  .گردد ساس امنیت اشاره میتأثیرگذار بر اح

هاي بسیاري بستگی  در فضاهاي شهري، درك شهروندان از احساس امنیت به مؤلفه

فضایی، وضعیت اقتصادي، وضعیت سیاسی و اجتماعی و مسائل  هاي کالبدي ویژگی. دارد

هاي خود بر میزان احساس امنیت شهروندان اثرگذارند؛ که در  فرهنگی هر یک با شاخص

هاي کیفیت محیطی مؤثر بر  فضایی و اجتماعی که از مؤلفه هاي کالبدي ویژگیاین پژوهش 

آلودگی : دنباش می زیراند که به شرح  گرفتهاحساس امنیت هستند، مورد بررسی قرار

اي که پاکیزگی  شک در جامعه هاي کیفیت محیطی است؛ بی محیطی نیز یکی از مؤلفه

کیزگی و نظافت در فضاي شهري اولین نماد شود، عدم رعایت پا محیط، هنجار محسوب می

کند  شود که شرایط را براي پیدایش سایر هنجارها نیز تسهیل می هنجارشکن محسوب می

هاي کیفیت  هاي مختلط که یکی از مؤلفه در بحث کاربري). 1396بهرامی و همکاران، (

که در محورهاي هاي پیرامونی  باشد، آن دسته از کاربري محیطی مؤثر بر احساس امنیت می

ها قرار دارند؛ از ترکیب و تنوع بیشتري برخوردارند در سنجش با فضاهاي  راه معابر و پیاده

تقوایی و (زایی پایین بوده است  مشابه که تنوع کاربري کمتري دارند، از نظر پتانسیل جرم

  ). 1390همکاران، 

هاي شهري بر این هاي جهانی صورت گرفته درباره عوامل مؤثر بر کیفیت فضا پژوهش

بایست مکانی براي تعامالت اجتماعی و زندگی  نکته اشتراك دارند که فضاهاي شهري می

هاي شهري را  راه جمعی باشند تا در این امر بخصوص توان ایجاد احساس امنیت در پیاده

فضاهاي عمومی را داراي رسالتی براي افزایش سرمایه اجتماعی در جوامع، در . داشته باشند

گیري  د بستري براي توسعه و شکلنتوان دانند که می تر تعامالت و مراودات اجتماعی میبس

در فضاهاي ). schneider & Kitchen, 2013(احساس امنیت فردي و اجتماعی باشند 
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هاي  شهري، نظارت فعال مردمی که در نتیجه انسجام و همبستگی افراد متعلق به محدوده

ید و حضور تعداد مشخصی از مردم در فضاي شهري در آ جغرافیایی مشخص به وجود می

پذیري  تواند در ارتقا احساس امنیت و افزایش دسترسی هاي کالبدي فضا می کنار ویژگی

دسترسی به مفهوم سهولت). 1394لطفی و همکاران، (نمادین نقش داشته باشد 

ترسی بدون امکان دس. هاي مختلف بافت شهري و غیره است به بخش "نفوذپذیري"

گردد  شود و احساس تعلق به مکان نیز رقیق می مناسب، امکان استفاده از فضا کم می

  ). 1397قاسمی و همکاران، (

اجتماعی است که داراي ابعاد گوناگونی  - شناختی احساس امنیت یک پدیده روان

ع هاي مستقیم و غیرمستقیم افراد و از شرایط و اوضا این احساس ناشی از تجربه. باشد می

احساس . کنند هاي گوناگون آن را تجربه می محیط پیرامون است و افراد مختلف به صورت

کند که در آن داراي  آزادي نسبی از خطر این احساس وضع خوشایندي را در افراد ایجاد می

نیاز به امنیت همواره از نیازهاي اساسی انسان بوده که بر .آرامش روحی و جسمی هستند

دارد و در مازلو در رتبه دوم و بعد از نیازهاي جسمانی و زیستی قراربندي  اساس طبقه

صورت برآورده نشدن نسبی این نیاز، نیازهاي رده باالتر انسان مانند نیاز به عشق، نیاز به 

طور نسبی برآورده نشده و انسان از دستیابی به باالترین نیاز خود که  احترام به

در جدول گونه که همان). 1398شفیعی و همکاران، میر(ماند  خودشکوفایی است باز می

هاي  شود جایگاه ایمنی و امنیت در ایجاد کیفیت مطلوب محیط ، مشاهده می1شماره 

.نظران مختلف ارائه شده است شهري در اندیشه صاحب
  

جایگاه امنیت و ایمنی در نظریات مختلف - 1جدول 

  )1959(لگتون   )1965(کنتریل   )1973(استیلی   )1987(مازلو   پردازان نظریه

رتبه دوم نیازهاي 

  انسانی

ها  ها و گرایش جهت  ونظم امنیت  تماس اجتماعی  و امنیت ایمنی

  در جامعه

  

  پیشینه پژوهش

هاي مشابه در جهات  در ابتدا نتایج و همسوبودن و غیرهمسوبودن پژوهش حاضر با پژوهش

به پیشینه نظري و تحقیقاتی موضوع در جدول دو مختلف بررسی شده و با توجه 

هایی از سوي سایر پژوهشگران آورده شده است که به همین منظور از جدول دو  شاخص

  :سازي تحقیق استفاده شده است هاي و مدل براي مستندسازي شاخص
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ارتقاي احساس امنیت در فضاهاي «در پژوهش خود با عنوان ) 1394(ایزدي و حقی 

به این نتایج » میدان امام شهر همدان: گیري از طراحی شهري؛ نمونه مطالعه هرهعمومی با ب

شناسی و امنیت شبانه به ترتیب بیشترین  مداري، زیبایی اند که سه عامل پیاده دست یافته

  .اند تأثیر را در میزان احساس امنیت در میدان امام داشته

ریزي فضاهاي  برنامه«د با عنوان در پژوهش خو) 1392(آباد و همکاران  کالنتري خلیل

محله فرهنگیان، : ؛ نمونه مورديCPTEDامن شهري مبتنی بر تفکیک جنسیتی با رویکرد 

اند که هرچه دسترسی و نفوذپذیري نمادین بصري و  به این نتایج دست یافته» شهربناب

. نترل استتر باشــد، امکان وقوع جرائم به همان نســبت نیز قابل ک شــده کالبدي کنترل

درصد بر  54پذیري و دسترسی اقشار با هم  هاي دسترس که در پژوهش حاضر مؤلفه

گذارند که از این لحاظ با پژوهش  راه مرکزي شهر همدان تأثیر می احساس امنیت در پیاده

  .مورد نظر داراي شباهت است

افزایش ارزیابی عوامل مؤثر بر «در پژوهش خود با عنوان ) 1392(امینی و همکاران 

به این نتایج » شهرجدید پرند: کیفیت فضاهاي عمومی در شهرهاي جدید؛ نمونه موردي

اند که میان برقراري تعامالت اجتماعی، میزان دسترسی پذیري به فضا و  دست یافته

خصوصیات شخصی شهروندان و افزایش کیفیت فضاهاي عمومی شهري در شهرهاي جدید 

پذیري با  تباط بین متغیرهاي تعامالت اجتماعی و دسترسرابطه معناداري وجود دارد و ار

بیانگر همبستگی شدید و است که 614/0و  594/0کیفیت محیطی به ترتیب داراي ضریب 

پذیري با  مستقیم است در حالی که در پژوهش حاضر ارتباط تعامالت اجتماعی و دسترس

ستگی متوسط، شدید و که بیانگر همباست 717/0و  410/0کیفیت محیطی داراي ضریب 

  .پژوهش حاضر از این لحاظ داراي شباهت استبا مستقیم است که 

هاي  تبیین نقش شاخص«عنوان  بادر پژوهش خود ) 1396(بهرامی و همکاران 

بافت : ؛ مطالعه مورديCPTEDکالبدي در راستاي ارتقاي امنیت شهروندان بارویکرد 

ایج آزمون همبستگی، کاربري اراضی و مبلمان با توجه به نت» فرسوده محله زینبیه اصفهان

اند و با توجه به نتایج  شهري بیشترین همبستگی را با امنیت محیطی محدوده زینبیه داشته

بین دو متغیر  417/0آزمون همبستگی، شدت همبستگی بین بهداشت و احساس امنیت 

ث افزایش عاایت اصول بهداشتی در محدوده بعمتوسط و مثبت است به این معنی که ر

در پژوهش حاضر همبستگی بین دو متغیر آلودگی محیطی و . شود جا می امنیت در آن

که از این لحاظ با  ،همبستگی متوسط و مثبتی برقرار استاست که 512/0احساس امنیت 

  .باشد پژوهش ذکر شده داراي شباهت می
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ی نظري پژوهشسازي پژوهش بر مبناي مبان شاخص -2جدول 

  روش  ها شاخص  عنوان پژوهش  نویسندگان

امینی و 

  1392همکاران، 

ارزیابی عوامل مؤثر بر افزایش 

کیفیت فضاهاي عمومی در 

: موردي شهرهاي جدید؛ نمونه

  شهرجدید پرند

دسترسی، تعامالت اجتماعی، حس 

مکان، آلودگی محیط، اختالط 

کاربري، احساس امنیت، دسترسی 

  ربراي تمام اقشا

پیرسون،  همبستگی

، Tآزمون 

ANOVA

زارعان و 

  1399همکاران، 

رابطه مشارکت اجتماعی و 

احساس امنیت در زنان شهر 

  ایالم

مشارکت اجتماعی، مشارکت 

عمومی، مشارکت سیاسی، 

  مشارکت انجمنی، احساس امنیت

  رگرسیون

لطفی و 

  1393همکاران، 

بررسی احساس امنیت در 

فضاهاي عمومی؛ مطالعه 

  دي کالنشهرشیرازمور

آلودگی محیطی، دسترسی به 

ونقل، میزان  خدمات حمل

روشنایی، فرم و فضا، ازدحام، 

کیفیت کلی سکونت در فضا، 

  ها و کاربري زمین، کیفیت فعالیت

  ،F-Testآزمون 

پوراحمد و 

  1396همکاران، 

ارزیابی احساس امنیت زنان 

در فضاهاي شهري؛ مطالعه 

  زمنطقه یک شهر اهوا: موردي

پذیري، نظارت، رفتاري؛  دسترس

  معادالت ساختاري  ...محیطی، و 

ایزدي و حقی، 

1394  

ارتقاي احساس امنیت در 

گیري  فضاهاي عمومی با بهره

  از طراحی شهري

کیفیات بصري، نظارت، کالبدي، 

  فعالیت

تحلیل عاملی 

  اکتشافی

شبانی و 

  1393همکاران، 

هاي امنیت  بررسی شاخص

ضورپذیري منظور ح کالبدي به

نمونه (زنان در فضاي شهري 

  )بلوار سجاد مشهد: موردي

ونقل مشارکت زنان در شهر، حمل

خوانایی فضاهاي  - زنان در شهر

دسترسی داشتن به  -شهري

حیات شبانه کاربریها و  - کمک

  آشنابودن فضا - فعالیتهاي شهري

رتبه بندي بر 

  اساس میانگین

آباد  خلیل کالنتري

و همکاران، 

1392  

ریزي فضاهاي امن شهري  نامهبر

مبتنی بر تفکیک جنسیتی با 

؛ نمونه CPTEDرویکرد 

  شهربنابفرهنگیانمحله: موردي

واجتماع، کنترل جمعیت

نفوذپذیري، کاربري زمین مختلط،  

بندي،  سازمان کالبدي و استخوان

  اندازه فضا، فرم فضا

  SWOTجدول 
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  چارچوب مفهومی پژوهش

شده، هر فضا داراي قلمرو و نظارت خاصی از سوي  انجام طورکلی طبق مطالعات به

کنندگان از فضا ممکن است گروه یا افراد خاصی باشند که  استفاده. کنندگان است استفاده

گردد  دسترس پذیري و خوانایی فضا سبب می. کنند نسبت به آن فضا احساس مسئولیت می

تر انتخاب نمایند و  حتی هر چه تمامتا افراد جهت حرکت رفت و آمد خود را با آسایش و را

گردي  بدین منظور از طرفی، زمینۀ اتالف وقت و بیهوده. در فضاهاي شهري سردرگم نشوند

و از سوي دیگر، عابران و ) 1387امیرکافی، (رود  مجرمان در فضا از بین می

حساس در مقوله ا. گیرند دفاعی از خود قرار می کنندگان، کمتر در معرض خطر بی مراجعه

هایی همچون؛ فرم و فضا، نظارت اجتماعی، اندازه فضا، کالبدي و مشارکت  امنیت، مؤلفه

لطفی و همکاران، (ها در فضاهاي شهري باید برطرف گردد  هاي آن اجتماعی و زیرمؤلفه

و براي شهروندان در این فضاها ). 1394؛ ایزدي و حقی، 1392؛ امینی و همکاران، 1393

ذیري، دسترسی براي اقشار، حس امنیت، تعامالت اجتماعی، حس پ هاي دسترس مؤلفه

هاي پیشین مستندسازي  ، با استفاده از پژوهش2که از جدول (هاي مختلط  مکان و کاربري

اگر در محیط،  .گردد موجب افزایش امنیت در فضاهاي شهري می) و استخراج شده است

منیت نسبت به فضاهاي شهري را این عوامل وجود داشته باشد شهروندان اهمیت احساس ا

هاي آن نیز  عنوان متغیر وابسته، مؤلفه در این پژوهش، احساس امنیت به. کنند درك می

عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اثرگذار بر احساس امنیت و کیفیت محیطی نیز به

  .فتدست یا 1توان به مدل شکل  بنابراین درباره آنچه تاکنون بیان شد، می. است 
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  مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

)1392؛ امینی و همکاران، 1394، ایزدي و حقی، 1393لطفی و همکاران، (

  

  معرفی محدوده پژوهش

هاي اکباتان، بوعلی و میدان مرکزي شهر همدان از نظر میراثی و تاریخی داراي آثار  خیابان

، کاروانسراها، مسجدجامع شهر و تپه تاریخی هگمتانه تاریخی بسیاري از جمله راسته بازارها

راه سابقه وضعیت کالبدي  ها به پیاده در گذشته قبل از تبدیل شدن این خیابان. باشد می

ها نبوده و مشکالت  فرهنگی آن -ها متناسب با شرایط تاریخی واجتماعی این خیابان

خیابان اکباتان از . اند را بودهبسیاري در مسائل شهري و تنظیم رفتارهاي اجتماعی را دا

سمت جنوب منتهی به میدان امام و از سمت شمال منتهی به تپه تاریخی هگمتانه، خیابان 

بوعلی از سمت جنوب به میدان امام و از سمت شمال به میدان آرامگاه بوعلی متنهی 

این  هاي گذشته، در راستاي ساماندهی به وضعیت اجتماعی و کالبدي طی سال. باشد می

سازي این محورها شد که در گذشته خیابان اکباتان بیشتر به  راه ها اقدام به پیاده خیابان

 24به لحاظ امنیت در ... هاي نامناسب و  دلیل عدم حضورپذیري و سرزندگی و روشنایی
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هاي  ساعت شبانه روز از دید شهروندان داراي کمترین احساس امنیت نسبت به خیابان

ان بوده است و در مقابل خیابان بوعلی بیشترین حضورپذیري و گانه شهر همد شش

داشته است، در همین جهت، بررسی سوابق این  یادشدههاي  سرزندگی را در بین خیابان

 -ن داشت که با تبدیل شدن این محور تاریخیآفرهنگی پژوهشگران را بر  -محور تاریخی

تأثیر بسزایی بر احساس که مشخص کنند  ،زيسا راه راه با دوره قبل از پیاده فرهنگی به پیاده

امنیت  که، هیچ تغییري از نظر احساس و یا این امنیت شهروندان و گردشگران داشته

  .ستاشهروندان با قبل از تبدیل نداشته

  

راه در شهر همدان موقعیت پیاده - 2شکل 
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  روش تحقیق

روابط علّی میان متغیر مستقل کیفیت به بررسی پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت، 

و در رده پرداخته است محیطی فضاي شهري و متغیر وابسته احساس امنیت شهروندان 

هاي کیفیت محیطیِ  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر مؤلفه. تحقیقات کاربردي قرار دارد

وامل مؤثر بر فضاي شهري بر احساس امنیت شهروندان و دستیابی به چارچوب منظمی از ع

در راستاي دستیابی به این هدف، روش تحقیق، کاربردي و از نظر نحوه . باشد آن می

براي گردآوري اطالعات از تکمیل پرسشنامه . آوري اطالعات، توصیفی و پیمایشی است جمع

پذیري و  بر سنجش تأکیدها و عوامل مورد ارزیابی در پژوهش با  شاخص. استفاده شده است

براي بررسی رابطه احساس . زگیري بودن با مروري بر متون مربوطه استخراج شدقابل اندا

امنیت، شش عامل مؤثر از قبیل؛ فرم و فضا، اندازه فضا، کالبدي، مشارکت اجتماعی، نظارت 

، تعدادي 2بدین منظور از جدول . زیرمؤلفه مورد پرسش قرارگرفت 25اجتماعی داراي 

  . اسب با محدوده موردمطالعه مستندسازي شده استعوامل و شاخص استخراج شد و متن

از آزمون آماري همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی براي بررسی رابطه بین احساس 

راه مرکزي شهر همدان و محالت  امنیت با کیفیت محیطی فضاي شهري در محدوده پیاده

مدل  - ش دادههاي براز به بررسی شاخص SmartPLSپیرامون پرداخته شد و با نرم افزار 

براي محاسبه . محاسبه و مدل تحلیلی ساختاري در پژوهش نسبت به متغیرها ارائه شد

نفر  365ها بین  پرسشنامه ،، عوامل)AVEمیانگین واریانس استخراج شده (پایایی و روایی 

راه مرکزي شهر همدان و محالت پیرامونی و  کنندگان به فضاهاي شهري پیادهاز مراجعه

مرتبط با موضوع پژوهش از جمله کارشناسان علوم اجتماعی، علوم رفتاري، کارشناسان 

به مدت  21-18ها در ساعت  تمام پرسشنامه. شد پخشطراحان شهري و علوم انتظامی 

در زمان مشخص شده، . ماه در محدوده موردمطالعه توسط شهروندان تکمیل شد یک

به همین منظور، . روز دارد ل شبانهکنندگان را در طوراه مرکزي بیشترین مراجعه پیاده

اي بین کارشناسان و شهروندان انتخاب شد و پایایی  صورت خوشه جامعه نمونه نیز به

قبول بودن،  که نشان از مطلوب و قابل ،محاسبه گردید 853/0لفاي کرونباخ آپرسشنامه با 

.استفاده شد SPSS 24ها از  براي بررسی و تحلیل داده. ها دارد پرسشنامه

این محدوده در مرکزیت شهر قرار . راه مرکزي شهر همدان است مطالعه موردي، پیاده

است، که از  راه مرکزي شهر همدان تبدیل شده دارد که در چندین سال اخیر به پیاده

هاي مؤثر و از شهروندان براي ارزیابی اثر  هاي مختلف براي تعیین شاخص کارشناسان حوزه

این . راه مرکزي شهر همدان استفاده شد ت شهروندان در پیادهها بر احساس امنی مؤلفه
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ها و ابعاد  گیري شده است که شاخص بندي، اندازه گیري در یک مرحله طبقه مرحله از نمونه

5ها با طیف لیکرت  تمامی شاخص. عدي دارندمورد استفاده در پژوهش ساختاري چند ب 

  ).4و  3جدول (سیارزیاد است ب-5بسیارکم و -1گیري شد،  اي اندازه گزینه
  

  روایی، پایایی، میانگین و انحراف معیار پرسشنامه احساس امنیت - 3جدول 

  MSD  α  AVE  ها گویه  ابعاد

ضا
فرم و ف

  

چیدمان المان و (نظم و ساماندهی فضاهاي شهري 

  ...)مبلمان شهري و 
012/3  973/0  

791/0891/0  
149/3310/1  اها با محیط اطرافهماهنگی فرم بن

453/3312/1  )از واحد همسایگی(قابل رویت بودن فضا 

  107/1  738/3  ها وجود فضاهایی براي مخفی شدن مانند کنج

  014/1  301/3  ها وضعیت قرارگیري ساختمان

ضا
دازه ف

ان
  

  10/1  412/3  قابلیت شناسایی شدن افراد در فضاهاي شهري

812/0901/0  

  230/1  501/3  ازدحام و شلوغی در فضاهاي شهري پرتردد

  142/1  610/3  حساس گم گشتگی و سردرگمیا

  314/0  341/3  شدن صدا در عین کمک خواهی شنیده

  942/0  210/3  حساس ترس و اضطراب در فضاهاي گم شدها

  328/1  197/3  روها عرض معابر و پیاده

ي
د

کالب
  279/1  276/3  ات شبانه فضاهاي شهريها و حی کاربري  

771/0  843/0  
  102/1  376/3  میزان آشنایی با فضا

  031/1  435/3  کیفیت شبکه معابر

  742/0  101/3  خوانایی فضاهاي شهري در ساعات شبانه

ی
جتماع

ت ا
ظار

ن
نظارت طبیعی و همگانی ازطریق بازشوها درجداره میران  

  تجمع افراد بزهکار و نابهنجارراه براي جلوگیري از  پیاده
306/2  895/0  

882/0  782/0  
میزان نظارت شهروندان از طریق بازشوهاي 

  دفاع بلند مرتبه بر فضاهاي بی يها ساختمان
100/3  195/1  

میزان نظارت شهروندان از طریق گردهمایی در 

  هاي باز و جمعی عرصه
887/2  310/1  

مشارکت 

  اجتماعی

  651/1  856/2  روهاي انتظامی در پیاده راهمیزان عملکرد نی

888/0  812/0  

میزان روابط و تعامالت اجتماعی شهروندان در 

  راه مرکزي پیاده
025/3  672/0  

منظور  راه به ها در جداره پیاده میزان سلزگاري فعالیت

  ایجاد تعامل در فضاهاي شهري
900/2  901/1  
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فضاهاي شهري ی، پایایی، میانگین و انحراف معیار پرسشنامه کیفیتروای -4جدول 

  MSD  α  AVE  ها شاخص  ابعاد

س
ستر

د
 

ي
ذیر

پ
  114/1  189/3  ونقل عمومی در این فضا دسترسی به انواع وسایل حمل  

782/0  791/0  

ونقل عمومی متناسب با نیاز استفاده  فراوانی وسایل حمل

  کنندگان از این فضا
02/3  35/1  

  452/1  357/3  هاي اتوبوس و تاکسی در این فضا توزیع ایستگاه

  128/1  671/3  هاي پارکینگ دسترسی به پارکینگ یا زمین

ي 
ی برا

س
ستر

د

شار
اق

  

  012/1  519/3  سواران به این فضا دسترسی افراد پیاده و دوچرخه

901/0  863/0  
چگونگی حضور زنان و : تا چه حد با این جمله موافقید

  دکان در این فضاکو
546/2  235/1  

  401/1  734/2  میزان حضور افراد معلول و ناتوان در این فضا

ی
جتماع

ت ا
ال

تعام
عنوان مکانی براي قرار مالقات با دوستان  این فضا را به  

  کنید؟ چگونه ارزیابی می
045/2  604/1  

میزان وجود فضاهاي شاد و سرزنده مانند کافه جهت   782/0  824/0

  قات با دوستانمال
276/3  753/1  

  294/1  435/3  میزان ارتباط با افراد در این فضا

س 
ح

ن
کا

م
  

  821/0  146/3  ها هاومکان میزان یادآوري خاطرات دراین فضا باوجود نشانه
884/0  794/0  

  513/1  357/3  میزان میل و رغبت شما براي حضور در این فضا

ي
کاربر

 
ط

ختل
ي م

ها
  402/1  453/2  ها در این فضا ازهمیزان انواع مغ  

751/0  892/0  

ها و مراسم مذهبی و فرهنگی در  میزان برگزاري فعالیت

  این فضا
243/2  349/1  

  617/2  103/3  میزان فعالیت سرگرمی و خدماتی در این فضا

میزان فضاهاي مناسب جهت گذران اوقات فراغت مانند 

  کتابخانه و پارك
032/2  914/0  

آلود
ی

گ
 

ط
حی

ي م
ها

  

  20/1  301/3میزان احساس نارضایتی از آلودگی ناشی از زباله و آشغال

901/0  809/0

هاي  میزان احساس نارضایتی از آلودگی ناشی از فعالیت

  صنعتی
438/2  301/1  

میزان احساس نارضایتی از آلودگی ناشی از رواناب و 

  ها فاضالب جوي
981/2  018/1  

  712/1  761/3  ایتی از آلودگی ناشی از گرد و غبار هوامیزان احساس نارض

هاي  میزان احساس نارضایتی از آلودگی ناشی از کاربري

  ناسازگار
954/2  987/0  
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  هاي پژوهش یافته

  هاي توصیفی یافته

هاي تکمیل شده توسط شهروندان نمایان است،  و طبق پرسشنامه 5طور که در جدول  همان

بر این اساس حضور مردان . درصد زنان هستند 7/18دگان مردان و دهن درصد پاسخ 3/81

هاي میدانی که در قالب  رو، بر اساس یافته از این. راه مرکزي بیشتر از زنان است در پیاده

دست آمد، میزان تحصیالت نشان دهنده این است که افراد داراي تحصیالت  پرسشنامه به

درصد،  1/22ه افراد داراي تحصیالت کاردانی درصد بیشترین و در ادام 9/53کارشناسی 

اند  ترتیب بیشترین فراوانی را داشته درصد به 2/6درصد و کارشناسی و باالتر  8/17دیپلم 

منظور هدفی خاص در محدوده حضور  دهد که افرادي به که در این بین مطالعات نشان می

میدان امام، رهگذر براي  خود در محالت اطراف ياند که برخی با هدف پارك خودرو داشته

رفتن به محل زندگی خود در محالت اطراف، افرادي هم ساکن محالت نزدیک و اطراف 

  .اند هاي اطراف میدان بوده میدان بوده و در نهایت برخی شاغل در خیابان

درصد فراوانی مشخصات پاسخگویان - 5جدول 

  متغیر  طبقه  فراوانی  درصد

  مرد  259  3/81

  زن  7/18106  جنسیت

  مجموع  365  100

  آزاد  144  3/43

  نوع اشتغال

  کارمند دولتی  112  2/28

  دانشجو  34  5/9

  مشاغل عالی  75  19

  مجموع  365  100

  دیپلم  53  8/17

  میزان تحصیالت

  کاردانی  91  1/22

  کارشناسی  206  9/53

  کارشناسی ارشد و باالتر  15  2/6

  موعمج  365  100



  

  

  

  

1399، بهار 12، سال پنجم، شماره )علمی(اي  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه  |   122

  متأهل  136  3/35

  مجرد  229  7/64  وضعیت تأهل

  مجموع  365  100

  خودرو در اطراف میدان پارك  84  1/27

  هدف مراجعه

  رهگذر  176  7/41

  ساکن محالت نزدیک میدان  33  1/14

  شاغل در اطراف میدان  72  1/17

  مجموع  365  100

    محاسبات تحقیق حاضر: منبع

  

  هاي تحلیلی یافته

  فرضیه آزمون

منظور مورد بررسی قرار دادن فرض پژوهش مبنی بر اینکه، رابطه معناداري بین  به

هاي کیفیت محیطِی فضاي شهري بر احساس امنیت شهروندان وجود دارد که در  مؤلفه

راه مرکزي شهر همدان و محالت پیرامون از همبستگی پیرسون براي آزمون فرضیات  پیاده

  :آزمون به شرح زیر است هاي استفاده گردید، یافته

  

همبستگی بین متغیرهاي وابسته و مستقل پژوهش - 6جدول 

نام 

  متغیر
  ها شاخص

هاي احساس امنیت  مؤلفه

  شهروندان

ضریب 

  همبستگی

  معنی داري

ي 
ضا

یِ ف
ط

حی
ت م

ل کیفی
عوام

ي
شهر

  

  000/0  821/0  دسترس پذیري فضاها

  001/0  791/0  فدسترسی براي اقشار مختل

  000/0  897/0  تعامالت اجتماعی

  010/0  678/0  حس مکان

  000/0  921/0  هاي مختلط کاربري

  015/0  512/0  هاي محیطی آلودگی

  000/0  842/0  هاي کیفیت محیطیِ فضاي شهري میزان کلی مؤلفه  
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 هاي پژوهش از این قرار است که، بین ابعاد کیفیت محیطِی فضاي شهري و یافته

هاي کیفیت محیطِی فضاي شهري بر احساس امنیت شهروندان  همچنین میزان کلی مؤلفه

هاي مختلط کیفیت  رابطه بین کاربري. رابطه مستقیم، مثبت و معناداري وجود دارد

92/0راه مرکزي شهر همدان  محیطِی فضاي شهري با احساس امنیت شهروندان در پیاده

P= این امر نیاز به توجه براي استفاده از تنوع و اختالط داراي بیشترین همبستگی است؛ که

ساعته و داراي  24ها از طریق فضاهاي شهري و ایجاد اختالط کاربري با خدمات  کاربري

راه مرکزي شهر همدان  هاي موجود در جداره پیاده نورپردازي و روشنایی مناسب در کاربري

منیت شهروندان دارند؛ از نظر طلبد که بیشترین تأثیر را بر شاخص احساس ا را می

هاي متنوع امن  شهروندان، این مکان در پاسی از شب براي تردد افراد با وجود کاربري

توان این فضا  راه مرکزي شهر همدان می باشد و با ایجاد اختالط کاربري در جداره پیاده می

 ،مره تبدیل کردرا بیش از پیش به فضاي سرزنده و شاد و پر از رفت آمدهاي روزانه و روز

از ... هاي شهري و  ها نیازمند توجه بیشتر به نورپردازي مناسب، نصب مبلمان که این مکان

همچنین تأثیر عامل آلودگی محیطی فضاهاي . هستندسوي مسئوالن و مدیران شهري 

  .استP=51/0شهري بر احساس امنیت شهروندان داراي کمترین ضریب همبستگی 

امالت اجتماعی در فضاهاي شهري بر احساس امنیت شهروندان همچنین رابطه بین تع

89/0=Pراه مرکزي شهر همدان مکانی براي  ؛ با در نظر گرفتن زیرمعیارهایی همانند؛ پیاده

مالقات با دوستان، وجود فضاهاي شاد و سرزنده جهت مالقات با دوستان، ارتباط با افراد در 

پذیري فضاهاي شهري با ضریب  عامل دسترس.این فضا تا حد مطلوبی قابل قبول است

پذیري  راه مرکزي شهر همدان داراي دسترس ؛ از نظر شهروندان پیادهP=82/0همبستگی 

هاي اطراف است، که سبب شده دسترسی به انواع وسایل نقلیه  خیابان ي نسبت بهباال

نندگان از فضا، ک عمومی، فراوانی وسایل حمل و نقل اعم از عمومی متناسب با نیاز استفاده

هاي  هاي اتوبوس و تاکسی و دسترسی به پارکینگ یا زمین توزیع و تجمیع ایستگاه

توان نتیجه گرفت که  بنابراین می. پارکینگ براي پارك خودرو شهروندان آسان شده است

راه مرکزي شهر همدان باعث شده است که شهروندان براي  پذیري باالي پیاده دسترس

هاي اطراف و یا نیاز به وسایل نقلیه براي رفت و آمد به این  راه از خیابانمراجعه به پیاده

پذیري باالي  فضا از این بابت احساس امنیت کنند؛ یعنی هرچه فضاهاي شهري دسترس

  .یابد درصد افزایش می 82داشته باشند، در شهروندان احساس امنیت به میزان 
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توان  کیفیت محیطِی فضاي شهري، می هاي مورد تحلیل بنابراین، با توجه به مؤلفه

بیشتر شود؛ ) P= 842/0(بیان کرد که هر چه میزان عوامل کیفیت محیطِی فضاي شهري 

میزان احساس امنیت شهروندان نسبت به فضاهاي شهري از جمله؛ نظم و ساماندهی فرم 

، قابل )چشم ناظر(فضاهاي شهري، قابل رویت بودن فضا از واحد همسایگی در مکان 

ها و حیات شبانه  شناسایی بودن افراد، ازدحام و شلوغی در فضاهاي شهر پر تردد، کاربري

فضاهاي شهري، میزان آشنایی با فضا، کیفیت شبکه معابر و خوانایی فضاهاي شهري در 

ساعات شبانه، نظارت همگانی و طبیعی از طریق بازشوها، نظارت شهروندان از طریق 

از .یابد نیز متناسب با فضاهاي شهري افزایش می... و جمعی و هاي باز  گردهمایی در عرصه

منظور بررسی تأثیر رابطه معناداري بین عوامل کیفیت محیطِی فضاي شهري بر  رو به این

که آیا  راه مرکزي شهر همدان براي مشخص نمودن این احساس امنیت شهروندان در پیاده

از طرفی دیگر، . اسمیرنوف استفاده شد -وفها نرمال است یا خیر؛ از آزمون کولموگر داده

  . هاي انجام رگرسیون بررسی رابطه همبستگی بین متغیرها است شرط یکی از پیش

هاي کیفیت محیطِی فضاي شهري با احساس امنیت  ، بین مؤلفه6با توجه به جدول 

اي ه که میزان ضریب همبستگی بین مؤلفه، داري وجود دارد شهروندان، رابطه مثبت معنی

راه مرکزي شهر همدان  کیفیت محیطِی فضاي شهري با احساس امنیت شهروندان پیاده

درصد، دسترسی براي اقشار  82پذیري فضاها  میزان دسترس اگر که طوري به. محاسبه شد

هاي مختلط  درصد، کاربري 67درصد، حس مکان  89درصد، تعامالت اجتماعی  79مختلف 

هاي  درصد افزایش یابد؛ به همان میزان نیز مؤلفه 51هاي محیطی  درصد و آلودگی 92

هاي احساس امنیت شهروندان در  کیفیت محیطِی فضاي شهري سبب افزایش مؤلفه

این ضرایب مثبت؛ بیانگر افزایش یک انحراف معیار از . شود راه مرکزي شهر همدان می پیاده

این ضرایب تمایل  که؛ به میزانطوري هاي کیفیت محیطِی فضاي شهري است، به مؤلفه

عنوان قابل رویت بودن فضا از واحد همسایگی در  شهروندان از لحاظ انتخاب این فضا به

، قابل شناسایی بودن افراد، ازدحام و شلوغی در فضاهاي شهر پر تردد و )چشم ناظر(مکان 

  .یابد احساس امنیت در شهروندان نیز افزایش می... 

هاي کیفیت محیطیِ فضاي شهري  تر میزان مؤلفه یقمنظور تعیین و بررسی تأثیر دق به

براي استفاده از روش . گرفته شدبر احساس امنیت شهروندان از مدل ساختاري بهره

پس از تدوین مدل در ادامه، . سازي ساختاري از مدل تحلیلی پژوهش کمک گرفته شد مدل
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و هاي کلی مدل پرداخته برآورد پارامترهاي مدل و تحلیل شاخصباید به مفهومی الزاماً، 

  .هاي تجربی درمجموع مدل نظري تدوین شده است یا خیر مشخص گردد که آیا داده

اثر متغیر کیفیت محیطِی فضاي شهري بر احساس امنیت شهروندان در شکل و 

  :جدول زیر گزارش شده است

  
هاي احساس  شهري بر مؤلفهمدل معادالت ساختاري اثر کیفیت محیطیِ فضاي  -3شکل 

  امنیت
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هاي کیفیت محیطیِ فضاي شهري بر احساس امنیت برآورد ضریب اثر مؤلفه -7جدول 

یر غمت

  مستقل
  مسیر

متغیر 

  وابسته

  ضریب

  گرسیونر

ضریب 

  تعیین

ضریب 

تعیین 

تعدیل 

  یافته

ضریب 

  بتا
  Tنمره   Fنمره 

  سطح

معناداري

هاي  هفمؤل

ت کیفی

  محیطی

  
مشارکت 

  اجتماعی
291/0  285/0  283/0  291/0  421/22  012/4 -  001/0  

هاي  هفمؤل

کیفیت 

  محیطی


نظارت 

  اجتماعی
888/0  789/0  782/0  888/0  248/964  548/12  000/0  

هاي  هفمؤل

کیفیت 

  محیطی

002/0  421/6  14/36  507/0  250/0  258/0  507/0  کالبدي  

هاي  هفمؤل

کیفیت 

  محیطی

000/0  769/8  328/28  425/0  172/0  181/0  425/0  زه فضااندا  

هاي  هفمؤل

کیفیت 

  محیطی


فرم و 

  فضا
879/0  773/0  764/0  879/0  023/1208  348/18  000/0  

  

هاي کیفیت محیطیِ  هاي پرسش شونده مشخص گردید که مؤلفه بر اساس پاسخ نمونه

و در  789/0و ضریب تعیین 888/0فضاي شهري بر مؤلفه نظارت اجتماعی با ضریب مسیر 

اولین عامل تأثیرگذار بر احساس  547/0نهایت مؤلفه نظارت اجتماعی با ضریب مسیر 

پس از آن نیز مؤلفه فرم و فضا با . راه مرکزي شهر همدان است امنیت شهروندان در پیاده

و در نهایت مؤلفه فرم و فضا با ضریب مسیر  773/0و ضریب تعیین  879/0ضریب مسیر 

هاي کیفیت محیطیِ  همچنین مؤلفه. دنگذار بر احساس امنیت شهروندان تأثیر می 190/0

و در نهایت  258/0و ضریب تعیین  507/0فضاي شهري بر مؤلفه کالبدي با ضریب مسیر 

و ضریب  425/0، بر مؤلفه اندازه فضا با ضریب مسیر 498/0مؤلفه کالبدي با ضریب مسیر 

و بر مؤلفه مشارکت  346/0فه اندازه فضا با ضریب مسیر و در نهایت مؤل 181/0تعیین 
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و در نهایت مؤلفه مشارکت  285/0و ضریب تعیین  291/0اجتماعی با ضریب مسیر 

راه مرکزي شهر  بر احساس امنیت شهروندان در پیاده 101/0اجتماعی با ضریب مسیر 

هاي  ري و مؤلفههاي کیفیت محیطِی فضاي شه درمجموع مؤلفه. دنگذار همدان تأثیر می

درصدي بر  76طورکلی تأثیر  راه مرکزي به موردمطالعه احساس امنیت شهروندان در پیاده

هاي برازش مدل ساختاري پژوهش نیز قابل شاخص 7د در جدول ناحساس امنیت دار

  .مشاهده است 

هاي ارزیابی مدل معادالت ساختاري برآورد شاخص -8جدول 

  RMSEAGFI  AGFICFI  NFI  X2/Df  صشاخ

  07/1  90/0  92/0  86/0  91/0  04/0  مقدار

  

مقدار  SmartPLSبا توجه به نتایج بدست آمده از خروجی مدل در نرم فزار 

04/0=RMSEA دهد که این  برآورد شد که نتایج آن قابل قبول بودن مدل را نشان می

. مدل مطلوب و قابل قبول ذکر گرددباشد تا مدل مورد نظر  08/0مقدار باید کمتر از 

که از این نظر مدل، مدلی  CFI=91/0به دست آمد  9/0همچنین برازش تطبیقی آن باالي 

هاي ارزیابی مدل معادالت ساختاري  بنابراین؛ شاخص. رسد نظر می خوب و قابل قبول به

دهند،  میهاي مدل نظري پژوهش را مورد بررسی قرار  درمجموع بیانگر این است که داده

ها داللت بر مطلوبیت  ها با مدل برقرار گردیده است و شاخص عبارت دیگر برازش داده به

  .مدل معادالت ساختاري دارند

راه هاي احساس امنیت بر احساس امنیت شهروندان در پیاده برآورد ضریب اثر مؤلفه -9جدول 

یر غمت

  مستقل
  مسیر

متغیر 

  وابسته

بضری

  رگرسیون 

ضریب 

  تعیین

ضریب 

تعیین 

  تعدیل یافته

ضریب 

  بتا
  Fنمره 

نمره 

T  

  سطح

معناداري 

مشارکت 

  اجتماعی
  

احساس 

  امنیت
101/0  

764/0  758/0  

101/0  023/12  159/2  000/0  

نظارت 

  اجتماعی


احساس 

  امنیت
547/0  547/0  456/8  467/3  000/0  

  کالبدي
احساس 

  امنیت
498/0  498/0  801/10  437/2  000/0  
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  اندازه فضا
احساس 

  امنیت
346/0  346/0  731/6  942/2  000/0  

  فرم و فضا
احساس 

  امنیت
190/0  190/0  237/4  176/2  000/0  

  

مدل رگرسیونی بکار گرفته شده در این پژوهش چند متغیره است که مقدار ضریب 

با توجه به . حاسبه شدهاي احساس امنیت بر خود احساس امنیت م همبستگی بین مؤلفه

طورکلی اگر مقدار هر یک  توان به این بحث پرداخت که به هاي مورد بررسی می پاسخ نمونه

، 547/0، نظارت اجتماعی 101/0هاي احساس امنیت از جمله؛ مشارکت اجتماعی  از مؤلفه

و درصد افزایش یابد؛ سبب بهبود  190/0و فرم و فضا  346/0، اندازه فضا 498/0کالبدي 

یکی از . گردد راه مرکزي شهر همدان می ارتقا احساس امنیت شهروندان در پیاده

داري آنواي رگرسیون است که با  هاي الزم براي انجام رگرسیون، بررسی معنی شرط پیش

بینی وضعیت  درصد توانایی پیش 76هاي احساس امنیت به میزان  ، مؤلفه9توجه به جدول 

داري مؤید  سطح معنی. راه مرکزي شهر همدان دارند پیادهاحساس امنیت شهروندان را در 

با توجه به نتیجه . ها جهت تعیین تغییرات متغیر احساس امنیت است مطلوب بودن شاخص

هاي احساس امنیت با مقدار آزمون تی و با  بدست آمده از آزمون مشخص گردید که مؤلفه

راه مرکزي شهر  هروندان در پیادهضریب بتاي استاندارد تأثیر بسزایی در احساس امنیت ش

  .همدان دارند

  

  گیري نتیجه

همانطور که قابل بیان است، افزایش کیفیت محیطِی فضاهاي شهري در سطح شهر، 

بع آن، تدنبال خواهد داشت و به  سرزندگی و پویایی و احساس امنیت شهروندان را نیز به

طور معمول  اما به. کند ل میفضاهاي شهري را به فضاي موفق و شاخص در سطح شهر تبدی

آل برخوردار باشند که  راه هاي شهري وجود دارند که از امنیت ایده تعداد اندکی از پیاده

توان در حضور فعال مردم،  ها نمود یابد؛ نمود امنیت را می حس امنیت در آن

هاي سنی و جنسی متفاوت در فضاهاي شهري  وحمایت اجتماعی مردم و حضور گروه نظارت

طورکلی، نتایج پژوهش گویاي این است که رابطه معناداري  به. ، یافتمشاهده باشد ابلق

پس . هاي کیفیت محیطِی فضاي شهري با احساس امنیت شهروندان وجود دارد بین مؤلفه
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گیري  توان نتیجه گرفت که فضاهاي شهري بنا به شرایط اجتماعی موجود؛ یعنی شکل می

ایجاد فضاهاي آرام و به دور از . انند بر میزان امنیت مؤثر باشندتو فضاها، کارکرد فضاها، می

نابسامانی اجتماعی و نیز افزایش کیفیت محیطی از طریق توجه به نیازهاي اساسی زندگی 

  .آید حساب می عنوان مطلوبیت فضاي شهري به شهري به

ارت دهد که هر چه میزان حضور مردم در قالب حمایت و نظ نتایج پژوهش نشان می

با . کنند اجتماعی در فضاهاي شهري بیشتر شود، شهروندان احساس امنیت بیشتري می

توان نتیجه گرفت که حفظ امنیت  توجه به تأثیر حضور شهروندان بر احساس امنیت می

یک شهر در صورت ) همگانی(هاي باز و جمعی  شهر وظیفه اساسی فضاهاي شهري و عرصه

در الگوي تحلیل مسیر .راه مرکزي شهر همدان است هتردد و نظارت شهروندان در پیاد

 547/0ست، متغیر نظارت اجتماعی با ضریب مسیر همشاهده نیز  پژوهش حاضر که قابل

در این پژوهش کالبدي، اندازه فضا، فرم و فضا و . کننده احساس امنیت است اولین تبیین

Rمیزان . ت دارندمشارکت اجتماعی به ترتیب بیشترین تأثیر را در احساس امنی


، بدست 

راه مرکزي  هاي احساس امنیت بر احساس امنیت شهروندان در پیاده آمده از تأثیر مؤلفه

  .درصد از واریانس است 76شهر همدان 

راه مرکزي شهر همدان، بیش از حد  در نتیجه سنجش احساس امنیت در سطح پیاده

حاکی از آن است که بر حسب  همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون. باشد متوسط می

ارزش ضرایب به ترتیب متغیرهاي نظارت اجتماعی، کالبدي، اندازه فرم، فرم و فضا و 

ترین عوامل تأثیرگذار بر احساس امنیت محسوب  کننده عنوان تعیین مشارکت اجتماعی به

هاي تحقیق را تأیید  درمجموع نتایج تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر؛ فرضیه. شوند می

.کند می

هاي احساس امنیت شهروندان بر  در پژوهش حاضر ضریب همبستگی بین مؤلفه

احساس امنیت، داراي سطح معناداري است، رقم مثبت در این رابطه بیانگر وجود رابطه 

هاي کیفیت محیطِی فضاي  مستقیم میان این متغیرها است، یعنی هر چقدر میزان مؤلفه

هاي احساس امنیت سبب افزایش احساس  نیز مؤلفه شهري افزایش یابد به همان میزان

درصد از  76،با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل یافته. شود امنیت در شهروندان می

هاي احساس امنیت شهروندان در  رات احساس امنیت در شهروندان توسط مؤلفهیتغی

راه  پیادهبه مراجعه  در نتیجه؛ شهروندان از. راه مرکزي شهر همدان قابل تبیین است پیاده

.مرکزي احساس امنیت باالیی دارند
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هاي احساس  این پژوهش به بررسی تأثیر عوامل کیفیت فضاهاي شهري بر مؤلفه

حس . راه مرکزي شهر همدان پرداخته است امنیت شهروندان در جامعه موردمطالعه پیاده

همین  نسان دانست، بهتوان حقی بنیادي براي ا هاي مرتبط به آن را می امنیت و زمینه

منظور در بخش مبانی نظري تعاریفی از احساس امنیت مورد بررسی قرار گرفت و عدم 

در امان بودن "توان  عنوان مفهومی اساسی شناخته شد که احساس امنیت را می به» تهدید«

  .تعریف کرد "یا در امان حس کردن خود از تهدیدات

دهندگان  ستقل حاکی از آن است که پاسخهاي توصیفی مربوط به متغیرهاي م یافته

در ارتباط . اند هاي مختلط و تعامالت اجتماعی را در سطح باالیی ارزیابی کرده میزان کاربري

منظور ایجاد  راه مرکزي به دهندگان دسنرسی به پیاده پذیري؛ اکثر پاسخ با متغیر دسترس

دهندگان  همچنین پاسخ. دانستند احساس امنیت در شهروندان را در سطح مطلوبی می

راه مرکزي شهر همدان را نیز در سطح پایینی  پیادهآلودگی محیطی را در محیط میزان 

  .کنند ارزیابی می

هاي کیفیت محیطِی فضاي شهري  همچنین نتایج پژوهش نمایانگر آن است که مؤلفه

براي پذیري، دسترسی  هاي مختلط، دسترس عنوان متغیر مستقل با متغیرهاي کاربري به

. داري دارد اقشار مختلف، آلودگی محیطی، تعامالت اجتماعی و حس تعلق همبستگی معنی

ترتیب  به) بتا(نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نمایانگر ضرایب استاندارد شده 

پذیري، دسترسی براي اقشار مختلف، آلودگی  هاي مختلط، دسترس متغیرهاي کاربري

هاي تأثیرگذار کیفیت  کننده مؤلفه عنوان تعیین س تعلق، بهمحیطی، تعامالت اجتماعی و ح

راه مرکزي شهر همدان محسوب  هاي احساس امنیت پیاده محیطِی فضاي شهري بر مؤلفه

ها، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر با رویکرد  درمجموع نتایج مربوط به همبستگی. شوند می

  . کند مینظري پژوهش مطابقت دارد و فرضیه پژوهش را تأیید 

راه مرکزي شهر همدان، مشارکت اجتماعی و  در واقع در فضاهاي شهري همچون پیاده

اي از زنجیر به هم مرتبط و وصل  صورت حلقه راه مرکزي به نظارت اجتماعی در پیاده

ها  دهند که باید براي حل آن تمام این مسائل بخشی از زندگی روزمره را تشکیل می. هستند

کننده در حفظ نظم و ثبات  هاي نظارت بنابراین، باید کارایی سازمان. شود اي اندیشیده چاره

غیرقابل ... نقش نیروهاي امنیتی در کنترل و مهار جرائم خیابانی و سرقت و . افزایش یابد

سازي در راستاي  که مهمترین آن نیز احیاي اجتماعات محلی و فرهنگ ،باشد انکار می

این اجتماعات محلی زمینه . عان در مواقع خطر استنو تقویت نظارت اجتماعی از هم
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هاي اجتماعی را  شبکه. دنساز مناسبی را براي مشارکت شهروندان در امور محلی فراهم می

دهد و روحیه جمعی و  د، سرمایه اجتماعی و تعهد مدنی افراد را افزایش مینکن تقویت می

د و نده می افراد را کاهش میهمچنین گمنا. دنده همبستگی اجتماعی را نیز افزایش می

شود و این  نظمی اجتماعی و رفتارهاي غیرمدنی در فضاي شهري می عاملی براي مانع بی

و احساس امنیت را افزایش شده نظارت اجتماعی  و امر سبب ایجاد اعتماد اجتماعی

  .دهد می

  

  پیشنهادها

هاي  محلههاي اجتماعی در مرکز  هاي آموزش شهروندي و دورهمی برگزاري دوره-

راه براي افزایش حس تعلق و احساس امنیت و ایجاد  ها و در محورهاي پیاده راه مجاور پیاده

مسئولیت نسبت به فضاهاي شهري در شهروندان

ها و اصالح شبکه  راه اصالح ساختارهاي کالبدي شهر به ویژه در محالت مجاور پیاده-

ها و اصالح نورپردازي ح نظم کاربريمنظور جلوگیري از پارك وسایط نقلیه، اصال معابر به

هاي مرکز شهر همدان  راه هاي همگانی و چشمان ناظر بر محور پیاده افزایش نظارت-

  .منظور ارتقاء احساس امنیت شهروندان در این محورها به
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