
چکیده 
امروزه، جرم و احساس ناامنی در برابر آن، در محالت شهری، از دغدغه های اصلی شهروندان به شمار می رود و در رشد آسیب های 
اجتماعی مؤثر بوده اند. هدف این پژوهش، بررسی نقش مؤلفه های منظر شهری در ارتقای سطح امنیت در فضاهای عمومی شهر است. 
مؤلفه های »حس مکان«، »هویت مکان«، »خاطره انگیزی«، »خوانایی و تصویری روشن از محیط«، »ادراک عمومی و لذت بصری« و 
»فرم و ریخت« به عنوان شاخص های منظر شهری برای سنجش احساس امنیت شهروندان در فضاهای عمومی شهری به دست می آیند. 
ابزار پرسشنامه  روش گردآوری اطالعات در بخش مبانی نظری پژوهش، کتابخانه ای و در بخش مطالعات میدانی از روش پیمایشی و 
استفاده شده است. و روش علّی و همبستگی جهت تحلیل روابط میان »احساس امنیت« و »منظر شهری« به کار گرفته شده است. نتایج 
بررسی انجام شده نشان می دهد که علی رغم وجود امنیت، احساس امنیت در محدوده مورد مطالعه از دید ساکنین، پایین تر از سطح متوسط 
ارزیابی شده است. با توجه به شش معیار هویت مکان، خاطره انگیزی، فرم و ساختار، حس مکان، خوانایی و ادراک عمومی و بصری، 
میانگین اساس امنیت در دو معیار هویت مکان و خاطره انگیزی باالتر از میانه نظری و چهار معیار دیگر پایین تر از میانه نظری ارزیابی شده 
است. بنابراین شهروندان محله گلستان شهر اهواز، دو مؤلفه هوّیت مکان و خوانایی را در ایجاد احساس امنیت مؤثرتر می دانند. مشارکت 
شهروندان در نگهداری از فضا، توجه به اماکن تاریخی، ایجاد محیطی مأنوس، استفاده از آب، درخت، نور، مبلمان و ... از جمله راهکارهای 

مطرح شده جهت افزایش احساس امینت در سطح محله هستند.
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امنیت شهروندان تأثیر بسزایی دارد؟
ج( وضعیت احساس امنیت شهروندان در محدوده مورد مطالعه در 

چه سطحی قرار دارد؟

2. فرضیه های پژوهش
با توجه به پژوهش ، فرضیه های زیر مطرح است: 

الف( به نظر می رسد، شهروندان محله گلستان شهر اهواز، هوّیت 
مکان و خاطره انگیزی را در احساس امنیت خود مؤثرتر می دانند. 
ب( به نظر می رسد، احساس امنیت در محدوده مورد مطالعه از 

دید ساکنین، پایین تر از سطح متوسط ارزیابی شده است.
  

3. روش پژوهش
»تحقیق  یک  نظری،  ادبیات  بخش  در  حاضر،  پژوهش  روش 
با  پیمایشی  روش  دارای  میدانی،  مطالعات  حوزه  در  و  تجربی« 
آماری  جامعه  است.  پرسشنامه  صورت  به  داده  گردآوری  ابزار 
است  نفر(   27497( گلستان  محله  در  ساکن  افراد  کلیه  شامل 
که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران حجم نمونه ای برابر 
پرسشنامه  اطالعات،  جمع آوری  ابزار  گردید.  برآورد  نفر   320 با 
آمد،  دست  به   0/73 با  برابر  کرونباخ  آلفای  ضریب  است.  بوده 
که دارای اعتبار مناسب جهت انجام پژوهش می باشد. در نهایت 
برای تحلیل آماری در تحقیق از نرم افزار SPSS 21 )رگرسیون و 
 GIS همبستگی( استفاده شده است. نقشه با استفاده از نرم افزار

کشیده شده است.   

4. معرفی محدوده مورد مطالعه
اهواز با مساحت 8152 کیلومتر مربع بین 48 درجه تا 49 درجه 
و 29 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و 30 درجه و 45 
در جنوب غربی  استواء  از خط  درجه عرض شمالی   32 تا  دقیقه 
ایران واقع گردیده و مرکز استان خوزستان است )هدایت اهوازی 
،1390 ،ص 341(. بر اساس سرشماری سال 1390، جمعیت این 
شهر 1133003 بوده است. شهر اهواز به 7 منطقه تقسیم می شود 
. محله گلستان در منطقه 4  شهر اهواز با جمعیتی حدود 27497 
جزء  نفر  با جمعیت 20359  گلستان  محله  است.  واقع شده  نفر 
منطقه ی 4 شهرداری اهواز می باشد. از نظر موقعیت منطقه 4 از 
سمت شمال به ریل راهنمایی و رانندگی )پیچ استادیوم(، از سمت 
جنوب به میدان شهید بقایی، از سمت شرق به رودخانه کارون 
و از سمت غرب به ریل قطار اهواز- خرمشهر منتهی می گردد. 
این منطقه دارای 5 ناحیه خدماتی می باشد که محله گلستان جزء 

ناحیه 4 محسوب می گردد. 

5. پیشینه پژوهش
در  امنیت  و  شهری  محیط  بین  ارتباط  زمینه  در  تحقیق  اولین 

مقدمه
محیط از جنبه های کالبدی و اجتماعی به صورت توأمان ساخته 
و  می کنند  خلق  را  خود  اطراف  مکان های  انسان ها  است.  شده 
مکان  و  انسان  بین  رابطه  ندارد.  معنا  انسان  از  مستقل  مکان 
رابطه ای سوداگرانه است. افراد چیزهای مثبت و منفی را از محیط 
منعام، 1389، ص  و  )ضرابیان  آن پس می دهند  به  یا  و  گرفته 
23(. در بسیاری از موارد نوع طراحی فضای کالبدی، نقشی که 
مکان خاصی به خود می گیرد و ابعاد اجتماعی یک محدوده منجر 
می  گردد که فضاها امن و یا بالعکس ناامن گردند )ادیبی سعدی 
از  را  شهری  امنیت  که  عواملی  1390، ص3(.  عظیمی،  و  نژاد 
بزرگ  شهرهای  امنیت  کاهش  یا  تهدید  موجب  و  می برند  بین 
می شوند، بسیارند و برخی فضاهای شهری یکی از عوامل اصلی 
دید  از  معمواًل  فضاها  این  هستند،  شهرها  امنیت  تهدید کننده 
برای  مطمئنی  و  دنج  فضاهای  خاطر  همین  به  هستند  محفوظ 
)اعتمادی فر،  ناهنجار محسوب می شوند  و  غیرمجاز  فعالیت های 
تأثیرگذار  ویژگی های  بارزترین  میان  در  ص287(.   ،1389
نور و عملکرد  تناسبات، صدا،  نشانه ها،  نمادها،  انسان  بر  محیط 
می باشد که اینها مانند وجوه مادی و ظاهری بوده و اثرات ناشی 
به  تعلق  را در مقوالتی چون هوّیت، تشخیص، احساس  آنها  از 
مکان، احساس امنیت، احساس حقارت و تذکر معانی معنوی و 
 ،1391 )قرائی،  داد  قرار  بررسی  و  توجه  مورد  می توان  روحانی 
ص 19(. برخی از فضای امن به فضای قابل دفاع یاد می کنند 
فعالیت  بیشتر در آن  واقع فضاهایی هستند که اشخاص  که در 
از آن درک می شود و کمتر  بیشتری  امنیت  می کنند و احساس 
فضاهای  اگر  داده می شود.  وقوع  اجازه  مجرمانه  فعالیت های  به 
موجود را به دو دسته فضاهای زیر سقفی و در هوای آزاد تقسیم 
کنیم ، فضاهای داخلی و به اصطالح زیر سقفی ، باید ویژگی هایی 
نظیر لزوم حفظ خلوت و انزوا را داشته باشند و بر عکس فضاهای 
خارجی یا در هوای آزاد محلی برای تعامالت اجتماعی، در معرض 
عموم قرار گرفتن و فضاهایی قابل تجربه و به طور مساوی برای 
همه در جهت زندگی سالم باشند و البته همانطور که یک خانه و 
همه فضاهای داخلی آن پناهگاه امنی برای افراد فراهم می کند، 
باید ایمنی و امنیت را به طور مشابه برای  شهر و فضاهای آن 
همه ساکنان و ناظران فراهم بکند )الیاس زاده مقدم و ضابطیان، 
1389 ، ص 44(. هدف اصلی پژوهش، سنجش احساس امنیت 

شهروندان با استفاده از مؤلفه های منظر شهری است. 

1. پرسش های پژوهش
پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به سؤاالت زیر است: 

الف( آیا رابطه ای میان منظر شهری و احساس امنیت در فضاهای 
عمومی شهری وجود دارد؟

ب( کدامیک از مؤلفه های در بر گیرنده منظر شهری بر احساس 
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تأمین رضایت ساکنان در محل شده و به تبع آن مسئولیت پذیری 
ناامنی  احساس  کاهش  نتیجه  در  و  فضاها  از  مراقبت  افزایش 
ساکنان می شود. سروری و همکار، )1390(، در مطالعه »عوامل 
فضاهای  در  ترس  احساس  افزایش  و  امنیت  احساس  کاهش 
شهری«، معتقدند که عامل امنیت در مقایسه با سایر ابعاد مطرح 
و  جدی  توجه  مورد  کمتر  شهری  پایدار  توسعه  رایج  ادبیات  در 
نظام مند افراد مرتبط با مسائل شهری قرار گرفته است. از اینرو 
و  امنیت  مؤلفه  دو  افزایش  اساس  بر  شهری  فضاهای  طراحی 
پایدار شهری ضروری  توسعه  برای  بستر سازی  عنوان  به  ایمنی 
است که الزمه این امر شناخت صحیح و علمی عواملی که همواره 
در فضاهای شهری ما امنیت شهری را تهدید می کنند، می باشد. 
نتیجه پژوهش لطفی و همکاران، )1393(، تحت عنوان »بررسی 
کالنشهر  موردی  )مطالعه  عمومی  فضاهای  در  امینت  احساس 
و  محروم تر  مناطق  در  که  کسانی  که  می دهد  نشان  شیراز(«، 
آشنایی  و  زندگی  امکانات  لحاظ  از  می کنند،  زندگی  پایین شهر 
به  نتیجه  در  دارند،  تجربه کمتری  امنیت،  احساس  با  گسترده تر 
نظر می رسد همین تجربه زیستی کمتر در مورد احساس امنیت، 
موجب می شود که وقتی امکانات و تمهیدات اولیه ای در فضاهای 
عمومی منطقه  خویش می بینند، آن را قابل توجه و چشمگیر کرده 

و در نتیجه امنیت بیشتری را احساس کنند.

6. چارچوب  نظری پژوهش
6-1. امنیت

جان،  به  تعرض  عدم  از  اطمینان  و  آرامش  احساس  امنیت، 
از  یکی  انحصاری،  ارزش  این  است.  انسان  حقوق  سایر  و  مال 
ضرورت های زندگی فردی و اجتماعی است. در زمان های گذشته، 
حصارهای اطراف شهرها و خندق های اطراف آن ها حریم امنی 
شهر  ترتیب  این  به  می کرد.  ایجاد  آن  ساکنان  و  شهر  برای  را 
از   .)33 ،ص  )کامیار،1382  شد  می  مصون  بیگانگان  تعرض  از 
نظر گیدنز ، امنیت را می توان موقعیتی خواند که در آن با یک 
رشته خطرهای خاص مقابله شده و یا به کمترین اندازه رسانده 
شده باشند )گیدنز،1377 ،ص 44(. امنیت عبارت است از تأمین 
یعنی  امنیت  تمهیدات الزم.  و  تدابیر  ایجاد  با  زندگی  تضمین  و 
ایجاد مأمن و سرپناه برای زندگی. همچنین امنیت پیله حمایتی و 
محافظتی است که موجب آسودگی خیال و خاطر جمعی می شود 

)نویدنیا، 1388، ص 58(. 
6-2. فضاهای شهری

حرکت  و  حضور  با  که  هستند  فضاهایی  شهری،  فضاهای 
آن ها  فعالیت  با  که  می یابند، حضوری  قوام  و  حیات  شهروندان 
توام می باشد و پویایی زندگی را به نمایش می گذارد )مرتضوی، 
1390، ص 19(. فضاهای عمومی، فضاهایی هستند چند منظوره 
و در دسترس عموم که هم از قلمروهای اجتماعی و مرزبندی شده 

سال 1961 توسط جین کوبز انجام گرفته است. وی بیان می کند 
و  ناخود آگاه  شبکه  وسیله  به  ابتدا  از  شهری  فضای  آرامش  که 
شود  حفظ  مردم  میان  موجود  استانداردهای  و  اجتماعی  پیچیده 
کینگ   جورج  و  ویلسون   جیمزکیو   .)45 ص   ،1386 )جکوبز، 
از  این نظریه حاکی  نظریه پنجره های شکسته را مطرح کردند. 
این است که پیوند مستقیمی بین ظاهر آشفته و بی نظم خیابان ها 
و ساختمان ها و وقوع جرم وجود دارد )گیدنز ،1377 ، ص 312(. 
از  زنان  »ترس  عنوان  با  کالیفرنیا  در  مطالعه ای   2009 سال  در 
به  مطالعه  این  گرفت.  صورت  نقل«،  و  حمل  در  شدن  قربانی 
از  نظر سنجی  وسیله  به  و  نقل  و  حمل  در  زنان  امینت  بررسی 
اپراتورهای آژانس های حمل و نقل ایالت متحده، پرداخته است. 
پژوهش دیگری تحت عنوان »تبین جامعه شناختی امنیت در بین 
متغیرهای  بررسی  با هدف  سال 1387«،  در  تهرانی  شهروندان 
یافته ها  انجام گرفته،  بیات  امینت توسط بهرام  بر احساس  مؤثر 
نشان می دهد که بین متغیرهای جنسیت، منطقه محل سکونت، 
سن و تأهل، هوّیت، اعتماد، تعلق محله ای و کالبد شهر با احساس 
در  امنیت  تحلیل  »شاخص  دارد.  وجود  معنا داری  رابطه  ناامنی 
فضاهای شهری« عنوان تحقیق دیگری است که در سال 1390 
توسط صالحی امیری و همکاران در سومین کنفرانس مدیریت 
بدست  نتیجه  است.  شده  ارائه  مشهد  در  شهری  برنامه ریزی  و 
آمده از این پژوهش بیان می کند که کاربری خوب اراضی سبب 

تصویر 1 : موقعیت محله گلستان در شهر اهواز )نگارندگان، 1393(



fers, 2009, p 27(. جامعه شناسان در مورد دالیل اجتماعی جرم 
از جمله فقر نسبی و اثرات خرده  فرهنگی مبالغه زیادی کرده اند. 
ناامنی  از جرم و  در حالیکه در بررسی های مربوط به پیشگیری 
دارند  نقش  زیستی  و  از جمله عوامل محیطی  عوامل گوناگونی 
»آنومی«، جامعه،  نظریه  اساس  بر  )کالرک، 1387، ص 345(. 
اهداف و ارزش های مطلوبی را به شیوه های مختلف تبلیغ می کند 
و از طرف دیگر وسایل دسترسی به این اهداف به طور مساوی در 
اختیار همگان قرار ندارد. در نتیجه افراد محروم پیوسته از راه های 
غیر مشروع خواستار دستیابی به اهداف مطلوب هستند و به این 
می گیرد  قرار  خدشه  مورد  جامعه  فرهنگی  ارزش های  ترتیب 

)هزار جیبی و همکاران، 1388، ص 76(.
 

اساس  بر  امنیت  احساس  سنجش  شاخص های   .7
منظر شهری

کالبدی  و  عینی  مؤلفه های  و  ویژگی ها  از  امن  شهری  فضای 
متعدد و گسترده ای برخوردار است که بعضا دارای تأثیرات متقابل 
نیز هست )صالحی، 1387، ص 112(. در سطح نیازهای اساسی، 
یک شهر خوب باید کلیه نیازهای فیزیکی ساکنین خود را تأمین 
کند و در مرحله بعد باید دارای ایمنی، امنیت و حفاظت بوده و از 
نظر بصری و عملکردی محیطی سازمان یافته، با نظم و عاری از 
آلودگی و بزهکاری برای ساکنین خود فراهم آورد )محمودی نژاد، 

1388، ص 16(. 
7-1. حس مکان

حس  می تواند  حس  یک  که  )وضعیتی  سینستیک  مکان،  حس 
شنوایی،  بینایی،  مکان،  حس  است.  کند.(  تحریک  را  دیگری 
هم  با  را  پیش بینی  و  تصور  حافظه،  المسه،  حرکت،  بویایی، 
ترکیب می کند. حس مکان یک توانایی است که بطور گسترده ای 
این  حالیکه  در  است.  متفاوت  و  پیدا می کند  تغییر  افراد  بین  در 
و  دقیق  به وسیله مشاهده  تا حدودی غریزی می باشد،  موضوع 
درک تفاوت های اماکن می تواند آموختنی و قابل بسط نیز باشد. 
باشد،  انسانی  مجموعه  یک  در  مشترک  زمینه ای  می تواند  این 
را در ترکیبی  تاریخ محلی و جغرافیا که خود  از  حسی مشترک 
از غرور و تعهد به بهبود مکان نشان می دهد. با این وجود حس 
دارد  اجتماعی وجود  مهندسی  در  هنوز  که  با کمبودهایی  مکان 
قابل طراحی شدن نیست )کاشی و بنیادی، 1392، ص 45(. حس 
مکان، در ارتباط متقابل انسان با عوامل ظاهر فیزیکی، فعالیت ها 
و معانی شکل می گیرد. معمار معروف هلندی آلدوفان آیک، این 
مفهوم را در عبارت معروف خویش به این صورت بیان می کند: 
هر آنچه فضا و زمان بیان می دارد مکان و مناسبت زمانی معانی 

 .)Carmona , 2003 , p 98( فراتر از آن را به همراه دارد
7-2. هویت مکان

باعث  که  است  مشخصاتی  و  صفات  از  مجموعه ای  »هوّیت«، 

خانواده ها و افراد متمایزند و هم میانجی آنها محسوب می شوند. 
اصواًل این فضاها را در صورتی عمومی تلقی می کنند که تأمین 
و مدیریت آنها بر عهده مسئوالن دولتی باشد، با مردم به صورت 
یک کل واحد ارتباط برقرار کنند، مردم آزادانه و به راحتی با آنها 
دسترسی داشته باشند و یکایک اعضای جامعه بتوانند از آنها بهره 
ببرند و یا مشترکًا از آنها استفاده کنند )مدنی پور، 1384، ص 29(.

 6-3. منظر / منظر شهری 
منظر بخشی از محیط است که می توان در یک مکان خاص به آن 
توجه کرد و با بسترش در محیط ارتباط داد )بل، 1386، ص 91(. 
منظر از ریشه » نظر« است. که نظر در فرهنگ دهخدا به معنای 
چیزی  حضور  مترقب  تأمل  به  چیزی  در  نگریستن  نگریستن، 
شدن، بینش، فکر و رأی آمده است. با این توضیح که » نظر« 
همان فکر است )نقی زاده، 1384، ص 44(. منظر شهری، هنر 
یکپارچگی بخشیدن بصری و ساختاری به مجموعه ساختمان ها، 
خیابان ها و مکان هایی است که محیط شهر را می سازد )حسینی و 
رزاقی اصل، 1387، ص 84(. منظر شهری کلیه اطالعات موجود 
از فضاست که توسط حواس قابل دریافت بوده و در فرآیند ادراک 
پردازش می گردد. اطالعاتی از قبیل فرم، عملکرد و معنای فضا 
)پاکزاد، 1385، ص 37(. از ویژگی های اصلی مفهوم منظر شهری 
آن است که به عنوان یک پدیده »عینی – ذهنی«، »انسانی – 
می گردد.  مطرح  فضایی«  »اجتماعی–  ساختار  یک  و  کالبدی« 
گسترده،  منظر  شامل  شهری  منظر  اصلی  گونه های  همچنین 
چشم انداز درونی، مناظر سیمای شهری، کریدورهای بصری نیز 

می باشد )ذکاوت، 1385، ص 30(. 
در زمینه امنیت دیدگاه های مختلفی وجود دارد که هر کدام به بعد 
ویژه ای از ابعاد امنیت اختصاص دارد. تأثیر محیط بر انسان موضوع 
جدیدی نیست و از قدیم االیام از محیط برای تأثیر گذاری بر رفتار 
انسان استفاده شده است. صاحب نظران مختلف به تأثیر محیط بر 
انسان اشاره کرده اند، از جمله ابن خلدون شرایط محیط طبیعی و 
محیط ساخته شده است را توأمان در روند زندگی بشر و تحوالت 
و  جانکی  )محمودی  می داند  مؤثر  رفتاری  و  اخالقی  فرهنگی، 
قورچی بیگی، 1388 ، ص 364( . دیدگاه و ویژگی های فیزیکی 
محله )طراحی شهری( اعتقاد دارد که برخی فضاهای شهری به 
گونه ای است که زمینه ترس بیشتر را فراهم می آورد. عدم وجود 
نور کافی، خوابیدن معتادان و بی سرپناهان در کنار خیابان و نبود 
 Williams & Mcshane,( پیاده رو در اتوبان و ... از آن جمله اند
p1 ,2001( . نظریه »فضاهای قابل دفاع نیومن« اشاره به یک 
روش سیستماتیک دارد که در آن با استفاده از طراحی فیزیکی 
فضاها  ایجاد  منظور  به  را  می توان محیط های مسکونی شهری 
یا جاهایی که کمتر در معرض خطر جرم و جنایت باشند با ارائه 
و  خود  فضاهای  کنترل  جهت  ساکنان  برای  بیشتر  فرصت های 
Reynald & Elf� )ففاع از آن در صورت لزوم دستکاری کرد 
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که مجموعه ای از رخداد ها، شکل ها، رنگ ها و بافت ها شخصیت 
 Schulz , 1981 , p( یک مکان یا هوّیت آن را شکل می دهد

 . )38
7-3. خاطره  انگیزی

درک محیط شهری، فرآیندی است که از طریق ارتباط انسان و 
فضای پیرامون او انجام می گیرد. انسان پیام های حسی محیط را 
دریافت کرده و تصویری از محیط در ذهن خود به وجود می آورد. 

»تشخیص« یک فرد یا اجتماع و جوامع دیگر می شود، شهر نیز 
به تبعیت از این معیار، شخصیت یافته و مستقل می گردد )نوفل و 
پورجعفر، 1388، ص 2(. کوین لینچ هوّیت یک مکان را در تمایز 
آن مکان با مکان های دیگر تعریف می کند و آن را پایه ای برای 
شناخته شدن مکان مورد  نظر به عنوان موجودیتی منحصر به فرد 
را مطالعه  ، 1960، ص 6(. شولتز  مطالعه مکان  )لینچ  می داند 
رویدادها و حوادثی که در آن اتفاق می افتد، می داند و معتقد است 

جدول 1 : شاخص های سنجش احساس امنیت بر اساس منظر شهری ) مؤیدی و همکاران، 1392، ص 179(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

احساس امنیت بز اساس 
 منظز شهزی

 

 مؤلفه های اصلی 
 

 سیز معیارها معیارها

 
 
 

 حس مکان

 تَجِ تِ هَضَعاتی چَى آساهص، ایوٌی ٍ صیثایی احتشم تِ ًیاصّای اًساًی
 - عذم توایل تِ جایگضیٌی

 - هیضاى عاللِ
تَاًایی ٍ لذست فضا دس پزیشفتي عولکشدّا ٍ اًجام فعالیت ّای  اًعغاف پزیشی

 گًَاگَى
 هتٌاسة تَدى خصَصیات تصشی هٌظش تا عولکشد ٍ هعٌی هحیظ ساصگاسی تصشی

 
 
 

 هویت مکان

 - تاثیش تش هخاعثاى
 - حس اعتواد تِ ًفس

عٌاصش هتوایض کٌٌذُ هٌظش اص ًماط دیگش ، تعشیف ّذف هشدم اص  توایض
 استفادُ اص هکاى

 ٍجَد هٌظش هتٌاسة تا عولکشد ٍ ًَع فعالیت دس هحیظ اثش تخطی
 آضٌایی ٍ تجشتِ ضخصی فشد اص هحیظ ٍ هٌظش تذاٍم ٍ پیَستگی

 تَجِ تِ آداب ٍ سسَم ٍ تاٍسّای جاهعِ دس هٌظش فشٌّگ
 

 خاطزه انگیشی
 سضایت فشد اص هٌظش ٍ حس تعلك دس هحیظ حس تعلك

 - هأًَس تَدى
 تجشتِ هحیظ ٍ اثش –خاعشات هَجَد اص هٌظش هحیظ دس رّي افشاد  تجشتِ دس هحیظ

 هٌظش
 
 

 خوانایی

 لشائت سْل هحیظ ٍ ساّیاتی آساى تِ ًماط هختلف جْت یاتی
 تصَیش سٍضي اص فضا دس رّي ّش ًاظش سٍضٌی ٍ ٍضَح

 ٍجَد عٌاصش ساٌّوا ٍجَد ساٌّوا
 طیهح ییضٌاسا یتشا ًطاًِ ٍ هٌظش ضاخص عٌاصش ٍجَد ٍجَد ًطاًِ

 سَْلت خَاًص فضا دس اًغثاق فشم ٍ عولکشد اًغثاق فشم ٍ عولکشد
 
 
 
 

ادراک عمومی و لذت 
 بصزی

 –چطن ًَاصی کالثذ فضا یا تشکیة تٌذی ، کیفیت سًگ ٍ هصالح  صیثایی ضٌاسی
 ساتغِ تا پیًَذ تٌا تا هحیظ

 - جزاتیت
 ٍجَد اغتطاش ٍ عٌاصش چطن آصاس احساس آضفتگی

 (تٌَع عولکشدّا دس حس هکاى  )تٌَع فشم ّا  تٌَع
ٍجَد فضاّای تی خغش ٍ  (تفکیک سغَح تشدد)تَجِ تِ ایوٌی  ایوٌی

 آصاس سساى
 استثاط تصشی تا ًماط هختلف ًفَر پزیشی تصشی

ٍجَد آلَدگی ّای تاثیش گزاس تش صًذگی اًساًی ، آلَدگی صذا ،  آلَدگی
 ...، آلَدگی تصشی ٍ  (صتالِ  )هحیغی 

 - سشصًذگی
 
 
 

 فزم و ریخت شناسی

 ٍجَد ًظن ٌّذسی ، اًذاصُ هٌاسة ضکل ٍ اًذاصُ
 ...چیذهاى هثلواى ، استثاط هثلواى ضْشی تا ًیاصّای اًساى ٍ  سٍاتظ ٍ چیذهاى

 سعایت ٍ تَجِ تِ همیاس اًساًی (اًساًی  )اتعاد ٍ همیاس 
 - تافت ٍ تضئیٌات

 ٍسعت فضا ٍسعت
 سٍضٌایی ٍ ًَس پشداصی هٌاسة تٌا دس ضة ، استفادُ هٌاسة اص ًَس سٍص ًَس

 تَجِ تِ تٌاسة فضایی ، تٌاسة هٌظش تا اًذاصُ فضا تٌاسة
 استفادُ اص فضای سثض ، دسختاى ٍ عٌاصش عثیعی هَجَد دس هحیظ استفادُ اص عٌاصش عثیعی

 ٍجَد سًگ ّای آساهص تخص دس فضا سًگ
 



جریانی عمده در مطالعه شکل شهر در جغرافیای شهری است. 
واژه ریخت شناسی )مورفولوژی( به این معناست: »علم فرم« که 
کارش بررسی »شکل، فرم، ساختار خارجی یا شیوه مرتب شدن 
نقشه،  نظام مند فرم، شکل،  بررسی  است. ریخت شناسی شهری 
ساختار و کارکردهای بافت مصنوع شهرها و منشأ و شیوه تکامل 
این بافت در طول زمان است.« ریخت شناسی بر مطالعه شهر به 
عنوان یک محیط کالبدی متمرکز است اما به طور ضمنی پیوندی 
میان عناصر فضایی و مادی شهر و نیروهای اجتماعی و اقتصادی 
شکل دهنده آن نیز برقرار می کند )میر مقتدایی، 1387، ص 23(. 

8. بحث و تحلیل یافته های پژوهش
با توجه به نتایج به دست آمده، در مورد ویژگی های نمونه مورد 
زنان  را  درصد   45/7 و  مرد  پاسخگویان  درصد   54/3 بررسی 
ابتدایی،  تحصیالت   %23/7 بی سواد،   %4/7 می دهند.  تشکیل 
19% سیکل، 31% دیپلم و 21% دارای مدرک دانشگاهی اند. 
 %1 دولتی،  بخش  در   %32/7 کارگر،   %25 اشتغال،  نظر  از 
 %8/6 و  دار  مغازه  راننده، %20   %12/7 کشاورزی،  بخش  در 
مشاغل متفرقه و بیکارند. 71% از پاسخگویان بومی و از داخل 

منطقه و 29% از پاسخگویان غیر بومی هستند. 
در این پژوهش برای تعیین و رتبه بندی معیارها و جزء معیارها 
از تحلیل »رگرسیون چند متغیره« استفاده شده است . ارزش هر 
»وزن رگرسیون« دامنه تغییرات متغیر وابسته )متغیر سطح باالتر 
مستقل  متغیر  در  تغییر  واحد  یک  ازای  به  را  ارزش(  درخت  در 
)متغیر سطح پایین تر در درخت ارزش( نشان می دهد. جهت کمی 
کردن مدل از روش مقیاس سازی استفاده شده است و نتایج به 
دست آمده نشان دهنده آن است که کلیه معیارهای به کار رفته 
منظر  متغیرهای  با  امنیت  احساس  مدل سنجشی  در سه سطح 
شهری دارای رابطه معناداری می باشند )p<0,0 (. جهت سنجش 
احساس امنیت نیز از آزمون T تک نمونه ای استفاده شده است 

که در جدول 2 مورد بررسی قرار گرفته است.  
به  اهواز  شهر  گلستان  محله  در  امنیت  احساس  امتیاز  میانگین 
طیف  که  این  به  توجه  با  و  آمده  دست  به   2/04 کلی  صورت 
لیکرت مورد استفاده در این مطالعه از 1 الی 5 می باشد، بنابراین 
نتایج  انتخاب شده است.  پاسخ ها  به عنوان میانه نظری  عدد 3 
میانه  امنیت و  نیز نشان می دهد که میانگین احساس  جدول 3 

یکی از عوامل مؤثر در شکل گیری این تصویر خاطرات فردی یا 
جمعی از محیط است )میر مقتدایی، 1388، ص 9(. خاطره جمعی و 
حافظه جمعی از بدو به وجود آمدن علوم انسانی به صورت ملموس 
یا غیر ملموس وجود داشته است، ولی به عنوان پدیده ای که در 
مفاهیمی خاص و به صورت ویژه ای مطرح شده باشد، در اوایل 
قرن بیستم یک جامعه شناس معروف فرانسوی به نام هالیواکس 

آن را مطرح کرد )خسرو  خاور، 1384 ، ص 130(. 
7-4. خوانایی

تصویر شهر از دیدگاه لینچ آن مفهومی است که به ناظر احساس 
امنیت می دهد و باعث به وجود آمدن رابطه موزون بین شخص و 
جهان شود. با وجود پیچیده بودن تصاویر شهر امکان دارد از دید 
ناظر لذت بخش باشد که دو عامل در آن مؤثر است، اول اینکه 
شخص هرگز نباید احساس کند تصور کلی حاصل از محیط را از 
دست داده است و دیگر اینکه طرح خیابان و کوچه باید به شکلی 
باشد که بتوان کلّیت آن را باز شناخت و درک کرد )لینچ، 1374، 

ص 60(. 
7-5. ادراک عمومی و لذت بصری

محیط بصری شهر وسیله ای است که به وسیله آن می توان ابعاد 
نمود. محیط بصری  قرائت  متن  مثابه یک  به  را  گوناگون شهر 
ویژگی های  »نشانه ها« ،  از  پیچیده ای  نظام  طریق  از  شهرها 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع خویش را به منصه ظهور 
می رسانند. در فرایند تعامل میان انسان و شهر، محیط بصری به 
مثابه »فصل مشترک« این دو، زمینه ادراک، شناخت و ارزیابی 
)گلکار،  می آورد  فراهم  را  بازدیدکنندگان  و  شهروندان  محیطی 
که  است  رو  آن  از  شهر  بصری  جنبه  اهمیت   .)97 1387، ص 
را به مثابه یک »متن« فراهم می آورد.  امکان »قرائت« محیط 
تنها در آینه محیط بصری و منظر شهری است که ابعاد ناملموس 
ارزش های  و  نهاد ها  و  سلطه  غنا،  و  فقر  همچون  مدنی،  حیات 
و  ایمنی  میزان  و  فرهنگ ها  خرده  زیباشناختی  سالیق  معین، 
تجلی  امکان  »نشانه ها«  از  نظامی  از طریق   ... و  جامعه  امنیت 
و بروز خارجی یافته و ارزیابی مثبت و یا منفی را میسر می سازد 

 .)Golkar , 2003 , p 28(
7-6. فرم و ریخت شناسی شهر

ریخت شناسی شهری، یکی از مهم ترین رویکردهای کالبدی به 
شکل شهر است و چنین تعریف می شود: ریخت شناسی شهری 
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جدول 2 : نتایج آماری آزمون T یک طرفه احساس امنیت )نگارندگان(

جدول 3 : نتایج آزمون T یک طرفه احساس امنیت )نگارندگان(

 N Mean Std.Deviation Std.Error Mean احساس امنیت
320 04/2 194/0 28130/0 

 

 
 احساس امنیت

Test Value= 3 
t Df ( taied-2).Sig 
018/12- 317 0,000 
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و در چهار معیار دیگر پایین تر از میانه نظری ارزیابی شده است که 
در جدول 4 و نمودار 2 به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

در مرحله سوم تحلیل نظر به اهمیتی که دو معیار »هوّیت مکان« 
و »خاطره  انگیزی« در مرحله پیشین تحلیل از خود نشان دادند. 
بررسی این دو معیار به همراه زیر معیارهایی که در بر می گیرند، 
نتایج این بررسی  پایانی تحلیل انجام می شود.  به عنوان مرحله 
می گردد  مشخص   5 جدول  مطابق  که  است  آن  نشان دهنده 
شهروندان  امنیت  احساس  در  مکان  هوّیت  معیارهای  زیر  که 
انسانی  نیازهای  به  1-احترام  چون:  مؤلفه های  شامل  ترتیب  به 
2- عدم تمایل به جایگزینی 3- میزان عالقه 4- انعطاف پذیری 
5- سازگاری بصری بوده و همچنین مطابق جدول 6 اولویت زیر 
معیارهای خاطره انگیزی نیز به ترتیب 1- حس تعلق 2- مأنوس 

بودن 3- تجربه در محیط می باشد.

. )0,05<p( اختالف معناداری وجود دارد )نظری )3
مقدار میانگین مؤلفه ها بر اساس نتایج حاصل از آزمون T یک 
طرفه برابر 2/04 می باشد که نشان دهنده این موضوع است که 
از  پایین تر   ، ساکنان  دید  از  نظر  مورد  محله  در  امنیت  احساس 
سطح متوسط ارزیابی می شود و در نمودار 1 نتایج، مورد نمایش 

قرار گرفته است.
همچنین الزم به ذکر است به منظور بدست آوردن میزان احساس 
امنیت در معیارهای سازنده آن در سطوح مختلف از آزمون T تک 
در  امنیت  احساس  مدل  اساس  بر  است.  شده  استفاده  نمونه ای 
سطح دوم، شش معیار »حس مکان«، »خاطره انگیزی«، »فرم و 
ساختار«، »حس مکان«، »خوانایی« ، »ادراک عمومی و بصری« 
به عنوان عوامل سازنده احساس امنیت بر اساس منظر شهری 
مورد بررسی قرار گرفته اند. در مجموع میانگین احساس امنیت در 
دو معیار »هویت مکان« و »خاطره انگیزی« باالتر از میانه نظری 

نمودار 1: میانگین احساس امنیت 
در محدوده مورد مطالعه در 

مقایسه با میانه نظری

نمودار 2: اولویت بندی معیارها

جدول 4 : 
اولویت بندی 

معیارها

 
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

میانه نظری

احساس امنیت

 N Mean Std.Deviation Std.Error Mean معیارها
 058/0 81/0 14/3 320 هویّت مکان

 061/0 89/0 21/3 320 خاطره  انگیزی
 019/0 36/0 41/1 320 فرم و ساختار
 028/0 53/0 38/2 320 حس مکان

 014/0 49/0 29/2 320 خوانایی
 06/0 28/0 04/2 320 ادراک عمومی و بصری

 

 
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

هویت مکان
خاطره انگیزی
فرم و ساختار

حس مکان
خوانایی

ادراک عمومی و بصری
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نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که علی رغم وجود امنیت و احساس امنیت در محله گلستان شهر اهواز از دید ساکنان، پایین تر از 
سطح متوسط ارزیابی شده است. بر اساس مدل احساس امنیت و مطالعات انجام شده در سطح دوم، شش معیار هوّیت مکان، خاطره 
انگیزی، فرم و ساختار، حس مکان، خوانایی، ادراک عمومی و بصری سازنده احساس امنیت بر اساس منظر شهری به دست آمده اند. 
میانگین امنیت در دو معیار هوّیت مکان و خاطره انگیزی باالتر از میانه نظری و در چهار معیار دیگر )حس مکان ، فرم و ساختار، خوانایی 
و ادراک عمومی و بصری( پایین تر از میانه نظری ارزیابی شده است. لذا می توان اینگونه نتیجه گرفت که در محله گلستان شهر اهواز، 
شهروندان مشارکت کننده در پژوهش، هوّیت مکان و خاطره انگیزی را در احساس امنیت خود مؤثرتر از سایر مؤلفه ها دانسته اند و به 
ترتیب در هر کدام از این مؤلفه ها از معیارهایی برخوردار هستند که توسط شهروندان اولویت گذاری شده اند. لذا توجه به این اولویت ها 
و پیش بینی راهکارهایی برای تقویت آنها باعث خواهد شد تا احساس امنیت شهروندان از محیط تا حد قابل قبولی بهبود یابد. در غالب 
پژوهش ها و نظریات گذشته، مبنا بر این بود که در مناطق پایین شهر و مرکزی، سطح امنیت پایین تر است و و میزان جرم و جنایت هر 
چه به این مناطق نزدیک تر شویم، افزایش می یابد. اما از سوی دیگر هر چه به مناطق مرفه نشین نزدیک تر شویم و از مناطق مرکزی 
دورتر، مانند: محله گلستان در شهر اهواز که از جمله محالت مرفه نشین و متوسط محسوب می گردد، میزان احساس امنیت افزایش یافته 
و احتمال وقوع جرم بیشتر می شود. اما این پژوهش به نتیجه متضادی از این لحاظ رسید. زمانی که آسیب های اجتماعی و ناهنجاری های 
اجتماعی در جامعه افزایش یابد، ترس، نگرانی و اضطراب هم افزایش می یابد. آسیب های اجتماعی از مهم ترین پیامدهای عدم امنیت در 
محله گلستان محسوب می شود. بنابراین بررسی جنبه های کمی و کیفی امنیت ، چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ کالبدی حائز اهمیت 
می باشد. در مجموع نتایج حاصل از تحلیل فضای عمومی شهری نشان دهنده لزوم توجه به مالحظات اجتماعی و روان شناختی امینت 
در محله گلستان شهر اهواز است. توجه به متغیرهایی مانند: تأثیر بر مخاطبان، حس اعتماد به نفس، تمایز، اثر  بخشی، تداوم و پیوستگی 
و فرهنگ به عنوان زیر متغیرهای مؤلفه هوّیت مکان هستند که بدون در نظر گرفتن جنبه های روانشناختی و ارزش های فردی و جمعی 
در محالت شهری فاقد ارزش واقعی بوده و تنها از نظر فضایی و کالبدی قابل درک خواهند بود. بنابراین در برنامه ریزی فضایی ضرورت 
دارد با پیش بینی راه کارهایی نقش آنها را در ایجاد احساس امینت در محالت شهری تعریف نمود. همچنین مؤلفه های خاطره انگیزی نیز 
از مباحثی است که شهروندان در جهت افرایش سطح امنیت محله خود به آن پرداخته و این مقوله را مورد توجه قرار داده اند. این مؤلفه 
نیز با دربرگیری جهت یابی، وجود راهنما، وجود نشانه، وجود روشنی و وضوح به انطباق فرم با عملکرد، تأثیر زیادی بر افزایش احساس 
امینت محالت شهری خواهد داشت. جهت افزایش سطح امنیت در سطح محله گلستان شهر اهواز در مؤلفه های هوّیت مکان و خاطره 

انگیزی راهکارهای زیر ارائه شده است:

جدول 5: اولویت بندی متغیرها 
در معیار هویّت مکان

جدول 6: اولویت بندی متغیرها 
در معیار خاطره انگیزی

 متغیزها در معیار 
 هویّت مکان

 اولویت بندی متغیز .T Sig ضزایب استاندارد شده ضزایب استاندارد نشده
B Std.Error ضزایب بتا 

 3 000/0 39/2 341 000/0 .2 احتزام به نیاسهای انسانی
 2 000/0 71/2 386 001/0 .2 عدم تمایل به جایگشینی

 5 000/0 07/1 218 000/0 .2 میشان عالقه
 4 000/0 62/1 305 000/0 .2 انعطاف پذیزی

 1 000/0 04/3 409 000/0 .2 ساسگاری بصزی
 

متغیرها در معیار 
ادراک کالبدی و 

 بصری

 اولویت بندی متغیر .T Sig ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده
B Std.Error ضرایب بتا 

 1 0/000 00/3 428 0/000 205/0 حس تعلق
 3 0/000 31/2 329 000/0 205/0 مأنوس بودن

 2 0/000 16/3 405 000/0 205/0 تجربه در محیط
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جدول 7: راهکارهای ارتقای هویّت مکان و خاطره انگیزی محیط
 راهکار زیر معیار اولویت معیار

 استفادُ از هثلواى هٌاسة در کَچِ ٍ خیاتاى ّای هحلِ  - اثر بخشی 1 هویّت مکان
 ًَرپردازی هٌاسة در ساختواى ّا  -
 ...استفادُ از رًگ ّای هتٌَع ، آب ، درخت ٍ  -

 ترگساری دٍرُ ّا ٍ کالس ّای آهَزشی جْت ارتقای سطح فرٌّگی شْرًٍذاى-  فرهنگ 2
ِ ریسی جْت افسایش هشارکت استفادُ کٌٌذگاى از فضا - حس تعلق 1 خاطره انگیسی  ترًاه

ِ ّای رٌّی شْرًٍذاى -  تعریف ٍ تاززًذُ سازی ًشاً
 افسایش فضاّای شْری پیادُ هذار جْت فراّن ًوَدى حضَر هردم -

ِ ّای فعال ٍ سالن در سطح کالثذ هحلِ  - مأنوس بودن 2  تقَیت ٍ اهکاى ترٍز تْتر گًَ
 ایجاد هحیطی هأًَس از طریق ایجاد هکاى دخل ٍ تصرف  -

 تَجِ تِ هراسن ٍ جشي ّا جْت تذاٍم ٍ اًتقال خاطرات جوعی - تجربه در محیط 3
ِ ّای هرکسی ٍ تاریخی شْرّا تِ عٌَاى تستر -  تَجِ تیشتر تِ پٌْ

 فضاّای خاطرُ اًگیس شکل گیری
 تر اًگیختِ شذى احساسات هثثت شْرًٍذاى  -
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Abstract
Today, crime and insecure feeling about it in urban districts is a major concern of people, which is 
very  influential in increasing the social pathologies. Security is one of the qualitative indicators of 
urban life.  Social pathologies are the most significant consequences caused by insecurity. Since pres�
ent urban spaces  are factors for occurrence of urban anomalies and hence insecurity in the cities, it is 
necessary to study the     quantitative and qualitative aspects of the security, both physically and so�
cially, within each of urban  spaces. The basic importance of safe and safety must be examined in each 
of spaces and physical  elements, in particular in the spaces with unsuitable design and application.  
In fact, the symbols, signs,  modular, sounds, lights and performance are the most significant features 
environmentally influencing on  human. These are material and apparent faces the effects caused by 
them should be examined in such  categories as identity, recognition, attachment to a place, safe feel�
ing, inferiority sense, remembrance of  the   spiritual and meanings. This study aims to examine the 
function of urban landscape factors in  promotion of safe feeling in the public spaces. The factors of 
“sense of place”, “ place identity”, “memory”   ,” readability  and clear image of the environment” “ 
public perception” and visual pleasure”, “form and  morphology “ will be obtained, as indicators of 
urban landscape,  to measure  security of the people in the  public spaces. In this research, the methods 
were divided into two sections: first, theoretical basics including  library study and field study using 
survey and questionnaires. To analysis the relationship between “safe  feeling” and” urban land�
scape”, the causal and correlation methods were used. The results showed that  while the security is 
established, the safe feeling of the inhabitants within study area is lower than the  evaluated average. 
Given the six measures of identity of place, memorable, form and structure, sense of  place, justifica�
tion and public visual and perception, the mean of safe feeling in the two measures, that is ,  identity 
of place ( 1- respect for human needs2- unwilling to replacement 3- degree of interest 4- flexibility 
  5� visual adaptation) and memorable ) 1� sense of  attachment 2� familiarity 3� experience in the  en�
vironment)  are higher than the theoretical median and the others are lower than theoretical median. 
In  spite of establishment of security and safe feeling in the Golestan district of Ahvaz from inhabit�
ants’  viewpoint, the security was evaluated lower than average by them. Therefore, they have rated 
the “identity  of place” and readability is very effective in establishing the safe feeling. Participation 
of people in  maintenance of space, protecting the historical places, creating a familiar environment, 
using water, tree,  light and furniture are the recommendations posed by people for prompting the 
safe feeling.  

Keywords: Urban landscape,Citizens, Security, Public Space, Golestan 
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