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 چکیده 
مورد سنجش قرار    ی شهریر احساس امنیت در فضاش بتاثیرسعی شد،    حاضر  پژوهش در    از عواملی است که زیست شهری  محیط   شاخص
  بهمن، 22  آباد،فیض  هایمحله  ؛کرمانشاه  شهرهای  ه احساس امنیت شهروندان در محل  ، با هدف تحلیل فضاییشدر راستای این پژوهگیرد.  

مورد    و  جعفرآباد  چنانی،   آقاجان،  سعدی،  شریعتی،   مسکن،  و  آبادانی   جوانشیر، گرفته شد.  ارزیابیالهیه  لحاظ هدف،    قرار  از  تحقیق  روش 
  متغیر مستقل زیست به عنوان  کیفیت محیط عنوان متغیر وابسته و  به   . احساس امنیتاستتحلیلی  ماهیت روش، توصیفیبر اساس  کاربردی،  
های بادوام به کل ، وضعیت مجاری فاضالب و نسبت ساختمان فضای سبز  سرانه   ،پسماندآلودگی هوا، آلودگی صوتی،    شاخص   شش در قالب  
به ارزیابی هر یک از   ،گیری از تکنیک تاپسیس، با بهرههاپس از گردآوری داده .بر احساس امنیت در نظر گرفته شد هاآن تاثیرو  هاساختمان

بهمن با توزیع  22  ه های صورت گرفته، محلطروحه پرداخته شد. بر اساس بررسی از نظر احساس امنیت شهری بر اساس شاخص م  هاهمحل
آباد با فیض   هشهر کرمانشاه و محل  ه محل  ترینربرخورداهای بادوام و ...  درصد بیشتر ساختمان  ،کمتر  همتناسب فضای سبز، میزان حجم زبال

ترین محله از لحاظ محروم   ،کمترین میزان توزیع فضای سبز و  بافت آشفته، آلودگی هوا، بوی نامطبوع فاضالب، حجم زباله، آلودگی صوتی  
 ه ها رابط ساس امنیت در این محلهحه شد که ابر همین اساس نتیج مورد مطالعه ارزیابی شد. هایهزیست شهری در میان محلشاخص محیط 

در افزایش امنیت    اندرکاران شهر کرمانشاهبه مدیران و دست   تواندنتایج این پژوهش می زیست دارد.  های محیطمستقیمی با کیفیت شاخص 
 کمک شایانی نماید.زیستی های محیطگیری از شاخص شهری با بهره
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 سرآغاز
ویژه  و  شهری  های محله  در  ضعف  هایعلت  از  های همحل  به 

فرسود و  ی،  زیستمحیط  کیفیت  وجود  عدم   ،شهرها  هتاریخی 
آلودگی هوا، آلودگی محیط، آلودگی صوتی، عدم توجه به فضای 

 که   است  محیطی  احساس امنیت  وجود  عدم  آن  تبع  به  و  سبز و...
در  گامی  توانمی  ،لمعض  این  کردن  برطرف  با   توسعه   مهم 

 این   و  شهر  پیدایش  تعل  بررسی  رد  .برداشت  شهری  محورمحله
  آمدند،  هم  گرد  شهر  چون  محیطی  بشری در  هایاجتماع  چرا  که

  مساله  ،هاه نظری  از  یکی  که  است  گردیده  ارایه  مختلفی  هایهنظری
  گذر   با  حال.  داندمی   ثروم  شهر  پیدایش  در  ایمنی را  ابعاد  و  امنیت

  نتیجه  در  شهرها  شهری،  هایاجتماع  پیدایش نخستین   از  هاقرن
 در   جدیدی  هایمساله   درگیر   خود  جمعیتی  و  گسترده کالبدی  رشد

انواع   ن ای  در.  تندهس  هروندانش  دگیزن  ابعاد  فمختل  چارچوب 
،  هابحث  در  ممه  هایمساله  از  ییک  وانعنه ب  هری،ش  ن امنیتمیا

 مفهوم   کنار  در  .آیدمی  حساببه  شهری   ساماندهی  و  هاحالاصط
احساس  بار    خشونت  جرایم  به  عاطفی  اکنش و  را  امنیت  امنیت، 

از    طیفی  یا   و  گیرندمی  نظر  در   فیزیکی  هایآسیب  و  اجتماعی
  یا   افراد  که  نظمیبی  و  جرم  به  عملی  و  عاطفی  هایواکنش
 .  (Gert, 2005) اندمواجه  آن با اجتماع

 یاری بس  هایلکمش  هریش  مطلوبنا  یها طیمحر،  حاض  رعص  در
شهروندانب  را   عی اجتما  یهایبآس  رشد  در  و  ده رک  ایجاد  رای 
بر    و  ازدبیم  رنگ  امنیت  ها،آسیب  این   گسترش   با.  ر هستندثوم

میزان با    عیاجتما  یها نشک  در  ردمم   ؛ودشیم  زودهاف  جرم  بار 
 ها آن  هدلهر  و  ترس   اتفاقی،  هر  با  و  کنندمی  عمل  احتیاط

 (Dey et  کنندشود و در نتیجه احساس ناامنی می چندان میدو

(al., 2003 . 
 ، مورد جهانی  سطح  در  مطالعه  مورد  موضوع  اخیر،  هایسال  طی

مبانی    از  گیریبهره   با  توانمی  بنابراین .  است  گرفته   قرار  توجه
  از آنان  داخلی  هایهمطالع  در  ها،آن  هایروش   و  متغیرها  تئوریک،

در پژوهشی نشان دادند  ، (Bonnete et al., 2007). جست بهره
زن مکان که  در  کردن  زندگی  از  دختران  و  مطابق ها  که  هایی 

آن در  ناامنی  و  جرم  رسمی  اسم آمارهای  به  و  است  زیاد  ها 
دار شناخته شده است در هراس هستند و نسبت مسالههای  محله

آن میبه  ناامنی  احساس  در ،  (Giordano, 2008).  کنندها 
شبکه که  داد  نشان  محلپژوهشی  خیابانی  بسیار    هاههای  عامل 

شبکه خیابان و    ر شکل دادن به الگوهای جرم هستند ومهمی د
های محله  هایممربوط به جر  های مساله کاربری زمین، هر دو در 

س از تر  اثرهای،  (Foster et al., 2014)  .مشارکت دارند  شهری
استرالیا بررسی و تحلیل روی افراد در  جرم را در راه رفتن و پیاده 

که  اکرده یافتند  دست  نتیجه  این  به  و  مداخلبند  افزایش   ها ها 
تمی پیاده توان  میزان  و  کاهش  را  جرم  از  معابر رس  در  را  روی 

داد.  شهری زمین  هاهمطالع  ه سابق  افزایش  در بر  مورد  ه در  رسی 
کشور با    پژوهشگرهایتعدادی از    . گردداخیر بر می  ه ایران، به ده

ین  مرتبط و یا به طور ویژه ا  ایهمختصری، در تحقیق  هایهاشار
داده  قرار  توجه  مورد  را  نمونه، موضوع  برای   (& Alikhah  اند. 

(Najibi rabeie, 2006  وضعیت ترس زنان از جرم    در پژوهشی
مناطق   شهری  فضاهای  بررسی   هگان  22در  را  تهران  شهر 

کهکرده گرفتند  نتیجه  و  شهری    اند  عمومی  فضاهای  در  زنان 
احساس  ن  تهران،   ( ,Rabbani & Hemmati.  دارندامنیت 

ند و س ناامنی شهروندان زنجانی پرداختبه بررسی احسا،  2009)
رسید نتیجه  این  بیشبه  که  و  ند  ترس  احساس  پاسخگویان  تر 

یت نسبتاً زیادی  ها امناز نظر آن   اندکی داشته و  ناامنی به نسبت
آن  سکونت  محل  دارددر  وجود  شهر  سطح  با  مقایسه  در    . ها 

(Zangiabadi & Rahimi, 2010)،    در پژوهشی به این نتیجه
های محل وقوع جرم  م و ویژگییدست یافتند که بین ارتکاب جرا

به  دارد.  وجود  معناداری  ارتباط  محیط  خلوتی  و  تاریکی  مثل 
به مهاجران  تعداد  افزایش  و  جمعیت  تراکم  عامل  عالوه،  عنوان 

بروز جرم عمل میوم   ، (Moayedi et al., 2014).  نمایدثر در 

م نقش  بررسی  به  پژوهشی  ارتقای لفهودر  در  منظر شهری  های 
اوین   هسطح احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری در محل

پرداخت تهران  میشهر  نشان  نتایج  که  وجود  ند  علیرغم  که  دهد 
است پایین  امنیت  احساس  مطالعه   .امنیت،  به  توجه  با 

پیشین، میپژوهش به جدید  نتوان  های  با توجه  تیجه گرفت که 
موجود   تحقیقاتی  منابع  شهری،  امنیت  احساس  موضوع  بودن 

یافته و  است  اشاراندک  در حد  دسترس،  در  سایر    هاییههای  در 
که  پژوهش محدود    بیشترها  است  جهان  نقاط  سایر  به  مربوط 

ه در ایران اغلب صورت گرفت هایهشده است. عالوه بر آن، مطالع
هایی  ختی صورت گرفته و جای خالی پژوهششناجامعه  دبا رویکر

شهروندان امنیت  احساس  فضایی  تحلیل  موضوع  بر    با  تاکید  با 
محیطشاخص می  زیستیهای   تحقیق،   این   درشود.  احساس 
  سطح   هر  در  اجتماعی  روابط  برای  ظرفی  عنوانبه  عمومی  فضای

 آن  دهندهل کش  عناصر  عنوان  به   اجتماعی  روابط  و  جامعه  افراد  و
 هدف از این پژوهش، پاسخ به این سوال است که  .اندشده  فرض
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تواند بر ارتقای احساس شهری می زیستمحیطارتقای کیفیت  آیا
 ثر باشد؟ وشهری م هایهامنیت فضایی در محل

 

 نظری  چارچوب

 احساس امنیت 
گیری روانی  احساس امنیت عبارت است از نوعی ذهنیت و جهت

بخش( شهروندان نسبت به کننده و آرامبخش، قانعتیمثبت )رضا
در تاثیرعدم   امنیتی  ضد  وقایع  و  رویدادها  بروز  و  گذاری حضور 

های امنیت اجتماعی، ثبات سیاسی، شرایط فعلی و آتی، در حوزه
سرزمینی امنیت  و  یکپارچگی  هویتی   ( ,Rajabipourانسجام 

پدید  . 2003) امنیت  که  -شناختیروان  هاحساس  است  اجتماعی 
شناسی احساس امنیت،  لحاظ روش دارای ابعاد گوناگونی است. به

افراد   و  اجتماعی  شرایط  با  ارتباط  در  و  است  چندبعدی  سازه 
گونه  به  به شکلمختلف  و  یافته  متفاوت ظهور  مختلف  ای  های 

  . (Moazen Jami, 1998)  گیری استنیز قابل سنجش و اندازه
امنیت احساس  شاخص  مفهوم  از  در یکی  زندگی  کیفیت  های 

آسیب و  مهم شهرها  از  اجتماعی  مختلف های  پیامدهای  ترین 
به  میامنیت  احساس   . (Azimi Hashemi, 2005)روند  شمار 

برای  شخصی  توانایی  در  خود  به  اعتماد  احساس  تنها  امنیت، 
نیست. احساس امنیت و آسایش خاطر، اشاره به   هامقابله با تهدید

مقابل شرای در  محیط  و  جامعه  حفاظتی  سیستم  که  دارد  طی 
م  هامجر شرایط  از  آنومیک  رفتارهای  در  وو  کارآمدی  و  ثر 

مزمینه برخورد  و  آن  از  پیشگیری  است وهای  برخوردار  آن  با  ثر 
(Sherman, 1998) یک در  امنیت  احساس  فردی  سطح  در   .

م در  جامعه به احساس روانی شهروندان از میزان یا عدم وجود جر
و هرچه میزان فراوانی جرم باالتر است    شودمربوط می آن جامعه  

پایین  امنیت  صرفاً  احساس  ناامنی  احساس  این  ولی  است.  تر 
عدم وجود امنیت در یک جامعه نخواهد بود. ممکن است   بازتاب

داشته   وجود  امنیت  جامعه  یک  آن    اما  باشددر  در  شهروندان 
   .(Kolahchian, 2003) برعکساحساس امنیت نداشته و 

 
 امنیت شهری

در  اجتماعی می  هاز جنب عنوان چارچوب خاصی  به  را  توان شهر 
های متمایز برای زندگی مشترک معنا کرد،  راستای خلق فرصت

واسط تعامل،    هایشکل  هبه  و  معاشرت  پیوند  غیرمستقیم 
دارای . همچنین گروهشودمی  زیاد  بسیارشخصیت شهروندان   ها 

از معضلمست  تاثیر این یکی  بر طرح شهر هستند و  بر    هایقیم 
   . (Mumford, 2004)سر پیوندهای اجتماعی است 

بینانهپژوهش واقع  چارچوب  در  واژهگران  در  را  امنیت  های  ای 
کرده  تعریف  انتظامی  و  به سیاسی  و  به  اند  را  آن  بیشتر  طورکلی 

ارزش  از  حمایت  دشمن  معنی  و  خطرها  با  مقابله  و  دانند  میها 
(Brownlow, 2004)  . 

ت در  شهرسازی  معیارهای  از  فضا ابعضی  یک  امنیت  مین 
جامعه   کل  برای  و  ندارند  غیره  و  سن  و  جنسیت  به  اختصاص 

داشت   خواهند  امن مالک  مانندکاربرد  فضای  یک  طراحی  های 
و  شدن  شنیده  و  شدن  دیده  حس  مناسب،  )روشنایی  شهری 

دید کافی و خوانایی محیط    مراقبت عمومی، دسترسی به کمک و
 توجه   با  را  و نگهداری و جلوگیری از تخریب و وندالیسم(. امنیت

 سطوح  در  کلی  طوربه  توانمی  گرفته  صورت  هایهمطالع  به
  ملی،   امنیت  اجتماعی،  امنیت  فردی،  امنیت  همچون  مختلفی

  ، ( محیطی)  کالبدی  امنیت  فرهنگی،  امنیت  اقتصادی،  امنیت
  این   از   کدام  هر   تعریف.  نمود  بندیسیمتق  کارکردی  امنیت

 شوند،می  متمایز  هم  از  نیز  مختلف  هایحوزه  در  هاهوم مف
 خود،   بررسی  مورد  موضوعات  به   بسته   مختلف  علوم  عبارتیبه

 عنوانبه   نیز  شهری  فضاهای.  دارند  خاص  تعاریفی  امنیت  برای
 عرصه  این  کالبدی  تجلی  که  عمومی  عرصه  کالبدی  بخش

  قرار   امنیت  موضوع   با  نزدیکی  تعامل  در  شوند،می   محسوب
 کنندهمینات  زیادی  حد  تا  مناسب  شهری  فضای  یک.  گیرندمی

  انواع  ساززمینه  و  آن  برنده  بین   از  نامناسب  فضای  و  امنیت
،  (Gharaei et al., 2010) است اجتماعی هایمعضل و هاآسیب

  موضوع  اب  نزدیکی  تعامل  در  شهری   هایه محل  محیط  بنابراین
  شهرسازی   هایتئوری  اهداف  در  که   چرا.  گیرندمی   قرار  امنیت

  بین   توازن  به  شهری  محیط  در  افراد  حضور  میزان  اجتماعی
 و  آشنا  ناامنی،  احساس   و  امنیت  صمیمیت،  و  اجتماعی  هایکنترل
  هم  شهرها  بنابراین .  دارد  بستگی  هاتفاوت  و  هاشباهت  غریبه،
  هم   که  باشندمی  فرصت  و  دیدته  هم  و  تمایل  و  ترس   محل
 ( ,Siebel & Wehrheim  کنند می  ایجاد  دافعه  هم  و  جاذبه

(2003  . 
 و   هاخیابان  تجمیع  کالبدی،  بعد  بر  تمرکز  با  هیلییر   بیل  گروه
 امن   محیط  ایجاد  در  کلیدی  هایلفهوم  عنوانبه  را  آن  هایالیه

  های محیط   بهترین  گروه،  این  نظر  از.  اندکرده  معرفی  شهری
 یکپارچه   شهر،  الگوی  با  خوبی  به  که  هستند  هاییآن  شهری

 ( ,.Boyl et al  کنندمی  ترویج  را  عمومی  امنیت  و  اندشده
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 که  داشت  کیدات  موضوع   این  بر   توانمی  راستا  این   در.  2001)
پایه   تاریخی   هایه محل  از  برخی  محیط   اند،شده  ساخته  ترس   بر 
  از   عبور  ترِس  مردم،  با  برخورد  از   ترس  منفی،  هایفعالیت  از  ترس 

  قفل  موجب  هاترس   این   و  هوا  و  آب  از  ترس   حتی  ها،خیابان
  قطع  را  پیرامون  جهان  با  ارتباط  و  شده  محیط  در  ساکنین  شدن
 وجود  کند؛می  غیرجذاب  و  سخت  را  عمومی  هایمحیط  و  کرده

 باشند، یم  آوروحشت  که  هاییخیابان  ها،مخروبه  و  تیره  دیوارهای
  عبور  برای  محلی  بیشتر  کند،  ایجاد   مکان   حس  کهاین  جایبه

 نخواهد  وجود گردشگران حضور برای جذابیت و شودمی محسوب
  دو  عمومی  طور  به   فضاها  این   با   مواجهه  در   افراد   بنابراین،.  داشت

 و   گیرانهکناره  رفتارهای  نخست:  گرفت  خواهند  پیش  در  را  راه
  یا   ناامن،   هایمکان  در  حضور  از  کردن   تناباج  مثل  محدودکننده،

 مثل   کارانهمحافظه  رفتارهای  دوم  ها،مکان  این  به  رفتن  باهم
  ها  واکنش  این  از  هیچکدام  البته  شخصی؛  دفاع  هایروش 
 ( ,.Zabetian et alدهند  کاهش  را  جرم  از  ترس   توانندنمی

(2010 . 
  تعامل   در  که   این   به   توجه  با   کالبدی   امنیت   موضوع   مجموع  در

 حوزه   نظرانصاحب  کیدات  مورد  دارد  قرار  شهر  با  مستقیم
 احساس   و  آرامش  آسایش،  مایه  را  آن  و  گرفته  قرار  شهرسازی

 مطلوبیت  و  کارایی  افزایش  نتیجه   در  شهروندان  که  رضایتی
  دقیق،   ریزیبرنامه   با   مطلوبیت  این   که  دانند،می  کالبد  و  محیط

.  شودمی  حاصل   شهری  فضای  در  کافی  نظارت  و  سنجیده  طراحی
  ثیرات  خود  نوبهبه  تاریخی  هایبافت  کالبد  که  جاییآن   از  بنابراین

  همین به  دارد،  افراد  امنیت  احساس   کاهش  یا  افزایش  بر  سزاییه  ب
 و  شهروندان  نگاه   از  آن  نقش  سنجش  امکان   قابلیت  نیز  منظور

  رد دا  وجود  هستند،  هابافت  این  اصلی  مخاطبین  که  گردشگران
(Mirhoseini & Jahanbakhsh, 2017) . 

 

 زیست شاخص محیط
محیط میکیفیت  را  از  زیست  و  نمود  تلقی  زندگی  کیفیت  توان 

های شهری  باشد. در این راستا محلهعوامل مهم توسعه پایدار می
محیط  تاثیرتوانند  می روابط  توسعه  چگونگی  بر  زیست  بسیاری 

محیط کیفیت  باشند.  داشته  بهشهری  شهر،  یک  عنوان  زیست 
.  (Lavalle, 2010)  آیدشمار میبخشی از کیفیت کلی زندگی به

نام نهاد.   زیستتوان چرخشی به محیطقرن بیست و یکم را می
به  دیگر  به جلو، خواهان  اکنون جوامع،  رو  و  توسعه شتابان  جای 
محیط به  بیشتر  پایدار  توجه  توسعه  و  بهینه  مصرف  و  زیست 

بهمی میباشند.  بیطورکلی  گسترش  که  گفت  شهرها توان  رویه 
دلیل   به  جهان  کشورهای  از  بسیاری  بر    اثرهایدر  آن  مخرب 

زیست در حال تبدیل شدن به نگرانی عمومی است و این محیط
می  هایمشکل  زندگی محیطی  کیفیت  برای  مهمی  خطر  تواند 

 . (Seyfoldini & Mansourian, 2012)شمار آید ها بهآن
زیست شهر از طریق اصالح ساختاری  کیفیت محیط  یبرای ارتقا

سیمای سرزمین، بر حضور پیوسته طبیعت در شهر و حفاظت از 
محیطجریان به  دستیابی  برای  طبیعی  فرآیندهای  و  زیستی ها 

ت میاپایدار  از    . (Parivar et al., 2009)شود  کید  یکی 
است که چگونه سر جهان این  رو به افزایش در سرا  هاینگرانی

زیستی به مکان سالمی شهری از نظر محیط  های هشهرها و محل
بخش عظیمی .  شوندکار، تفریح و سرگرمی تبدیل  برای زندگی،  
زیستی ها مربوط به ارزیابی و مدیریت عوامل محیطاز این نگرانی

همچنی و  منفی    تاثیرن  است  عملکردهای  از  بر شماری  شهری 
فعال استیتسایر  شهری    . (Miler & Draw, 2013)  های 

زیرمجموعه   متشکل  ای مجموعه  شهری  زیستمحیط  های از 
انسان   گوناگون جوامع  ساختطبیعی   روابط   که  است  انسانی  و 

محیط  یکدیگر  با   متقابل  کارگیری به   بنابراین،.  دارند  پیرامونی  و 
علمیروش  مشکل   و  پیچیده  روابط  این  شناخت  برای  های 
به   هاتعیین شاخص  در نتیجه   (Robati, 2015).است  پذیرامکان
شهریمحیط  وضعیت  کیفیت  ارزیابی  منظور  و  مهمترین  زیست 
محیط  تعیین  راستای  در  گام  اولین  به  شهری  زیستکیفیت 

  شرایط  به   توجه  با  (UN Habitat, 2009).  آیدمی  حساب
به   با  و  زیستیمحیط   اریآم  سالنامه   در  موجود   اطالعات  استناد 

 های شاخص  و  جهانی  هایشاخص  تلفیق  و  1390  -1394  سال
مجموعه  بعد    سه  در  زیستیمحیط  شاخص  51  شامل  ایایران 

 شد   فرهنگی استخراج  و  اجتماعی  -اقتصادی  شیمیایی،  -فیزیکی
نهایت  که به  سه  در  دلفی  پنل  تشکیل  با  و  در    شاخص   15  دور 
کیفیت.  رسیدند  نهایی  شاخص  عنوانبه  زیست طمحی  ارزیابی 

شاخص  استفاده   با  شهری  و   اقتصادی  ،زیستیمحیطهای  از 
و   کاری  فرهنگی  و  اجتماعی   ایران   در   کار  این   و  است  نوپا   تازه 

 شده  انجام  (Robati, 2015)  تهران، توسط   شهرکالن  برای  تنها
عنوان   عامل  6  زیستیمحیطهای  شاخص  بین  از  .است   به 
که در    بودند  ست شهریزیمحیط  کیفیت  در  گذارتاثیر  هایعامل 

، هوا و اقلیم: از عبارتند و این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند
  زباله تولیدی،   مقدار  ساختمانها، کل  به  بادوام  هایساختمان  نسبت
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مجاری    سبز،  فضای  سرانه آلودگی  وضعیت  و  هوا  آلودگی 
 . فاضالب در بافت شهر

 ت ـاس امنیـستوانند احی ـن مـ زیست همچنیهای محیطاخصـش

ویژه این که در ایجاد آشفتگی قرار دهند؛ به  تاثیرشهری را تحت  
رهاشدگی   احساس  همچنین  و  شهری  فضای  در  ترس  حس  و 

   گذار هستند.تاثیرفضای شهری 
 

   CPTEDمستخرج از نظریه  فضایی امنیت احساس در ثروم  زیست شهریهای محیطشاخص  (:1) جدول

 منبع  شاخص 

 شهری  زیستشاخص محیط 

صنعتیفعالیت  از  ناشی  صوتی  آلودگی  وضعیت.  1   و   های 
   ، ترافیک و غیره.هایمحله های موجود در تجاری، کارگاه 

(Wilson & Kling, 2003) 

(Adibi saad nezhad & Azimi, 

2012) 

(Spelman, 1993) 

(Cozens, 2000)  

( Meyer, & Qhobela, 1998) 

 :. پسماند2
  محله   سطح در رهاشده هایزباله  ودوج -
آنجمع   سرعت  -   و   کافی  آشغال  ظروف  وجود  ها،آوری 

 معابر   سطح در  مناسب

 فیزیکی   بافت سطح در فاضالب مجاری وضعیت . 3

 ها( آلودگی هوا )میزان غلظت آالینده . 4

 سرانه فضای سبز، تراکم انواع فضای سبز .5

 ها کل ساختماندوام به ا های بنسبت ساختمان . 6

 

 روش پژوهش
اساس ماهیت و روش،  ف، کاربردی و براساس هداین پژوهش بر

پیمایشی  -توصیفی نوع  از  داده استتحلیلی  گردآوری  و .  ها 
کتابخانه روش  دو  طریق  از  میدانی  اطالعات  و  شده ای  انجام 

  18  شهروندان زن و مرد  هکلیآماری پژوهش شامل    ه. جامعاست
سبسال   باالی  در  ه  مطالع  هایمحله اکن  حاضر    همورد  پژوهش 

 375است و حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 
شد برآورد    قرار  شوندگانپرسش  مبنای  نیز  تعداد  همین  که   نفر 

 از   درصدی  95  اطمینان  سطح  نمونه  حجم  این   با.  است  گرفته
  ه کلی  برای  درصد  پنج  یمعنادار  سطح  از  که  آیددست میبه   نتایج
 ساکنین   بر  عالوه  آماری  جامعه.  شد  خواهد  برخوردار  موارد
 محله   به  خرید  برای  که  کسانی)فضا    از  هاهکننداستفاده  ،هاهمحل

  بازاریان،   ،(تاریخی  هایبافت  هایگردشگر  یا  و  کنندمی  مراجعه
و   معماری،  استادهای  و  مربوطه  نهادهای  مسئولین  شهرسازی 

گیری تصادفی به روش نمونه  صورتنمونه به افراد    .ندبود  مرمت
میان  خوشه از  محل ای،  شده   هایهشهروندان  انتخاب  اند. مذکور 

  های هبا توجه به مطالع.  بود  1398زمان انجام پژوهش در آذرماه  
محیط حوزه  در  گرفته  متغیرهایی  صورت  شهری،    مانند زیست 

، وضعیت  ی سبزفضا   سرانهو    پسماندآلودگی هوا، آلودگی صوتی،  
 ها های بادوام به کل ساختمانمجاری فاضالب و نسبت ساختمان

محل گرفت.    هایهدر  قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد  برای  مذکور 
ا، ابتدا هبندی پرسشنامهطبقهها و تلخیص و  تجزیه و تحلیل داده 

آماری جمعداده  آوری شده، کدگذاری گردیده و سپس وارد های 
و شده  نرم   رایانه  از  استفاده  با  نهایت  پردازش   SPSSافزار  در 

و  شده محیط  تاثیراند  امنیت  شاخص  احساس  بر  شهری  زیست 
گیری چنین با استفاده از روش تصمیم. همشدشهروندان بررسی  

معیار محل  هچند  احساس   هایهتاپسیس،  شاخص  برای  شهری 
رتبه شهری  شاامنیت  کمک  با  و  شده  ضریب بندی  خص 

 .  شدها مشخص ندگی، میزان نابرابری پراک
 

 مطالعه  مورد محدوده
  هرد  در  ایران  پرجمعیت  شهرهای  از  یکی  عنوان  به  کرمانشاه   شهر

  50  دهه  از  شهر  رشد  که  آنجا  از.  است  گرفته  قرار  شهرها  کالن
  با   هاهمحل  گیریشکل  شاهد  بود،  سریع   بسیار  بعد  به  خورشیدی

  نقاط  سایر  با  ناهماهنگ  و  ودروخ  هایبافت  یا  و  منظم  هایبافت
 زیست محیط  هحیط  در  خصوص  به  و  ایمحله   خدمات  توزیع.  بود

  از   بسیاری  کمبودهای  و  است  غیراستاندارد   و  ناهماهنگ  شهری،
 پژوهش   این  در.  است  ذکر  قابل  هایمحله  سطح  در  لحاظ  این

  به  توجه  با  کرمانشاه   شهر  سطح  از  مختلف  همحل  10  شد  سعی
 ها ه محل  این.  شود  انتخاب  امکانات  توزیع  در  وتتفا  و   بافت  عنو
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  مسکن،   و  آبادانی  جوانشیر،  بهمن،  22  آباد،  فیض  از  عبارتند
 .الهیه و جعفرآباد چنانی، آقاجان، سعدی، شریعتی،

 

 ی اصلی یافته ها
 شد  بررسی  متغیر   شش   با  یستزمحیط  شاخص  پژوهش  این   در
ه ب  هایسخ پا  میانگین  هب  توجه  با  متغیرها  تک  تک  بررسی  که

 مورد  هایهمحل  در  را  یزیستمحیط  نامطلوب  وضعیت  آمده  دست
کمترین میانگین    که  دهدمی  نشان  هایافته.  دهدمی  نشان  مطالعه
و بیشترین میانگین رتبه را آلودگی صوتی به    هوا   آلودگی  رتبه را
 (. 2) دهد جدولصیص میخخود ت

  شاخص  با تبطمر هادهنده   پاسخ  رتبه میانگین (:2)جدول

 (  Amjadian et al., 2021:ماخذ) ،یزیستمحیط

 هامیانگین رتبه  زیستی متغیر محیط 
 72/2 آلودگی صوتی 

 63/2 فضای سبز  سرانه

 42/2 پسماند

 24/1 آلودگی هوا 

 21/2 وضعیت مجاری فاضالب 

 69/2 ها های با دوام به کل ساختماننسبت ساختمان

 

 

0

10

20

30

40

50

60

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

د(
رص

)د
ن 

دار
رون

شه
ت 

نی
 ام

س
سا

اح
ن 

یزا
م

 
 ( Amjadian et al., 2021:ماخذ)، کرمانشاه  شهر مطالعه  مورد هایه محل  در شهروندان امنیت احساس انمیز   سنجش (: 1) شکل

 
  نظر  طبق  که  دهدمی  نشان  ،(1)  شکل  شده  رسم  ایمیله   نمودار
نسبت  سطح  در  هاآن   امنیت  میزان  گویان،پاسخ  قرار   پایینی  به 
  های ه محل  در  شهروندان  ناامنی  احساس   میزان  بیشترین .  دارد
  خلوت   مسیرهای  در  زدن  قدم  های گویه  به  ترتیببه  مطالعه  مورد

  با   شب  پایانی  ساعات  در  کودکان  و  بانوان  تردد  درصد،  3/89  با
  گذاشتن  خالی  ه گوی  به   مربوط   آن   ترینپایین  و  است  درصد  3/77

شاخص   .است  درصد  2/42  با  روز  چند  مدت  به   منزل لحاظ  از 
های شهری  همن با داشتن پارکب  22  هشهری، محل  زیستمحیط

درصد مساحت منطقه( و    10و توزیع متناسب فضای سبز معادل )
شاخص  3151/0پسیس  تا  هنمر مجموع  از  رتبزیست محیط،   ه ی 

محل و  امتیاز  فیض  هیک  با  خود    هرتب  0119/0آباد  به  را  آخر 
شاخص   تاپسیس  امتیاز  میانگین  است.  داده  اختصاص 

محلیستزمحیط در  با    هایهی  برابر  مطالعه  و   0728/0مورد 
است. ضریب اختالف با مقدار   0655/0انحراف معیار آن برابر با  

نابرابری  0/ 073 است   نشانگر  شهر  مناطق  بین  باال  نسبت  به 
 (. 3)جدول 

 
 مختلف   هایهزیست شهری در محل نتایج روابط بین متغیر محیط (:3) جدول

 ( Amjadian et al., 2021:ذماخ) ، روندانبا احساس امنیت شه
 سطح معناداری  value Sig نوع آماره متغیر وابسته متغیر مستقل 

 08/0 32/0 اسپیرمن  احساس امنیت زیست شهری شاخص محیط 

 
زیست  های محیطبرای دستیابی به تحلیل قطعی از لحاظ شاخص

با هدف رتبه امنیت، همشهری  با   چهار شاخص   هبندی احساس 
محلاستفاده   تحلیل  این  در  شد.  محاسبه  تاپسیس  مدل    22  هاز 

ترین محله از نظر شاخص آباد محرومبهمن برخوردارترین و فیض
 بندی شدند. زیست و به تبع آن احساس امنیت رتبهمحیط
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شهری کرمانشاه از نظر    هایمحلهندی برتبه :(4)جدول

 ،  شهریزیست احساس امنیت بر مبنای شاخص محیط

 ( Amjadian et al., 2021:ماخذ)
 زیست شهری های محیط شاخص

 میزان تاپسیس  رتبه  محله ها 
 0326/0 5 سعدی 

 0198/0 7 جوانشیر

 0985/0 4 آبادانی و مسکن 

 3151/0 1 بهمن  22

 0119/0 10 فیض آباد 

 1548/0 3 شریعتی

 0256/0 6 چنانی

 0154/0 8 جعفرآباد 

 0137/0 9 آقاجان 

 02945/0 2 لهیها

 0728/0  میانگین 

 0655/0  انحراف معیار 

 073/0  ضریب پراکندگی 

 

 و بحث نتیجه
رابططوربه که  است  این  گویای  پژوهش  نتایج  معناداری   هکلی، 

مختلف شهری و احساس امنیت بر مبنای شاخص   هایهبین محل
فت که  توان نتیجه گریست شهری وجود دارد. بنابراین می زمحیط
گیری فضاها ری بنا به شرایط موجود، یعنی شکلهای شهمحیط

ت آنو  متغیرهای  و  محیط  کیفیت  به  سبز  وجه  فضای  میزان   :
آلودگی   میموجود،  زباله  حجم  و  صوتی  آلودگی  بر  هوا،  توانند 

ثر باشند. ایجاد فضاهای منظم و به دور  ومیزان احساس امنیت م
زیست از طریق  طیش کیفیت محیی محیطی و نیز افزااز نابسامان
به   عنوتوجه  به  شهری  زندگی  اساسی  مطلوبیت نیازهای  ان 

 آید. فضای شهری به حساب می
می نشان  پژوهش  در  نتایج  آمد  و  رفت  میزان  چه  هر  دهد 

باشد بیشتر  بیشتری  فضاهای شهری  امنیت  ، شهروندان احساس 
  هایی ر محیطکه شهروندان تمایل دارند دتوجه به این  باکنند.  می

کیفیت   فضایی،  نظم  لحاظ  به  که  کنند  آمد  و  رفت  شهر  از 
صوتی، بوی مطبوع و   محیطی، فضای سبز، آلودگی هوا و آلودگی

زباله باشد  حجم  داشته  قرار  مساعد  شرایط  بنابراین    ،در 
بر    هایشاخص  امنیت   احساس   توانندمی  ،زیستمحیطمبتنی 
شه  را  شهری رفتاری  الگوهای  طریق  مباز  بر    تاثیر نای  روندان 

رفتار   بر   ایجاد   در  که  این  ویژهبه  ؛دهند  قرار  تاثیر  تحتمحیط 
  احساس  همچنین  و  شهری  فضای   در   ترس   حس  و  آشفتگی

های یلبا توجه به تحل  .هستند  گذارتاثیر  شهری  فضای  رهاشدگی
 بندی رتبهپژوهش حاضر،    همورد مطالع  هایه انجام گرفته در محل

ب   زیست به ترتیب عبارتند محیط  ر مبنای شاخصاحساس امنیت 
چنانی،  22:  از سعدی،  مسکن،  و  آبادانی  شریعتی،  الهیه،  بهمن، 

 ر، جعفرآباد، آقاجان و فیض آباد.جوانشی
انشاه، مختلف شهری کرم هایهکلی احساس امنیت در محلطورهب

ایش  ریزی و مدیریت صحیح و به تبع آن افزبرنامه   نبودبه دلیل  
اثرمها با  منفی  جران،  بنازیستمحیطات  است.  همراه  در  ی  براین 

ریزی کارآمد برای کاهش اثرات منفی و  راستای مدیریت و برنامه
صورت   جدی  اقدامات  باید  مثبت  اثرات  به  پذیردتقویت  تا   ،

منجر   شهروندان  امنیت  احساس  پژوهش شودافزایش  اگرچه   .
شنا راستای  در  ابتدایی  و  نخستین  گامی  محلحاضر    ای ههسایی 

مختلف شهری در احساس امنیت شهروندان است، لیکن با توجه  
توان اقدامات زیر را برای افزایش  به نتایج حاصل از پژوهش می

 : کردحس امنیت در فضاهای شهری پیشنهاد 

کمیته - در  تشکیل  محله  هر  به  مربوط  اختصاصی  های 
عنوانشهرداری   با  شامل    مناطق  که  شهروندان  و  شهر 

از    هاییمایندهن حفاظت  سازمان  پلیس،  مجلس،  از 
دیگر  محیط سوی  از  و  شهرسازی  و  راه  و  پلیس  زیست، 

و   است  محله  در  ساکنین  و  اهالی  از  مشکالت  برگزیدگانی 
با  آن بر ناامنی را    تاثیرزیست و  موجود به ویژه کیفیت محیط

 های مشارکتی شناسایی و ارزیابی کنند. روش 

شوراهای مح - در جهلهایجاد  و  ای  تقویت حس سرزندگی  ت 
محلتعلق   در  مکان  مسئله   هایه به  و  همچون: فرسوده  دار 

فیض ساختارهای آقاجان،  تقویت  هدف  با  جعفرآباد  و  آباد 
محلهاج مشترک همتماعی  و حس  و همای  ای محلهشهری 

 بودن با توجه به بافت اجتماعی مهاجر بودن.

بن - فضاهای  مکانحذف  و  زبست  تجمع  اصالهای  و  ح  باله 
پارک مانند  شهری  متروک  که  فضاهای  سبز  فضاهای  و  ها 

جرایکارتن  هزمین سایر  و  ساختخوابی  فراهم  را  در    هم  است. 
کاربری تزریق  زمینه  و  این  اقتصادی  و  اجتماعی  فعال  های 

 .شودیشنهاد میفضای سبز پ هچنین افزایش سرانهم

دوره - جلسات  آموبرگزاری  وای  شهروندی  برگزاری   زش 
ها  های اجتماعی در مرکز محلهها، مراسم و گردهماییجشن
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فضاهای   به  نسبت  مسئولیت  و  تعلق  حس  افزایش  برای 
خسارات   و  ناامنی  احساس  کاهش  و  شهروندان  در  شهری 

رفتارهای   از  وندالناشی  از  ناشی  )صدمات  وهخرابکارانه   ا( 
که   محله  محیط  در  زباله  ریختن  سطعدم  ارتقای  ح به 

 شود.فرهنگی شهر منجر می

 ا از  ـهدا و تعمیرگاهـهای کارگاهی پر سر و صریـحذف کارب -

 های شهری. اول خیابان هو الی هاهسطح محل

خیابان - از  برخی  پیادهتبدیل  گذرهای  به  هدف  ها  با  مدار 
 کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی. 

قابل بازیافت  های  زباله  در نظر گرفتن ظروف زباله به تفکیک -
 از آنان.  هو غیرقابل بازیافت و آموزش شهروندان در استفاد
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