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  چکیده
جتماعی یکی از معیارهاي بسیار حائز اهمیت در زندگی شهري و به نـوعی یکـی از نیازهـاي اصـلی     امنیت ا

 در را نقش بیشترین کالبدي ،عوامل شهري يهامحیط در معموالً شهرهاي مطلوب براي زندگی شهروندانش است.
 ثیردف بررسـی تـأ  ن پـژوهش بـا هـ   یـ رو ااز ایـن دهنـد.   می  خوداختصاص به امنیت احساس کاهش یا و افزایش

شهري سعی در بهبود و ارتقاء سطح امنیـت   محالت در اجتماعی امنیت احساس بر محیطی و کالبدي معیارهاي
اجتماعی در محالت شهري دارد تا گام مثبتی در جهت دستیابی به سطح باالیی از امنیت شهري برداشته باشـد.  

رکنـی و خضـر بـه    انتخـابی   نمونه براي دو محلۀ حجم است. تحلیلی - توصیفی آن روش و کاربردي پژوهش نوع
ت هـا ۀو تهیـه نقشـ   آرك جـی آي اس  افـزار با استفاده از نرممن شناسایی شده اعنوان محالت به ترتیب امن و نا

کـه   دست آمده ببا استفاده از فرمول کوکران  )345 و 285به ترتیب برابر با ( ،همدانشهر  کلد اسپات  واسپات  
. گیري نیز تصادفی ساده اسـت . روش نمونهندهمدان بود شهرن این دو محله در سبه شدة ساکناحجم نمونۀ محا

و  One-Sample Testهاي آمـاري ( تحلیـل واریـانس یکطرفـه     آزمون و )SPSS(افزار نرم تحلیل از و تجزیه براي
اسـت کـه کـدام    ن ایـن پـژوهش ایـ    اصلی پرسشاستفاده شده است.  )HMRتحلیل رگرسیون چندگانه (آزمون 

نتایج در نهایت  ساکنان و شهروندان دارند؟ امنیت اجتماعیاحساس ثیرگذاري بیشتري را بر معیارهاي کالبدي تأ
تـر میـزان نفوذپـذیري    نوع ساختار و سازمان فضایی محالت شهري و از همه مهـم  که دهداین پژوهش نشان می

بـه همـین   ثیرگذاري زیادي را دارد. اجتماعی تأ امنیتاحساس محالت شهري در کاهش جرائم شهري و افزایش 
بر ارائه راهکارهایی است که در مجموع افزایش نظـارت محیطـی و در نهایـت ارتقـاء     دلیل پیشنهاد این پژوهش 

  شوند. احساس امنیت اجتماعی را در محالت شهري منجر می
  

  ان، همدشهري، احساس ناامنی، جرم و فضاي شهري امنیت امنیت،: هاي کلیديواژه
  

  1  مقدمه
 کـه  است انسان اولیه نیازهاي از امنیت: رح مسئلهط

 و توسعهنحوة  بر مستقیم تأثیر آن به گوییپاسخ نحوة
 و نـواحی  در امنیـت  .دارد اجتمـاعی  و پیشرفت فردي

 در رفاه کیفی و یکم سطح افزایش به محالت مسکونی

 تعامـل  گیـري  شـکل  بـراي  را زمینه و شده ها منجرآن
 , Crowe(کنـد  مـی  فـراهم  شـهري  محیط کنان درسا

                                                             
  y.hatami1990@gmail.com  نویسنده مسئول:*

 بـراي  بـارزترین تهدیـد   ،2زوکـین  عقیدة ). به2000:25
 از تهدیدات ناشی هايترس و هانگرانی عمومی فرهنگ

 يهـا شـتم، شـورش   و ضـرب  نظیـر  هاییمرج و هرج و
 کـه  سـت هـا ا ایـن  نظایر و انگیزنفرت جنایات ناگهانی،

 کند.تهدید می ردچا را شهر عمومی فضاهاي در حضور
 ماننـد جـرم،   تهدیـدها  انواع با شهري درفضاهاي مردم

تـداخل   سـیل،  و زلزلـه  هـوا،  و آب آلـودگی  تروریسـم، 

                                                             
2. Zukin 
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رو ازایـن  .هسـتند  روبـرو  هاپیاده و نقلیه وسایل حرکت
 گویـد (فضـاهاي  مـی  شـهرها  فرهنگ کتاب در زوکین

 هـا آن تا نیستند، امن مردم براي کافی اندازِة شهري به
باشـند   داشـته  مشـارکت  عمـومی  لـق فرهنـگ  خ در

)Zukin, 1995(.  ًبـه  و مـیالدي  1970 دهـۀ  از تقریبـا 
 رویـه بـی  افـزایش  و جمعیت شـهري  شتابان رشد دلیل

 بـه  ايتوجـه ویـژه   شـهرها،  در اجتماعی هايناهنجاري
سـپس   آمـد.   وجود به شهري جرایم مکانی هايبررسی

 بــه و شــد داده بســط جــرایم از پیشــگیري موضــوع
 ویژه توجه محیطی طراحی طریق جرایم از از پیشگیري

 از جمعـی  طرفـداران جلـوگیري   برخی جاکهآن تا شد.
و  طبیعـی  اجتمـاعی  نظـم  در را جیکـوبز  نظـر  جـرم، 

 نهادهـاي  بـه  نیـازي  هیچ و اندنموده انتخاب غیررسمی
 بیننـد نمـی  تـرس  کـاهش  بـراي  همچون پلیس ثانویه

)Renauer, 2007:41-42 .(وجـه بـه احسـاس  اهمیت ت
ــت ازآن ـــت امنی ــت اس ـــت،  جه ـــاس امنی ـــه احس ک

جوامع انسـانی اسـت و سـعادت یـک  ۀبسترساز توسع
گرو حفظ و بقاي امنیت و احسـاس ناشــی    اجتماع در

 ).317: 1392همکاران،  و فرداحسانی( آن است از
 گريوحشـی  موضـوع 1 جیکوبز جین 1961 سال در

 مشـکل  بـود  معتقد اد. اود قرار بررسی مورد را خیابانی
 جمعیتی گروههاي شهرها، نقاط از بسیاري عدم امنیت

نقطـۀ   یـک  عنـوان  بـه  هـا آن بلکه نیست فقر بزهکار یا
 و امنیـت  اعمـال  بـه  قـادر  نظـر فیزیکـی   از شـهري، 

). 1386 آن نیســتند (جیکــوبز، از ناشــی ســرزندگی
 کـه متغیرهـاي   انـد داده نشـان  بسـیاري هـاي  پژوهش
 هايوقوع جرم هايفرصت کاهش یا ایشافز در فیزیکی
 اهمیت تخصـیص  بر جیکوبز . دارند مهمی نقش شهري

 مردم و حضور حرکت قابلیت و الگو به عمومی فضاهاي
 تمایـل  گوید مردم می و دارد تأکید شهري فضاهاي در

 کنند ارتباط برقرار افراد سایر با فضاهایی طریق از دارند
). Jacobs,1965 : 15کننـد(  دوري متروك فضاهاي از و

 رابط بررسی به پورتوآلگرو، شهر ی درپژوهش در ،2باسااو
 تحرك فاقد و ايحاشیه يهاو کاربري خرد سطوح بین

 در هـا جرم که رسید نتیجه این و به  پرداخت جنبش و

                                                             
1. Jacobs 
2. Basao 

 سـطوح  از محـدودتر  و تـر رنـگ کـم  شهر جامع سطوح
 ر)، د2011(3 بیلر). .Reis et al ,2003است ( ايحاشیه

 امنیت فضـاهاي  براي ریزي(برنامه عنوان با اينامهپایان
فضـاهاي   در امنیـت  سـنجش  و ارزیـابی  بـه  عمـومی)، 

 يهاشاخص جمله از .است پرداخته برلین شهر عمومی
 مالکیت، عالئم، به توانمی پژوهش این در مورد بررسی

اغذیـه   روشـنایی،  نشسـتن،  مکانهاي استراحتگاه، تنوع
 خـرد  دسترسـی،  هنـري،  و ات بصـري تزیین ها،فروشی
 اشـاره  غیـره  و هاي امنیتیدوربین تجاري، ناحیه اقلیم،

 در ) 2007 (4 چمیتـز  و ). نیمـز Beeler, 2011کـرد ( 
 فضـاهاي  امنیت براي سنجش (روشی عنوان با ايمقاله

 هـایی شـاخص  معیارهـا و  ارائـه  به )، عمومی دسترسی
 در معیارهـا این . اندپرداخته فضاها امنیت سنجش براي
 محیطـی  طراحی نظارت، قوانین، کلیدستۀ  چهار قالب

 ,Nemeth & Schmidt( انـد  شـده  تعریف دسترسی و

 فضاي معروف (ایجاد کتاب در )1996 ( ). نیومن2007
 در جــرم  میــزان میــانقابــل دفــاع) بــا مقایســۀ    

 مرتبه، بلند و متوسط ارتفاع با ، ارتفاعکم هايساختمان
 بیرونـی  فضـاي  در بروز جـرم  زانمی که دهد می نشان

 افـزایش  معنـادار  شـکلی  بـه  مرتبـه  بلند هايساختمان
 نمـایش  را هـا پـژوهش  ایـن  نتـایج  )1( شـکل . یابدمی

 درون جـرم  میـزان  اگرچـه  مبنـا،  ایـن  بـر . دهـد مـی 
 ارتفـاع،  کـم  يهاساختمان حالت هر سه در هاآپارتمان
 میـزان  ایـن  است بوده برابر تقریباً مرتبه بلند و متوسط

 حـدي  تـا  مرتفع هايساختمان مجاور شهري فضاي در
 فاحش اختالف ، توجه قابل نکتۀ اما .استیافته  افزایش
 درونـی  عمـومی  فضـاهاي  خیزيجرم میزان در موجود

 در بلندمرتبـه  هـاي مجموعـه  داخلـی)  هـاي محوطـه (
 این ذکر البته  .است ارتفاعکم هايبا ساختمان مقایسه

 بـه  نیـز  لهمسئ این از بخشی که است ضروري نیز نکته
 بلنـد  در جمعیـت  ازدحـام  جملـه  از اجتمـاعی  عوامـل 
 یکدیگر از همسایگان شناخت عدم نتیجه و در هامرتبه

  .گردد می مربوط
  

                                                             
3. Beeler 
4. Nemeth & Schmidt 
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  رابطه بین تراکم و جرم. : 1 شکل

  )Newman, O. 1973 :منبع(
 

 طریـق  از از جـرم  پیشـگیري  نظریه شدنمطرح با
 از جملـه  انجل اسکالمو و وود الیزابت محیطی، طراحی
 انجـل  پرداختنـد.  آن حمایـت از  بـه  کـه  بودند کسانی
 مالکیـت،  حـدود  مشـخص کـردن   بـا  داشت که اعتقاد
 بـاالبردن  نیـز  و بـه محـل   دسترسی افزایش یا کاهش
 در توانکالبدي، می محیط طریق از شهروندان نظارت
 ,Robinson(نمود  اعمال مستقیم ثیرتأ جرایم کاهش

 کـالرك  را جرم از پیشگیري از دیگري نوع ).1996:15
 جرم از وضعی پیشگیري که کرد مطرح 1992سال در
دارد  زیـادي  سازگاري نیومن اسکار با عقاید و دارد نام
 فضـاهاي  بـزرگ  هـاي بخـش  تقسـیم  با بود معتقد او

 و افـراد  تـک  تـک  بـه  آنهـا  واگـذار نمـودن   و عمومی
 مـردم یلۀ وسـ را بـه  فضـا  تـوان مـی  کوچک، هايگروه

همچنــین از  )؛30-33 :1387 (نیــومن، نمــود کنتــرل
تحقیقات داخلی که در این زمینه صورت گرفته اسـت  

 )1390( ها اشـاره کـرد. گلـی   توان به تعدادي از آنمی
 فضاهاي عمومی در امنیت و (زنان عنوان با ايمقاله در

در  زنـان  امنیـت  احسـاس  میزان سنجش به )، شهري
 نتایج جمله ز. ااست پرداخته یرازش شهر آزادي پارك

 کـاربري  ماننـد  محیطـی  عوامل که این است پژوهش
 فعالیت هايساعت و ي پیرامونهاکاربري تنوع اراضی،

 معنـادار  ايزنـان رابطـه   امنیت حس افزایش با ،هاآن
 همکـــاران و تبریـــزيمحســـنی). 1390گلـــی، دارد (

 شهري دفاعبی (فضاهاي عنوان با ايمقاله در )1390(
 عمـومی  فضـاي  12 در جـرایم  ارزیابی به خشونت)، و

 دهـد نشان مـی  پژوهش نتایج اند.پرداخته تهران شهر

 نقـاط  وجـود  ساختمانی، تراکم عدم روشنایی، عدم که
 بروز در غیره و کمبودن ساختمانها برآمده، یا فرورفته

 تبریزيمحسنی( هستند ثرمؤ هاو خشونت جرایم انواع
ضـــابطیان  و مقــدم زادهالیـــاس). 1390 همکــاران،  و
 هـاي شـاخص  (بررسـی  عنوان با پژوهشی ) در1389(

 در امنیـت زنـان   ارتقـاي  در ثرمـؤ  شهري ریزيبرنامه
از  اسـتفاده  بـا  و مشارکتی) رویکرد با عمومی فضاهاي

 زنـان  تردد میزان چه هر که اندگرفته نتیجه t آزمون
 بیشـتري  امنیـت  احسـاس  میـزان  اسـت، بوده  بیشتر

 میـزان  افزایش با گردیده مشخص همچنین. داناشتهد
 نظـارت  فضاها، ارتقاي شهرت فضا، آشنایی و خوانایی

 و حیـات شـبانه   ارتقـاي  امـداد،  بـه  دسترسی فضا، بر
 امنیـت  احسـاس  میـزان  عمـومی  نقل و حمل کارایی

 و مقدم (الیاس زاده یابدمی افزایش فضا از درك شده
  ).1389 ضابطیان،
هاي معاصر در کرد مدنظر در پژوهشترین رویرایج

رابطه با امنیت بـه بررسـی تــأثیر شــرایط محیطــی    
بـر احســاس امنیــت در شــهرها پرداختــه اســـت  

هـا یــا از قلـم افتــاده یــا در ســـطح     و ســـایر جنبـه  
هـا  در این پـژوهش  در واقع .انـدمحـدود بررسـی شده

ین معیارهـاي  تـر توجهی به موثرترین معیار و یـا مهـم  
ــی ــدي و محیط ــاعی  تأ کالب ــت اجتم ــذار در امنی ثیرگ

هـاي  و در اکثر پـژوهش شوند شناسایی نمی مشخص و
گرفته به یکسري از معیارهاي کالبدي تاثیرگذار صورت

  اند. کردهبر امنیت اجتماعی دست پیدا 
در هر شهري نقاطی وجود دارد که از لحـاظ وقـوع   

ارند. باید توجه داشـت  منی ضریب باالیی را داجرم و نا
ـ  ه وجـود  که این نقاط به یکباره و در یک زمان معین ب

اند و ماحصل یک دوره و روند تـدریجی در طـی   نیامده
انـد. در  راتی است که در شهرها بوجود آمدهدوران تغیی

این بین پژوهشگران نقش تغییرات کالبدي و محیطـی  
ـ  که در شهرها و محالت آن ه ها در طی ادوار گذشـته ب

عیار اصلی میزان امنیت تلقـی  وجود آمده را به عنوان م
اینجاست که در ابتدا باید چگونه و  اند، اما پرسشکرده

به چه شکلی این نقاط را بـه صـورت دقیـق مشـخص     
خیـز و  باید این نقـاط جـرم   کرد. در واقع به چه روشی

من و همچنین نقاط امن شهري و محلی را در سطح انا
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دقیق مشخص کـرد و همچنـین    شهر به صورت بسیار
ت که این عوامـل کالبـدي بـا چـه     دوم اینجاس پرسش

ثیرگذار هستند زیرمعیارهایی بر سطح امنیت شهري تأ
ــترین     ــک بیش ــدام ی ــا ک ــر معیاره ــن زی ــین ای و در ب

داشـت کـه شناسـایی     تاثیرگذاري را دارند. باید توجـه 
خیز و ناامن شهري داراي یک پروسـۀ  نقاط امن و جرم

تر دقیق است. این بررسی شـامل  و از همه مهم برزمان
هـا و  همکاري با نیروي پلیس و دریافت اطالعات از آن

جـی  سپس تحلیل این اطالعات با استفاده از نرم افـزار  
شـهرت   ت اسـپات هـا تحلیـل  ابزارکه به  ماست آي اس

ترین ابزارها براي تحلیـل  تردید یکی از دقیقدارد و بی
وعات متفاوت شـهري اسـت. شـهر    و آنالیز نقاط با موض

ر شـرایط نسـبتا مناسـبی    همدان از نظر سطح امنیت د
سیر این شهر نیز به سـبب  ااین تف قرار دارد، اما با همۀ

هاي خت تمدن ایـران بـوده و یکـی از شـهر    آن که پایت
ذشـته تغییـرات   ریخی کشـور اسـت در طـی ادوار گ   تا

کالبدي نسبتا زیادي را متحمل شـده اسـت در نتیجـه    
ر این شهر نیز نقاطی وجود دارد که از لحاظ امنیتـی  د

دچار مشکل بوده و سطح امنیـت اجتمـاعی آن پـایین    
تـر پتانسـیل جـرم بـاالیی را دارنـد      بوده و از همه مهم

همچنین نقاطی هم در این شهر وجود دارد که از ایـن  
نظر در سطح باالیی قرار دارنـد و بـه نقـاط امـن شـهر      

 عنـوان  بـه  محله و شهر البديک تبدیل شده اند. محیط
 در مهمـی  نقـش  تواننـد مـی  جـرایم  اصلی وقوعزمینۀ 

باشـند. ایـن موضـوع     داشـته  جـرایم  از وقوع پیشگیري
کنـد  خصوص شهرهاي کشور ما ایران نیز صدق مـی در

وع تر در محالت شهر همدان نیز موضـ به عبارتی دقیق
هاي روز تبدیل شـده  امنیت اجتماعی به یکی از چالش

البته این چـالش در برخـی محـالت بیشـتر و در     است 
برخی دیگر کمتر است به همـین دلیـل انجـام چنـین     

کنـد تـا بـا    پژوهشی در شهر همدان ضرورت پیدا مـی 
 استفاده از تحلیل و بررسـی ایـن موضـوع و شناسـایی    

ثیرگذار بـر ایـن   خیز و همچنین معیارهاي تأنقاط جرم
جرائم شهري مهم به ارائه راهکارهایی در جهت کاهش 

و در کل بهبود امنیت اجتماعی در این محالت شـود و  
 طراحـی  طریـق  از وقوع جرایم کاهش نظري با رویکرد

 منظـور  بـه  راهکارهـایی  ارائه مناسب به دنبال محیطی
  مجرمان شود. براي سازي محیطنامناسب

  
  ها و مبانی نظريمفاهیم، دیدگاه

برد عام در کار"امنیت " ةواژ: شهري امنیت و امنیت
به معناي رهایی از مخـاطرات مختلـف اسـت. فرهنـگ     
ــر تعریــف کــرده   ــا عبــارت زی آکســفورد ایــن واژه را ب

شرایطی که در آن یک موجود در معرض خطـر  "است:
 شـود (کینـگ و مـوري،   نبوده یا از خطر محافظت مـی 

). در فرهنگ علوم رفتاري نیـز دو معنـا از   787: 1383
حالتی کـه در آن ارضـاي   است: یک  این واژه ارائه شده

ي شخصـی انجـام شـود. دوم    هـا احتیاجات و خواسـته 
احساس ارزشی شخصی، اطمینـان خـاطر، اعتمـاد بـه     

ي هـا نفس و پذیرشـی کـه در نهایـت از سـوي طبقـه     
 :1387 ماندل،( شود اجتماعی نسبت به فرد اعمال می

خصوصیات کالبدي فضا مسـتعد  1چپمن به اعقاد  ).44
ر هسـتند چـرا وضـع و شـکل فضـا      ثیرگذاري بر رفتاتأ

ثر باشـد  ننـد در ایجـاد آسـایش یـا نـاراحتی مـؤ      توامی
از سوي دیگر، بـی تـوجهی بـه     ).179: 1386، (چپمن

 ، امروزه سببرپذیري متقابل انسان و فضاي شهريثیتأ
ثیر مناسب بـر  هویت و فاقد تأایجاد فضاهاي شهري بی

مخاطبان گردیده که خود سبب کاهش میـزان امنیـت   
 ,Clancy( حیطی در فضـاهاي شـهري شـده اسـت     م

2011:67-69.(  
 :لفه استؤداراي دو م خود يبودن فضاامن
 ایمنیالف.

 ب. امنیت
ایمنی، اشاره به موارد و عوامـل محیطـی    ۀلفؤدر م

وقـوع  است که در صورت عدم تأمین شـرایط مطلـوب   
ناپذیر است و خطرات به صورت بـالقوه  حوادث اجتناب
مال حاضران، عابران و ناظران را تهدید  و بالفعل جان و

امنیت نیز  ۀلفؤم .)Kelly et al., 2009: 2( خواهد نمود
ها دارد کـه در  اشاره به جرایم علیه اشخاص و اموال آن

گیري کننـده، امـوال و   صورت عدم تأمین شرایط پیش
جان حاضران، عابران و نـاظران را بـه صـورت بـالقوه و     

ن در د. یک فضاي شـهري امـ  بالفعل تهدید خواهد نمو

                                                             
1. Chapman 
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شـود  الذکر میفوق ۀلفؤمعناي کامل آن شامل هر دو م
و شرایطی که از فصل مشترك این دو به وجود آیـد را  

 توانیم به عنوان فضاي شـهري امـن توصـیف کنـیم    می
)Rothrock, 2010: 9.(  

 یـک  عنـوان  به جامعه یک در جرم از ترس واقع در
 مـردم . اسـت  جرم ودخ از ترگ بزر نفاق، مشکلی عامل
 بـودن،  خطـر  معـرض  احسـاس در  که جاهایی از اغلب

 دارنـد، دوري  بـودن  امننـا  کلـی  طور به و دیدنآسیب
، شـوند مـی  متـروك  هـا محیط این تدریج به و کنندمی

 بـه  واقعـاً  اکنـون  انـد، نبـوده  ناامن واقعاً ابتدا اگرچه در
 مجرمانـه  هـاي فعالیت و ء استفاده براي سو هاییمکان

 را مـردم  کـه  ایجاد محیطـی  بنابراین ؛ شوندمی بدیلت
حـس   و تـرس  (بـدون  رويپیـاده  بـه  تشـویق  و جـذب 

 افـزایش  را نـاظر  مـردم  شـمار  واقـع  در بکنـد،  امنی)نا
 مـردم،  خود امنیت براي نیروي مردمی این که دهدمی

 محیط آن در کیفیت زندگی و کندمی عمل قوي بسیار
 )؛Lubuva and Mtani, 2004:16( دهـد می افزایش را

بـا   وسـ هري از یکشیت در فضاي ناس امساحبنابراین 
د، از نـ کیمـ یدا پاط بائل اجتماعی از جمله جرم ارتسم
یـت  ناس امسـ ترس و خطـر و اح  نوي دیگر باید میاس

علمـی   رائـل شـد. از نظـ   قتفاوت  نبودنو در اما نکرد
 ةع جـرم بـه انـداز   قـو ات جرم یعنی ترس از وثرا كدر

ع جـرم  قـو ل از وصـ عنی خطرهاي آماري حا، ینخود آ
، نشـد بـانی قربت بـه تـرس از   سش نناهمیت دارد. واک

ات دوري ریاري از مـردم از خطـ  سـ شود کـه ب می عثبا
 نشـا تنفار گرقر ردر معرض خط ند یا حداقل میزانکن

تواند بـه عـدم حضـور    می ددهند، که این خو شرا کاه
ر یشـت ب در کـه خـاص بل کـان  یـک م  درم نـه تنهـا   دمر
   .)Carmona,2003:120(د ضاهاي عمومی منجر شوف

در شرایطی که : بر امنیت کالبدي عوامل تأثیرگذار
گرایـی   زندگی بشر هر روز بیشـتر و بیشـتر در مـادي  

نیـز از مفهوم کیفـی خـود   » سـکونت «فـرو مـی رود، 
یـابی و تعلقــات مکــانی  دور میشود. زمانی در هویت

ونت و انـــواع سـکونتگاهها،   ســاکنان، مفهــوم ســـک 
عامل قابـل تـوجهی بـود ولـی کـم کـم اهمیت کیفی 
و غیرمادي خـود را از دسـت داد. بـه قــولی سـکونت،      
چیزي جز داشتن سقفی باالي سر و چند متـر زمینـی   

دهنـده دور شـدن از    زیر پا نیست. این تعریـف نشـان  

کیفیت و مطلوبیت فضاهاي سکونتی و توجه صـرف بر 
  ).1396، کریمیو وارثی( مادي سکونت است عدب

 عوامـل  شـهري،  يهـا محیط در معموالً همه،این اب
 کـاهش  یـا  و افـزایش  در را نقـش  بیشـترین  کالبـدي 
 معمـوالً  ،دهنـد مـی  خوداختصـاص  بـه  امنیت احساس

 دیـد  افزایش یا کاهش عوامل، این ثیرتأ ترین نحوةمهم
 فضـاي  کالبدي عناصر عالوه به .است عمومی نظارت و

منـابع   برابـر  در مـانع  ایجـاد  طریق از توانند می شهري
 .گردنـد  امنیـت  احساس افزایش موجب نیز خطر بالقوة

 کـه  است ايگونه به شهري فضاهاي برخی خصوصیات
 براساس نظریـۀ   .آوردمی فراهم را بیشتري ترس زمینۀ
 و دیـدن  امکـان  کـه  فضـاهایی  )1973( 2نیـومن  اسکار

 کمی امکان ضمن در و باشد بیشتر هاآن در شدن هدید
 فعالیـت  بـراي  کمتري پتانیسل ، آورند فراهم فرار براي

 استدالل مثال براي ، رو این از .آورندمی فراهم مجرمان
 عنـوان  بـه  تواننـد  مـی  هاپرچین و دیوارها شودکه می

 شـدن  بـراي پنهـان   مناسـب  محلـی  و فیزیکـی  موانـع 
 در. دهنـد  ایشافز را منیاان حس و شوند تلقی مجرمان

 بـر  مـردم  نظـارت  از حـاکی  که اينشانه وجود کهحالی
 دهـد  افـزایش  را امنیـت  حـس  توانـد مـی  باشـد  محله

)Schweitzer, 1977 :11; Newman,1996(.  
نظریات بسیاري بر تأثیرگـذاري کالبـد بـر امنیـت     

  ها عیارتند از: کنند که برخی از آناشاره می
کالبـدي فضـا   : به اعتقـاد چـپمن خصوصـیات    3چپمن

مستعد تأثیرگذاري بـر رفتـار هسـتند چراکـه وضـع و      
توانند در ایجاد آسایش یا نـاراحتی مـؤثر   شکل فضا می

  ).179: 1386چپمن، باشند (
جاکوب: جاکوب به مسئله امنیت و نیز عوامل بازدارندة 

: به نظـر وي نشـانۀ   فضایی و کالبدي اشاره نموده است
هــا و خیابــان یـک شــهر موفــق آن اســت کــه فــرد در 

ها و دیگر فضاهاي شهر که مملو از غریبـه اسـت   کوچه
احساس امنیت و اطمینان کند و نباید خـود بـه خـود    

: 1981جـاکوب،  احساس کند که مورد تهدیـد اسـت (  
24  .(  

                                                             
2. Newman 
3. Chapman 
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   CPTED  ثر بر ایجاد امنیت در فضاهاي شهري از دیدگاه رویکردؤ: معیارهاي کالبدي م2شماره شکل

 ) Minnery et al., 2005ازته منبع: برگرف(
  

: راجــر ترانســیک در کتــاب بازیــابی 4راجــر ترانســیک
اسـتفاده یـا   فضاهاي گمشده بـه مسـئلۀ فضـاهاي بـی    

آیـد،  ها به عمـل نمـی  فضاهایی که استفادة کافی از آن
کند. از نظر او فضـاهاي شـهري بـی اسـتفاده     توجه می

فضاهایی هستند که هیچگونـه اثـر مثبتـی در محـیط     
طـور  کنندگان ندارند، فضاهایی که بـه طراف و استفادها

ــده   ــف ش ــعیفی تعری ــل   ض ــدودة قاب ــرز و مح ــد. م ان
گیري ندارند و میان عناصر شهر پیوستگی ایجـاد  اندازه
هــاي اطــراف کننــد. ایــن فضــاها بقایــاي زمــین نمــی

هــاي بــدون اســتفاده، هــاي مرتفــع، میــدانســاختمان
حاشـیه راههـا   هـایی اسـت کـه در    ها و زمینپارکینگ

ــا شــده   ــدون حضــور انســان ره ــد و وجــود دارد و ب ان
ترانسیک، دهد (ها اهمیت نمیهیچکس به محتواي آن

1986  :118.(  
 از یکـی  جرم که شودمی گفته: جرم و فضاي شهري

 است، شهري تهدیدکنندة کیفیت زندگی اصلی مسائل

 بـا خطـر   تـوأم  کـه  هـایی مکان از افراد دلیل همین به

 & Blobaum(جوینـد  می دوري است نیجا و شخصی

Hu _ necke, 2005: 465( .پیشگیري میان این در) از 

 اسـتوار  فـرض  ایـن  بر ) طراحی محیطی طریق از جرم

                                                             
4. Trancik 

 بـر  عـالوه  تـوان محـیط مـی   صحیح طراحی با که است
 ,Parkکاست ( نیز جرایم میزان از زندگی، کیفیت بهبود

 و نتخشـو  در فضـاها  تـأثیر  اصـلی  ). ایـدة 23 :2010
 بـراي  محـیط،  تغییـر  طریـق  از از خشـونت  پیشـگیري 

 کـل  .گرفت شکل و جیکوبز نیومن سوي از بار نخستین
. بـود  کنترل مجـرم  از قبل جرم کنترل ایده، این هدف

و  بود متمرکز فیزیکی فضاهاي روي بر محققان چشمان
 ,Timothy(اسـت   بوده اصلی پرسش جرم با فضا رابطۀ

 نحـوي  بـه  محـیط  اگـر  ر،دیگـ  عبـارت  به). 2006:174
 شـده،  افراد نظارت موجب بهبود بتواند که شود طراحی

 تصـویري  برده و باال خود قلمرو به را آن کنان سا تعلق
کـاهش   مجرمانـه  هـاي فرصت کند، ایجاد فضا از مثبت
مانـد   خواهند باز جرم ارتکاب از مجرمان و یافت خواهد

)Cozens et al, 2005: 328( .در جـرم  از ترس واقع در 
 از گتر بزر نفاق، مشکلی عامل یک عنوان به جامعه یک
 احسـاس در  که جاهایی از اغلب مردم  .است جرم خود

 نـاامن  کلـی  طـور  به و آسیب دیدن بودن، خطر معرض
 هـا محـیط  ایـن  تدریج به و کنندمی دارند، دوري بودن

 انـد، نبـوده  ناامن واقعاً ابتدا در اگرچه ،شوندمی متروك
 هـاي فعالیـت  و براي سوءاسـتفاده  هاییمکان به اکنون

 کـه  ایجـاد محیطـی   بنابراین ؛شوندمی تبدیل مجرمانه
 و تـرس  بـدون ( رويپیـاده  بـه  تشویق و جذب را مردم
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 افـزایش  را ناظر مردم شمار واقع در بکند، )حس ناامنی
 مـردم،  خود امنیت براي نیروي مردمی این که دهدمی

 آن دررا  ت زنـدگی کیفیـ  و کنـد مـی  عمـل  قوي بسیار
ــزایش محــیط ــد (مــی اف  ,Lubuva & Mtaniده

) ســه رکــن اساســی   2004پــت تــرال (  ).2004:16

هـاي  پیشگیري از جرم را در حـوزة قـانون، پیشـگیري   
ي مناسب محیطـی  هاریزي و طراحیاجتماعی و برنامه

میداند که بدون توجه به آن نمی توان از جـرائم قابـل   
 .انتظار در محیط کاست

  

  
  )112:  2004 پترال،: منبع(  جرم از پیشگیري اصلی رکن سه :) 3( شکل

    
  تعریف نظري متغیرها :1جدول 

  تعریف  شاخص  متغیر
  )فضا در منظر اجزاي بدنه، کف،(  فضا فرم نمایانی قابلیت  فضا فرم

 محیطی و بصري آسایش
  

 _بصري  آلودگی _نمادي آلودگی
  نور آلودگی

 _ هانشانه و یمعال با مناسب یابی جهت
 مصالر نوع و رنگ فرم، نظر از نماها هماهنگی

 نه( فضا مناسب نورپردازي _آسمان خط و
  )خیرگی نه تارینی

 فضا اندازة
  انسانی مقیاس دارابودن  مقیاس فضا  

 نفوذپذیري و فضایی سازمان
  هاارتباطات و تعداد دسترسی  

طراحی مناسب فضا به لحاظ ارتباطات فضایی 
همچنین کردن عناصر در فضا و  و لینک

  در فضاتأمین دسترسی مناسب 

 کاربري و مسکن کیفیت
  

خدمات و  _ي مسکونی هاواحد
  هافعالیت

 _سکونی با کیفیت هاي متامین کاربري
هاي مورد نیاز این خدمات و کاربري

  ي مسکونیهاکاربري
 

  تعریف نظري متغیرها
 شده ثبت کاربرد اولین ،1988 سال در: روش پژوهش

ت هـا نقشـۀ  وسـیله  بـه  امنیـت  و نظم ایجاد سیاست از
ت هاسیاستشد.  گرفته شکل زمینه پلیس، در5  اسپات
 وقـوع  نـرخ  کـاهش  در جرمنقشۀ  استفاده از با  اسپات

                                                             
5. Hot spot 

 پلـیس  ادارات در سرعت به و بوده جنایت موفق و جرم
ــاالت  در ــر ای ــده، سراس ــرا متح ــد اج  2013:6( ش

Merigan,شـده  ارائه مدل از استفاده با این بخش ). در 
 نـرم  معیارهاي کالبـدي در  کمک به 2شماره  شکل در

 شـهر   ت اسـپات هـا نقاط نقشۀ 6آرك جی آي اسافزار 

                                                             
6. Arc Gis 
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 شهر  ت اسپاتهانقاط نقشۀکنیم .  می ایجاد را همدان

 خیـز  مجـر  محـالت  که جـزو  محله تعدادي انتخاب به

 شود.می هستند منجر نظر مورد شهر ناامن
ــن در ــه مطالعــ    ای ــدا ب ــژوهش ابت ــاریف و  ۀپ تع

امنیـت عمـومی شـهري و     ةهاي نظري در حوزضرورت
همچنین نقش کالبدي شهر در کاهش و پیشـگیري از  

به این ترتیب اصـول   جرایم شهري پرداخته شده است.
گـذار بـر   ر در زمینه معیارهـاي محیطـی تأثیر  مورد نظ

و تحقیقــات کــاهش جــرم و جنایــت از مبــانی نظــري 
اطالعـات الزم از  همچنین  ؛استخراج شده استگذشته 

ین مرحلـه از  وضع موجود شهر برداشت شده است در ا
هـاي  برداري، مراجعه به ارگانهاي میدانی، عکسروش

ي انتظـامی، اطالعـات   مربوطه مانند شـهرداري و نیـرو  
ی آوري و تبیین شد. سپس به روش کممورد نظر جمع

ز وضـع موجـود   شـده ا آوريبه تحلیل اطالعـات جمـع  
و  آرك جـی آي اس  پرداخته و با استفاده از نـرم افـزار  

، اقـدام  همـدان شهر  کلد اسپات  وت اسپات  هاۀتهیه نقش
خیـز)  (جرمامن محالت ایمن و نا به شناسایی و انتخاب

بعـد بـا اسـتفاده از     ۀشده است. در مرحلـ  همدانشهر 
هـاي تحلیـل   و بـا اسـتفاده از آزمـون    )SPSS(افزار نرم

ــک ــانس ی ــه   واری ــل رگرســیون چندگان ــه و تحلی طرف
)HMR( هاياساس معیاربه مقایسه محالت انتخابی بر 

پرداخته و معیارهـاي مـورد سـنجش و نتـایج      کالبدي
صورت نقشه، جدول و تصاویر ارائـه شـدند.   ه مقایسه ب

نامه طراحی شده با مقیـاس  ها نیز از طریق پرسشداده
هـاي میـدانی و   تتایی لیکـرت و همچنـین برداشـ   پنج

ــ  ــاحبه ب ــاهدات و مص ــد همش ــت آم ــیح  دس و در توض
ــژوهش   پرســش ــن پ ــه در ای ــد گفــت ک ــز بای ــه نی نام

نامـه بـه شـکلی    طراحی شـده در پرسـش   هايسشرپ
ي هـا ند که دقیقـا مـرتبط بـا معیارهـا و شـاخص     هست

امنیت اجتماعی باشند و این  کالبدي مرتبط با احساس
ن و کارشناسـان  ها را عالوه بر بررسی متخصصاشاخص

مورد بررسی قرار دهنـد   محالت نیز از نظر ساکنان آن
ی را خـارج  ها بر امنیت اجتماعنثیرگذاري آو میزان تأ

ـ   کنیم در واقع این پژوهش، دسـت  هحاصل اطالعـات ب
آمده از نظرات ساکنان ( خارج کردن احساس امنیـت)  

رات متخصصان در این زمینه اسـت. حجـم نمونـۀ    و نظ

امـن و  محـالت   شناسـایی  پـس از مرحلـۀ   پژوهش نیز
دست آمـد کـه   هخیز با استفاده از فرمول کوکران بجرم

بـا  خضر برابـر   ) و محلۀ285براي محلۀ رکنی برابر با (
ــ ) اســت. 345( ــه بررســی مشــکالت محل  ۀدرنهایــت ب

ــاامن خیــزجــرم ــه عنــوان ن ــرین محلــهب و  پرداختــه ت
 ادهدهـا  آن و کاسته شـدن  جهت رفعدر  يپیشنهادها
  .شده است

  
  پژوهش محدوده و قلمرو

 33 مـدارهاي  بـین  و ایـران  غرب در همدان استان
 عـرض  دقیقـه  48 و درجـه  35 تـا  دقیقـه  59 و درجـه 
 دقیقـه  36 درجه 49 تا دقیقه 34 و درجه 47 و شمالی

 همدان استان .دارد قرار مبدأ النهار نصف از شرقی طول
 بـه  جنـوب  از قـزوین،  و زنجـان  هاياستان به شمال از

 بـه  غـرب  از و مرکـزي  استان به شرق از لرستان، استان
 محـدود  کردسـتان  استان از قسمتی و کرمانشاه استان

ــت. ــتردگی اس ــن گس ــتان ای ــدود اس  19493 ح
 و اسـت  کشور درصد وسعت  1/2 حدود و کیلومترمربع

 سـال  سرشـماري  کشـوري  تقسـیمات  آخـرین  پایـه  بر
 شهر، 21 ،شهرستان 8 شامل بعدي( اصالحات و 1375

 براسـاس  روستاسـت.  1120و دهسـتان  71 بخـش،  20
 کل 1390 سال مسکن نفوس عمومی سرشماري نتایج

شـهر همـدان از    .اسـت  نفر 548,378 همدان جمعیت
ر شرایط نسبتا مناسـبی قـرار دارد،   نظر سطح امنیت د

سیر این شهر نیـز بـه سـبب آن کـه     ااین تف اما با همۀ
از شـهرهاي تـاریخی    خت تمدن ایران بوده و یکـی پایت

متمرکـز بـا الگـوي    سـاختاري  کشور است، ایـن شـهر   
توسـط کـارل    1309د کـه در سـال   رینگ سیستم دار

فریش آلمانی طراحی گردید. باید توجه داشت که ایـن  
ذشــته تغییــرات کالبــدي نســبتا در طــی ادوار گ شــهر

زیادي را متحمل شده است. در واقع برخی منـاطق بـه   
ست که خارج طرح کارل بـوده و  این شهر اضافه شده ا

برخی نقاط در این شهر نیز داراي تغییـرات کالبـدي و   
اند که با طرح اولیه تفاوت زیـادي  زیادي شدهمحیطی 

ایـن موضـوع شـرایط بسـیاري از     یدا کرده اسـت کـه   پ
هـا و معیارهـاي شـهري از جملـه معیـار امنیـت       مؤلفه

رتی اجتماعی را دستخوش تغییر قرار داده است. به عبا
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در  پی این تغییرات کالبدي در شـهر همـدان نقـاطی    
وجود دارد که از لحـاظ امنیتـی دچـار مشـکل بـوده و      

تـر  سطح امنیت اجتماعی آن پایین بوده و از همه مهـم 
  پتانسیل جرم باالیی را ایجاد کرده است.

  
 حث اصلیب

منظـور  بـه  اسـپات  کلد و اسپات تهانقاط آنالیز
 مـدل  توضـیح  در: یـز خ جرم نقاط آوردن دستبه

 روش بـه  نظـر  نقاط مورد گفت، باید )5( شکل تحلیلی
 از اسـتفاده  بـا  بنـدي وخوشـه  فضایی آماري هايتحلیل

 آرك جـی آي اس افـزار  در نرم ت اسپاتهاتحلیل ابزار
جـرم   وقـوع  هـاي خام مکان يهاداده .شودمی مشخص

 ایـن  آوردن دسـت  و بـه  آنـالیز  انجـام  جهت درمحالت
دست آمده از مصـاحبه و گـزارش   به  اطالعات از نقاط،

 صـرفا  نقاط این .است همدان اطالعات از آگاهی استان
 هرگونـه  و فاقـد  داده نشـان  را جـرم  وقـوع  هـاي مکان

 مرحلـه  این علت در همین به  هستند دیگري اطالعات
 دارمعنـی  آماري، ارتباطـات  ي هاروش با شودمی سعی
 بـه  اقـدام  نهایـت  درو  یافـت  را تحلیلـی  نقاط این بین

 ت اسـپات هـا آنـالیز  رابـزا  .کرد خیزجرم نقاط شناسایی

 آمـاري  معنـادار  با جستجوي )Feature( نقطه هر براي
 را دارمعنـا  روابـط  یـا شـدت   میـزان  نقطـه،  خوشـۀ  در

 ت اسـپات هارا باال ارزش ي با هاخوشه و کرده سنجش
 نامـد را مـی  کلـد اسـپات  پـایین   ارزش با هايخوشه و
)Murray et al., 2001:320 محاسـبۀ  بـا  ابـزار  ). ایـن   
)Z-score  وp-value ( نشـان  مـا  بـه  هـر نقطـه   بـراي 

 این بین داريارتباط معنا آماري لحاظ از آیا که دهدمی
 نحـوة  درمـورد  نکتـۀ مهـم   خیر؟ اما یا دارد وجود نقاط

 فیلـدهاي  وجـود  عـدم  دارمعنـی  ایـن روابـط   محاسـبۀ 
 تنهـا  و اسـت  نقـاط  بـراي  ا)ه(وزن هایا ارزش توصیفی

 .هسـتند  دسترس در مکان در رویدادي و هاي خامداده
و  دارد قـرار  اختیـار  در هـا رویداد مکان فقط به عبارتی

 هـاوجود آن دهـی وزن یا ارتباط درمورد تی اطالعا هیچ
ــدارد،  ــا  ن ــالیزام ــاآن ــپاته ــد ت اس ــاي داده نیازمن ه

ایـن   کمـک  بـا  تـا  اسـت  وزن داراي و شده بنديخوشه
ت  هـا نقـاط  و کـرده  پیـدا  را داري معنـی  روابط هاوزن

 و خوشه مشکل این حل اي بر  .کند را مشخص اسپات
ــدي  ( ــنAggregateبنـ ــاداده ) ایـ ــتورات از هـ  دسـ

)Integrate  وcollect event( آرك جـی آي محیط  در 
  ).ArcGis, 2007:5است ( شده استفادهاس

  محالت شهر همدان برحسب ماهیانه و سالیانه کلد اسپات وت اسپات  ها: 4 شکل

  محالت شهر همدان (بر حسب سالیانه)ت اسپات  هانقشۀ  ر حسب ماهیانه)محالت شهر همدان (بت اسپات  هانقشۀ
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  )نگارندگان (ماخذ: GISافزار  منر در همدانت اسپات  هانقاط تحلیلی مدل :5 شکل
  

 منـاطق  4 شـکل  در شـده گفتـه   نکات به توجه با

 دار معنی ارتباط بیشترین که هستند نقاطی رنگقرمز

 نتیجـه  تـوان مـی  کـه  دارند جرم وقوع نقاط در بین را

 بـه  و هسـتند  خیزتـري  مجـر  مناطق نقاط، گرفت این

 شـهر  در تـري  امـن  نقاط رنگ آبی نقاط همین ترتیب

 .همدان هستند
 .هستند خیزتر جرم مناطق تر زقرم نقاط :هات اسپات

و  تـرین  امننـا  ناحیه شرقی است مشخص که ههمانگون
اگر  .هستند همدان شهر محالت ترین امن غربی ناحیۀ

ن و امـن را  امحـالت نـا  بخواهیم با جزییات بیشتر نام م

 عنـوان بـه  خضـر  توانیم از محلۀدر این نقشه ببریم می
رکنی بـه عنـوان   و از محله  تامن ترین محالنا یکی از
این دو محله را در  که برد. ترین محالت نامامنیکی از 

محالت ناامن و امن شهر  ترتیب نمایندةاین پژوهش به
 شـکل که موقعیت هر یک در  گیریمهمدان در نظر می

البته بایـد بـه ایـن    . ) نمایش داده شده است6( شمارة
نیـز ایـن مهـم     4 شـکل نکته هم توجه داشـت کـه در   
اط در نقترین ترین و امنبیانگر است که عالوه بر ناامن

یبـا در  رهاي شهر همدان تقاین شهر بقیه نقاط و ناحیه
  شرایط نرمالی قرار دارند.

  
  موقعیت مکانی محالت انتخابی رکنی و خضر :6 شکل
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 هر یـک از معیارهـاي  ثیرگذاري تأررسی میزان ب
 محـالت امنیت اجتماعی هـر یـک از    در کالبدي
 پاتت اسـ هـا با توجه به نقشـۀ  بخش، این در: انتخابی

خیـز) و   (جـرم   ت اسپاتهاشهر همدان از بین محالت
 رکنـی خیز) و (جرم خضر( امن) دو محله   کلد اسپات

تک گروهـی   tآزمون  توسط و(امن) انتخاب شده است 
 و مقایسه) HMRو آزمون  تحلیل رگرسیون چندگانه (

 ،شـوند مـی  آزمـون  و کالبديمحیطی  معیارهاي نظر از
 بـراي  اصـلی  شود معیارهـاي  یم مالحظه که همانگونه

 فضـا  اندازة ،آسایش بصري، فرم فضا از عبارتند مقایسه
در نهایـت کیفیـت    وسـازمان فضـایی و نفوذپـذیري     و

 بـراي  .اسـت  آمده نیز 2 شکل که در  مسکن و کاربري
 نامـه پرسش توزیع به اقدام معیارهاي امتیاز این تعیین

هـر دو   سـاکنان در  براي اي با طیف لیکرت از معیارها
بـه عنـوان   ( خضـر امن ) و  عنوان محلۀ(به رکنی محلۀ
) نتایج 4و 3، 2( هايولناامن) گردید. که در جد محلۀ

طرفه و هاي تحلیل واریانس یکزمونآمده از آدست هب
کالبـدي  اساس معیارهاي برتحلیل رگرسیونه چندگانه 

  مشخص گردیده است.
 هـاي تحلیـل واریـانس   طبق نتایجی کـه از آزمـون  
هر دو محله بـه  کالبدي یکطرفه در خصوص معیارهاي 

امنیـت اجتمـاعی    وثیرگذاري بر میزان جـرم  منظور تأ
یکـی از   به عنوان نماینـدة  رکنی دست آمد در محلۀهب

ان محالت امن شهر همـدان معیـار فـرم فضـا و سـازم     
ثرترین معیارهـا بـر   فضایی و نفوذپذیري به عنـوان مـؤ  

اهش جـرائم شـهري در   امنیت اجتماعی این محله و ک
ــ  دســت آمــده از هآن هســتند در واقــع طبــق نتــایج ب

گرفته در این محله مشخص گردیـد  هاي صورتآزمون
و اختالف میانگین  080/45که فرم فضا با میزان آماره 

ــایی و   59433/2 ــازمان فضـ ــار سـ ــین معیـ و همچنـ
ــاره   ــا آم ــذیري ب ــانگین   359/44نفوذپ ــتالف می و اخ

اري بـر  ثیرگذتبۀ اول و دوم تأبه ترتیب در ر 84457/2

. بـه  ))2(جـدول (  ندامنیت اجتماعی این محلـه هسـت  
هـاي میـدانی و   ارتی دیگر طبق آنچه که از برداشـت عب

ن ایـن محلـه بـه    ها و درنهایـت پاسـخ سـاکنا   مصاحبه
هـا  شده در این محله و آزمون آني توزیعهانامهپرسش

ین دهد که ایـن دو معیـار بـاالتر   آمده نشان میدستهب
اجتمـاعی ایـن محلـه    ثیرگذاري را بـر امنیـت   میزان تأ
ت اسـپات   هاهايطور که در نقشههمان است و گذاشته

این محلـه در منـاطق    ،این پژوهش نیز نشان داده شد
ته در این الب .ر قرار گرفته و رنگ آن سرد استامن شه

اي اصـلی  یک از این معیارهـ پژوهش زیر معیارهاي هر
تـري بـه   نیز مورد بررسی قرار گرفته است تا نگاه دقیق

تـري را  این مهم داشت و در این رابطه اطالعات جـامع 
بردن به این مهم که در هـر  دست آوریم . در واقع پیهب

یک از معیارهاي اصلی چه زیرمعیارهایی وجـود دارد و  
ثیري این میزان از امنیت اجتمـاعی چـه تـأ   هر یک در 

) نیز مشـخص  2که در جدول شماره ( ورط همان دارند
کالبــدي  اســت در هــر یــک از معیارهــاي اصــلی     

ــل     ــون تحلی ــق آزم ــود دارد و طب ــایی وج زیرمعیاره
ثیرگذاري هـر  طرفه صورت گرفته میزان تأواریانس یک

آنچـه از نتـایج جـدول    یک نیز مشخص گردیده است . 
اول ایـن   در معیـار رتبـۀ   دست مـی آیـد  ه) ب2شماره (

نایی و مرزبندي بـه  خوابررسی (فرم فضا) زیرمعیارهاي 
هــاي اول و دوم ایــن تأثیرگــذاري در ترتیــب در رتبــه

از طریق معیار اصلی فـرم   رکنی امنیت اجتماعی محلۀ
ن معنی است که با استفاده از این آفضا هستند این به 
ــی ــار م ــا   دو زیرمعی ــرم فض ــار اصــلی ف ــر معی ــوان ب ت

ریــزي در طراحــی و برنامــهشــت و ایــن نکتــه ثیرگذاتأ
تواند بسیار حـائز اهمیـت باشـد. البتـه     محالت امن می

ا بـر  باید توجه داشت کـه هـر چنـد در سـایر معیارهـ     
تري از لحـاظ  هاي پایینحسب امتیازات آزمون در رتبه

 ک به انـدازة اهمیت قرار دارند اما این معیارها نیز هر ی
  ثیرگذار هستند.خود در امیت محالت تأ
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  رکنیدر محله کالبدي نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه معیارهاي  :2ول جد
معیارهاي 

  آماره  اصلی
ضریب 
 معناداري

اختالف 
  آماره  زیر معیارها  میانگین

ضریب 
  نیانگیاختالف م  معناداري

  59433/2  0,000  080/45  فرم فضا

وضوح و هماهنگی 
  22874/2  0,000  001/34  هاساختمان

  98240/2  0,000  656/40  خوانایی
  57185/2  0,000  843/37  مرزبندي

آسایش بصري و 
  109/43  محیطی

0,000  

98255/2  

  56305/2  0,000  699/37  آلودگی صوتی

0,000  

  36950/2  0,000  867/34  آلودگی محیطی
آلودگی نور 

  33138/2  0,000  098/35  (تاریکی)

آلودگی رنگ (نوع 
استفاده از رنگ در 

  فضا)
313/43  0,000  24633/3  

  60850/2  0,000  500/37  اندازه فضا
توجه به مقیاس 
  13196/2  0,000  485/30  (مقیاس انسانی)

  08504/3  0,000  934/40  عدم وجود ازدحام

سازمان فضایی و 
  84457/2  0,000  359/44  نفوذپذیري

  29326/3  0,000  484/42  وضعیت دسترسی
وضعیت حمل و 

  39589/2  0,000  568/37  نقل

کیفیت مسکن و 
  50587/2  0,000  894/37  کاربري

کیفیت عمومی 
  51026/2  0,000  016/36  مسکن

بهره مندي از 
خدمات عمومی 
  واحدهاي مسکونی

274/38  0,000  50147/2  

 
نیـز بایـد    خضـر همچنین در خصوص آزمون محله 

ت هـا هـاي نقشـه  طور کـه در گفت که این محله همان
داغ و از جملــه نیـز نشـان داده شـد در نقـاط       اسـپات 

خیز شهر همـدان اسـت کـه ایـن     محالت ناامن و جرم
هاي آن نیز قابـل مشـاهده   زمونآمهم با نگاه در نتایج 

ــایج   اســت.  ــا نت ــام مقایســه ب ــر در مق ــارتی اگ ــه عب ب
قرار گیرد کامال مشخص اسـت   رکنیي محله هاآزمون

رمعیارهـا در  ی معیارهـا و حتـی زی  ریبـا تمـام  قکه در ت
 قرارگرفته است این مهـم بـا مشـاهدة    ترسطحی پایین

مشخص است. البته در این مرحلـه  کامال  هاسطح آماره
بر مقایسه این دو محله نیسـت چراکـه ایـن     فعال سعی

بعدي و با آزمون مخصوصی ( تحلیل  موضوع در مرحلۀ
رگرسیون چندگانه) مورد بررسی قـرار خواهـد گرفـت.    

ن مرحله بسیار حائز اهمیـت اسـت آن   چیزي که در ای
بـه  ت اسپات  هايهااست که در محله خضر که در نقشه

هر همـدان معرفـی   خیـز شـ  عنوان یکی از محالت جرم
ثیرگذاري هـر یـک از معیارهـاي    گردیده است سطح تأ

طبـق نتـایج    در این محله به چه میزان اسـت. کالبدي 
فـه  هاي تحلیـل واریـانس یکطر  دست آمده در آزمونهب

) مشـخص اسـت   3صورت گرفته که در جدول شماره (
ثیرگذاري معیارهاي اصـلی سـازمان   در رتبۀ اول این تأ

هـا بـه   فضایی و نفوذپذیري و کیفیت مسکن و کاربري
ثیرگذاري بر امنیت اجتمـاعی در  ترتیب در رتبۀ اول تأ

هـاي  زمـون آاین محله قرار دارند . به عبارتی از نتـایج  
طـور اسـتنباط   توان اینمحله میصورت گرفته در این 

خصوص این میـزان از امنیـت اجتمـاعی در    کرد که در
ري این محله دو معیار اصلی سازمان فضایی و نفوذپـذی 

ها بیشترین تـأثیر  و همچنین کیفیت مسکن و کاربري
ثیر در جهـت کـاهش امنیـت    اند کـه ایـن تـأ   را داشته

 تـوان در واقـع مـی   .اجتماعی در این محله بـوده اسـت  
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فوذپـذیري و شـرایط   طور گفت که محـدودیت در ن این
ــاربري  ــب ک ــایی   نامناس ــازمان فض ــین س ــا و همچن ه

مـورد بررسـی در ایـن    کالبـدي  نامناسب در معیارهاي 
عی و تلقی ایـن محلـه   محله دلیل کمبود امنیت اجتما

البتـه   خیز در شـهر همـدان اسـت.   به عنوان محلۀ جرم
آزمون زیرمعیارهاي توان ریزتر کرد و با این مهم را می

بـودن امنیـت    علت پایینکالبدي هر یک از معیارهاي 
تر مورد بررسی قرار داد چیزي که در اجتماعی را دقیق

این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت . بـه طـور     
سازمان فضـایی و   معیار اصلی ,مثال در زیر معیارهاي 

و  T= 33.575ها با آماره وضعیت دسترسی نفوذپذیري
یشتر بر معیار بثیرگذاري تأ 13433/2اختالف میانگین 

اصلی نسبت به زیرمعیار دیگر در این بررسی قرار دارد 
هاي اصلی در این سطح توان یکی از علتدر نتیجه می

از امنیت اجتماعی در این محله را کمبـود دسترسـی و   
 نفوذپذیري پایین این محله دانست.

  
  خضردر محله کالبدي ریانس یکطرفه معیارهاي نتایج آزمون تحلیل وا: 3جدول 

معیارهاي 
ضریب   آماره  اصلی

 معناداري
اختالف 
ضریب   آماره  زیر معیارها  میانگین

 معناداري
اختالف 
  میانگین

  90547/1  0,000  019/34  فرم فضا

وضوح و هماهنگی 
  90672/1  0,000  031/29  هاساختمان

  72015/1  0,000  985/28  خوانایی
  08955/2  0,000  604/28  بنديمرز

آسایش بصري 
  18097/2  0,000  036/36  و محیطی

  01493/2  0,000  731/28  آلودگی صوتی
  26119/2  0,000  247/29  آلودگی محیطی

آلودگی نور 
  39925/2  0,000  810/28  (تاریکی)

آلودگی رنگ ( نوع 
استفاده از رنگ در 

  فضا)
618/31  0,000  04851/2  

  77425/1  0,000  323/31  زه فضااندا
توجه به مقیاس 
  90299/1  0,000  010/31  (مقیاس انسانی)

  64552/1  0,000  877/27  عدم وجود ازدحام
سازمان 
فضایی و 
  نفوذپذیري

669/43  0,000  06343/2  
  13433/2  0,000  575/33  وضعیت دسترسی
وضعیت حمل و 

  99254/1  0,000  056/33  نقل

کیفیت مسکن 
  66231/1  0,000  220/37  کاربري و

کیفیت عمومی 
  68284/1  0,000  316/32  مسکن

بهره مندي از 
خدمات عمومی 
  واحدهاي مسکونی

954/32  0,000  64179/1  

 
ي معیارهـا  اسـاس  بـر  انتخـابی  محالت مقایسه
مده دست آهاستفاده از نتایج بدر این بخش با: کالبدي

ــه هــاي تحلیــل رگرســیون چندگااز آزمــون ) HMR(ن
کنـی  ) بـه مقایسـه دو محلـه ر   4جدول صورت گرفته (

خیز) خواهیم پرداخت. محله امن) و خضر (محلۀ جرم(
مشخص این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که 

میزان و یا مقدار هر یک از معیارهـاي اصـلی   گردد می
کالبـدي   هـاي ویژگیدر با وجود زیرمعیارهاي هر یک 

اجتمـاعی چقـدر اسـت و یـا بـه      بر امنیت در هر محله 
تر در مقایسه دو محله کدام معیارهـا بـه   عبارتی دقیق

ثیرگذار بر امنیـت اجتمـاعی و   ترین معیار تأعنوان مهم
گردنـد و میـزان تفـاوت آن    جرائم شهري معرفـی مـی  
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خیـز) چقـدر اسـت.    امن و جـرم معیار در هر دو محله (
ر ) د4دسـت آمـده در جـدول (   هنهایت طبق نتایج بدر

ثیر یا میزان تأ )Beta(نگاه اول مشخص است که میزان 
 کننـدگی یا میزان تبیین)R Square( و همچنین میزان

ی نسـبت بـه   در تمامی معیارهاي اصلی در محله رکنـ 
ع بیـانگر میـزان   و ایـن موضـو   محله خضر باالتر اسـت 

خضـر اسـت   رکنی نسبت به محلـه   امنیت باالتر محلۀ
اي قبـل نیـز مشـخص    هـ همان موضوعی که در آزمون

تـري بـه ایـن نتـایج     همچنین اگر نگـاه دقیـق  گردید؛ 

 رکنـی  داشته باشیم کامال مشخص است کـه در محلـه  
سازمان فضـایی و نفوذپـذیري و فـرم    معیارهاي اصلی 

ها به عنوان باالترین فضایی و همچنین کیفیت کاربري
ر این سـطح از امنیـت   ارزش و تاثیرگذارترین معیارها ب

یـز بـه   خیـز خضـر ن  ستند و در محلۀ جـرم اجتماعی ه
فضا و سـازمان فضـایی و    ترتیب معیارهاي اصلی اندازة

تـرین  نفوذپذیري و در نهایت فرم فضا بـه عنـوان مهـم   
این سطح از امنیت اجتمـاعی (   ثیرگذار برمعیارهاي تأ

  ند.خیزي) در محله خضر هستجرم
  

  در دو محله کالبدي هاي نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه معیار :4جدول 

ضریب   مدل
 میزان تأثیر معناداري  کنندگیمیزان تبیین  همبستگی

 محله رکنی
 948/0  000/0 898/0 948/0  فرم فضا

  664/0  000/0 441/0 664/0  آسایش بصري و محیطی
 898/0  000/0 698/0 835/0  اندازه فضا

 899/0  000/0 808/0 899/0  سازمان فضایی و نفوذپذیري
  970/0  000/0  941/0 970/0  یفیت مسکن و کاربريک

 محله خضر
 841/0 000/0 706/0  841/0  فرم فضا

 228/0 000/0 052/0 228/0  آسایش بصري و محیطی
 943/0 000/0 890/0 943/0  اندازه فضا

 901/0 000/0 812/0 901/0  سازمان فضایی و نفوذپذیري
 760/0 000/0 578/0 760/0  کیفیت مسکن و کاربري

 
 وجـه داشـت کـه در مقایسـه هـر دو محلــۀ     بایـد ت 

سازمان فضایی و نفوذپـذیري و همچنـین معیـار فـرم     
ر هر دو محلـه بـر   فضایی به عنوان دو معیار مشترك د

ین تفاوت کـه ایـن   ثیرگذار بودند با اامنیت اجتماعی تأ
رکنی باعث افزایش امنیت اجتماعی  دو معیار در محلۀ

این محله شده اما در محلـه   و کاهش جرائم شهري در
و بیشتر بر نـاامنی و جـرائم   خضر قضییه برعکس است 

شهري و در نهایـت کـاهش امنیـت اجتمـاعی در ایـن      
 دلیل این مهم در واقـع در نحـوة  محله دامن زده است. 

در  در کل ساختار و فرم محالت است سازمان فضایی و

گیـري  طراحی و شـکل  موضوع در نحوة واقع پاسخ این
شده هفته است که یکی با ساختار طراحیین محالت نا

انیـک  و منظم ( محله رکنی) و دیگري با ساختاري ارگ
. بایـد توجـه داشـت کـه     محله خضر) اسـت و نامنظم (

هده گردیـد  ها هـم مشـا  طورکه در نتایج بررسی همان
ثیرگـذاري بـاالیی را در میـزان    معیار نفوذپذیري نیز تأ

محله رکنـی باعـث بـاال    امنیت اجتماعی داشت که در 
جـرائم و در محلـه خضـر     رفتن سطح امنیت و کاهش

اعی و بـاال رقـتن جـرائم    آمدن امنیت اجتمباعث پایین
  ).7 شکلشهري است (
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محلھ رکنی محلھ خضر

 معیارهاي اساس بر انتخابی مقایسه محالت :7 شکل
  ثیرگذار بر امنیت اجتماعیکالبدي تأ

  
ــار د ــن معی ــع ای ــه خاصــیت در واق ــین دو محل ر ب

سـو نـدارد   عکوس دارد و در دو محلـه خاصـیت یـک   م
هر دو محله یـک معیـار   دلیل این امر چیست؟ چرا در 

هـا در  در واقع پاسخ این پرسـش اي ندارد؟ نتایج مشابه
و میزان نفوذپذیري به مرکـز محـالت   ها نوع دسترسی

هــاي چـه کــه از نتـایج مشــاهدات و برداشـت   . آناسـت 
 آید آن است که در محلـۀ هر دو محله برمی میدانی در

ــ ــنظم و طراحــی شــدة رکن ــرو ســاختار م ــا  ی پی آن ب
ــذیري منا ــبتاً نفوذپـ ــب و نسـ ــین   سـ ــاال و همچنـ بـ

شـود و  هاي استاندارد و قابل قبولی دیده مـی دسترسی
رفتن میزان نفوذپـذیري در ایـن محلـه    در نتیجه با باال

ت و نظارت اجتماعی و همچنـین پویـایی و میـزان رفـ    
آمد در این محله باال رفته و این موضوع کمک بزرگـی  
به میزان امنیت اجتماعی و کـاهش جـرائم شـهري در    

امـا ایـن موضـوع در محلـه خضـر کـامال        شـود، آن می
برعکس است و این محله با کمترین میزان نفوذپذیري 

ي هــاو کمتـرین میــزان دسترســی و همچنـین کوچــه  
 ال روبروست که نتیجۀوریت بسیار باارگانیکی و با محص

و  آن کاهش نظارت اجتماعی و کاهش پویـایی و رفـت  
به باال رفتن جرائم  نهایت آمد در این محله است که در

ــایانی    ــاعی کمــک ش ــت اجتم ــاهش امنی ــهري و ک ش
) مقایسـه معیـار سـازمان فضـایی و     5جدول ( کند.می

نفوذپذیري این دو محله را به صورت شـماتیک نشـان   
  داده است.

  
 معیار سازمان فضایی و نفوذپذیري دو محله رکنی و خضر شماتیک مقایسه: 5ول جد

 محله رکنی محله خضر

 

 

 

 
 ساختار و دسترسی ساختار و دسترسی
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 طول بلوك طول بلوك

 
 

 تفکیک پالك تفکیک پالك

  
 

کـه سـاختار دو   زمـانی  همچنین باید توجه داشـت 
 ) کـامالً 5جدول دهیم (ار میمحله  را مورد مقایسه قر

دلیل ارگـانیکی  هگردد که در محله خضر بمشخص می
بودن ایـن سـاختار میـزان نفوذپـذیري در ایـن محلـه       
پایین است و این چیـزي نیسـت جـز رعایـت نکـردن      

ي و طراحــی شـهري در ایـن محلــه   ریـز برنامـه  اصـول 
یی با طول زیاد که باعـث کـاهش   هاگیري بلوكوشکل

د و همچنـین تفکیـک غیـر اصـولی     دگـر دسترسی می
ــه افــزایش محصــوریت هــاي ســاختمپــالك انی کــه ب

ها و در نتیجه کاهش نفوذپذیري منجر شـده  دسترسی
  است.

  
 گیرينتیجه بندي وجمع

ــژوهش  ــن پ ــدف ای ــنجش  ه ــی و س ــأثیر  بررس ت
هـاي کالبـدي بـر میـزان امنیـت اجتمـاعی در       ویژگی

اسـتفاده از  ابتدا با  در است. این ارزیابی محالت شهري
جـرائم   کلـد اسـپات   و ت اسـپات  هـا هـاي تولید نقشه

بـا   هـا شهري در شـهر همـدان و تجزیـه و تحلیـل آن    
ي پارامتریـک  هـا آزمونو کالبدي معیارهاي استفاده از 

که سطح دقت باالیی دارنـد صـورت گرفت.اسـتفاده از    
امکـان شناسـایی     کلد اسپاتو ت اسپات  هاهاينقشه

الت امن شهر همـدان  مچنین محخیز و همحالت جرم
همچنین در این پژوهش بـا اسـتفاده از    را فراهم آورد؛

خصــوص آزمــون تحلیــل هــاي پارامتریــک بــهآزمــون
ــه ( ــزان  HMRرگرســیون چندگان ــان بررســی می ) امک

معیارهـاي کالبـدي بـر امنیـت     ثیرگذاري هر یـک از  تأ
شــهري در هــر یــک از محــالت جــرم خیــز و امــن و  

ثرترین معیار در معیارهاي مؤایی امکان شناس همچنین
توانـد  را فراهم آورد که این مهم مـی  محلههر کالبدي 

هـاي  نسبت به پژوهش پژوهش این هاي یکی از تفاوت
اصلی  هايگذشته باشد. به عبارتی دیگر یکی از تفاوت

هـاي گذشـته   پژوهش بهو شاید نقدي که این پژوهش 
اي بـه  جـه هـا تو چرا در این پـژوهش  دارد آن است که

کالبـدي  تـرین معیارهـاي    ثرترین معیـار و یـا مهـم   مؤ
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نیـت اجتمـاعی تشـخیص و شناسـایی     تاثیرگذار در ام
 گرفته به یـک هاي صورتشوند؟ و در اکثر پژوهشنمی

ــدي ت  ــاي کالب ــري از معیاره ــت  أس ــر امنی ــذار ب ثیرگ
کننــد. بــه طــور مثــال در پیــدا مــی اجتمــاعی دســت

 ايمقاله در )2007( زچمیت و نیمزپژوهشی که  توسط 
 دسترسی فضاهاي امنیت براي سنجش (روشی عنوان با

 معیارهـا و  ارائـه  بـه  صـورت گرفتـه اسـت    عمـومی)، 
 .انـد پرداختـه  فضـاها  امنیت سنجش براي هاییشاخص

 نظـارت،  قـوانین،  کلیدستۀ  چهار قالب در این معیارها
کـه از نظـر    اندشده تعریف دسترسی و محیطی طراحی

ارد امـا در  باهت زیادي را با این پـژوهش د روش کار ش
ترین ها و یا مهماین پژوهش به بررسی مؤثرترین معیار

پرداخته نشـده  ثیرگذار بر امنیت اجتماعی معیارهاي تأ
هـا پرداختـه   بندي ایـن شـاخص  است و صرفا به دسته

 نشان بسیاري هاي پژوهش باید گفت کهاست. و شده 
 کـاهش  یـا  افـزایش  در فیزیکـی  که متغیرهـاي  اندداده

 دارنـد  مهمـی  نقـش  شهري يهاوقوع جرم هايفرصت
 بـر  جیکـوبز کـه  هاي مثالی دیگر در این زمینه پژوهش

 قابلیـت  و الگـو  بـه  عمـومی  فضـاهاي  اهمیت تخصیص
 و دارد تأکیـد  شهري فضاهاي در مردم و حضور حرکت

 سـایر  بـا  فضاهایی طریق از دارند تمایل گوید مردم می
 دوري متـروك  فضـاهاي  از و کننـد  برقـرار ارتباط  افراد

هـا و معیارهــاي  کننـد امـا نگــاهی دقیـق بـر شــاخص    
هـا نـدارد کـه    تـرین آن کالبدي تاثیرگذار و کشف مهم

توان شباهت روش کار و خروج معیارهـا را در  البته می
ـ     ژوهش با پژوهشاین پ دلیـل  ه هـاي قبلـی دیـد امـا ب

ا بر امنیت ترین و تاثیرگذارترین این متغیرهکشف مهم
متفـاوت بـودن ایـن     اجتماعی گامی رو به جلو و دلیل

  هاي گذشته است.پژوهش با پژوهش
ــق و     ــاه دقی ــوع در نگ ــن موض ــخ ای ــع پاس در واق
ماجراجویانه به تمامی معیارها و زیرمعیارهاي کالبـدي  
ــهري و     ــالت ش ــاعی مح ــت اجتم ــذار در امنی تاثیرگ

هـاي دقیقـی چــون   هـا بــا روش آنهمچنـین مقایسـه   
هـا بـا   پارامتریک است که باید در پـژوهش  هايآزمون

ایـن پـژوهش بـا در      همچنین ها دقت زیادي شود؛آن
کل در ســاختار شــهر( نظــر گــرفتن مقیــاس پــژوهش

محـالت جـرم خیـز و     مقایسـه ) و نـوع  محالت شهري

ي پارامتریـک در معیارهـاي   هااز آزمون(استفاده امن نا
یـزان امنیـت   ثیرگذاري بر متأو هدف پژوهش()کالبدي

) اجتماعی و کاهش جرائم شـهري در محـالت شـهري   
شهري و شهرسازيریزي عد جدیدي به مباحث برنامهب 

ظر نیز گویاي تفـاوت خـود بـا    و از این ن کنداضافه می
ریـزي  نامـه . ایـن مسـئله در بر  هاي دیگر اسـت پژوهش

و  تشـخیص بـا  د جایی کـه  شهري  اهمیت بسزایی دار
ز و ناامن و همچنین محـالت  خیمحالت جرم شناسایی

و از همـه   امنیـت اجتمـاعی   بـا  در ارتبـاط  امن شهري
کالبدي ثرترین معیار ترین و مؤ تر با شناسایی مهممهم

نـوع سـاختار و شـکل     ثیرگذار بـر امنیـت اجتمـاعی   تأ
کنـد. نتـایج   را تعیین میمحالت شهري آینده  طراحی
 نشـان داد کـه دسـتیابی بـه     ها در این پـژوهش آزمون

تماعی و کاهش جرائم شهري سطح باالیی از امنیت اج
در ابتـدا بـا توجـه و بـا      برنامه ریزي شـهري  در زمینۀ
ــاينقشــهبررســی  ــد اســپات و ت اســپات  هــاه و  کل

شناسایی محالت نـاامن و امـن در سـاختار     وتشخیص 
تجزیـه و  و همچنـین  . با توجه به این مهم است شهري

ر بر امنیت اجتماعی ثیرگذاتحلیل معیارهاي کالبدي تأ
بر میزان امنیت و شناسایی تاثیرگذارترین این معیارها 

اجتمــاعی بــه بــازطراحی و ســاماندهی آن معیارهــا در 
کاهش جرائم شهري به  ساختار کالبدي محالت شهري

دست پیـدا کـرد. در    و سطح باالیی از امنیت اجتماعی
هـا و  دست آمـده از آزمـون  هتوجه به نتایج ب حقیقت با

) محله رکنی( امن دو محلۀهاي فسیر اطالعات آزمونت
میـزان  در ابتدا با مشخص شـدن  محله خضر) و ناامن (

ثیرگذاري هر یـک از معیارهـاي کالبـدي بـر امنیـت      تأ
ملی در ایـن پـژوهش   به نتایج قابل تأ اجتماعی محالت

هر یک از معیارهـاي مـورد   رسیدیم و آن این است که 
امنیت اجتمـاعی محـالت    تفاوتی بربررسی به میزان م

 ثیرگذار هستند اما آنچه کـه در ایـن بررسـی بسـیار    تأ
ثیرگذاري معیارها حائز اهمیت است آن است که نوع تأ

بــر امنیــت اجتمــاعی در هــر دو محلــه دقیقــا عکــس  
یی کـه در  هادیگر در بررسی عبارتیبه یکدیگر هستند.

طرفـه دو محلـه رکنـی    هاي تحلیل واریانس یکآزمون
امــن) و خضــر (محلــه نــاامن) صــورت گرفــت  محلــه(

مشخص گردید که در محله رکنی دو معیار فرم فضا و 
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ثرترین ان فضــایی و نفوذپــذیري بــه عنــوان مــؤ ســازم
معیارها بر امنیت اجتماعی این محله و کـاهش جـرائم   

دست آمده هشهري در آن هستند در واقع طبق نتایج ب
خص گرفتـه در ایـن محلـه مشـ    هـاي صـورت  از آزمون

و اخـتالف   080/45گردید که فرم فضا با میزان آمـاره  
و همچنین معیار سازمان فضـایی و  59433/2میانگین 

ــاره   ــا آم ــذیري ب ــانگین   359/44نفوذپ ــتالف می و اخ
اجتمـاعی ایـن محلـه تاثیرگـذار     بر امنیـت   84457/2

ي هـا ه از برداشتند. به عبارتی دیگر طبق آنچه کهست
ایـن محلـه    ساکناناسخ تا پها و نهایمیدانی و مصاحبه

شـده در ایـن محلـه و آزمـون     هاي توزیعنامهبه پرسش
دهـد کـه ایـن دو معیـار      ها بدست آمده نشان مـی آن

باالترین میزان تاثیرگذاري را بر امنیت اجتمـاعی ایـن   
ت هـا هـاي طورکـه در نقشـه  له گذاشته است همانمح

این پژوهش نیز نشان داده شـد ایـن محلـه در      اسپات
در قرار گرفته و رنگ آن سـرد اسـت،    اطق امن شهرمن
سازمان فضایی  ،جه باید گفت که دو معیار فرم فضانتی

ثیر مثبـت  تأو نفوذپذیري بر امنیت اجتماعی این محله 
تـرین محـالت   شته و این محله را بـه یکـی از امـن   گذا

امــا آنچــه کــه از نتــایج  شــهري تبــدیل کــرده اســت،
 مالًدست آمد کاهاامن) بمحله نهاي محله خضر (آزمون

خصوص آزمون محلـه  قضییه برعکس است. در واقع در
کــه در طورخضــر بایــد گفــت کــه ایــن محلــه همــان 

نیز نشان داده شد در نقـاط داغ  ت اسپات  هاهاينقشه
و از جمله محالت ناامن و جرم خیز شهر همدان اسـت  

هـاي آن نیـز قابـل    این مهم با نگاه در نتایج آزمون که
ر در مقام مقایسه بـا نتـایج   ه است. به عبارتی اگمشاهد
هاي محله رکنی قرار گیرد کامال مشخص اسـت  آزمون

در  تمامی معیارهـا و حتـی زیـر معیارهـا    در که تقریبا 
تر قرارگرفته است این مهـم بـا مشـاهده    سطحی پایین

ت. طبق نتـایج بدسـت   کامال مشخص اس هاسطح آماره
طرفـه صـورت   انس یکهاي تحلیل واریآمده در آزمون

) مشخص است در رتبـه  3( گرفته که در جدول شمارة
ثیرگذاري معیارهاي اصلی سازمان فضـایی و  اول این تأ

ها به ترتیـب در  نفوذپذیري و کیفیت مسکن و کاربري
ثیرگذاري بر امنیت اجتماعی در این محلـه  رتبه اول تأ

هـاي صـورت   قرار دارند . بـه عبـارتی از نتـایج آزمـون    

توان اینطور استنباط کـرد کـه   ه در این محله میگرفت
خصوص این میزان از امنیت اجتماعی در این محلـه  در

دو معیــار اصــلی ســازمان فضــایی و نفوذپــذیري و     
ها بیشترین تـأثیر را  کیفیت مسکن و کاربري همچنین

ثیر در جهــت کــاهش امنیــت انــد کــه ایــن تــأداشــته
تـوان  مـی واقـع  جتماعی در این محلـه بـوده اسـت. در   ا

اینطور نتیجه گرفت که علت قرارگیري محله خضـر در  
(جـرم خیـز) دو معیـار    ت اسـپات   هـا نقاط داغ نقشـۀ 

ــت   ــین کیفی ــذیري و همچن ــایی و نفوذپ ــازمان فض  س
طورکـه  هاي این محلـه اسـت. همـان   مسکن و کاربري

رکنـی باعـث    مشخص گردیـد ایـن معیارهـا در محلـۀ    
ث کـاهش  باع افزایش امنیت اجتماعی و در محله خضر

امنیــت اجتمــاعی گردیــده اســت. علــت ایــن مهــم را  
توان با استفاده از مقایسـه کلـی ایـن دو محلـه در     می

کـه بـا اسـتفاده از تحلیـل     خصوص معیارهاي کالبدي 
افـت  ) صـورت گرفتـه دری  HMRرگرسیون چندگانـه ( 

ثرترین معیار بـر میـزان   کرد. در واقع در این بررسی مؤ
ثیرگذاري هر ید و علت تأمنیت اجتماعی مشخص گردا

دست آمد به ه. آنچه از این نتایج بشدیک نیز مشخص 
این صورت است که در مقایسه هـر دو محلـه سـازمان    
فضایی و نفوذپذیري و همچنین معیار فرم فضـایی بـه   

ر هـر دو محلـه بـر امنیـت     عنوان دو معیار مشـترك د 
ثیرگذار بودند بـا ایـن تفـاوت کـه ایـن دو      اجتماعی تأ

ر در محله رکنی باعث افزایش امنیـت اجتمـاعی و   معیا
کاهش جرائم شهري در این محله شـده امـا در محلـه    

برعکس است و بیشتر بر ناامنی و جـرائم   موضوعخضر 
شهري و در نهایـت کـاهش امنیـت اجتمـاعی در ایـن      

 . دلیل این مهم در واقـع در نحـوة  محله دامن زده است
محـالت اسـت    در کل ساختار و فـرم  سازمان فضایی و

طراحی و شـکلگیري   درواقع پاسخ این موضوع در نحوة
شده هفته است که یکی با ساختار طراحیاین محالت ن

انیـک  و منظم ( محله رکنی) و دیگري با ساختاري ارگ
و نــامنظم ( محلــه خضــر) اســت. بایــد توجــه داشــت  

مشـاهده گردیـد    هـا هـم  همانطور که در نتایج بررسی
یرگذاري باالیی را در میزان امنیت ثمعیار نفوذپذیري تأ

رفتن داشت کـه در محلـه رکنـی باعـث بـاال      اجتماعی
سطح امنیت و کاهش جـرائم و در محلـه خضـر باعـث     
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آمدن امنیت اجتماعی و باال رقتن جـرائم شـهري   پایین
است در واقـع ایـن معیـار در بـین دو محلـه خاصـیت       

سـو نـدارد   عکوس دارد و در دو محلـه خاصـیت یـک   م
هر دو محله یـک معیـار   این امر چیست؟ چرا در دلیل 

هـا در  ي ندارد؟ در واقع پاسخ این پرسـش انتایج مشابه
ه مرکـز محـالت   ها و میزان نفوذپذیري بنوع دسترسی

هــاي چـه کــه از نتـایج مشــاهدات و برداشـت   . آناسـت 
آید آن است که در محلـه  میدانی در هر دو محله برمی

ــ ــ رکن ــنظم و طراح ــرو ســاختار م ــا  ی شــدةی پی آن ب
ــذیري منا ــه نفوذپ ــب و ب ــین   س ــاال و همچن ــبت ب نس

شـود و  هاي استاندارد و قابل قبولی دیده مـی دسترسی
رفتن میزان نفوذپـذیري در ایـن محلـه    در نتیجه با باال

نظارت اجتماعی و همچنـین پویـایی و میـزان رفـت و     
آمد در این محله باال رفته و این موضوع کمک بزرگـی  

اجتماعی و کـاهش جـرائم شـهري در    به میزان امنیت 
شود. امـا ایـن موضـوع در محلـه خضـر کـامال        آن می

برعکس است و این محله با کمترین میزان نفوذپذیري 
هــاي تـرین میــزان دسترســی و همچنـین کوچــه  و کم

ـ    روسـت کـه   هارگانیکی و با محصوریت بسـیار بـاال روب
آن کاهش نظارت اجتماعی و کـاهش پویـایی و    نتیجۀ
به باال رفتن  مد در این محله است که درنهایتو آ رفت

جرائم شهري و کاهش امنیت اجتماعی کمـک شـایانی   
ریـزي و طراحـی   موضوع بر اهمیت برنامـه این کند. می

واقـع  افزایـد. در اصولی و استاندارد محالت شـهري مـی  
نوع ساختار و سازمان فضایی محالت شهري و از همـه  

هري در کـاهش  تر میزان نفوذپـذیري محـالت شـ   مهم
ثیرگـذاري  م شهري و افزایش امنیـت اجتمـاعی تأ  جرائ

دسـت  هزیادي را دارد چیزي که از نتایج این پژوهش ب
ي در خصـوص ارتقـاء سـطح    پیشـنهادها نهایت درآمد. 

امنیت اجتماعی و کاهش جرائم شهري در محله خضـر  
آمـده در ایـن پـژوهش ارائـه     دسـت هبا توجه به نتایج ب

  خواهد شد.
  
  
  

 نهادهاپیش
ي این پژوهش مشـخص  هااز نتایج و یافتهطورکه همان

سـازمان فضـایی و نفوذپـذیري و    کالبدي  گردید معیار
همچنین شکل و فرم محالت شهري در میـزان جـرائم   

و همچنین امنیـت اجتمـاعی بسـیار تأثیرگـذار      شهري
واقع نوع ساختار محالت ( منظم و طراحـی  هستند در 

هـا  ش) و یا در نوع دسترسیخودجوشده یا ارگانیکی و 
و میزان نفوذپذیري محالت ( نفوذپذیري باال یا پایین) 

بنـدي در محـالت   و یا در جزییات طراحی و نوع بلوك
هـاي  شده و با طول استاندارد یا بلوکهاي طراحیبلوك(

گیـري  ستاندارد) و نحوة شـکل ارگانیکی و با طول غیر ا
لی) همـه و  اصـو هاي ساختمانی ( اصـولی یـا غیر  پالك

همــه در میــزان امنیــت اجتمــاعی محــالت شــهري و  
در نتیجـه ایـن   کاهش جرائم شهري تاثیرگذار هستند. 

پژوهش پیشنهاد بـر ارائـه راهکارهـایی را دارد کـه در     
مجمـوع افـزایش نظـارت محیطـی و در نهایـت ارتقـاء       

کـه بـه ترتیـب زیـر      شوندامنیت اجتماعی را منجر می
  است:
 در جهـت کـاهش   تانسیل باال شناسایی محالت با پ

خیز) و محالت امـن (آنـالیز   جرمامنیت اجتماعی (
  )کلد اسپاتو ت اسپات  هاهاينقشه

  ت ثیرگـذار بـر امنیـ   توجه به معیارهاي کالبـدي تأ
خیــز و اجتمــاعی محــالت شــهري (محــالت جــرم

  محالت امن)
 معیارهـا و   خیز و امـن از نظـر  مقایسه محالت جرم

ثیرگذار (تحلیل رگرسـیون  زیرمعیارهاي کالبدي تأ
  میان محالت) HMRچندگانه 

 ثرترین تشـــخیص و شناســـایی مهمتـــرین و مـــؤ
ي کالبــدي بــر میــزان امنیــت اجتمــاعی  معیارهــا

  خیز معکوس محالت امن)محالت جرممحالت ( 
     تالش در جهت بهبود و ارتقـاء امنیـت اجتمـاعی و

کــاهش جــرائم شــهري بــا اســتفاده از ســاماندهی 
  ي شناسایی شدهمعیارهاي کالبد

ن در ایـن  خصوص محـالت شـهري همـدا   این روند در 
ر طــی گردیــد:  پــژوهش بــه صــورت نمــودار زیــ    
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