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  چکیده
هاي بسیار روبرو  خود را با چالش روزة ریزي و اجرا، هر برنامههاي زیاد در مراحل مختلف  شهرهاي جدید ایران با داشتن ضعف

این شهرها دشوار کرده است. یکی از این  مشکل شده و زندگی را براي سکنۀ هایی که در بیشتر موارد تبدیل به کنند؛ چالش می
جهت که احساس امنیت بسترساز افزایش کیفیت   آن این شهرها است. از ت در بین سکنۀن بودن احساس امنیها پایی مشکل

شهرهاي ۀ ضرورت بهبود شرایط زندگی براي سکن ،شود زندگی است، نبود احساس امنیت نیز باعث کاهش کیفیت زندگی می
اصلی اقتصاد شهري یعنی بازار زمین هاي  دهد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر یکی از جنبه جدید، هدف این پژوهش را شکل می

و عملکرد اقتصادي مسکن بر احساس امنیت سکنه در شهرهاي جدید است. روش تحقیق مورداستفاده توصیفی است که ضمن 
بررسی  است. جامعه آماري مورد تحلیل شده SPSSافزار  و توسط نرم شده  نامه نیز استفادهکارگیري اسناد و مدارك، از پرسش به

نفر و  29952برابر بود با  1390سال به باالي صدرا بود که بر طبق سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال  15 ۀتمام سکنشامل 
آمده از  دست به ۀنفر بهدست آمد. نتیج 380درصد خطا برابر با  5با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه براي مطالعه با احتساب 

ریزي در رابطه با این بخش اقتصادي باعث شده سوداگران به سمت این  ه عدم توجه و برنامهها گویاي این امر بود ک نامهپرسش
زیاد و پراکنده است که  ساز همچنان بسیار و  آورند و باوجود گذشت بیش از دو دهه از آغاز تأسیس این شهر ساخت  شهر هجوم

هاي  هاي خالی بسیار، خیابان ست. این کارگاه عظیم با زمینصورت کارگاه ساختمانی عظیمی درآمده ا این شرایط، شهر به درنتیجۀ
خود شده  ۀموقت مانند کارگران فصلی باعث کاهش احساس امنیت بین سکن ۀخلوت، نبود احساس تعلق مناسب و وجود سکن

هاي بیشتر در بخشهاي دیریت و جلوگیري از واگذاري زمینتوان به ممی ترین پیشنهادهاي عملی براي این مشکل،عمده از است.
  شهر اشاره کرد.تر این هاي قدیمیجدید و تجهیز کردن بخش

  
  احساس امنیت، اقتصاد شهري، بازار امالك، مسکن، شهر جدید کلیدي: هاي واژه

  
 1مقدمه

ــه ــع برنام ــا جوام ــد ی ــهرهاي جدی ــده،   ریزي ش ش
هاتمام جوانب توسعه پیش  شهرهایی هستند که در آن

ــاخت ــروع س ــازها  و  از ش ــین میس ــوند تعی -Insa( ش

Ciriza, 2012:219 .( ــهري ــد، ش ــهر جدی ــوم ش مفه
شده  نوظهور است که روي زمینی تقریباً آزاد (یا اشغال

تر از یـک شـهر  گاهی مشخصـاً کوچـک توسط سکونت
دهکده یا روستا) پیروي طرحی براي احـداث و  -جدید

                                                             
  saeed.zanganeh@ut.ac.irنویسنده مسئول: *

 ,Panait( شــود تحــت نظــر متخصصــان ســاخته می

شهرهاي جدید در اروپا شکل گرفـت،  ةاید ).2013:57
ویژه در انگلسـتان و بعـدازآن فرانسـه و آمریکـا کـه  به

-Insa( کردند پیروي می 2وردها وبیش از ایده همگی کم

Ciriza, 2012:220 .( او در کتاب خود باغشهرهاي فردا
بیزاري خود را از شرایط ناسالم شهرهاي صنعتی بیـان 

ي زنـدگی شـهري و هـا کرد. باغشهرها بهتـرین ویژگی
 کردند ها دوري می روستایی را ترکیب و از مشکالت آن

)Hobson,1999:1.( 
                                                             
2. Ebenezer Howard 
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در حالی که شهرهاي جدید معاصـر ایـران قبـل از 
عمدتا تحـت تـاثیر رونـق صـنعت نفـت  1979 انقالب
ــد ــلی  )Ferdowsian, 2002( بودن ــش اص ــد نق و چن

صـنعتی، سیاســی، امنیتــی و پـذیرش جمعیــت مــازاد 
 ,Ziari and Gharakhlou( شهرها را بر عهده داشـتند

شـده بعـد از انقـالب   شهرهاي جدیـد احـداث )،2008
 از جمله پردیس؛ پرند و صدرا تـک عملکـردي اسالمی

عـد (جاذب جمعیت مازاد مادرشهر) هستند و هـم در بُ
ي زیـادي هـا عد عملی بـا چالشدر بُریزي و هم برنامه

یکی  ).Zamani and Arefi, 2013:112( روبرو هستند
توجــه  از ایـن مشــکالت کــه اخیــراً نیــز بیشــتر مــورد

قرارگرفته است، پایین بودن احساس امنیت بین سکنه 
مفهـوم امنیـت، قـدمتی بـه  در شهرهاي جدید اسـت.

و » اجتمـاع«وسعت تاریخ بشر و از جهتـی بـه مفهـوم 
تـدریج و بـا توسـعه  تقدم دارد. این مفهوم به» جامعه«

اي کـه  گونـه اي یافته است؛ به بشري تحول و ابعاد تازه
ــراغ  ــلحه)، س ــه اس ــعه (و ن ــت را در توس ــروزه امنی ام

). اهمیت توجـه بـه 1378:38گیرند (مؤذن جامی،  می
 ،جهت اسـت کـه احسـاس امنیـت احساس امنیت ازآن

بسترساز توسعه جوامع انسـانی اسـت و سـعادت یـک 
از ي امنیت و احساس ناشـی اجتماع درگرو حفظ و بقا

  ).1392:317 آن است (احسانی فرد و همکاران،
هاي معاصر در  ترین رویکرد مدنظر در پژوهش رایج

رابطه با امنیت بـه بررسـی تـأثیر شـرایط محیطـی بـر 
ــ ــه اســت و س ــهرها پرداخت ــت در ش ایر احســاس امنی

 افتـاده یـا در سـطح محـدود بررسـی  قلم ها یا از جنبه
توجـه  هاي کمتـر مـورد . یکـی از ایـن جنبـهانـدشده

هاي اقتصادي شهر بـر احسـاس  قرارگرفته، تأثیر جنبه
شهرها است. تحلیل اقتصادي بـه  ۀامنیت در بین سکن

هاي شهري با ماهیت کمتـر اقتصـادي  فهم بهتر پدیده
شـهري در هاي  کند؛ زیـرا بسـیاري از پدیـده کمک می

ــ ــل م ــت عم ــان مکانیســم قیم ــه،یجری ــد (زنگن  کنن
هدف از این پژوهش پی بردن بـه وجـود  ). 1389:10

رابطه بین چگونگی کـارکرد اقتصـادي مسـکن و بـازار 
که این تـأثیر طـی  احساس امنیت است و این امالك با

گیـرد. بررسـی مسـکن و بـازار  چه فرایندي شـکل می
امالك در شهرهاي بزرگ کاري بسیار پیچیده اسـت و 

هاي  بررسی این موضوع در یک شهر جدید کـه برنامـه
تر اسـت. بـه  تر با جمعیت کمتري دارد، عملی مشخص

الت عالوه ضـرورت رسـیدگی بـه مشـک این دلیل و بـه
 ۀهاي فراوان براي سکن شهرهاي جدید که باعث مشکل

اند، شهر جدید صدرا بـراي بررسـی انتخـاب  خود شده
  شد.

هایی هستند که از  امنیت و احساس امنیت موضوع
اما تحقیقـی  اند، گرفته بررسی قرار ت مختلف موردجها

صـورت مسـتقیم بـا موضـوع احسـاس امنیـت و  که به
 ازکارکرد اقتصادي امالك در ارتباط باشند یافت نشد. 

رویکردهاي متنوعی که دررابطه بـا امنیـت و احسـاس 
تـوان بـه ایـن چنـد  امنیت در شـهرها وجـود دارد می

) Space Syntax( مورداشاره کرد: نظریه چیدمان فضـا
هیلیر و هنسون بیـان شـد و بـا  ، توسط1980دهه  در

نگاهی ریخت شناسانه به شهر، به بررسـی روابـط بـین 
چیدمان  ).Hillier and Hanson,1984( فضاها پرداخت

بینند و درك این امر  طور ویژه بر آنچه مردم می فضا به
همچنـین شوند اشـاره دارد؛ دیگران دیده میکه توسط 

یـک  کننـد کـه نظـارت همسـایگان در طـول بیان می
تر از دیده شدن از هر نقطه از راه  مسیر، بسیار بااهمیت

   ).Schneider, 2007( یا حتی خانه خود فرد است
 مقالـه یـک در 2ویلسـون جیمـز و 1کیلینـگ جرج

 بـاعنوان ،1982 مارس در آتالنتیک ماهنامه در معروف
نظریه  ها محله امنیت و پلیس: شده شکسته هاي پنجره
 را بیـان کردنــد )Broken Window( شکسـته ةپنجـر

)Wilson & Kelling,1982 .( این نظریه بـر ایـن بـاور
 و زوال گویـاي مقیـاس،  کوچـک هـاي غفلت کـه است

 ضـد رفتارهاي تشویق موجب حتی که است تفاوتی بی
 به سرانجام مسئله واین شود می زیادي بسیار اجتماعی
ـــــرم ـــــاي جنایت و ج ـــــر بزرگ ه ـــــد می ت  انجام

ي هـا تزیـرا عوامـل محیطـی موقعی) 28:1390خانی،(
آورند، حتـی هنگـامی کـه بالقوه ترسناك را فراهم می

در طـول چنـد ). Warr,1990( جرمی رخ نـداده باشـد
اخیر نیز احساس امنیت موضوعی بوده است که از  دهه

ۀ . بـراي مثـال مقالـبررسی شـده اسـتجهات مختلف 

                                                             
1. George Kelling 
2. James Wilson 
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جرم و محیط شهري: تـأثیرات بـر سـالمت انسـان بـه 
اسـت. نتیجـه   اهمیت احساس امنیت پرداختـهبررسی 

ویژه ترس از جـرم،  این پژوهش نشان داد که جرم و به
سالمت ذهنی و جسمی قربانیـان را تحـت تـأثیر قـرار 

دهد و باعث تغییرات رفتاري با نتـایج وخـیم بـراي  می
در ). Santana and others, 2013(شود  تمام جامعه می

بررسـی احسـاس امنیـت تحـت عنـوان دیگـر اي  مقاله
سـاله شـهر تهـران و عوامـل  29تـا  15اجتماعی زنان 

اند  اجتماعی مؤثر بر پژوهشگران به این نتیجـه رسـیده
که تغییرهاي احساس امنیـت محـل سـکونت، پایگـاه 
اقتصادي و اجتماعی و احسـاس نظـم اجتمـاعی تـأثیر 
مثبت و مستقیم و متغیر پایبندي مذهبی تأثیر منفـی 

 احسـاس امنیـت اجتمـاعی زنـان دارنـد و معکوسی بر
  ).1388نوروزي و فوالدي، (

در رابطه با بررسـی احسـاس امنیـت در شـهرهاي 
شـده اسـت کـه در ایـن   هایی انجام جدید نیز پژوهش

هـاي  میان اکثر پژوهشگران بـه بررسـی تـأثیر طراحی
وجود ارزیابی میزان احساس  این اند. با محیطی پرداخته

: شهرهاي جدیـد، مـورد پـژوهشوندان در امنیت شهر
ها را نیز بررسی کـرده  شهر جدید اشتهارد، سایر مؤلفه

است و نتایج حاصل از آن نشان داد که این شهر داراي 
هاي اساسی امنیتی نیست و بین احساس امنیـت  مؤلفه

هایی همچــون ســرمایه اجتمــاعی، عملکــرد  و شــاخص
افـراد ها، نقش نیروي انتظامی و پایگاه اجتمـاعی  رسانه

 رابطه معناداري وجود دارد (احسـانی فـرد و همکـاران،
 2009بر اساس پژوهشی که کانایاما در سـال  ).1392

و درنتیجـه مشـکالت  1990 ۀانجام داده، در اواخر ده
مشهور شـد، ژاپـن در » اقتصاد حبابی«اقتصادي که به 

شـدت تحـت  عالوه ژاپـن به رکود اقتصادي فرورفت. به
 رهـۀآسیا بود. در همین بُ 98-1997تأثیر بحران مالی 

رو شـد؛ تعـداد  زمانی، ژاپن با افزایش شدید جرائم روبه
صـد در 160، افـزایش 2002شـده در   کل جرائم ثبت

 دهـد را نشـان می 1996شـده در  نسبت به جرائم ثبت
)Kanayama, 2009( شـده در شـهر  بررسـی انجام در

هاي ثانویـه ناشـی از  بارسلونا مشخص شد کـه هزینـه
و باعـث  آن اسـت ۀهاي اولیـ اتر از هزینـهوقوع جرم فر

اي کـه در  گونـه شـود. به تأثیر زیادي بر بازار امالك می

ها بـا کـاهش  خانـه ،ایـن شـهرنواحی با امنیت کمتـر 
این کاهش قیمـت در . رسند قیمت بسیار به فروش می

درصد هـم  1،27هایی با کمترین میزان امنیت تا  محله
اي  در مقالـه). Buonanno and others,2013( رسد می

و  بررسی گردیـدتري  صورت دقیق دیگر این تأثیرات به
کـه هـر رفتـار  بدست آمده گویاي این امر بـود ۀنتیج

درصد ارزش ملـک  1ضداجتماعی باعث کاهش تقریباً 
باعث کاهش  ،آمیز در خیابان مشابه و هر جرم خشونت

 شـود؛ ارزش ملک در خیابان مشابه میدرصد  2تقریباً 
رسـد جـرائم مـواد مخـدر و  که به نظـر می عالوه این به

شـده خـارج از خیابـان مـدنظر تـأثیري بـر  جرائم واقع
  ).Braakmann, 2012( داشته باشندقیمت ملک ن

دست، پژوهش دیگـري  هایی ازاین در کنار پژوهش
 9هاي جرم و جنایت را در طـی  نیز وجود دارد که داده

سال موردبررسی قرار داده است تا بـه چگـونگی تـأثیر 
حاصـل ۀ انواع جرائم بر ارزش مسکن پی ببـرد و نتیجـ

موردبررسـی نشانگر این امر بوده که از هفت نوع جـرم 
ــه ــا دزدي و  حمل ــت  تنه ــاهش قیم ــیم در ک هاي وخ

 Ihlanfeldt and( اند ها تأثیرگذار بوده مسکن در محله

Mayock, 2010( اي دیگر با عنوان جرم و  یا در مقاله و
انتخاب مسکونی: تحلیلی در سطح محله بر تأثیر جـرم 

شـده اسـت کـه  بر ارزش مسکن نیز به این نکتـه اشاره
ــ ــأثیرات معم ــکن ت ــت مس ــر قیم ــرائم ب ــرخ ج ول ن

هاي فقیـر،  کننده هستند و جرائم در تمام محلـه گمراه
آمیز  هاي خشونت متوسط و غنی وجود دارد و این جرم

ــر قیمــت مســاکن  ــأثیر را ب ــه بیشــترین ت هســتند ک
با این وجود هیچ  ).Tita and others, 2006( گذارند می

پژوهشی به صورت مشخص به بررسی چگـونگی تـاثیر 
ازار زمین و عملکرد اقتصـادي مسـکن یـک شـهر بـر ب

احساس امنیت شهروندان نپرداخته اسـت. وجـود ایـن 
رورت انجـام ایـن است که ض ها جاي خالی در پژوهش
  کند.تحقیق را مشخص می

  
  مبانی نظري

ــت:  ــت داراي دو بُاحســاس امنی ــی و امنی ــد عین ع
عـد ذهنـی آن احساس امنیـت در بُ مقولۀذهنی است. 

هاي  زمینـه افراد مختلـف بـا پیش بینگیرد که  قرار می
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ذهنــی مختلــف تفــاوت دارد. دلیــل اهمیــت احســاس 
ظهـور  ۀامنیت در این است که فضاهاي شـهري عرصـ

نمـایش زنـدگی روزمـره  ۀهاي انسانی و صـحن فعالیت
تـرین عوامـل  مردم در سطح شهر هستند. یکـی از مهم

حضور مردم، تـرس از وقـوع جـرم و بـزه  ةتهدیدکنند
هـاي  است. در صورت فقـدان امنیـت، افـراد از فعالیت

ــرده و عرصــه ــاب ک ــاعی اجتن ــه  اجتم ــومی ب هاي عم
دلیـري و ( شـود تحرك و راکد تبـدیل می فضاهایی بی

ماننـد آنچـه امـروز در بسـیاري از  )؛1392:3 پاکشیر،
  شود. شهرهاي جدید مشاهده می

هاي کمتـر موردتوجـه  از جنبهاقتصاد شهري: یکی 
ــه ــأثیر جنب ــت ، ت ــا امنی ــه ب ــه در رابط هاي  قرارگرفت

شـهرها  ۀاقتصادي شهر بر احساس امنیت در بین سکن
هاي  است. براي هر شهري پی بردن به تمـام پتانسـیل

هاي آن شـهر و  کارآمد زیرسـاخت ۀاش، عرض اقتصادي
به  )Inman, 2008:313( خدمات عمومی ضروري است

ــت  ــیدن اس ــک روش اندیش ــاً ی ــاد اساس ــالوه اقتص ع
)Witztum, 2011:4.(  در نتیجه تحلیـل اقتصـادي بـه

هاي شهري با ماهیت کمتـر اقتصـادي  فهم بهتر پدیده
کند. در این پژوهش برخالف بیشتر مطالعات  کمک می

تالش شده تا بخشی از کارکردهاي اقتصـادي،  ،موجود
بر احسـاس امنیـت را د بازار مسکن، و تأثیر این کارکر

  . کندسکنه بررسی 
ــازار مســکن و زمــین از کــارکرد  انتخــاب بخــش ب

علت بوده که اسـت کـه  این اقتصادي یک شهر جدید به
تـرین بـازار شـهرهاي جدیـد را  بزرگ ،این بخش خود

ترین  تشــکیل داده اســت. ایــن امــر کــه یکــی از قــوي
مـالك اســت کارکردهـاي اقتصــادي در شـهرها بــازار ا

اهمیت بازار خانـه و زمـین شده است.  تی پذیرفتهحقیق
ها جاي  در شهرهاي جدید، در بطن مفهوم و اهداف آن

صورت  جهت که مسکن و بازار زمین به ازآنگرفته است.
گذارنـد، الزم بـود  مستقیم بر احساس امنیت تأثیر نمی

تا متغیرهایی واسطه براي بررسی این امر تعیین شوند. 
متغیرهاي واسـطه و چگـونگی تأثیرشـان بـر احسـاس 

  شده است. تعیین شکلامنیت در 

  

  
  مفهومی تحقیق : مدل1شکل 

  
  روش تحقیق

این پـژوهش داراي دو متغیـر اصـلی اسـت. یکـی 
کارکردهاي اقتصـادي امـالك و بـازار زمـین در شـهر 
جدید صدرا و دیگري احساس امنیت سکنه است. براي 

این دو الزم است ابتـدا کارکردهـاي  ۀپی بردن به رابط
اقتصادي مسکن در این شهر بررسی شوند و سـپس بـا 
استخراج معیارهاي تأثیرگذار بر احساس امنیت از ایـن 

 بخش، به بررسی احساس امنیت سکنه پرداختـه شـود.
ــع ــاي  روش جم ــه کارکرده ــوط ب ــات مرب آوري اطالع

مسکن و بازار زمـین روش اسـنادي   اقتصادي در بخش
وده و اطالعت از آمار مربـوط بـه سرشـماري عمـومی ب

اند؛ در  شــده  اســتخراج 1390نفــوس و مســکن ســال 
 ۀرابطــه بــا متغیرهــاي احســاس امنیــت نیــز بــه تهیــ

مسکن و بازار زمین

نحوه تصرف محل 
سکونت

احساس امنیت کمترحس تعلق کمتراجاره اي

احساس امنیت بیشترحس تعلق بیشترمالکیت شخصی

قیمت کمتر ملک نسبت 
به مادرشهر

شکل گیري محیط افزایش ساخت و ساز
احساس امنیت کمترکارگاهی

شکل گیري فضاهاي بی ساخت خانه هاي دوم
احساس امنیت کمتر دفاع

شکل گیري فضاهاي بی رها کردن زمین ها
احساس امنیت کمتر دفاع

جذب جمعیت
احساس امنیت بیشتر وجود نظارت سکنه

احساس امنیت کمتر تنوع در جمعیت
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شده   آوري اطالعات میدانی پرداخته نامه و جمع پرسش
  است. 

 ،1390جمعیت شهر صـدرا بـر اسـاس آمـار سـال 
بـا احسـاس  نفـر اسـت کـه در رابطـه 38,143برابر با 

بررسی قرار گیـرد کـه  امنیت الزم است جمعیتی مورد
خودشان در جامعه حضور فعال داشته باشند. بـه ایـن 

سـال را از آن کـم شـد و  15تر از  دلیل جمعیت پایین
نفر. با اسـتفاده  29,952مانده برابر بود با  جمعیت باقی

از فرمول کوکران حجم نمونه براي مطالعه با احتسـاب 
دسـت آمـد.  نفـر بـه 380درصد خطا برابر شـد بـا  5
هــاي ســنی  نفــر کــه در گــروه 380ها از  نامــهســشپر

صورت تصادفی  هاي مختلف بودند به مختلف و جنسیت
  آوري شد. جمع

푛 =
1+ − 1

 

n= حجم نمونه 
Z=  مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد کـه در سـطح اطمینـان

است 1،96برابر % 95  
P=مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است 
q= درصد افرادي که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p) 
d= مقدار اشتباه مجاز 5%  

 50نظـر جنسـی  شده از آوري هاي جمع نامهپرسش
شـده   درصد بین مـردان توزیـع 50درصد بین زنان و 

 15درصـد بـین  2،47ظر سن افراد پاسخگو ن بودند. از
 7،13سـال،  34تـا  25درصـد بـین  3،26سال،  24تا 

 54تـا  45درصد بـین  7،8سال،  44تا  35درصد بین 
سال و بیشـتر سـن  55دهندگان  درصد پاسخ 4سال و 

دهندگان سـاکن فـاز یــک،  درصـد پاسـخ 69داشـتند. 
درصد آنـان  3،1ها ساکن فاز دو و تنها  درصد آن 6،29

  ا بودند.شهرهاي صدر ساکن باغ
  

  مطالعه محدوده مورد
ــیراز در  ــی ش ــمال غرب ــدرا در ش ــد ص ــهر جدی ش

کـه  "آهـوچر"وهوا به نـام دشـت  اي خوش آب منطقه
شـده.   تر اسـت واقـع متر از شیراز مرتفـع 300بیش از 

طور که در طرح جـامع  آن ).1384:1 مرادي مسیحی،(

شـده، فاصـله شـهر جدیـد صـدرا تـا   شهر صدرا بیـان
 ۀنتیجـ امـا در کیلومتر است؛ 14شیراز  مادرشهر یعنی

افــزودن دو شــهرك گــویم و دوکوهــک تحــت عنــوان 
صـدرا تـا شـیراز عمـالً بـه  ۀبه شیراز، فاصل 10 منطقه

 مخصوص آن بـه طـول هشـت کیلـومتر محـدود ةجاد
  شده است.

ــرح مکان ــاریخ  ط ــدرا در ت ــد ص ــهر جدی ــابی ش ی
ــازي و  6/2/1368 ــالی شهرس ــوراي ع ــویب ش ــه تص ب

ایران رسید و شرکت عمران شهر جدید صـدرا معماري 
 در اداره ثبـــت شــــیراز ثبــــت گردیــــد 6/6/1370
). اهـداف توسـعه شـهر جدیـد 1389:44 فـرد، ضیائی(

صدرا نیز منطبق با عملکرد منطقه شهري عبارت است 
هاي تخصصـی و  از:تأمین فضاي سکونت، مراکز فعالیت

هاي کوچک (طرح توسـعه و  خدمات آموزشی و کارگاه
  ).1374:127 مران شهر جدید صدرا،ع

تـوان بـه چهـار  طورکلی شهر جدید صـدرا را می به
بندي نمود: اسکلت اصلی شـهر کـه در  بخش زیر دسته

شده است، فـاز دو  فاز یک و در قسمت شرق شهر واقع
اراضـی واقـع در  در سمت غرب شهر، اراضـی باغشـهر،

 جلدي یک، طرح جامع شهر صدرا،(میان فاز یک و دو 
1389:9.(  

صدرا مکمل عملکردي شهر شـیراز و نقـش اصـلی 
آن پذیرش سـرریز جمعیـت مراکـز جمعیتـی منطقـه 
 شهري است (طرح توسعه و عمران شهر جدیـد صـدرا،

یی از ها ). این شهر از لحاظ اجتماعی با چالش1374:3
، کمبـود هـا جمله عدم مشارکت مردم در برنامـه ریزي

فرهنگی و نبـود امکانـات احساس تعلق، تنوع و تداخل 
فرهنگی مواجه است. از نظر اقتصادي نیـز تهدیـدهاي 
ــن  ــه ي ای زیــادي متوجــه ایــن شــهر هســتند از جمل

توان به هجوم بیش از حـد دالالن زمـین، تهدیدها می
ي مردمی در پیشبرد شهر، نبـود ها عدم وجود مشارکت

ــرمایه  ــدان س ــادي و فق ــدون اقتص ــزي م ــه ری برنام
صنایع سبک غیر آالینده  در زمینه هاي مطلوب گذاري

و وابستگی زیاد به مادر شـهر شـیراز اشـاره کرد(طـرح 
  ).2:1389جامع شهر صدرا، جلد یک، 
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  : موقعیت نسبی شهر جدید صدرا2شکل 

  

  
   سنی سکنه شهر صدرا -: هرم جنسی3 شکل

  )1390منبع: سازمان آمار ایران، سرشماري عمومی نفوس و مسکن (
  

  تحقیق  يها یافته
تأثیر کارکردهاي اقتصادي بر احساس براي بررسی 

پژوهش به اسـتخراج متغیرهـاي جدیـد این در امنیت 
پرداخته شد. از میان تمام کارکردهاي اقتصـاد در یـک 

کارکرد اقتصـادي امـالك و بـازار زمـین و  شهر جدید،
و  کنـدتر عمـل مـی از سایر کارکردهـا قـوي مستغالت

براي اثبات این امر که بازار مسکن و معـامالت امـالك 

ترین بازار اقتصادي در شـهر صـدرا  در حال حاضر قوي
آوري اطالعات میدانی اقـدام شـده  است از طریق جمع

فاز یـک (خیابـان است و دو خیابان مهم یکی واقع در 
نظـر  دانش) و دیگري واقع در فاز دو (خیابان ارتش) از

 بررسـی قـرار هاي معامالت امالك مـورد کاربري بنگاه
 اند.  گرفته
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متر خیابان دانش واقع در فاز یـک  1200در طول 
شـود، تعـداد  که خیابان اصلی شهر صدرا محسـوب می

شود. این تعـداد  بنگاه معامالت امالك مشاهده می 14
درصد از کل قطعات داراي کاربري در  26برابر است با 

ــت. ــان اس ــن خیاب ــی از خیابان ای ــلی و  یک ــاي اص ه
ش اسـت. پراکنـدگی شده در فاز دو خیابان ارت شناخته

ــز  ــان نی ــن خیاب ــار ای ــالك در کن ــامالت ام ــاه مع بنگ
موردبررسی قرارگرفته است و با توجه به نـو پـا بـودن 

هـا ود تنـوع کـاربري، تعـداد ایـن بنگاهاین فاز و کم ب
جالب است و خود گویاي تمرکز اقتصاد صدرا بـر بـازار 

 1200زمین و مسکن است.خیابان ارتش نیز در طـول 
داده  بنگاه معامالت امالك را جـاي 17ي خود متر ابتدا

است. درصد قطعاتی که کـاربري معـامالت امـالك در 
هـاي  کنار خیابان ارتـش را دارنـد از میـان تمـام زمین

  درصد است.  4،33داراي کاربري برابر با 
ــان نیمهتــراکم ایــن بنگاه ســاز ارتــش  هــا در خیاب

اه از قدري زیاد است که در برخی قطعات تا سه بنگـ به
شود. شدت این حالت بـا توجـه  یک قطعه نیز دیده می

کــه خیابــان ارتــش خیابــانی نوســاز اســت کــه  بــه این
هـاي  رسد و بیشتر زمین طرف به جاده خاکی می ازیک

وجود  شـود. بـااین آن فاقد کاربري هستند مشخص می
اي اسـت کـه بسـیاري  گونه سود بازار مسکن و زمین به

ک اتاقـک را بـه کـاربري بعد از ساخت منازل خـود یـ
تجــاري تبــدیل کــرده و مشــغول کــار در بــازار ملــک 

  هستند.
این اشاره مختصر به اهمیت بازار امالك در  از  پس

تأثیرگـذاري  ةاقتصاد شـهر صـدرا، بـراي بررسـی نحـو
مسکن و بازار زمـین بـر احسـاس امنیـت سـکنه، ایـن 
شاخص در دودسته کلی نحوه تصرف محل سـکونت و 

بررسـی مین و مسکن نسبت به مادرشهر قیمت کمتر ز
ــن دســته خواهــد شــد. ــک از ای ــر ی ــود داراي  ه ها خ

هایی هستند که در مدل مفهومی تحقیـق بـه  زیرشاخه
ــه به هــا اشاره آن ــود و در ادام بررســی تفصــیل  شــده ب
  .گردد می

براي بررسی نحوه  الف) نحوه تصرف محل سکونت:
تصرف محل سکونت از آمـار موجـود در سـازمان آمـار 

 د کـهبه این صورت بـوآن  ۀو نتیج استشده   استفاده

درصـد از خانوارهـا اسـتیجاري  74،59در شهر صـدرا 
. هسـتندمالـک نشـین مسـاکن  درصد 33،52و  است

سایر انواع مالکیت درصد بسیار پایینی را دارنـد. بـراي 
کل ایران، چگـونگی  درك بهتر وضعیت صدرا نسبت به

تصرف محل سـکونت بـین ایـن دو موردبررسـی قـرار 
گرفت؛ و نتایج گویاي تفاوت بسیار بودند. در کل ایران 

هایی بـا مالکیـت  درصد از خانوارها در منزل 65حدود 
که این میزان در صدرا به  درحالیکنند  خود زندگی می

یابد. از طرفی دیگر در کل  درصد کاهش می 34حدود 
ــدود  ــران ح ــکن  26ای ــاکن مس ــا س ــد خانواره درص

ــه در صــدرا حــدود  اســتیجاري هســتند درحالی  60ک
 کنند. هاي استیجاري زندگی می خانهدرصد افراد در 

توان  از این درصد باالي استیجاري بودن منازل می
در  ي شهر صـدراها جه را گرفت که بیشتر خانهاین نتی

صدرا در تملک افرادي هستند که تمکن مـالی بـاالیی 
دارند و بعـد از خریـداري کـردن منـازل بـراي کسـب 

بـه  سرمایهدهند؛و بیشتر دید  ها را اجاره می آن ،درآمد
کـه تنهـا  ها دارند تا مکانی بـراي زنـدگی. درحالی خانه

درصـد از خانوارهـا در منـازل خـود سـاکن  34حدود 
هایی هستند  درصد از خانوارها ساکن خانه 60هستند؛ 

شان نیست و حس تعلق زیـادي بـه آن  که جزو دارایی
مکـان  ها ممکـن اسـت هرسـال از خانـه نقل ندارند. آن

ها و محلـه کسـب  کنند و آشنایی زیـادي بـا همسـایه
حلـه ببیننـد کنند. افراد مستأجر اگر مشـکلی در م نمی

تواننـد  زیرا می ؛دانند کمتر خود را مسئول و درگیر می
کـه اگـر  مشکل را با جابجایی ساده حل کننـد درحالی

خانه در تملک خودشان باشـد، مشـکل محلـه مشـکل 
شـود و بـراي محافظـت از دارایـی  ها نیز حساب می آن

  کنند. خود براي بهبود شرایط اقدام می
بطه نحوه تصرف محل به چگونگی را پی بردنبراي 

هاي  احساس امنیت از طریـق تحلیـل سـؤالسکونت و 
کـه برقـراري ارتبـاط  آنجـا نامـه اقـدام شـد. ازپرسش

احساس امنیت و کارکرد اقتصادي بازار امالك و زمـین 
از یک  پرسشممکن نیست، براي رسیدن به پاسخ این 

  متغیر واسطه یعنی حس تعلق استفاده شد.
شهر صدرا  ۀاحساس تعلق سکنبراي بررسی میزان 

 ،به این شهر از چند سـؤال غیرمسـتقیم اسـتفاده شـد
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ها در یـک سـتون و  آوري تمـامی پاسـخ سپس با جمع
بندي مجدد، میزان احساس تعلق سکنه به شـهر  طبقه

صدرا در طیفی از بسیار کم تا بسیار زیاد مشخص شد. 
  مشاهده است.  ها در جدول زیر قابل این بررسی ۀنتیج

  

  شهر صدرا به این شهر ۀسکنمیزان احساس تعلق : 1 جدول

میزان احساس   نامعتبر  بسیار کم  کم  متوسط  زیاد  بسیار زیاد
  تعلق

  فراوانی  7 61  126  133  38  15
  معتبرهادرصد   0 16٫4 33٫8 35٫7 10٫2 4

  
نتیجــه بــر اســاس معیارهــاي موردبررســی  در

درصد از کل سکنه احساس تعلق کم  50٫1قرارگرفته 
و بسیار کمی را نسبت به شهر صدرا دارند و این یعنـی 
نیمی از جمعیت که مقدار بسیار زیادي است. از سـوي 

درصد از سکنه احساس تعلـق زیـاد و  14،2دیگر تنها 
رند که ایـن دا بسیار زیادي نسبت به شهر سکونت خود

  مقدار براي یک شهر بسیار کم است. 
مشـاهده اسـت   قابـل 1 طور کـه در جـدول همین

احسـاس  ،اي هسـتند هاي اجاره افرادي که ساکن خانه
ن به شهر صدرا و در عـوض مالکـاتعلق کمتري نسبت 

ساکن در صدرا احساس تعلق بیشتري نسبت بـه ایـن 
ــروه  ــی در گ ــتري فراوان ــین اجارهشهردارند.بیش ها  نش

متعلق به احساس تعلق کم و در گروه مالک نشین مـا 
  در گروه متوسط است.

ــر  ــاثیر متغیی ــل رگرســیون روي ت ــا انجــام تحلی ب
مستقل (نحوه تصرف محل سـکونت) بـر روي متغییـر 

برابـر بـا صـفر   sigوابسته (احساس تعلق)، عدد ستون
هرچـه در آینده نیـز بدست آمد. این بدان معناست که 

در پـی ستیجاري بودن امالك در صدرا افزایش یابـد، ا
علــق نیــز در ایــن شــهر جدیــد کــاهش احســاس ت آن
احساس تعلق با نحـوه  ۀبراي پی بردن به رابط د.یاب می

شـود.  تصرف محل سکونت از روش خی دو استفاده می
شـویم کـه عـدد سـتون  با آزمون خـی دو متوجـه می

Asymp. Sig. (2-sided)  یعنـی ؛ اسـتبرابـر بـا صـفر
یر احساس تعلق و نحـوه تصـرف متغاستقاللی بین دو 

محل سکونت وجـود نـدارد و ایـن دو بـه هـم وابسـته 
  هستند.

  

 همبستگی بین احساس تعلق افراد با نحوه ي تصرف محل سکونتشان آزمون خی دو پیرسون: 2جدول 
 Asymp. Sig. (2-sided) درجه آزادي ارزش 

 53.358a 16 .000 پیرسن خی دو
 000. 16 63.016 نسبت احتمال

Linear-by-Linear Association 9.819 1 .002 
دارتعداد موارد معنی  360   

a. 15 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .04. 
  

توان این نتیجه را گرفت که بین حـس تعلـق و  یم
 نحوه تصرف محل سـکونت رابطـه قطعـی وجـود دارد.

ــا مالکیــت خــود زنــدگی ها خانــهي کــه در افــراد یی ب
کنند حس تعلق بیشتري به شـهر دارنـد و افـرادي  یم

کنند حـس تعلـق  یمي زندگی ا اجارهي ها خانهکه در 
کنند. از سوي دیگر  یمکمتري نسبت به شهر احساس 

هرچــه احســاس تعلــق در یــک مکــان بیشــتر باشــد، 
شــود. پــس  یمبیشــتر  آنجــااحســاس امنیــت نیــز در 

 60توان گفت در شـهري ماننـد صـدرا کـه حـدود  یم
ي استیجاري هسـتند، ها خانهدرصد از مردم ساکن در 

آن احساس تعلـق  ۀسکنزیرا  ؛است کماحساس امنیت 
 درو ایـن تماد کمی نسـبت بـه شـهر خـود دارنـد و اع

یجه یکی از عملکردهاي اقتصادي ایـن شـهر جدیـد نت
یعنی برخورد سودجویانه با بازار ملک و زمین در ؛ است

  شهر صدرا.
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ب) قیمـت کمتـر ملـک نسـبت بـه مادرشـهر:       
شـده  گونه که در طرح جـامع شـهر صـدرا ذکـر همان
ایــن شــهر پــذیرش ســرریز  ۀیفــتــرین وظ مهم ،اســت

جمعیت شیراز است و اولین عامل جذب جمعیـت نیـز 
کـه مسـکن جـذاب باشـد چنـد  مسکن است. براي این

ترین این عناصر  توان نام برد که مهم عنصر اصلی را می
قیمت است. تا زمانی که قیمت مسکن در شهر جدیـد 

کمتر از شهر مـادر باشـد، بـراي  قابل توجهی ةانداز  به
دارد. بـه همـین  مالی ۀنتقال به شهر جدید صرفمردم ا

 ،دلیل کم بودن خدمات در شـهرهاي جدیـد دلیل و به
ر از مادرشــهر صــورت عمــومی کمتــ قیمــت مســکن به

و البته ایـن قیمـت پـایین مسـکن ها است نزدیک به آن
ه هاي گوناگونی را براي این شهر بـه همـراه آورد نتیجه

این عامل اقتصادي بر شهر که در  ةاست. چهار اثر عمد
انـد از:  گذارنـد عبارت احساس امنیت سـکنه تـأثیر می

هاي دوم، رهـا کـردن  وساز، ساخت خانه افزایش ساخت
شده و جـذب جمعیـت. در ادامـه   هاي خریداري زمین
 هریک از ایـن مـوارد بـا احسـاس امنیـت مـورد ۀرابط

  گیرد. بررسی قرار می
که صدرا یک شـهر  اینساز:  و  افزایش ساخت )1-ب

جدید است باعث شده که کـل شـهر بـه یـک کارگـاه 

بزرگ ساختمانی تبـدیل شـود و قیمـت کمتـر زمـین 
ـــت  ـــت را تقوی ـــن حال ـــهر ای ـــه مادرش ـــبت ب نس

هاي نـیم سـاخته،  ، سـاختمانهاي خـالی کند.زمین می
هـاي موقـت از  هـاي مـوقتی سـاختمان و اتاقک کارگاه
 شده در شـهرهاي جدیـد از آشنا و شناختههاي  صحنه

ــه صــدرا هســتند. ــزان  جمل ــه می ــردن ب ــی ب ــراي پ ب
وســـازها در صـــدرا از اطالعـــات مربـــوط بـــه  ساخت

مربـوط  1390سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 
سـال  شـده در هـر  به تعداد واحدهاي مسکونی ساخته

  استفاده شد و اطالعات زیر استخراج شد:
مسـکن در صـدرا تـا سـال وسـاز  کم بودن ساخت

قابل  1370با توجه به تاسیس این شهر در سال 1374
 و  سـاخت 84تـا  1375سال بـین 10در  توجیه است.

آن ایـن  از اما در شش سال بعـد ساز رشد زیادي دارد؛
وبیش یکسـان هـر سـال ادامـه دارد.  صورت کم رشد به

درصــد از کـل سـاخت منــازل  72،52صـورتی کـه  بـه
 1385، در شش سـال 1390تا سال  مسکونی در صدرا

نـرخ بـاالي ة دهند و این نشـان شده است؛  انجام 90تا 
هــاي  وســاز در ایــن شــهر و وجــود دائــم کارگاه ساخت

  ساختمانی در آن است.

  
  

  
 عداد واحدهاي مسکونی ساخته شده درنمودار تجمعی ت: 4 شکل

  )1390منبع: سرشماري عمومی نفوس و مسکن ( سال هاي مختلف
  

براي بررسی تأثیر این شرایط بـر احسـاس امنیـت 
هایی در مـورد میــزان احســاس  هــا ســؤال سـکنه از آن
ــان  ــاختمان«امنیتش ــک س ــاخته و  نزدی ــیم س هاي ن

» محل تجمع کارگران ساختمانی«و » هاي خالی زمین
از  ضــریب همبســتگی پیرســون بــراي پرســیده شــد. 

بررســی تــاثیر دو متغییــر بــر احســاس امنیــت ســکنه 
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 sig در سـتون  0فاده شد و با بدست آمـدن عـدد است
شـود کـه ضـریب همبسـتگی این نتیجـه حاصـل مـی

کاهش احساس امنیـت بـا ایـن دو معنادار است و بین 
  ر رابطه قطعی وجود دارد.متغی

نامـه در رابطـه ها در پرسشدر نتیجه ترکیب پاسخ
هاي نیم  نزدیک ساختمان«با میزان احساس امنیتشان 

محـل تجمـع کـارگران «و » هاي خالی زمینساخته و 
که درصد  نتیجه به این صورت حاصل شد» ساختمانی

احساس امنیت کم و بسیار کم در اطراف محل تجمـع 
ــــاختمانی  ــــارگران س ــــراف  56،8ک ــــد و اط درص

 71،7هــاي خــالی  هاي نــیم سـاخته و زمین سـاختمان

هاي در رابطـه بـا  درصد بود. بیشـترین فراوانـی پاسـخ
 29،4بـا » زدیـک بـه محـل تجمـع کـارگرانن«متغیر 

احسـاس امنیـت کـم و در رابطـه بـا  ۀدرصد در دسـت
ــخ ــر  پاس ــا متغی ــرتبط ب ــالی و  زمین«هاي م ــاي خ ه

درصـد در دسـته  43،1با » هاي نیمه ساخته ساختمان
 ادامـه در گرفتـه اسـت. احساس امنیت بسیار کم قـرار

 اطـراف در امنیـت احساس میزان آوردن دست به براي
 ترکیـب بـاال متغیر دو ساختمانی هاي کارگاه زدیکن و

 صـورت  بـه ونتیجـه شـدند بنـدي طبقه مجدد و شدند
  :آمد دست به زیر جدول

  
  ي ساختمانیها میزان احساس امنیت نزدیک کارگاه: 3جدول

میزان احساس   بسیار کم  کم  متوسط  زیاد  بسیار زیاد
  امنیت

  فراوانی 156  61  106  57  0
  درصد 41 16 28 15 0

  
اسـتخراج   بـاال قابـل جدولتوجه از  چند نکته قابل

یک از سکنه احسـاس امنیـت  که هیچ است. نخست این
هـاي کارگـاهی ندارنـد و  بسیار باالیی در اطراف محیط

صـدرا تـا  ۀدهـد کـه تقریبـاً تمـام سـکن این نشان می
درصـد از  57حدودي در شهر احساس ناامنی را دارند. 

سکنه احساس امنیت بسیار کم و کمـی دارنـد و تنهـا 
درصد احساس امنیت زیادي دارند.تمام این نتـایج  15

کند که در ایـن شـهر جدیـد کـه  این نکته را ثابت می
هاي سـاختمانی بسـیاري وجـود  هاي باز و کارگاه زمین

ه احساس امنیت بـاالیی ندارنـد و تـا دارد؛ بیشتر سکن
وسازها در ایـن شـهر در مقیـاس  زمانی که این ساخت

  باالیی ادامه دارد این حالت ادامه خواهد داشت.
کـه هنـوز بخـش  از سوي دیگـر متأسـفانه درحالی

کاره  هاي فاز یک ساخته نشـده و نیمـه بزرگی از زمین
ننـد ها به نهادهاي مختلف (ما هستند با واگذاري زمین

ــاز دو  ــر) در ف ــامی و مســکن مه ــروي انتظ ــش، نی ارت
شــده  وسـازها و اســکان  در ایـن فــاز نیـز شروع ساخت
هاي خـالی در فـاز دو بسـیار بـاال  زمین مساحتاست. 

بوده و در کنار نبود خیابان واقعی با آسـفالت کشـی و 

بـین  و فاصلهبندي احساس امنیت در این بخش  جدول
  ت. بسیار کمتر اسفاز یک و دو 

هاي دوم  در مورد خانههاي دوم:  ) ساخت خانه2-ب
اي نیـز تعریـف  تعریف واحدي وجود ندارد. هر مطالعـه

شناسی هـم  لحاظ روش دهد و از خاص خود را ارائه می
تعیین آن بسیار مشکل اسـت. در فرهنـگ جغرافیـاي 

 ،هاي دوم خانـه«انسانی در این مورد چنین آمده است: 
هایی است که توسط خانوارهـاي سـاکن در نقـاط  خانه

شـود.  دیگر خریداري و یا به مـدت طـوالنی اجـاره می
هایی معموالً در نواحی روستایی قرار داشته  چنین خانه

شوند، داراي اسـامی  و براي مقاصد تفریحی استفاده می
 »هاي تعطیالت نیز هسـتند هاي آخر هفته و خانه خانه

). در مـورد 1387:20 و همکـاران،(مهدوي حاجیلوئی 
هایی هستند که بیشتر در  هاي دوم خانه صدرا نیز خانه

شده و مالکان آن در شیراز زنـدگی   بخش باغشهر واقع
کنند و براي آخر هفته و روزهـاي تعطیـل بـه ایـن  می

  آیند. ها می خانه
ها به اجاره  ها براي جشن ها و خانه برخی از این باغ

هــا در بخــش باغشــهر  شــوند و عمــوم کاربري داده می
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هـاي متنـوع و پویـا  مسکونی و بـاغ اسـت و از کاربري
هایی کـه طـی فراینـد  نتیجـه صـحبت خالی است. در

نامه با مردم شد این نکتـه مشـخص آوري پرسش جمع
تی نسبت به بخـش صدرا دید مثب ۀشد که بیشتر سکن

این بخش بر احساس  ةباغشهرها ندارند و شایعات دربار
  ها تأثیر بسزایی گذاشته است. امنیت آن

براي پی بردن به میزان احساس امنیـت در بخـش 
دوم را  ۀکـاربرد خانـهاي آن  خانـه ةباغشهرها که عمد

یده شـد و نامه پرسـهایی در غالب پرسشدارند پرسش
 صورت زیر بهدست آمد. ها بهبررسی این سؤال ۀنتیج

درصد از سکنه در بخـش باغشـهر احسـاس  59،7
امنیت کم و بسیار کمی دارند که مقدار بسـیار بـاالیی 

دهد که بیشتر مردم به این محـیط  است. این نشان می
درصد از مردم در ایـن بخـش  7،3اعتماد ندارند و تنها 

راه احساس امنیت باالتري از متوسط دارند. اطراف بزرگ
طرف آن را باغشـهر گرفـت اسـت نیـز  صـدرا کـه یـک

درصـد از  58،2متوسط احساس امنیـت پـایین اسـت. 

سکنه در این بخش احساس امنیت بسیار کمی دارند و 
درصد از مردم احسـاس امنیـت بیشـتري از  12،8تنها 

با بررسی میزان احسـاس  در نهایت،حد متوسط دارند. 
 71،8شـود کـه  هاي خلوت دیـده می امنیت در خیابان

هاي خلـوت احسـاس امنیـت  درصد از مردم در خیابان
درصـد از افـراد در  5،5کم و بسیار کمی دارند و تنهـا 

هاي خلوت احساس امنیت زیاد و بسیار زیـادي  خیابان
  دارند.

ـــی بـــاهم  ـــاي مـــورد بررس ـــه معیاره در ادام
بخـش  را در اند تا میزان احسـاس امنیـت  هشد ترکیب
هاي دوم مشــخص کنــد. بعــد از ترکیــب مجــدد  خانــه
نامه پرسش 380بندي شدند. از بین کل  ها طبقه جواب
 320بنـدي مجـدد تعـداد  شده بعـد از طبقه آوري جمع

دار بودند و هـر سـه  عدد از آن براي این محاسبه معنی
 جـدوله شکل سؤال را پاسخ گفته بودند. خروجی آن ب

  زیر بهدست آمد:

  

  ي دومها تحت تاثیر وجود خانهمیزان احساس امنیت نزدیک : 4جدول

  بسیار کم  کم  متوسط  زیاد  بسیار زیاد
میزان احساس 

  امنیت
  فراوانی 109  144  51  16  0
  درصد 34 45 16 5 0

  
 اريــانک  قابل غیر تفاوت و بوده گویا جدول این

 .شود می مشاهده امنیت احساس میزان درصدهاي بین
 ساخت از حاصل فضاي ۀنتیج در افراد از درصد 79

 شهرها باغ که ها آن تمرکز محل اطراف و دوم هاي خانه
 و دارند؛ کمی ارـــبسی و کم امنیت احساس باشند می

 و دارند زیاد و متوسط امنیت احساس درصد 21 سایر
 ایجاد ۀنتیج در شده ایجاد فضاهاي در افراد از یک هیچ
  .ندارند را زیاد بسیار امنیت احساس ،دوم هاي خانه

 جدید شهر در دوم هاي خانه ساخت نتیجه در
 کم مردم بین در امنیت احساس شده باعث ،صدرا
 در دالیل این از یکی. دارد عمده دلیل چند که شود

 مد هاي عامل ولی دارد وجود شایعات و مردم ۀاندیش
 بیشتر در خانه بودن خالی مانند پژوهش این در نظر

 مردم کمتر حضور و کاربري تنوع نبود سال، روزهاي

 اـفضاه بخش این در که شده باعث اه خیابان سطح در
 نیز 7شکل  در که طور  همین و باشند؛ دفاع بی عمدتاً
 میزان باشد تر دفاع بی فضایی چه هر شد داده نشان

  .شد خواهد کمتر آن در نیز امنیت احساس
 حاصل نتایج از یکیدیگر :ها زمین کردن رها) 3- ب
 که است این شهر مادر به نسبت امالك کمتر قیمت از

 خریداري جدید شهر در را هایی زمین ها ارگان و افراد
. کنند می رها را آن وساز ساخت بدون بعد و کنند می
. باشد گوناگون عامل چند حاصل تواند می حالت این

 پول مقداري متوسط درآمد سطح با افراد که  این یکی
 صدرا در را زمینی خرید توان و کنند می آوري جمع را

 نتوان زمی کردن خریداري از پس ولی کنند می پیدا
 که این دیگر .ندارند آنرا روي ساختمان ساخت مالی

 گازه ادار یا انتظامی نیروي ارتش، مانند هایی ارگان
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 کنند می تهیه خود کارمندان براي را زمین مقداري
 توان نداشتن مانند گوناگون دالیل به کارمندان ولی

 تحویل از بعد صدرا در خدمات کمبود یا خانه ساخت
 رها ساز و  ساخت بدون را ها آن ،ها زمین گرفتن

 هاي زمین فراوانی که مسائلی از دیگریک. کنند می
 گرسودا افرادي که است این کند می زیاد را خالی
 از سود کسب نیت با شهر این در را مناسب هاي زمین
 عنوان به را ها آن ،اند کرده خریداري پیش ها سال

 با تا دارند می نگه نخورده  دست شکل به خود دارایی
 در نتیجه در و رود باالتر و باال زمین قیمت زمان گذر
 کسب را باالیی سود ها زمین این فروش با الزم زمان
  .کنند

 بــر خــالی هــاي زمین وجــود تــأثیر بررســی بــراي
 میـزان بـا رابطـه درهایی پرسش سکنه امنیت احساس
 هـايزمین که صدرا از اییمحله نزدیک امنیت احساس

 خیابـان و فاز دو بین بخش جمله از دارند زیادي خالی
  ها باهم ترکیـبسپس پاسخ. شد پرسیده دو فاز ارتش
اند تــا میــزان احســاس امنیــت درنتیجــه وجــود  شــده
ــب  زمین ــد از ترکی ــد. بع ــالی را مشــخص کن ــاي خ ه
 380 بنـدي شـدند. از بـین کـل ها مجـدداً طبقه جواب

بنـدي مجـدد  شـده بعـد از طبقه آوري نامه جمعپرسش
دار  ایـن محاسـبه معنـیها براي  عدد از آن 307تعداد 

نهایـت  بودند و هر چهار سؤال را پاسخ گفته بودند. در
ــی  ــکل خروج ــدولدر ش ــت. 4ج ــاهده اس ــل مش قاب

  
  

  ي رها شدهها در نتیجه ي وجود زمینمیزان احساس امنیت : 5 جدول

  بسیار کم  کم  متوسط  زیاد  بسیار زیاد
میزان احساس 

  امنیت
  فراوانی 123  132  43  9  0
  درصد 40 43 14 3 0

  
هاي رهاشـده و  درصد از سکنه کنار زمین 17تنها 

وساز احساس امنیت متوسط و زیاد دارنـد  بدون ساخت
درصد باقی در کنار این فضـاها احسـاس امنیـت  83و 

ل کـه احسـاس آبسیار کمی را دارند و حالت ایده کم و
نیـز وجـود نـدارد.  امنیت بسیار باال است در این مـورد

هایی از شـهر کـه قطعـات بـزرگ  صدرا به بخش ۀسکن
گویند و معموالً تـرجیح  ساخته نشده را دارد بیابان می

دهند در ساعات تاریکی اطراف این فضـاها نباشـند.  می
تـر هـم  طور که پیش این حالت همانۀ ترین نمون عمده

اشاره شد در بخش بزرگراه بین فاز یک و دو و فـاز دو 
ایـن دو  ۀنقشـ رار دارد که در بخـش کـاربري اراضـیق

هانشـان  هـاي خـالی در آن منطقه و میزان وجود زمین
 داده خواهد شد.

قیمت کم ملک  ۀآخرین نتیججذب جمعیت:  )4-ب
ــژوهش  ــن پ ــه در ای ــیراز ک ــه ش ــبت ب ــدرا نس در ص

جذب جمعیت است. این  ،گرفته است موردبررسی قرار
اش یعنـی جـذب جمعیــت  شـهر در پـی هـدف اصـلی

تر به جـذب جمعیـت  مسکن ارزان ۀسرریز شیراز با ارائ
پرداخته است. این جذب جمعیت دو اثر عمده دارد که 
هرکدام تأثیر متفاوتی بر احساس امنیـت دارد. ایـن دو 

گیري تنـوع  اند از وجود نظارت سکنه و شکل اثر عبارت
. براي بررسی تأثیر وجـود نظـارت درشـهر بـر فرهنگی

از آمـار  یت سکنه ابتدا بخشـی از اطالعـاتاحساس امن
مرتبط با مهاجرت به شهر صدرا در سرشماري نفوس و 

استخراج خواهـد شـد و سـپس بـا  1390مسکن سال 
ــات به ــت اطالع ــش دس ــق داده آمده از پرس ــه تطبی نام

  شود. می
 1390تـا  1385سال آمارگرفتـه شـده بـین  5در 
انـد و علـت  نفر به صدرا مهـاجرت کرده 23116تعداد 

  آمده است: 9شکل مهاجرت نیز در 
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   1390تا  1385علل مهاجرت به صدرا بین سال هاي  : 5شکل 
  )1390منبع: سرشماري عمومی نفوس و مسکن (

  
ترین علت مهاجرت به صدرا با اختالف بسیار  اصلی

است. به این معنی کـه » پیروي از خانوار«از سایر علل 
 1390تا  1385شده بین  حدود نیمی از مهاجران وارد

اند و  اشـتهعالقه یا مشوق شخصی به انتقال به صدرا ند
مکـان بـه  خانوار مجبور به نقل تنها به علت همراهی با

علـت اصـلی دوم دسـتیابی بـه مسـکن اند.  صدرا شده
تر مسـکن در  دلیل قیمـت پـایین هتر است که ب مناسب

برخی خانوارها تـرجیح  ،صدرا نسبت به مادرشهر شیراز
  مکان کنند.  دهند به این شهر نقل می

 آن از ،وجــود نظــارت ســکنه در نتیجــه مهــاجرت
گیرد که قیمت کـم ملـک جمعیـت را  جهت شکل می 

معیت تعداد سـکنه را بیشـتر کند و جذب ج جذب می
کند و هرچه تعداد سکنه بیشتر باشد میزان حضـور  می

طور که اشاره شد  شود. همان و نظارتشان نیز بیشتر می
هاي اخیر بـاال  میزان افزایش مهاجرت به صدرا در سال

بوده است. حال براي بررسی تأثیر این افزایش جمعیت 
زنـد بـر  بیشتري رارقـم مـی ۀکه نظارت و حضور سکن

باره پرسـیده شـد  ها دراین احساس امنیت سکنه، از آن
هاي خلـوت بـا  که میزان احساس امنیتشان در خیابان

هاي شـلوغ بـا نظـارت زیـاد  نظارت کم مردم و خیابان
  مردم چگونه است. 

آمده بیشتر افراد در هنگام  دست با توجه به نتایج به
 حضور مردم احساس امنیت بیشتري دارنـد و بـرعکس
هرچه نظـارت سـایرین کمتـر باشـد افـراد نیـز کمتـر 

صـدرا  ۀدرصـد از سـکن 60،9کنند.  احساس امنیت می

هاي شلوغ احساس امنیت زیاد و بسیار زیـاد  در خیابان
درصد از همین مـردم در  71،8را دارند و در عوض آن 

هاي خلوت احساس امنیت کم و بسیار کمـی را  خیابان
جهـت کـه   ایـن را ازدارند. پس این جذب جمعیت صد

دهد باعث افـزایش احسـاس  تعداد سکنه را افزایش می
  شود. امنیت می

از  ،دومین تأثیر جذب جمعیت بر احسـاس امنیـت
آن روي است که با جذب جمعیت تنوع فرهنگـی نیـز 

هاي  زمینــه شــود و افــرادي بــا پس در شـهر بیشــتر می
کننـد و در  مختلف در کنار هم در یک شهر زندگی می

شـوند.  هـم می ۀتـر همسـای تر اما مهم مقیاسی کوچک
ممکن است افرادي که در یک مجتمـع بـا تـراکم بـاال 

حتـی اقـوام گونــاگون ها و  کننـد از اســتان زنـدگی می
باشــند. بــراي بررســی ایــن امــر ابتــدا بــا مراجعــه بــه 

اسـتان محـل  1390سرشماري نفوس و مسـکن سـال 
بررسـی قـرار  شـده مـورد اقامت قبلـی مهـاجران وارد

  گیرد. می
 قـبالًدرصد  82،56نفر از مهاجران برابر با    19080

درصد برابـر  17،56در استان فارس ساکن بوده و تنها 
جز فارس بـه صـدرا  هاي دیگر به نفر از استان 4036با 

این است کـه بیشـتر  ةدهند اند.این نشان مهاجرت کرده
سکنه قبالً ساکن فارس بوده و تشابه فرهنگی بـاالتري 
دارند اما باید این نکته را نیز مدنظر گرفت کـه اسـتان 

هــاي مختلــف اســت کــه  فــارس خــود میزبــان قومیت
باشند.  ترك، لر و عرب میها شامل فارس،  بیشترین آن
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تر  اي دقیـق به همین دلیل براي بهدست آوردن نتیجـه
نامه دو سـؤال از سـکنه پرسـیده شـد از طریق پرسش

دهنـد  ها چیست و تـرجیح می که قومیت آن شامل این
 ۀچه قومیتی را در همسایگی خود داشته باشند. نتیجـ

صورت زیـر اسـتخراج  این دو پرسش به ۀحاصل از رابط
نفـر برابـر  224شده   آوري هاي جمع نامهاز پرسش شد.
دهنـد کـه قومیـت  ها تـرجیح می درصد از آن 60،2با 

نفـر  121شان با قومیت خودشان یکی باشد و  همسایه
درصد برایشان تفاوتی ندارد کـه قومیـت  32،5برابر با 
شان با قومیت خودشان یکی باشد یـا متفـاوت  همسایه

ــرجیح  7،3جز ایــن دو مــورد  باشــد. بــه درصــد نیــز ت
دهند با افرادي همسایه باشند که قومیتی متفـاوت  می

  با قومیت خودشان دارند.

این دو مورد متغیر یعنی قومیت افراد  ۀآزمون رابط
شان از کدام قومیـت  دهند همسایه که ترجیح می و این

باشد از طریق آزمون خی دو صورت گرفته و نتیجه بـه 
ــن صــورت حاصل ــده: ای ــه ش ــون خــی دو متوج با آزم

برابر  Asymp. Sig. (2-sided)شویم که عدد ستون  می
یعنی استقاللی بین دو متغیـر قومیـت و ؛ با صفر است

ترجیح قومیت همسایه وجود نـدارد و ایـن دو بـه هـم 
ی باکسـاندهنـد  یموابسته هستند. اکثر افـراد تـرجیح 

 و همسایه باشند که قومیتشان با خودشان یکـی اسـت
ــی ــایج  یک ــرغاز نت ــل ی ــاجران   قاب ــاب ورود مه اجتن
یري تنــوع فرهنگــی و قـومی اســت کــه بــراي گ شـکل

  شود. یمبسیاري باعث کاهش حس اعتماد و امنیت 

  
 پیرسونن خی دو همبستگی قومیت افراد با ترجیحشان براي قومیت همسایه: 6جدول 

 Asymp. Sig. (2-sided) درجه آزادي ارزش 
 674.531a 24 .000 پیرسن خی دو 
 000. 24 295.350 نسبت احتمال
Linear-by-Linear Association 25.503 1 .000 
   372 تعداد موارد معنی دار
a. 24 cells (68.6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .01. 

 
  گیري  تیجهن

 زندگی اصلی هاي شالوده از امنیت وجود لزوم
  شکل به که امنیت عینی واقعیت کنار در. است شهري

 نمود رخ تهدید وجود عدم و جرائم وقوع عدم
 عدبُ هرچند. دارد نیز ذهنی بعد یک امنیت کند، یــم

 است، رــمتغی افراد هاي ویژگی براساس امنیت ذهنی
 یک خصوصیات از دسته آن دقیق بامطالعه توان می اما

 افراد بیشتر در امنیت احساس کاهش باعث که شهر
 احساس درست، ریزي  برنامه با و کرد پیدا را شود می

 ۀسکن بین و شهر یک سطح در ممکن حد ات را امنیت
 آن از امنیت اســاحس به توجه اهمیت .برد باال آن

 در مناسب امنیت احساس نبود یا کمبود که است روي
 آن متوجه را بسیاري هاي زیان و ها آسیب شهر یک
 آن ۀسکن بین امنیت احساس که شهري کند؛ می شهر
  .است دور به پویایی و سرزندگی از باشد، کم

 بــر تأثیرگــذار گونــاگون عوامــل ،راســتا همــین در
 یـک امـا .بررسـی شـدند شهرها ۀسکن امنیت احساس

 عامل است، نگرفته قرار توجه مورد زیاد که مؤثر عامل
 کـه هایی جنبـه سـایر کـه وجـود  ایـن با .است اقتصاد

ــتر ــورد بیش ــه م ــرار توج ــد گرفته ق ــد( ان ــأثیر مانن  ت
 عملکردهـاي ۀنتیجـ در همگـی) محیطـی هاي طراحی

 در مشخصـی تحقیق حال  به تا هستند، شهر اقتصادي
  .است نگرفته صورت باره این

 یـک در اقتصادي کارکردهاي که است ذکر به الزم
 مفصـل بسیار ها آن بررسی و هستند وسیع بسیار شهر
 شهر یک اقتصاد بخشن تری فعال دلیل همین به. است

 بخـش ترین فعـال. شد انتخاب بررسی این براي جدید
 از اسـت عبـارت ایـران در جدیـد شـهر یـک اقتصادي

  .زمین بازار و مسکن بخش
 تصـرف نحـوه ۀدسـت دو در شده  انجام هاي بررسی

 شـهر مادر به نسبت ملک کمتر قیمت و سکونت محل
 نتـایج تأثیر واسطه متغیرهاي از استفاده با وشد  انجام

 احسـاس بـر گـروه دو این از یک هر عملکرد از حاصل
 قـراری بررسـ مـورد صـدرا جدیـد شـهر ۀسـکن امنیت
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 بیشـتر سـکونت محـل تصـرف ةنحـو لحـاظ از .گرفت
 ایـن و هسـتند نشین  اجاره صدرا جدید شهر در سکنه

 اعتمـاد و تعلـق احسـاس شـود می باعـث سکونت نوع
  .باشد شهرکمتر در کلی صورت به

 به نسبت صدرا در ملک کمتر قیمت دیگر طرف از
 تبـدیل و شـهر ایـن بـه سـوداگران هجوم باعث شیراز

 در کـه شـده بزرگـی سـاختمانی کارگاه به شهر شدن 
  شـکل شـهر در بسیاري دفاع بی فضاهاي هم  آن ۀنتیج

 خـود در بسـیاري جمعیـت جاذب شهر هم و اند گرفته
 مسـکن دنبـال بـه تنهـا جمعیـت ایـن بیشتر که شده
 باعـث نظارت بدون و دفاع بی فضاهاي. هستند تر ارزان

 جمعیــت وجــذب شــوند می امنیــت احســاس کــاهش
 تا سکنه تعداد افزایش با هم که دارد دوگانه عملکردي

 و اقشـار جذب با هم و برد می باال را امنیت مطلوب حد
 و کمتـر شـناخت باعـث جامعـه مختلـف هاي فرهنگ
  .شود می امنیت و اعتماد حس کاهش
 عملکـرد کـه رسید نتیجه این به توان می پایان در

 بـازار و مسـکن بخـش در صـدرا جدیـد شهر اقتصادي
 بـاال امنیـت احساس با محیطی ایجاد با رابطه در زمین

 بـی و پراکنـده سـازهاي و  سـاخت. است بوده موفق نا
 فضاهاي گیري  شکل به مرتباً جدید شهر این در برنامه 

 ایـن کنـار در موضـوع ایـن و کنـد می کمـک دفاع  بی
 بـه شـهر ایـن در امـالك صـاحبان بیشـتر که حقیقت
 صـدرا تا شده باعث دارند دارایی صرفا دید خود امالك

 محیطـی. کند پیدا خوابگاهی صرفاً و پویا غیر محیطی
 و شـهر پیشـرفت مـانع که کم عمدتاً تعلق احساس با

  .شود می آن ۀسکن
  

  پیشنهادها
 حاضـر پـژوهش از شـده حاصـل نتـایج به توجه با

ــوان می ــتِد  ت ــود رجه ــرایط بهب ــدادي ش ــار تع  راهک
 از جلوگیري :از اند  عبارت پیشنهادها این داد؛ پیشنهاد
 توسـط مـردم بـه زیرسـاخت بدون هاي زمین واگذاري

 در. صـدرا دیدـــــج شـهر عمران شرکت و شهرداري
 واگـذار مـردم بـه که هایی زمین از بسیاري حاضر حال
ــوند می ــا ش ــازل ت ــود من ــا آن در را خ ــازند، ه  از بس

ــاخت ــتند منــد بهره الزم هاي زیرس  نتیجــه در و نیس

 بـا یـا کننـد می خریـداري را هـا زمین ایـن که افرادي
ــذیرش ــ پ ــزاف ۀهزین ــه گ ــاخت ب ــه س ــود هاي خان  خ

 باعـث کـه کنند می رها را ها زمین فعال یا و پردازند می
  .شود می دفاع بی فضاهاي افزایش
ـــت در  هـــاي بخش وســـاز ساخت گذاشـــتن اولوی

ــدیمی ــدم. تر ق ــت ع ــت رعای ــاخت اولوی ــاز و  س  در س
ــدیمی هــاي بخش ــه صــدرا هـــــک شــده باعــث تر ق  ب

 وسـیع خـالی قطعـات بـا تکـه چنـد شهري لــــشک
 خـالی، و عظیم قطعاتِ این کنار از مرور و عبور. درآید
 و شـود می سـکنه بـین امنیـت احسـاس کاهش باعث

ـــب را مناســب مکــانی ــاي حیوان تجمــع رايــ ــر ه  غی
 بـزرگ، قطعـات ایـن عالوه  به. سازد می فراهم لیـــاه

 شـهر جمعیت با متناسب غیر صورتی  به را شهر وسعت
 ایـن در رسـانی  خدمات که اي گونه  به. اند داده افزایش

 بـا نشـانی  آتـش و پلـیس ماننـد هایی بخش براي شهر
  .است شده روبرو مشکل

 اطمینـان براي سازي  ساختمان هاي کارگاه کنترل
 وجـود. امنیت احساس افزایش و ایمنی اصول رعایت از

 جدیـدتر هاي بخش در ویژه  به بسیار سازهاي و  ساخت
 سـکنه بـین در عمـومی آسایش کاهش به منجر ،شهر
 آن از اما بهداشت، و آسایش کاهش ازجمله. است شده

 جدیـد شـهر یک از را ساز و  ساخت توان نمی که جهت 
 نحـو بـه را طـــــشرای اــــت کـرد تـالش باید گرفت،
 پـژوهش ایـن در کـه اي  نتیجـه. بخشید بهبود احسن
 ایـن اطـراف در مـردم بیشـتر کـه بـود ایـن شد ثابت

 ه بخـش ایـن زیـرا کننـد؛ نمی امنیت احساس ها کارگاه
 فضــاهایی بــالقوه صــورت  بــه و بــوده هویــت اقدـــــاف

 رعایـت بـا مشـکل ایـن اما ،شوند می محسوب دفاع بی
ــتانداردهایی ــا اس ــدِ ت ــادي ح ــل زی ــدنی  ح ــت ا ش . س
 بخـش ایـن به را مردم اعتماد بتواند که استانداردهایی

 افـزایش نیـز را امنیـت احساس تواند می دهد، افزایش
 ساختمانی، کارگاه محیط کردن  محصور جمله از. دهد

 اشغال عدم ساختمان، کارگران یکدست پوشش داشتن
 از معینـی سـاعات در سـاز و  ساخت خیابان، و رو پیاده
  .غیره و روز  شبانه
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