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)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(نگرا همایش ملی معماري و شهرسازي انسا  

أ 

  ارتقاء امنیت شهري از طریق رویکرد امنیت طراحی

  )مطالعه موردي خیابان فردوسی شهر زابل( 

  

4، مینا امیري نژاد3 ، فاطمه مشایخی2،غالمعلی خمر1اکبر کیانی

fmashayekhi85@yahoo.com   

  

  :چکیده

تواند باشد که میافزایش احساس امنیت شهري میرویکردها در زمینه  ثرترین و کارآمدترینرویکرد امنیت از طریق طراحی، از مو       

هدف این پژوهش سنجش امنیت شهري و معرفی امنیت از طریق طراحی . سازي فضاهاي شهري ایفا نمایدتوجهی در ایمن نقش قابل

روش تحقیق . ایم دادههاي مهم و پرتردد شهر زابل را  به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار در این راستا یکی از خیابان. است

هاي خام وارد وضعیت منطقه مورد ارزیابی قرارگرفته، داده SWOTبا استفاده از مدل . توصیفی تحلیلی و روش پیمایش، تجربی است

SPSS  مروپایی با که از میان اصول و معیارهاي مورد یررسی، اصل قل است که نتلیج بیانگر این استشده وآزمون تی گرفنه شده

در نامنی منطقه برعهده داشته است و شاخص نظارت بیشترین اثر را در افزایش ارتقاء حس امنیت براي اثر را  بیشترین 10.47ن میانگی

  .شهروندان ایجاد نموده است

  

  ، خیابان فردسیSPSSامنیت شهري، طراحی، : واژگان کلیدي

                                                          
1
نشگاه زابلدانشیار گروه جغرافیا، رشته برنامه ریزي شهري دا - 

2
دانشگاه زابل ياستادیار گروه جغرافیا، رشته برنامه ریزي شهر - 

3
fmashayekhi85@yahoo.comزابلدانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه  - 
4
کارشناسی ارشد برنامه ریزي شهري، دتانشگاه زابل 
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  :مقدمه- 1

ه در جستجوي امنیت و دورري از مخاطرات بوده است تاریخ جوامع انسانی حاکی از آن است که بشر هموار       

جوامع را بر آن داشته تا براي استقرار نظم و ثبات بیش از هر چیز به مسئله , بدیهی است این خطرهاي بالقوه همیشگی

 آسایش خاطر و, واژه امنیت به لحاظ لغوي عبارت است از ایمنی . امنیت و راه هاي استقرار آن در جامعه بیندیشند

ترس و نگرانی سنت به آینده مبهم معموالً حالت روانی ناخوشایندي در انسان , بدیهی است احساس ناامنی. اطمینان

هاي اجتماعی در شهرها، امروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنی. )  1ص  1385, لرنی ( ایجاد می کند

پژوهشگران و . ي تقویت امنیت در شهرها ضرورت یافته استمطالعه موضوع امنیت، عوامل مؤثر بر آن و راهکارها

هاي مطلوب و ها در خلق محیطي اخیر به نقش شهرسازي از طریق اتخاذ تدابیر و سیاستمتخصصان شهري در دهه

و به این ترتیب میزان  هاي مختلف شهري در پهنه فضاهاي موجود شهري و غیره آگاهی یافتهترکیب مناسب کاربري

شهروندان را ارتقاء داده، که یکی از رویکرهاي جدید در حوزه امنیت شهري، رویکرد امنیت از طریق طراحی امنیت 

  .است

شود تا شود که در آن تالش میریزي شهري از اصولی یاد میدر مباحث نوین مطرح در طراحی شهري و برنامه       

. ریزي صحیح برطرف نمایداز طریق طراحی و برنامه زمینه بروز جرم در یک مکان و افزایش حس امنیت شهروندان

 هاي متفاوت با شکل و هندسه خاص و نیز با عملکرد نهفته در آن،توجه به این نکته که رفتار انسان در فضا و مکان

که گاها ممکن است رفتاري مجرمانه ( متفاوت بوده و در بسیاري موارد فضا محرك انسان در بروز رفتار خاص 

  .باشد امري ضروري استیم) باشد

  

  :اهمیت و ضرورت تحقیق- 2

هاي اساسی طراحان و عنوان یکی از اولویت هوندان و روشهاي ارتقاء آن، بامروزه توجه به مفهوم امنیت شهر       

جدید اي در کشور ما اصوال توجه به مقوله امنیت از بعد غیر نظامی آن پدیده .ریزان شهري تبدیل شده استبرنامه

  .شود و قاعدتا کمبود تحقیقات و مطالعات در این زمینه امري بدیهی استمحسوب می

باشد ، طراحی و غیره دچار مشکالت ضعف امنیت شهري میشهر زابل به دالیل گوناگون کالبدي، کارکردي       

ندان سبب بالاستفاده ماندن اي که احساس ناامنی در شهروو مرزي بودن این شهر به این ناامنی بیشتر دامن زده به گونه

تراکم باالي جمعیت در برخی  .گرددزایی در این شهر میبرخی از فضاهاي موجود در شهر و افزایش پتانسیل جرم

ها سبب افزایش نارضایتی شهروندان زابل و هاي مختلف، فرسودگی و فشردگی بافتها و قومیتنواحی آن، ملیت

- در همین راستا با توجه به سوابق حاصل از تاثیرات مثبت برنامه. ردیده استاي براي آنان گبروز مشکالت عدیده
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ریزي و طراحی شهري و رویکردهاي کاهش جرایم از طریق اصالحات کالبدي در افزایش میزان امنیت شهري، 

هر چه لزوم بکارگیري این تدابیر و رویکردها در محدود مطالعاتی به منظور ارتقاء کیفیت محیطی و ایمن سازي 

  .گرددبیشتر  بافت این نواحی شهري آشگار می

   

  :اهداف تحقیق- 3

هاي طراحیهدف کلی این پژوهش افزایش حس امنیت در شهروندان زابل از طریق : هدف اصلی تحقیق       

  .باشدمناسب در شهر می

  :اهداف فرعی

هاي مؤثر در ارتقاء امنیت شهريارائه شاخص

مؤثر در افزایش امنیت شهروندان هاياولویت بندي این شاخص

  

  »رسد رویکرد امنیتاز طریق طراحی در خیابان فردوسی بسیار پایین استبه نظر می«: فرضیه تحقیق

  

  :پیشینه تحقیق- 4

هایی با هدف تشویق توسعه دهندگان مسکن براي طراحی مکان 1989رویکرد امنیت از طریق طراحی در  سال        

  .هدف از این رویکرد، کاهش جرایم از طریق طراحی محیطی است. ریزي، ایجاد گردیدهایمن در مرحله برنام

تاکید اصلی نیوتن، بر خلق فضاهاي قابل . نقش بزرگی در ارتقاء امنیت شهري داشت) 1971(اقدامات اسکار نیوتن 

ر کنار هم در خلق مفهوم این عناصر به صورت جداگانه یا د. دفاع بود که داراي چهار عنصر اصلی براي طراحی بود

قلمرو، نظارت، تصویر ساختمان، کنارهم قرار گرفتن تسهیالت : این مفاهیم عبارتند از. فضاي قابل دفاع نقش داشتند

توان تکامل رویکرد امنیت از طریق طراحی را می). Newman, 1973, 112(مسکونی در کنار تسهیالت دیگر 

توسط انجمن افسران  1989طراحی رویکردي ابتکاري است که در سال  یافته رویکرد پیشگیري از جرم از طریق

 ,Cozens and Pascoe(تدوین شده و از سوي واحد پیشگیري از جرم وزارت کشور حمایت گردید  10پلیس 

به موجب این رویکرد، تمامی ساخت و سازهاي جدید ملزم به در نظرگیري نظریه فضاهاي قابل دفاع ). 14 ,2004

رویکرد  ).Armitage, 2000, 4(هایشان بودند پیشگیري از جرم از طریق طراحی محیطی در طرح و رویکرد

در . ها در نواحی مسکونی آغاز  به کار نمودبا استاندارد سازي درب و پنجره 1989امنیت از طریق طراحی در سال 

هاي سازي دربارت بر استانداردنظ 1997در سال . در انگلستان تشکیل شد SBD، کمیته فنی ملی براي 1992سال 
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صورت  1999اولین تجدید نظر عمده به این رویکرد در سال .  ورودي منازل مسکونی در انگلستان آغاز گردید

( گرفت و سبب شد تا عالوه بر امنیت کالبدي، سایر اصول رویکرد امنیت از طریق طراحی در نظر گرفته شوند 

Armitage, 2004, 15.(  

    

  :قروش تحقی- 5

متر  498ارتفاع این شهر  دارددر شمال استان سیستان و بلوچستان قرار  هکتار2084.5وسعتی بالغ بر شهر زابل با        

اي وسیع و هموار واقع شده که اطراف آن اراضی مسطح قرار گرفته و تابش آفتاب در شهر از سطح دریا ودر جلکه

  ).2، 1389بزّي، (قائم است

جمع آوري . باشد و از نظر متدولوژي از روش تحلیل آماري استفاده شده استز نوع کاربردي میاین تحقیق ا       

اي و مطالعات میدانی به مشاهده پژوهش و مصاحبه صورت گرفته است تعداد کتابخانه –اطالعات به روش اسنادي 

- و به صورت تصادفی در خیابانپرسشنامه تنظیم  140هاي توزیعی در این گروه بر اساس فرمول کوکران پرسشنامه

 العات ازهاي مورد نظر توزیع شده است در نتیجه ارزیابی کیفی امنیت از طریق طراحی با استفاده از منابع و اط

  .شوندبیان می SWOTآزمون تی  گرفته شده و نقاط قوت و ضعف منطقه نیز با مدل پرسشنامه خارج شده و سپس 

  

  :مبانی نظري- 6

حفاظت در , آرامش در آسودگی , در امان بودن : غوي مفهوم امنیت در فرهنگ لغوي عبارتند از تعاریف ل       

امنیت یکی از عناصر . رهایی از تردید و اعتماد به دریافت هاي شخصی, احساس ایمنی , احساس آزادي , برابر خطر 

داخلی و خارجی , ل ذهنی و عینی بنیادي بعد سیاسی نظم اجتماعی محسوب می گردد که داراي ابعاد متنوعی شام

یکی از مفاهیم پر اهمیت، پیچیده و جدید در دنیاي امروز که بسیاري از مباحث سیاسی، . فردي و جمعی است

توان گفت تمام انسانها در رابطه با نیازهاي انسانی می. باشد موضوع امنیت استاجتماعی و اقتصادي تاثیرگذار می

( امنیت اندیشه التین  ترین عوامل جهت ادامه زندگی استکه امنیت یکی از اساسیاند این موضوع را پذیرفته

securas  ( بنابراین معناي لغوي امنیت رهایی از تشویق » نداشتن دلهره و دغدغه است « است که در لغت به معناي ,

رویکرد  .) 44ص  1379ماندل ( یا احساس آرامش و اطمینان خاطرات )  114ص ,  1381, نصري ( ترس , اضطراف 

امنیت از طریق طراحی، استفاده هوشمندانه از فضاي انسان ساخت به منظور ارتقاء امنیت شهري در فرایند طراحی و 

گیرانه از باشد که از اقدامات پیشاین موضوع راهی براي تحقق شهري ایمن می. ریزي محیط مصنوع استبرنامه

گیردو از اهداف اصلی آن، کاهش احتمال تجاوز و جرایم شهري بهره می ریزي شهري برايطریق طراحی و برنامه
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رویکرد امنیت از طریق طراحی ). Atlas. 2000(افزایش امنیت شهري از طریق کاهش جرایم در محیط شهري است 

د بر این اندیشه مبتنی است که رفتار انسانی در یک محیط شهري تحت تاثیر طراحی محیط قرار دارد این رویکر

هاي نظارت، ارائه تعریف مشخص و واضح از قلمرو و ایجاد تصویري مثبت از تاکید دارد که با بهینه سازي فرصت

ترین آنها و داراي مزایاي زیادي است که به برخی از مهم. توان مجرمان را از ارتکاب به جرم دلسرد نمودمحیط می

  ).Cozens and Saville, 2005, 328(گردد اشاره می

هش جرایم شهري کا

بهبود کیفیت زندگی

افزایش رضایت شهروندي

تشویق طبقات اجتماعی به حضور در شهر

افزایش میزان همکاري و مشارکت

هاي اقتصادي و اجتماعیافزایش فعالیت  

  

  :ها و معیارهايمعرفی شاخص- 7

تا به این صورت هاي جرم استهدف از امنیت در این سطح، دشور و سخت نمودن آماج:  امنیت کالبدي ،

در امنیت کالبدي به دنبال این هستیم که فضاها و اشیایی . کار مجرمان در هنگام ارتکاب جرم دشوارتر شود

که به احتمال زیاد مورد سرقت و یا تخریب واقع هستند به نحوي طراحی گردند که در برابر جرایم مستحکم 

.بوده و از سرقت و تخریب مصون بمانند

براي اجتناب از ورود غیرضروري به امالك خصوصی توسط غیرساکنین و  : و خروجی کنترل ورودي

اي طراحی شوند که  تعداد ورودي و خروجی کمتر و با هاي مورد نظر به گونهمجرمین، نقاط و محدوده

. نظارت بیشتر همراه باشد

ساکنان نسبت به  مفهومی است در جهت افزایش احساس مالکیت و در نتیجه حساس شدن: قلمروپایی

براساس این مفهوم، اگر نقش، هدف و مالکیت یک فضا به طور واضح و مشخص تعیین . حضور بیگانگان

قلمروپایی متاثر . گرددشده باشد، باید و نبایدهاي حضور افراد در محدوده مورد نظر به روشنی مشخص می

نیمه عمومی  تمایز روشن میان فضاهاي عمومی،از نظریه فضاهاي قابل دفاع اکار نیومن بوده و بر پایه ایجاد 

.و خصوصی استوار است
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تر حفظ و نگهداري مرتب به بیان ساده. باشدمنظور حفظ و نگهداري مدوام محیط می:  مدیریت و نگداري

یابی مناسب این حفظ و نگهداري از طریق مکان .گرددو روزانه محیط سبب افزایش ایمنی محیط می

هاي موجود در پهنه در واقع  کاربري. امکان پذیر است دگی و نظارت مستمر بر فضاهاها و رسیکاربري

. تواند در میزان امنیت فضا براي فرد استفاده کننده موثر باشد فضاي عمومی با توجه به نوع عملکرد آنها می

قرار گیرند و برخی با  توزیع نشوند و برخی در شرایط بهتر مکانات معمول و مورد نیاز یکسان وقتی ابزار و ا

رفیع پور، (یابد عدم امکان دستیابی به وسایل و امکانات مواجه باشند احتمال ارتکاب جرم افزایش می

1378 ،52.(

گیرد، نظارت نظارت طبیعی و غیررسمی که توسط افراد و ساکنان انجام می: ها شاملاین نظارت: نظارت

گیرد و نظارت مکانیکی که شامل بهبود هبانان صورت میرسمی و سازمان یافته که توسط پلیس یا نگ

هاي شهري، فرانسیس تیبالدز معتقد است که بهترین محیط .باشدهاي مداربسته، میروشنایی و نصب دوربین

- ها به وجود میها و تخصصشوند و طیف متنوعی از فعالیتادغام می هاهایی هستند که در آنها کاربريآن

هاي منفرد پدید ها و چه در ساختمانهاي ایمن وپویا را چه در سطح خیابانها، محیطريادغام کارب. آید

هاي مختلف و تواند افراد مختلف را در زمانآورد و علت جذابیت و امنیت عمومی این است که میمی

، بلکه شودبراي اهداف گوناگون به خود بخواند این کار نه تنها سبب افزایش تحرك و پویایی محیط می

جیکوب معتقد است ). 54، 1383تیبالدز، ( سازد هاي عمومی را نیز فراهم مینظارت غیررسمی را به عرصه

هایی که فقط تک هاي متنوعی نظیر تجاري، اداري و تفریحی دارند نسبت به محلههایی که کاربريکه محله

).Jackobs, 1981, 18(ترند بري هستند امنکار

  

  :قهاي تحقییافته- 8

ها و فرصت(و محیط خارجی ) نقاط قوت و ضعف(محیط داخلی  یی رويهابررسی مدل سواتابتدا با        

ها و تهدیدها مورد شناسایی قرار و سپس فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت صورت گرفته استمنطقه ) تهدیدها

و ضعف درون سبیستمی با فرصتها و همچنین این مدل یکی از ابزارهاي استراتژیک تطابق نقاط قوت  ، گرفته

ترین عوامل تاثیرگذار داخلی در ذیل به فهرستی از مهم ).192، 1382هریسون و جان، (تهدیدات برون سیستمی است

  .شوندو خارجی بر محیط مورد مطالعه بیان می
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  SWOTارزیابی محدوده مطالعاتی با استفاده از مدل ) 3(جدول 

  تهدیدها   هافرصت  هاضعف  هاقوت


ي
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 بی اعتنایی شهروندان به اقدامات

شهرداري

 فقدان حس تعلق خاطر شهروندان به

مکان

وجود اختشاط بصري

عدم وجود سیما و منظر مناسب

 عدم تفکیک فضاها به فضاهی عمومی

خصوصی و نیمه عموي

پراکندگی مبلمان شهري

کمبود تجهیزات شهري

روهاعرض کم پیاده

سازي یکسانعدم خوانایی محیط و کف  


ي

ر
رب

کا
ط 

ال
خت

ا
ها


ن

زا
ر
 ا
ر
کا

ي 
و

ر
نی
و 

ن 
نا
وا

ج
د 

و
ج

و


ت

اف
 ب
ي

ز
سا

و
 ن
و

ت 
خ

سا
د 

دی
ج

 ت
ن

کا
ام

ده
و

س
ر

 ف
ي

ها


ی

ک
نی
کا

 م
ت

ر
ظا

 ن
د
و

ج
و

)
ن

بی
ر
و

د
ي 

ز
دا

ر
رپ

 ن
ه،

ست
رب

دا
 م

ي
ها

و 
ب 

س
نا

م
(.

..
..

  


ی 

یت
ع
م

ج
ي 

ال
با
م 

ک
را

ت
  


ی

گ
د
و

آل
د 

جا
ای

و
ص

و 
ی 

ط
حی

 م
ت

س
زی

ي 
ها

ی
ت

  


ي

ر
جا

هن
ه 

اب
 ن
ش

ای
ز

اف
ی

ع
ما

جت
 ا
ي

ها
  

  

  

ترین و مهم ینپرتردد خیابان فردوسی کهمیزان امنیت شهروندان از طریق طراحی، در  بررسی و ارزیابیبراي        

  .شودارزیابی آنها پرداخته می که در ذیل به صورت مختصر به هایی را برشمردیمشاخص است  زابل شهر  خیابان

  

  خیابان فرودسی شهر زابل از دید شهروندانع موجود ارزیابی وض- 1- 8

  :ارزیابی امنیت فیزیکی)الف

توان بیان نمود که ها و نتایج حاصل از پرسشنامه در رابطه با حس امنیت در خیابان فردوسی میبراساس یافته       

 :این مبحث عبارتند ازمردم در  ترین مشکالت از دیدعمده. باشدوضعیت امنیت در سطح پایین و نامطلوب می

، طراحی ظریف و مناسبی که بتواند درصد اولین مشکل در رابطه با امنیت فیزیکی بوده است59/10با  هاطراحی

ها داراي جلوآمدگی هستند که این امنیت افراد را تامین کند وجود ندارد به این صورت که هر یک از ساختمان

ها ها، جلو آمدگی پلکانها، درها، ارتفاع نامناسب سایبانهاي مغازهجلوآمدي خود را به صورت جلوآمدگی سایبان

روهاي این شود به  طراحی بسیار نامناسب بعضی از پیادهدومین مشکل مربوطه می. انددر خیابان، به عرضه گذاشته

روها امکان م در این پیادهایهرسد مبالغه نکردروها اگر بگوییم به نیم متر هم نمیخیابان که عرض بعضی از این پیاده
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متر  5/2تا  2که حداقل استاندرد عرض پیاده رو  پذیر است در حالیحرکت دو نفر در کنار یکدیگر به سختی امکان

بایست حذف شوند یا است این فضاها در صورت غیرضروري بودن می ي آسیب پذیراوجو فضاهمشکل بعدي  است

از دید شهروندان از جمله فضاهایی که باید . ه آنها بیشتر رسیدگی شوداگر امکان تجدید ساخت و طراحی دارند ب

باشد که از نظر امنیت میطراحان به آن بیشتر توجه نموده و تجدیدي در آن رخ دهد راسته بازار کفاشان وابزاراالت 

.باشدمیزیر صفر 

  

  :نظارت)ب

هاي مختلف آن بدهد و حیات دوباره به بخشتواند گاهی استفاده مختلف از فضاهاي موجود در شهر می       

در رابطه با نظارت دید عموم مردم مثبت بوده ورضایت خود را عالئم . ایمنی و امنیت را به مکان عمومی ببخشد

تا حدي ) ها و غیرهنصب دوربین مداربسته ، افزایش روشنایی در خیابان(از دید مردم نظارت مکانیکی اند، کرده

اقع نسبت به گذشته روشنایی خیابان بهتر شده و به علت وجود مراکز اداري و بانکی، تعداد وب بوده در ومطل

هاي هاست، که وجود کاربرعامل دیگر اختالط کاربري. هاي مداربسته به خودي خود افزایش داشته استدوربین

همیشه ناظر در خیابان بر میزان باشند وجود چشمان ها و غیره مؤید این اختالط میري آموزشی، دادگستري، بانکادا

نظارت  هاها، اختالط کاربريها در طبقه باالي سوپرمارکتحس امنیت نیز تاثیرگذار است، به بیان ساده استقرار خانه

  .دهدرا افزایش می
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  1392ارزیابی شاخص نظارت در خیابان فردورسی شهر زابل،) 1(نمودار

  :کنترل ورودي و خروجی)ج

از نکات مهمی که در . ت یا به تعبیر بهتر احساس امنیت از نیازهاي مهم هر فرد در زندگی اجتماعی استامنی       

از  مشکل اساسی به عنوان شهروندان باشد و مشاهده می دوده مورد مطالعه قابلابتداي ارزیابی فضایی امنیت در مح

همانگونه  )به ویژه سالمندان و خردساالن(است  هادر این خیابان عدم دسترسی و حرکت براي همگان اند،آن یا کرده

درصد مشکل اولیه در رابطه با کنترل  11بینید عدم طراحی چاچوب مناسب حرکتی با می) 1(در جدول شماره 

اند که یک فرد معلول یا اي طراحی نشدهها به گونه، خیابانباشد ورودي و خروجی فضاها جهت برقراري امنیت می

به این ترتیب حضور این  نیازهاي خود استفاده کند وها یا فضاهاي عمومی براي رفعرند به راحی از پیادهسالمند بتوا

ریزي شده مانند ایجا در صورتی که با یک طراحی مناسب و برنامه شودجامعه به همین راحتی سلب میدر افراد 

-پوشهاي مناسب با کفو استفاده از رنگ یطمح روها، رعایت خواناییهاي مناسب، رعایت استاندارهاي پیادهرمپ

بعد از  .پذیر کرد توان امکانمانند سایرین می هاي مناسب و غیره به راحتی امکان حضورت افراد خاص در اجتماع را

اي طراحی شد که بتواند قابیلیت دسترسی و حرکت براي همکان را داشته باشد نیاز است همان اینکه فضا به گونه

هاي طبیعی و نوع پوشش گیاهی فضاهاي حفظ مطلوبیت و زیبایی. گی و پویایی را در خود بگنجاندفضا سرزند

کنند بهتر است ها از آنها استفده میمعابر و فضاهایی که پیاده.تواند بر میزان امنیت فضاها مؤثر باشدعمومی شهري می

  . هاي کوتاه پوشانده شوندبا درختچه

  

  :قلمروپایی)د

شاخص قلمروپایی در ارتقاء حس امنیت بسیار تاثیرگذار بوده چراکه اولین شرط یک فضا جاذب بودن  نقش       

باشد و همچنین حس تعلق خاطر نقش بسیار موثري در امنیت دارد اما نتایج آن فضا براي حضور مردم در اجتماع می

مورد مطالعه بسیار تا بسیار در  دهد که این شاخص در محدودهبدست آمده از مصاحبات و پرسشنامه نشان می

 8/14با  ترین مسئله عدم جاذب بودن محیطمهم .برد و سبب کاهش امنیت شده استوضعیت نامطلوبی به سر می

ترین چیز فراهم نمودن تسهیالت است در افراد ابتدایی براي گروه سنی و فرهنگی مختلف است براي حضور درصد

ها ، مبلمان شهري، وجود پاتوق.....)سطل آشغال، کیوسک تلفن، آب سرکن و(واقع باید یکسري از تجهیزات شهري

  و مراکز تفریحی ورزشی ویژه جوانان و غیره فراهم شود

عمومی و خصوصی است ، حدود و  تفکیک مناسب فضاهاي عمومی و نیمه عدم درصد12با  مشکل دیگر       

وندان به عدم حس تعلق خاطر و هویت به مکان را نیز از شهر. ثغور این فضاها به صورت مناسب تعریف نشده است

تالش و تمایل انسان براي زندگی در هر محیطی، تسلط یر آن است تا از این راه  .انددیگر مشکالت بیان نموده
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هاي بزرگ نه تنها این تسلط وجود ندارد بلکه نوعی بریدگی و احساس آرامش و راحتی کند ولی امروزه در مقیاس

بین فضاها و تجسم و ذهنیت انسان نیز به وجود آمده است و در نتیجه حس تعلق به فضا و مکان را از بین برده  جدایی

  .است

  

  

  1392ارزیابی شاخص قلمروپایی در خیابان فرودسی، زابل، ) 2(نمودار

  

  :مدیریت و نگهداري)ه

 7/6دم رسیدگی مستمر بر فضاها با ع، قابل رویت از دید شهرونداندر نگهداري ومدیریت فضا دو مشکلی        

) 1(در جدول شماره . درصد مشکالتی بودند که له آنها اشاره کردیم 5با  هاو مکان یابی مناسب کاربريدرصد 

  .امنیت در محدوده خیابان فردوسی به اختصار بیان شده است بهمشکالت مربوط 
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شاخص ارتقاء امنیت از منظر طراحی) 1(جدول 

  درصد  هاي مؤثر در امنیت شهري از منظر طراحیشاخص

  59/10  طراحی مناسب  امنیت فیزیکی

  8  تجدید ساخت یا حذف فضاهاي نامناسب

  81/4  هاي سازگاراختالط کاربري  نظارت

  3  نظارت مطلوب بر محیط

  4  نورپردازي مناسب فضا

  11  هاي حرکتی مناسبطراحی چارچوب  کنترل ورودي و خروجی

  9  هاي جرمنمودن راهسخت 

  8/14  جاذب نمودن فضا  قلمروپایی

  12  تقسیم فضاها به فضاهاي عمومی، نیمه عمومی و خصوصی

  1/11  تقویت حس تعلق خاطر شهروندان

  7/6  هایابی مناسب کاربريمکان  مدیریت و نگهداري محیط

  5  رسیدگی و نظارت مدام بر فضاها

  100  جمع

  

  :هاي مؤثر در ارتقاء امنیتبندي شاخصتبهرآزمون فرضیه و  - 2- 8

« که  و سعی شد نسبت به صحت و درستی آن اطمینان حاصل شود این بود، مطرح اي که در این تحقیقفرضیه       

، امنیـت  در ایـن بخـش متغییرهـایی همچـون    » رویکرد امنیت از طریق طراحی در خیابان فردوسی  بسیار پـایین اسـت  

نتـایج   .مورد آزمون قرار گرفتندل ورودي و خروجی، قلمروپایی، مدیریت و نگهداري محیط فیزیکی، نظارت، کنتر

حـاکی از آن اسـت   آمـده  )  2(شماره گونه که در جدول تحقیق هماناي در خصوص فرضیه اول تک نمونه tآزمون 

: تـوان گفـت   کلی میبندي  در یک جمع .در احساس امنیت شهروندان تاثیر معناداري دارند هايشاخصتمامی  ، که

  000.برابـر بـا   ) درصد 95ضریب اطمینان  (  0.05در سطح معناداري  tمقدار   Df=140با درجه آزادي  Tآزمون 

باشد بیشـتر  می 22از حد متوسط که  68.30چون میانگین با . شودبدست آمده است  پس معنادار بودن آن تأیید می

رضیه اول پژوهش، کمبود امنیـت در خیابـان فردوسـی شـهر زابـل بـه دلیـل        باشند در نتیجه فاست پس تأثیرگذار می

  .شودطراحی نامناسب تایید می
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دهد همانگونه که نتایج نشان می .هاي مربوطه صورت گرفته استها از طریق پرسشنامهامتیازدهی و رتبه        

ت در شهروندان بوده و شاخص ترین شاخص در گاهش احساس امنیمهم 10.47شاخص قلمروپایی با میانگین 

  درصد کمترین مشکل را در ناامنی به وجود آورده است 8.09با   نظارت

  هاي مؤثر در امنیتآزمون شاخص)2(جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :گیرينتیجه

توان در یک محیط شهري رفتار شهروندان را در چهارجوب خاص قضایی، کنترل و زمینه یروز می       

به طور کلی انسان در یک کنش دو سویه با محیط زندگی خود نه تنها در راستاي فیزیک . مجرمانه را کاهش داد

اش نیز کی به نحوي فیزیک رفتاريکند بلکه با برقرارگیري در محیط فیزیمحیط، فیزیک بدنی خود را تنظیم می

توان طراحی را رویکردي مناسب براي تحقق شهري ایمن دانست که در واقع می. گیردتحت تاثیر قرار می

توانند مجال ساخت، معماران و شهرسازان میبراساس آن با به کارگیري طراحی مناسب و هدفمند محیط انسان

  .یفیت زندگی را بهبود بخشندترس از جرم و تبهکاري را کاهش داده و ک

 10.47ایبن رویکرد، شاخص قلمروپایی با میانگین  گانهاصول پنج ن، از میاطبق نتایج به دست آمده از آزمون تی

مؤثرترین و بیشترین نقش را در  8.09درصد بیشترین نقش را در کاهش امنیت و شاخص نظارت با میانگین 

رویکرد امنیت در محدوده مورد  swotهمچنین ب مدل. ه داشته استبرقراري امنیت محدوده مطالعاتی برعهد

درجه تعدادهايشاخص

آزادي 

)df(

سطح 

معناداري

Sig.(2-
tailed)

آماره حد پایینحد باالمیانگین

آزمون

9-.140139231.9.751.9949امنیت فیزیکی

001.8.092.4437.9نظارت

کنترل ورودي و 

خروجی

140139016.10.452.6228.9

140139015.10.472.6530.9قلمروپایی

140139002.9.452.6228.9مدیریت و نگهداري

comput 
variabl

140139000.30.6812.255.1122
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مطالعه مورد بررسی قرا گرفت و نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدات آن مشخص شده که نتایج حاصل از 

این مدل هم نشان دهنده وجود نقاط ضعف بسیار در این محدوده و در نتیجه مستعد بودن منطقه جهت بروز جرم 

  .باشدرفتار مجرمانه است که نیازمند طراحی مناسب می و تحریک کننده
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