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  چکیده

ان شهري است. امنيت شههري ممکها اسهت بازتهابی از     مدیر ةعمد يهادغدغهامروزه برقراري امنيت در فضاهاي شهري یکی از 

در حهال افهزای     يهها یدگيه چيپمختلف فضاي شهري نظير کالبد، اجتماع، اقتصاد و سياست باشد. با توجه به جهرای  و   يهایژگیو

معنهاي  و ایها بهه   ابهد ییمه فضاهاي شهري، تالش براي دستيابی به شهر پایدار، سال  و خوب در گرو برقراري امنيت شهروندان معنها  

شههرهایی  . شهر مشهد یکی از کالنل اجتماعی و نهادي براي کنترل فضاستساماندهی و چين  مطلوب کالبد، فضاهاي اقتصادي، عل

 ياژهیو اعتبار ، کالبد، منظر شهري و غيره،هارساختیزدر ابعاد مختلف مدیریت شهري نظير  اش، شکوفاییاخير يهاسالاست که در 

 گانهه زدهيسه مناطق  يبندرتبهبه دنبال بررسی سطح امنيت فضایی شهروندان در مناطق مختلف شهر و  ة حاضره است. مقالبدان بخشيد

منظهور بها اسهتهاده از روش    . بهراي ایها   اسهت امنيهت فضهایی در ایها منهاطق      يريه گشکلثر در ؤم يهاشاخص ایترمه براساس 

 يبندرتبهو همچنيا اقدام  شده  Excelو  SPSS يافزارهانرمبا  هاآنو تحليل ي داده گردآورنامه به توصيهی، و با ابزار پرس تحليلی

 انجام شده است. نتهای  حهاکی از آن  چندمعياره  يريگ يتصم يهاکيتکنعنوان یکی از به PROMETTEمناطق با استهاده از تکنيک 

بافت  راآن  شود دليلیمکه  استي  از سایر مناطق شهر مشهد ب 3و  44، 42است که ميزان امنيت فضایی از نظر شهروندان در مناطق 

 لحاظ اقتصادي و اجتماعی دانست.راک  بافت، همگونی نسبی جمعيت بهکالبدي منظ ، خوانایی بيشتر فضا، گشودگی و ت

 .PROMETTE  کيتکنشهر مشهد، ، کالنيشهر یطراح، يشهروند تيامن :هاکلیدواژه

mailto:mahdibazargan67@yahoo.com
mailto:mahdibazargan67@yahoo.com
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 لهئطرح مس .1

امها بهر    ايجامعهه  یطراحه ضرورت  ،از همه  يب هامروز

، هها لئادیاو  هاارزش رينظ يروابط و مناسبات سازگار يهاهیپا

مه  جز  ایا. شودیماحساس  مصالح و غيره و ، منافعهاتيواقع

ارزش جامعهه   ایتهر عيه رف تيه امناصل که  ایاباور به  ةیسادر 

از  یکه ی تيه امن (.4911، دونديخورشه ) سهت ينممکها   ،است

ساز رشد، توسعه و ثبات نهيزمجامعه و  یبالندگوجوه  ایزتربار

، يگذارهیسرماجامعه،  ياقتصاد ییشکوفا. دشویمآن محسوب 

 تواندیمکه  یتيفعالو هرگونه  شرفتيپتوسعه،  يبرا يزیربرنامه

ابعهاد   ریساو  یاجتماع، ياقتصادبهبود اوضاع  يبرامؤثر  یعامل

 تيامن ،. در واقعهستند تيامنار استقر ةیساجامعه باشد، همه در 

جامعهه   داریه پا یاصهول  يهها ارزشاهداف، منابع و  ایترمه از 

رشد  ،انيم ایادر  (.4، ص. 4934، یقاسمنثار و ینيحس) است

شههروندان جهز از    يبهرا  آنبودن  یزندگشهر و قابل  ییایپوو 

به رشهد و   ینگاه. با شودینمحاصل  تيامنآوردن فراه  قیطر

 يدارا ینيشهرنشکه  افتیدر توانیم، ینيشهرنشروند گسترش 

 تيامن انيم ایاساکنان آن است که در  يبرا یگوناگون يامدهايپ

 يمنههدتیرضههادر  یاساسههنقهه   يدارا، تيههامنو احسههاس 

 یانسان داریپا ةدر قالب توسع یزندگ بودنمطلوبو  يشهروند

شهود از  ینم، تيامن جادیااست که بدون  یهیبد. ندیآیمشمار هب

 يبههرااز اجههزا و عناصههر  یسههتميسمثابههه بههه يشهههرسههاختار 

 یانسانهمراه با رفاه و کرامت  یزندگو  يشهروند ینیگزیسکن

 يهها شهاخص از  یکه ی تيه امنداشت. احسهاس   ییکاراانتظار 

از  یاجتمههاع يهههابيآسههدر شهرهاسههت و  یزنههدگ تيهههيک

 نهد رویمه شهمار  بهه  تيه امنفقهدان  مختلف  يامدهايپ ایترمه 

در سهاختار   تيه امن يبرقرار(. 22 ، ص.4911، هاشمییميعظ)

 تيه اهم تيه امنشههروندان از احسهاس    يبرخهوردار و  يشهر

اسهت.   یاجتمهاع  داریه پا توسعة یاساس ةدارد و مؤله ياندهیفزا

بهه مراکهز    هها آن لیتبهد شهرها و  یاجتماعو  یکیزيفگسترش 

 يهها يناهنجهار  زانيه مناهمگا،  یفرهنگو  یاجتماع، یتيجمع

 ،از شههروندان  یبخشه کهه   يطهور بهه  داده،  یافهزا را  يشهر

. کننهد یمه  یابیه ارزخود را نهااما   یسکونتو  يشهر يهاطيمح

تبهع آن  و بهه  یاجتمهاع  تيه امنآوردن بسهتر  فهراه   يبراتالش 

در  یاساسه نقه   ، يشههر اما  يهاطيمحفضاها و  يريگشکل

در قالب  شهرها یزندگبودن یمطلوبو ان شهروند يمندتیرضا

بهه   يشهر يفضاها یوقت. دیآیمشمار هب یاجتماع داریپا ةتوسع

در خلق فرهنه    توانندینمد ننباش مایامردم  يبرا یکافاندازه 

. (91 ، ص.3394، 4)زوکيانق  داشته باشهند  مشارکت یِعموم

 گوشه و کنار يشهرهاکالناز  ياريبس مانند زينشهر مشهد کالن

در معهر    يشهروند تيامني برقراراز لحاظ  ممکا است ايدن

 شودینمرا  طیشرا ایا. رديگحقوق شهروندان خود قرار  دیتهد

 یعهوامل  ؛ بلکه مجموعهة عامل دانست کی بةغل ريثأتتنها تحت 

 يفضهاها شههروندان در   تيامن اسحساخوردن ساز بره نهيزم

و  یکه یزيف طیشهرا در  شهه یرعوامل  ایااز  یبرخ. است يشهر

علل  يدةیزا یبرخو  یاجتماع يرفتارهادر  شهیر یبرخ، يکالبد

بهه   مقالهه پهي  رو  . هسهتند  يشهر يهامکان یتیهوو  یخیتار

ر ثر به ؤعلهل مه   ایتهر مهه   ال اسهت کهه  ؤپاسخ به ایا سدنبال 

سهطح  کدامند؟ و  يشهر يفضاهاشهروندان در  تيامن اسحسا

در چهه  شهر مشهد  گانةدر مناطق سيزده يشهر تيامناحساس 

بهها اسههتهاده از  شههده یسههعمنظههور  ایبههد ر دارد؟سههطحی قههرا

، منهاطق مختلهف شههر    2ارهيمعچنهد  يريه گ يتصم يهاکيتکن

شههروندان سهنج  و    تيه امن احسهاس  زانيه ممشهد براساس 

 شود.  يبندرتبه

 پیشینۀ پژوهش .2

 تيه امن احسهاس  زانيه مثر بهر  ؤعوامل مه  ییشناسا ةنيزمدر 

 ایه ااز  یرخبصورت گرفته است.  ياريبس هايشهروندان پژوه

 يهههاگههروهرا در  يشهههروند تيههامن اسحسهها هههاپههژوه 

و  اندبررسی کردهسالمندان، زنان و کودکان  يرينظ يریپذبيآس

وسهعت   يشههروند اجتمهاع   ةرا بهر گسهتر   هها ، پژوه یبرخ

 (.  4)جدول  انددهيبخش

                                                 
1 Zukin 

2 MCDM 
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 منطبق بر موضوع هایۀ پژوهشنیشیپ .1 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

قابل توجهی در  هايپژوه ، شودیمطور که مشاهده مانه

 هها آنخصوص امنيت شهروندي انجام شده است که بخشی از 

جنسيتی از امنيت، برخی بر عوامل و ابعاد  يهانگرشبه تهاوت 

 پهي  رو  ة. مقالدانکردهکالبدي و برخی به امنيت محيطی توجه 

بعاد و با اسهتهاده از  جامع، با در نظر گرفتا تمامی ایا ابا نگاهی 

، با دقت باال ییهامدلعنوان گيري چندمعياره بهتصمي  يهامدل

 ه است. اقدام کرد به بررسی امنيت فضایی

 جینتا عنوان پژوهش پژوهشگر

 (4913) انيضابطزاده و اسيال

ي مؤثر در شهر يزیربرنامه يهاشاخص یبررس

 کردیرو با یعمومي فضاها در زنان تيامن يارتقا

 شهر يرکزم ي: بخ مورد نمونة(ی مشارکت

 )تهران

 يارتقا فضا، ییآشنا و ییخوانا زانيم  یافزا با

 بر نظارت ی( فضاها،بدنام ای و ینامخوش)شهرت 

 فضا شبانة اتيح يارتقا امداد، به یدسترس و فضا

 تيامن احساس زانيم ی،عموم قلنوحمل ییکارا و

 .ابدییم  یافزافضا  از شدة بانواندرک

 Urban Space and Security: A Case of (2221) 4لوبووا و ماتانی

the Dar es Salaam, 

ي مؤثر نهادی و اجتماعي، کالبدیی ابعاد مختلف شناسا

 يشهري فضاها تيامندر ارتقاي 

کریستينا، ریس، دروکس و 

 (2226) 4بکر
Urban security and Spatial behavior 

ي رفتارهادادن به یی در شکلفضا  یآرای نق  بررس

شهروندان با مطالعة  تيامن زانيمن در فضا و کاربرا

فضاها که بر  ایای در اجتماعیی و فضاي فاکتورها

 مؤثر است. زين طيمحي هايکاربر

 (2226) 4فرانسيوس و ولهالف
Planning Urban design And 

management 

For crime prevention 

ي، سازوجود مجموعة عوامل مؤثر در فرهن 

ی به فضاها، بخشتيامني برامؤثر ی دولتي ساختارها

ي برا هاآنکردن یچندنقشیی و فضاي هايکاربر رييتغ

 ي مؤثر است.شهروندي فضاها تيامنتوسعة 

ی ميعظي نژاد و سعدیبیاد

(4932) 

ي هاپارامتري مبناي بر شهر طيمحدر  تيامن اييتب

 ي شهر بابلسر(موردی )مطالعة طراحي و کالبد

ي، شهرمعابر، بافت  تيهيکي هاشاخص تياهم

یی و مبلمان روشنای، اهيگی بافت، پوش  فشردگ

 يشهر تيامنگذار در ريثأتي هاشاخصعنوان ي بهشهر

ي زدییقيرحکها و يافشار

(4932) 

 احساس بر یاجتماع و یطيمح عوامل ريتأث

 شهر منتخب محلّات :مطالعه مورد(ي شهر تيامن

 )زدی

رت و تعامالت یی، نظاقلمروگرای، کیزيفي رهايمتغ

 است. رگذاريتاث تيامنی بر احساس اجتماع

ی پورانو  انيمیالری، حيذب

(4932) 

 از يشهر تيامنارتقاي  يبرا یليتحل مدل ارائة

 ي:مورد ی، مطالعهطراح تيامن کردیرو قیطر

 تهران يشهردار 46 منطقة

 ی، اصلبررس مورد يارهايمع و اصول انيم از

جرم،  آماج يازدشوارس اريمع و یکیزيف تيامن

 در يشهر تيامن ارتقاي در را نق  ایترمه 

 .اندداشته عهده بر یمطالعات محدوده

شعاعی و  فرد،احسانی

 (4934) شجاعمالکی

 در شهروندان تيامن احساس زانيم یابیارز

 اشتهارد دیجد شهر ی:پژوهد، موردیجد يشهرها

ارتباط بيا مهاجرپذیري، سرمایة اجتماعی، نق  

، عملکرد نيروي انتظامی و پایگاه اجتماعی افراد هارسانه

 با امنيت شهروندي
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 مبانی نظری .1. 2

 فض ای  و امنی ت  یش هروند  تی  امن ،تیامنمفهوم  .1. 1. 2

 شهری

 يازهها ين بهرآوردن  ايتضهم  یعنه یآن  یکل يمعنادر  تيامن

 تيه امن ینهوع  یانسهان  ازيه نمتناسب با هر نهوع   ایبنابرا ؛یانسان

 ینهاامن . شهود یم دهينام یناامن، تيامنکمبود  ایوجود دارد. نبود 

انسهان را   يعملکردهها از  یبخش، ازهاينهر کدام از  برآوردندر 

 ازيه ن ايدومه را « محافظهت » 4فيه ن. مکسکندیمدچار اختالل 

، 2)تيسهدل  آن مراقبهت اسهت   ةکه الزمه  داندیم یانسان یاساس

از عهدم   نهان ياطم، احساس آرام  و تيامن قتيحق. در (4331

ارزش  ایه احقهوق انسهان اسهت.     ریساتعر  به جان، مال و 

 یاجتمهاع و  يفهرد  یزنهدگ  يهها ضرورتاز  یکی، يانحصار

شهارما   ريتعب( و به 22 ، ص.4916، یصالح) شودیممحسوب 

، 4311، 9)شهرمان  خهاطر اسهت    یآسها مراد و مقصود از آن، 

 يشههر  يهها طيمحه در  ژهیه وبهه  تيه امنپرداختا به (. 39ص. 

، یعلمه افکار  جلب توجه يبرادارد؛ سازمان ملل  ییباال تياهم

اسکان بشهر را در   یجهان، شعار روز یاجرائو  یعموم، یاسيس

 دیه برگز« 1شهر امها، شههري منصهف و متعهادل    »، 2226سال 

تمهاعی  وبر در باب امنيت اج ماکس(. 21 ، ص.4916، یصالح)

در  واردشهده  افهراد  تعهداد  چقهدر  هر که است در شهرها معتقد

 کمتهر  گریکهد یاز  شهروندان شناخت شود، شتريب متقابل کن 

 شهتر يب هرچه یمردم و یررسميغ یاجتماع کنترل ندیرآف شده،

 رفتا ايب از و ینظمیب و يروک  يبرا راه و شودیم فيتضع

جوامهع   (.934ص.، 4969)شهيخاوندي،   دشهو یمهموار  تيامن

کهه   یحقهوق ، دهدیم ليتشکرا  يشهروند دربارة آنچهمختلف 

 يبهرا  یسهت یباکهه آنهان    یهیوظها و  شودیمبه شهروندان اعطا 

دارنهد.  ی متههاوت ي هادگاهیدحقوق انجام دهند،  ایابه  یابيدست

از  یمختلهه  يهها برداشهت  یاسه يس يهها فرهن  یتماماگرچه 

                                                 
1 Maxnief 

2 Tiesdell 

3 Sherman 

4 A safe city is a just city 

وجهود دارد   زيه ن ینيمعمشترک  يهاجنبه، کنندیمشهروند ارائه 

 يشههروند . استکه امنيت و برخورداري از آن یکی از حقوق 

 تيه امنرفاه و  است که هدف آن ارتقاي یاجتماعقرارداد  ینوع

کهه افهراد    پردازدیمامر  ایابه  در سطح جامعه است و ضرورتاً

 ههدف برسهند   ایه اچگونهه رفتهار کننهد تها بهه       یستیباجامعه 

اما بخشی از ایا امنيت شههروندي  (. 96 ، ص.4336، 9لديهیمر)

در  ییفضها  تيه امن. اسهت فضاي استقرار  يهایژگیومربوط به 

 ییفضها  ن يه چ واسهطة اشاره دارد که بهه  یامن یطیشراواقع به 

و خهدمات   هارساختیزو  زااج يريقرارگعناصر در یک فضا، 

 دمانيه چ ایه ادر برابهر   هها انسان يرفتارو در کنار آن عملکرد 

 یتمهام ، فضها بها   تيه امننهوع   ایه ادر  ،یعبهارت . به ابدییمنا مع

 نهان ياطمدر حس تعلهق و    ،تیهو واسطةبه ايهمچنعناصر و 

 تکهرار  ريه نظ یصه یخصا. فضها بها   کندیم هایانق   يشهروند

 و حهس غربهت   تنهها نه يشهر یعموم يفضاها در آشنا مناظر

 کمک یبایريمس در مردم هلکه بب ،بردیم ايب از را آن اضطراب

 يريجلهوگ  آن از یناشه  تهرس  و یاحتمال شدنگ  از و کندیم

 آشهنا،  يفضهاها  و امهاکا  سهاخت  بر عالوه لهئمس ایا .کندیم

 ريه نظ آشهنا  يهها سهبک  بها  يشههر  مبلمهان  قالهب  در تواندیم

 اتوبوس يهاپناهگاه و تلها يهاوسکيک ،هاسطل و هامکتين

 محسهوب  طيحه م بهه  یالحهاق  عناصهر  جمله از که آن رینظاو 

 آشهنا  يهاسبک از استهاده البته باشد؛ یافتنیدست زين، شوندیم

 واقهع  در و بهود  نخواهد نوآور و مدرن يهاطرح ینه یمعن به

 اسهت،  دیه جد و آشهنا  يهها سهبک  کهردن بيترک مه  در نکتة

)بورتا و باشهد  اسهتهاده  و قابهل درک  مهردم  يبهرا  کهيطورهب

  .(67 ، ص.2227، 7ميشل

در  یش هر ری زی  و برنام ه  یطراح  نقش  .2. 1. 2

 ییفضاامن  یرفتارها

و  يکهاربرد ، یفنه ، یعلمه  يهابحثاز  يشهر تيامن

 یموضههوع صههورتاسههت کههه اکنههون بههه  یمهمهه يادار

                                                 
5 Merifield 

6 Burton & Mitchell 
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نگهر در  نهده یآنگهر و  جامع اکنون یِفرادانشو  یدانشانيم

، علهوم  ايه جغراف، حقهوق،  يشهر یشناسهچارچوب جامع

)کهارگر،   شهود یمه  یبررسه  هها آن رینظها و  یتيامنیانتظام

یهزي و طراحهی   ر(. در ایا ميهان، برنامهه  41 ، ص.4919

عملکههردي خههود، نقهه    شهههري بهها توجههه بههه حههوزة 

امنيهت   ، دردادن به فضا و در نتيجهه شکل چشمگيري در

 بها » کهه  کهرد  ادعها   ولنتایا ،4332 آن به عهده دارد. در

 طوربه و دارد وجود یکیزيف یاز مکان که یادراک ليتسه

 نهان ياطم تهوان یمه  یکنترله  یطراحه  قیه طر از یرسمريغ

 داد.  یافزا شانیهاخانه از رفتانرويب يبرا را شهروندان

ة دربهار  عمومهاً  که کرد شنهاديپ را یطراح ياستراتژ ده او

 ،هها يورود در خصهوص بهه  دیه د تيه قابل ،تيه موقع

 هها کوچه ،ادهيپ عبور يهاپل ،وارهاید ینقاش، ينورپرداز

 و هها يسهاز فکه  ةتوسع ،يمنظرسازگذر، ریز يهاراه و

 طيمح به را کردشیرو . ولنتایا«شدیم هاهیزاو و هاکن 

 حضهور  کرد شهروندان بها  و ذکر داد بسط ه  یاجتماع

 د؛کننه یم يشتريب تيامن احساس گرانید بالقوة و بالهعل

 و مداخلهة  حضهور  با ايمتخله که کنندیم فکر افراد رایز

شهاهدان   کهه  دانندیم که یهنگام یحت) ندترسیم ناظران

زاده و )اليهاس  (رنهد يبگ را یجرم دادنرخ جلو توانندینم

 يهها اسهت يس در کنهار آن،  (.17. ، ص4913ضهابطيان،  

 سهطح  بر آن، رینظا و يشهر ونقلحمل و ايزم يکاربر

 کننهدگان  استهاده عتيطب و یعموم يهامکان از استهاده

 يشههر  یطراح و يزیربرنامه هجينت در و گذاردیم ريثأت

 فضاها ایا یاجتماع تیریمد و کنترل ندیفرآ بر تواندیم

، يشهههر  یجههرا. (43 ، ص.4331، 4)بههل بگههذارد ريثأتهه

 ةجه ينتهسهتند کهه در    یاجتماع يهايناهنجاراز  یبخش

 داریههپداز آن  یناشههمشههکالت  دیتشههدو  ینيشهرنشهه

. جرم دکننیمبر جامعه وارد  يجد يهابيآسو  شوندیم

 و به تبهع آن  هیرویبرشد   ینتااز جمله  يشهر یناامنو 

                                                 
1 Bell 

 طیشههرامانههدن شهرهاسههت. در واقههع وجههود تیهههویبهه

 یمههاجران ، وجود ادیز، تراک  زیاد تيجمع مختلف مانند

مهردان   ادیزمختلف دارند، تعداد  ينژادهاو  هافرهن که 

، مشکالت دیشد يکاريب، یطبقاتمجرد و جوان، اختالف 

 هاایا، کمبود مسکا مناسب و مانند يدرآمدو  يداقتصا

هسهتند. منهابع    يشههر   یجهرا ساز نهيزماز جمله عوامل 

در  یاجتماعکنترل  يکارهاوو ساز یاجتماع تيامن ايتأم

 ريه نظ یرسهم  يابزارهها منهابع و   توانهد یمه محله  اسيمق

 ینظههارتو  یتههيامن يهههادسههتگاه، وجههود سيپلههقههانون، 

 يهها گهاه یپا، یبازرسه سهازمان  )سازمان اطالعهات،  گرید

 يهاهیهمساچون وجود افراد و  یررسميغ( و منابع  يبس

 يهههاشههبکهو  انيههاطراف یاجتمههاع يفشههارهاآشههنا، 

کنترل فضاي شهري از  ،ایا اساس برباشد.  يشاوندیخو

ریزي و طراحهی شههري بها ایجهاد     برنامه يهااهرمطریق 

ق  بسهياري  ن ،شرایط روانی اما ایجاد کالبد و به تبع آن

 در بهبود امنيت فضایی شهروندان دارد. 

 ییفض ا  تیامنر ؤثر دم یهاشاخصوامل و . ع3. 1. 2

 شهروندی

 يفضها امها در مقابهل مهههوم     يشههر  يفضامههوم 

 ینيع ةدو جنب يدارا یناامن ةدیپدنااما قرار دارد.  يشهر

. رديگیمرا در بر  یزندگ يهاعرصه همةاست و  یذهنو 

ه از جمله  ینهاامن مظهاهر   همهة  ینهاامن  ةمقوله یِ نيعجنبة 

ی ذهنه جنبهة  و  شهود یمه را شامل  سرقت، قتل، خشونت

منطقهه و   تيه امندر خصهوص   يداورشامل  یناامن ةمقول

و  یکم ه (. از لحهاظ  426 ، ص.4916، یصهالح ) فضاست

، تعهداد  هها يپرخاشهگر با تعداد  توانیمرا  یناامن ،يآمار

و سا افراد  تيجنس و تيماهوقوع جرم و نيز  يهامکان

و  فیه تعراز لحهاظ   هها جنبهه  ایه اد. کهر محاسبه  یقربان

هسهتند.   يآمهار خهاص   ههاي پهژوه   ازمندين يبندطبقه

بهه   هها دهیپد از یذهنبرداشت ، يشهر یناامن گریدبخ  

عد در بُ معموالً یناامن تياهماست.  یناامناحساس  يمعنا
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اب آن با آثار مختلهف از جملهه اضهطر    یفرهنگو  ينماد

در دوران  معمهوالً  یفرهنگو  ينمادعد بُ ایا. استهمراه 

محسهوس   شهتر يب یفراصهنعت در عصر  بحران و خصوصاً

تهر از  افتهه یتوسهعه  هها مکهان  یبعض طیشرا ایااست؛ در 

توانهد  یهافتگی مهی  عناصهر توسهعه  و  دنباشمی جاها گرید

لذا براساس ایا دیهدگاه   ؛عنوان عامل ناامنی تلقی شودبه

بهزر،،   يهها مجتمهع ، يشههر  يهاپارکمتروها،  توانمی

آورد. مهههوم   حسهاب بهه  ی نهاامن ي هها را سهمبل  هامحله

از  یکه یازحهد، هنهوز    يبه  يهها کنترلرغ  یعل، یناامن

زاده الياس) رودیمشمار خطرناک به یاجتماع يهایژگیو

 هیههنظر(، 4374) 4کهوبز يج(. 19. ص، 4913و ضهابطيان،  

بهه تعامهل    يشههر  تيه امن ايهي تبدر ي، شهرپرداز بزر، 

را  طيمحههکههه  یاجتمههاع ينههدهایفرآو  یکههیزيف يفضهها

 یعاملعنوان بودن فضا بهو بر فعال کردهتوجه  ،سازندیم

 کهوبز يج. کنهد مهی  ديه تأکاما و موفهق   یطيمح جادیادر 

و  ابههانيخفعههال از سههطح  يهههااسههتهادهحرکههت،  جههادیا

 ایههااز  یعههيطب يهههامراقبههتو  یابههانيخ يهههاتيههفعال

خهوب   طيمحه در جهت سهاختا   ییهامؤلهه را هاتيفعال

عوامل زیهادي  متخصصان مختلف . کندیمقلمداد  يشهر

مبنههاي ایجههاد امنيههت در فضههاهاي شهههري برشههمرده   را

ياسههت کههاربري مختلههف و متنههوع، توسههعة س. انههدشههده

، (7 ، ص.4311)بهل،   ونقهل ویژه حملخدمات شهري به

، 2)راش یهک فضها  وضهوح، خوانهایی یها انسهجام      درجة

 ، آشنایی فضها (2227، 9)موناهان ، نظارت و کنترل(2227

روز، ، ميههزان پویههایی در شههبانه(2227)بههورتا و ميشههل، 

سهياري از  (، ب217 ، ص.2222، 1)کاسکال و پهيا  شهرت

، الگهوي کهاربري   (4336، 9)شهوئيتزر  خصایص فيزیکهی 

                                                 
1 Jean Jacobs 

2 Russ 

3  Monahan 

4 Koskela & Pain 

5 Schweitzer 

)صالحی،  زميا و کيهيت فضاها، معماري، مساکا ناسال 

پایی، روابط اجتمهاعی و  (، حس تعلق مکانی و بوم4961

 ، خصهایص مکهانی  (4362، 7)نيهوما  فضاهاي قابل دفاع

( و 4969)ریتههرز،  ، تههراک  جمعيههت (4919)شههکویی، 

بهر امنيهت    توانهد یمه بسياري دیگر از ایا دست عوامهل  

عوامل گهاه محصهول    ایاثيرگذار باشد. فضایی شهرها تأ

جهان و گهاه   یبه اجسهام   یعبارتفضا و به  يکالبدعناصر 

بهه   یانسهان  يرفتارهها عناصهر و   یبخشه تیه هواز  یناش

 (.4 )شکل باشندیمجان یب يفضاها

 
 

 شهروندان ییفضا تیامن اسحساعوامل موثر بر  .1شکل
 

 ایتهر مهه   تهوان یمه گرفته براساس مطالعات صورت

شههروندان را   تيه امناحساس  زانيمثر بر ؤم يهاشاخص

 )جهدول  دکر يبندطبقه ریز يهاخصشادر قالب ابعاد و 

2.)  

                                                 
6 Newman 
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 یشهروند تیامن اسحساثر در ؤم یهاشاخصو  رهایمتغ .2جدول

 شاخص ریمتغ ابعاد

بد
کال

ي
ضا
ف

 یی

 یکیزيف طيمح

 بافت منطقه یفشردگ

 و قدمت بافت منطقه یفرسودگ

 یاراض يکاربرتنوع 

 از سکنه یخال مساکاوجود 

 منطقه ینسب تيموقع

 ییفضا یحطرا

 ییفضا یطراحو ساختار  تيهيک

 ریبا یاراضوجود 

 يشهر برجستة يهالماناِ

صاد
اقت

ي
ماع

جت
ا

 ی

 یاجتماعساختار 

 تيجمع یطبقاتو تجانس  یهمگون

 ايساکن یاجتماعارتباطات 

 (ياقتصادو  یشغل تيموقع، سا، تيجنس) يفرد يهایژگیو

 يریپذمشارکت

 (، معتادانانیمتکدشهروندان، حضور  یاليخیب) تيامن ةندکنمختل يرفتارها

 یمذهب يباورها

 ياقتصادساختار 

 شهروندان منطقه ياقتصاد طیشرا

 )شغل، درآمد( تيجمع ياقتصاد یهمگون

 ياقتصاد يهايکاربر تيوضع

هاد
ن

ریزي
خت
سا

 ی

 يهارساختیز

 یطيمح
 يشهرخدمات  عیتوز

 يهارساختیز

 یتيامنينهاد

 یانتظامیتيامن يهاسازمانحضور 

 مداربسته( ايدورب، سيپل وسکيک) کنترل و نظارت زاتيتجه

 پژوهش یشناسروش. 3
 پژوهش. روش 1. 3

و  یله يتحلیهيتوص یشناسدر پژوه  حاضر از روش

بهره گرفته شده است. به هميا جهت، با توجهه   یشیمايپ

پاسهخ   يابهر آن و تهالش   ينظهر  یمبانله و ئبه طرح مس

 ییشناسها بهر   یمبنه  اي، مطالعهه يديه کلبه پرس   یعلم

 تيه امن اسحسه ا يريه گثر در شهکل ؤعوامل مه  تریامه 

شههر مشههد    گانةسيزدهمناطق  يبندتیاولوو  يشهروند

 ایه ا، صورت پذیرفته اسهت. بهر   هاشاخص ایابراساس 

 ياکتابخانهه ثر از منابع اساس، پس از استخراج عوامل مؤ

 توسهط شههروندان  و  یطراحه  يانامهه  پرسه ، ياسنادو 

 پهژوه  روایهی  . شهد  ليتکمو مطالعه  گانةسيزدهمناطق 

ریزي و مدیریت برنامه ةبراساس دیدگاه متخصصان حوز

نامه نيز براساس فرمهول  پایایی پرس  تأیيد شد وشهري 

محاسهبه شهد کهه بيهانگر      13/2خ در حدود آلهاي کرونبا

جرا  يآمار جامعة. استنامه حاضر بودن پایایی پرس باال
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نهر  2677291شهر مشهد یعنی کالن تيجمعمجموع  زين

کههه حجهه  نمونههه براسههاس روش    دهههدیمهه ليتشههک

نامه پرس  212تعداد  27/2کوکران با خطاي  يريگنمونه

آمههده از دسههتبههه يهههاداده ليههتحل يبههراو  بههرآورد

 يبهرا در آخر شد. استهاده  Spssو  Excel يافزارهانرم

از  یکه ی PROMETTE4 کيه تکناز  ،منهاطق  يبندرتبه

 2ارهيمعچنههد يريههگ يتصههم يبنههدتیههاولو يهههاکيههتکن

 استهاده شد.

 PROMETTE کیتکن .2. 3

حاضر بهر   پژوه در  هاافتهی ليتحل نکهیابا توجه به 

 یحيتوضه  ئهة ارااستوار اسهت،   یپرومت کيتکناستهاده از 

 ایه  یپرومت کيتکناست.  يضرورروش  ایا کوتاه دربارة

 يسهاز یغنه  يبهرا  یحيترج يبندرتبه ةافتیروش ساختار

 يبهرا  4317در سهال   گرانیدتوسط برنز و  که هایابیارز

جههت   تصمي  گيهري  کيتکن ینوع ،بار مطرح شد اياول

، 9)برانز، مارشهال و وینسهکه  هاسهت جهایگزیا  يبندرتبه

 ایه احل مسائل چندشاخصه با  يبرا کيتکن ایا. (4317

 ست:ساختار مناسب ا

 
 هها نهیگزاز  يریپذامکان دهندة مجموعةنشان A نجایادر 

هستند  یشاخص kها  fi )روستاها( است و وهايآلترنات ای

هر  يبرا. رديگیمصورت  هاآنبراساس  يريگ يتصم که

  بها   کهه وجهود دارد   یابیارز کی ويآلترنات ای نهیگز

مقایسهه    نهیگزدو  هک یوقت. شودیمنشان داده 

 تیاولورا براساس  سهیمقا ایا ةجينتبتوان  دیبا، شوندمی

 تهوان یمه دسهتممده،  هب ریمقاد يبندرتبه. آنگاه با کرد انيب

                                                 
1Preference Ranking Organization Method for 

Enrichment Evaluations 

2 Multi Criteria Decision Manking 

3  Brans, Mareschal and Vincke 

و  هها نهه یگز ریسها برتهر را نسهبت بهه     ويآلترنهات  ای نهیگز

  مشخص کرد. وهايآلترنات

  قلمرو جغرافیایی پژوهش . 3 .3

 99در عهر    یاضه یر تيه موقعز نظهر  شهر مشههد ا 

و طهول   یشمال قهيدق 6درجه و  96تا  قهيدق 19درجه و 

واقهع   یشرق قهيدق 91درجه و  72تا  قهيدق 9درجه و  93

( و ارتههاع آن از  17 ، ص.4917، يمحمد)شاه شده است

 692آن تها تههران    ییههوا  متهر و فاصهلة   362 ایدرسطح 

( و از 414 ص. ،4932، یطرقه پور وسفی) است لومتريک

بهه درگهز، از    یغربه شمال به شهرستان کالت، از شهمال  

و از شرق به سرخس و تربت  شابورينغرب به چناران و 

، مسائل یانسان يهایژگیو ةنيزم. در دشویمجام محدود 

گههت کهه    شهود یمه شهر مشهد  یکیزيفو رشد  یتيجمع

بوده است کهه رشهد    ییشهرهاشهر مشهد، از جمله کالن

را تجربه کرده است. شهر مشهد  یتيجمع عیسرو  هندیفزا

 يدارا ،4932شههر کشهور در سهال    کالن ايدومعنوان به

 211771196 یمسهاحت و بها   يشههردار  گانةزدهيسمناطق 

کهه   اسهت نههر   2677291بهال  بهر    یته يجمعمتر مربع و 

درصهد   6/4معهادل   32تها 19توسط رشد ساالنه از سهال  م

، اطالعههات 9جههدول (. در 9 )شههکل اعههالم شههده اسههت

)مرکز آمار  و مساحت هر منطقه ارائه شده است یتيجمع

 (.  4919، رانیا
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 هایبندشهر مشهد و تراکم بلوک ۀگانمناطق سیزده تیموقع .3شکل 

 1337مأخذ: مرکز آمار ایران، 

 آن ۀگانزدهیسشهر مشهد و مناطق  یتیجمعاطالعات  .3جدول
 جامعۀ نمونه مساحت )متر مربع( تیجمع مناطق

 212 211771196 2677291 شهر مشهد

 46 41361761 467421 1منطقۀ 

 16 92197923 119199 2منطقۀ 

 94 29367726 922241 3منطقۀ 

 21 49122212 211311 4منطقۀ 

 47 41299197 471167 7منطقۀ 

 21 41791319 299379 6منطقۀ 

 22 11122917 227371 5منطقۀ 

 42 47237296 31212 3منطقۀ 

 23 11992193 922217 0منطقۀ 

 29 29296112 271929 19منطقۀ 

 43 49692992 432229 11منطقۀ 

 42 24971222 93797 12منطقۀ 

 42 9967717 47111 منطقۀ ثامن
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 پژوهشهای . یافته4

حاصهل از اسهتخراج ميهانگيا متغيرههاي مهورد       ةنتای  اولي

بيهانگر  ( 1 )جهدول  شههد گانه شههر م سنج  در مناطق سيزده

اتههاق  بهه ( به باالي منهاطق در قریهب  9/2ميزان امنيت متوسط )

امنيت شهروندي مهورد سهنج  در شههر مشههد      يهاشاخص

را در سهطح منهاطق    پهژوه  ميانگيا متغيرهاي  1است. شکل 

 .دهدیممختلف شهر نشان 

 امنیت شهروندی در مناطق شهر مشهد اسحسامیانگین متغیرهای  .4جدول

مناطق شهر 

 مشهد

متغير محيط 

 فيزیکی

متغير طراحی 

 فضایی

متغير ساختار 

 اجتماعی

متغير ساختار 

 اقتصادي

متغير 

 يهارساختیز

 محيطی

 يهارساختیزمتغير 

 امنيتینهادي

 2294/9 1679/9 2129/9 3266/2 2471/9 9441/9 4 منطقة

 1617/2 1141/9 2934/9 3226/2 2321/9 4373/9 2 منطقة

 6317/2 9129/9 2294/9 3473/2 2296/9 4761/9 9 ةمنطق

 3192/2 9417/9 2223/9 6193/2 4919/9 4661/9 1 منطقة

 7621/2 2372/9 2443/9 2299/9 2216/9 2179/9 9 منطقة

 3371/2 9434/9 2297/9 2129/9 2341/9 4412/9 7 منطقة

 2269/9 1294/9 2631/9 2929/9 4192/9 2912/9 6 منطقة

 6631/2 1499/9 2222/9 1793/2 2212/9 9421/9 1 منطقة

 2943/9 9371/9 2366/9 3913/2 2992/9 9927/9 3 منطقة

 1192/2 9722/9 9296/9 7319/2 2662/9 2336/9 42 ةمنطق

 3342/2 6274/9 2194/9 1491/2 2321/9 9161/9 44 منطقة

 1661/2 2222/9 3776/2 2692/9 2744/9 4222/9 42 ةمنطق

 2391/9 6212/9 2297/9 2326/9 4929/9 9211/9 49 ةقمنط

 

 
 مدل راداری میانگین متغیرهای مورد سنجش برای امنیت فضایی شهروندی در سطح مناطق مشهد .4شکل
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، سهعی  هها داده، بعد از اسهتخراج  پژوه در گام اول 

ثر بهر امنيهت   ؤارتباط و همبستگی بيا متغيرههاي مه   شد

لهذا   شهروندان سهنج  شهود؛   ا ميزان امنيتشهروندي ب

 SPSS آمهاري در محهيط   يهاآزموناز براي ایا منظور 

 استهاده شد. 

امنی ت   اسحس  اجنس یت ب ا می زان     ارتباط .1 .4

 فضایی شهروندان

 ناپارامتري ويِ يهاآزمونبراي سنج  ایا ارتباط از 

اسهتهاده شهد و    spssافهزار  کرامرز و الندا در محيط نهرم 

اسهمی جنسهيت و متغيهر ترتيبهی ميهزان      ارتباط دو متغير 

طهور  (. همان7و9)جدول  امنيت مورد آزمون قرار گرفت

 براسهاس ضهریب همبسهتگی ويِ    دهدیمکه نتای  نشان 

اسههکوار، بههيا دو متغيههر امنيههت فضههاي  کرامههرز و کههاي

شههروندان و جنسههيت ارتبههاط معنهاداري وجههود نههدارد.   

ر بهر امنيهت   ثؤکه بيا عوامل م کردگونه بيان ایا شودیم

مهورد مطالعهه تههاوت چنهدانی      زنان و مردان در منطقهة 

امنيت فضایی شهروندان از  اسحساوجود ندارد و ميزان 

لههه را  ؤشرایط یکسانی برخوردار است. از سهویی ایها م  

به معناي افزای  توانایی زنان در مقابله و حهه    توانیم

 د. کرخود در شرایط محيطی متهاوت نيز تعبير 
 

 اسحسااسکوار برای سنجش ارتباط بین متغیر جنسیت و میزان . آزمون کای7جدول

 امنیت فضایی شهروندان 
Chi-Square Tests 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 

 (2-sided) 

Pearson Chi-Square a1.020 4 .907 

Likelihood Ratio 1.030 4 .905 

Linear-by-Linear Association .572 1 .449 

N of Valid Cases 265   
 

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.83. 
 

 کرامرز برای سنجش ارتباط متیغر جنسیت با میزان حس امنیت فضایی شهروندانِ . ضریب وی6جدول
Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi .062 .907 

Cramer's V .062 .907 

 N of Valid Cases 265  

 يبنهد تیه اولومنظهور  شهده و بهه  انجام ندیآفر یطدر ادامه، 

 ییفضها  تيه امنشهر مشهد، براسهاس سهطح    گانةزدهيسمناطق 

 يهههادادهبراسههاس  يريههگ يتصههم سیمههاترشهههروندان، ابتههدا 

شهاخص در   ایه  اريمع 22شامل  هانامهپرس  ليتکمحاصل از 

 سیمهاتر  یافقه شد. در قسمت  ليتشکعد متغير و سه بُ 7قالب 

حاصههل از  يهههاداده ايانگيههم يعمههودو در قسههمت  ارهههايمع

مهدل   يوهها يآلترناتهمهان   کهنامه در مناطق شهر پرس  ليتکم

 (.  6 )جدول، وارد شد باشندیم
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 ندانخام حاصل از میانگین نظرات شهرو یهادادهماتریس  .5جدول 

ص
شاخ

ها
 

فشردگ
 ی

ت منطقه
باف

 

فرسودگ
 ی

ت منطقه
ت باف

و قدم
 

تنوع 
کاربر

 ی
اراض

 ی

وجود 
مس

کن
های
 

خال
 ی

از سکنه
 

موقع
ی

 ت
نسب

 ی
منطقه

 

یفیک
 ت

و ساختار 
طراح

 ی
فضا

یی
 

اراض
با ی

ری
 

المان
ها

 ی
برجسته

 

همگون
 ی

س
و تجان

 

ت 
ارتباطا

اجتماع
 ی

یو
ژگ

های
 ی

فرد
 ی

ت
مشارک

یپذ
یر

 

رفتارها
 ی

مختل
کنند
ا ۀ

یمن
 ت

باورها
 ی

مذهب
 ی

یشرا
 ط

اقتصاد
 ی

همگون
 ی

اقتصاد
 ی

وضع
ی

 ت
کاربر

های
 

توز
 عی

ت 
خدما

شهر
 ی

سازمان
ها

 ی
یامن
یت

انتظام
 ی

تجه
ی

ت
زا

 
ت
کنترل و نظار

 

 منطقۀ

1 
4/9 4/9 2/9 6/9 9/9 1/2 3/9 3/2 1/2 7/2 2/9 9/2 9/9 2/9 2/1 1/2 9/9 3/9 9/9 2/9 

 ۀمنطق

2 
3/2 3/2 1/2 3/9 9/9 6/2 1/9 2/2 1/2 7/2 9/9 9/2 4/9 1/9 2/1 9/2 9/9 9/9 3/2 1/2 

 ۀمنطق

3 
3/2 9/9 3/2 9/9 2/9 7/2 4/9 7/2 6/2 7/2 4/9 1/2 4/9 9/9 1/9 7/2 4/9 7/9 3/2 6/2 

 ۀمنطق

4 
3/2 2/9 1/9 7/9 2/9 2/9 7/9 1/2 6/2 6/2 3/2 1/2 1/2 9/9 7/9 1/2 2/9 9/9 2/9 6/2 

 ۀمنطق

7 
1/2 2/9 9/2 3/9 9/9 1/2 7/9 4/2 1/2 9/2 9/9 3/2 2/9 9/9 1/9 6/2 2/9 9/9 6/2 7/2 

 ۀمنطق

6 
2/9 2/9 1/2 7/9 9/9 2/9 7/9 7/2 2/9 1/2 2/9 6/2 9/9 9/9 9/9 1/2 1/2 9/9 4/9 3/2 

 منطقۀ

5 
4/9 4/9 4/9 7/9 1/9 6/2 1/9 7/2 3/2 6/2 1/9 9/2 9/9 1/9 7/9 6/2 7/9 1/9 9/9 3/2 

 منطقۀ

3 
3/2 9/9 4/9 6/9 1/9 2/9 1/9 1/2 9/2 6/2 4/9 6/2 4/9 2/9 3/9 1/2 3/2 1/9 3/2 7/2 

 ۀمنطق

0 
2/9 7/2 9/9 9/1 1/9 6/2 9/9 1/2 6/2 1/2 1/9 9/2 1/9 3/2 1/9 1/2 4/9 7/9 2/9 2/9 

 منطقۀ

19 
4/9 4/9 1/2 1/9 4/9 9/2 6/9 3/2 1/2 1/2 2/9 9/2 4/9 2/9 9/9 3/2 7/9 7/9 2/9 1/2 

 ۀقمنط

11 
4/9 9/9 3/2 3/9 7/9 9/2 2/1 6/2 7/2 9/2 2/9 2/2 1/9 4/9 1/9 1/2 2/9 6/9 4/9 3/2 

 ۀمنطق

12 
9/9 9/9 7/2 9/9 6/2 2/9 2/9 7/2 1/9 1/2 9/9 3/2 2/9 2/9 1/9 1/2 1/2 2/9 4/9 6/2 

 ۀمنطق

13 
3/2 6/9 2/9 3/9 4/9 1/2 3/2 3/2 3/2 4/9 9/9 1/2 7/2 7/9 2/1 2/2 9/9 6/9 3/2 9/9 

 

سطح احساس امنيهت شههروندي از    در ادامه، براي محاسبة

لهذا   بهود؛  هها شاخصطریق مدل پرومتی، نياز به استخراج وزن 

 يانامهه پرسه   زيه ن پهژوه   يهها شهاخص به  یدهوزن يبرا

ریهزي  برنامهه  در حهوزة متخصص  92 ارياختشد و در  یطراح

 يهها حهوزه ت علمهی و کارشناسهان   ئه شهري شامل اعضاي هي

 91در مجمههوع  اجرایههی مههدیریت شهههري قههرار گرفههت و   

پایهه بهراي    يهها دادهعنهوان  نامه پاسخ داده شهد کهه بهه   پرس 

وزن در نظر گرفته شهد. سه س بها اسهتهاده از تکنيهک       محاسبة

متخصصهان امهر مبنهایی بهراي      يهها دگاهیه د، 4آنتروپی شهانون 

 هروندان قرار گرفهت. امنيت فضایی ش يهاشاخصدهی به وزن

 کيههتکن، یآنتروپهه ةويشههاز  هههاسیمههاتروزن  بعههد از محاسههبة

 (.1 )جدول دست آمدهب ریزبه شرح   ینتااجرا و  یپرومت

                                                 
1 Shannon Entropy 
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 شانون یآنتروپبراساس مدل  هاشاخصوزن  .3جدول 

ص
شاخ

ها
 

 یفشردگ
 بافت منطقه

و  یفرسودگ
قدمت بافت 

 منطقه

 يکاربرتنوع 
 یاراض

وجود 
 یخال هايکامس

 از سکنه

 ینسب تيموقع
 منطقه

و ساختار  تيهيک
 ییفضا یطراح

 ریبا یاراض
 يهالماناِ

 برجسته
و  یهمگون

 تجانس
ارتباطات 
 یاجتماع

 217/2 274/2 266/2 262/2 276/2 292/2 299/2 291/2 264/2 223/2 هاوزن

ص
شاخ

ها
 

 يهایژگیو
 يفرد

مشارکت 
 يریپذ

 يرفتارها
کننده مختل
 تيامن

 یمذهب يباورها
 طیشرا
 ياقتصاد

 ياقتصاد یهمگون
 تيوضع
 هايکاربر

 عیتوز
خدمات 
 يشهر

 يهاسازمان
 یانتظامیتيامن

 زاتيتجه
کنترل و 
 نظارت

 212/2 223/2 229/2 292/2 211/2 299/2 296/2 299/2 269/2 229/2 هاوزن

تمهامی  ي مهورد نظهر،   هها شاخصبراساس  ،بعد ةدر مرحل

تابع تهرجيح   صورت زوجی با یکدیگر مقایسه شدند ومناطق به

p شهد.   جدویی مناطق استخرابراي هر شاخص در مقایسه دوبه

شهده بهراي ههر    محاسهبه  يهاوزنبعد از استخراج تابع ترجيح، 

ثير داده شهده و در نهایهت مهاتریس    أشاخص در توابع ترجيح ت

 يهها شهاخص تهرجيح   يهها سیمهاتر دودویی حاصل از جمع 

 (.   3 )جدول شدمختلف استخراج 

 پژوهش یهاشاخصگانه براساس زدهیسمناطق  یزوج ۀسیمقانهایی  سیاترم .0جدول 

ماتر
ی

 س
نها

یی
 

منطقۀ
 1

 

منطقۀ
 2

 

منطقۀ
 3

 

منطق
4 ۀ

 

منطقۀ
 7

 

منطق
6 ۀ

 

منطق
5 ۀ

 

منطق
3 ۀ

 

منطق
0 ۀ

 

منطق
 ۀ

19
 

منطق
 ۀ

11
 

منطق
 ۀ

12
 

منطق
 ۀ

13
 

 722/2 949/2 173/2 991/2 911/2 924/2 112/2 724/2 627/2 726/2 792/2 931/2 964/2 4 منطقة

 949/2 969/2 964/2 919/2 112/2 911/2 944/2 991/2 921/2 122/2 144/2 173/2 964/2 2 منطقة

 949/2 969/2 964/2 932/2 112/2 911/2 964/2 991/2 921/2 129/2 144/2 962/2 964/2 9 منطقة

 124/2 116/2 173/2 932/2 112/2 191/2 964/2 931/2 921/2 129/2 173/2 962/2 964/2 1 منطقة

 429/2 969/2 921/2 216/2 264/2 236/2 944/2 494/2 231/2 911/2 144/2 964/2 291/2 9 منطقة

 973/2 111/2 173/2 997/2 112/2 924/2 144/2 932/2 792/2 726/2 912/2 931/2 964/2 7 منطقة

 722/2 949/2 131/2 911/2 911/2 963/2 112/2 724/2 627/2 726/2 792/2 931/2 162/2 6 منطقة

 124/2 116/2 964/2 932/2 112/2 937/2 964/2 931/2 921/2 129/2 173/2 962/2 964/2 1 منطقة

 771/2 712/2 746/2 677/2 722/2 796/2 962/2 769/2 627/2 731/2 612/2 791/2 964/2 3 منطقة

 722/2 949/2 173/2 991/2 911/2 963/2 112/2 724/2 627/2 726/2 792/2 931/2 162/2 42 ةمنطق

 771/2 949/2 997/2 644/2 722/2 796/2 962/2 792/2 627/2 726/2 612/2 791/2 162/2 44 منطقة

 612/2 364/2 677/2 191/2 164/2 112/2 677/2 164/2 197/2 141/2 199/2 114/2 141/2 42 منطقة

 949/2 969/2 964/2 932/2 112/2 911/2 964/2 931/2 921/2 129/2 112/2 962/2 964/2 49 منطقة

 996/2 911/2 923/2 974/2 972/2 919/2 113/2 991/2 771/2 932/2 723/2 791/2 162/2 یمنف یهایف

 119/2 326/2 763/2 724/2 647/2 177/2 729/2 961/2 944/2 112/2 193/2 122/2 726/2 مثبت یهایف

 -232/2 979/2 46/2 27/2 496/2 -263/2 497/2 247/2 -999/2 -421/2 -43/2 -243/2 491/2 کل (φ)یف

 3 1 2 6 3 0 7 5 13 19 11 12 4 هارتبه

 خروجهی )فهیِ   يهاانیجرپس از استخراج ماتریس نهایی، 

و مهالک   )فهی منههی( محاسهبه    ورودي يهها انیه جرمثبت( و 

. براسهاس  شهد  هها شاخصگانه براساس بندي مناطق سيزدهرتبه

شههروندان در   ییفضا تيامن، يبندتیاولوآمده از دستهب  ینتا

شههر مشههد    گانةزدهيسمناطق  ریسااز   يب 3و  42، 44 مناطق

شهده و از ايهي تعي هها شهاخص براسهاس   ،انيه م ایا. در است
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تریا ميهزان امنيهت   پایيااز  9و  2، 9مناطق شهروندان،  دگاهید 

حهال   طق دردر منها  ییفضها  تيه امنبودن باال دیشا. برخوردارند

 يزیه ربرنامه ةیسارا بتوان در  3و  44، 42مناطق  رينظ ياتوسعه

شهده،  يزیه ربرنامهه  يهها رسهاخت یزمناسب،  يکالبدو  ییفضا

مطلهوب   ییفضها  ن يه چ ايهمچنتراک  و بافت گسترده و ک 

و مساکا دانست. ميزان امنيت همهواره تهابعی از    يشهرعناصر 

یط اقتصههادي، کههه شههرا اسههتعوامههل مختلههف فضههایی شهههر 

توسهعه و مهنظ ،   اجتماعی ساکنيا محله، بافهت کالبهدي روبهه   

ربري اراضهی از جملهه   و ساماندهی خدمات و کا هارساختیز

نهوعی از امنيهت   بهه  1و  1، 9، 2، 9. منهاطق  ایا عوامل هسهتند 

نسبت به سایر مناطق برخوردارنهد کهه بها توجهه بهه       يترایيپا

وسهازها،  بهاالي سهاخت  ندي منهاطق شههر، تهراک     ببلوک ةنقش

قدمت بافت، شرایط نامتجانس اجتمهاعی و اقتصهادي، هویهت    

خهاص و از   يهها يکهاربر دليل وجود شهري دره  و ناآشنا به

در  توانهد یمجمله خدمات گردشگري مرتبط به فضاي زیارتی، 

چه به سمت شهمال و  هر دهدیمنتای  نشان  ثيرگذار باشد.أآن ت

 یامنيهت فضهای   اسحسه ابه  ، یرویمشمال غرب مشهد پي  

آمهده  دسهت به يهارتبهو ایا در حالی است که  شودیمافزوده 

بيانگر کاه  امنيت فضایی شهروندي در مناطق شهرق مشههد   

دليهل  طور که مشهخص اسهت، منهاطق شهرقی بهه     است. همان

شدن در مرکهز گردشهگري زیهارتی، از شهرایط اجتمهاعی      واقع

وردار اسهت. اگرچهه در   نامتجانسی نسبت به مناطق غربی برخه 

ایا مناطق، وضعيت کاربري فضاها، از تنهوع بهاالیی برخهوردار    

و  کالبهدي نظيهر تهراک  بافهت     يهها شهاخص در مهورد   ،است

 .شودیماز امنيت فضایی کاسته  فشردگی
 

 و پیشنهادها گیری. نتیجه4

 يهها روشو  شههروندان  تيه امن مهههوم  بهه  توجه امروزه

 و طراحهان  یاساسه  يهها تیه اولو از یکه ی بهه  آن، يارتقها 

 يشههر  تيه امن بهه  توجه شده است. لیتبد يشهر زانیربرنامه

خهدمات   ارائهة  و یاجتماع ارتباطات جادیا یاساس بستر عنوانهب

 مهورد اتههاق   سهال ،  و داریه پا يشهر جادیا جهينت در و یعموم

 بهه  توجه بدون دیتردیب است. يشهر پردازانهینظر عموم نظر

 را يشههر  داریه پا و مطلوب ةتوسع طیشرا انتوینم، عامل ایا

 قهات يتحق و مختلهف  يهایافکارسنج يآمارها. ساخت فراه 

 انجهام  کشهور  يشههرها  یبرخدر  ارتباط ایا در که ياپراکنده

 يهها تيموقعو  جرائ  از شهروندان یناامن احساس شده است،

 هها آن از یبرخ ةشیر رسدیمنظر به و دهدیم نشان را مختلف

 و ایتهدو  در يشههر  رانیمد و زانیربرنامهتوجه بی در دیبا را

 کهه  کرد جووجست نهيبه يشهر يهااستيس و هابرنامه ياجرا

اسهت.   يشههر  تيامن بهبود در مناسب يراهکارهاارائة  ازمندين

 بهر احسهاس   مهؤثر  عوامهل  و زانيم یبررس به پژوه  ایا در

شهد.   رداختهپ شهر مشهد گانةدر مناطق سيزده شهروندان تيامن

 طهول  در تيامن مههوم دهدیم نشان گرفتهصورت يهایبررس

 روابهط  شهدن تردهيه چيپ بها  متناسهب  گذشهته  انيسهال  و هادهه

 مختلهف  ابعاد و خارج شده یکیزيف و هياول حالت، از یاجتماع

 گرفتهه اسهت؛   دربر را یاسيسو  یفرهنگ و یاجتماع ،ياقتصاد

 تيه فعال يهها نهه يزم همهة  در تيه امنبه  ازين امروزه کهيطوربه

 ،تا حهد زیهادي   ،آمدهدسته. نتای  باست یاتيح يامر یاجتماع

نظيهر قرایهی و   مهرتبط   ههاي پژوه و نتای  سایر  هاافتهیید ؤم

وامهل فضهایی و کالبهدي    که عالوه بر عاست ( 4913) همکاران

نيهز عهاملی بهراي    را  هها آناجتمهاعی   يهایژگیو نگرش افراد،

نهژاد  سهعدي یا ادیبی؛ دانندیمشده توسط محيط ميزان امنيت القا

معهابر، بافهت    تيه هيک يهها شهاخص ( کهه  4932و عظيمی )

و مبلمهان   ییروشنا، یاهيگبافت، پوش   یفشردگ، يشهر

 يشههر  تيامنگذار در ريثأت يهاشاخصعنوان را به يشهر

( کهه  2226یا تحقيق کریستينا و همکهاران )  ؛دنشماربر می

دادن به رفتار امنيتهی شههروندان   شکل آرای  فضایی را در

 جههت  در پهژوه   ایه ا  ینتها  .دنه دهیمه مورد توجه قرار 

 :شودیم يبندجمع زیر شرح به پژوه اهداف 

ثر در امنيههت فضههایی شهههروندان را  ؤعوامههل مهه ةعمههد -

اقتصهادي و  کالبهدي، اجتمهاعی  عد فضاییدر قالب سه بُ توانیم



 13                                                        ...شهروندي ییفضا تيامن زانيمسنج                                            سال دوم                  

 ،یهک ة هرر زیرمجموعه بندي کهرد کهه د  زیرساختی طبقهنهادي

ا امنيهت در سهطح   گيري ایه در شکل هاشاخصاز  يامجموعه

 ثيرگذارند.  مناطق شهر مشهد تأ

مهورد   يهاشاخص شهر مشهد در زمينة گانةمناطق سيزده -

ولهی   ند،بررسی از وضعيت همگون و متجانسی برخوردار نيست

یعنی حهد  9/2براي هر شاخص از  هارتبهدر مجموع،  ميانگيا 

 وسط طيف ليکرت باالتر است.    مت

از دیههدگاه مههورد بررسههی،  گانههةاز بههيا منههاطق سههيزده -

بيشتریا ميهزان امنيهت فضهایی و     3و  4، 42مناطق شهروندان، 

 .  هستندکمتریا ميزان امنيت فضایی را دارا  1و  9، 2، 9 مناطق
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