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چکیده

بــه طــور مشــخص، امنیت در فضاهای عمومی یک شــهر، ســرزندگی و پویایی فضا را بــه دنبال خواهد 

کاهش اســترس  کــه نمــود آن  را می تــوان در حضور فعــال مردم، خلق فرهنــگ تعاون و تعامل،  داشــت 

گروه های مختلف ســنی و جنســی و حیات شــبانه مشــاهده نمود. بر همین اســاس  و نگرانــی، حضــور 

در ایــن پژوهــش، امنیــت میدان امام شــهر همدان، به عنــوان یکی از مهم ترین فضاهــای عمومی این 

گرفتــه اســت. روش پژوهــش، تحلیلی-تفســیری بــوده و از طریــق پیمایــش  شــهر، مــورد ارزیابــی قــرار 

گام نخست، معیارهای ارزیابی احساس امنیت در فضاهای عمومی  میدانی صورت پذیرفته است. در 

گردیده و ســپس با اســتفاده از پرســش نامه، نظرات مردم  از منابــع معتبــر داخلــی و خارجی اســتخراج 

که  برداشــت شــده است )n=۱50(. در ادامه داده های پرســش نامه ها در نرم افزار SPSS وارد شده است 

کتشــافی، متغیرها در 7 عامل تبیین کننده احســاس امنیت، شــامل  بر اســاس تکنیــک تحلیل عاملی ا

»پیاده مداری«، »زیبایی شناســی«، »اجتماع پذیری«، »امنیت شبانه«، »نظارت مستقیم«، »آسایش 

محیطی« و »ســاختار محیط« دســته بندی شده اند. پس از آن با اســتفاده از تکنیک تحلیل رگرسیون 

گرفته  چندمتغیره خطی، رابطه میان عوامل هفت گانه و احســاس امنیت در میدان مورد ســنجش قرار 

گردیــد ۳ عامــل »پیاده مــداری«، »زیبایی شناســی« و »امنیت شــبانه« بــه ترتیب  کــه مشــخص  اســت 

بیشترین تاثیر را در میزان احساس امنیت در میدان امام داشته اند.
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مقدمه

که اقشــار مختلف  کانونی  فضاهــای عمومی شــهری به عنــوان 
گاهانه هســتند،  مــردم در آن حضــور می یابنــد، نیازمنــد طراحــی آ
کــه رضایت مخاطبان را جلب نمایــد. یکی از معیارهای  بــه نحوی 
فراهــم نمــودن آســایش شــهروندان در چنیــن فضاهایــی، ارتقای 
کشــش  امنیــت محیطی اســت. امنیت به عنــوان عاملی روانی، بر 
و جذابیــت فضــای شــهری می افزایــد و آن  را به مأمنــی برای تجلی 
مدنیــت تبدیــل می کنــد. قدر مســلم امنیت محیط نــه تنها تحت 
تاثیر بروز جرایم و ناهنجاری های رفتاری خدشه دار می شود؛ بلکه 
گاهی به سبب به تصویر کشیدن محیطی ناآشنا و پرتنش در ذهن 
فــرد، موجب ایجاد حس ناامنی می شــود. از این رو بررســی امنیت 
در فضای شــهری را می توان در دو دســته امنیت فیزیکی )عینی( و 

امنیت روانی )ذهنی( جای داد.
تقریبــًا از دهــه ۱۹70 میــالدی و به دلیل رشــد شــتابان جمعیت 
شهری و افزایش بی رویه ناهنجاری های اجتماعی در شهرها، توجه 
ویژه ای به بررســی های مکانی جرایم شــهری به وجود آمد. ســپس 
موضوع پیشگیری از جرایم بسط داده شد و به پیشگیری از جرایم 
از طریق طراحی محیطی توجه ویژه شد. تا آنجا که برخی طرفداران 
جلوگیری جمعی از جرم، نظر جیکوبز را در نظم اجتماعی طبیعی و 
غیررسمی انتخاب نموده اند و هیچ نیازی به نهادهای ثانویه همچون 
 .)Renauer, 2007, 41-42( کاهــش تــرس نمی بیننــد پلیــس بــرای 

افزایــش امنیــت در شــهرها، افــزون بــر مزایــای ظاهــری چــون 
کارایی و زیبایی فضا، ایــن مزیت را دارد  تقویــت هویــت، ســرزندگی، 
کــه مــردم در فضای ایمن حضــور موثرتری دارنــد و زندگی، فعالیت، 
کار رونــق بیشــتری می گیــرد و در نتیجه از  کســب و  ســرمایه گذاری و 
نظر مالی و اقتصادی شــاهد رشــد افزون تری خواهیم بود و برعکس 
فضاهای ناامن، دافع مردم و ســرمایه گذاران خواهد بود )کالنتری و 
کاربران  گر نتواند توقعات  همکاران، ۱۳۹0، 5۲(. یک فضای شهری ا
کــه دچار بیماری  گوید، بســان موجود زنده ای اســت  خود را پاســخ 
شــده اســت. ناامنــی در فضاهای شــهری را نیز می تــوان بیماری آن 
فضا دانست که نیازمند درمان است و در این میان برنامه ریز و طراح 

شهری، مسئولیت درمان فضا را بر عهده خواهد داشت.
کــه می تــوان آن  را  در ایــن تحقیــق میــدان امــام شــهر همدان، 
شــاخص ترین فضای عمومی این شــهر به حســاب آورد، به لحاظ 
گرفته اســت. فرضیه  امنیت عابران پیاده در فضا مورد بررســی قرار 
کالبدی میــدان امام به  که برخــی مشــخصات  تحقیــق این اســت 
بــروز ناهنجاری هــای اجتماعــی و ایجــاد حــس ناامنــی در عابــران 
پیــاده دامــن زده اســت. برداشــت متغیرهــای محیطــی در فضای 
که  میــدان امــام و یافتن ارتبــاط آن با امنیت محیط هدفی اســت 
این تحقیق دنبال می کند تا از این طریق بتوان، ناامنی در میدان 

کرده و سالمت را به آن بازگرداند. را درمان 

1- اهمیت و ضرورت

کیفیت بخشــی به  امنیــت به عنــوان یکــی از مولفه هــای اصلی 
گر  فضاهــای عمومــی، از جایگاهی ویــژه برخوردار اســت، چنانکه ا
در فضایــی تمامی اصول طراحانه رعایت شــده باشــد اما به لحاظ 
کند.  امنیت شرایط مناسبی نداشته باشد، نمی تواند موفق عمل 
گســترده ای از افراد در فضاهــای عمومی، مدنظر قرار  حضور طیف 
دادن توقعات متنوع آنها را الزام آور می کند. در حقیقت در طراحی 
کثر  که نیازهای حدا یــک فضای عمومی باید به نحوی عمل نمود 
مخاطبــان پاســخ داده شــود. فضاهایــی چــون بازارهــا، میادیــن، 
که  پارک هــا، خیابان هــا و غیره، از جمله فضاهای عمومی هســتند 
با طیف وسیعی از مخاطبان روبرو هستند. از میان انواع فضاهای 
که دارند،  عمومی شهر، برخی به سبب ماهیت و موقعیت ویژه ای 
از اهمیــت بیشــتری برخــوردار هســتند و بنابرایــن انتظــار مــی رود 

کیفیت بهتری را نیز ارائه دهند.
امروزه در اغلب شهرهای کوچک و بزرگ، یک یا چند میدان مهم 
کلیدی دارند. اهمیت  که در استخوان بندی شهر نقش  وجود دارد 
کانونی بــرای انــواع عملکردهای  و جایــگاه ایــن میادیــن، آنهــا را بــه 
که ویژگی های  ارتباطی، اقتصادی، اجتماعی و غیره تبدیل می کند 
کالبدی آن، نقش بسزایی در کیفیت بروز این عملکردها ایفا می کند.
در عصر حاضر، محیط های نامطلوب شهری، مشکالت بسیاری 

کرده و در رشد آسیب های اجتماعی  را برای امنیت شهروندان ایجاد 
گســترش این آســیب ها، امنیــت رنگ می بــازد و بر  موثــر بوده انــد. بــا 
میزان جرم افزوده می شود؛ مردم در کنش های اجتماعی محتاطانه 
عمــل می کنند و با هــر اتفاقی، ترس و دلهره آنان دو چندان می شــود 
و در نتیجه احســاس ناامنــی می کننــد )Day et al, 2003, 311(. نکته 
کــه بســیاری از عوامــل موثــر در امنیــت یــک  حائــز اهمیــت آن اســت 
کالبدی آن دانست. فقدان  میدان شهری را می توان منتج از شرایط 
روشنایی مناسب، آلودگی و اغتشاش بصری، ترافیک و غیره از جمله 
کــه بر امنیت فضا تاثیر می گذارنــد. از این رو،  کالبدی هســتند  عوامل 
ضرورت دارد این عوامل شناسایی شوند و راهکارهای مناسبی برای 
بهبود وضعیت آنها ارائه شود. نتایج ارتقای امنیت میدان را می توان 
در جذابیت و آسایش، جذب سرمایه گذاری، خوانایی و .. متصور شد 

که نماد حس احترام به کاربران محیط خواهد بود.

2- روش تحقیق

پژوهــش حاضر با روش تحلیلی-تفســیری و مبتنــی بر مطالعات 
اســنادی و نیــز مشــاهده میدانــی انجــام شــده اســت. مبانــی نظری 
پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای به دست آمده و شاخص های 
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سنجش موضوع در جدولی به صورت مستند استخراج شده است. 
در مرحلــه بعــد، شــاخص های اســتخراجی در نمونــه مــورد مطالعــه 
برداشــت شــده و بــا اســتفاده از روش تحلیل عاملــی، اهمیت عوامل 

اصلی موثر در امنیت این فضا مشخص گردیده است.
با توجه به اینکه امنیت و کیفیت زندگی ارتباطی تنگاتنگ با هم 
کیفیت  دارنــد )Blobaum & Hunecke, 2005, 465( و از ســوی دیگر 
دارای ماهیتی ذهنی است و مناسب ترین شیوه برای کشف کیفیت 
 Lee,( کیفیت زیســتی آنهاســت زندگی، پرســش از درک مردم درباره 
1208 ,2008(؛ بنابراین در این پژوهش، ابتدا بر مبنای شاخص های 
استخراجی، اقدام به طراحی پرسش نامه ای بر مبنای طیف پنج گانه 
لیکرت شــده اســت. تعــداد پرســش نامه ها در راســتای معتبر بودن 
برای تحلیل نرم افزار SPSS بر اساس آزمون نمونه گیری نیمن، تعداد 
گرفته شــده اســت. با تکمیل پرســش نامه ها و وارد  ۱50 عدد در نظر 
نمــودن آنهــا در نرم افــزار SPSS، اقــدام بــه اســتخراج عوامــل اصلــی 
تاثیرگــذار بــر امنیت میــدان امام بــا اســتفاده از روش تحلیل عاملی 
کتشــافی شــده اســت. نمودار ۱، فرایند تحقیق را نمایش می دهد. ا

3- پیشینه تحقیق

بیلر )۲0۱۱(، در پایان نامه ای با عنوان »برنامه ریزی برای امنیت 
فضاهــای عمومــی«، بــه ارزیابــی و ســنجش امنیــت در فضاهــای 
عمومــی شــهر برلین پرداختــه اســت. از جمله شــاخص های مورد 
بررســی در این پژوهش می توان به عالئم، مالکیت، اســتراحتگاه، 
تنــوع مکان های نشســتن، روشــنایی، اغذیه فروشــی ها، تزیینات 
بصری و هنری، دسترسی، خرد اقلیم، ناحیه تجاری، دوربین های 

.)Beeler, 2011( کرد امنیتی و غیره اشاره 
بــرای  بــا عنــوان »روشــی  نیمــز و چمیتــز )۲007( در مقالــه ای 
ســنجش امنیــت فضاهــای دسترســی عمومی«، بــه ارائــه معیارها 
و شــاخص هایی بــرای ســنجش امنیــت فضاهــا پرداخته انــد. این 
کلــی قوانیــن، نظــارت، طراحــی  معیارهــا در قالــب چهــار دســته 
.)Nemeth & Schmidt, 2007( محیطی و دسترسی تعریف شده اند
ُگلــی )۱۳۹0( در مقالــه ای بــا عنوان »زنــان و امنیت در فضاهای 
عمومــی شــهری«، بــه ســنجش میــزان احســاس امنیــت زنــان در 
پارک آزادی شــهر شیراز پرداخته است. از جمله نتایج تحقیق این 

کاربری های  کاربــری اراضی، تنوع  که عوامل محیطی مانند  اســت 
پیرامــون و ســاعت های فعالیت آنها، با افزایش حــس امنیت زنان 

رابطه ای معنادار دارد )گلی، ۱۳۹0(.
عنــوان  بــا  مقالــه ای  در   )۱۳۹0( همــکاران  و  محســنی تبریزی 
»فضاهــای بی دفــاع شــهری و خشــونت«، بــه ارزیابی جرایــم در ۱۲ 
فضــای عمومــی شــهر تهــران پرداخته انــد. نتایــج تحقیــق نشــان 
کم ساختمانی، وجود نقاط فرو  که عدم روشنایی، عدم ترا می دهد 
کم بودن ســاختمان ها و غیــره در بروز انواع جرایم و  رفتــه یا برآمده، 

خشونت ها موثر هستند )محسنی تبریزی و همکاران، ۱۳۹0(.
الیاس زاده مقــدم و ضابطیــان )۱۳8۹( در پژوهشــی بــا عنــوان 
» بررســی شــاخص های برنامه ریزی شــهری موثر در ارتقای امنیت 
زنــان در فضاهــای عمومــی بــا رویکــرد مشــارکتی« و بــا اســتفاده از 
که هر چــه میزان تردد زنان بیشــتر بوده  گرفته انــد  آزمــون t نتیجــه 
اســت، میــزان احســاس امنیــت بیشــتری داشــته اند. همچنیــن 
مشــخص گردیده با افزایش میزان خوانایی و آشــنایی فضا، ارتقای 
شــهرت فضاها، نظارت بر فضا، دسترســی به امداد، ارتقای حیات 
کارایی حمل و نقل عمومی میزان احســاس امنیت درک  شــبانه و 
شده از فضا افزایش می یابد )الیاس زاده مقدم و ضابطیان، ۱۳8۹(. 

4- مبانی نظری

4-1- فضای عمومی شهری
فضای عمومی،  فضایی است که در آن با غریبه ها سهیم هستیم، 
که اقوام، دوســتان یا همکار ما نیســتند. فضایی اســت برای  مردمی 
سیاســت، مذهــب، داد و ســتد، ورزش و فضایــی بــرای هم زیســتی 
مسالمت آمیز و برخوردهای غیرشخصی )مدنی پور، ۱۳8۴، ۲۱5(. در 
که  حقیقت فضای عمومی، آن دســته از فضاهای شــهری می باشــد 
بــرای عمــوم مردم در همه زمان ها و بــرای انواع فعالیت های عمومی 
قابل دسترس باشد )نقی زاده، ۱۳۹0، 7۹(. در چنین فضاهایی مردم 
می آموزند سایرین را در برخورداری از فضا سهیم بدانند. سابقه چنین 
گوراهای یونانی به عنوان مکانی برای انواع فعالیت های  فضاهایی به آ
اجتماعــی و تجاری )Kurniawati, 2012, 477( و آمفی تئاترهای رومی 
گردهمایی ها،  کــه مکان های ابتدایی برای نشســت ها،  بــاز می گردد 
جشــن ها و برگزاری مراســم و آیین ها به شمار می رفته اند )پورجعفر و 
محمودی نژاد، ۱۳88، 7۴(. اولدنبرگ به این فضا، واژه مکان ســوم، 
یعنی فضایی در کنار خانه و محل کار اطالق می نماید، فضایی که میزبان 
تجمعات داوطلبانه افراد می باشد )رفیعیان و همکاران، ۱۳۹0، ۳5(.

4-2- مفهوم امنیت و درمان ناامنی فضا
بــر اســاس تئــوری نیازهــا در هــرم مازلــو در ۱۹68، امنیــت یکی 
از نیازهــای ضــروری و پایــه ای بــرای تعالــی انســان تلقــی می شــود 
)الیاس زاده مقدم و ضابطیان، ۱۳8۹، ۴۴(. امنیت مفهومی است 
کــه دارای دو بعــد ذهنــی و عینــی اســت. از بعــد عینــی، امنیــت به 
گســترش  معنــای ایجــاد شــرایط و موقعیت ایمــن برای حفاظت و 
ارزش هــای اصولــی و حیــات ملــی اســت. از بعــد ذهنــی، امنیــت 
بــه معنــای احســاس امنیــت اســت. امنیــت از بعــد ذهنــی ارتباط  نمودار 1- فرایند تحقیق.
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ک مــردم و دولــت از آســیب پذیری و  بــا ذهنیــت و ادرا مســتقیم 
تهدیدات امنیتی دارد )نظری، ۱۳8۹، ۳۹(.

کیفیت  که جرم یکی از مسائل اصلی تهدید کننده  گفته می شود 
که توأم با  زندگی شــهری اســت، به همین دلیل افراد از مکان هایی 
Blobaum & Hu-( خطــر شــخصی و جانــی اســت دوری می جوینــد
necke, 2005, 465(. در این میان »پیشگیری از جرم از طریق طراحی 
که با طراحــی صحیح محیط  محیطــی« بــر این فرض اســتوار اســت 
کاســت  کیفیــت زندگی، از میزان جرایم نیز  می تــوان عــالوه بر بهبود 
)Park, 2010, 23(. ایده اصلی تاثیر فضاها در خشونت و پیشگیری از 
خشونت از طریق تغییر محیط، برای نخستین بار از سوی نیومن و 
کنترل  کنترل جرم قبل از  کل هدف این ایده،  گرفت.  جیکوبز شکل 
مجرم بود. چشمان محققان بر روی فضاهای فیزیکی متمرکز بود و 
 .)Timothy, 2006, 174( رابطه فضا با جرم ســوال اصلی بوده اســت
که بتواند موجب  گر محیط به نحوی طراحی شود  به عبارت دیگر، ا
کنان آن را به قلمرو خود باال برده  بهبود نظارت افراد شده، تعلق سا
کاهش  کند، فرصت هــای مجرمانه  و تصویــری مثبت از فضــا ایجاد 
 Cozens et( خواهد یافت و مجرمان از ارتکاب جرم باز خواهند ماند
al, 2005, 328(. نمودار۲، نمونه ای از دسته بندی عوامل پیشگیری 

از جرم از طریق طراحی محیطی را نمایش می دهد.

4-3- امنیت فضاهای عمومی
در واقــع تــرس از جــرم در یک جامعــه به عنوان یــک عامل نفاق، 
مشکلی بزرگ تر از خود جرم است. مردم اغلب از جاهایی که احساس 
کلی ناامن بودن دارند،  در معرض خطر بودن، آسیب دیدن و به طور 
گرچه  دوری می کننــد و بــه تدریج ایــن محیط ها متروک می شــوند. ا
کنــون واقعــًا بــه مکان هایــی بــرای  در ابتــدا واقعــًا ناامــن نبوده انــد، ا
سوء استفاده و فعالیت های مجرمانه تبدیل می شوند. بنابراین ایجاد 
محیطی که مردم را جذب و تشویق به پیاده روی )بدون ترس و حس 
ناامنی( بکند، در واقع شمار مردم ناظر را افزایش می دهد که این نیروی 
کیفیت  مردمــی برای امنیت خود مردم، بســیار قــوی عمل می کند و 
.)Lubuva & Mtani, 2004, 16( زندگی در آن محیط را افزایش می دهد
کــه عمومًا در فضاهــای عمومی شــهری رخ می دهند  جرم هایــی 
شامل جیب بری، کیف قاپی، وندالیسم )صدمه زدن های مجرمانه(، 
ســرقت وســایل نقلیه، حمله هــای بدنی خفیف و ترســاندن و نظایر 

گروه هــای زیــادی  کــه  آنهــا می شــود. امــا بیشــتر رفتارهــا و اعمالــی 
اعمالــی  می ترســاند،  شــهری  کــز  مرا از  را  اســتفاده کنندگان  از 
گرچه بــه طور اصولــی جرم نیســت، اما باعــث بی نظمی  کــه  اســت 
گویــی افــراد  عمومــی می شــود، ماننــد حضــور معتــادان یــا ناســزا 

)الیاس زاده مقدم و ضابطیان، ۱۳8۹، ۴6(.
تکرار مناظر آشنا در فضاهای عمومی شهری، نه تنها حس غربت و 
اضطراب آن را از بین می برد، بلکه به مردم در مسیریابی کمک می کند و 
از گم شدن احتمالی و ترس ناشی از آن جلوگیری می کند. همچنین این 
کن و فضاهای آشنا، می تواند در قالب مبلمان  مساله عالوه بر ساخت اما
کیوسک های  شــهری با سبک های آشنا نظیر نیمکت ها و سطل ها، 
که از جملــه عناصر الحاقی  تلفــن و ایســتگاه های اتوبوس و نظایــر آن 
به محیط محســوب می شوند، نیز قابل حصول باشد. البته استفاده 
از ســبک های آشــنا به معنی نفــی طرح های مدرن و نــوآوری نخواهد 
بــود و در واقــع نکته مهم در ترکیب کردن ســبک های آشــنا و جدید به 
که برای مردم قابل درک و استفاده باشد، است )همان، ۴8(. طوری 
لــزوم درمــان یک فضای عمومــی در حوزه جرایم شــهری، از این 
لحاظ نیز حائز اهمیت است که به لحاظ مجاورت فضاهای عمومی 
گســترش ایــن جرایم بــه مکان های  و خصوصــی، هــر لحظــه امکان 

خصوصی مانند مغازه ها، اتومبیل ها و منازل مسکونی وجود دارد.

4-4- استخراج شاخص ها
به منظور بررســی ابعــاد مختلف موضوع در نمونــه مورد مطالعه، 
شاخص های ارزیابی امنیت و جرم خیزی که در پژوهش های پیشین 

استفاده شده اند، استخراج گردیده و در جدول ۱ گردآوری شده اند.

5- معرفی نمونه مطالعاتی

بنــای اولیــه میــدان امــام بــه ســال های ۱۳0۹ تــا ۱۳۱۲ ه.ش. 
کارل فریــش احداث  ح پیشــنهادی  که بر اســاس طــر بــاز می گــردد 
گردیده است. بناهای اطراف میدان شبیه ساختمان های میدان 
حســن آباد تهــران و به ســبک باروک ســاخته شــده اســت. میدان 
کــه از آن شــش خیابــان ۳0  امــام، قطــری در حــدود ۱50 متــر دارد 

متری منظم با زاویه 60 درجه منشعب می شود )تصاویر ۱ و ۲(.
ساختار میدان امام عالوه بر ارتباط مواصالتی مرکزی به عنوان عنصر 
هویت بخش به شــهر، دارای ابعاد خاصی می باشــد. قرارگیری در مرکز 
هندسی شهر، مجاورت با بازار قدیم شهر، ارتباط شعاعی با میدان ها و 
آثار و ابنیه تاریخی، این میدان را به نقطه ثقل شهر تبدیل نموده است.

6- یافته های تحقیق

کــردن آنها در  پــس از اســتخراج اطالعــات از پرســش نامه ها و وارد 
گردید. این  نرم افزار SPSS، اقدام به تشــکیل ماتریس اولیه اطالعات 
ماتریس از ۱50ردیف )هر ردیف به ازای یک پرســش نامه( و ۲۴ ستون 
گردیده است. مطابق با انجام  )هر ستون به ازای یک متغیر( تشکیل 
مدل بدست آمده، در نمونه مطالعاتی مقادیر عددی متغیر »سازگاری 
کمتر از 0.۴ به دست آمد و در نتیجه  کات  فعالیت  ها« در جدول اشترا

نمودار 2- عوامل پایه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی.
)Cozens et al, 2005, 330( :ماخذ
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جدول 1- مستندسازی و جمع بندی متغیرهای محیطی موثر بر امنیت فضاهای عمومی شهری.

متغیرهاابعاد

Sham
suddin &

 Hussin )2013(

Russ )2009(

Lucas et al )2007(

Jongejan &
 W

oldendrop )2013(

Hoon )2003(

Hashem
i et al )2011(

Ekblom
 )2011(

Cozens et al )2008(

Clarke &
 Eck )2003(

Beeler )2011(

ی و همکاران )1390(
ی تبریز

سن
مح

پورجعفر و همکاران )1387(

کیفیات بصری

••••••••••نور و روشنایی

•••••رنگ و تصاویر دیواری

••خوانایی

••آب و فضای سبز

کیزگی و عدم آلودگی •••پا

نظارت

••••••••••نظارت رسمی

•••••••••نظارت غیررسمی

••••••کنترل ورودی ها

کالبد

••••••••تعمیر و نگهداری

••••••تابلوها و عالئم

•••••مبلمان و تجهیزات

•••••کنج های مخفی از دید

•••ترافیک سواره

•••••تسهیالت پیاده روی

•مقیاس انسانی

•••جداره شفاف

••آسایش اقلیمی

فعالیت

••••••••سازگاری فعالیت ها

••••••زندگی شبانه

••••••خرده فروشی ها

•••رویدادهای فرهنگی، هنری

••وضعیت دست فروشان و دوره گردان

••بروز فعالیت جمعی

••••••نقش آفرینی و مشارکت مردم

کلی از میدان امام. تصویر1- نمای 
)www.panoramio.com( :ماخذ

تصویر2- نمای قسمتی از میدان امام.
)www.panoramio.com( :ماخذ

ارتقای احساس امنیت در فضاهای عمومی با بهره گیری از طراحی شهری
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ایــن متغیــر بــرای انجام تحلیــل عاملی مناســب نبــوده و از مجموعه 
که این مورد قدرت تبیین کنندگی مدل  گذاشــته شــد،  کنار  متغیرها 
و مقدار آماره KMO را افزایش می دهد. در نهایت و در اجرای بعدی، 
گرفته است. خروجی بعدی تحلیل عاملی  تحلیل با ۲۳ متغیر انجام 
مربوط به آزمون KMO اســت. مقدار KMO، همواره بین 0 و ۱ اســت. 
کمتر از 0.50 باشد، داده ها برای تحلیل  که مقدار مورد نظر  در صورتی 
گر مقدار آن بین 0.50 تا 0.6۹ باشــد،  عاملی مناســب نخواهند بود، و ا
بایستی با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت. اما در صورتی که 
این مقدار بیشــتر از 0.7 باشد، همبستگی موجود میان داده ها برای 
تحلیــل داده هــا مناســب خواهد بــود. از ســوی دیگر بــرای اطمینان 
از مناســب بــودن داده ها بــرای تحلیل عاملــی، باید از آزمــون بارتلت 
استفاده کرد. آزمون بارتلت این فرضیه را که ماتریس همبستگی های 
مشــاهده شــده، متعلــق به جامعــه ای با متغیرهای نابســته اســت، 
کــه قبــل از تحلیل عاملــی باید به  می آزمایــد. بــه همین دلیل اســت 
گــر ماتریس  کرد. ا تشــکیل ماتریس همبســتگی بیــن متغیرها اقــدام 
همبســتگی واحد باشــد، برای تحلیل عاملی نامناسب است، آزمون 
بارتلت هنگامی معنا دار اســت که احتمال وابســته به آن کمتر از 0.05 
باشد. مطابق با جدول ۲، مقدار عددی آزمون KMO در این پژوهش 
برابر با 0.7۳6 بدست آمد که به معنی آن است که همبستگی موجود 
میان داده ها برای تحلیل داده ها مناسب خواهد بود. خروجی بعدی 
مربــوط بــه آزمون بارتلت می باشــد. مطابق با جدول ۲ مقــدار آزمون 

.) Sig=0.000 ،بارتلت در حد پذیرش قرار دارد )سطح معناداری
که داده های خام را  کنترل و مناسبت آزمون های آماری  بعد از 
کاربســت در تحلیل عاملی آزمایش و ســنجش می نمایند، به  برای 
که در آن واریانس  محاســبه ماتریس مقدماتی پرداخته می شــود، 
تبیین شــده بوســیله هــر عامل مشــخص می گردد. به عبــارت دیگر 
که در قالب جدول واریانس تبیین شــده نشــان  ماتریــس مربوطــه 
که برآیند تحلیل عاملی  داده می شود، به روشنی مشخص می کند 
کیفیــت بــه  کاهــش و خالصه ســازی شــاخص ها و ســنجه های  در 
چند عامل نهایی منتهی شده است و مهم  تر اینکه سهم هر یك از 
عوامل مربوطه در تبیین امنیت میدان به چه میزان بوده است. 

تبیین کننــده ی  عوامــل  تعــداد  نهایــی  تعییــن  بــا  ارتبــاط  در 
احســاس امنیــت در میــدان، بایــد بــه لحــاظ آمــاری ســه شــرط را 
کــه مقادیر ویژه  رعایــت نمود. شــرط اول توجه به این نکته اســت 
مربــوط بــه تمامــی عوامل بایــد باالتر از ۱ باشــد. شــرط دوم رعایت 
که مجموع واریانس تجمعی عوامل  مقدار واریانس تجمعی اســت 
اســتخراج شــده نهایی باید باالتر از 60  باشــد و شــرط ســوم اینکه 
که  واریانس تبیین شده هر عامل باید به تنهایی باالتر از ۱0  باشد، 

معمواًل در مطالعات شهری شرط سوم محقق نمی شود.

عوامــل  عنــوان  بــه  عامــل  نهایــت 7  در  جــدول ۳،  بــا  مطابــق 
تبیین کننــده ی احســاس امنیــت در میــدان امام همدان مشــخص 
کلیه این عوامل اســتخراجی بیشــتر از ۱ می باشــد.  گردید. مقدار ویژه 
همچنیــن درصد واریانس برای عامل اول برابر بــا ۱۳.50،  برای عامل 
دوم برابــر بــا ۱۲.۴8 و بــرای عامل ســوم برابــر  ۱۱.8۲ درصد می باشــد. 
در نهایت، مجموع واریانس تجمعی این 7 عامل اســتخراجی برابر با 
66.7۳ می باشــد یعنی در مجموع حدود 66.7۳ درصد از احســاس 
امنیت در میدان امام را تبیین می کنند که آماره قابل قبولی می باشد.
از عوامــل  یــك  هــر  واریانــس  تعییــن  از  بعــد  و  ایــن مرحلــه  در 
تبیین کننــده ی احســاس امنیــت در میــدان، ماتریــس عاملــی را 
دوران داده تــا هــر یــك از شــاخص های مربوطــه بیشــترین ارتبــاط 
را بــا عوامــل هفت گانــه بدســت آورنــد و شــرایط را بــرای نام گذاری و 

شناسایی عوامل، تسهیل نمایند.
بعد از ایجاد ماتریس دوران یافته عوامل و با اســتفاده از جایگاه 
شاخص های ۲۳ گانه تبیین کننده احساس امنیت در عوامل هفت-
گانــه، بایــد عوامل را تفســیر و نام گــذاری نمود. این مرحلــه به نوعی 
ک مشخصی در  مهم ترین مرحله تحلیل عاملی است، زیرا هیچ مال
این زمینه وجود ندارد و با یقین کامل نمی توان گفت که متغیرهای 
مرتبط با هر یک از عوامل چه چیز مشــترک یا چه واقعیتی را نشــان 

گرفته است: می دهند. این مرحله به شکل زیر انجام 
کل واریانس را توضیح   عامــل اول: ایــن عامــل، ۱۳.50 درصــد از 
می دهــد. ایــن عامل بیشــترین نقــش را در تبیین احســاس امنیت 
میــدان ایفــا می کنــد. با مالحظــه ماتریــس عاملــی دوران یافتــه و با 
توجه به بار عاملی متغیر های مربوط به این عامل مشاهده می شود 
کــه ایــن عامــل بــا متغیرهــای »تســهیالت پیــاده روی«، »مبلمان و 
تجهیزات«، »جداره شــفاف«، »خرده فروشی ها« و »ترافیک سواره« 
بیشــترین ارتبــاط را دارا می باشــد. در نتیجــه ایــن عامــل را می توان 

کرد.  تحت عنوان »پیاده مداری« تفسیر و نام گذاری 
کل واریانس را توضیح  عامل دوم: این عامل، ۱۲.۴8 درصد از 
می دهد و با توجه به نتایج با متغیرهای »رنگ و تصاویر دیواری«، 
»تعمیر و نگهداری«، »تابلوها و عالئم« و »وضعیت دست فروشــان 
را  عامــل  ایــن  می باشــد.  دارا  را  رابطــه  بیشــترین  دوره گــردان«  و 

می توان »زیبایی شناسی« نام نهاد.

کایزر مییر اوکین و بارتلت در شناســایی احســاس امنیت در  جــدول 2- مقادیــر آزمون های 
میدان امام همدان.

کایزر مییر0.7۳6 کفایت نمونه گیری  آزمون 

کای اسکوئر78۳.۳5۲

کرویت بارتلت آزمون  درجه آزادی5۲۲

سطح معناداری0.000

عوامل
مجموع ضرایب عاملی چرخش داده شده

درصد از واریانس تجمعیدرصد از واریانسمقدار ویژه

۱۳.۲۹۱۳.50۱۳.50

۲۳.0۴۱۲.۴8۲5.۹8

۳۲.88۱۱.8۲۳7.80

۴۲.۳۴۹.60۴7.۴0

5۱.۹۳7.۹۲55.۳۲

6۱.۴76.0۳6۱.۳5

7۱.۳۱5.۳866.7۳

جدول 3- مجموع واریانس تبیین  شده  عوامل موثر بر احساس امنیت در میدان امام همدان.
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عامــل ســوم: ســهم ایــن عامــل در تبییــن و توضیــح واریانــس 
۱۱.8۲ درصــد می باشــد. ایــن عامل بــا متغیرهــای »نقش آفرینی و 
مشــارکت مــردم«، »بــروز فعالیت جمعــی«، »نظارت غیررســمی« و 
»رویدادهــای فرهنگی، هنری« بیشــترین ارتباط را دارا می باشــد. 

این عامل را می توان »اجتماع پذیری« نام گذاری نمود.
عامــل چهــارم: ایــن عامــل بــا متغیرهــای »نــور و روشــنایی«، 
»زندگــی شــبانه« و »کنج هــای مخفــی از دیــد« ارتبــاط دارد و ۹.60  
کل واریانــس را توضیــح می دهــد. ایــن عامــل را می توان  درصــد از 

کرد. »امنیت شبانه« نام گذاری 
عامــل پنجــم: ایــن عامــل، 7.۹۲  درصــد از واریانــس را توضیح 
می دهــد و بــا متغیرهــای »نظــارت رســمی« و »کنتــرل ورودی هــا« 
ارتبــاط تنگاتنگــی را دارا می باشــد. بنابرایــن این عامــل را می توان 

»نظارت مستقیم« نام گذاری نمود.
عامل ششــم: ســهم این عامل در تبیین واریانس 6.0۳ درصد 
کیزگــی و عــدم  می باشــد و بــا متغیرهــای »آســایش اقلیمــی«، »پا
آلودگی« و »آب و فضای ســبز« ارتباط معناداری دارد. این عامل را 

می توان »آسایش محیطی« نامید.
عامل هفتم: ســهم این عامــل در تبیین واریانس 5.۳8 درصد 
بــا متغیرهــای »خوانایــی« و »مقیــاس انســانی« ارتبــاط  اســت و 

معناداری دارد. این عامل را می توان »ساختار محیط« نام نهاد.
پس از تعیین عوامل اصلی موثر بر احساس امنیت در میدان امام، 
باید به رابطه میان این عوامل و میزان احساس امنیت در میدان پی 
برد. به همین منظور با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره خطی 
گام(، ضریــب ِبتا برای عوامل مشــخص می شــود.  گام بــه  )و بــا روش 
بــر این اســاس، بیشــترین ضریــب ِبتا مربــوط بــه عوامــل اول، دوم و 
که به ترتیب برابر با 0.۴۱۳، 0.۳6۲و 0.۳۲8 می باشد. در  چهارم است 
ادامه می توان با ضرب ســه مقدار »ضریب بار عاملی متغیر«، »ِبتای 
عامــل« و »میزان نارضایتی متغیر«، به رتبه بندی متغیرها به عنوان 
اولویت های ارتقای امنیت میدان امام دست یافت )میزان نارضایتی 
از تفاضل میانگین رضایت مندی متغیر از عدد شش بدست می آید(. 
در جدول ۴، متغیرهای دارای اولویت برای ارتقای امنیت در میدان 

امام همدان مشخص شده است.

امتیاز نهایی )x×y×z(میانگین نارضایتی )z(ضریب ِبتای عامل )y(ضریب بار عاملی )x(متغیراولویت

0.5۹80.۴۱۳۳.6۹0.۹۱۱ترافیک سواره1

0.58۴0.۳6۲۴.۱۴0.875دست فروشان و دوره گردان2

0.5۳60.۴۱۳۳.850.85۳مبلمان و تجهیزات3

0.6۹۲0.۳۲8۳.660.8۳۱زندگی شبانه4

0.6070.۳6۲۳.670.807تابلوها و عالئم5

0.77۹0.۳۲8۳.070.78۴نور و روشنایی6

جدول 4- اولویت بندی متغیرهای ارتقای امنیت در میدان امام همدان.

به طور مشــخص، امنیت در میادین اصلی یک شهر، سرزندگی و 
پویایــی آن را بــه دنبال خواهد داشــت و میــدان را به فضایی موفق و 
شاخص تبدیل خواهد نمود. اما تنها تعداد اندکی از میادین شهری 
در سراسر جهان از امنیت ایده آل برخوردار هستند که نمود امنیت آنها 
را می توان در حضور فعال مردم، خلق فرهنگ تعاون و تعامل، کاهش 
گروه های مختلف ســنی و جنسی و حیات  اســترس و نگرانی، حضور 
شبانه آن مشاهده نمود. چنین نتایج مثبتی، اهمیت توجه به ارتقای 
امنیــت فضاهای شــهری را روشــن می کند. بر همین اســاس، در این 
پژوهش امنیت میدان امام شهر همدان مورد ارزیابی قرار گرفته است.
روش پژوهــش، تحلیلی-تفســیری بــوده و از طریــق پیمایــش 
میدانــی در یــک نمونه مــوردی )میدان امام شــهر همــدان( صورت 
گام نخست، معیارهای ارزیابی احساس امنیت  پذیرفته اســت. در 
گردیده  فضاهای عمومی از منابع معتبر داخلی و خارجی استخراج 
است و با استفاده از پرسش نامه، نظرات مردم برداشت شده است. 
که بیش از  گرفته شــده اســت  تعداد پرســش نامه ها ۱50 عدد در نظر 
6 برابــر تعــداد متغیرها اســت. در ادامه داده های پرســش نامه ها در 
که بر اســاس تکنیک تحلیل عاملی  نرم افزار SPSS وارد شــده اســت 

نتیجه
کتشافی، متغیرها در 7 عامل تبیین کننده احساس امنیت، شامل  ا
»امنیــت  »اجتماع پذیــری«،  »زیبایی شناســی«،  »پیاده مــداری«، 
شبانه«، »نظارت مستقیم«، »آسایش محیطی« و »ساختار محیط« 
دســته بندی شــده اند. پــس از آن بــا اســتفاده از تکنیــک تحلیــل 
رگرسیون چندمتغیره خطی، رابطه میان عوامل هفت گانه و احساس 
گردید  که مشخص  گرفته است  امنیت در میدان مورد سنجش قرار 
۳ عامــل »پیاده مــداری«، »زیبایی شناســی« و »امنیــت شــبانه« به 
ترتیــب بیشــترین تاثیــر را داشــته اند. در نهایت، با ضرب ســه مقدار 
عــددی »ضریــب بــار عاملــی«، »ضریــب ِبتــای عامــل« و »میانگیــن 
نارضایتــی« بــه اولویت بندی متغیرهای ارتقای احســاس امنیت در 
میــدان امــام پرداخته شــده اســت. در ادامه به برخــی اولویت های 

پیشنهادی منتج از نتایج پژوهش اشاره می شود:
- ساماندهی حرکت وسایل نقلیه در میدان و کاهش ترددهای 

عبوری غیرضروری
- ســاماندهی و جانمایــی توقفگاه هــای وســایل نقلیه عمومی 

کسی ها( در فاصله ای مناسب از میدان )بویژه تا
- نظــارت بر فعالیت دست فروشــان و دوره گردان و ســاماندهی 

ارتقای احساس امنیت در فضاهای عمومی با بهره گیری از طراحی شهری
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فضایی و زمانی فعالیت آنها
- طراحــی و جانمایــی مناســب مبلمان هــا، تابلوهــا و عالئــم 

راهنما در میدان و حوزه پیرامونی آن
محــدوده  در  خدماتــی  گردشــگری-  کاربری هــای  تقویــت   -

متناسب با روحیه تاریخی میدان و بافت پیرامونی
- احیای فعالیت های شبانه و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری

- ساماندهی وضعیت روشنایی و نورپردازی.
گرچــه در پژوهــش حاضر به ارزیابی احســاس امنیــت در یکی از  ا
میادین شهری پرداخته شد، لیکن شباهت های فراوانی را می توان 

میــان میدان امام همدان و ســایر میادین شــهری مشــاهده نمود. 
مســائلی همچون حجم باالی ترافیک سواره، تداخل عملکردهای 
جــاری در میــدان، ضعــف در طراحــی و جانمایی مبلمان هــا و غیره 
که بر  را می تــوان جــزو وجــوه مشــترک بســیاری از میادیــن دانســت 
کیفیت فضا و احســاس امنیت اســتفاده کنندگان آن تاثیر می گذارد. 
باید توجه داشت که میادین شهری، جزئی مهم از فضاهای شهری 
که زندگی شهروندان در آن جریان دارد و ضروری  قلمداد می شــوند 
کنار رعایت استانداردهای ترافیکی به ویژگی های محیطی  است در 

و الگوهای رفتاری آنها نیز توجه ویژه داشت.


