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Abstract 
 

The developments of recent decades have caused the new facilities of today's 
cities to be unable to provide peace and security to citizens as in the past. This issue 
has become a social anomaly and along with it, criminal behaviors have occurred in 
the world's urban housing system. In this regard, the purpose of this study is to 
investigate the effective components on residents' sense of satisfaction with the social 
security of Gorgan settlements. The research method is descriptive-analytical and its 
statistical population is households living in residential complexes in Gorgan and the 
sample size is 200 households. The required information has been used through 
documentary studies and field surveys using a questionnaire. SPSS statistical software 
and Pearson correlation and one-sample t-tests were used to analyze the data. The 
results show that there is a direct and positive relationship between the feeling of 
satisfaction of the residents of residential complexes with the appropriate lighting 
components of the environment and the physical texture of the building. Lighting of 
passages and passages around the building and where people live at night creates 
peace and a sense of security in the movement of children and women. It also reduces 
stress and anxiety in people when walking on foot at night. Housing aristocracy is 
another component that is directly related to creating a sense of security among 
residents. Other effective components in creating a sense of security among urban 
dwellers include the occurrence of crime in the place of residence, neighborhood 
relations and environmental variables. 
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-سکونتگاههای مسکونی از امنیت اجتماعی مندی ساکنان محیطبررسی تأثیر حضورپذیری و حس رضایت

 های شهر گرگان
 

 2جعفر میرکتولی، 1 مصطفی آریان کیا 
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 چکیده

های اخیر سبب شده است تا امکانات جدید شهرهای امروز مانند گذشته قادر به تأمین آرامش و تحوالت دهه

نظام سکونت  ی نابهنجاری اجتماعی و در کنار آن بروز رفتارهای جرم خیز درامنیت شهروندان نباشد. این مسأله

مندی ساکنان از های اثر بخش بر حس رضایتشهری جهان شده است. در این راستا هدف پژوهش، بررسی مؤلفه

تحلیلی و جامعه آماری آن، خانوارهای  -باشد. روش پژوهش توصیفیهای شهر گرگان میامنیت اجتماعی سکونتگاه

خانوار انتخاب شده است. اطالعات مورد نیاز از طریق  222های مسکونی شهر گرگان و حجم نمونه ساکن در مجتمع

ها از های میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل دادهمطالعات اسنادی و جهت برداشت

ای استفاده شده است. نتایج پژوهش تک نمونه t( و Enter)رگرسیون به روش های و آزمون SPSSافزار آماری نرم

های روشنایی مناسب محیط و بافت های مسکونی با مؤلفهمندی ساکنان مجتمعدهد که میان احساس رضایتن مینشا

کالبدی ساختمان ارتباط مستقیم و مثبتی دارد. روشنایی معابر و گذرهای اطراف ساختمان و محل زندگی اشخاص در 

چنین باعث کاهش استرس و اضطراب در دد و همگرشب باعث ایجاد آرامش و حس امنیت در تردد کودکان و زنان می

ی دیگریست که با ایجاد حس شود. اشراف داشتن مساکن نسبت به هم مؤلفهافراد هنگام تردد با پای پیاده در شب می

های مؤثر در ایجاد حس امنیت در میان ساکنان واحدهای امنیت در میان ساکنان رابطه مستقیم دارد. از دیگر مؤلفه

 محیطی اشاره کرد.توان به وقوع جرم در محل زندگی، روابط همسایگی و متغیر زیستشهری میمسکونی 
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 مقدمه و بیان مسأله 
به تأمین آرامش و های اخیر سبب شده است تا امکانات جدید شهرهای امروز مانند گذشته قادر تحوالت دهه

امنیت شهروندان نباشد. این مسأله نابهنجاری اجتماعی و در کنار آن بروز رفتارهای جرم خیز در نظام سکونت شهری 

(. محیط اجتماعی و مسکونی افراد، ساختارهای نامناسب شغلی، ناکامی اجتماعی 21: 1911کیا،)آریان جهان شده است

ها را فراهم کرده است رویه و لجام گسیخته ناهنجاریای شهری و رشد بیهو فقر اقتصادی، زمینه بروز آسیب

(Pishgahifard,2011: 82 .) 

ها در محل سکونت خود های جوامع شهری در عصر حاضر، مسئله تأمین امنیت و آرامش خانوادهیکی از نگرانی

و کیفیت محیطی در محالت گوناگون یک توان تأثیر میزان امنیت را به روشنی بر ارزش امالک است؛ به نحوی که می

های بسیار گزافی را در سطوح فردی، اجتماعی و ملی (. جرائم شهری هزینهEkblom,2011: 10شهر مشاهده کرد )

رود بازد و جرایم باال میها، امنیت رنگ می(. با گسترش این آسیب121: 1911آورد )سجادزاده و همکاران، وجود میبه

شود و در نتیجه ای اجتماعی محتاطانه عمل کرده و با هر اتفاقی ترس و دلهره در آنان دو چندان میهو مردم در کنش

 (.Kamali,2011: 73کنند )احساس ناامنی می

ای در آرامش و افزایش کیفیت زندگی خواهد در بین مسائل مختلف زندگی شهری، احساس امنیت جایگاه ویژه

ی پاسخگویی به آن تأثیر مستقیم در ارضای نیازهای دیگر او سان است که نحوهداشت. امنیت از نیازهای اساسی ان

دارد. انسان همیشه در طول تاریخ سعی در پاسخگویی به این نیاز داشته است، ساختن ابزار آالت دفاعی، ایجاد 

ت او برای حفظ امنیت ها و شهرها، تشکیل نیروی نظامی و ... برخی از اقداماتأسیسات تدافعی و نظامی در سکونتگاه

ها های جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی انسانهای اخیر، تغییر ویژگیاش بوده است با وجود این در سالفردی و اجتماعی

 (.1: 1913بلداجی، گیری مسکن داشته است )طهماسبیتأثیر زیادی در شکل

کیفیت زندگی است؛ به طوری که هر  های ارزیابیترین شاخصاز سوی دیگر کیفیت امنیت اجتماعی یکی از مهم

 ,Samadi and M Yunusچه میزان امنیت اجتماعی پایین باشد، آسایش و آرامش شهروندان نیز کمتر خواهد بود )

ی کیفیت زندگی شهری است؛ به همین دلیل افراد (. گفتنی است جرم یکی از مسائل اصلی تهدید کننده348 :2011

(. Blobaum and Hunecke,2005: 465کنند )و جانی توأم است دوری می هایی که با خطر شخصیاز مکان

روند. از آن جا که فضاهای شهری امروزی، ترین پیامدهای مختلف امنیت به شمار میهای اجتماعی از مهمآسیب

کیفی و  هایباشد، بررسی جنبههای شهری و در نتیجه عدم وقوع امنیت در شهر میای برای وقوع نابهنجاریمؤلفه

کمی امنیت، چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ اجتماعی در داخل هر یک از فضاهای شهری امری ضروری است 

 (.13: 1931)قرایی و همکاران، 

وجود محیطی امن برای زندگی در کنار سایر نیازهای اساسی فیزیولوژیکی انسان مانند غذا، سرپناه و بهداشت از 

ارضا نشدن نیاز به امنیت انسان در فضاهای جمعی، نه تنها او را از رسیدن به نیازهای  ضروریات زندگی انسان است.

دارد، بلکه کاهش تعامالت اجتماعی و در رده باالتر همچون خودشکوفایی، زیبایی شناختی، دانستن و فهمیدن باز می

(. افزایش امنیت در شهرها، افزون بر 53: 1911بنیان، نهایت خالی ماندن فضاهای عمومی را در پی دارد )اکبری و پاک

مزایای ظاهری چون تقویت هویت، سرزندگی، کارایی و زیبایی فضا، این مزیت را دارد که مردم در فضای ایمن حضور 

گیرد و در نتیجه از نظر مالی و گذاری و کسب و کار رونق بیش تری میمؤثرتری دارند و زندگی، فعالیت، سرمایه

گذاران خواهد بود )کالنتری و تری خواهیم بود و برعکس فضاهای ناامن، دافع مردم و سرمایهافزون اقتصادی شاهد رشد

ها، قانونیها، بی(. عوامل گوناگون محیطی با تأثیرگذاری متقابل، سبب بروز انواع بزهکاری52: 1912همکاران، 

شناختی در بروز و ظهور اگر چه متغیرهای جامعهاند. ها و در نتیجه، ناامنی در شهر و فضاهای شهری شدهنابسامانی

عنوان بستر های کالبدی و فضایی محیط مصنوع، بهالگوهای رفتاری در انسان در اولویت قرار دارند، اما از نقش ویژگی

 (.112: 1919جوال و عزیزی،وقوع رفتارهای نابهنجار، در امکان بروز جرایم نیز نباید غافل بود )شعبان
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ای است که دچار بیماری شده شهری اگر نتواند توقعات کاربران خود را پاسخ گوید، بسان موجود زندهیک فضای 

ریز و توان بیماری آن فضا دانست که نیازمند درمان است و در این میان برنامهاست. ناامنی در فضای شهری را نیز می

 (. 9: 1913ایزدی،  طراح شهری، مسئولیت درمان فضا را بر عهده خواهد داشت )حقی و

اداری و اقتصادی منطقه و استان، مهاجرپذیر بودن و همچنین به دلیل  -شهر گرگان به دلیل مرکزیت سیاسی

گزینی مکانی همراه بوده( سازی )که با جداییهای اجتماعی متعدد ساکن در شهر، با توجه به نوع سکونت و خانهگروه

دلیل تنوع قومیتی و فرهنگ اقوام مختلف در کنار یکدیگر، سیما و بافت اجتماعی به  -های هر منطقه قومیظرفیت

تواند دلیل مناسبی برای انتخاب این شهر به دهد که میهای انسانی ارائه میگاهمختلف و منحصر به فردی را از سکونت

 عنوان منطقه مورد مطالعه باشد.

مندی ساکنان از محیط بر این اساس با توجه به نقش و جایگاه امنیت مسکن در کیفیت زندگی و افزایش رضایت 

سکونتی، پژوهش حاضر به بررسی میزان احساس رضایتمندی ساکنان از امنیت در مسکن شهری در مناطق و بافت 

های مسکونی ساکنان از احساس منیت در مجتمعپردازد. از این رو در زمینه رضایتمندی های شهر گرگان میسکونتگاه

 توان به موارد زیر اشاره نمود.شود که از آن جمله میسؤاالت مختلفی مطرح می

 

 های پژوهشسؤال ها و فرضیه

 های مسکونی اثرگذار است؟چه عواملی در ایجاد احساس امنیت در میان ساکنان مجتمع -1

 میزان از وجود امنیت در ساختمان محل زندگی خود رضایت دارند؟های مسکونی به چه ساکنان مجتمع -2

تر و تحلیل مناسب از موضوع پژوهش، فرضیه هایی به شرح زیر بر این اساس به منظور رسیدن به نتایج دقیق

 گردد.بیان می

ساختمان رسد بین وضعیت روشنایی مجتمع مسکونی و رضایت ساکنان از امنیت : به نظر میی اولفرضیه

 رابطه معناداری وجود دارد.

ها اثرگذار های شهری بر حس امنیت ساکنان ساختمانرسد بافت کالبدی سکونتگاهبه نظر می ی دوم:فرضیه

 است.

های مسکونی بر میزان رضایت ساکنان از های ایجاد امنیت در مجتمعرسد مؤلفهبه نظر می ی سوم:فرضیه

 حس امنیت اثرگذار است.

 

 نظری پژوهش مبانی
 امنیت

در کاربرد عام به معنای رهایی از مخاطرات مختلف است. تعاریف مندرج در فرهنگ لغات درباره « امنیت»واژه 

تأکید دارند که ناظر بر امنیت مادی و روانی است « احساس ایمنی»یا « احساس آزادی از ترس»مفهوم کلی امنیت، بر 

 (.1911نقل از ماندل، ، به 193: 1911)عابدینی و همکاران، 

( و در 192: 1912شود )رضایی و حاتمی، امنیت در سطح فردی سبب آرامش، بروز استعدادها و خالقیت می

های (. افزون بر این، احساس امنیت جنبه191: 1933سپهر، ساز توسعه است )نوروزی و فوالدیسطح اجتماعی زمینه

دی و اجتماعی اهمیت خاصی قائل است و بسیاری از تعالیم خود را بر عینی و ذهنی دارد. دین اسالم برای امنیت فر

آباد و خلیلهای وجودی انسان اعم از جان، مال، آبرو و ناموس او قرار داده است )کالنتریپایة حفظ امنیت سرمایه

 (.11: 1912همکاران، 
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اند و بطور کلی بیش امی تعریف کردههای سیاسی و انتظای امنیت را در واژهپژوهشگران در چارچوب واقع بینانه

دانند. بر اساس تئوری نیازها در هرم مازلو در ها و مقابله با خطرها و دشمن میتر آن را به معنی حمایت از ارزش

شود، درست شبیه نیازهای فیزیولوژیک ای برای تعالی انسان تلقی میامنیت یکی از نیازهای ضروری و پایه 1113

ها و در نتیجه جامعه داوم حیات ضرورت دارد و در مجموع ارتقای این مؤلفه بر سالمت و سعادت انسانانسان که برای ت

 (.35: 1931زاده مقدم، گذارد )ضابطیان و الیاستأثیر مستقیمی می

ی شهرها، افزایش جرایم شهری است. با وجود تأثیر عوامل مختلف در زندگی رویهاز پیامدهای ناگوار رشد بی

: 1912ی شهری است )افضلی و همکاران، ترین عامل برای اسکان شهروندان در یک محیط و محلهشهری، امنیت مهم

91.) 

رود. امنیت ترین عوامل سازنده کیفیت مطلوب در زندگی انسان به شمار میامنیت محیط زندگی، یکی از مهم

تواند از فضایی که در آن قرار گرفته، مین نگردد او نمیباشد و تا این نیاز تأترین نیازهای بشر میهمواره بنیادی

 (.1: 1912برداشتی مطلوب داشته باشد )منعام و ضرابیان، 

ریزان و مدیران ترین مباحثی که طی سالهای گذشته به دالیل گوناگونی مدنظر برنامهاز این رو، یکی از مهم

 (. 122: 1912میان و همکاران، شهری قرار گرفته است، مقوله امنیت شهروندان است )الری

های شهری نوعی امنیت شهری در معنای آرامش، آسایش و ایمنی در شهر است. همچنین امنیت در محیط

گردد )درودی و قاسمی، های کیفیت زندگی محسوب میشود که از مؤلفهاحساس آرامش و آسایش درونی قلمداد می

-ها دارد که در صورت عدم تأمین شرایط پیشم علیه اشخاص و اموال آنمؤلفه امنیت نیز اشاره به جرای (.159: 1919

گیری کننده، اموال و جان حاضران، عابران و ناظران را به صورت بالقوه و بالفعل تهدید خواهد نمود. یک فضای شهری 

به وجود آید را شود و شرایطی که از فصل مشترک این دو الذکر میامن در معنای کامل آن شامل هر دو مؤلفه فوق

 (.Rothrock, 2010: 9توان به عنوان فضای شهری امن توصیف کرد)می

: 1919راد و همکاران، باشد )مسعودیمسکن یک مقوله چند بخشی است که دارای مفاهیم کمی و کیفی می

آید )مظلوم ی نیازهای روانی، اجتماعی و محلی امن برای خانواده به حساب می(. همچنین مسکن برآورنده195

ای دو سویه است و محیط مسکونی میان محیط مسکونی و ساکنان، رابطه (. رابطه192: 1912خراسانی و همکاران، 

نقش مؤثری بر تأمین رضایت آنان دارد. از سوی دیگر، این رضایتمندی منجر به افزایش کیفیت محیطی و تحقق 

 . (Bibliography, and, et,. 2010)شود های شهری میآرمان

ها، بُعد شود و این ارزشهایی برخوردار میهای محیطی، از ویژگیمحیط مسکونی با تأثیرپذیری از ارزش

، به نقل از 11: 1913مقدم و همکاران، شوند )طهماسبیکالبدی مسکن محسوب می -اقتصادی، فرهنگی و فضایی

Aluko, 2011.) 

های اجتماعی در شهرها، مطالعه موضوع امنیت، عوامل ناامنیامروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج 

 امنیت، به نیاز (.1: 1912مؤثر بر آن و راهکارهای تقویت امنیت در شهرها ضرورت یافته است )الریمیان و همکاران، 

 افراد تگسس شهرها، محدوده افزون روز رشد ما. ااست بوده بشری جامعه در انسان نیازهای ترینبنیادی از همواره

 در را امنیت عدم و اجتماعی مشکالت بروز یکدیگر، با آنها ارتباط شدن کمرنگ و همسایگی واحدهای در جامعه

 دارد شهری ساز و ساخت و فضا با مستقیمی ارتباط امنیت، کل طور به و اجتماعی امنیت که . چرااست برداشته

 (.52: 1915)بشیری و همکاران، 

کیا و همکاران، باشند )آریانترین فضای شهریست که از این تحوالت متأثر میو بیش ترینکاربری مسکونی اصلی

نماید های پیاده ایفا میرو، کیفیت محیط تأثیر بسیار زیادی در موفقیت فضاهای شهری و محیط (. از این31: 1911

 (.52: 1919پور و همکاران، )داری
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محیطی، مرتبط با مسکن های اجتماعی، کالبدی و زیستمؤلفهارزشیابی میزان امنیت محیط سکونت، یکی از 

ست از یک محیط ساخته ایپذیر، منظومهباشد. چرا که مسکن به عنوان یک عنصر فضایی قابل گسترش و ترکیبمی

 (. 1: 1913شده که قبل از هر چیز برای حفظ موجودیت انسان بنا گردیده است )جواهری و جواهری، 

های مسکونی به دلیل تعداد زیاد ساکنان آن از اهمیت زیادی برخوردار است و در ر مجتمعی امنیت دمقوله

ی امنیت، پیش نیاز اساسی هر گونه پیشرفت علمی، اقتصادی، شود. از طرف دیگر مقولهنهایت به امنیت شهر منجر می

 (. 2: 1912فرد و همکاران، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه است )صمدی

-باشد که با تأثیر مستقیم بر برنامههای مسکونی از جمله عوامل انسانی و محیطی میی امنیت در مجموعهألهمس

گرفته امروزی به های مسکونی شکلبخشد. محیطها را ارتقا میها، کیفیت زندگی انسانریزی و طراحی این مجموعه

تر دارند های قدیمیامنیت کمتری نسبت به محلهها دلیل تراکم جمعیتی باال از یک طرف و شکل فیزیکی خانه

 (. 53: 1915)بشیری و همکاران، 

ترین نیازهای باشد. نیاز به سرپناهی امن از جمله ضروریهای مهم کیفیت مسکن میوجود امنیت یکی از شاخص

می است که موجب انسان است. امنیت، در واقع حفاظت از مسکن و وسایل آن در مقابل عوامل مستقیم و غیر مستقی

(. از این رو، امنیت جانی و 23: 1912شود )اکبری و همکاران، ضرر رساندن به مسکن و در واقع عدم امنیت آن می

ریزی های کالن کشورها برای برنامهگیریترین راهبرد در تصمیمکنند، اصلیهایی که زندگی میها در خانهمالی انسان

 (.122: 1913قائدرحمتی و جمشیدی، مسکن است )

 فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، گوناگون هایحوزه به رضایت تسرّی ساز زمینه زندگی از مندیرضایت

: 1911)ایمان و کاوه،  داشت خواهد کالن و میانه خرد سطح در فراوانی آثار زندگی، از رضایت کاهش برعکس و است

تواند در شناسایی وضع موجود، ویژه در مورد رضایتمندی میهای سکونتی به(. بررسی الگوهای ارزیابی از محیط9

های سکونتی مؤثر واقع گردد. در ها و نواقص احتمالی با هدف ارتقای کیفیت محیطآگاهی از نقاط قوت، ضعف، کاستی

است های سکونتی آنههای ساکنان در خصوص محیطاین زمینه یکی از بهترین الگوهای ارزیابی، استفاده از دیدگاه

ترین عامل هستند، معنای هر (. از آن جا که در سنجش مطلوبیت هر مکان، مردم اساسی12: 1912)امینی و همکاران، 

کند و در پاسخ به نیازهای مکان بدین وابسته است که این اثر تا چه اندازه آسایش، آرامش و رضایت مردم را تأمین می

(. در واقع، دستیابی به درک درست از عواملی مؤثر در رضایت یا 153: 1915زاده و همکاران، ایشان کاراست )عباس

 های مسکن موفق بازی کند. تواند نقش مهمی در ساخت سیاستنارضایتی ساکنان می

 

 پیشینه پژوهش 
های مختلفی صورت گرفته که در اینجا به صورت در زمینه بررسی رضایتمندی ساکنان از امنیت مسکن پژوهش

 گردد.موارید اشاره میمختصر به 

ی ادراک امنیت تبیین نقش پیکربندی فضا بر نحوه»(، در پژوهشی تحت عنوان 1911رحیمی و همکاران )

، به ارزیابی و تبیین میزان اثرگذاری عناصر فضایی شهر را بر ادراک امنیت محیطی «محیطی در بافت تاریخی شهر یزد

نتایج حاصل از پژوهش مذکور نشان داده است که ادراک امنیت محیطی  اند.ساکنان بافت تاریخی شهر یزد پرداخته

آید. همچنین تر از حد مدنظر است و این تفاوت به لحاظ آماری معنادار به شمار میمشاهده شده ساکنان بافت پایین

 توانند تغییر در ادراک امنیت محیطی را تبیین کنند.های چیدمان فضا میشاخص

تأثیرگذاری فضاهای کالبدی براحساس امنیت اجتماعی »(، در پژوهشی تحت عنوان 1911) حاتمی و ذاکرحقیقی

 با هدفبررسی تأثیر معیارهای کالبدی و محیطی بر احساس امنیت اجتماعی در محالت شهری به « در محالت شهری

اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داده شهر همدان پرداخته بهبود و ارتقاء سطح امنیت اجتماعی در محالت شهری
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تر میزان نفوذپذیری محالت شهری در کاهش است که نوع ساختار و سازمان فضایی محالت شهری و از همه مهم

 جرائم شهری و افزایش احساس امنیت اجتماعی تأثیرگذاری زیادی را دارد.

اربری مسکونی در کاهش جرم خیزی در (، در پژوهشی به بررسی تأثیر معیارهای ک1911فر و همکاران )نظم

های اقدامات کالبدی، اقدامات اجتماعی اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داده است که شاخصکالنشهر تبریز پرداخته

بندی نشان و اقدامات امنیتی کاربری مسکونی در کاهش وقوع جرم در الگوهای مسکن تأثیر دارند. همچنین نتایج رتبه

ی امنیت گستری کاربری ز بین ده شاخص شناسایی شده در کاهش جرم، شاخص پیاده سازی برنامهداده است که ا

-ی ظریت کاربری مسکونی در اولویت دهم در کاهش جرم خیزی در آپارتمانمسکونی در اولویت اول و شاخص آستانه

 های بلندمرتبه در شهر تبریز تأثیر دارند. 

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ارتقای امنیت اجتماعی در »وان (، در پژوهشی تحت عن1911مالجعفری )

های مسکونی پرداخته است. نتایج حاصل از به بررسی نقش و جایگاه امنیت در طراحی مجموعه« ی چاکسر آملمحله

یقی گیرانه تلفهای پیشگیری از سیاستپژوهش نشان داده است که ایجاد حس امنیت از طریق غیرمستقیم و با بهره

-پذیری بصری، و ... تحققکالبد معماری و روابط اجتماعی فرهنگی از قبیل: مسأله اشراف و دید، افزایش قابلیت رویت

 پذیر خواهد بود. 

-ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان از امنیت در مجتمع»(، در پژوهشی تحت عنوان 1911باددست و همکاران )

مندی های اثر بخش بر امنیت، به ارزیابی میزان رضایت، به بررسی مؤلفه«نهای مسکونی؛ مطالعه موردی: شهر گرگا

دهد که متغیر بافت کالبدی پردازند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میهای مسکونی میساکنان از امنیت مجتمع

. همچنین ساختمان و متغیر روشنایی مناسب محیط ساختمان ارتباط مستقیم و مثبتی با رضایتمندی ساکنان دارد

محیطی بر میزان رضایتمندی ساکنان از متغیر امنیت در های اشراف داشتن، روابط همسایگی، وقوع جرم و زیستمؤلفه

 های مسکونی اثرگذار است.مجتمع

تدوین مدلی مفهومی از عوامل محیطی مؤثر بر امنیت »(، در پژوهشی تحت عنوان 1915جاللیان و همکاران )

، با بررسی پیشینه مباحث پیشگیری از جرم از «های مسکونی همدانطالعه موردی: مجتمعهای مسکونی؛ ممجتمع

های مسکونی طریق عوامل کالبدی محیط و امنیت، به ارزیابی وشناسایی عوامل محیطی تأثیرگذار بر امنیت مجتمع

های عوامل کالبدی ویژگیدهد که عوامل اجتماعی، اقتصادی و اند. نتایج حاصل از پژوهش فوق نشان میپرداخته

های شوند، در امنیت مجتمعمحیط که منجر به نظارت طبیعی، کنترل دسترسی، قلمروگرایی و تصویر مطلوب می

مسکونی مورد مطالعه نقش مهمی دارند. همچنین پژوهشگران فوق در پی نتایج تحقیق خود، در قالب مدلی از عوامل 

 اند.ارایه کردههای مسکونی تأثیرگذار بر امنیت مجتمع

های (، در پژوهشی به بررسی رابطه بین امنیت تصرف درک شده توسط ساکنان سکونتگاه2211) 1لوک کایدل

هایی مثل دهد که سیاستغیررسمی و کیفیت مسکن را مورد توجه قرار داده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می

های اندازد، نتیجه عکس در جلوگیری از رشد سکونتگاهطر میاخراج و تخلیه اجباری که امنیت تصرف ساکنان را به خ

 برد.میغیررسمی در فیجی داشته است. وی در پژوهش خود به رابطه معناداری بین کیفیت مسکن و امنیت تصرف پی

(، معتقد است، که الگوهای حرکت توسط فضاهای خصوصی شده، با مردمی که در این فضاها 2213) 2هیلر

میزان »کند. وی با طرح عنوان به وسیله ایمنی استفاده کنندگان از این فضاهای شهری افزایش پیدا میحضور دارند، 

کند که بین میزان ارتکاب جرائم ، عنوان می«های شهروندانها و فضاهای شهری در جلب مشارکتتوانایی مکان

بر اثر تعامل مطلوب شهروندان ارتباط  های مختلف سنی و نسلی و ایمنی ایجاد شدهکاری در گروهاجتماعی و بزه

 مستقیم وجود دارد.

                                                             
1 . Luke Kiddle 
2 . Hiller 



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار


 

 
  1911 زمستان ،2پیاپیشماره ،2شماره ،1دوره           

12 

 
 

(، در پژوهشی به بررسی ارتباط چیدمان فضا و سرقت از نواحی مسکونی در یکی از 2215و همکاران ) 1وو

ها، حجم ترافیک، نوع ها، طول خیاباندهد که نوع خیاباناند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میشهرهای چین پرداخته

پذیرند و با دزدی در نواحی مسکونی وسایل نقلیه، سرعت ترافیک و ... متغیرهایی هستند که از چیدمان فضا تأثیر می

 ارتباط دارند.

 

 پژوهش  روش
پردازد. های شهری میهای سکونتگاهمطالعه حاضر به بررسی وضعیت رضایتمندی ساکنان از امنیت در بافت

آوری اطالعات وضع موجود، ظر شیوه انجام، توصیفی، تحلیلی است. در بخش جمعروش پژوهش حاضر، کاربردی و از ن

ی میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. ای و میدانی به کار رفته است. در شیوهاز دو روش مطالعات کتابخانه

جامع شهر گرگان جامعه آماری پژوهش شامل واحدهای مسکونی شهر گرگان بر اساس اطالعات نقشه پایه طرح 

واحد مسکونی به عنوان نمونه انتخاب شده است. به  222است که براساس فرمول کوکران حجم نمونه  1912مصوب 

ها، پس از تدوین آن، از نظرات استادان، صاحبنظران و کارشناسان منظور بهبود روایی محتوایی پرسشنامه و مقیاس

مورد بازبینی قرار گرفت و اصالحات الزم در آن اعمال شد و همچنین  بهره گرفته شد و سؤاالت پرسشنامه چندین بار

های متداول است، استفاده شده است. جهت بررسی اعتماد پرسشنامه پژوهش از روش آلفای کرونباخ که یکی از روش

سطح قابل بدست آمده است. که در  31/2با توجه به اینکه میانگین ضریب آلفای کرونباخ برای مفاهیم اصلی پژوهش 

 استفاده شده است. SPSS آماری افزارها و تحلیل فضایی آمارها از نرمقبول است. جهت تجزیه و تحلیل داده

 

 مورد مطالعه یمحدوده
کیلومتر مربع در شمال کشور ایران واقع در  31/1151مساحت شهر گرگان با احتساب حوزه نفوذ شهرستان، 

درجه  53دقیقه تا  23درجه و  53متر است. این شهر در  155آن از سطح دریا  باشد. ارتفاع متوسطاستان گلستان می

های کوهدقیقه عرض شمالی در دامنه شمال رشته 31درجه و  91دقیقه تا  23درجه و  91دقیقه طول شرقی و  23و 

  (.1912البرز گسترده شده است )سالنامه آماری استان گلستان، 
ی نسبتاً های پوشیده از جنگل و فاصلهر بین دشت وسیع و حاصلخیزی و کوهشهر گرگان به دلیل قرارگیری د

کم آن تا دریای خزر، از موقعیت جغرافیایی و اقلیمی ممتازی برخوردار است )مهندسین مشاور معمار و شهرساز پارت، 

اری و اقتصادی اد -شهر گرگان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و وضعیت مناسب طبیعی، مرکزیت سیاسی(. 1912

های اجتماعی متعدد ساکن در شهر، با توجه به نوع سکونت منطقه و استان، مهاجرپذیر بودن و همچنین به دلیل گروه

ای و سازی، تنوع قومیتی و فرهنگ اقوام مختلف در کنار یکدیگر، وجود بافت قدیم، بافت جدید، بافت حاشیهو خانه

کالبدی شهر گرگان از جمله دالیلی است که باعث ایجاد سیما و بافت مختلف و  –بافت تاریخی در سازمان فضایی

 (.15: 1911های انسانی در این شهر شکل بگیرد )آریان کیا و همکاران، منحصر به فرد از سکونتگاه

                                                             
1 . Wu 
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 (.1911ی موقعیت شهر گرگان در نظام تقسیمات سیاسی استان گلستان)مأخذ: نگارندگان، : نقشه1شکل 

 

  هاداده زیه و تحلیلتج
 پردازد.یم یو استنباط یحاصل از پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی ها به تجزیه و تحلیل داده بخشاین در 

مندی ساکنان از امنیت مسکن به صورت تصادفی توزیع گردید. با منظور بررسی میزان رضایت به نظر پرسشنامه مورد

اند. از این درصد آن را مردان تشکیل داده 1/25ی نمونه را زنان و درصد کل جامعه 1/13توجه به نتایج بدست آمده از، 

 92-91ترین رده سنی متعلق به گروه سنی باشند. همچنین بیشدرصد مجرد می 1/11درصد متأهل و  1/39تعداد 

 دهد.درصد از کل نمونة مورد مطالعه را تشکیل می 3/32سال، با میزان 

-گونه که دیده میدهد. همان( وضعیت تحصیلی پاسخگویان جامعه آماری پژوهش را نشان می1شکل شماره )

درصد از افراد فوق  21درصد افراد دیپلم،  5/25شان مقطع راهنمایی، درصد از افراد پاسخ دهنده تحصیالت 5/1شود، 

اند. بیشترین و باالتر برخوردار بودهلیسانس  درصد نیز از تحصیالت فوق 5/1درصد از افراد لیسانس و  5/35دیپلم، 

باشد که می 2/9میلیون تومان و متوسط افراد ساکن در هر واحد مسکونی معادل  2تا 1درآمد ماهیانه ساکنان بین 

 کنند.نفر زندگی می 9بیانگر این امر است که بطور متوسط در هر واحد مسکونی معادل 

 

    
 : توزیع فراوانی وضعیت درآمد پاسخگویان9تحصیالت پاسخگویان    شکل : توزیع فراوانی وضعیت متغیر 2شکل 
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 تحلیل استنباطی

ای استفاده شده است تا میزان های همبستگی و تی تک نمونهجهت تجزیه و تحلیل نتایج مطالعه از آزمون

 های سکونتی از امنیت در مسکن و محل زندگی بدست آید. مندی ساکنان مجتمعرضایت

 

رسد بین وضعیت روشنایی مجتمع مسکونی و رضایت ساکنان از امنیت ساختمان ی اول: به نظر میفرضیه

 رابطه معناداری وجود دارد.

استفاده شده است. ضریب  ضریب همبستگی پیرسونی اول پژوهش از آزمون جهت تجزیه و تحلیل فرضیه

 رود.ای و نسبی به کار میمتغیر در سطح فاصلهبرای محاسبه درجه و میزان ارتباط خطی بین دو همبستگی پیرسون 

(، نتایج آزمون 1. جدول )کندگیری میای و نسبی را اندازهدر واقع این همبستگی ارتباط خطی بین دو متغیر فاصله

 دهد.همبستگی میان رضایت ساکنان و روشنایی محیط ساختمان را نشان می

 

 مندی ساکنان از امنیت مجتمع مسکونیهمبستگی میان روشنایی مناسب محیط و رضایت :1جدول

 تعداد نمونه سطح معناداری میزان ضریب متغیر مستقل

 222 222/2** 111/2 روشنایی مناسب محیط

 %11داری ** معنی                                       

 

همبستگی بین میزان رضایت ساکنان و روشنایی مناسب محیط ساختمان با توجه به نتایج بدست آمده، میزان 

درصد اطمینان همبستگی  11بیانگر رابطه معناداری در سطح  222/2است که با توجه به سطح معناداری  111/2

اسب در شود. وجود روشنایی منوجود دارد. بنابراین با توجه به معنادار بودن نتیجه بدست آمده وجود رابطه تأیید می

سطح شهر و معابر عالوه بر جنبه زیبایی، بر ایجاد حس امنیت و آسودگی مؤثرتر حضور شهروندان در بافت کالبدی و 

ای دارد و از بروز مندی ساکنان و رهگذران، ارتقای امنیت اجتماعی تأثیری بالقوهمحیط شهری، ایجاد حس رضایت

 کند.طح معابر شهری و محالت مسکونی جلوگیری میجرم و جنایت و ایجاد فضاهای تاریک و خلوت در س

وجود محالت غیررسمی در اطراف شهر گرگان یا وجود محالتی با بافت غیررسمی و فرسوده همچون انجیراب، 

قلعه حسن، بنفشه تپه، کوی محتشم و ... و شرایط محیطی این محالت موجب شده است که افراد فقیر، معتاد، بزهکار، 

ها موجب باال رفتن جرم و بزهکاری در سطح این محالت و ساکن شدن افراد مهاجر در این سکونتگاه فروش مواد مخدر

تر معابر تاریک یا از عدم روشنایی کافی برخوردار هستند رخ دهد و موجب نارضایتی ساکنان مخصوصاً در شب که بیش

 و پایین آمدن سطح امنیت در این محالت شهری گردیده است.

 

ها تأثیر های شهری بر حس امنیت ساکنان ساختمانرسد بافت کالبدی سکونتگاهوم: به نظر میی دفرضیه

 گذار است.

( استفاده شده است تا enter)رگرسیون به روش جهت تجزیه و تحلیل فرضیه دوم پژوهش نیز از آزمون آماری 

(، اطالعات 2ص گردد. جدول )های شهری بر میزان حس امنیت ساکنان مشخاثرگذاری بافت کالبدی سکونتگاه

 دهد.بینی متغیر وابسته ارائه میضروری را در ارتباط با پیش

با توجه به مقادیر بدست آمده از آزمون، مقدار ثابت و متغیر امنیت کالبدی با توجه به میزان معناداری برابر با 

 برابر است  Betaاند. همچنین ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا بدست آمده که هر دو در مدل معنادار شده 222/2
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 ها درگر میزان تأثیر متغیر مستقل )بافت کالبدی( بر متغیر وابسته )امنیت ساکنان ساختمانکه نشان 212/2با 
 شهر گرگان( است.

 

 نیت ساکنان های شهری و حس ام: ضریب همبستگی رگرسیون میان متغیر وضعیت کالبدی سکونتگاه2جدول 

 ضریب همبستگی غیراستاندارد مدل

 

ضریب همبستگی 

 استاندارد

t ( معناداریSig.) 

B بتا خطای معیار 

 )ثابت(

 امنیت ساکنان 

13/21 

391/2 

952/1 

221/2 

 

212/2 

23/91 

91/13 

222/2 

222/2 

   

( است. Beta =212/2وابسته )با توجه به نتایج حاصل از جدول فوق میزان اثرگذاری متغیر مستقل بر متفیر 

های مسکونی و ها و مقدار ثابت در مجتمعدهد که بین متغیر امنیت ساکنان ساختمانهمچنین این جدول نشان می

  .(.Sig =222/2باشد )های شهر گرگان رابطه معناداری وجود دارد و درواقع این رابطه قوی میساختمان

توان نتیجه گرفت است چنین می 25/2که کمتر از  222/2سطح معناداری  بنابراین با توجه به موارد گفته شده و

 باشد. ها در شهر گرگان اثرگذار میهای شهری بر امنیت ساکنان ساختمانکه متغیر مستقل بافت کالبدی سکونتگاه

اسب های بافت کالبدی و تأثیر آن بر امنیت ساکنان عواملی همچون: ایجاد محیط مندر ارتباط با ویژگی

دسترسی، امکانات مناسب، نوع معماری ساختمان تحت تصرف، وجود فضاهای باز و عدم فضاهای دنج و تاریک، 

-های مخروبه و متروکه، وجود مکانهای جرم خیز مانند ساختمانمحیطی، عدم وجود بافتامکانات بهداشتی و زیست

مناسب، تعامالت همسایگی تأثیر بسزایی دارد و  های فرهنگی، تعادل بین فضای باز و ساخته شده، وجود فضای سبز

های اجتماعی و عدم حس تعلق به مکان در میان عدم وجود این عوامل موجب بروز ناامنی، تخلف و جرم، ناهنجاری

 گردد.ساکنان می

های شیب دار در بخش جنوب غربی بر روی دامنه یلس نامناسب بستری رو بر هیابن احداثاز نظر زمین شناسی 

های زیباشهر( همراه با عدم رعایت موارد ایمنی جهت ساخت و ساز، موجب افزایش خطر رانش و شهر گرگان )تپه

 ها با توجه به وجود خطوط گسل شده است.ها و ناپایداری دامنهلغزش و تخریب ساختمان

صالح ناکارآمد همراه با وجود ساخت و سازهای غیر رسمی در کوی عرفان، الغدیر، امام رضا، محتشم، اوزینه با م 

های شهر و عدم احساس بافت فشرده، قدیمی و تخریبی متقابالً موجب پایین آمدن سطح امنیت کالبدی ساختمان

 ها شده است.رضایت ساکنان این گونه بافت

 

های مسکونی بر میزان رضایت ساکنان از های ایجاد امنیت در مجتمعرسد مؤلفهی سوم: به نظر میفرضیه

 امنیت اثرگذار است. حس
ها و معیارهای مؤثر در ارتباط های مسکونی در برابر مؤلفهدر بررسی میزان وضعیت رضایتمندی ساکنان مجتمع

 ای استفاده شده است.تک نمونه tبا امنیت از آزمون 

تگاه را نشان های امنیت در سکون(، نتایج حاصل از میزان رضایت ساکنان در ارتباط با هر یک از مؤلفه9جدول )

 دهد.می
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 ای جهت بررسی رضایت ساکنان از معیارهای ایجاد امنیتتک نمونه t: نتایج حاصل از آزمون9جدول

 

 معیار

  %19متغیر مبنا = 

 آماره میانگین اختالفات
T 

 درجه آزادی
df 

 سطح معناداری

 -11/2 222/2 111 -11/3 اشراف داشتن

 -39/2 222/2 111 -13/1 وقوع جرم

 11/2 222/2 111 15/2 روابط همسایگی

 -31/2 222/2 111 -21/3 زیست محیطی

 

( با درجه آزادی -11/3ای متغیر اشراف داشتن )تک نمونه tی آزمون بر اساس نتایج خروجی آزمون، مقدار آماره

( با -13/1متغیر وقوع جرم ) t، مقدار آماره 111( با درجه آزادی 15/2متغیر روابط همسایگی ) t، مقدار آماره 111

باشند که می t، مقدار آماره 111( و درجه آزادی آن که برابر است با -21/3محیطی )و متغیر زیست 111درجه آزادی 

است که برای  -pترین قسمت خروجی جدول سطح معناداری یا برابر با حجم نمونه منهای عدد یک است. اما مهم

است. به عبارت دیگر اگر سطح معناداری ما  20222جا برابر با رود که در اینجود به کار میتأیید یا عدم تأیید فرضیه مو

-% باشد فرضیه صفر ما رد و یک رابطه معناداری بین متغیرهای مورد بررسی و رضایتمندی ساکنان مجتمع25کمتر از 

شود و چنین باشد فرضیه یک ما رد میتر از پنج درصد های مسکونی وجود دارد و برعکس، اگر سطح معناداری بیش

% است. بنابراین چنین 25جایی که سطح معناداری کمتر از توان نتیجه گرفت از آنای وجود ندارد. بنابراین میرابطه

های مسکونی و متغیرهای مؤثر بر احساس امنیت ساکنان رابطه توان گفت که به بین رضایتمندی ساکنان مجتمعمی

 رد.مستقیمی وجود دا

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
هایی های مسکونی در شهرها، روشن کردن الگوها و خط مشیبا توجه به رشد جمعیت و افزایش نیاز به مجموعه

رسد که در این بین ایجاد حس امنیت به عنوان یکی از عوامل ریزی شده، ضروری به نظر میبرای نیل به اهداف برنامه

شان ایفا خواهد نمود. شهر گرگان به دلیل مندی و آسایش افراد در زندگیدر رضایت محیطی نقش مهمی را -انسانی

های اجتماعی متعدد اداری و اقتصادی منطقه و استان، مهاجرپذیر بودن و همچنین به دلیل گروه -مرکزیت سیاسی

های هر منطقه ده( ظرفیتگزینی مکانی همراه بوسازی )که با جداییساکن در شهر، با توجه به نوع سکونت و خانه

اجتماعی به دلیل تنوع قومیتی و فرهنگ اقوام مختلف در کنار یکدیگر، سیما و بافت مختلف و منحصر به فردی  -قومی

  تواند دلیلی بر بروز ناامنی و جرم در سطح شهر گردد.دهد که میهای انسانی ارائه میگاهرا از سکونت

آباد، قلعه حسن با بافت سکونتگاه اب، عرفان، محتشم، امام رضا، اسالموجود محالت الغدیر، اوزینه، انجیر

ی فیزیکی شهر وارد حریم شهر های اخیر با رشد و توسعهغیررسمی و فرسوده و یا بافت اولیه روستایی که در طی سال

سرپیر، نعلبندان و ... اند؛ محالتی با بافت تاریخی و قدیمی در مرکز شهر همچون سرچشمه، سبزه مشهد، دباغان، شده

های تنگ و باریک با عدم روشنایی کافی، فضای متفاوت و متنوعی از بافت شهری در سطح شهر گرگان را به با گذرگاه

است که این امر موجب شده است ساکنان در سطح محالت مخصوصاً محالت فرسوده و غیررسمی و  وجود آورده

براین اساس، با توجه به نقش و جایگاه امنیت امنیت کمتری کنند.  ای شهر در زمان تردد در شب احساسحاشیه

مسکن در کیفیت زندگی و افزایش رضایتمندی ساکنان از محیط سکونتی، پژوهش حاضر به بررسی میزان احساس 

 های شهر گرگان پرداخته شد.های سکونتگاههای مسکونی در مناطق و بافتمندی ساکنان از امنیت در مجتمعرضایت
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های های مسکونی با مؤلفهنتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میان احساس رضایتمندی ساکنان مجتمع

روشنایی مناسب محیط و بافت کالبدی ساختمان ارتباط مستقیم و مثبتی دارد. روشنایی معابر و گذرهای اطراف 

گردد و کودکان و زنان می ساختمان و محل زندگی اشخاص در شب باعث ایجاد آرامش و حس امنیت در تردد

 شود.همچنین باعث کاهش استرس و اضطراب در افراد هنگام تردد با پای پیاده در شب می

بافت نوساز و مستحکم بنای ساختمان به لحاظ روانی تأثیر مثبتی در نگرش ساکنان نسبت به امنیت جانی و 

بافت فرسوده، غیررسمی یا قدیمی باعث نارضایتی، ناامنی هایی با مالی ایجاد میکند. در صورتی که زندگی در ساختمان

شود و از سوی دیگر با توجه به این مطلب که معموالً در چنین و ایجاد شکایت و اخالل در امور روزمره ساکنان می

وز باشد باعث برانسانی مقاوم نمی -ها و مخاطرات طبیعیهایی بروز جرم باالست و خود بافت در مقابل آسیببافت

های زندگی شهری امروزه، مسکن گردد. در میان مشکالت و دغدغهاحساس ناامنی و نارضایتی در میان ساکنان می

 باشد.محل استراحت و آرامش روحی روانی افراد می

ها مشرف به همدیگر باعث برهم خوردن این آرامش و بروز ای که با ایجاد بلندمرتبه سازی و آپارتمانمسأله

های جدید با سبک و الگو معماری غربی باعث ها و ساکنان شده است. ایجاد آپارتماندی برای خانوادهمشکالت جدی

ها نسبت به همدیگر و موجب برهم زدن آرامش ساکنان و بروز مشکالت روانی و ایجاد اشراف و دید داشتن خانه

ه هم مؤلفه دیگریست که با ایجاد حس نارضایتی در میان افراد شده است. بنابراین، اشراف داشتن مساکن نسبت ب

های مؤثر در ایجاد حس امنیت در میان ساکنان مساکن امنیت در میان ساکنان رابطه مستقیم دارد. از دیگر مؤلفه

 محیطی اشاره کرد.توان به وقوع جرم در محل زندگی، روابط همسایگی و متغیر زیستشهری می

تبیین »(، تحت عنوان 1911های رحیمی و همکاران )حاصل از پژوهش نتایج بدست آمده از این پژوهش با نتایج

(، تحت 1911، حاتمی و ذاکرحقیقی )«نقش پیکربندی فضا بر نحوة ادراک امنیت محیطی در بافت تاریخی شهر یزد

 (، تحت1911فر و همکاران )نظم، «تأثیرگذاری فضاهای کالبدی براحساس امنیت اجتماعی در محالت شهری»عنوان 

(، 1911باددست و همکاران )، «شهر تبریزتأثیر معیارهای کاربری مسکونی در کاهش جرم خیزی در کالن»عنوان 

و « های مسکونی؛ مطالعه موردی: شهر گرگانمندی ساکنان از امنیت در مجتمعارزیابی میزان رضایت»تحت عنوان 

های دی مسکن با امنیت تصرف در سکونتگاهسنجش ارتباط کیفیت کالب»(، تحت عنوان 1911سجادی و همکاران )

 همخوانی داشته است.« ی منفصل شهری نایسر سنندجی شهری؛ مورد مطالعه: ناحیهخودانگیخته

-در راستای تحقق به اهداف پژوهش، راهبردها و راهکارهایی در قالب پیشنهادات پژوهش به شرح زیر ارائه می

 شود: 

 خوابی ها و فضاهای سبز که زمینه کارتنمتروک شهری مانند پارک بست و اصالح فضاهایحذف فضاهای بن

 و سایر جرایم را فراهم ساخته است.

  ًبهبود وضعیت روشنایی در نتیجه ارتقای سطح امنیت و خوانایی فضا در شب و تقویت دید در شب مخصوصا

 ای شهر گرگان.در سطح محالت حاشیه

 های برای تماس مستقیم شهروندان با محیط شهری در بافتهای توقف ایجاد مسیرهای حرکتی و مکان

 قدیمی شهر.

 های درون محله با استفاده از مبلمان شهری مناسب برای افزایش روابط اجتماعی. ایجاد پاتوق 

 یابی فضاهای سبز و تفریحی در جایی که از درب و پنجره بسیاری از واحدها قابل رویت باشد.مکان 
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های اثرگذار بر حس امنیت و حضور زنان در فضاهای شهری؛ مطالعه (. سنجش مؤلفه1911کیا، مصطفی )یانآر

، صص 91ی ، شماره12ی انداز زاگرس(، دورهریزی شهری )چشمجغرافیا و برنامه یفصلنامهموردی: پارک شهر گرگان. 

31- 21. 

مندی های اثرگذار بر رضایت(. سنجش و ارزیابی مؤلفه1911)کیا، مصطفی؛ ملکی، سعید؛ باددست، بنفشه آریان

ی شهرداری گرگان. فصلنامه 2های مسکونی از کیفیت مسکن تحت تصرف؛ مطالعه موردی: منطقه ساکنان مجتمع

 .31 -13، صص 93ی ، شماره12ی انداز زاگرس(، دورهریزی شهری )چشمجغرافیا و برنامه
(. بررسی ابعاد حقوقی قوانین امنیت شهری و 1912بذلی، سکینه؛ عیوضلو، داوود ) افضلی، رسول؛ ظهیری، ساناز؛

 یفصلنامهشهر تهران.  19ی ی موردی: منطقهعملکرد مسئوالن در ساماندهی معضالت امنیتی شهروندان؛ مطالعه

 .91-53، صص 9ی ، شماره35ی های جغرافیای انسانی، دورهپژوهش

(. تأثیر کالبد فضاهای عمومی بر احساس امنیت اجتماعی زنان؛ نمونه 1911سمانه )بنیان، اکبری، رضا؛ پاک

ی ، شماره11ی معماری و شهرسازی، دوره  -ی نارمک و شهرک اکباتان شهر تهران. نشریه هنرهای زیباموردی: محله

 .59 -13، صص 2

گذاری عوامل مؤثر بر انتخاب زش(. سنجش و ار1912اخالق، رحمان؛ مردیها، سارا )اکبری، نعمت اله؛ خوش

 یفصلنامهمسکن با استفاده از روش انتخاب تجربی از دیدگاه خانوارهای ساکن در بافت فرسوده شهر اصفهان. 

 .11 -31، صص 9ی ، شماره19ی پایدار(، سال های اقتصادی )رشد و توسعهپژوهش

بررسی تطبیقی میزان رضایتمندی ساکنان بین (. 1912امینی، صبا؛ حسینی، سیدباقر؛ نوروزیان ملکی، سعید )

های مسکونی شهید محالتی و های موردی: مجتمعمرتبه و بلندمرتبه، نمونههای مسکونی میاندو نمونه از مجتمع

 .1-19، صص 11 یشمارهشهر، ی معماری و شهرسازی آرمانسبحان. فصلنامه

یت از زندگی در میان ساکنان مسکن مهر فوالدشهر (. سنجش میزان رضا1911ایمان، محمدتقی؛ کاوه، مهدی )

 .1-92، صص 5 یشماره(، 2شناختی شهری، سال )ی مطالعات جامعهاصفهان. فصلنامه

مندی ساکنان از امنیت در (. ارزیابی میزان رضایت1911باددست، بنفشه؛ میرکتولی، جعفر و دهداری، مصطفی )

های نوین در علوم ها و فناوریگرگان. اولین کنفرانس ملی اندیشههای مسکونی؛ مطالعه موردی: شهر مجتمع

 جغرافیایی. دانشگاه زنجان. شهریورماه.

های مسکونی گیری ایمنی در محیط(. بررسی راهکارهای شکل1915بشیری، سجاد؛ ضیاءبخش، ندا؛ زارع، لیال )

 .1 یشماره، 9ی معمار شهر، سال از منظر روانشناسی محیط. فصلنامه

(. تدوین مدلی مفهومی از عوامل محیطی مؤثر بر 1915جاللیان، سارا؛ حبیب، فرح و ذاکرحقیقی، کیانوش )

زیست. ی علوم و تکنولوژی محیطهای مسکونی همدان. فصلنامهی موردی: مجتمعهای مسکونی؛ مطالعهامنیت مجتمع

 .935 -912. صص 9 یشمارههجدهم.  یدوره

های مسکونی به منظور افزایش های قابل اجرا در محیط(. استراتژی1913داوود )جواهری، بهمن؛ جواهری، 

 زیست شهری. همدان.احساس امنیت. اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری، عمران و محیط

الت (. تأثیرگذاری فضاهای کالبدی براحساس امنیت اجتماعی در مح1911حاتمی، یاسر؛ ذاکرحقیقی، کیانوش )

 .111-213. صفحات 91 یشماره. 12ی آمایش جغرافیایی فضا. دوره ی موردی: شهر همدان. فصلنامهشهری؛ مطالعه

گیری از طراحی (. ارتقای احساس امنیت در فضاهای عمومی با بهره1913حقی، محمدرضا؛ ایزدی، محمدسعید )

، 2 یشماره، 22 یدورهمعماری و شهرسازی،  -ی هنرهای زیباشهری؛ نمونه مطالعه: میدان امام شهر همدان. نشریه

 .5 -12صص 
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های کیفیت زندگی در (. سنجش و ارزیابی شاخص1919پور، نادیا؛ فیروزی، محمدعلی؛ نعمتی، مرتضی )داری

 .11 یشماره، 9ی جغرافیا و مطالعات محیطی، سال ی موردی: شهر امیدیه. فصلنامهطرح مسکن مهر؛ مطالعه

بندی راهکارهای مؤثر در ارتقای امنیت شهری و تأثیر آن بر (. اولویت1919رودی، محمدرضا؛ قاسمی، الناز )د

ی جغرافیای انتظامی پژوهشنامه یفصلنامهشهرداری تهران.  22یمندی مسکونی؛ نمونه مورد پژوهش:منطقهرضایت

 .131-113، صص 1ی، شماره2سال

ی ادراک امنیت (. تبیین نقش پیکربندی فضا بر نحوه1911اکرم؛ حاتمی، انیسه )اله؛ کریمخانی، رحیمی، حجت

. صفحات 9 یشماره. 3 یدورهریزی شهری. های جغرافیای برنامهی پژوهشمحیطی در بافت تاریخی شهر یزد. فصلنامه

152-191. 

ی ی در حوزه امنیت. مجلهاشناسی تحقیقات علمی مقایسه(. روش1912محمد؛ حاتمی، حمیدرضا )رضایی، علی

 .133 -191، صص 91 یشمارهی انسانی پلیس، توسعه

(. سنجش عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت 1911سجادزاده، حسن؛ ایزدی، محمدسعید؛ حقی، محمدرضا )

-شماره ،5 یدورهریزی شهری، های جغرافیایی برنامهی پژوهشهای غیررسمی شهر همدان. فصلنامهساکنان سکونتگاه

 .125 -122، صص 3 ی

دهی به احساس های قدیمی شهری در پاسخ(. ارزیابی کالبد محله1919جوال، الهه و عزیزی، محمدمهدی )شعبان

 .3 یشماره. 31 یدورههای جغرافیای انسانی. ی پژوهشآباد شهر قزوین. فصلنامهامنیت؛ نمونه موردی: محله ملک

های (. بررسی نقش فضاهای باز مشترک در مجتمع1912جهانبخش، حیدر )فرد، زهرا؛ موحد، خسرو؛ صمدی

مسکونی امروز به عنوان یکی از عوامل پایداری اجتماعی در معماری بومی در افزایش امنیت شهری. همایش معماری و 

 د، دی ماه.شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار، موسسه آموزش عالی خاوران، مشه

ریزی شهری مؤثر در ارتقای های برنامه(. بررسی شاخص1931مقدم، سیدنصرالدین )زادهضابطیان، الهام؛ الیاس

، صص 33ی معماری و شهرسازی، شماره -هنرهای زیبا یفصلنامهامنیت زنان در فضاهای عمومی با رویکرد مشارکتی. 

51-39. 

های مسکونی با رویکرد ایجاد حس امنیت در فضا. طراحی مجتمع(. بررسی 1913بلداجی، مرتضی )طهماسبی

 های شهری، تبریز.المللی عمران، معماری و زیرساختکنفرانس بین

های کیفیت مسکن در (. تحلیل فضایی شاخص1913مقدم، حسین؛ احدنژاد، محسن؛ تیموری، اصغر )طهماسبی

ی توسعه پایدار محیط جغرافیایی. سال اول. زنجان(. فصلنامه نواحی شهری با رویکرد مسکن پایدار )مورد پژوهی: شهر

 .11-92. صفحات 2 یشماره

(. تحلیل ساختار فضاهای شهری مطلوب زنان 1911عابدینی، اصغر؛ کریمی، زبیده؛ گلشنی، مینا؛ نظری، نیلوفر )

های جغرافیای ی پژوهشه. فصلنامهاسالمی؛ مطالعه موردی: محله مهدی القدم ارومی -با تأکید بر امنیت در شهر ایرانی

 .121 -133، صص 3 یشماره، 5 یدورهریزی شهری، برنامه

(. بررسی تأثیر عوامل کیفیت محیطی بر 1915رابری، اباصلت )زاده، شهاب؛ گوهری، فرزانه؛ عسکریعباس

 یدورهریزی شهری، مههای جغرافیای برنای پژوهشهای مسکونی در مشهد. فصلنامهرضایتمندی ساکنان در مجتمع

 .111-159، صص 3 یشماره، 3

ریزی پدافند غیر عامل؛ های مسکن شهری برای برنامه(. ارزیابی مؤلفه1913قائدرحمتی، صفر؛ جمشیدی، زهرا )

 .2ی (، شماره11ی )ریزی و آمایش فضا، دورهبرنامه یفصلنامهمطالعه موردی: شهر بوکان. 

(. بررسی و سنجش حس امنیت در مناطق مختلف 1931جهانبانی، نفیسه و رشیدپور، نازیال )قرایی، فریبا؛ راد 

 .3 یشمارهی آرمانشهر. تهران. فصلنامه 11و  2شهری؛ نمونه موردی: مناطق 

 



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار


 

 
  1911 زمستان ،2پیاپیشماره ،2شماره ،1دوره           

22 

 
 

سازی فضای کالبدی شهرها در برابر (. ایمن1912کالنتری، محسن؛ حیدریان، مسعود؛ محمودی، عاطفه )

 -13، صص 9 یشمارهی دانش انتظامی، اده از راهبردهای پیشگیری جرم یا طراحی محیطی. فصلنامهبزهکاری با استف

51. 

ریزی فضاهای امن (. برنامه1912آباد، حسین؛ اردالنی، روناک؛ سراجی، روناک؛ پوراحمد، عطیه )خلیلکالنتری

ی فرهنگیان شهر بناب. فصلنامهی ؛ نمونه موردی: محلهCPTEDشهری مبتنی بر تفکیک جنسیتی با رویکرد 

 .21 -15، صص 12 یشمارهاسالمی،  -مطالعات شهر ایرانی

(. ارائه مدل تحلیلی برای ارتقاء امنیت شهری از طریق 1912الریمیان، تایماز؛ ذبیحی، حسین؛ پورانی، حمیده )

های شهری مطالعات و پژوهشی شهرداری تهران. فصلنامه 11(؛ مطالعه موردی: منطقه SBDرویکرد امنیت طراحی )

 .11 یشماره، 5ای، سال و منطقه

مندی (. سنجش میزان رضایت1919راد، مونا )راد، ماندانا؛ رفیعیان، مجتبی؛ رضائی، مریم؛ مسعودیمسعودی

ای، منطقه -ی جغرافیا و آمایش شهریساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر؛ موردشناسی: مهرشهر زاهدان. فصلنامه

 .195-152، صص 12 یارهشم

 -(. بررسی میزان مشارکت اقتصادی1912بی فاطمه )مظلوم خراسانی، محمد؛ نوغانی، محسن و کیش بافان، بی

شناسی ی جامعه. مجله1933 -31های مسکن مهر و عوامل مؤثر بر آن در شهر مشهد در سال اجتماعی در تعاونی

 .191 -152، صص 3 یشماره، 22کاربردی، سال 

ی چاکسر آمل. (. طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ارتقای امنیت اجتماعی در محله1911مالجعفری، افشین )

ی آموزش عالی ی معماری و شهرسازی. مؤسسهی مقطع کارشناسی ارشد،استاد راهنما: علی دشتی. دانشکدهنامهپایان

 خزر.

های درون شهری در راهی بزرگفضاهای سبز حاشیه(. تأثیر طراحی 1912مُنعام، محمدرضا؛ ضرابیان، فرناز )

 .1-11، صص 11ی آمایش محیط، شماره یفصلنامهراه شهید همت. تهران، ایجاد احساس امنیت؛ نمونه موردی: بزرگ

 (. طرح تفصیلی شهر گرگان، جلد سوم. تهران.1912مهندسین مشاور معمار و شهرساز پارت )

(. بررسی تأثیر معیارهای کاربری مسکونی در 1911زاده، بالل )ستو؛ محسنفر، حسین؛ باهرنیا، سیده پرنظم

 .29-39. صفحات 11ی . شماره23ی ریزی. دورهجغرافیا و برنامه یفصلنامهکاهش جرم خیزی در کالنشهر تبریز. 

تهران و عوامل ساله شهر  21 -15(. احساس امنیت اجتماعی زنان 1933اله )سپهر، فیضنوروزی، سارا؛ فوالدی

 .121 -151، صص 59 یشماره، 13ی راهبرد، سال اجتماعی مؤثر بر آن. فصلنامه
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