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 چکیده
 که باشدمی و ذهنی عینی بُعد دو دارای و است انسانی بنیادین حقوق و زندگی ملزومات از یکی امنیت

 مییزا  در شخصییتی یهاهمچنیین ملفهیه .شوند گرفته نظر در بعد دو هر باید امنیت فرآیند ارتقای در
 مییا   ایین از کیه باشندمی ...و و جنسیت سن شامل عمدتاً که دارند بسزایی تأثیر امنیت از افراد درک

باشید  هید  می نیز پژوهش این اصلی تأکید که شودمحسوب می عامل ترین کننده بینی پیش جنسیت
و جامعه آماری است شیراز  8این پژوهش بررسی امنیت فضاهای عمومی شهری از دیدگاه زنا  منطقه 

شهر شیراز قرار داده شده است روش تحقیق در این پیژوهش بیر اسیاس  8سال  منطقه  15زنا  باالی 
ت آ  بیه صیورت مطافعیات باشد کیه االععیاتحلیلی می -هد  کاربردی و بر اساس ماهیت توصیهی

آوری گردیده است  که نتیجه حاکی از آ  بود که بین نامه و مصاحبه جمعمیدانی و با استهاده از پرسش
های فردی زنا  و دیدگاه آنها از عوامل ایجاد ناامنی در فضاهای مختلف شیهری رابطیه وجیود ویژگی

نی و امنیت زنا  در فضای شیهری نییز ندارد همچنین بین انواع اغتشاشات محیطی و عدم احساس ایم
 رابطه وجود دارد و عوامل موثر برافزایش ترس از جرم در فضای شهری از دیدگاه زنا  متهاوت است 

  : امنیت اجتماعی  فضاهای عمومی  زنا   شهر شیرازواژگان کلیدی

 

 

                                                           
 * neda30-30@yahoo.com 
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 مقدمه .1
 ییا آگاهانیه روز هیر کیه اسیت شیهروندا  ی روزمره زندگی فضای شهری فضای

 جامعیه  هیر در فضیاها ایین .شودمی ادراک کار محل تا منزل از الی مسیر در ناآگاهانه

 مههیوم وجیود بیا توانیدمی که است جامعه آ  بر ایدئوفوژی حاکم و فرهنگ از بازتابی

 کشیور در باشید ها نابرابری از سرشار تمامی افراد  یکسا  استهاده بر مبنی خود ظاهری

 از خیار  محیی  و زنیا  خانیه  بیرای درو  فضای که حاکم سنتی فرهنگ بر بنا نیز ما

 میورد شیهری ساخت فضای در جنسیتی الرفیبی است  شده معرفی مردا  برای منزل 

 زنیا   امکیا  فعّیال مشارکت بدو  پایدار  شهری یتوسعه که درحافی .است جدی نقد

 .یستن پذیر

 بُعید دو دارای و اسیت انسیانی بنییادین حقیوق و زندگی ملزومات از یکی امنیت

 .شیوند گرفتیه نظر در بعد دو هر باید امنیت ارتقای فرآیند در که باشدمی و ذهنی عینی

 عمدتاً که دارند بسزایی تأثیر امنیت از افراد درک میزا  در شخصیتی یهاهمچنین ملفهه

 ینییبپیش جنسییت مییا   ایین از کیه باشیندمی ...و فرهنیگ و و جنسییت سن شامل

بیین  این در .باشدمی نیز پژوهش این اصلی تأکید که شودمحسوب می عامل ترینکننده

 هوشیمندانه و کارآمد الراحی جهت در مندهد  کردروی بایستی در صدد بود با نوعی

 میلثری الیور به که امنیت کاهش در مصنوع محی  بکارگیری بهینه با محیطی یهاملفهه

 منیدی رضیایت مییزا  افیزایش و زنیدگی بهبیود کیهییت اجتماعی  سرمایه افزایش در

 دارد  عمل کرد  بسزایی جامعه تأثیر اجتماعی رفاه بهبود نتیجه در و شهروندی

زوال  بیا کیه الیوری به رود می شمار به اساسی انسا  یهاانگیزه و نیازها از امنیت

را  آ  جیای نیاآرامی و اضیطراب تشیویش و  رودمیی بیین از انسیا  خاالر آرامش آ 

الیوری  بیه اسیت  امنیت تأمین گرو در نیازهای آدمی از بسیاری شد  مرتهع و گیردمی

ارضیای  از پس بعفاصله را امنیت نیازها  احساس مراتب سلسله در نیز مازفو آبراهام که

 نظیام اجتمیاعی هیر در اساسی ایمقوفه ( امنیت1384  )کاهه دهدمی قرار اوفیه نیازهای

 دهنید اختصیا  می جامعیه در امنیت برقراری را به خود اول اوفویت کشورها و است
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 پیذیر نیسیت امکا  باشید  داشته وجود امنیت صددرصد ایجامعه در بخواهیم اینکه اما

 و همیواره شده تشکیل مختلف هایفرهنگ و و رسوم آداب با افرادی از جامعه که چرا

 اسیت حدی البیعیی تا امر این و دارد وجود ای هر جامعه در جنایت و جرم از درصدی

 احساس که این افتدمی اتهاق گاهی اما .دارد وجود احساس ناامنی نیز نسبت هما  به و

 و شیودتلقیی می معضیل جامعه در امر این و آیدمی به وجود مردم بین در حد از بیش

 شود  آ  پرداخته به بیشتری دقت با باید

کننید  عوامیل کافبیدی و عوامل متعددی زنا  را در فضیاهای شیهری محیدود می

عوامیل هسیتند   هالراحی فضا و هنجارهیای غافیب اجتمیاعی و فرهنگیی از ایین دسیت

شود و در عین حال ساخت شهرها قلمروهای متهاوتی که برای زنا  و مردا  متصور می

زهای مرد متوس  را مورد توجیه گرفت و بدین ترتیب نیاکه به وسیله مردا  صورت می

به خلق فضاهای جنسیتی منجر شد  آنچه که کارپ  و استن ماهیت جنسیی  ؛دادقرار می

توا  در نحوه عمل فضای شهری برای محیدود کیرد  نامند را میشده فضای شهری می

تحرک پذیری زنا  مشاهده کرد  که این محدود را به فحاظ فیزیکی بیا افقیاا افگوهیای 

کند و به فحاظ اجتماعی و رفتار بر پایه ترس و دسترسی محدود شده اعمال میحرکت 

 (  124: 1387)مدنی پور   هایی درباره نقش زنا  در جامعه شهریانگاره

شیود کیه میوانعی را بیر سیر های متعددی محدود میآزادی زنا  در شهر به روش

سیاختاری حاصیل از آورد و محیدودیت تحرک و جنب و جوش آنها در شهر پدید می

کنید از مراکیز فعافییت دور بماننید و گسترش منیاالق حومیه شیهری زنیا  را وادار می

هایشا  کاهش یابد  به ویژه به دفیل وابستگی شدیدی که زنا  به وسایل حمل و فرصت

نقل عمومی دارند  جدا شد  خانه از کار  در فرایند صینعتی شید  و بیه حومیه رانید  

دارد)میدنی پیور  تحیرک اجتمیاعی و مکیانی بیاز می روز زنا  را اززندگی شهری هر 

1387 :126 ) 

 در زنیدگی شیهری عمومی یهافعّافیّت که است ای صحنه مههوم به شهری فضای

را  انسیانی یهیافعّافیّت شهر یک یهاپارک و میادین  هاخیابا  .پیونددمی وقوع بهها آ 

 و کیار محیل تحیرک بیی و ثابیت فضیاهای مقابل در پویا فضاهای این .دهندمی شکل
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 مراکیز حرکیت  یهاشیبکه داده  تشیکیل را شیهر یک حیاتی و اجزای اصلی سکونت 

 کنند می تأمین شهر در را و تهریح بازی عمومی فضاهای و ارتباالی

 دارنیید اعتقییاد شهرسییازی نظییرا  برنامییه ریییزی شییهری و صییاحب از ای عییده

 اجتمیاعی  گونیاگو  یهیاتبعیض ایجیاد شیهری باعی  قیوانین و مسیل  یهارویکرد

 منطقیه مقیررات و قیوانین مثیال برای .شودشهروندا  می میا  جنسی و سنی  اقتصادی

 کنیدمی تقسیم غیره و مسکونی مختلف تجاری  مناالق به را شهر زمین  کاربری و بندی

 را شیهر فعال و عمومی یهافضا بخش غافب مردا  ییهابندی تقسیم چنین اساس بر و

 ( 52: 1382شود)پاپلی  آ ِ زنا  می از تر  خصوصی نواحی و گیرندمی اختیار در

این رسافه در پنج فصل تهیه شیده کیه فصیل اول بیه کلییات تحقییق و اهمییت و 

های تحقیق در رابطه با امنیت و ضرورت آ  پرداخته شده  در فصل دوم ادبیات و نظریه

ی مطرح شده و در فصل سوم موقعیت سیاسی و جغرافیایی شهر فضاهای عمومی مباحث

های تحقیق و فصل پنجم بح  و نتیجه گیری آورده شده شیراز و در فصل چهارم یافته

 است 

 . بیان مسئله2
 ایمنی وامنیت از جمله نیازهای اوفیه زندگی انسیا  اسیت کیه درنردبیا  نیازهیای

نیازهای فیزیوفوژیکی نظییر غیذا آب و جینس مخیافف  در انسانی آبراهام مازفو پس از 

گیرد  این نیاز نقش بسیزایی در رشید و تیامین سیایر وهله دوم نیازهای انسانی قرار می

ترین نیاز برای درک شناخت و اسیتهاده از مواهیب که مهمنیازهای انسا  دارد به الوری

از  نیازهیای رده بیاالتر زندگی تامین نیاز ایمنی است  در صیورت عیدم تیامین ایین نیی

شوند مگر اینکه تا حدی نیازهای پایین تر ارضا شوند نیاز به ایمنی از عیدم برآورده نمی

 شود  بیدین ترتییب ایمنیی و حیس امنییت هیردو بیه احسیاساحساس خطر آغاز می

گیردد  گردنید کیه در محیی  پیرامیو  از سیوی افیراد جامعیه درک میخطری بیاز می

(Ellin,2001: 869) 

احساس خطر از سوی محی  فیزیکیی و تهدیید از سیوی ایین عوامیل بیه ایمنیی 
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که امنیت به حهاظت فرد  خانواده  دوستا   امیوال گردد در حافیفضاهای شهری باز می

 (Carmona, 2003: 119) شود شخصی و اشتراکی او در برابر دیگرا  مربوط می

 تمیام شیهروند نتوانند زنا  ود کهشمی سبب بافقوه و واقعی  زنا  برای امنیت نبود

زاده  )زنجیانی. باشند مشارکت داشته عمومی زندگی در راحتی به و بیایند شمار به عیار

 بیه توجیه بیدو  فضیای شیهری ییک برای ریزی برنامه ععوه (  به38 :1381 اعزازی 

 از اسیتهاده بیا کیرد  آ  بهنگیام ییا ساختن روزآمد چو  ییهاهزینه افزایش آ   امنیت

 )اعتمیاد  داشیت خواهنید پیی در را امنیتیی کارکنا  تعداد بر افزود  و ایمنی تجهیزات

1378 :287 ) 

ایمنی و امنیت هریک به نوبه خود دارای ابعاد عینی و ذهنی هستند  تهدیدهایی که 

گیرد و سعمت و امیوال میردم در محی  شهری از سوی افراد اغلب ناشناس صورت می

شوند  بعید عینیی امنییت را کنند و به نوعی به حریم شخصی افراد وارد میمیرا تهدید 

قتل  خشونت  زور گیری  کیف قیاپی  جییب  اند از:گیرند این تهدیدها عبارتدر بر می

وغیره  از سوی دیگر  احساس عدم امنیت به خاالر احساس خطیر از سیوی افیراد  زنی

های جانی و مافی این جرائم  عدم احساس بگردد  ععوه بر آسیونهادهای دیگر باز می

آید  بعدذهنی امنییت اسیت وقوع آنها به وجود می امنیت و استرسی که در فرد از ترس

که تاثیرات روانی بسیاری بر افراد دارد  احساس عدم امنیت تا حدزیادی بیه رفتیار فیرد 

تشییویش گییذارد و بییه صییورت مییزمن وتوسییعه یافتییه غافبییا منتهییی بییه ترس تییاثیر می

 (68: 1375)آزاد  شود وقصوردرارتباط کامل فرد با دنیای خود می

بدین ترتیب چنین ترسی بیا افگیوی زنیدگی میا در شیهرها وقرارگییری دائیم در 

فضاهای شهری و تعامعت اجتماعی عجین شده و روزانه برتک تیک میا فشیار روانیی 

خطیر حاصیل از کیهییت این ترس بیشتر ناشی از احساس وجود "نماید زیادی وارد می

  بدین معنا که امروزه شهرها با انیواع معضیعت نظییر افیزایش " زندگی در شهرهاست

ها و غیره روبرو هستند  چنین معضیعتی منجیر جمعیت  اغتشاش محی   انواع آفودگی

به کاهش کیهیت زنیدگی در شیهرها شیده و در نهاییت ادراک شیهروندا  از محیی  را 

را در ذهن استهاده کننیدگا  از  "در معرض خطر بود " بنی برمختل نموده و احساس م
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باتوجه به اینکه در فضاهای عمیومی شیهر   (Sparks, 2001: 89) نماید فضا تداعی می

های برای زنا  احساس عدم امنیت وجود دارد و این احساس عدم امنیت در سال شیراز

ها و معابر شیهری نسیبت بیه تر شد  بافت شهر  خیابا اخیر با رشد جمعیت و فرسوده

شهر شیراز نسیبت بیه سیایر منیاالق  8شود و منطقه های گذشته بیشتر احساس میسال

و هم این احساس عدم امنییت در ایین تری برخوردار است شهری هم از بافت فرسوده

های وابسیته بیه آ  در سراسیر ایین منطقیه اعتیاد و جرم شود منطقه بیشتر احساس می

های شیکا   های ایین منطقیهفرسودگی ساختما  .امنیت را با مشکل مواجه کرده است

 .ها  سیاکنا  ایین منیازل را دچیار تیرس و وحشیت کیرده اسیتموجود در سیاختما 

بیود  از ساخت وسیازها  فرسیوده ت و پاگیر  جلوگیری میراث فرهنگی مشکعت دس

ها و فقر مافی مردم موجب رکود در بافت و نبود تحرک در آ  شده اسیت و همیه خانه

 .دست هم دهنیدها و مسئوال  برای نجات این منطقه و ساکنا  آ  باید دست بهدستگاه

مهیاجرا  شهرسیتانی و حاشییه نشیینا  اغلب ساکنا  بافت تاریخی را مهاجرا  افغانی  

گیوی هیا و معیابر ایین منطقیه جوابها  خیابا چنیین محلیه  همدهندسابق تشکیل می

باشد( و نیز با توجه به اینکه نیمیی از جمعییت خصو  جمعیت زنا  نمیجمعیت )به

این تحقییق بیه بررسیی اغتشاشیات محیطیی فضیاهای  دهند شهری را زنا  تشکیل می

پردازد  این تحقیق بیه می شهر شیراز 8ر و تاثیر آنها بر امنیت زنا  در منطقه عمومی شه

پردازد و اینکه سهم نیوع بافیت در شیراز می 8 بررسی دالیل عدم امنیت زنا  در منطقه

میزا  امنیت زنا  چه تاثیری دارد؟ و یا اینکه علت عدم امنیت در این منطقه چیست؟ و 

چه تیاثیری در کیاهش امنییت  8در فضاهای عمومی منطقه طی ییا اینکه اختشاشات مح

احسیاس  8زنا  داشته است؟ و از آ  بیشتر از چه مواردی در فضاهای شیهری منطقیه 

 باشد  کارهایی برای حل این مشکل میکنند؟ قصد آ  پیدا کرد  راهناامنی می

 

 . اهداف تحقیق3
 شهر شیراز  8منطقهبررسی امنیت زنا  در فضاهای عمومی شهری   -
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شیهر  8شناخت عوامل موثر بر افزایش ترس زنیا  در فضیاهای شیهری منطقیه  -

 شیراز 

 شهر شیراز  8شناخت تاثیر اغتشاشات محیطی منطقه  -

های کافبیدی فضیاهای عمیومی شیهری کارهایی به منظور بهبود ویژگیارائه راه -

 شهر شیراز  8وافزایش امنیت زنا  در فضاهای عمومی منطقه 

 شیهری عمیومی فضاهای کارکردی یهاویژگی بهبود منظور به کارهاییراه ارائه -

 شیراز  شهر 8عمومی منطقه  فضاهای در زنا  امنیت وافزایش

 شناسایی انواع اغتشاشات محیطی در شناسایی جرم و جنایت  -

 

 . روش تحقیق4
کیه  ؛هیادادهروش این تحقیق پیمایش است  پیمایش روشی است برای گیردآوری 

شود به تعدادی پرسش مشخص )که بیرای های معینی از افراد خواسته میدر آ  از گروه

ها مجموعه االععیات تحقییق را تشیکیل همه افراد یکسا  است( پاسخ دهند  این پاسخ

 ( 179: 1386دهند  تحقیق پیماشی عام ترین نوع تحقیقات اجتماعی است )بیکر  می

عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک جامعه آماری 

( و نمونیه ای از آنهیا را بتیوا  177: 1382صهت مشیترک باشیند )سیرمد و حجیازی  

 ( 58: 1382گر و معر  کل آ  دانست )دواس  نمایا 

سیال بیه بیاالی  15بر این مبنا  جامعه آماری مورد بررسی در تحقیق حاضر  زنا  

 19440 کنند که برابر باشهر شیراز زندگی و یا کار می 8از هستند که در منطقه شهر شیر

 بدست آمد  377هزار نهر بود  حجم نمونه با استهاده از فرمول کوکرا  برابر با 

هیا بیا توجیه بیه ماهییت موضیوع  ابیزار گیردآوری دادهابزار گردآوری االععات 

ی محقق سیاخته اسیتهاده نامهاز پرسش نامه بود و برای سنجش متغیرهای تحقیقپرسش

ی تحقییق بیر اسیاس چیارچوب نظیری تحقییق  مهیاهیم و نامهشد  سیواالت پرسیش

های تحقیقیات مشیابه نامههای تحقیق و بیازبینی پرسیشمتغیرهای بکار رفته در فرضیه



 1393بهار شماره چهارمسال دوم                      

   98 

 

نامه نامه و قبل از اجرای نهایی آ  ابتدا پرسیش  بعد از الراحی پرسشالراحی شده است

س  چند متخصص در این زمینه  مورد ارزیابی قرار گرفته و بعد از اصیعحاتی چنید تو

بنیدی هیر پرسیش  ی جملهآزمیو  نحیوهدوباره برای پیش آزمو  آمیاده شید  در پیش

ها و معنی آنها  مورد ارزیابی قرار گرفیت و در پرسش گویا  در برابرافعمل پاسخعکس

 در این مرحله روشن شد  نامهکل بعضی ایرادات و معایب پرسش

آوری نامه  محقق به کمک تعدادی پرسشگر اقیدام بیه جمیعبعد از الراحی پرسش

هایی کیه نیاقص نامهها  پرسیشنامهآوری و بیازبینی پرسیشها کردند  پس از جمعداده

جای آنهیا دوبیاره هیای متنیاقض داشیتند کنیار گذاشیته شیدند و بیهبودند و ییا جواب

 SPSSافزارهیای کیامویوتری هیا بیا اسیتهاده از نرمشد  در نهایت دادهنامه توزیع پرسش

 تنظیم ومورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند 

 

 ها. امنیت، معنا و مفهوم، مولفه5
همانند بسیاری از مهاهیم دیگر در حوزه علوم اجتماعی  امنیت نیز تعریف واحدی 

(  1383امنیت عبارت از تضیمین رفیاه آتیی اسیت)پیلتن   1ندارد  از نظر الرنس مارتین

( و در 1379های مکسوب دانسته)افروغ  آرنوفد وفهرز آنرا فقدا  تهدید نسبت به ارزش

 داند  امنیت را رهایی نسبی از تهدیدات از آ  بخش می 2نهایت جا  ئی  مورز

 و امییشآر بییود   امییا  در فغییت  هییایفرهنگ در امنیییت مههییوم فغییوی تعییاریف

 و تیرس از آزادی احسیاس  (میادی و عینیی امنییت) خطیر درمقابل حهاظت آسودگی 

 شخصیی هیایدریافت بیه اعتمیاد و تردیید از رهایی و( روانی و ذهنی) ایمنی احساس

 و تیرس خطر  تهدیدات رفع مههوم به« امنیت» واژه (  بنابراین44:1354 عمید ) باشدمی

 فیردی سیطح مناسب بیشتر که باشدمی مبهمی تعریف آرامش و ایمنی احساس و تردید

 هیم از جیدا وفیی تنییده  درهم مقوفه دو امنیت  احساس و امنیت این بر ععوه و است

 دالئلیی بنابیه امیا باشید  داشیته وجیود واقعییت در امنیت است ممکن که چرا هستند 

                                                           
1. Larens martin 

2. Jan e morez 
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 امنییت وفییکن  باشید امنییت احساس بافعکس  یا و باشد نداشته وجود امنیت احساس

 مراتیب سلسیله در 3ایمنیی و (  امنییت1380:15 افتخیاری ) باشد نداشته وجود واقعی

 و مسکن پوشاک  خوراک  همچو  – زیستی نیازهای از باالتر ای مرتبه انسانی نیازهای

 نییاز تیرین اساسیی و اوفیین دیگر  عبارت به  دهدمی اختصا  خود به را – اینها جز

 تعیافیم و متیو  در دفییل همیین بیه( 4:1381 آبیادی  علی) است امنیت فرد هر انسانی

  .است شده صحبت آ  از و گرفته قرار استناد مورد کرات به "امنیت" واژه اسعمی

 بیه کیه شیده توجیه ایمنیی و امنیت موضوع به نیز کریم قرآ  از متعددی آیات در

( 57: قصیص سیوره کیریم  قرآ ) است افهی نعمت امنیت  شودمی اشاره آنها از برخی

 جیائی در و( 51: دخیا  سیوره کیریم  قرآ ) رسانندمی امن مقام به بهشت در را متقین

: نیور سیورهای کریم  قرآ   )شودمی مطرح ترس و خو  متضاد عنوا  به امنیت دیگر

 (83: نساا  55

 بیرای افیراد گرفیت  قرار شناسایی مورد فردی امنیت اینکه از پس رسدمی نظر به

 هیایگروه ییا اجتماعیات در عضیویت از نیاگزیر خود جایگاه و امنیت تحکیم و تحقق

 توجیه میورد 4اجتماعی امنیت عنوا  تحت امنیت از سطح این  هستند اجتماعی مختلف

 اسیت خیاالر االمینیا  احساس از سطحی و نوع اجتماعی  امنیت  گیردمی قرار بح  و

 .(5:1381 آبادی  علی)دارد اساسی نقش آ  در گروه و جامعه که

 

 های پژوهشبررسی پرسش .6

 احساس ناامنی در هنگام حضور در فضای شهری 
( توزییع فراوانیی احسیاس نیاامنی در هنگیام حضیور در فضیای 1جدول شماره )

در زنیا  هنگیام حضیور  %66.3شیود باشد چنانچه مشاهده میشهری زنا  پاسخگو می

 زنا  نیز احساس ناامنی نمی کنند  %33.7کنند و فضای شهری احساس ناامنی می

 
                                                           

3. Safety and security 

4  Societal Security 
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 بر حسب احساس ناامنی در هنگام حضور در فضای شهریتوزیع فراوانی : 1 جدول

احساس ناامنی در هنگام حضور در 
 فضای شهری

 درصد فراوانی فراوانی
درصد فراوانی 

 معتبر

 66.3 66.3 250 بله

 33.7 33.7 127 خیر

 100.0 100.0 377 جمع کل

 

 

 : پراکندگی فراوانی احساس ناامنی در هنگام حضور در فضای شهری1شکل 
 

 میزان رضایت از امنیت محل زندگی 
( توزیع فراوانیی مییزا  رضیایت از امنییت محیل زنیدگی زنیا  2جدول شماره )

زنا  اصیع از وضیعیت امنییت محیل  %14.6شود باشد چنانچه مشاهده میپاسخگو می

زنیا  از محیل  %8.2کیم و  %28.1خیلیی کیم و  %40.6زندگی خود رضایت ندارنید و 

 یاد رضایت دارند نیز در حد خیلی ز %8.5زندگی خود رضایت زیادی دارند و 
 

 

 خیر                                            بله



      عمومی شهریبررسی امنیت زنا  در فضاهای                                      

 101 

 

 

 

 بر حسب میزان رضایت از امنیت محل زندگیتوزیع فراوانی : 2 جدول

 درصد فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی میزا  رضایت از امنیت محل زندگی

 14.6 14.6 55 اصع

 40.6 40.6 153 خیلی کم

 28.1 28.1 106 کم

 8.2 8.2 31 زیاد

 8.5 8.5 32 خیلی زیاد

 100.0 100.0 377 جمع کل

 

 احساس ناامنی بیشتر در ساعات مختلف روز
( توزیع فراوانی احساس نیاامنی بیشیتر در سیاعات مختلیف روز 3جدول شماره )

زنا  در ساعات صبح تا ظهیر در محیل زنیدگی  %2.9شود باشد چنانچه مشاهده میمی

 %14.3در هنگیام شیب و  %65.8ظهر تا عصیر و  %14.6کنند و خود احساس ناامنی می

 .زنا  نیز در همه ساعات روز احساس ناامنی در محل زندگی خود دارند
 

 بر حسب احساس ناامنی بیشتر در ساعات مختلف روزتوزیع فراوانی : 3 جدول

احساس ناامنی بیشتر در ساعات 
 مختلف روز

 درصد فراوانی فراوانی
درصد فراوانی 

 معتبر

 3.0 2.9 11 صبح تا ظهر

 14.9 14.6 55 ظهر تا عصر

 67.4 65.8 248 شب

 14.7 14.3 54 همه ساعات روز

 100.0 97.6 368 جمع
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  2.4 9 بی پاسخ

 

 مختلف روز: پراکندگی فراوانی احساس ناامنی بیشتر در ساعات 2شکل 
 

 بیشترین عامل ناامنی در منطقه محل سکونت 
( توزیع فراوانی بیشترین عامل نیاامنی در منطقیه محیل سیکونت 4جدول شماره )

های متروکه در محل زنیدگی را زنا  وجود زمین %4.7شود باشد چنانچه مشاهده میمی

خلیوت  %15.9های نیمه ساز و ساختما وجود  %18.6دانند و ترین عامل ناامنی میمهم

ها را از نییز نحیوه معمیاری سیاختما  %24.7تاریک بود  محل و  %33.4بود  محل و 

 اند  مهمترین عوامل ناامنی در محل زندگی خود بیا  کرده
 

 بر حسب مهمترین عامل ناامنی در منطقه محل سکونتتوزیع فراوانی : 4 جدول

 رتبه درصد فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی درمحل مهمترین عامل ناامنی

 5 7.4 7.4 28 های متروکزمین

 3 18.6 18.6 70 های نیمه سازساختما 

 4 15.9 15.9 60 خلوت بود 

 1 33.4 33.4 126 تاریک بود 

 شعب                   ظهر تا عصر              صبح تا ظهر   همه ساعات روز          
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 رتبه درصد فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی درمحل مهمترین عامل ناامنی

 2 24.7 24.7 93 هانحوه معماری ساختما 

  100.0 100.0 377 جمع کل

  ایجاد ناامنیبیشترین موارد 
( توزیع فراوانیی بیشیترین میوارد ایجیاد نیاامنی در منطقیه محیل 5جدول شماره )

تیرین میورد زنیا  عیابرین پییاده را مهم %9.8شود باشد چنانچه مشاهده میسکونت می

رانندگا  وسیایل نقلییه شخصیی و  %7.2موتورسوارها و  %32.4دانند و ایجاد ناامنی می

تیرین میوارد ایجیاد نیاامنی در محیل نیز همیه میوارد را از مهم %0.8وفگردها و  49.9%

 اند زندگی خود بیا  کرده

 
 ترین موارد ایجاد ناامنی در منطقه محل سکونتبر حسب مهمتوزیع فراوانی  :5 جدول

مهمترین موارد ایجاد ناامنی 

 درمحل
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 معتبر
 رتبه

 3 .89 .89 37 پیادهعابرین 

 2 .432 .432 122 موتورسوارها

 4 .27 .27 27 نقلیه شخصی یلرانندگا  وسا

 1 .949 .949 188 وفگردها

 5  8  8 3 همه موارد

  .100 .100 377 جمع کل

 

  ترین فضاهای نا امن ایجاد احساس ترسمهم
امین ایجیاد احسیاس ترین فضاهای ایجاد نیا ( توزیع فراوانی مهم6جدول شماره )

زنیا  خیابیا  و  %26شیود باشد چنانچیه مشیاهده میترس در منطقه محل سکونت می

فضاهای خیافی  %51.5دانند و ترس میترین فضای نا امن ایجاد احساسها را مهمکوچه
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تییرین نیییز میییادین را از مهم %1.3پیییاده روهییا و  %15.4هییا و پارک %5.8و متییروک و 

 اند د احساس ترس در محل زندگی خود بیا  کردهامن ایجافضاهای نا

 
من ایجاد احساس ترس در اترین فضاهای ایجاد نا بر حسب مهمتوزیع فراوانی : 6 جدول

 منطقه محل سکونت

مهمترین فضاهای ناامن ایجاد 

 احساس ترس
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 معتبر
 رتبه

 2 .26 .26 98 هاخیابا  و کوچه

 1 .551 .551 419 فضاهای خافی و متروک

 4 .85 .85 22 هاپارک

 3 .415 .415 58 هاپیاده رو

 5 .31 .31 5 میادین

  .100 .100 377 جمع کل

 

  ترین تسهیالت و امکانات موثردر ایجاد فضای امن شهریمهم
تیرین تسیهیعت و امکانیات میوثردر ایجیاد ( توزیع فراوانی مهم7جدول شماره )

زنا  حضور دائم پلیس را از  %26.5شود باشد چنانچه مشاهده میفضای امن شهری می

تیدوین  %16.2دانند و مهمترین تسهیعت و امکانات موثردر ایجاد فضای امن شهری می

 %28.1و  ایجادجایگیاه وفضیای اجتمیاعی %17.8و  ضواب  و قوانین پیشگیری ازجیرم

نیز همیه  %0.3و  توجه بیشتربه حمل و نقل عمومی %11.1و  برخورد جدی با متخلهین

 اند ترین تسهیعت موثردر ایجاد فضای امن شهری بیا  کردهموارد را از مهم
 

 فضای امن شهریترین تسهیالت و امکانات موثردر ایجاد بر حسب مهمتوزیع فراوانی : 7 جدول

مهمترین تسهیعت و امکانات موثردر 

 ایجاد فضای امن شهری
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 معتبر
 رتبه
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مهمترین تسهیعت و امکانات موثردر 

 ایجاد فضای امن شهری
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 معتبر
 رتبه

 2 .526 .526 100 حضوردائم پلیس

 4 .216 .216 61 تدوین ضواب  و قوانین پیشگیری ازجرم

 3 .817 .817 67 ایجادجایگاه وفضای اجتماعی

 1 .128 .128 106 متخلهینبرخورد جدی با 

 5 .111 .111 42 توجه بیشتربه حمل و نقل عمومی

 6 .3 .3 1 همه موارد

  .100 .100 377 جمع کل

 

   ترین تاثیرات ترس از جرممهم
باشید چنانچیه ترین تاثیرات ترس از جرم می( توزیع فراوانی مهم8جدول شماره )

داننید و ترین تاثیرات ترس از جرم میزنا  تغییر رفتار را از مهم %17.8شود مشاهده می

حضوردرفضییای  %44.8و  پرهیزازحضوردرفضییای شییهری %20.2و  تغییییرمحی  8.5%

تیرین نییز همیه میوارد را از مهم %0.3هس و کاهش اعتماد به ن %8.5و  شهری با همراه

 اند ترس از جرم روی خود بیا  کرده تاثیرات
 

 ترین تاثیرات ترس از جرم روی خودبر حسب مهمتوزیع فراوانی : 8 جدول

 فراوانی مهمترین تاثیرات ترس از جرم
درصد 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 معتبر
 رتبه

 3 .817 .817 67 تغییررفتار

 4 .58 .58 32 تغییرمحی 

 2 .220 .220 76 پرهیزازحضوردرفضای شهری

 1 .844 .844 169 حضوردرفضای شهری با همراه

 4 .58 .58 32 کاهش اعتمادبه نهس
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 5 .3 .3 1 همه موارد

  .100 .100 377 جمع کل

 

تاثیر شرایط نامناسب محیط )اغتشاش محیط( در عدم احساس ایمنيی و امنیيت در 

 فضای شهری 
(توزیع فراوانی تاثیر شرای  نامناسب محی  )اغتشاش محیی ( در 9جدول شماره )

باشد که زیر مقیاس تیرس از جیرم بیا عدم احساس ایمنی و امنیت در فضای شهری می

خیلی زیاد  عدم شناخت  %36.1بود  محی  با  در حد زیاد  اغتشاش و نامناسب 32.6%

زییاد  دسترسیی نامناسیب  %31.3زیاد  نبود آسایش محیطی بیا  %32.1صحیح محی  با 

 %29.2زیاد  آفودگی بصری و منظیر بیا  %28.4ها زیاد  فرسودگی و خرابی مکا  31.6%

 %27.9اسیب بیا زیاد  وجود فعافیتهای نامن %29.4زیاد  ترافیک  %28.9کم  ازدحام پیاده 

در حید  %28.6کم و انواع آفودگی نیز با  27.1زیاد  عدم حهاظت در برابر عوامل البیعی 

کم تاثیر دارد و در حافت کلی تاثیر شرای  نامناسب محیی  در عیدم احسیاس ایمنیی و 

تا  1های پاسخ )اصع تا خیلی زیاد( با کدگزاری)امنیت زنا  در فضاهای شهری با گزینه

بانوا  پاسخگو تاثیر عوامل بیا   %17.5شود ده است چنانچه مشاهده می( مشخص ش 5

 %37.4داننید و شده در ایجاد عدم احساس ایمنی و امنیت در فضای شیهری را کیم می

های بدسیت آمیده دانند و با توجه به میانگین رتبهنیز خیلی زیاد موثر می %10.1زیاد و 

وفویت اغتشیاش و نامناسیب بیود  محیی  که مهمترین ا توا  گهت( می10در جدول )

  است 
 

عوامل تاثیرگذار در شرایط نامناسب محیط در عدم احساس توزیع فراوانی : 9 جدول

 ایمنی و امنیت در فضای شهری
شرای  نامناسب محی  در عدم احساس 

 ایمنی و امنیت
 بی پاسخ خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم اصع

 8 93 123 75 59 19 فراوانی ترس از جرم
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شرای  نامناسب محی  در عدم احساس 
 ایمنی و امنیت

 بی پاسخ خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم اصع

 2.1 24.7 32.6 19.9 15.6 5.0 درصد

اغتشاش و نامناسب بود  
 محی 

 22 136 118 65 28 8 فراوانی

 5.8 36.1 31.3 17.2 7.4 2.1 درصد

 عدم شناخت صحیح محی 
 24 88 121 82 42 20 فراوانی

 6.4 23.3 32.1 21.8 11.1 5.3 درصد

 نبود آسایش محیطی
 27 114 118 80 34 4 فراوانی

 7.2 30.2 31.3 21.2 9.0 1.1 درصد

 دسترسی نامناسب
 29 82 119 92 35 20 فراوانی

 7.7 21.8 31.6 24.4 9.3 5.3 درصد

 فرسودگی و خرابی مکانها
 27 96 107 93 30 24 فراوانی

 7.2 25.5 28.4 24.7 8.0 6.4 درصد

 آفودگی بصری و منظر
 28 65 101 110 43 30 فراوانی

 7.4 17.2 26.8 29.2 11.4 8.0 درصد

 ازدحام پیاده
 28 81 109 77 43 39 فراوانی

 10.3 21.5 28.9 20.4 11.4 7.4 درصد

 ترافیک
 22 73 111 79 46 46 فراوانی

 5.8 19.4 29.4 21.0 12.2 12.2 درصد

 های نامناسبوجود فعافیت
 42 95 105 69 36 30 فراوانی

 11.1 25.2 27.9 18.3 9.5 8.0 درصد

عدم حهاظت در برابر عوامل 
 البیعی

 43 37 86 102 59 50 فراوانی

 11.4 9.8 22.8 27.1 15.6 13.3 درصد

 انواع آفودگی
 45 80 64 108 43 37 فراوانی

 11.9 21.2 17.0 28.6 11.4 9.8 درصد
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عدم احساس ایمنی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار در شرایط نامناسب محیط در  :10 جدول

 امنیت در فضای شهری

رتبه بندی شرای  نامناسب محی  در عدم احساس 

 ایمنی و امنیت

 رتبه میانگین وزنی

 9 0.73 ترس از جرم

 1 0.85 اغتشاش و نامناسب بود  محی 

 6 0.78 عدم شناخت صحیح محی 

 2 0.84 نبود آسایش محیطی

 4 0.80 دسترسی نامناسب

 4 0.80 هاخرابی مکا فرسودگی و 

 8 0.75 آفودگی بصری و منظر

 7 0.76 ازدحام پیاده

 9 0.73 ترافیک

 3 0.83 های نامناسبوجود فعافیت

 9 0.73 عدم حهاظت در برابر عوامل البیعی

 5 0.79 انواع آفودگی
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: پراکندگی فراوانی عوامل تاثیرگذار در شرایط نامناسب محیط در عدم احساس 3شکل 

 فضای شهریایمنی و امنیت در 
 

 عوامل موثر در افزایش ترس از جرم در فضاهای عمومی شهری 
( توزییع فراوانیی عوامیل میوثر در افیزایش تیرس از جیرم در 11جدول شیماره )

 %32.4باشد که زیر مقیاس ازدحام )تراکم بییش از حید( بیا فضاهای عمومی شهری می

خیلییی زیییاد   %33.2در حید زیییاد  نظیارت مسییتقیم )پلیییس و دوربیین مداربسییته( بیا 

غافلگیرکنندگی محی  )وقوع جرم  عدم سلسله مراتب قضایی  عدم دید  فضیا و افیراد 

خیلی زیاد وتاثیر احساس عدم نظارت دیگیرا   %36.9های نامناسب( با و وجود فعافیت

ها وجود گدایا  و وفگردهیا بر محی  )تخریب اموال عمومی  فرسودگی و خرابی مکا 

انواع آلودگی
ت در برابر عوامل طبیعی 

عدم حفاظ
ب 

س
ی نامنا

ت ها
وجود فعالی
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ی  

صر
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بیا  شده است  در حد خیلی زیاد %31.6ی نامناسب و انواع آفودگی با ومعتادا   دسترس

های پاسخ )اصیع تیا خیلیی با گزینه و در حافت کلی تاثیر عوامل موثر ترس از جرم که

بانوا  پاسخگو تیاثیر  %3.2توا  گهت ( مشخص شده است می 5تا  1زیاد( با کدگزاری)

دانند ضای عمومی شهری را خیلی کم میعوامل بیا  شده در افزایش ترس از جرم در ف

دانند و با توجه به مییانگین نیز خیلی زیاد موثر می %22.5و  زیاد %43.2کم و  %17.2و 

ترین اوفوییت نظیارت مسیتقیم توا  گهت که مهم( می11وزنی بدست آمده در جدول )

 )پلیس و دوربین مداربسته( است  
 

 عوامل افزایش ترس از جرم در فضاهای عمومی شهریتوزیع فراوانی : 11 جدول

 بی پاسخ خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم اصع عوامل موثر در افزایش ترس از جرم

 ازدحام

 )تراکم بیش از حد(

 33 58 122 93 32 39 فراوانی

 8.8 15.4 32.4 24.7 8.5 103 درصد

نظارت مستقیم )پلیس و 

 مداربسته(دوربین 

 39 125 109 51 23 30 فراوانی

 10.3 33.2 28.9 13.5 6.1 8.0 درصد

 غافلگیرکنندگی محی 
 40 74 139 74 39 11 فراوانی

 10.6 19.6 36.9 19.6 10.3 2.9 درصد

احساس عدم نظارت 

 دیگرا  بر محی 

 33 119 115 72 16 22 فراوانی

 8.8 31.6 30.5 19.1 4.2 5.8 درصد

 

  بررسی احساس امنیت زنان در موارد مختلف ارتباط با فضای شهری
( توزیع فراوانی بررسی احساس امنیت زنا  در میوارد مختلیف 12جدول شماره )

باشد که زیر مقیاس پیارک اتومبییل بیرای میدت الیوالنی در می ارتباط با فضای شهری

اصیع   %30.5کم  به همیراه داشیتن کییف پیول و وسیایل قیمتیی بیا  %27.1خیابا  با 

های خیلی کیم  تیردد بیا ماشیین %22.5فرستاد  فرزندا  به مدرسه در مسیر الوالنی با 
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اصع  تیردد  %26.5اصع  قدم زد  در مسیر خلوت  %32.8مسافرکشی شخصی در شب 

اصیع  تیرس از میورد اذییت و آزار و  %35.5بانوا  و کودکا  در ساعات پاییا  شیب 

 %20.7خیلی زیاد  تجاوز به عنف و صدمه جانی بیا  %18.3ضرب و شتم قرار گرفتن با 

هیا و کم  امنیت خاالر از تیردد جاده %31.6ها و فضای سبز با خیلی زیاد  رفتن به پارک

 %29.7ها بیا ها و کوچیهکم  رعایت بهداشت و تمیزی خیابا  %35.3با  های شهرخیابا 

کم بیا  شده است در حافیت کلیی نییز بررسیی احسیاس %29.4کم و آفودگی محی  با 

های پاسخ )اصع تا خیلیی با گزینه امنیت زنا  در موارد مختلف ارتباط با فضای شهری

بانوا  پاسخگو تیاثیر  %3.2 ا  گهتتو( مشخص شده است می5تا  1زیاد( با کدگزاری )

دانند عوامل بیا  شده در افزایش ترس از جرم در فضای عمومی شهری را خیلی کم می

  دانندموثر می نیز خیلی زیاد %22.5و  زیاد %43.2کم و  %17.2و 

 

بر حسب بررسی احساس امنیت زنان در موارد مختلف ارتباط با توزیع فراوانی : 12 جدول

 شهریفضای 

بررسی احساس امنیت زنا  در موارد مختلف 

 ارتباط با فضای شهری
 اصع

خیلی 

 کم
 زیاد کم

خیلی 

 زیاد
 بی پاسخ

پارک اتومبیل برای مدت الوالنی در 
 خیابا 

 53 35 48 102 76 63 فراوانی

 14.1 9.3 12.7 27.1 20.2 16.7 درصد

به همراه داشتن کیف پول و وسایل 

 قیمتی

 40 55 54 56 57 115 فراوانی

 14.6 10.6 14.3 14.9 15.1 30.5 درصد

فرستاد  فرزندا  به مدرسه در مسیر 

 الوالنی

 66 35 50 63 85 78 فراوانی

 17.5 9.3 13.3 16.7 22.5 20.7 درصد

های مسافرکشی تردد با ماشین

 شخصی در شب

 54 55 31 54 33 150 فراوانی

 14.3 14.6 8.2 14.3 8.8 39.8 درصد

 قدم زد  در مسیر خلوت
 54 42 37 78 66 100 فراوانی

 14.3 11.1 9.8 20.7 17.5 26.5 درصد

 55 48 39 58 43 134 فراوانیتردد بانوا  و کودکا  در ساعات پایا  
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بررسی احساس امنیت زنا  در موارد مختلف 

 ارتباط با فضای شهری
 اصع

خیلی 

 کم
 زیاد کم

خیلی 

 زیاد
 بی پاسخ

 14.6 12.7 10.3 15.4 11.4 35.5 درصد شب

ترس از مورد اذیت و آزار و ضرب و 

 گرفتنشتم قرار 

 72 73 45 65 63 59 فراوانی

 20.2 18.3 11.9 17.2 16.7 15.6 درصد

 تجاوز به عنف و صدمه جانی
 71 78 37 61 34 96 فراوانی

 18.8 20.7 9.8 16.2 9.0 25.5 درصد

 ها و فضای سبزرفتن به پارک
 63 36 73 119 51 35 فراوانی

 16.7 9.5 19.4 31.6 13.5 9.3 درصد

ها و خیابا  امنیت خاالر از تردد جاده
 شهر

 59 28 82 133 38 37 فراوانی

 15.6 7.4 21.8 35.3 10.1 9.8 درصد

ها و رعایت بهداشت و تمیزی خیابا 
 هاکوچه

 67 37 65 112 62 34 فراوانی

 17.8 9.8 17.2 29.7 16.4 9.0 درصد

 آفودگی محی 
 66 26 56 111 67 51 فراوانی

 17.5 6.9 14.9 29.4 17.8 13.5 درصد
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: پراکندگی فراوانی بررسی احساس امنیت زنان در موارد مختلف ارتباط با 12شکل 

 فضای شهری

 

  مهمترین دالیل ترس هنگام حضور در فضای شهری
( توزیع فراوانی مهمترین دالیل ترس هنگام حضیور در فضیای 13جدول شماره )

تیرین دالییل زنا  ربوده شید  را از مهم %11.9شود باشد چنانچه مشاهده میشهری می

حملیه بیا  %6.6کییف قیاپی و  %17داننید و ترس هنگام حضور در فضیای شیهری می

تیرین دالییل نیز همه موارد را از مهم %0.5( و مزاحمت) آزار و اذیت %63.9نت وخشو

 ترس هنگام حضور در فضای شهری بیا  کرده اند 
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 ترین دالیل ترس هنگام حضور در فضای شهریبر حسب مهمتوزیع فراوانی : 13 جدول

مهمترین دالیل ترس هنگام 
 حضور در فضای شهری

 فراوانی
درصد 
 فراوانی

درصد فراوانی 
 معتبر

 رتبه

 3 .911 .911 45 ربوده شد 

 2 .017 .017 46 کیف قاپی

 4 .66 .66 25 حمله با خشونت

 1 96.3 96.3 412 (مزاحمت) آزار و اذیت

 5 .5 .5 2 همه موارد

  .100 .100 377 جمع کل

 

 . نتیجه گیری7
 %36.1سیال سین دارنید و  15-24زنا  بین  %38.5با توجه به نتایج بدست آمده  

 %4.5سیال و فقی   45-54بیین  %10.6سیال و  35-44بین  %10.3سال و  25-34بین 

زنیا   %2.1سال سن دارند میزا  تحصییعت زنیا  پاسیخگو  55زنا  پاسخگویا  باالی 

میدرک  %26کمتیر از دییولم و  %4.5راهنمیایی و  %1.3ابتدایی و  %1.6بیسواد هستند و 

زنیا  پاسیخگو فیوق  %6.4فیسیانس و فقی   %40.8فوق دیولم و  %17.2و  دیولم دارند

متاهل و  %36.3زنا  مجرد هستند و  %58.6 فیسانس و باالتر دارند از نظر وضعیت تاهل

فرزنید دارنید و  1فقی   %11.4زنا  بدو  فرزند هستند و  %71.1نیز مطلقه هستند   5%

از زنا  پاسخگو دارای بییش  %4.5و فق  فرزند  3دارای  %2.7فرزند و  2دارای  10.3%

مشیغول بیه تحصییل و  %51.5زنا  خانه دار هسیتند و  %27.1 فرزند هستند  شغل 3از 

از زنییا  پاسییخگو نیییز بازنشسییته  %1.1شییغل آزاد دارنیید و  %12.2کارمنیید و  8.2%

 %0.3زرتشتی و  %0.3مسیحی و  %0.3زنا  تابع دین اسعم هستند و  %99.2هستند دین 

زنا  بیدو  درآمید هسیتند و درآمید  %54.6یز تابع ادیا  دیگری هستند درآمد ماهیانه ن

هزار توما  و  250-400بین  %11.9هزار توما  است و  250زنا  کمتر از  %17.8ماهانه 
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بییش از  %2.7هزار توما  و فق   600-900بین  %3.4هزار توما  و 400-600بین  9.5%

 دارند  هزار توما  درآمد ماهانه 900

زنا  هنگام حضور در فضای شیهری  %66.3همچنین با توجه به نتایج بدست آمده 

زنا  اصیع  %14.6زنا  نیز احساس ناامنی نمی کنند و  %33.7کنند و احساس ناامنی می

% کیم و .128خیلی کم و  %40.6از وضعیت امنیت محل زندگی خود رضایت ندارند و 

نییز در حید خیلیی زییاد  %8.5یت زیادی دارند و % زنا  از محل زندگی خود رضا.28

زنا  در سیاعات صیبح تیا ظهیر در محیل زنیدگی خیود  %2.9همچنین  رضایت دارند 

زنیا   %14.3در هنگیام شیب و  %65.8ظهر تا عصر و  %14.6کنند و احساس ناامنی می

 نیز در همه ساعات روز احساس ناامنی در محل زندگی خود دارند پاسخگویا  بیشترین

هیای متروکیه در محیل زنا  وجیود زمین %4.7عامل ناامنی در منطقه محل سکونت را 

های نیمیه سیاز و وجیود سیاختما  %18.6داننید و ترین عامل نیاامنی میزندگی را مهم

نییز نحیوه معمیاری  %24.7تارییک بیود  محیل و  %33.4خلوت بود  محل و  15.9%

زنیا   %9.8محل زندگی خود بیا  کرده اند   ترین عوامل ناامنی درها را از مهمساختما 

 %7.2موتورسیوارها و  %32.4داننید و ترین میورد ایجیاد نیاامنی میعابرین پیاده را مهم

تیرین نیز همه موارد را از مهم %0.8وفگردها و  %49.9رانندگا  وسائ  نقلیه شخصی و 

ترین تسیهیعت انی مهماند  توزیع فراوعلل ایجاد ناامنی در محل زندگی خود بیا  کرده

زنیا  حضیور دائیم  %26.5دهید و امکانات موثردر ایجاد فضای امن شهری را نشا  می

داننید و ترین تسهیعت و امکانات موثردر ایجاد فضای امین شیهری میپلیس را از مهم

جایگییاه وفضییای  ایجییاد %17.8و  تییدوین ضییواب  و قییوانین پیشییگیری ازجییرم 16.2%

توجیه بیشیتربه حمیل و نقیل  %11.1و  ورد جیدی بیا متخلهیینبرخ %28.1و اجتماعی

ترین تسهیعت موثردر ایجاد فضای امن شیهری نیز همه موارد را از مهم %0.3و  عمومی

زنا  ربوده شید   %11.9ترین دالیل ترس از حضور در فضای شهری اند  مهمبیا  کرده

کییف قیاپی و  %17د و داننیترین دالیل ترس از حضور در فضیای شیهری میرا از مهم

نییز همیه میوارد را از  %0.5( و مزاحمت) آزار و اذیت %63.9حمله با خشونت و 6.6%

ترین تیاثیرات تیرس اند  مهمترین دالیل ترس از حضور در فضای شهری بیا  کردهمهم
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 %8.5داننید و ترین تاثیرات تیرس از جیرم میزنا  تغییر رفتار را از مهم %17.8از جرم 

حضوردرفضای شیهری بیا  %44.8و  پرهیزازحضوردرفضای شهری %20.2و  تغییرمحی 

ترین تاثیرات ترس نیز همه موارد را از مهم %0.3کاهش اعتماد به نهس و  %8.5و  اههمر

 اند از جرم روی خود بیا  کرده

 

 . پیشنهادها )پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی(8

هیای توا  پیشنهادهای زیر را در رابطه با انجام پژوهشبا توجه به نتایج تحقیق  می

 پژوهشی و پیشنهادهای کاربردی ارائه نمود ی پیشنهادهای بعدی در زمینه

 پیشنهادهای کاربردی
حضور دائم و به موقع پلیس و نیروی نظامی و انتظیامی در سیطح شیهر و در  (1

 محعت شهری و ایجاد گشت سیار شبانه در درو  محعت

های اوفیه و ضروری زنا  باید مد نظیر قیرار نیازسنجی زنا   نیازها و خواسته (2

بدین صورت که از خود آنا  در این زمینه مشارکت بعمل آید و از نظرات آنیا  بگیرد  

استهاده شود و تسهیعت مناسب برای بیانوا  در کمتیرین فاصیله ی مکیانی از آنیا  در 

 اختیارشا  قرار گیرد 

شییراز زنیا  بیرای دسیتیابی بیه  8توجه به شعاع دسترسی خدماتی؛ در منطقه  (3

کثر محعت شهری باید مسافت زیادی الیی کننید کیه بایید خدمات مورد نیاز خود در ا

 خدمات مورد نیاز آنا  در فاصله ی مکانی کمی در اختیارشا  قرار گیرد

ها ابتدا و انتهای خیابا  بیا به منظور تقویت خوانایی و هویت بخشی به خیابا  (4

 های با کافبد یا عملکرد ویژه باید مشخص شود استهاده از ساختما 

معابر نیز باید به الور جدی مد نظر قرار گیرد  زنا  در پیاده روهیا کف سازی  (5

ها باید مصافح مناسب درسیت شیده با کافسکه و کودک در آغوش در تردد هستند  پیاده

ها نباید از تک پلیه و هموار بوده و از شیب مناسب برخوردار باشد همچنین در پیاده رو

تکی چه با کافسکه نوزادا  به راحتی صورت  استهاده نمود تا تردد بانوا  چه به صورت
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هیا از انتهیای پییاده رو پذیرد  همچنین با ایجاد تمهیداتی از جمله گذارد  مانع در ابتیدا

عبور دوچرخه و موتور سیکلت جلوگیری نمود  همچنین کهسازی و درپوش و پلهیا و 

 تاسیسات شهری نباید مزاحم حرکت افراد پیاده باشد 

باشید و ایین شیراز منطقه ای با ارزش از فحاظ تاریخی و معماری می 8منطقه  (6

منطقه هسته اوفیه شکل گیری شهر شیراز است بنیابراین الزم اسیت بیه منظیور تقوییت 

هیای قیدیمی حهی  های بیا ارزش کافبیدی و تیاریخی و فعافیتحس مکانی  ساختما 

کیه باعی  ایجیاد امنییت و کند بلشوند  این امر نه تنها به تقویت حس مکانی کمک می

های دارای سابقه الوالنی در صورتی که شود  همچنین کاربریآسودگی خاالر بانوا  می

مزاحم نباشند به منظور بازشناسی فضای شهری و حه  خیاالرات جمعیی بایید بیا نیام 

های خیابا  کیه قدیم خود حه  شوند و از تغییر مداوم و کوتاه مدت در کافبد و فعافیت

سیازند  فضای شهری را از سوی استهاده کنندگا  دائمیی خیابیا  مشیکل می بازشناسی

 پرهیز شوند 

باشید  شییراز نیور و روشینایی محیدود می 8در درو  برخی محعت منطقیه  (7

ها و معابر و درو  محعت و کوچه باید از نور و روشنایی الزم برخوردار باشند  خیابا 

 دهدزایش حس امنیت؛ امکا  جرم را کاهش میداشتن نور و روشنایی کافی ععوه بر اف

ها  استهاده از تابلوها و ععئیم استهاده از مبلما  شهری  تابلوها  ععئم و نشانه (8

نماید وفی نباید از ایین امیر غافیل شید کیه تعیداد در جهت مسیریابی کمک شایانی می

الزم اسیت در  شود  همچنیینها اگر زیاد باشد باع  اغتشاش معنایی میععئم و نشانه

هایی که بطور مستقیم به پلیس وصل هستندنصب شیود تیا بیه افیراد نقاط خلوت  تلهن

 احساس در دسترس بود  دست دهد  

ها و فضاهای سبز باید از پوشش گیاهی مناسب و درختانی استهاده نمیود ( پارک9

 که انبوه نبوده و دید افراد را محدود نکند 

ایستگاه اتوبوس بیا فاصیله مکیانی کمیی در نظیر  ( در نزدیک مدارس دخترانه10

 گرفته شود تا دانش آموزا  دختر مجبور به الی مسافت الوالنی نشوند 

بر روی پلهای هیوایی عیابرین پییاده تبلیغیات نصیب  8( در برخی نقاط منطقه 11
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شود مسیر عبور افراد در روی پیل بیه خیوبی مشیخص شده است که این امر باع  می

آورد  بنابراین الزم اسیت از مسئله احساس عدم ایمنی و امنیت بوجود می نباشد فذا این

کنید خیودداری نمیود تیا گونه تبلیغات که دید مسیر عبور افراد رامحیدود مینصب این

 مسیر عبور افراد از هر دو سوی پل قابل رویت باشد 

دارای پیی  باشد اغلب معابر دارای بافت فرسوده می 8با توجه به اینکه منطقه  (12

ها به وفور دیده ها و گوشهباشد همچنین در این محعت کنجو خم و فاقد دید افقی می

باشیند کیه ها به دفیل عقیب نشیینی برخیی مسیاکن میشوند که برخی از این گوشهمی

اند که این امر موجب محدود شد  دیید مساکن مجاور آنها اقدام به عقب نشینی ننموده

معابری که فاقد دیید  ورد بنابراین الزم استآنیت را به وجود میشده و احساس عدم ام

شهرداری میتواند با ارائه مجیوز  اصعح گردند  هاها و گوشهافقی الزم هستند و نیز کنج

و تسهیعت الزم و نیز با ارائه فاکتورهای تشویقی مثع حذ  مافیات بیه سیاکنین امکا  

سازد همچنین الزم است معیابری کیه از عیرض کیافی عقب نشینی را برای آنا  فراهم 

 باشند نیز اصعح گردند برخوردار نیستند و دارای پی  و خم می

جرم خیز هستند فذا الزم است در این مناالق نظارت  8(برخی از محعت منطقه 13

یابی مناسیب مستقیم نیروی انتظامی صورت گیرد بدین شکل که در این محعت با مکا 

های مدار بسیته نییروی ثابت پلیس ایجاد شود  همچنین در برخی نقاط دوربینهای دکه

های نیمیه سیاز و انتظامی نصب شود  ععوه بر این میوارد در ایین محیعت سیاختما 

ها باید بازسازی شوند  تا به محلی برای انجام اعمال مجرمانه تبدیل نگردند  فذا مخروبه

و تسهیعت تشویقی و یا تنبیهی به ساخت هیر چیه  تواند با ارائه تمهیداتشهرداری می

هیا تواند با مساعدت سایر ارگا ها کمک نماید  همچنین شهرداری میسریعتر این مکا 

برخی مراکز اداری  تجاری و یا فرهنگی پر رفت و آمید و پیر تیردد را بیه ایین منیاالق 

بیه ذکیر اسیت ایین شیود  )الزم انتقال دهد و بدین صورت مانع از فعافیت مجرما  می

 باشند(روزی میهای نگهبانی نیز به صورت شبانهها دارای دکهساختما 

دهند  الزم است در (با توجه به اینکه نیمی از جمعیت منطقه را زنا  تشکیل می14

هیای مخصیو  این منطقه فضاهای اختصاصی بانوا  از قبیل پیارک بیانوا  و ییا محل
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 احداث شود شیردهی به نوزادا  و    

)در نقاالی که مراکز عمده تجاری قرار دارنید (تیردد و  8(در برخی نقاط منطقه 15

شیود و ایین رفت و آمد زیاد بوده و این امر موجب ازدحام در پیاده روها و خیابیا  می

هیای تجیاری در شود ععوه بر این سرریز مکا امر مانعی برای امنیت زنا  محسوب می

کند بنیابراین الزم اسیت در ایین رد که این مسئله ازدحام را تشدید میپیاده روها قرار دا

تر ها به پیاده روها خیودداری شیود تیا تیردد راحیتمناالق از قرار گرفتن سرریز مغازه

یابی درست پارکینگ احیداث گیردد تیا از صورت پذیرد همچنین در این مناالق با مکا 

از تخلیه بار و اجناس در سیاعات پرتیردد ازدحام در خیابا  نیز کاسته شود ضمن اینکه 

گیری به عمل آید ععوه بر مواردی که ذکر شد باید توجه داشت که در این منطقیه جلو

شود که آنا  فضیایی از پییاده روها دیده میها در پیادهموارد بسیار زیادی دست فروشی

برین پییاده روها را اشغال نموده انید کیه ایین مسیئله نییز سیبب اخیتعل در تیردد عیا

میشود)مخصوصا زنا  که با کافسکه و کودک در تردد هستند( بنابراین الزم است دسیت 

های خاصی از شیهر کیه فضیای اختصاصیی و الزم را داشیته باشیند ها به مکا فروشی

 ها( هدایت شوند )مکانی مثل بازار دست فروش

باشید راغ و    میدارای بازارهای قدیمی از جمله بازار وکیل و شیاهچ 8(منطقه 16

کننید ازدحیام در حید در این بازارها مخصوصا در ایامی که مسافرین به شیراز سیهر می

ها زمینه افزایش جرم )از جمله کییف قیاپی( را افیزایش باالیی وجود دارد و این ازدحام

دهد فذا الزم است نظارت کافی بر این بازارها مبنی بر اینکه اجناس دکانها به داخیل می

یت شوند صورت گیرد و همچنین در این بازارهیا دوربیین میدار بسیته کیه توسی  هدا

 دیگرا  قابل رویت باشد نصب شود تا به افراداحساس نظارت دیگرا  دست دهد 

(الزم است به جمع آوری گدایا  و افراد وفگرد از سطح منطقه توجه شود زییرا 17

منطقه مخصوصیا در االیرا  امیاکن کند )در این این امر کمک شایانی به امنیت زنا  می

 شوند (مذهبی مثل شاهچراغ گدایا  و    به وفور دیده می

(ععوه بر موارد مذکور الزم است به معماری و زیبایی و پاکیزگی منطقه توجیه 18

شناسی نه تنها احسیاس ای مبذول داشت زیرا زیبایی و پاکیزگی از فحاظ علم روا ویژه
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دهید  فیذا میل به انجام اعمال مجرمانه را در فرد کیاهش می آورد بلکهامنیت بوجود می

نمای اختصاصیی   تواند با ایجاد تمهیداتی از قبیل: نمای ساختما  اجباریشهرداری می

در برخی محعت )مثل استهاده از رنگ خا  برای محعت( نمای هماهنگ و همخوا  

یی بیا نمیای زیبیا  اجیرای هادر برخی نقاط کم کرد  و یا حذ  مافیات برای ساختما 

منطقیه تیاریخی و  باشد)با توجه به اینکه ایین منطقیهمی 8نمای سنتی که معر  منطقه 

ها  اختصیا  مکیا  خیا  بیرای تبلیغیات و    باشد ( حذ  دیوار نوشتهفرهنگی می

 ای با نمای دفنشین و امن برای شهروندا  به وجود آورد منطقه

ها و    در برخیی نقیاط ها و پرنده فروشیل تعمیرگاههای مردانه از قبی( فعافیت19

حید یابی صیحیح هیدایت شیوند تیا ها با مکا شوند فذا الزم است این فعافیتدیده می

ها باع  بدنما شید  مکیا  و در مسیر تردد بانوا  قرار نگیرند  )این قبیل فعافیت امکا 

 شوند( آفودگی محیطی نیز می

تنیوع در شیهر احسیاس الیراوت و زنیدگی را بوجیود های م( استهاده از رنگ20

کنید وزنیا  نییز از ایین امیر آورد و افراد را به استهاده از فضاهای شهری تشویق میمی

کنید مستثنا نیستند همچنین توجه به فضای سبز شهری نه تنها به پاکسازی هوا کمک می

 شود بلکه باع  الراوت و زیبایی شهر می

توجه به اینکه این منطقه پر تردد اسیت نسیبتا باالسیت و  (آفودگی این منطقه با21

ها چه آفودگی صوتی و چه آفودگی محیطی و هوا آسیتانه تحمیل افیراد را انواع آفودگی

آورد و این مسئله نیز امنیت زنا  را در برخوردهای مخصوصا در ایام گرم سال پایین می

 تمهیدات الزم اندیشیده شود کند  فذا الزم است در این زمینه اجتماعی تهدید می
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