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چکیده
امنيت به عنوان يكي از نيازهاي اساسي شهروندان در ساختارهاي شهري به شمار رفته و از اهميت ويژهاي به

واسطه در برگيری احساس آرامش و آسايش محيطي براي شهروندان برخوردار است .از اين رو در مطالعات

و پژوهشهاي شهری همواره امنيت به عنوان يكي از شاخصهاي مهم كيفيت زندگي مورد توجه برنامهريزان

و شهرســازان قرار گرفته و در اين خصوص نظريه هاي متنوعی نيز ارایه شدهاســت .فضاهاي عمومی شــهري
نيز به عنوان بســتری اجتماعی كه همواره مورد اســتفاده عموم شهروندان بدون هیچ محدودیتی قرار ميگيرد

در صورت دارا بودن احســاس امنيت عالوه بر آنكه آرامش را براي شــهر به ارمغان میآورد ،سطح تعامالت
و فعاليتهاي اجتماعي ســاکنین شــهر را نيز افزايش و در نهايت احســاس مطلوبيت و رضايت محيطي را در
شــهروندان تقويت مينمايد .در اين پژوهش پس از بررســی مباني نظري مرتبط با منظر شهري با تدقيق در سه

بعــد ادراك ،فعاليت و فرم در شــكلگيري منظر مطلوب ،مؤلفههاي «حس مــكان»« ،هويت مكان»« ،خاطره
انگيزي»« ،خوانايي و تصويري روشــن از محيط»« ،ادراك عمومي و لذت بصري» و «فرم و ريخت» به عنوان

شاخصهاي منظر شــهری براي سنجش احساس امنيت شهروندان در فضاهای عمومی شهری بدست ميآيد.
ايــن پژوهش در حوزه ادبيات نظــري ،يك «تحقيق تجربــي» و در حوزه «مطالعات ميدانــي» ،دارای «روش

پيمايشــي» با «ابزار گردآوري داده» به صورت «پرسشنامه» ميباشــد .در زمينه «تحليل اطالعات» با استفاده از
تحلیل کمی روابط بين «احساس امنیت» و «منظر شهری»روش تحقيق علّي و همبستگي اتخاذ شدهاست .نتایج

مطالعات نشان میدهد علیرغم وجود امنیت ،احساس امنیت در محدوده مورد مطالعه از ديد ساكنين ،پايينتر

از ســطح متوســط ارزيابي شدهاست .براســاس مدل احساس امنیت در سطح دوم ،شــش معيار هویت مکان،
 -1دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
 -2دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران
 -3کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

خاطرهانگیزی ،فرم و ساختار ،حس مکان ،خوانایی ،ادراک عمومی و بصری ،سازنده احساس امنیت بر اساس
منظر شــهری هســتند .ميانگين احســاس امنیت در دو معيار خوانایی و ادراک عمومی و بصری باالتر از ميانه

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،35پاییز 92

160

نظري و در چهار معيار دیگر پايينتر از ميانه نظري ارزيابي شدهاست .لذا ميتوان اینگونه جمعبندی کرد که

در محدوده نمونه موردی(محله اوین) شــهروندان مشــارکت کننده در پژوهش ،خوانایی و ادراک عمومی و

بصری را در احســاس امنیت خود موثرتر دانســتهاند .و به ترتیب در این دو مولفه جهتیابی و وجود راهنما و
ایمنی و نفوذپذیری بصری شاخص تر هستند.

واژه های کلیدی :منظر شــهری ،فضای عمومی شــهری ،احســاس امنیت ،تحلیل رگرسیون ،خوانایی،

ادراک بصری و عمومی

مقدمه و ضرورت مساله

به طور کلی فضاهاي عمومی شهري عالوه بر آنکه بيشترين ارتباط را با شهروندان و محيط

زندگيشان دارند ،نقش بسزايي نیز در ایجاد «هويت بخشي» و «برقراری احساس آرامش» در
شهرها ایفا می کنند .این دسته از فضاها با در برگرفتن سه بعد «کالبد»« ،عملکرد» و «معنا» در
صدد افزایش ســطح کیفیت زندگی شهری و تشــویق شهروندان جهت برقراری هرچه بیشتر

تعامالت اجتماعی محیط های شــهری می باشند .در این راستا «منظر» شهری به عنوان یکی از

عناصر شــكل دهنده و بخشــی از ادراک کالبدی فضاهاي عمومی شهري به طور مستقیم بر

مطلوبيت يا عدم مطلوبيت این فضاها و در نهایت بر شــهروندان ،فعالیت ها و رفتارهایشان ،به

عنوان کاربران اصلی محیط تأثير خواهد داشت .بنابراین فضاهای عمومی شهری با موضوعی
به نام انســان مواجه اســت که هم می تواند بــر وی تأثیر گذارد و هم اینکــه تأثیر پذیرد .لذا
توجه و تالش به منظور پاســخگویی به نیازهای اساسی انسان در محیط اهمیت می یابد .يكي

از نيازهاي اساســي انســان در زندگی شهری «امنيت» است ،که با عنایت به گسترش و توسعه

روزافزون شــهرها و همچنین افزايش ســطح تراكــم جمعيتي در ایــن محدوده ها از اهميت
مضاعفی برخوردار است.

مهمترین ســؤاالت پژوهش در برگیرنده موضوعات ذیل است :که آیا رابطه ای میان منظر

شــهری و احســاس امنیت در فضاهای عمومی شــهری وجود دارد؟ کدامیک از مؤلفههای
در برگیرنده منظر شهری بر احســاس امنیت شهروندان تأثیر بسزایی دارد؟ همچنین وضعیت
احساس امنيت شهروندان در محدوده مورد مطالعه در چه سطحی قرار دارد؟

هدف اصلي پژوهش «ســنجش احســاس امنیت شــهروندان با اســتفاده از مؤلفههای منظر

شــهری» اســت .البته در این راســتا اهداف دیگری نیز چون تعيين مؤلفههاي ســنجش منظر
مطلوب شــهری ،دستیابی به مؤلفههاي قابل ســنجش برای احساس امنيت در فضاي عمومی
اندازه گيري احساس امنيت شهروندان در محدوده مورد مطالعه را دنبال می کند.

از ایــن رو توجــه به اهمیــت موضوع امنیت و رابطــه آن با منظر شــهری در این پژوهش،

ایــن پیش فــرض مورد توجه قرار می گیــرد ،که اگر تصوير به نمایــش درآمده از فضاهای

عمومی شهری مغشوش ،نفرت انگيز و يا حتی يكنواخت باشد؛ به طور مستقيم عالوه بر آنکه
شــهروندان و احساساتشــان را تحت تأثير قرار می دهد ،بستر بروز ناهنجاريهای اجتماعی و

ایجاد ناامنی در محیط های شــهری را بیش از گذشــته فراهم خواهد کرد .نکته حائز اهمیتی

که تمایز این پژوهش را با ســایر پژوهش ها و تحقیقات انجام شده مشخص می سازد در این

نکته اســت که ،مطالعات انجام شده در این زمینه بیشتر متمرکز بر روی مقوله احساس امنيت
اســت و یا در مواردی مباحثــی همچون نقش کاربری یا کالبد در احســاس امنیت را نیز در

برمی گیرد .اما توجه به موضوع منظر -منظر شــهری و نقشی که می تواند بر امنیت و احساس
امنیت در شهرها داشته باشد؛ کمتر مورد بررسی قرار گرفته که این پژوهش درصدد آن است
به صورت علمی و کاربردی به این مقوله بپردازد.

روش تحقيــق ایــن پژوهش در حــوزه ادبيات نظــري ،يك «تحقيق تجربــي» و در حوزه

مطالعات ميداني ،دارای روش پيمايشي با ابزار گردآوري داده به صورت پرسشنامه ميباشد.

در زمينه تحليل اطالعات با اســتفاده از تحلیل کمی روابط بين احساس امنیت و منظر شهری
روش تحقيق علّي و همبســتگي اتخاذ شدهاســت .در اين پژوهش از روش تحليل رگرسيون
چند مرتبهاي ( )HMRاســتفاده و معيارها بر اســاس هدف مطالعه مرتبط با احساس امنیت و

منظرشهری با مرور مدلها و معيارهاي ديگر مطالعات انتخاب خواهد شد .نحوه سازماندهي

معيارهــا در اين مطالعه به صورت باال بــه پايين بوده و براي هر معيار كالنتر ،معيارهاي فرعي
نیز معین می شود .اين معيارها ،در واقع مالك پرسش از شهروندان ساکن در محدوده خواهد

بود .همچنین در مرحله تحليل معيارها ،معيارهاي آخرين رده نســبت به هم رگرسيون گرفته
ميشوند.

متغيرهاي ثابت و كنترل این پژوهش شــامل تمام پرسشــنامههایی می شود که در محدوده
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شــهري ،بررسی و تبیین رابطه منظر شهري با احســاس امنيت در محیط های عمومی شهری،
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نمونه موردی پخش شــدهاند و به نوعي متغير فضاي ثابــت را حفظ مي كند؛ بدین معنی که

شــرايط آب و هوايي براي همه افراد يكســان بوده و جنسيت و سن نيز به عنوان متغير كنترل

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،35پاییز 92

162

لحاظ شــده و مشــارکت کنندگان همه از میان آقایان رده سنی  24تا  30سال میباشند .براي
تعيين تعداد اعضاي جامعه آماري پژوهش از فرمول كوكران اســتفاده شــدهاســت .با فرض

مقاديــر ثابــت ( )t=1/96( ،)d=0/06( ،)N=500000( ،)p=0/5و فرض ســطح اطمينان %95
تعداد اعضاي جامعه آماري  500نفر بدســت آمد و همچنین با فرض غير قابل اســتفاده بودن

برخي از پرسشنامههاي تكميل شده ،در مجموع تعداد  550عدد پرسشنامه در محدوده مورد

نظر توزيع می گردد .در نهایت نیز تجزيه و تحليل آماري دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS

انجام خواهد شد .الزم به ذکر است در تعيين روايي و پايايي آزمون از روش آلفاي كرونباخ

استفاده می شود.

همچنین بر اساس ساختار پژوهش در ابتدا با مرور نظریات مرتبط مبانی نظری مؤلفه امنیت

و مقوله منظر شــهری مورد بررســی قرار گرفته و در ادامه شــاخصهایی به منظور ســنجش
احساس امنیت شهروندان با توجه به منظر شهری بدست خواهد آمد .در ادامه این شاخص ها
در نمونه موردی بررسی شده و یافته های تحقیق ارایه می شود.
محدوده مورد مطالعه

محله اوين در بافتي پيوســته و متداوم ،در منطقة يك شهرداري تهران بر پهنة كوهپايههاي

البرز در شمال غربي محدوده تجريش گسترده شدهاست .اين محله در گذشته از آباديهاي

معمور وكهن شــميران به شمار ميرفته و سابقه زيســت در آن بر اساس مستندات موجود به
بيش از 3000هزار ســال پيش برميگردد .در مجموع در حال حاضر محله اوين با مســاحتي

معــادل  2548618متــر مربــع واقع در ناحيه دو منطقه يك شــهرداري تهران واقع شــده که
محدوده فعلي اين محله از شمال به بلوار دانشجو -شمال دانشگاه شهيد بهشتي -بلوار فضلا،...
از جنوب به بزرگراه چمران-خيابان دشــت بهشــت ،از شرق به بلوار دانشجو و خيابان يمن و
از غرب به رودخانه دركه منتهي ميگردد .تصاویر شماره 1و  2به ترتیب عکس هوایی محله

و موقعیت محله در منطقه  1و شــهر تهران را نشــان میدهد (سند هويت محله اوين )1386 ،
(( )2001 ,Khalilkhahسند راهبردي محالت  26گانه منطقه يك.)1388 ،
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تصویر شماره ( )1عکس هوایی محله اوین

تصویر شماره ( )2موقعیت محله اوین در منطقه یک و شهر تهران

مبانی نظری
امنيت /احساس امنيت

امنيت ،1از ريشــه التين « »securesكه در لغت به معناي نداشــتن دلهره و دغدغه اســت؛

گرفته شــده و همچنین موضوعاتی چون «رهايي از خطر ،تهديد ،آسيب ،اضطراب ،هراس،

نگراني با وجود آرامش ،اطمينان ،آســايش ،اعتماد ،تامين ،ضمانت» را در برمی گیرد .امنيت
در فرهنگ فارســي نيز به معنــاي آزادي و آرامش ،فقدان ترس و عــدم هجوم ديگران بیان
1- security

شــده و در فرهنگ علوم رفتاري نيز دو معنا از اين واژه شامل «یک حالتي كه در آن ارضاي
احتياجات و خواســتههاي شخصي انجام شود» و «احســاس ارزشي شخصي ،اطمينان خاطر،
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اعتمــاد به نفس و پذيرشــي كه در نهايت از ســوي طبقههاي اجتماعي نســبت به فرد اعمال

ميشود» مطرح شده است (ماندل ( ،)44 :1387،صالحي .)86-92 :1387 ،

از این رو با توجه به تعاریف ارایه شده ،امروزه امنيت از طرف اندیشمندان و صاحب نظران

به عنوان يكي از مهمترین نيازهاي اساسي انسان در شهرها و اجتماعات انسانی مطرح میشود.

چنانچه مازلو رتبه دوم نيازهاي انسانی را در هرم پیشنهادی سلسله مراتب نيازهاي انساني خود
به امنیت اختصاص می دهد .البته ساير محققان نيز به شکل های متفاوت به این موضوع اشاره

داشته اند که در جدول شماره( )1مورد اشاره قرار گرفته است.

جدول ( -)1جايگاه ايمني و امنيت در نظريات مختلف
نظريه پرداز

مازلو
()1987

استيلي
()1973

كنتريل
()1965

لگتون
()1959

رتبه دوم نيازهاي انساني

ايمني و
امنيت

تماس
اجتماعي

امنيت و
نظم

جهت و گرايشها
در جامعه

(بر گرفته از عباس زادگان،مصطفي)72 ،1384 ،

براین اســاس در مطالعات و پژوهشهاي شــهری ،همواره امنیت به عنوان یکی از معيارهای

اصلی كيفيت و از شاخصهاي مهم سنجش كيفيت زندگي شهري مورد توجه صاحب نظران

قرار گرفته است (رضوان )1385 ،و امروزه معيار امنيت ساكنان شهر با عدم هراس و اضطراب

آنها از تأسيســات ،راهها ،ســاختمانها ،اتفاقات غير مترقبهاي كه امكان وقوع آنها در شهر

وجود دارد مورد سنجش قرار ميگيرد (شيعه  .)44 :1386،لذا در جدول شماره ( )2مهمترین
شاخص هاي كيفيت مطلوب فضاهای عمومی شــهري در اندیشه صاحب نظران مورد اشاره

قرار گرفته که اين شــاخصها چه مســتقيم و چه غير مستقيم در نگرش و رفتار شهروندان در
عرصه زندگي شهري تأثيرگذار خواهد بود.

جدول ( -)2مؤلفه هاي كيفيت مطلوب شهري

ساوت ورث

دسترسي،راحتي و آسايش ،سرزندگي و حيات ،شادي و شعف،
شكل،حفاظت از محيط ،تنوع و تجانس،معني،خوانايي ساخت ،بازبودن
فضاها ،مرمت و نگهداري ،سالمتي و ايمني(بحريني ، ،طبيبيان)44، 1377،؛

ماسلو

تأمين كليه نيازهاي فيزيكي  -ايمني و امنيت و حفاظت  -محيط اجتماعي
هدايتگي -يك تصوير ذهني و شهرت خوب ،فرصت خالق بودن ،از نظر
زيبايي شناسي مطبوع (براندفري  )53-1383،52،؛

دانيل كاپون و ماري
روچ

ارایه عوامل تنشزا در زندگي شهري :آلودگي و از بين رفتن
منابع،ترس،آلودگي،يكدستي بيش از حد جامعه،آب و هواي بد،زمان
بيش از حد سفر ،وضع نامناسب مسكن ،خدمات غيركارا ،فقر و بيكاري،
مقياس غير انساني ساختمانها ،تفريح ناكافي ،نرخ رشد خيلي زياد،
خطرات و بيماريها ،فقدان تماس با طبيعت ،جدايي اجتماعي ،تغذيه
(لينچ)1376،487،؛

هيلدر براندفري

تامين نيازهاي ساكنين،ايمني و امنيت و حفاظت ،از نظر بصري سامان يافته
و منظم ،محيط اجتماعي هدايت كننده و تقويت كننده حس مكان،تصوير
ذهني مناسب ،شهرت و اعتبار خوب ،افزايش حس اعتماد و منزلت،فرصت
خالق بودن و شكل دادن به فضاي شخصي ،داراي جنبه زيبايي شناسانه و
از نظر كالبدي قابل تصور (براندفري )30، 1383،؛

موسسه pps

دسترسي و به هم پيوستگي -آسايش و منظر(افزايش امنيت)  -استفادهها و
فعاليتها-اجتماع پذيري (سيفايي )1384،؛

در مجموع امنيت از جايگاهی اثر گذار و نقشــی اساسي در شكلگيري و تكامل الگوهاي

زيســتي انساني برخوردار بوده و عامل اصلی پيدايش زندگي جمعي ،اجتماعی و يكجانشيني
انســان ها در طول تاریخ حیات بشــری می باشــد .اين موضوع (امنيت) از فرد آغاز ،در ادامه

به خانواده ،جامعه و در نهايت نظام بينالملل ختم ميشــود .در شــهر امن ،ايمني در فضاهاي

شهري تأمين شده و فرد در محیط احساس امنيت خاطر و فقدان وجود خطر را به خوبی حس

مي كند(رضوان ()1384،صالحي .)86-92 ،1387،
احساس امنيت

در تبيين مفهوم امنيت ،دو بعد متمايز از هم را باید در نظر گرفت .یکی بعد «عيني» اســت

كــه پارامترهاي عينــي محيطي و رفتاري مورد ارزيابي قرار می گیــرد و دیگری بعد «ذهني»

می باشــد كه بر اســاس احساس امنيت از جمع درك ميشود .البته هر دو بعد نیز ميتوانند بر

يكديگــر تأثيرات مثبت يا منفي برجای گذارند کــه این موضوع ضرورت توجه به هر دو را
در ایجــاد امنيت عمومي توأمان مورد تأکید قرار می دهد .همچنین با توجه به اشــاره مذکور
تفاوت ايمني با امنيت را نیز می توان در این مقوله جســتجو کرد که ايمني بيشــتر به سالمت

165
بررسی نقش مؤلفه های منظر شهری در ارتقاء سطح احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری

نظريه پرداز

مولفههاي كيفيت مطلوب شهري

جسماني انسان و جلوگيري از تهديدهايي اطالق ميگردد كه ميتواند سالمت فيزيكي انسان

را به خطر اندازد .در واقع مسایل ملموس و امنيت بيروني را شامل ميشود .در حالي كه امنيت
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بيشتر جنبه ذهني و رواني دارد .بايد به دنبال اين باشيم كه چه چيزي باعث ايجاد حس امنيت

در جامعه ميشود و چگونه ميتوان آن را تقويت كرد (پاكزاد.)7 :1381 ،

بر این اساس امنيت نوعي احساس آرامش و آسايش دروني قلمداد ميشود كه از مؤلفههاي

فعال محيط حاصل شــده و پس از ادراك ذهني گونهاي احســاس در امان بودن را به وجود

ميآورد« .احســاس امنيت» نيز از قرارگيري انســان در شرايط محيطي به مثابه نوعي «ادراك

رواني» حاصل ميشــود كه از يك ســاختار شــهري و فرهنگي خاص با ســاختار فرهنگي-
اجتماعي ديگر متمايز ميشود .لذا شكلگيري احساس امنيت از لحاظ روانشناختي وابسته به
شرايط محيطي و از سوي ديگر نوع برداشت و سطوح ادراكي است (حسيني.)1387 ،
امنيت شهري در كالبد شهري

امنيت را با توجه به مطالعات صورت گرفته ميتوان به طور کلی در سطوح مختلفي همچون

امنيت عمومي ،اجتماعي ،كاركردي ،شــهري ،كالبدي و محيطي مورد تحليل و بررسي قرار

داد .فضاهــاي عمومی شــهري نیز به عنوان بخش كالبدي عرصــه عمومي که تجلي كالبدي
این عرصه محســوب ميشــوند؛ در تعامل نزدیکی با موضوع امنیت قــرار می گیرند .چراکه

«در اهداف تئوري هاي شهرســازي اجتماعي ،ورود به مكانهاي عمومي شــهر به توازن بين

كنترلهاي اجتماعي و صميميت ،امنيت و احساس ناامني ،آشنا و غريبه ،شباهتها و تفاوتها
بســتگي دارد .بنابراين شــهرها هم محل ترس و تمايل و هم تهديد و فرصت ميباشند كه هم
جاذبه و هم دافعه ايجاد ميكنند» (.)2003 ,Siebel

جين جيكوبز ،یکی از نظريه پردازان حوزه مطالعات شهری ،درتبيين امنيت شهري موضوع

تعامــل فضاي فيزيكي و فرآيندهاي اجتماعي ای كه محيط را ميســازند را مورد توجه قرار

داده و برفعــال بودن فضا به عنــوان عاملي در ايجاد يك محيط امــن و موفق تأكيد ميكند.

وی ايجاد حركت ،اســتفادهي فعال از ســطح خيابــان ،برنامه ریزی فعاليت هــاي خياباني و
مراقبتهــاي طبيعي از اين فعاليت ها را به عنوان مؤلفههاي پراهمیتی درجهت ســاختن يك

محيط خوب شهري قلمداد ميكند .همچنین گروه بيل هيليير نیز با استفاده از نرم افزار اسپيس
سينتكس با تمرکز بر بعد كالبدي ،تجميع خيابانها و اليههاي آنرا به عنوان مؤلفههاي كليدي

در ايجاد محيط امن شــهري معرفــي كردهاند .از نظر اين گروه بهترين محيط هاي شــهري،
آنهايي هستند كه بخوبي با الگوي شهر ،يكپارچه شده اند و امنيت عمومي را ترويج ميكنند
(.)566 :2001,Boyle

شدهاند ،ترس از فعاليتهاي منفي ،ترس از برخورد با مردم ،ترس از عبور از خيابانها ،حتي

تــرس از آب و هوا و اين ترسها موجب قفل شــدن افراد در محيط شــده و ارتباط با جهان
پيرامون را قطع كرده و يا محيطهاي عمومي را سخت و غيرجذاب ميكند .وجود ديوارهاي

تيره و ســاختمانهاي غول آســا كه خارج از مقياس هســتند وخيابانهايي كه وحشــتآور

می باشــند ،به جاي اين كه حس مكان ايجاد كند ،بيشتر محلي براي عبور محسوب می شود

( .)2006,www.pps.orgلذا شهروندان در مواجهه با این فضاها به طور عمومی دو راه ذیل
را در پيش خواهند گرفت:

 -1رفتارهــاي كنارهگيرانــه و محدودكننده ،مثل اجتناب كــردن از حضور در مكانهاي

ناامن ،يا باهم رفتن به اين مكانها و يا كمتر بيرون رفتن در مواقع غيرضروري.

 -2رفتارهــاي محافظهكارانــه ،مثل روشهاي دفاع شــخصي ،كه البته هيــچ كدام از اين

واكنشها نميتوانند ترس از جرم را كاهش دهند (.)224 :1999 ,Howard

در مجموع موضوع «امنيت كالبدي» با توجه به اینکه در تعامل مســتقیم با شــهر قرار دارد

مــورد تأکید صاحب نظران حوزه شهرســازی قرار گرفته و آن را مایه آســايش و آرامش و
احساس رضايتي كه شهروندان در نتيجه افزايش كارايي و مطلوبيت محيط و كالبد می دانند

(حســيني ،)1378 ،که اين مطلوبيت بــا برنامهريزي دقيق ،طراحي ســنجيده و نظارت كافي
در فضاي شــهري حاصل ميشود (حســيني .)1387 ،لذا از آنجایی كه منظر به عنوان بخشی

موضوعــي از كالبد نقش ايفا مينمايد ،این امکان را دارد تا به نوبه خود تأثير بســزايي نیز بر

افزايش يا كاهش احســاس امنيت شــهروندان داشته باشــد ،به همين منظور نیز قابليت امکان
سنجش نقش آن از نگاه شهروندان و كاربران وجود دارد.
شاخصهاي سنجش احساس امنيت

با توجه به تعاريف ارایه شده از مفهوم امنيت و تأثیر آن بر زندگی شهری ،موضوع دیگری

چون نقش رضایت شــهروندان از محیط سکونتشــان اهمیت می یابد .در واقع عدم رضايت

بررسی نقش مؤلفه های منظر شهری در ارتقاء سطح احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری

در اين راســتا می توان بر این موضوع تأکید داشت که برخي از مكانها برپايه ترس ساخته

167

شــهروندان از محيط زندگيشــان ميتواند واكنشهاي مختلفي را دنبال داشته باشد .نخستين
واكنش تالش براي تغيير محيط به منظور ايجاد تناســب بين ويژگيهاي محيطي و نياز عيني
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با ايدهآل ذهني مختص است .دومين واكنش ،انطباق يا سازگاري با محيط است .اما واكنش

ديگر كه در پيكاهش تعلق مكاني شــكل ميگيرد ،گسســت از محيط اســت .اين واكنش

نوعي پشــت كردن و نه گفتن به شــرايط محيط زندگي آنها است .نميتوان مردم را به طور

عام از طريق محيط به انجام كاري واداشــت بلكه تنها ميتــوان امكان بروز برخي رفتارها را
كم يا زياد كرد .محيط ناامن ممكن اســت فردا به محيطي امن تبديل شــود بنابراين پيش از

آنكه ايدههاي طراحانه براي حل اين معضل به كارآيد بايد ســطح فرهنگ استفادهكنندگان
از فضا را ارتقا داد (رضا زاده .)12-11 :1382 ،لذا دستیابی به شاخصهايي به منظور سنجش

احســاس امنيت شهروندان در اســتفاده از فضاهاي عمومی شهري که با سطح رضايت ذهني

و احســاس آرامش آنها در ارتباط باشد؛ اهمیت می یابد .بنابراین بر اساس مطالعات صورت
گرفته برای انجام این پژوهش مؤلفه های ذیل به عنوان شــاخصهاي سنجش احساس امنیت

در فضاهای عمومی شهری بدست می آید.
جاذب بودن محيط

توجــه به ايجاد و ارتقای قابليت جذب شــهروندان در فضاي عمومي با اســتفاده از عوامل

ذهن و محيطي تأثيرگذار از جمله مســائلي اســت كه ضرورت دارد مورد توجه برنامهريزان

و طراحان حوزه های شــهري قــرار گيرد .در واقع ایجاد محيطهایــي ايمن منجر به جذب و
تشــويق شــهروندان برای حضور هرچه بيشتر در محیط خواهد شــد که این افزایش حضور،
ســطح تعامالت و نظــارت اجتماعي را باال برده و در مقابل منجر به كاهش احســاس نا امني

شــهروندان خواهد شــد .در اين خصوص نيز ميتوان به نظريه «فضاهاي قابل دفاع» اســكار
نيومن و توصیه های جین جکوبز اشــاره کرد كه افزايش ســطح جذابيت محيط را پيشــنهاد
ميدهند تا در نهايت حضور شهروندان مانع از متروكيت فضا شود.
آشنا بودن فضا و شهرت آن

از جمله مباحث مطرح شده در خصوص دو بعد اجتماعي و كالبدي امنيت در يك فضاي

شــهري ،ميتوان به مؤلفههاي «آشنا بودن» و «شــهرت» محيط اشاره كرد .آشنا بودن فضا و

نداشــتن حس غربت (كه موجب ترس و اضطراب مي شود) در تقويت احساس امنيت ذهني
فــرد نقش مهمي را دارد بــه عالوه زمينه ذهني مثبت يا منفي به يادمانده از فضا در احســاس

درك شــده نســبت به فضا تأثيرگذار اســت ( .)2002 , Salvesnدر خصوص مشهور بودن
محيط را نیز به دنبال خواهد داشت.
نظارت اجتماعي

مســئله مراقبت طبيعي اجتماعي نيز همانطور كه در نظريه «چشــمهاي خيابان» جين جكوبز

نيز اشاره است؛ از عوامل اجتماعي تأثيرگذار در احساس امنيت است كه بر فرآيند نظارت و

كنترل فضا داللت دارد .البته اين نظارت در قالب نظارت مصنوعي (دوربينهاي مدار بســته)
نيز قابل انجام اســت (ضابطيان .)46 :1387 ،در اين خصــوص لينچ نيز نظارت و كنترل را از

مؤلفههاي شــكل خوب شهر بر مي شمارد .بنابراين برنامه ريزي نظارت باید در درجه اول به

صورت نظارت طبيعي در نظر گرفته شود و در ادامه نظارت مصنوعي به تكميل آن بيانجامد.
وضوح يا خوانايي

خلق محيط هايي با وضوح يا خوانايي آشــكار چشــم انداز شهري از مهمترین موضوعات

مورد توجه در شــهرها است و شــهرهايي كه درآنها پنج عنصر خوانايي یعنی راه ،لبه ،محله،
گره ،نشانه آشكاری داشتند؛ ارایه دهنده حظ بصري بيشتر ،امنيت احساسي و ژرفاي افزايش
يافته بالقوه و تراكم تجربه انساني بوده اند (مدني پور.)99 :1384 ،
تراكم جمعيت

از ديگر مباحث مرتبط با شــاخصهاي مؤثر بر احساس امنيت در فضاهاي عمومی شهري،

بي نظمي جمعيتي و فعاليتي در محيط شهري است كه ،از عوامل جرمزا در شهرها و فضاهاي

عمومي شهري محسوب ميشود .يعني هنگامي كه در محيط روابطي قاعده مند وجود نداشته

باشــد و در مكاني ازدحام جمعيت بالتكليف ايجاد شــود خود يكــي از عوامل ايجاد حس
ناامني محسوب ميشود ( فالحت .)1385 ،تراكم جمعيت زياد در يك مكان عمومي اگرچه

در بعضــي اوقات بر ميزان حضور افراد و امنيت محيط اثرگذار اســت ولي در مواقعي ديگر

بررسی نقش مؤلفه های منظر شهری در ارتقاء سطح احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری

محيطي به بد يا خوب بودن و يا هر موضوع ديگري ،حضور يا عدم حضور شهروندان در آن
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باعث ســلب آســايش و آرامش و منجر به عــدم حضور گروه هاي آســيب پذير در محیط
ميشــود .فضاهاي متراكم از انبوه جمعيت ناآشــنا و غريبه محيط مساعدی را براي تخطي از
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قواعد و هنجارهاي شــهري فراهم كرده و زمينه جرم را به وجود مي آورد (حســيني.)1387،
بنابراين ایجاد احســاس ازدحام و شلوغي از محيط به دليل ايجاد ذهنيت برای شهروندان مانع
از حضور زنان در آن محیط خواهد شد.
حس تعلق

تجربه هــاي مثبت و وقايع و رخدادهايي خــاص و خاطرات ،همگي در ايجاد تعلق مكاني

مؤثرند .ارزيابــي مثبت نيز در ايجاد تعلق مكاني تأثير دارد (رضا زاده .)6 :1380،البته تعلق و

احساســات منبعث شــده از آن ،بعد اجتماعي و بعد كالبدي دارد كه فرآيندهاي اجتماعي و
ذهني در ايجاد احساس تعلق بيش از كيفيات كالبدي تأثيرگذار است .توجه به داشتن تصوير

ذهني كامل از پديده فضايي به منزله ادراك منطقي آن و در صورت استمرار ،موجب احساس

اين هماني ،و اين هماني باعث احســاس من و ما در محيط ،احســاس امنيت ،آسودگي خاطر

و اعتماد به نفس و تطبيق پذيري و ســازگاري با فضاســت (زاد رفيعي .)15 :1384،بنابراين با

تقویت احساس تعلق شــهروندان نسبت به فضاهاي عمومی شهري ،آنان این فضا را متعلق به
خود دانسته و بدون احساس ترس ،اضطراب يا خجالت از آن بهره برداری می نمایند.

منظرشهري

با توجه به تعریف گوردن كالن ( )1377از منظر شــهری که آن را «هنر يكپارچه بخشــيدن

بصــري و ســاختاري به مجموعه ســاختمانها ،خيابانهــا و مكانهايي كه محيط شــهري را

مي ســازند» می داند؛ منظر شهري را می توان مجموعهاي از عناصر طبيعي و مصنوعی اعم از

كالبد و فضاي شــهري ،انســان ها و ...به عنوان نخستين جلوه از شهر ،آيينه تمام نماي نمايش
يك شــهر و محیط براي عموم دانســت .کالن معتقد است «يك ســاختمان ،معماري اما دو
ساختمان منظر شهري است .زيرا به محض آنكه دو ساختمان در كنار هم قرار ميگيرند ،هنر

منظر شهري عرضه ميشود .مسائلي مانند ارتباط بين ساختمانها و فضاي مياني آنها بالفاصله
اهميت پيدا مي كند .چنانچه اين روابط و اين نكات را در اندازه يك شهر ضرب كنيم شما با

هنر محيط سروكار خواهيد داشت و احتمال وابستگي ها افزايش مييابد .مانورها و دستاويزها

چند برابر ميشــوند .حتي يك مجموعه كوچك از ساختمانها ميتواند يك منظر و انگيزه

فضايي به وجود آورند .كوچكترين جزئيات خيابان بايد در نمايش عملكردهايشــان در منظر
البته نظريات ديگري نيز در اين زمينه مطرح شــده اند .نظريههاي کنوني ،منظر شــهري را

تنها از بعد زيبايي شناسي و يا مطلوبيت فضاي شهري مهم ندانسته ،بلکه جنبه هاي اجتماعي،

فرهنگــي و اقتصادي مترتب بر آنرا نيز حائز اهميت تلقي نمــوده و به عبارت ديگر نمايانگر
ســطح تمدن و فرهنگ يک جامعه به شمار ميآورد (طرح تحقيقاتي دانشگاه شهيد بهشتي،
جلداول .)3:راســكين نيز معتقد است منظر شــهري بيش از يك مسئله برنامهريزي و طراحي

شــهري اســت و در درجه نخست مسئله ارزش ها ،اهداف انســاني و به رسميت شناختهشدن
مســئوليتهاي اجتماعي توسط آحاد جامعه اســت (گلكار .)1385 ،همچنین منظر شهري كليه

اطالعات موجود از فضاست كه توسط حواس قابل دريافت بوده و در فرآيند ادراك پردازش

ميگردد .اطالعاتي از قبيل فرم ،عملكرد و معناي فضا (پاكزاد )1385 ،را نیز در برمی گیرد.

بررســي جداگانه سه بعد معنايي ،عملكردي و كالبدي (فرمي) شهر نشان ميدهد كه سابقه

مطالعات و برنامههاي توســعه شــهري ،معطوف به دو بعد عملكــردي (برنامهاي) و كالبدي
(طراحي) آن اســت .آنچه به عنوان بعد معنايي شــهر مورد توجه بوده بيشتر معطوف به حفظ

نمادهاي تاريخي يا وجه كالبدي غالب بوده و نتوانسته مؤلفههاي به وجود آورنده معناي شهر
را به دقت تشــخيص دهد (منصوري .)32 :1383 ،براین اســاس شــكل شهر نيز در اليه منظر

شهري به كيفيتي محسوس تبديل ميشود .يعني منظر شهر عينيت قابل ادراك و فضاي مورد

ادراك ما از واقعيت موجود شهر پيرامون ماست (حبيب .)1385 ،در مجموع به طور كلي سه
نظريه در مورد «حالت وجودي» كيفيت منظر شهري وجود دارد که عبارتند از:

تلقي منظر شــهري به مثابه صفتي كه ذاتي محيط كالبد شــهر بوده و مستقل از انسان وجود

دارد.

تلقي منظر به مثابه مقولهاي كام ً
ال ذهني و ســليقه اي كه توســط ناظر ساخته ميشود و هيچ

ربطي به ساختار و خصوصيات محيط كالبدي ندارد.

تلقي منظر شــهري به مثابه «پديدار» يا رويدادي كه در جريان داد و ستد ميان خصوصيات

كالبدي و محسوس محيط از يك سو و الگوها و نمادهاي فرهنگي و توانايي هاي ذهني فرد

بررسی نقش مؤلفه های منظر شهری در ارتقاء سطح احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری

شهري گنجانده شود (كالن.)28 :1377 ،
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ناظر از سوي ديگر شكل ميگيرد.

در مجموع منظر شــهري ،ســطح تماس انسان و پديده 1شهر اســت و از اين رو بخش قابل
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توجهي از دانش و عواطف محيطي شــهروندان تحت تاثير آن شــکل ميگيرد .منظر شهري

وســيلهاي است که شــهر را پديدار ميکند .به عبارت ديگر ترســيمات تجريدي طراحان و
معماران تنها در قالب منظر شــهري است که به تجربه واقعي و انساني بدل مي شود .از طريق
اين واسطه ،يعني منظر شهري است که ابعاد غيرکالبدي شهر امکان بروز و تجلي خارجي پيدا

ميکند (گلكار .)38 :1385 ،از ويژگيهاي اصلي مفهوم منظر شــهري آن است كه به عنوان

يك پديده «عيني -ذهني»« ،انســاني-كالبدي» و يك ســاختار «اجتماعــي -فضايي» مطرح

ميگردد .همچنین گونههاي اصلي منظر شهري شامل منظرگسترده ،چشمانداز دروني ،مناظر

سيماي شــهري ،کريدورهاي بصري نیز می باشــد (ذکاوت .)۳۰ :۱۳۸۵،براین اساس ،منظر

شــهري در آغاز امري عيني است كه به واسطه كيفيت ظهور عوامل فيزيكي شهر موجوديت
مي يابد و به سبب گذشت زمان و تكرار شدن به عنصر مشترك پيوند دهنده افراد جامعه بدل

ميگردد .از آنجاكه منظر شهري ،كالبد و كيفيت شهر را توأمان در بر مي گيرد ميتوان ادعا
نمود كه ادراك شــهر همان تفسير منظر شهري است (آتشين بار .)45-56 :1388 ،در جدول

شــماره ( )3ابعاد و عوامل در برگيرنده منظرشــهري از ديد صاحب نظران مورد بررسی قرار
گرفته است.

جدول( -)3ابعاد و و عوامل تشكيل دهنده منظر
نظريه پرداز

عناصر منظر

مصطفي بهزادفر

عوامل كالبدي ،عوامل غيركالبدي و فعاليتهاي انساني (بهزادفر)1387،

جهانشاه پاكزاد

فرم ،عملكرد و معنا (پاكزاد)1385 ،

سيد اميرمنصوري

زيباشناختي ،فرهنگي هويتي ،عملكردي(منصوري )1389 ،

محمودي

پايداري ،هويت،زيبايي و وحدت(محمودي )1385،

كوينلينچ

ادراكي ،فيزيكي و عملكردي (رضازاده )1386،

بنتليوهمكاران

بصري ،عملكردي و رفتاري ،معنايي(رضازاده )1386،

منظر شهري -احساس امنيت
1- Interface

بــرآورد نيازهاي انســان با حضور موقت (وی در فضا) مطرح ميشــود كــه در آن امنيت،

آســايش ،ايمني و خوشــايندي از حضور در فضاي شــهري مدنظر بوده و نياز به تجهيزات و

تاسيســاتي دارد كــه بتواند امكان حضور افراد را فراهم آورد (حبيبي .)21 :1378 ،احســاس
حصول آن از طریق منظر شــهري بيشــتر در برگيرنده ادراك معنايي و مطلوبيت وی از فضا
می باشــد .لذا منظر شهري به دليل برخوردار بودن از خاصيت عيني -ذهني ،امكان بررسي و

سنجش مستقيم و همچنین مداخله را به برنامه ریزان و طراحان ميدهد .محیط در یک فرآیند

دو مرحلهاي توسط کاربرانش مورد ارزيابي قرار می گیرد .در مرحله اول واكنشي تقريباً آني
نسبت به شكلها و الگوهاي محيط در ذهن صورت ميگيرد كه آنرا مرحله «الهام» مينامند.

در مرحله دوم يا شناختي «ادراك» ،رمزگشايي از اشارات محيطي است كه در اشياء و روابط
آنها وجود دارد .بر اين اســاس «انسان اطالعات دريافتي را در ذهن خود منظم كرده و عالوه

بر اجزاي محيط ،نظم يا رابطه حاكم ميان آنان را نيز در ذهن خود به تصوير كشــيده و به آن
معنا ميبخشــد» .سپس بر پايه معناي شكل گرفته در ذهن وي نسبت به محيط احساس امنيت

يا ناامني پيدا ميکند .رعايت تناسبات بصري و انساني در مقياس فضا باعث هماهنگي و ايجاد

نظم شــده و در نهايت با ايجاد آرامش ،احســاس امنيت در فضــا ميدهد پس ميتوان نقش
منظر شهري در احساس امنيت را به خوبي درك نمود (پاكزاد( )54 :1385 ،ماتالك:1379 ،

()113-96توسلي.)35 :1376 ،

شاخصهاي سنجش احساس امنیت بر اساس مؤلفه های منظر شهري

با توجه به عيني -ذهني بودن منظر شــهري و همچنین این موضوع كه ســه بعد «ادراك»،

«فعاليت» و «فرم» در شــكلگيري منظر مطلوب دخالت دارند؛ بر اســاس مطالعات انجام شده
در این پژوهش شــاخصهاي ذيل به عنوان معیارهای سنجش منظر شهري مطلوب و آرامش
بخش بدســت آمده اســت كه با بهره گیری از آنها امكان ســنجش میزان احساس امنیت در

محدوده های شهری قابل انجام است.
این معیارها عبارتند از:

• حس مكان

حس مكان يا روح مكان ،به كيفيت منحصر به فرد ويژهاي كه يك مكان نســبت به ســاير

بررسی نقش مؤلفه های منظر شهری در ارتقاء سطح احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری

امنيــت در فضا نيز با احســاس آرامش و مطلوبيت شــهروندان از محیط به دســت می آید و
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مكان ها دارد اشاره می کند .اين حس ناملموس است اما ويژگي با ارزشي محسوب می شود

كــه احســاس تعلق و خودمانی بودن را در محیط به وجود مــی آورد .در این خصوص فریتز
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اســتیل معتقد است :هویت محیط بســتگی به ارتباط انسان و محیط دارد ،رابطه انسان و مکان

تعاملی است ،یعنی انسان ها چیزهای مثبت و منفی را به محیط میدهند و همچنین در مقابل از

آن میگیرند .لذا تصور مکان نه فقط کالبدی بلکه روانی یا تعاملی است .برخی از چیزهایی
که انسان در مکان ایجاد می کند ،بدون او و مستقل از او به وجود نمیآید .بنابراین حس مکان
امری از پیش تعیین شــده نیست ،بلکه از تعامل انسان با مکان زندگی روزمره ایجاد میشود،

فرد مجموعهای از تصورات قبلی خود را به محیط می دهد .همین تصورات چگونگی پاســخ
او به محیط را تعیین میکند (فالحت 63 :1385 ،و( )62بل.)142 :1387 ،

سالوســن حس مكان را از تعامل ســه عنصر «موقعيت»« ،منظر» و «درهــم تنيدگي فردي»

دانســته ،كه هركدام به تنهايي براي خلق حس مكان كافي نیســت .در مجموع عوامل شكل

دهنده حس مكان را ميتوان به دو دســته تقســيم كرد« :عوامل ادراكي -شناختي» و «عوامل
كالبدي» ( .)2002,Salvesnاســتيل نیز مهمترين عوامل كالبدي موثر بر ادراك حس مكان
را اندازه مكان ،درجه محصوريت ،تضاد ،مقياس انساني ،فاصله ،بافت ،رنگ ،بو ،صدا ،تنوع

بصري ( )1981,Steelبر ميشمارد كه در شاخص فرم نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

بنابراین منظر شــهري با ايجاد حس مكان ميتواند تعامل انسان با محيط شهري را هرچه بهتر

فراهم ســاخته و در صــورت ايجاد فضاهايي به يادماندني و ســر زنده كــه از هويت بصري

برخوردار باشــند؛ افراد به آن حس تعلق پيدا مي كنند و در القاي حس مكان هم تأثيرگذار
است (منصوري.)1389 ،
• هويت مكان

هويت مكان در اثر تجربه مســتقيم محيط فيزيكي شــكل گرفته و ایجاد می شود .همچنین

بازتابــي از وجوه اجتماعــي و فرهنگي مكان اســت و به ويژگي هاي قابل تشــخيص مكان

بيرونــي اشــاره دارد؛ در حاليكه «هويت مكاني» ،احساســي در يك فرد يا جمع اســت كه

به واســطه ارتباطشان با يك مكان برانگيخته مي شــود (قاسمي اصفهاني .)74 :1383 ،هويت

مكاني به ابعادي از شخص اشاره مي كند كه هويت شخصي فرد در ارتباط با محيط فيزيكي

توســط الگوي پيچيدهاي از ايدههاي آگاهانه و غيرآگاهانه ،باورها ،اولويت ها ،احساســات،

ارزشهــا ،اهداف ،گرايشهاي رفتــاري و مهارتهاي مرتبط با محيــط را تعريف مي كند

( )155 :1978 ,proshunskyو نقــش مهمــي را در ادراك تغييــرات محيطــي و ادراك

محيط هــاي عمومي ايفا مي كند .لذا هويت مكاني قوي و مثبــت ،ادراك منفي را از برخي

احســاس امنيت در محيط های شــهری خواهد داشت .گوستاوســون نیز در مطالعه موضوع
هويت مكاني ،چهار عنصر «تمايز» (هدف مردم از اســتفاده از مكان)« ،عزت نفس» (رضايت

فردي براي تعلق در محيط فيزيكي و اجتماعي)« ،اثربخشــي» (عملكرد و نوع فعاليتي كه در
محيط فيزيكي انجام مي شود) و«تداوم و پيوستگي» (آشنايي و تجربه شخصي فرد از محيط)

را اساس شکل گیری این موضوع می داند (.)1996 ,Twigger- Ross & uzzell
• خاطره انگيزي

احســاس فضا و درك محيط با خاطرات عجين شدهاســت (نوربرگ شولتز )73 :1382 ،و

بخشــي از معاني مكان را می توان در تجربهها و حاالت روحي انســان جستجو کرد .چراکه

كالبد شــهر نمادي انتزاعي يا نمايشي نيست بلكه همواره با حضور در زندگي روزمره با ذهن

ســاكنين پيوند ميخورد و موجودي واقعي مي شــود كه قابل درك است (تاينكس.)1388 ،

بنابراین خاطره يك عمل مجســم شدهاســت كه به حضور در مكان وابسته است .شهرها چه
به عنوان محصولي اجتماعي و چه محصولي فيزيكي داراي عينيتي هســتند كه وجود دارند و

آثار آن وراي ادراك فردي آنها ،واقعي به معناي كامل كلمه مشــخص اســت .با اين وجود،

تجربه بودن در شــهر مي تواند مرز عينيت و ذهنيت در لذت بخش ترين يا هراس انگيزترين
طرق ،مبهم و تار باشد (تاينكس.)202 :1388 ،

خاطره خوب از فضا و محیط های شــهري حضور مجدد انسان را در فضا تضمين مي كند

و منظر شــهر نيز به عنوان عنصري ملموس در ارتباط مستقيم با شهروندان نقش اثرگذاری را

داراســت .براین اســاس دو عامل عمده باعث خاطره انگيزي فضا ميشود .ابتدا نقش انگيزي
به معناي وجود عملكردها ،مفاهيم و ويژگيهاي كالبدي مشــخص و متمايزي اســت كه به

راحتي در ذهن حك ميشوند و دوم برانگيختن احساسات مثبت شهروندان و ايجاد محيطي

مأنوس (پاكزاد .)103 :1385 ،لذا حفظ و تقويت عوامل خاطرهانگيز ابزاري است كه ساكنان

و شــهروندان را به محيط پيوند ميزند و احساس تعلق را در آنها عميق تر ميگرداند .عوامل

بررسی نقش مؤلفه های منظر شهری در ارتقاء سطح احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری

مســایل محيطي كاهش داده و اين موضوع به نوبه خود تأثير جدي بر شكل گيري و افزايش

175

خاطره انگيز ميتوانند كالبدي يا فعاليتي باشند (قاسمي اصفهاني.)165 :1383 ،
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• خوانايي و تصويري روشن از محيط

اگر ساكنان و گروههاي ذينفوذ در فضاي شهري امكان شناسايي خود را در فضا از دست

بدهند احساس امنيت رواني در فضاي شهري به خاطر احساس جرم خيزي به احساس ناامني
تبديل ميشــود (نيومن .)28-20 :1387 ،از این رو ادراك انسان از فضا (منظر) ،نقش بسزايي

در احســاس امنيت و افزايش ســطح رضايت و آرامش از محيط دارد .فضاي خوب شــهري
زماني خواناســت كه واضح باشــد و همانند خواندن يك كتاب درك و فهم شــود .لينچ نيز

در اين خصوص از مهمترين عوامل آشــنايي فرد با محيط و تشكيل تصوير ذهني از محيط را
نقش انگيزي آن محيط ميداند (پاكزاد .)36 :1385 ،تأثير وجود تصويري روشــن از شهر را

ميتوان در موارد ذيل برشمرد:
 -جهت يابي در شهر

 ايجاد حس آشنايي و امنيت در محيط -افزايش عمق و شدت تجارب انساني

 -ايجاد زمينه خاطرات مشترك و پيوستگي بافت اجتماعي (طيبي فر.)1385 ،

• ادراك عمومي و لذت بصري

ادراك عمومي به فرآيند اســتخراج مفهوم از محرك هاي پيچيده در منظر گفته مي شود.

چراکه ادراك انســان از منظر نقش تعيين كننده اي در ایجاد احســاس امنيت در شــهروندان

نســبت به محيط های شــهري دارد .اين ادراك در برگیرنده تابع انبوهي از متغيرهاي دروني
و بيروني اســت که هرکدام تأثیر خاص خود را برجــای می گذارد .مهمترین عوامل مؤثر بر
ادراك انسانی عبارتند از:

 -حواس پنجگانه :بينايي ،چشايي ،شنوايي ،المسه ،بويايي

 -نيازها ،زيستي ،اجتماعي ،رواني و فرهنگي و...

 -كنجكاوي :شناخت محيط و پيش بيني تأثيرات آن

 -زيبايي شناسي :ذوق و سليقه ،زمينه فرهنگي ،تجارب عاطفي و( ...تي.مك اندرو)1387 ،

ادراك محيطي به عناصر فيزيكي در چشم انداز و سلسله مراتب آنها بستگي دارد ،همچنین

عوامل شــخصي ،فرهنگي و آموزشــي نيز در اين امر دخالت دارند .درك مناسب از محيط

ميتواند به احســاس وجود لذت بصري ،زيبايي ،آشفتگي ،تنوع و امنيت و ...در محيط منجر
و به منظور ادراك عمومي از منظر فضا و محيط هاي شــهري ضرورت دارد نوع شــناخت،

فرم

با توجه به تعریف منظــر ،این مقوله مؤلفه های متجلي (عيني) و غير متجلي (ذهني) فرم را

دربر مي گيرد و متضمن تبلور بصري ،كاركردي و معنايي عناصر متشــكله فضا ميباشد .که
با توجه به قابل لمس و حس بودن این موضوع ،معموالً فرمهاي مغشــوش و دارای آشفتگي

بصری ،ذهن مخاطب را به خود معطوف ســاخته و احساس نگراني ،اضطراب ،ترس و تالش
براي خروج هرچه سريعتر از محيط را براي وی به دنبال دارد .در مقابل فرم خوب نیز با توجه
به دارا بودن تعادل ،توازن و تناســب خواهد توانســت يك محيط را براي كاربرانش جذاب،

آرامش بخش و قابل اطمينان نمايد ،این موضوع در نهايت زمینه ایجاد احساس امنيت را در

محيط های شهري هرچه بيشتر فراهم خواهد آورد.

از ایــن رو وجــه محســوس فضا شــامل مــواردي همچون چشــم نــوازي كالبــد فضا يا

تركيببندي،كيفيــت رنــگ و مصالــح از جمله مواردي اســت كــه در مطالعــات زيبايي

شناســي منظرشــهري (البته بعدكالبدي زيباييشناســي) به طورعام به آن اشــاره شــدهاست
(رضــازاده )20 :1386 ،و به طورخاص نيز در بررســي زيبايي منظر ميتوان به ارتقای كيفيت
بصري شــهر شــامل توجه به عواملي همچون تناســب و هماهنگي فرم بنا بــا محيط اطراف،

مصالح ،نحوه و ســبك طراحي بنا را مدنظر قرارداد .نكته حائز اهميت اين اســت كه بررسي
عوامل زيبايي شناسي در منظر شهري این موضوع در رابطه با بنا انجام نمی شود بلكه در رابطه
با پيوند بنا با محيط و زمينه است که نیاز به بررسی وجود دارد.

توجه به شكل ،رنگ و نظم و ساماني است كه با ايجاد تصويري روشن و مشخص ...رويت

محيط زندگي آدمي را آســان ميســر ميدارد .جايي كه آشيانه نه تنها قابل رؤيت است بلكه

به شــدت و به وضوح تمام خود را به تماس حواس آدمي عرضه ميكنند (لينچ.)25 :1372 ،
در اين خصوص سطوح و عناصر عمودي ،تداوم بصري و فضايي ،توجه به اختالف سطحها،

فضاهاي بيرون آمده يا تو رفته در ايجاد رفتار مطلوب ،احســاس امنيت و جلوگيري از ايجاد

بررسی نقش مؤلفه های منظر شهری در ارتقاء سطح احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری

احساس و رفتار كاربران را به وسيله پرسشنامه و بررسي ميداني مشخص نمود.

177

زمينههاي وقوع ناهنجاري نیز تأثيرگذار هســتند« .اندازه فضا نيز آنچنان كه سيته ميگويد در

روابط اجتماعي تأثير دارد» .مامفورد هم موضوع اندازه و تراكم جمعيت را مهم برشــمرده و
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معتقد اســت« :محدوديت در اندازه و تراكم جمعيت براي برقراري روابط اجتماعي ضروري

اســت و مالقات ها و روابط مســتقيم چهره به چهره را به نحو بهتري امكان پذير ميكند (تي.

مك اندرو .)1387 ،همچنين توجه به ابعاد و مقياس انســاني در ساخت شهر مظهر وحدت و

امنيت معرفي ميشــود و پرهيز از ايجاد فضاهاي وسيع با عملكردهاي مجزا و تعريف شده با
هدف ارتقا حضور گروه هاي سني و جنسي مختلف مي تواند به خلق محيط امن كمك كند

(نيومن.)82-83 :1387 ،

برخی از صاحب نظران مانند کالن نیز منظر شــهري را «هنرتناسبات» بیان می کنند .رعايت

تناســبات بصري و انســاني در مقياس فضا باعث هماهنگي و ايجاد نظم شــده و در نهايت با

ايجاد آرامش احساس امنيت را در فضا به وجود می آورد (توسلي .)67-35 :1376 ،همچنين
به كار بردن رنگها ،فرمها و مصالح ميتواند در احســاس امنيت تأثير بگذارد (قائم مقامي،

 .)54 :1389فضاهاي سبز نيز از نظر سيماي ظاهري و جنبههاي روحي و رواني نيز نقش مهمي
خواهند داشت (بحريني.)256 :1377 ،

در جدول شــماره( ،)4شاخص ها و معیارهایی که می توانند در سنجش احساس امنیت در

فضاهای عمومی شهری تأثیرگذار باشند مورد اشاره قرار گرفته است:

جدول ( -)4جمعبندی شاخصهاي سنجش احساس امنیت براساس منظر شهري
مولفههاي
اصلي

احساس امنیت
براساس
منظر شهري

هويت
مكان

خاطره
انگيزي

خوانايي

احترام به نيازهاي انساني

توجه به موضوعاتي چون آرامش ،ايمني
و زيبايي

عدم تمايل به جايگزيني

-

ميزان عالقه

-

انعطاف پذيري

توانايي و قدرت فضا در پذيرفتن عملكردها
و انجام فعاليتهاي گوناگون

سازگاري بصري

متناسب بودن خصوصيات بصري منظر با
عملكرد و معني محيط

تاثير بر مخاطبان

-

حس اعتماد به نفس

-

تمايز

عناصر متمايز كننده منظر از نقاط
ديگر،تعریف هدف مردم از استفاده از
مكان

اثربخشي

وجود منظر متناسب با عملكرد و نوع
فعاليت در محيط

تداوم و پيوستگي

آشنايي و تجربه شخصي فرد از محيط و
منظر

فرهنگ

توجه به آداب ،رسوم و باورهاي جامعه
در منظر

حس تعلق

رضايت فرد از منظر و حس تعلق در محيط

مانوس بودن

-

تجربه در محيط

خاطرات موجود از منظر محيط در ذهن
افراد -تجربه محيط و اثر منظر

جهت يابي

قرائت سهل محيط و راهيابي آسان به نقاط
مختلف

روشني و وضوح

تصوير روشن از فضا در ذهن هر ناظر

وجود راهنما

وجود عناصر راهنما

وجود نشانه

وجود عناصر شاخص منظر و نشانه براي
شناسايي محيط

انطباق فرم و عملكرد

سهولت خوانش فضا در انطباق فرم و
عملكرد
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حس مكان

معيارها

تعريف
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ادراك
عمومي و
لذت
بصري

احساس امنیت
براساس
منظر شهري

فرم و
ريخت
شناسي

زيبايي شناسي (زيبايي)

چشم نوازي كالبد فضا يا تركيب
بندي،كيفيت رنگ ومصالح -رابطه با پيوند
بنا با محيط

جذابيت

-

احساس آشفتگي

وجود اغتشاش و عناصر چشم آزار

تنوع

تنوع فرمها (تنوع عملكردها در حس مكان)

ايمني

توجه به ايمني (تفكيك سطوح تردد)وجود
فضاهاي بي خطر و آزار رسان

نفوذ پذيري بصري

ارتباط بصري با نقاط مختلف

آلودگي

وجود آلودگي هاي تاثير گذار بر زندگي
انساني ،آلودگي صدا ،محيطي(زباله)،
آلودگي بصري....،

سرزندگي

-

شكل و اندازه

وجود نظم هندسي -اندازه مناسب...

روابط و چيدمان

چيدمان مبلمان شهري ،ارتباط مبلمان
شهري با نيازهاي انسان...،

ابعاد و مقياس (انساني)

رعايت و توجه به مقياس انساني

بافت و تزئينات

-

وسعت

وسعت فضا

نور

روشنايي و نور پردازي مناسب بنا در شب،
استفاده مناسب از نور روز

تناسب

توجه به تناسبات فضايي -تناسب منظر با
اندازه فضا

استفاده از عناصر طبيعي

استفاده از فضاي سبز ،درختان و عناصر
طبيعي موجود در محيط

رنگ

وجود رنگهاي آرامش بخش در فضا

یافتههای تحقیق

در ایــن پژوهش بــراي تعيين رتبهبنــدي معيارها و جزء معيارها از تحليل رگرســيون چند

متغيره اســتفاده شدهاست .ارزش هر «وزن رگرســيوني» دامنهي تغييرات متغير وابسته (متغير

ســطح باالتر در درخــت ارزش) را به ازاي يك واحد تغيير در متغير مســتقل (متغير ســطح
پايين تر در درخت ارزش) نشان ميدهد .به دليل اين كه ممكن است متغيرها ،مقياس متفاوتي

داشته باشند؛ لذا باید از «ضرايب رگرسيوني استاندارد شده» يا «ضرايب بتا» استفاده كرد .اين

ضرايب بتا نشــان دهنده اهميت نســبي يك متغير در ســطح پايين تر است .اين موضوع نشان

دهندهي تأثيرگذاري متغير ســطح پايين بر متغير ســطح باالتر در درخت ارزش است .براي
اين منظور هر ســطح از درخت ارزش در مدل ســنجش احساس امنیت نسبت به سطح باالتر
رگرسيون گرفته ميشود (.)33 :1997 ,Van Poll

استفاده شده و نتايج بدست آمده نشان دهنده آن است كه كليه معيارهاي به كار رفته در سه

سطح مدل سنجش احســاس امنیت در محدوده مورد مطالعه با متغيرهای منظر شهری داراي
رابطه معناداري مي باشــند( .)0.05<pدر ادامه نتايج بدســت آمده از مطالعه كمي ســنجش

احســاس امنیت شهروندان براساس منظر شــهری و معيارهاي مورد استفاده ،مورد اشاره قرار
می گیرد .همچنین جهت ســنجش احساس امنیت نیز از آزمون  Tتك نمونهاي استفاده شده

که در جدول شماره( )5مورد بررسی قرار گرفتهاست.

جدول  :5نتايج آماري آزمون  Tيك طرفه احساس امنیت

احساس امنیت

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

550

2.7794

0.31232

0.01937

ميانگيــن امتياز احســاس امنیت در محدوده مورد مطالعه به صورت كلي  2.7794بدســت

آمده و با توجه به اين كه طيف ليكرت مورد استفاده در اين مطالعه از  1تا  5ميباشد بنابراين

عدد  3به عنوان ميانه نظري پاســخها انتخاب شدهاســت .نتايج جدول شــماره ( )6نیز نشــان

ميدهد که ،میان ميانگين احساس امنیت و ميانه نظري (عدد )3اختالف معناداري وجود دارد
(. )p>0.05

جدول()6؛ نتايج آزمون Tيك طرفه احساس امنیت

t
احساس امنیت

-11.392

Test Value = 3
)tailed-2( .Sig
Df
259

0.000

مقدار ميانگين مولفهها بر اساس نتايج حاصل از آزمون  Tيك طرفه برابر  2.7794مي باشد

كه نشان دهنده اين موضوع است كه احساس امنیت در محدوده مورد مطالعه از ديد ساكنين،

پايين تر از ســطح متوسط ارزيابي می شود و در نمودار شــماره ( )1نتایج ،مورد نمایش قرار
گرفته است.

بررسی نقش مؤلفه های منظر شهری در ارتقاء سطح احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری

جهت كمي كردن مدل اســتفاده شــده در محدوده مورد مطالعه نیز از روش مقياسسازي
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نمودار ()1؛ ميانگين احساس امنیت در محدوده مورد مطالعه در مقايسه با ميانه نظري

همچنین الزم به ذکر اســت به منظور بدســت آوردن ميزان احســاس امنیت در معيارهاي

ســازنده آن در سطوح مختلف از آزمون  Tتك نمونهاي اســتفاده شدهاست .براساس مدل

احســاس امنیت در سطح دوم ،شــش معيار «هویت مکان»« ،خاطرهانگیزی»« ،فرم و ساختار»،

«حس مکان»« ،خوانایی»« ،ادراک عمومی و بصری» به عنوان عوامل ســازنده احساس امنیت

بر اســاس منظر شــهری مورد بررســی قرار گرفته اند .در مجموع ميانگين احساس امنیت در

دو معيــار «خوانایی» و «ادراک عمومی و بصری» باالتر از ميانه نظري و در چهار معيار دیگر

پايين تر از ميانه نظري ارزيابي شــده که در جدول شــماره ( )7و نمودار شماره ( )2به تفصیل
مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول()7؛ اولویت بندی معیارها

N

Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

هویت مکان

550

2.1054

0/42587

0/03453

خاطرهانگیزی

550

1.8962

0/48210

0/02654

فرم و ساختار

550

2.2792

0/60749

0/02990

حس مکان

550

2.1647

0/69540

0/04313

خوانایی

550

3.2890

0/70749

0/04358

ادراک عمومی و بصری

550

3.2799

0/70276

0/03164
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در مرحله سوم تحلیل نظر به اهمیتی که دو معیار «خوانایی» و «ادراک بصری و عمومی» در

مرحله پیشــین تحلیل از خود نشان دادند .بررسی این دو معیار به همراه زیر معیارهایی که در
بر می گیرند؛ به عنوان مرحله پایانی تحلیل انجام می شــود .نتایج این بررسی نشان دهنده آن

اســت که مطابق جدول شماره( )8مشــخص می گردد که زیر معیارهای خوانایی در احساس

امنیت شهروندان به ترتیب شامل مؤلفه هایی چون -1 :جهتیابی  -2وجود راهنما  -3وجود

نشانه  -4روشنی و وضوح  -5انطباق فرم و عملکرد بوده و همچنین مطابق جدول شماره()9

اولویت زیر معیارهای ادراک کالبدی و بصری نیز به ترتیب  -1ایمنی  -2نفوذپذیری بصری

 -3زیبایی  -4احساس آشفتگی  -5تنوع  -6سرزندگی  -7آلودگی  -8جذابیت می باشد.
جدول  : 8اولویت بندی متغیرها در معیار خوانایی
ضرايب استانداردنشده

ضرايب
استاندارد
شده

B

Std. Error

ضرايب بتا

جهت یابی

.2

000.

312.

1.895E8

انطباق فرم و عملکرد

.2

000.

213.

1.039E8

000.

روشنی و وضوح

.2

000.

214.

1.354E8

000.

4

وجود راهنما

.2

000.

308.

1.696E8

000.

2

وجود نشانه

.2

000.

269.

1.471E8

000.

3

متغيرها در معیار
خوانایی

T

Sig.

اولويت
بندي متغير

000.

1
5

بررسی نقش مؤلفه های منظر شهری در ارتقاء سطح احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری

نمودار ()2؛ اولویت بندی معیارها

جدول  :9اولویت بندی متغیرها در معیار ادراک کالبدی و عمومی
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متغيرها در معیار
ضرايب استاندارد
ادراک کالبدی و
نشده
بصری

ضرايب
استاندارد
شده

Sig.

اولويت بندي
متغير

زیبایی

0/125

000.

308.

1.696E8

000.

3

جذابیت

0/125

000.

213.

1.039E8

000.

8

آلودگی

0/125

000.

214.

1.133E8

000.

7

نفوذپذیری بصری

0/125

000.

312.

1.895E8

000.

2

احساس آشفتگی

0/125

000.

269.

1.471E8

000.

4

تنوع

0/125

000.

226.

1.354E8

000.

5

ایمنی

0/125

000.

.315

E81.925

000.

1

سرزندگی

0/125

000.

.220

E81.225

000.

6

B

T

Std.
 Errorضرايب بتا

نتايج

امنیت دارای ابعاد عینی و ذهنی اســت .ابعاد عینی براســاس آمار وقوع جرم و جنایت قابل

توصیف است اما ابعاد ذهنی که از آن با تعبیر «احساس امنیت» یاد میشود تأثیر پذیری زیادی
از عوامل روانشــناختی دارد .همچنین «منظر شــهری» اولین نقطه سطح تماس انسان با محیط

اســت که حــواس آدمی با آن مواجه و اطالعــات الزم را از آن دریافت می نماید .مطالعات

نشــان می دهد که هرچه منظر در نگاه شــهروندان عالوه بر بعد زیبایی شناسی آن ،اطالعات

بیشتر و مناسب تری را متناسب با نیاز آدمی در محیط ارایه دهد ،بر احساس امنیت در محیط

می افزاید .چنانچه نتایج پژوهش صورت گرفته بر صحت این موضوع صحه خواهد گذاشت.
نتایج مطالعات نشان میدهد علیرغم وجود امنیت ،احساس امنیت در محدوده مورد مطالعه

(محدوده محله اوین واقع در منطقه یک شهر تهران) از ديد ساكنين ،پايينتر از سطح متوسط
ارزيابي شدهاســت .براساس مدل احســاس امنیت و مطالعات انجام شده در سطح دوم ،شش

معيار هویت مکان ،خاطرهانگیزی ،فرم و ســاختار ،حــس مکان ،خوانایی ،ادراک عمومی و

بصری ســازنده احساس امنیت بر اساس منظر شهری بدست آمده اند .ميانگين احساس امنیت
در دو معيــار خوانایــی و ادراک عمومی و بصری باالتر از ميانه نظري و در چهار معيار دیگر

پايينتر از ميانه نظري ارزيابي شدهاســت .لــذا ميتوان اینگونه نتیجه گرفت که در محدوده
نمونه موردی (محله اوین) شهروندان مشارکت کننده در پژوهش ،خوانایی و ادراک عمومی
و بصری را در احساس امنیت خود مؤثرتر از سایر مؤلفه ها دانستهاند و به ترتیب در هر کدام
لــذا توجه بــه این اولویت ها و پیش بینی راهکارهایی برای تقویت آنها باعث خواهد شــد تا
احساس امنیت شهروندان از محیط تا حد قابل قبولی بهبود یابد.

در مجموع نتايج حاصل از تحليل فضاي عمومی شهري نشاندهنده لزوم توجه به مالحظات

اجتماعــي امنيت در محله اوين اســت کــه يافته هاي پژوهش در نقاط دیگــر نیز قابل تعميم
ميباشــد .توجه به متغيرهايي چون زيبايي ،جذابيت ،پاکي ،نفوذپذيري بصري ،عدم احساس

آشــفتگي ،تنوع ،ايمني و سرزندگي به عنوان زیر متغيرهاي مؤلفه ادارکي کالبدی و عمومی
هستند که بدون در نظر گرفتن مالحظات اجتماعي و ایجاد احساس امنيت در محالت شهري

فاقــد ارزشواقعي بوده و تنها از منظر فضايــي و کابدي قابل درک خواهند بود .بنابراین در
برنامه ریــزی فضایی ضرورت دارد با پیشــبینی راهکارهایی نقش آنها را در ایجاد احســاس
امنیت در محالت شــهری تعریــف نمود .همچنین مؤلفه خوانایی نیز از دیگر مباحثی اســت
که شــهروندان در جهت افزایش ســطح امنیت محله خود به آن پرداخته و این مقوله را مورد

توجه قرار داده اند .این مؤلفه نیز با در برگیری جهت یابی ،وجود راهنما ،وجود نشانه ،وجود
روشــنی و وضوح و توجه بــه انطباق فرم با عملکرد ،تأثیر زیادی بر افزایش احســاس امنیت
محالت شهری خواهد داشــت .این موضوع در جدول شماره  10مورد بررسی قرار گرفته و
راهکارهایی نیز پیشنهاد شده است.

بررسی نقش مؤلفه های منظر شهری در ارتقاء سطح احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری

از این مؤلفه ها از معیارهایی برخوردار هستند که توسط شهروندان اولویت گذاری شده اند.
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معیار

خوانایی

اولویت

زیر
معیارها

راهکار

1

 استفاده از بناها و یا عناصر شاخص در محله می تواند جهت یابی شهروندانرا تقویت نماید.
جهت یابی  -ایجــاد پیوند بیــن کاربری ها با فضای عمومی در ایجــاد جهت یابی مؤثر
است.
 -مشخص نمودن سلسله مراتب دسترسی ها در جهت یابی تأثیرگذار است.

2

 استفاده از تابلوهای راهنما جهت هدایت شهروندان معرفــی ظرفیت هــا و ویژگی های محله برای ایجاد حس تعلق به وســیلهتابلوهای راهنما

وجود
راهنما

3

 اســتفاده از گره به عنوان عاملــی خاطره انگیز و تأثیرانگیز در جهت ایجادخوانایی
وجود نشانه  -استفاده از نشانه ها و نمادهای محلی در ایجاد آشنایی بیشتر با محیط
 توجــه به ویژگی هــای فرهنگی و بومی و نمایش آنهــا در قالب نمادها ونشانه ها

4

 استفاده از روشنایی بر سطح وضوح محیط می افزاید.روشنی
وضوحو  -معرفــی پتانســیل ها و تهدیدهــای موجــود در محیط باعث آگاهســازی
شهروندان خواهد شد.

5

 استفاده از مقیاس انسانی در سطح محدودانطباق
فرم  -توجه به تناسب بناها با فعالیت های عملکردی پیش بینی شده
و عملکرد
 -وجود تناسب بین عملکردهای برنامه ریزی شده با فضاهای موجود

1

2

 برنامه ریزی برای گســترده نمودن دامنه دید شهروندان در محیط اهمیتنفوذپذیری دارد.
بصری  -از میان برداشتن عناصر زاید که باعث محدودیت دید شهروندان می شوند.
 -باز شدن در و پنجره های کاربری های اطراف فضا به محیط

3

 توجه به هماهنگی و تناسب فضاها و کاربری ها با محیط استفاده از رنگ و روشنایی مناسب و مطلوب در محیط برنامه ریزی جهت ایجاد پیوند میان محیط مصنوع با محیط طبیعی (استفادهاز گیاهان و)...

زیبایی

4

 نماها از نظر بصری مناسب سازی شوند. توجه به کف ســازی مطلوب احساس آشــفتگی را تا حد زیادی کاهشاحساس می دهد.
آشفتگی  -آرایش درختان ،گیاهان و فضای ســبز شهری در کاهش آشفتگی محیط
نقش دارد.
 -از بین بردن کنج ها و فضاهای بالاستفاده در فضاهای شهری اهمیت دارد.

5

 توجــه به وجود تنــوع کاربــری و فعالیتی در محله باعث افزایش ســطحتعامالت اجتماعی می شود.
 ایجاد تنوع فرمی و کالبدی نیز محیطی جذاب را برای شهروندان به وجودمی آورد.
 پیش بینی کاربری های متناسب با نیاز شهروندان به ویژه نیازهای اجتماعیو فرهنگی آنها ،محیطی مطلوب برای سکونت به وجود می آورد.

تنوع

6

 اســتفاده از اصول طراحی در اجرای فضای ســبز ،محیــط را دل انگیز ترنموده و سرزندگی را افزایش می دهد.
سرزندگی  -اســتفاده از عناصر طبیعی و درختان و گیاهان سرزندگی و شادابی محیط
را تقویت می کند.

7

 کاهش آلودگی های محیطی افزایش ســطح حضورپذیری شهروندان درمحیط را به همراه خواهد داشت.
آلودگی  -جمع آوری آب های سطحی باعث افزایش سالمت محیط می گردد.
 الیروبی جوی های آب و جمع آوری زباله آز آنها آلودگی های موجوددر محیط را کاهش می دهد.

8

 تالش برای تعریف کاربری ها متناســب با نیاز شهروندان جذابیت محیطرا افزایش می دهد.
 اســتفاده از فضای سبز مناســب و ایجاد پیوند میان عناصر طبیعی و عناصرمصنوع اهمیت دارد.
 -استفاده از مبلمان شهری مناسب ،مطلوبیت محیطی را افزایش می دهد.

جذابیت

در مجموع احســاس امنيت در فضا ،با ایجاد احســاس مطلوبيت ،برقراری آرامش و ایجاد

آســایش در محیط تأمین می گردد که متأســفانه با توجه به توسعه نامتوازن محالت شهری،
افزايش ناهنجاريهای محیطی ،وجود اصوات مزاحم ،وجود انواع آلودگيها با ایجاد مناظری
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ادراک
کالبدی
و
عمومی

ایمنی

 جداســازی ســطح محل عبور عابران پیاده از ســواره رو بر ســطح ایمنیمی افزاید.
 پیش بینی عالیم هشدار دهنده در معابر توجه به رعایت ایمنی را به وسایلنقلیه اعالم می کند.
 استفاده از روشنایی مناسب در معابر ایمنی را افزایش می دهد. استفاده از تابلو راهنمای مسیرها برای مشخص نمودن وضعیت دسترسی ها(یک طرفه یا دو طرفه بودن راه های عبوری)
 توجــه بــه ایجاد نظــارت عمومــی در محــدوده (از طریق فعــال نمودنکاربری های24ساعته ،باز شدن پنجره های بناهای مسکونی به سمت فضاها

نامطلوب به حس آشــفتگي و ناامني در این محالت دامن زده اســت .بنابراین ضرورت دارد

به منظور دســتیابی به احساس امنيت ،به منظر شــهری به عنوان اولین سطح تماس شهروندان
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با محیط که از دریچه نگاه بصری صورت می گیرد توجه ویژه ای داشــت .مطالعات صورت
گرفته بیانگر آن اســت که منظر شــهري با در برگیری ادراك معنايــي و مطلوبيت از فضا با

توجه به دو اولویت «خوانایی محیط» و «ایجاد ادراک عمومی مثبت» نســبت به سایر مؤلفه ها

تا حدود زیادی در ایجاد احساس امنیت در محالت شهری نقش سازنده ای را ایفا می نماید.
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