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چکیده
فضای شهری بهعنوان محیطی که رفتارهای عمومی انسان در آن جریان دارد ،همواره در تعامل
دوسویه با انسان است؛ بنابراین ،این فضا بهعنوان بستری برای فعالیتهای عمومی انسان،
باید بهراحتی قابلدرک و ایمن باشد .درواقع ،امنیت شهری یکی از مؤلفههای مهم و ضروری در
زندگی شهری محسوب میشود که باید آرامش و احساس ایمنی را در فضاهای شهری برای
شهروندان فراهم آورد .پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی تأثیرهای ساختار کالبدی
محیطهای شهری در امنیت فضاهای شهری منطقة ثامن ،با استفاده از تکنیک «فرایند تحلیل
شبکه» ) (ANPتدوین شد .این پژوهش ،توصیفی -موردی است و با مطالعههای اسنادی-
کتابخانهای ،بررسیهای میدانی ،مراجعة مستقیم به سازمانها و با استفاده از ابزار پرسشنامه
انجام گرفت که محدودة مورد مطالعة منطقة ثامن مادرشهر مشهد را شامل میشود .یافتهها
نشان میدهد بیش از  55درصد از شهروندان و گردشگران ،این منطقه را ناامن میدانند و
بیش از  60درصد آنها ،وضعیت نامناسب کالبدی را مهمترین عامل این ناامنی معرفی
کردهاند .براساس نتایج مدل ای ان پی ،بیشترین و باالترین اولویت در توجه به مسائل امنیت
محیطی در فضاهای شهری منطقة ثامن ،مربوط به شاخص «نبود خوانایی ،نمایانی محیط» ،با
امتیاز نرمالشدة  0/579در خوشة بیتوجهی به ساماندهی کاربری« ،نامناسببودن فضا» با
امتیاز نرمالشدة  0/394در خوشة بیتوجهی به مؤلفههای روانی و گزینة «نبود اختالط و
ترکیب مناسب کاربریها» با امتیاز نرمالشدة  0/312است.

کلیدواژهها :امنیت ،امنیت شهری ،ساختار کالبدی ،حوزة شهرداری ثامن ،مشهد.

* نویسندة مسئول09363623599 :

Email: iranapa@yahoo.com
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مقدمه
امروزه با توجه به روند روبهرشد شهرنشینی و ناامنی اجتماعی در شهرها ،مطالعة موضوع امنیت و عوامل کالبدی،
فرهنگی و کارکردی مخل امنیت شهری از دیدگاه شهروندان و کارشناسان شهری و تحلیل آن ضروری است تا براین
اساس و با توجه به اصول و مبانی برنامهریزی و طراحی شهری ،در زمینة امنیت شهری و راهکارهای تقویت آن در این
حوزه تصمیمگیری شود .امنیت کالبدی ،چهرة جدید و مهم امنیت در دنیای معاصر است که در همة سطوح فردی،
اجتماعی و ملی ،توجه نظریهپردازان حوزة «امنیت» را بهخود جلب کرده است (سیف.)7 :1389 ،
فضای شهری بهعنوان یکی از زیرمجموعههای امنیت کالبدی ،از مقولة فضا مستثنی نیست؛ یعنی ابعاد اجتماعی و
فیزیکی شهر ،رابطهای پویا با یکدیگر دارند (مدنیپور .)48 :1379 ،از اینروست که مشکلهای فضاهای عمومی در
شهرها ،موضوع بسیاری از چالشها از جمله امنیت است (مستعدی .)11 :2002 ،در این راستا ،میتوانیم ویژگیها یا
عوامل مؤثر بر پیدایش رفتار مجرمانه را در شهر به دو بخش عوامل یا ویژگیهای کالبدی یا ویژگیهای غیرکالبدی
تقسیم کنیم؛ بهعبارت دیگر ،درصورت پیدایش ناهنجاری در هر بخش از یک شهر میتوان این فرضیه را پذیرفت که آن
ناهنجاری ممکن است به پیدایش رفتار مجرمانه نیز بینجامد (شکل .)1

شکل  .1ویژگیهای مؤثر محیط شهری در پیدایش رفتار مجرمانه

منبع :صالحی82 :1387 ،

از آنجاکه ویژگی مکانها و موقعیتهای وقوع جرم و رفتار آنومیک ،متفاوت است و هر فضای شهری ویژگیهای
منحصربهفردی دارد ،عوامل وقوع جرم ،دارای طیفهایی متنوع و متعدد است .با وجود این ،میتوان آنها را به دو دستة
کلی عوامل فضایی و کالبدی مؤثر و سایر تقسیم کرد .بهطورکلی میتوان گفت در پیدایش جرائم شهری ،عوامل مختلف
در سطوح متفاوت مؤثرند ،اما هر فضای شهری از لحاظ ویژگی ممکن است بزهکاران را برای ارتکاب جرم در وضع
مساعد یا نامساعدی قرار دهد.
فضاهای شهری در طول تاریخ بشر ،همواره عرصة اجرای کارکردهای اجتماعی و پویشهای نهادین جامعه بودهاند.
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این فضاها باید بهگونهای باشند که دردسترس همة شهروندان قرار گیرند .افراد از وجود آن فضاها احساس رضایت و
اطمینانخاطر کنند ،تمامی گروههای سنی و جنسی ،توانایی استفاده از آنها را داشته باشند و در طراحی آنها نکات
ایمنی ،روانشناختی ،زیباشناختی و اکولوژیکی رعایت شده باشد.
یکی از مهمترین عوامل اصلی در عملکرد بهینة فضاهای شهری ،دیدگاههای مردم (شهروندان -استفادهکنندگان)
است .دیدگاههای استفادهکنندگان دربارة امنیت فضاهای عمومی (اولویتها) ،در زمرة مهمترین معیارهای اولویتسنجی و
نیازسنجی این فضاهاست؛ بنابراین ،بررسی توسعة کیفی و کمی امنیت فضاهای شهری منطقة ثامن کالنشهر مشهد،
براساس دیدگاههای شهروندان بهعنوان پایتخت معنوی کشور و حضور بیش از  20میلیون زائر و گردشگر در سال
ضروری بهنظر میرسد .همچنین ،ارزیابی و برنامهریزی برای این منطقه براساس شاخصهای طراحی شهری ،در
دستیابی به توسعة پایدار شهری ،ایجاد سرزندگی ،بهبود کیفیت زندگی و آسایش و رفاه شهروندان مؤثر است.
برایناساس ،با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه» ) 1(ANPتأثیر ساختار فیزیکی -کالبدی فضاهای شهری بر امنیت
محیطی (مطالعة موردی :منطقة ثامن شهر مشهد) بررسی میشود .با توجه به این نکات ،هدف این پژوهش ،بررسی
شرایط محیطی و کالبدی منطقة ثامن و تأثیر آن بر میزان امنیت شهروندان و ارائة راهکارهای متناسب برای بهبود امنیت
محیطی فضاهای منطقه با بهبود کارکردهای کالبدی مکانی ،عملکردی و کارکردی است.
جدول  .1تعاریف کلیدی امنیت از دیدگاه صاحبنظران
نظریهپردازان
امنیت
بالنی
مورس
بوزان
گریزولد
ماندل
ولفرز
خوشفر
غفاری

دیدگاهها
امنیت ،آزادی نسبی از جنگ است (.)5 :2001 ،
امنیت ،آزادی نسبی از تهدیدهای ویرانگر است (.)5 :2001 ،Udovic
امنیت ،آزادی از تهدید و توان دولتها و جوامع برای حفظ هویت مستقل خود است (.)5 :2001 ،Udovic
مفهوم جدید امنیت به چهار زیرگروه تقسیم میشود :امنیت فردی ،ملی ،بینالمللی و جهانی (.)5 :2001 ،Udovic
ارائة تعریفی کامل از امنیت ،مستلزم بررسی مفاهیم کلیدی چون قدرت ،تهدید و اتحادهاست (.)22 :1377
امنیت در معنای عینی ،نبود تهدید دربرابر ارزشهای کسبشده و در معنای ذهنی ،نبود ترس و وحشت ،از جمله علیه ارزشهاست
(.)150 :1962
امنیت پدیدهای ادراکی و احساسی است؛ یعنی برای تحقق آن باید این اطمینان در ذهن تودة مردم ،دولتمردان ،زمامداران و
تصمیمگیرندگان بهوجود آید که ایمنی الزم برای ادامة زندگی بدون دغدغه وجود دارد (.)148 :1380
امنیت ،تولیدی اجتماعی و کثیراالبعاد است که مؤلفههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و دینی -فرهنگی دارد و ایجاد و حفظ و
نگهداری آن ،نیازمند رویکردی همهجانبه به ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و داشتن راهبرد (استراتژی)های جامع است (:1390
.)109
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براساس موارد باال ،پرسش پژوهش این است که کدامیک از عوامل فیزیکی و کالبدی ،بیشترین تأثیر را بر امنیت
حوزة ثامن داشته است؟ در پاسخ به این پرسش ،این فرضیه مطرح میشود که بهنظر میرسد بیتوجهی به ساماندهی
کاربری و نبود اختالط و ترکیب مناسب کاربریها در حوزة ثامن ،بیشترین تأثیر را بر امنیت محیطی محدودة مورد مطالعه
دارد.

مبانی نظری
برای درک مفهوم امنیت کالبدی ،نخست باید تعاریف امنیت» را مرور کنیم .مهمترین تعاریف امنیت ،در جدول  1نشان
داده شد.
امروزه مفهوم امنیت در سیر تطور و توسعة خود ،در زمینهها و عرصههای متنوع و متعدد بهکار میرود و صاحبنظران
علوم مختلف ،هریک از منظری متفاوت بدان مینگرند و آن را بررسی میکنند؛ بهطوریکه سیاستمداران ،از امنیت
بهمثابة اصطالحی بیانی و محرک راهبرد های نظامی ،برای توصیف و تبیین اهداف یک خطمشی یا راهبرد سیاسی
1. Analytic Network Process
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استفاده میکنند .گاهی جامعهشناسان از منظر تحلیلی به مفهوم امنیت مینگرند که امنیت در این معنی ،توانایی یک ملت
در حمایت از ارزشهای داخلی درمقابل تهدیدهای خارجی است .گاهی نیز آنها از ورای این مفهوم ،منطقة مطالعاتی
ویژهای را درنظر میگیرند که شامل تالشهایی برای تبیین و توضیح حاالت و وضعیتهایی است که در چارچوب آنها-
با هدف افزایش و تقویت توانایی حمایت از کیان و تمامیت خویش -خطمشیهایی را طراحی میکنند (خزلی:1391 ،
.)94
درواقع امنیت جامعه ،در سطوح مختلف از نظر فردی و خانوادگی ،روستایی و شهری ،ملی و جهانی مطرح است:
 امنیت فردی و خانوادگی
 امنیت روستایی و شهری
 امنیت ملی و جهانی
در حوزة پژوهشهای شهری ،نظریههای مختلفی در زمینة امنیت ارائه شده است که در جدول  2مهمترین آنها مشاهده
میشود.

نظریهپردازان امنیت
شهری
لئونارد دوهل

جان اشتون
مارشال
ژرژ پیکا
لوسرا
گوهری

جدول  .2مهمترین نظریهها در زمینة امنیت شهری
دیدگاهها
پروفسور لئونارد دوهل ،واضع ایدة شهر سالم در معرفی تیپولوژی نیازهای شهری ،امنیت را در قالب اولین رده از نیازها
(نیازهای اساسی و اولیه) میشمارد و با طرح این پرسش که شهر به چه چیزهایی نیاز دارد تا بهصورت ارگانیسمی سالم
توسعه یابد و به افراد امکان تکامل بدهد ،توضیح میدهد که در مرحلة نخست ،شهر باید توانایی تأمین نیازهای اساسی
شهرنشینان خود مانند غذا ،لباس خانه ،امنیت و ...را داشته باشد (دوهل.)3 :1986 ،
امنیت ،یکی از کیفیتهای غیرقابلجایگزین در ایجاد شهری سالم است (.)16 :1988
مارشال حقوق شهروندی را به سه دستة مدنی ،اجتماعی و سیاسی تقسیم میکند و در این زمینه ،امنیت را یکی از مهمترین
مؤلفههای حقوق اجتماعی بهشمار میآورد (نقدی)27 :1382 ،
بزهکاری ،تابعی از توسعة شهرهاست .مطالعة رابطه بین شهر و بزهکاری ،موضوع مهمی برای جامعهشناسی جنایی است.
تراکم جمعیت شهری ،بزهکاران را بهخود جلب میکند؛ زیرا امکانات وسیعی برای ارتکاب جرم دردسترس آنان قرار میدهد
(.)69 :1370
شهر فضای بسیار مساعدی برای بدکاران و مخفیکردن آنهاست .افراد بیکار در شهرها جمع میشوند و خود را آلودة
بزهکاری میکنند .بههمیندلیل ،آمار جرم در شهرها بیشتر از روستاهاست (مظلومان.)365 :1351 ،
امنیت شهری بهمعنای آرامش ،اطمینان خاطر و هراسنداشتن شهروندان از شهروندان ،فضاهای شهری ،ساختمانها،
سازمانها ،تأسیسات ،زیرساختهای شهری و سایر عناصر مهم در زندگی شهری است که موجب نگرانی و احساس ناامنی
در شهروندان میشود (گوهری.)4 :1387 ،

منبع :نگارندگان

صاحبنظران معتقدند شهرها ،شرایط بسیار مساعد محیطی برای بدکاران و مخفیشدن آنها فراهم میسازند .با
وجود این ،در پیدایش این شرایط نیز عوامل متعددی مؤثرند که از جمله مهمترین آنها ،اندازه ،میزان رشد ،ساختار
فضایی محلهها ،کیفیت توزیع فضایی خدمات و امکانات عمومی ،کیفیت مسکن و الگوی کاربری زمین را میتوان
برشمرد .درواقع ،هریک از عوامل بهصورت بالقوه در ارتباط و تعامل با یکدیگر یا اصطکاک با عوامل دیگر فرهنگی،
اقتصادی و اجتماعی ،نابسامانی و ناهنجاری بههمراه دارند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر مستلزم مطالعة مجموعهای از عوامل عینی و ذهنی و تحلیل روابط علی آنهاست .در این پژوهش ،برای
ارزیابی وضع موجود ،از روش توصیفی و موردی -با تأکید بر جنبة کاربردی آن -استفاده شد .این پژوهش توصیفی-
موردی است و با مطالعههای اسنادی -کتابخانهای ،بررسیهای میدانی ،مراجعة مستقیم به سازمانها و استفاده از ابزار
پرسشنامه در دو سطح انجام گرفت؛ اول ،روش زمینهیابی یا پیمایشی در ابعاد اجتماعی و دوم ،روش پژوهش فضایی-
مکانی در ابعاد فضایی.

بررسی تأثیر ساختار فیزیکی -کالبدی فضاهای شهری بر امنیت محیطی...

467

برای دسترسی به اطالعات مورد نیاز (دیدگاه شهروندان و گردشگران منطقة ثامن) با درنظرگرفتن هدف پژوهش و
بررسی نوع کلی فضای شهری (پارک ،خیابان و بازار) ،درمجموع  200پرسشنامه (حجم نمونه) با استفاده از روش
نمونهگیری وضعی (نمونة نقطهای) و نمونهگیری تصادفی (احتمالی) مکانی ،در فضاهای شهری و مناطق مسکونی،
تجاری و ...منطقة ثامن توزیع شد.
تجزیه و تحلیل اطالعات در این پژوهش ،با استفاده از نرمافزارهای  Excelو  SPSSصورت گرفت .برای شناسایی
وضع موجود نیز از روش و مدل  ANPدر تلفیق با  GISاستفاده شد .شاخصهای مورد استفاده در راستای اهداف و
فرضیه ،با جمعآوری نظرهای شهروندان براساس شاخصهای طراحی شهری مورد نظر ،گردآوری و سنجش شدند.
سوابق و ویژگیهای مدل تحلیل فرایند شبکه
1

فرایند تحلیل شبکهای ،روش جدیدی از «مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره» است که برخالف روشهای سنتی که
برپایة فرضهای مستقلاند ،بهطور نظاممند با انواع فرضهای وابسته بههم عمل میکند ANP .یک تئوری ریاضی
(الگوریتم ژنتیک) است که بهطور نظاممند (وابستگی متقابل و اثر بازخورد معیارها) با انواع وابستگیها سروکار دارد و
بهطور موفقیتآمیزی در زمینههای گوناگون بهکار گرفته شده است (افشاریان .)11 -8 :1386 ،مدل  ANPنهتنها برای
نمونههای کیفی و کمی مناسبت دارد؛ بلکه میتوان با این مدل بر مسائل وابسته در زمینههای مرتبط نیز غلبه کرد
2
(چنگ هنگ ،ANP .)287 -278 :2007 ،مسئلة تصمیمگیری را با بهکارگیری دیدگاه سیستمی توأم با بازخورد
مدلسازی میکند .در ساختار  ،ANPخطوط مستقیم و کمانها ،وابستگی و تعاملهای میان سطوح تصمیمگیری و
حلقهها و همبستگی داخلی بین عناصر را در یک خوشه یا گروه (سطوح تصمیمگیری) نشان میدهد .لوپها و بیضیهای
ترسیمشده در شکل  ،2معیارها ،گرهها یا نودهای داخل لوپ (وابستگی درونی عناصر هر خوشه) را نشان میدهند.
حلقه ارتباط درونی

y
م
یعنی  xتعیینکنندة  yاست؛
ی

x

Cluster
خوشه /گزینه

ارتباط بیرونی

Cluster

بهعبارتی  yوابسته به  xاست.

عنصر /گره

وا
ب
منبع :چنگ هنگ287 -278 :2007 ،
س
ته
جغرافیدانان و به
تصمیمگیران حوزة امور شهری ،با پژوهشهای متنوعی درمورد بهکارگیری مدل  ANPدر زمینة
x
مسائل شهری مواجهاند؛ برای مثال ،توزکایا و دیگران ( ،)2007مدل  ANPرا برای تصمیمگیری در نحوة ارائة خدمات و
شکل  .2ساختار شبکهای /وابستگی درونی و بیرونی 3عناصر

تسهیالت «کالنشهر استانبول» بهکار گرفتند (توزاکایا و دیگران.)14 :2007 ،
چنگ و دیگران ( )2007مدل مذکور را برای تعیین راهبردهای مشارکتی بهکار بردند .پارتووی ( )2006مدل  ANPرا
برای تعیین راهبردهای مکانیابی تسهیالت و خدمات ارائه کرد .لوی و دیگران ( )2007از این مدل برای برنامهریزی
مخاطرات محیطی و تصمیمگیری در وضعیتهای بحرانی یا اضطراری استفاده کردند .هسیه و دیگران ( )2007بهمنظور
افزایش میزان و سطح خدمات هتلها از  ANPاستفاده کردند .این پژوهشها و بسیاری از فعالیتهای انجامگرفته در
)1. Multi Criteria Decision Making (MCDM
2. System – with – feedback
3. Inner & outer dependency
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سالهای اخیر ،رویکرد استفاده از قابلیتهای مدل  ANPرا هرچه بیشتر برای تصمیمگیران حوزة مسائل شهری تبیین
میکند.
معرفی محدودة مورد مطالعه

منطقة ثامن از قدیمیترین مناطق شهر مذهبی مشهد است .این منطقه در مجاورت حرم مطهر امام رضا (ع) قرار گرفته
است؛ بهطوریکه حرم مطهر امام رضا ،بخشی از مساحت این منطقه را تشکیل میدهد (رضوانی .)109 :1384 ،پس از
دهة  1310که مشهد بهتدریج به بیرون از حصارهای شهر توسعه یافت و روزبهروز بر جمعیت و بهتبع آن بر وسعت آن
افزوده شد ،یکی از مناطقی که از این تغییرها تأثیر مستقیم گرفت ،منطقة ثامن است؛ بهطوریکه بافت و ویژگیهای این
منطقه ،در مقایسه با چند سال قبل بهکلی تغییر کرده است.
جدول  .3موقعیت نسبی محدودة مورد مطالعه
راهآهن تا میدان شهید گمنام
بلوار وحدت ،میدان وحدت ،خیابان  17شهریور تا میدان  17شهریور
میدان  17شهریور ،بازار رضا ،میدان بیتالمقدس تا چهارراه خسروی
چهارراه خسروی ،چهارراه شهدا ،راهآهن

شمال
جنوب
شرق
غرب

منبع :شهرداری منطقة ثامن

مطالعة وضعیت این منطقه نشان میدهد که در دهههای گذشته ،تحولهای زیادی در منطقه رخ داده و در راستای
این تغییرها ،بافت قدیمی تغییر کرده است (حنائی جوان و دیگران.)1386 ،
جدول  .4وضعیت کالبدی منطقة ثامن مادرشهر مشهد

میزان
واحد
ردیف
13439
مورد
1
337
هکتار
2
69
هکتار
3
268
هکتار
4
836،44
نفر
5
025،34
نفر
6
منبع :مطالعات طرح جامع شهر مشهد و نگارندگان

عنوان
تعداد کل امالک منطقه
مساحت کل منطقه
محدودة حریم حرم
مساحت منطقه بدون احتساب حریم حرم
جمعیت ساکن در سال 1375
جمعیت ساکن منطقه در سال  1385طبق آخرین برآوردها

منطقة ثامن ،هستة درحالتخریب یکی از بزرگترین شهرهای مذهبی جهان است .درتقابل با گسترة کالنشهری
مشهد ،این منطقه حالتی مخروبه گرفته و به محلهای فقیرنشین تبدیل شده است (شرکت عمران و مسکنسازان ثامن،
 .)1390محدودة بافت ،الگویی کموبیش شعاعی دارد که بدون طرحی از پیشتعیینشده و با گذرهای پیچدرپیچ پدید آمده
و بافتی روستایی را در قسمت مرکزی شهر بهنمایش گذاشته است که بهدالیل قدمت ،عرض کم گذرها ،مشکلهای
سرویسدهی ،کمبود تأسیسات زیربنایی و بسیاری مسائل دیگر ،در زمینة امکانات شهری با معضلهای بسیاری روبهرو
است (همان.)8 :
معیارها و شاخصهای مؤثر کالبدی -محیطی در امنیت منطقة ثامن شهر مشهد

متغیرهای پژوهش ،شامل سه بعد قابلشناسایی وجود فضاهای بدون دفاع شهری ،بیتوجهی به مؤلفههای روانی و
بیتوجهی به ساماندهی کاربری است .عوامل تأثیرگذار در ناامنی با جزئیات بیشتر در شکل  3میآیند.

بررسی تأثیر ساختار فیزیکی -کالبدی فضاهای شهری بر امنیت محیطی...

469

شکل  .3مهمترین عوامل کالبدی مؤثر بر ناامنی در فضاهای شهری منطقة ثامن مشهد

منبع :توالئی و علیزاده1392 ،

معیارها و شاخصهای مؤثر در مدل  ،ANPمبتنی بر امنیت فضاهای شهر مشهد

در تحلیل عوامل مؤثر بر امنیت فضاهای شهری منطقة ثامن شهر مشهد ،معیارها و شاخصهای مختلفی درنظر گرفته
شده است؛ بهطوریکه با ایجاد ارتباط درونگروهی و برونگروهی بین عناصر و شاخصها ،اولویتبندیها در محدودة
مورد مطالعه مشخص میشود .معیارها 1بهعنوان خوشهها( 2گروهها) و گزینهها 3بهعنوان زیرگروه یا زیرشبکه (گره یا
نود) 4تعریف شدهاند .در این پژوهش ،معیارها در سه خوشه (گروه /مؤلفه) و سیزده زیرگروه (نود /عنصر) در طراحی و
پیکرهبندی مدل (شکل  )4بهکار رفت و تجزیه و تحلیل شد.

شکل  .4طرح کلی مدل  ANPمبتنی بر مؤلفهها و زیرمؤلفههای ارزیابی تأثیرهای ساختار کالبدی محیط شهری در امنیت
فضاهای شهری منطقة ثامن شهر مشهد (مدل مفهومی پژوهش)

منبع :نگارندگان

1. Criteria
2. Cluster
3. Alternatives
4. Sub-Networks / Subnets / Node
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کاربرد مدل  ANPدر تحلیل ساختار کالبدی امنیت فضاهای شهری منطقة ثامن
روش وزندهی به خوشهها /گزینهها و شاخصهای مدل فرایند تحلیل شبکه

وزندهی به معیارها و شاخصهای مدل ( ANPخوشهها /گزینهها) براساس خروجی دادهها و اطالعات بهدستآمده از
عملیات پیمایشی در سطح شهر مشهد انجام گرفت که مبتنی بر طیف وزنی مدل  ANPاست و دامنهای عددی از  1تا 9
را شامل میشود (کیانی و ساالری سردری .)155 :1391 ،شکل  ،5نمونهای از روش وزندهی براساس دادهها و اطالعات
حاصل از بررسیهای پیمایشی در سطح شهر در مدل  ANPرا نشان میدهد .انجام عملیات پردازشی و تحلیلی پژوهش،
با استفاده از نرمافزار  Super Decisionsو کتاب راهنمای آن اثر روزان ساعتی انجام گرفت (ساعتی.)114 :2003 ،

شکل  .5نمونهای از روش وزندهی براساس دادهها و اطالعات حاصل از بررسیهای پیمایشی شهر مشهد در مدل ANP
(وضعیت نودها -گرهها در خوشة فضاهای بدون دفاع شهری در مقایسه با خوشة بیتوجهی به ساماندهی کاربری)

منبع :نگارندگان

حل مسائل شبکهای و طراحی مدل  ANPمبتنی بر امنیت محیطی فضاهای منطقة ثامن مشهد

برای تعیین اوزان شاخصها (مؤلفهها و زیرمؤلفهها) و تعیین نوع و شدت اثرگذاری ساختار کالبدی بر امنیت شهری و
ارتباط میان آنها ،محاسبة اوزان ماتریس صورت گرفت .شکل  ،6نمونهای از خروجی ماتریس حد و ماتریس خوشههای
سوپرماتریس وزنی (فوقماتریس موزون /سوپرماتریس نهایی) براساس دادهها و اطالعات حاصل از بررسیهای پیمایشی
تأثیرهای ساختار فضاهای شهری بر امنیت منطقة ثامن شهر مشهد را در مدل  ANPنشان میدهد .عنوانهای سطری و
ستونی ،نام خوشهها را نشان میدهد .گرهها یا Nodeها نیز محاسبه و پردازش شدند.
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شکل  .6نمونهای از نتیجة وضعیت وزندهی کمیتی ،براساس دادهها و اطالعات حاصل از بررسیهای پیمایشی منطقة ثامن شهر
مشهد در مدل ( ANPوضعیت نودها -گرهها در خوشة فضاهای بدون دفاع شهری در مقایسه با خوشة بیتوجهی به ساماندهی
کاربری -اهمیت مساوی تا اهمیت مطلق)

منبع :نگارندگان

شکل  .7نمونهای از حد ماتریس براساس دادهها و اطالعات حاصل از بررسیهای پیمایشی تأثیرهای ساختار فضاهای شهری بر
امنیت منطقة ثامن شهر مشهد در مدل ANP

منبع :نگارندگان

نتایج مدل  ANPو محاسبة وزن نهایی ،مبتنی بر تعیین اولویتها و گزینش راهبردهای ساختار کالبدی در
امنیت فضاهای شهری منطقة ثامن شهر مشهد

شکل  8وضعیت خوشهها (گروهها) را در ماتریس اولویتهای ساختار کالبدی در امنیت فضاهای شهری منطقة ثامن شهر
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مشهد در مقایسه با یکدیگر نشان میدهد و اهمیت و برتری خوشة بیتوجهی به ساماندهی مکانی (با امتیاز نرمالشدة
 )1/000در مقایسه با فضاهای بدون دفاع شهر (با امتیاز نرمالشدة  )0/229و بیتوجهی به مؤلفههای روانی (با امتیاز
نرمالشدة  )0/060را بیان میکند .در این زمینه ،وزن ایدهآل ،وزن نرمال و وزن نهایی ،برای کل خوشهها محاسبه شد
که بهدلیل حجم عملیات و خروجیهای گسترده ،متناسب با اهداف تحقیق ،نتایج اولویتبندیها فقط با تمرکز بر تعیین
اولویتها ارائه میشود تا برای تعیین راهبردهای ساختار کالبدی در امنیت فضاهای شهری منطقة ثامن شهر مشهد
تصمیمگیری شود .در آخرین مرحله ،با توجه به شکلهای  6و  ،7وزن خوشهها و سوپرماتریس حد وزن عمومی ،وزن
نهایی معیارها محاسبه شد .نتایج نهایی برتری اولویتبندیها در سیزده زیرگروه ،بهصورت عددی /وزنی (ماتریس عالی
نرمالشده با وضعیت خوشهها) و بهصورت گرافیکی در شکل  9نشان داده میشود.

شکل  .8مقایسة وضعیت خوشهها (گروهها) در ماتریس ارزیابی تأثیرهای ساختاری عوامل ناامنی در فضاهای شهری
منطقة ثامن مشهد

منبع :نگارندگان

همانگونه که مالحظه میشود ،نود «ناخوانایی و نمایانی محیط» (با امتیاز نرمالشدة  )0/579در خوشة بیتوجهی به
ساماندهی کاربری ،گزینة «نامناسببودن فضا» (با امتیاز نرمالشدة  )0/394در خوشة مؤلفههای روانی و زیرگروه «نبود
اختالط و ترکیب مناسب کاربریها» (با امتیاز نرمالشدة  )0/312در خوشة فضاهای بدون دفاع شهر ،دارای رتبه و امتیاز
بیشتری نسبت به سایر گرهها در هر خوشه بود .برایناساس ،با مقایسة نتایج خوشهها و گرهها (نودها) ،اولویتبندی و
گزینش راهبردهای ساختار کالبدی در امنیت فضاهای شهری منطقة ثامن شهر مشهد (امنیت محیطی فضاهای شهر)
مشخص میشود.
سازمان فضایی این منطقه ،مطابق الگوی محوری تنظیم شده و اطراف گذرهای شبکة اصلی آن ،به کاربریهای
تجاری و عمومی تخصیص یافته است .از چالشهای اصلی این منطقه میتوان به بیتوجهی به فضاهای شهری و نقش
عظیم شهروندی در القای حس تعلق و هویت شهری و نیز مجموعة حرم مطهر امام رضا (ع) اشاره کرد.
در کنار دیگر شرایط منطقه ،ویژگیهای محیطی نیز در وقوع جرم تأثیرگذارند .از اینرو ،در ارتکاب جرم در منطقه
عالوه بر شرایط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،شرایط کالبدی و محیطی ،مهمترین عامل در ناامنی منطقه است.
نتایج نشان میدهد بافت کالبدی موجود در منطقه بهطورکلی ،ارزشهای ویژه ندارد و دربرگیرندة سازمان فضایی
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مغشوش ،گذرهای باریک و پرپیچوخم ،ساختمانهای کهنه و فرسوده و بدون ارزشهای معماری ،بافت پیچیده و نارسا،
نبود مراکز و فضاهای خدماتی مورد نیاز ،نبود امکان ارائة خدمات و تسهیالت شهری ،فرسودگی شبکة تأسیسات شهری
و کمبود فضاهای عمومی است؛ بنابراین ،انتخاب راهبردها و اولویتهای تأمین امنیت فضاهای شهری مشهد ،از طریق
خروجیهای  ANPو تحلیل آن ضرورت دارد؛ چراکه حجم گستردة فعالیتها ،شلوغی و ...در بخش مرکزی شهر و
ساختار فیزیکی و کالبدی منطقة ثامن نشان میدهد این منطقه از نظر فشردگی بافت ،مبلمان و کیفیت ساختار فضایی،
وضعیت مطلوبی ندارد که این امر بر مسائل امنیت محیطی فضاهای شهر تأثیرگذار است .برایناساس ،باید بین مکانها و
کاربری آنها همخوانی و تعادل وجود داشته باشد و در ساختار محیطی ،کارکردهای عملکردی -کارکردی در کنار
کارکردهای کالبدی -مکانی فعال شوند.

شکل  .9اولویت خوشهها (گزینهها) در تحلیل امنیت محیطی فضاهای شهر مشهد

منبع :نگارندگان

نتیجهگیری
در این پژوهش ،مهمترین معیارها و گزینههای تأثیرگذار در امنیت فضاهای شهری (محیطی) حوزة ثامن شهر مشهد ،در
قالب سه خوشه (گروه) و سیزده زیرگروه (گره یا نود) در مدل  ANPطراحی ،وزندهی ،محاسبه ،پردازش و تحلیل شدند.
مقایسة وضعیت خوشهها (گروهها) در ماتریس اولویتهای ساختار کالبدی در امنیت شهر مشهد ،بهترتیب ،اهمیت و
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برتری خوشة بیتوجهی به ساماندهی مکانی (با امتیاز نرمالشدة  ،)1/000زیرمعیار فضاهای بدون دفاع شهر (با امتیاز
نرمالشدة  )0/229و بیتوجهی به مؤلفههای روانی (با امتیاز نرمالشدة  )0/060را نشان میدهد.
خروجیها و نتایج مدل نشان میدهد مهمترین اولویت در توجه به مسائل امنیت فضاهای شهری مادرشهر مشهد در
محلة ثامن ،مربوط به نودهای «نبود خوانایی و نمایانی محیط» (با امتیاز نرمالشدة  )0/579در خوشة بیتوجهی به
ساماندهی کاربری« ،نامناسببودن فضا» (با امتیاز نرمالشدة  )0/394در خوشة بیتوجهی به مؤلفههای روانی و گزینة
«نبود اختالط و ترکیب مناسب کاربریها» (با امتیاز نرمالشدة  )0/312در خوشة فضاهای بدون دفاع است که در
خوشههای سیزدهگانه دارای رتبه و امتیاز بیشتری نسبت به سایر گزینهها در هر خوشه هستند.
نتایج اجرای مدل ،کارایی مدل  ANPرا در تحلیل عوامل کالبدی و فیزیکی مؤثر در امنیت منطقة ثامن شهر مشهد
(برای هر خوشه و نود بهطور جداگانه و برای کل مدل بهصورت یکجا) نشان میدهد .اولویتبندیها در سیزده زیرگروه
(نود) ،بهصورت عددی (نرمالشده با وضعیت خوشهها) و بهصورت گرافیگی ارائه شدند .نتایج نشان میدهد نودهای
«کارکرد فرهنگی -اجتماعی» (با امتیاز نرمالشدة  )0/539در خوشة شاخص عملکردی /کارکردی مؤثر بر امنیت
فضاهای شهری« ،فشردگی بافت» (با امتیاز نرمالشدة  )0/353در خوشة شاخص مکانی /کالبدی و «بازار مرکزی شهر»
(با امتیاز نرمالشدة  )0/349در خوشة فضاهای عمومی شهر ،در بین خوشههای پانزدهگانه ،رتبه و امتیاز بیشتری در
مقایسه با سایر گرهها در هر خوشه (باالترین اولویت برای توجه به مسائل امنیت محیطی فضاهای شهر) دارند .براین
اساس ،با مقایسة نتایج خوشهها و گرهها (نودها) ،تأثیر ساختار فیزیکی -کالبدی فضاهای شهری بر امنیت محیطی مشهد
مشخص میشود.
با توجه به تجزیه و تحلیل معیارها و خوشهها و نتایج مدل مجازی ( network basedنتایج آزمون مدل) و تطبیق
آن با وضعیت فعلی امنیت محیطی فضاهای شهر مشهد ،راهبردهای توسعة آن از طریق معیارها و گزینههای درجة اول،
درجة دوم و درجة سوم در اولویتبندی تعیین شدند .با توجه به ارزیابی انجامگرفته و نتایج پژوهش ،در راستای بهبود
وضعیت و افزایش سطح امنیت محیطی فضاهای شهر مشهد ،پیشنهادهای پژوهش عبارتاند از:
 کاهش تراکم جمعیت از طریق پراکنش خدمات شهری و گردشگری در سطح شهر؛
 بازطراحی «فضاهای شهری» ،بهگونهایکه ناسازگاری اجتماعی را کاهش دهد ،نظارت طبیعی در «مناطق گذار
شهری» ،افزایش و ایجاد و پراکنش فضاهای «عمومی» و «نیمهعمومی» بهصورت متوازن در شهر؛
 ایجاد مکان رفتار؛
 حذف فضاهای بدون دفاع شهری و جانبخشیدن به فرم ،فضا و کالبد عاملی فضااهای بادون دفااع شاهری ،از
طریق راهبردهای سازماندهی ،راهبرد مکانیابی و راهبرد طبیعی (محیطی)؛
 مشخصکردن نقش الگویی محلهها در شهر؛
 بهبود کیفیت شبکة معابر و حذف موانع فیزیکی و کاربری مزاحم در طول مسیر پیادهروهای منطقه بهویژه محله-
های نوغان و باال خیابان؛
 تناسب بین فرم ،کالبد و کارکرد (بافت) در محلههای طبرسی و سایر نقاط منطقة ثامن؛
 افزایش میزان نفوذپذیری و قابلیت دسترسی به فضاهای شهری؛
 بهرهگیری از سلسلهمراتب فضاهای شهری (قلمروی عمومی ،نیمهعمومی ،نیمهخصوصی و خصوصی)؛
 کنترل دسترسی (کاهش دسترسی مجرمان) از طریق نظارت عمومی بر معابر و مسیرهای دسترسی به اماکن و
فضای شهری در سراسر منطقه؛
 افزایش شدت فعالیتها و تعداد افراد در فضاهای شهری (حذف مناطق کور و راکد شهری) و فعالکردن اقتصاد
شبانة منطقه ،بهویژه در محلههای چهارباغ و پایین خیابان
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