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  اصفهان وندانت شهرامنیّاحساس  برتأثیر وجود مناطق نظامی 

 (55و  44)مطالعة موردی: پادگان 

 2 دستنايی رنجبر کرامت ،1 ذکی ياشار
 

 چکیده

اطق شده بودند در من بیرون شهرها احدا  ناطق نظامی که درشهرها، بسیاری از مه ویژه در کالنبا گسترش شهرها و شهرنشینی ب

ی بر فهان تأثیراند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا وجود مناطق نظامی در شهر اصمسکونی شهر قرار گرفته

 ای بین فاصله از مناطق نظامی در شهر و امنیته رابطهچمسافت  گذارد؟ از طرفی با در نظر گرفتن بُعدامنیت شهروندان می

شده ین موضوع بررسی و پرسشنامه طیف لیکرت ا SPSSو  GIS افزارشهروندان وجود دارد؟ بر این اساس با استفاده از نرم

ه اصفهان و ب 55و  44گان دهد زنان و دختران جوان و پسران نوجوان با کاهش فاصله نسبت به پاداست. نتایج پژوهش نشان می

احتمال حمله یابد. همچنین ساکنین منازل مسکونی در زمان جنگ با توجه به شدت کاهش میویژه در شب احساس امنیت آنان به

 ادگان احساس امنیّت باالپو با افزایش فاصله از  متر کامالً پایین است 1500هوایی به مناطق نظامی احساس امنیت آنان تا فاصله 

 رود.می
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 مقدمه

توان دریافت که شهرنشینی دارای پیامدها و تبعات گوناگونی برای نشینی، میبا نگاهی به رشد و گسترش روند شهر

امنیت اجتماعی  موضوع .(1394:681)شماعی،  است امنیت شهروندان مقوله مباحث ترینمهم از ساکنان آن است، یکی

توجه هم نقش قابلهای اخیر موردتوجه محافل علمی و پژوهشی قرارگرفته و دلیل آنازجمله مباحثی است که در سال

های پیشرفت یک تر بحث احساس امنیت اجتماعی در تهدید و یا تقویت زیرساختمقوله امنیت اجتماعی و از آن مهم

ویژه در کشورهای پیشرفته است های جوامع معاصر، بهترین دغدغهاحساس ناامنی، از مهم چنیناجتماع است هم

 ترینمهم از آن، از ناشی هایآسیب و است شهرها در زندگی کیفی هایشاخصه از امنیت (. امروزه683:1394)آهار، 

 که هستند هاییمکان از جمله شهر، عمومی فضاهای میان، این. در روندمی شمار به امنیت مختلف پیامدهای

 با که اندعقیده این بر نظرانصاحب از بسیاری اساس، این بر. پیونددمی وقوع به هاآن بستر در اجتماعی هاینابهنجاری

امنیت  لهأمس .(Bonds, 2005:187)داد  افزایش افراد در را امنیت احساس توانمی آن تلطیف و فضاها کاریدست

کلیه موضوعات  شود، بلکه باید بهاً به بودن یا نبودن جنگ، آشوب یا بحران در جامعه محدود نمییا عدم امنیت صرف

طورکلی امنیت به( 30: 1388صمدیان، ) تواند به از بین بردن حسن اعتماد و آرامش فرد مؤثر باشداجتماعی که می

وضعیت آرامش و اطمینان خاطر  ن از ترس،شود که در آن به خاطر مبرا بودنوعی احساس روانی گفته میعمدتاً به

توان گفت که اساس زندگی شهری بر محور دو اصل امنیت و آسایش قرار و می (3:1386هندیان، ) شودحاصل می

های ها و زیرساختهای مدرن برای تخریب سامانهبعد از جنگ جهانی دوم، استراتژی (.169:1385ربانی، ) دارد

هایی که موجب بحران ای برخوردار شد و پدیدهالعادهظامی در شهر از اهمیت فوقزندگی شهر منجمله مراکز ن

 :Castells, 1998).کند شدت پدیده شهر و شهرنشینی را تهدید میشود در شهرها بهمی های اجتماعیواگرایی گروه

ل حمالت بیرونی بنا شدند دژها و مناطق نظامی درگذشته در بیرون یا حاشیه شهرها و برای حفاظت شهر در مقاب (67

ها و مراکز نظامی در مرکز و مجاورت شهرها قرار گرفتند و سرعت این پادگاناما با گسترش شهرنشینی و شهر به

های نظامی در مرکز و حاشیه شهرها قرار شود که اماکن و پادگاناکنون در بسیاری از شهرهای ایران مشاهده می

ها، منظر شهری و از طرفی وجود نظامیان و پادگان در زمان حال وضعیت پادگانرسد وجود اند. به نظر میگرفته

 آورد.ناخوشایندی را برای شهروندان به وجود می

 لهأمسبیان 

 ود مطمئناًشانچه این خواست ذاتی افراد با چالش مواجه است و چن ترین دغدغه انسان در طول تاریخ بودهامنیت مهم

منیت با تأمین نخواهد شد. با گسترش زندگی اجتماعی و شهرنشینی این احساس اانسان  احساس آرامش روانی

ا حاشیه یجمله مواردی است که با گسترش شهرها در مرکز و  از های گوناگونی مواجه شده است. مناطق نظامیمؤلفه

نچه بیش اصفهان آ نقشه شهر بررسی هروندان را با چالش مواجه ساخته است. بارسد احساس امنیت ششهر به نظر می

 55و  44های ادگانوجود مناطقی با وسعت گسترده در مرکز و پیرامون شهر است. پ آیدیاز دیگر موارد به چشم م

 شرقی،شمال در بابایی یدشه هوانیروز پادگان است، شده کشیده شرقیجنوب تا غربیجنوب نیروی زمینی ارتش که از

ن جنوب شهر، اصفها در یر شرق اصفهان، پادگان بالگردد موشکی پادگان و غربیجنوب در هوانیروز آموزشی پادگان

شود بادر میذهن مت که با مشاهده مناطق نظامی در مرکز و پیرامون شهر اصفهان به یده است. لذا سؤالکررا محاصره 

 ؟ی داردتأثیر چه  اصفهان شهروندان شهر امنیت وضعیت بر های نظامیاین است که: وجود پادگان
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 روش تحقیق

 از روش ازین موردی هادادهی آورجمعتوجه به اهداف تحقیق برای این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با 

اج استخر ساس امنیت شهروندیاح تأثیرگذار بر هایشاخص لعات،مطابر اساس  شده واستفاده پیمایشی  ی واکتابخانه

باخ ونریق آزمون آلفای کرطو ابتدا از  شده هیته با طیف لیکرت ها پرسشنامهشاخصا در نظر گرفتن این و ب شده

متر و سه کیلو ظامی به شعاعبا توجه به مناطق ن حجم نمونه با فرمول کوکران .شده است تائید هاپرسشنامهمیزان پایایی 

شهرداری اصفهان،  مهآمارنا) نفر است 469484در شعاع منطقة مورد مطالعه که  13و  6و  5قرار گرفتن جمعیت ناحیه 

 عنوان جامعه آماری مشخص شد.نفر به 383( 1394

 
و  Chi-Square Testsیق از طر و spssافزار نرمدر محیط  هاداده واردکردنبا  ،هاپرسشنامهو پس از تکمیل 

گرافیکی  و GIS افزاررمنبا بکار گیری  و است شدهپرداختهبررسی روابط بین متغیرها  به /5با خطای  پیرسون کای دو

 .شده استبه ترسیم منطقه مورد مطالعه و نتایج حاصله پرداخته 

 پیشینه تحقیق 

 هر تا بهستره شدر زمینة تهدیدات مراکز نظامی در مرکز و حواشی شهر اصفهان در زمان حمالت نظامی بر امنیت گ

ل زیر گرفته که در جدوگران انجامحال تحقیقی صورت نگرفته است اما این موضوع در شهرهای دیگر توسط پژوهش

 کنید:مشاهده می

 : بررسی سوابق پیشین پژوهش1جدول 

 نتیجه تحقیق محقق سال عنوان تحقیق

پذیری شهر بندی آسیبارائه مدل پهنه

 اهواز در حمالت نظامی
1393 

 حسنعلی 

 فرجی سبکبار

پذیری تنها یک درصد از مساحت شهر اهواز از آسیب

 کم برخوردار است

های عمومی محله بندی ساختماناولویت

 در زمان بحران با رویکرد پدافند غیرعامل
1395 

سید باقر 

 حسینی

اولویت حمله دشمن در زمان جنگ مراکز نظامی و 

 انتظامی است

یابی جهات بهینه استقرار مراکز مکان

 نظامی
1393 

محمدحسن 

 یزدانی

 و با توجه به جات گسترش شهر اردبیل مراکز نظامی

انتظامی شهر اردبیل از وضعیت مساعدی برخوردار 

 نیستند

یابی پادگان نظامی با رویکرد پدافند مکان

 جام(موردمطالعه: تربت) غیرعامل
 علی سعیدی 1392

عنوان بهترین جانمایی پادگان در نقطه بهتعیین سه 

 جامتربت

معیارها توسعه مجدد اراضی نظامی با 

 رویکرد مدیریت بحران
 فرشاد نوریان 1395

صورت چندمنظوره باشد تا در ها بهگسترش پادگان

 صورت بحران بتوان کارکرد آن را تغییر داد

 -تحلیل راهبردی تحوالت فضایی

 کارکردی در پهنه حریم جنوبی تهران
1395 

 رساله دکتری 

 حمید بحرایی

ترین نقاط تهدید در منطقه های نظامی مهمپادگان

 جنوب است.

مالحظات نظامی ـ امنیتی در تحلیل 

 آمایش و مکان گزینی مراکز نظامی
1390 

 زرقانی هادی

 هادی اعظمی

 اولین اهداف دشمن در حمله نظامی مراکز و استقرار

 های نظامی کشور است.گاه
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 مفهومی ه نظری چارچوب

ریزی کرده جتماعی را طرحپس از جنگ سرد، باری بوزان به بررسی و گسترش مفهوم امنیت پرداخته و مفهوم امنیت ا

است وی و همکارانش این توسعه مفهومی را از طریق توجه به ابعاد مختلف امنیت، شامل امنیت سیاسی، اقتصادی، 

مفهوم « هراسها و دولت مردم،»کتاب (. وی برای نخستین بار در 38:1998بیلگین، ) اجتماعی و نظامی انجام دادند

( از نظر بوزان امنیت 1998:4، 2ویور 1بوزان) ی از ابعاد امنیت ملی مطرح نموده است.یکعنوان امنیت اجتماعی را به

ای شود که فرد، خود را عضو یک گروه اجتماعی بداند و معتقد است در بحث امنیت، حوزهزمانی برای فرد مطرح می

مورد  کند،احساس تعهد و تکلیف میدر برابر آن  داند وبدان متعلق می« ما»مفهوم واسطه از حیات که فرد خود را به

ای که باعث ایجاد اختالل در احساس تعلق و همبستگی اعضای یک گروه شود، نظر است. بنابراین هر عامل و پدیده

(. 3:  2000بوزان، ) گردددر واقع هویت آن گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتماعی آن قلمداد می

امنیت: چارچوبی برای »کتاب کند و در ین امنیت را ذهنی و مبتنی بر تصمیم بازیگران معرفی میبوزان، نقطة آغاز

از نظر وی امنیت ملی از چند بخش تشکیل  یک بخش مهم از آن را به امنیت اجتماعی اختصاص داده است.« لیتحل

بوزان ) عی رابطه برقرار کرده استشده است که امنیت اجتماعی بخشی از آن است وی بین امنیت ملی و امنیت اجتما

 (.42:1998ویور، 

گیدنز امنیت اجتماعی را شامل تمهیداتی برای حفظ زندگی اعضای یک جامعه و سپس حفظ راه و روش زندگی آنان 

 ها، روانشناسان، مکتب کارکردگرایی ساختاری و نظر دورکیم،مدرن( میتار با دیدگاه پست1377:627، 3گیدنز) داندمی

نظمی اجتماعی که معتقد است های شکسته و تئوری اختالل و بیی پنجرهگاه مربوط به محیط زندگی، نظریهدید

ی احساس امنیت آنان است. افرادی که در فضای ویژهفضای شهر ازجمله عوامل تأثیرگذار بر احساسات افراد به

رافشان ضریب امنیت باالیی را نسبت به کسانی برند به لحاظ ایمن بودن محیط اطفیزیکی ـ اجتماعی سالمی به سر می

هایی است که باعث به وجود آمدن ناامنی در جسم و روانشان نظمیدارند که فضای اطرافشان آکنده از اختالالت و بی

(. فیکر هرگونه ناهنجاری در فضای 108:1392بهیان و فیروزآبادی، ) دهدگردد و ضریب امنیت آنان را کاهش میمی

 داندی ناامنی به شمار آورده و انبوهی جمعیت در شهرهای بزرگ خطری برای امنیت پایدار شهری میمقدمه شهری را

 (181:1385رهنمایی و پورموسوی، )

 را محیط که جتماعیا فرآیندهای و فیزیکی فضای تعامل به شهری امنیت تبیین در شهری پردازنظریه جاکوبز جین

 ایجاد جاکوبز. کرد تأکید وفقم و امن محیط یک ایجاد در عاملی عنوانبه فضا بودن فعال بر و نموده توجه سازندمی

 عنوانبه را هافعالیت این از طبیعی هایمراقبت و خیابانی هایفعالیت و خیابان سطح از فعال هایاستفاده حرکت،

 آن هایالیه و هابانخیا میعتج کالبدی، بعد در. کندمی قلمداد شهری خوب محیط یک ساختن جهت در هاییمؤلفه

 خوبیبه که هستند هاییآن شهری هایمحیط بهترین و است شهری امن محیط یک ایجاد در کلیدی هایمؤلفه عنوانبه

 (.44:1389 زاده،الیاس) کنندمی ترویج را عمومی امنیت و اندشدهیکپارچه  شهر الگوی با

                                                           
1 Barry Gordon Buzan 

2 Weaver 

3 Anthony Giddens 
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 مفاهیم تحقیق

 1امنیت

 زیر عبارت با ار واژه این آکسفورد فرهنگ. است مختلف مخاطرات از رهایی معنای به عام ردکارب در« امنیت» واژه

 و کینگ) شودمی محافظت خطر از یا نبوده خطر معرض در موجود یکآن در که شرایطی”:است کرده تعریف

 یا «ترس از آزادی احساس» روی بر امنیت، کلی مفهوم درباره لغات فرهنگ در مندرج تعاریف(. 787 :1383موری،

 (46:1379ماندل، ) تأکید دارند است، روانی و مادی امنیت بر ناظر که« یمنیا احساس»

ویند. در مله را گید و حامنیت در لغت، حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله یا آمادگی در برابر رویارویی با هر تهد

 شود کار برده میالمللی به یت ملی و بینعی، امنصورت امنیت فردی، امنیت اجتمااصطالح سیاسی و حقوقی به

 (.36:1384آشوری، )

ها ن آنست داددامنیت فردی: حالتی که در آن فرد فارغ از ترس آسیب رسیدن به جان و مال یا آبروی خود یا از 

ترك ممکن آمیز افراد در یک جامعه، تنها در صورت رعایت قواعد مش(. یک زندگی مسالمت37همان: ) زندگی کند

ت ماعی فراغهایی باشند که بتوانند به این هدف برسند. امنیت اجتاما این قواعد مشترك باید واجد ویژگی گردد؛می

ا جامعه ر خشی ازهمگانی از تهدیدی است که کردار غیرقانونی دولت یا دستگاهی یا فردی یا گروهی در تمامی یا ب

 (.38همان: ) پدید آورد

 تامنیت و احساس امنی

نکند. در  امنیت احساس خانواده و فرد ولی باشد داشته وجود پلیسی و انتظامی از نظر امنیت است جوامعی ممکن در

 امنیت احساس و مسأله عینی بعد شود. امنیتمی تلقی اجتماعی و روانی فردی، عوامل از تلفیقی امنیت احساس واقع

 ناامنی احساس مهم دالیل از آید. یکیمی پدید متعددی دالیل هب امنیت عدم شود. احساسمی تلقی ذهنی بعد عنوانبه

 در امنیت مخل عوامل از ایپاره دلیل به خانواده و افراد و باشد جامعه یک بر حاکم خاص وضعیت و موقعیت دلیل به

 وجود دمع یا وجود میزان از شهروندان روانی احساس به جامعه یک در امنیت احساس بکنند. ناامنی احساس جامعه،

 است، ترپایین جامعه آن در امنیت احساس باشد باالتر جرم فراوانی میزان هر چه و شودمی ناشی جامعه آن در امنیت

(. 134:  1382 کالهچیان،) یاجتماع نه باشد داشته فردی و روانی ریشه است ممکن امنیت عدم احساس این گاهی اما

 از جمله گیرند قرار فردی و اجتماعی متعدد عوامل تأثیر تحت تواندمی اجتماعی متغیر عنوان یکبه امنیتاحساس 

 سرمایه میزان اجتماعی، نابرابری به توانمی گذارند،می تأثیر جامعه یک در اجتماعی امنیت احساس بر که عواملی

 سن، جنسیت، مثل ایزمینه عوامل و اجتماعی اعتماد مشترك، هایارزش به پایبندی مشارکت، دسترس، در اجتماعی

 اینکه از هراس فقدان معنای به امنیت احساس نی(. همچن1383 آشتیانی، میری) کرد و نظایر آن اشاره خانواده نوع

 هایآزادی و حقوق به نسبت بیم و هراس نبود به و نیفتد مخاطره به یا گیرد قرار مورد حمله انسانی هایارزش

(. 149: 1388 سپهر، فوالدی و نوروزی) است بودن خاطرجمع و قلب آرامش ایمنی، خاطر، آرامش و اطمینان مشروع،

 فرد که زمانی درواقع شودمی اطالق خطر و بیم اضطراب، از انسان رهایی احساس به امنیت احساس دیگرعبارتبه

 د،دهنمی قرار تعرض و تهدید مورد را وی سالمتی یا مال جان، خطری اجتماعی تعامالت و جامعه در کند احساس

 امنیت، کنندهتأمین هایارگان به اعتماد طریق از امنیت احساس این است امنیت احساس دارای فرد گفت توانمی

 دیگران به فرد ورزی اعتماد درجه بنابراین شود.می تأمین و غیره دوستان شبکه خانواده، اقتصادی، نظام مدرسه، دولت،

 (.30: 1386 گروسی،گردد )می تلقی وی امنیت احساس درجه تعیین برای مناسبی مشخصه
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 1امنیت شهری

 در شهروندان قانونی و مشروع هایآزادی و حقوق به تعرض و تهدید هر گونه از فراغت معنی به شهری، امنیت

 تعهد، نههرگو از دوری احساس و خطر و ترس از رهایی مفهوم به امنیت، (.29:1383کارگر، ) است شهری محیط

 ساختارهای با عمیقی پیوند معنا این به امنیت،. است بوده زندگی آغاز از هاانسان اساسی و یاصل نیازهای از یکی

 کاربردی و فنی علمی، هایبحث از شهری امنیت(. 130:1392هزارجریبی، ) دارد جامعه فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 انتظامی علوم جغرافیا، حقوق، شهری، یشناسجامعه چهارچوب در ایرشتهمیان موضوع عنوانبه اکنون که است مهمی

 (.15:1390صالحی،) دارد سروکار شهرهاکالن ساکنان ویژهبه شهروندان، آحاد سرنوشت با و شودمی بررسی امنیتی و

 اجتماع یک دتسعا و است انسانی جوامع توسعه بسترساز امنیت احساس و سالم اجتماع یک زمینهپیش امنیت،

 از منیتا احساس مستلزم شهر عمومی فضای در مردم حضور. است آن از ناشی احساس و امنیت بقا و حفظ درگرو

. است ناامنی ساساح یا ترس عمومی، فضاهای در مردم حضور تهدیدکننده عوامل ترینمهم از یکی. است آنان سوی

 رشد راه سر بر مانع یجادا با و کندمی مختل روزمره زندگی در را سالمتی و نشاط عمومی، فضاهای و هامکان ناامنی

 و شهرنشینی گستردگی هب توجه با امروزه. کندمی تحمیل جامعه بر را زیادی هایهزینه عمومی، مشارکت و فرهنگی

 شهرها در امنیت قویتت راهکارهای و بر آن مؤثر عوامل امنیت، موضوع مطالعه شهرها، در اجتماعی هایناامنی رواج

 هایفهمؤل بررسی لذا. است برخوردار بیشتری حساسیت از مرزی شهرهای در عموضو این و است یافته ضرورت

 شهری پایدار وسعهت و سالم شهر های معیارهای از و بوده شهری ریزیبرنامه اهداف از که امنیت و آسایش رفاه،

 (.25:1389کامران، باشند )می

 برخی و بسیارند شوند،می بزرگ شهرهای امنیت کاهش یا تهدید موجب و برندمی بین از را شهری امنیت که عواملی

 محفوظ دید از معموالً فضاها، این از برخی. هستند شهرها امنیت تهدیدکننده اصلی عوامل از یکی شهری، فضاهای

 مردم واکنش. شوندمی محسوب ناهنجار و غیرمجاز هایفعالیت برای مطمئنی و دنج فضاهای خاطر، همین به هستند؛

 میزان حداقل، یا کنند، یدور خطرات از آنان که شودمی باعث فضاهایی، چنیناین در شدن قربانی از ستر به، نسبت

 مکان یک در تنهانه م،مرد حضور عدم به منجر تواند،می خود این که دهند کاهش را خود گرفتن قرار خطر معرض در

 (Zukin.1995:112). شود  هامانَک همچون عمومی فضاهای بیشتر در بلکه خاص،

 مديريت شهری و امنیت

ر با در نظ منظور ارتقای مدیریت پایدار مناطق شهری در سطح محلیمدیریت شهری عبارت است از اداره امور شهر به

ان های ملی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی کشور یا عبارت است از یک سازمداشتن و تبعیت از اهداف سیاست

کالبدی  وربط در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی ای رسمی و غیررسمی مؤثر و ذیگسترده، متشکل از عناصر و اجز

 (.4:1385رضوانی، ربوطه )مجانبه و پایدار شهر حیاط شهری با هدف اداره، کنترل و هدایت توسعه همه

 شدر در و کرده ایجاد شهروندان امنیت برای را، بسیاری مشکالت شهری، نامطلوب هایمحیط حاضر، قرن در

 در مردم و یابدمی افزایش جرائم نرخ بازد،می رنگ امنیت ها،آسیب این گسترش با. اندبوده مؤثر اجتماعی هایآسیب

 آن، در نتیجة که شودمی دوچندان آنان، در دلهره و ترس اتفاقی، هر با و کرده عمل اجتماعی، محتاطانه هایکنش

سازی ایمنی از امنیت شهری و بهینه ریزی کارآمد درزمینهبرنامه نیبنابرا. کندمی پیدا افزایش جامعه در ناامنی احساس

ریزی کارآمد در جهت پیشگیری از عدم آرامش روانی و ایجاد احساس آرامش و طریق حکمروایی، مدیریت و برنامه

 واسطه آن فضای شهری از مطلوبیت برخوردار شود.امنیت از جمله وظایف مدیریت شهری است تا به
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 های امنیتژگیوي

تدریج و ه ین مفهوم باتقدم دارد. « جامعه»و « اجتماع»مفهوم امنیت، قدمتی به وسعت تاریخ بشر و از جهتی به مفهوم 

 گیرند.و نه اسلحه( سراغ می)یت را در توسعه ای که امروزه امنگونهای یافته است. بهبا توسعه بشری تحول و ابعاد تازه

دم خوف عترین وظیفه حکومت برشمرده شده است. امنیت در خود حامل معانی اطمینان، اساسیعنوان تأمین امنیت به

دیهی ب ه است.ه نهفتو در امان بودن و نهراسیدن است، یعنی از احساس امنیت تا ایمنی و اطمینان خارجی در این واژ

منیت ادی چون در این حالت ابعااست امنیت ذهنی و عینی از بعد فردی به امنیت اجتماعی وابسته است و امنیت 

های امنیت کل ویژگی (. در37:1383کارگر، ) گیردشغلی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، غذایی، جانی را هم در بر می

 :عبارتند از

 گیرد.ای را که برای اداره امور جامعه ضروری است، در برمیـ امنیت جامع است؛ یعنی هر حوزه

 د.کل امنیت صدمه میزن یعنی فقدان امنیت در هر بعد از ابعاد متصور آن، بهناپذیر است؛ ـ امنیت تجزیه

 ـ امنیت ذاتی است؛ ذاتی به معنای عدم نیاز به علت و دلیل گریز است.

 ـ امنیت یعنی مصونیت و نیاز به مصونیت و عامل مصونیت و مدافع مصونیت.

 ـ امنیت و عدالت که مقدم بر همه امور است.

 کس.نه بالع گی امنیت و سایر شئون حیات اجتماعی و فردی انسان تابع سطوح امنیت است،ـ ضریب همبست

 (.49:1378حاجی، مؤذن) ای ادراکی و احساسی استـ امنیت پدیده

 شهر

 اند:محققان و پژوهشگران تعاریف مختلفی را از شهر ارائه داده

 (.14:1378ترین اشکال ممکن آبادی انسانی است )احمدی، شهر کامل -

یافته و باگذشت زمان رشد یافته ای خاص ایجاد شده و در فضا تکاملای است مکانی ـ زمانی که در نقطههر پدیدهش -

 (.211:1383حبیبی، ) است

ود را به های سنگی هستند که مفاهیم تاریخی و فرهنگی خویکتور هوگو درباره شهرها عقیده دارد که شهرها کتاب

 (.1383:17شادمان، ) دهندها هستند، انتقال میافراد ساکن در آنخوانندگان که همگان 

شکوفا  وبارور  گرفته،شهر فضای کالبدی حیات اجتماعی جوامع است جایی که در آن روابط انسانی و اجتماعی شکل

هی/ رماندعنی روابط فشهرها تبلوری از نابرابری در روابط قدرتمند که با ظهور حکومت ی (.1384رضازاده:) شودمی

شهرها نیازمند د این است که آنچه در مورد شهر اهمیت دار(. 137:1387صرافی، ) بری همخوانی دارندفرمان

ترین ابزارهای اجرای های توسعة شهری مانند طرح جامع، مهمریزی برای توسعه هستند. طرحگذاری و برنامهسیاست

ن، تی مانند طرح آمایش سرزمیثر این طرح، نیازمند اسناد باالدسروند. اجرای مؤها به شمار میها و برنامهسیاست

)ایمانی جاجرمی،  ن، مدیریت شهری کارآمد و مشارکت مردم استهای توسعه کالگذاری بهتر در برنامهسیاست

79:1395.) 

 1شهروند

سیاسی و مدنی است در دانشنامه سیاسی، شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی برخوردار از حقوق 

را شهروندی گویند. چگونگی رابطه شهروندی  هایی را به عهده دارد. این رابطهو از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف

حال منزلتی است برای فرد در ارتباط با یک کند. شهروندی در عین را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می
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شود. مفهوم شهروندی همراه با مفهوم فردیت و حقوق فرد در ز محترم شمرده میالملل نیدولت که ازنظر حقوق بین

بردار دولت نباشد، بلکه حقوق فطری و شود که تنها فرماناروپا پدید آمده است و اساساً کسی شهروند شمرده می

به معنای شهروندی  طبیعی برخوردار باشد و دولت این حقوق را رعایت و از آن حمایت کند. اگر چه ملیت را اغلب

 (.38:1387کامیار،) تر از شهروندی داردبرند ولی ملیت معنایی وسیعبه کار می

 امنیت و کالبد شهری

ی فیزیکی پردازان شهری در خصوص کالبد و امنیت شهری در تبیین امنیت شهری به تعامل فضاجین جیکوبز از نظریه

ن ک محیط امیعنوان عاملی در ایجاد نموده و بر فعال بودن فضا بهسازند توجه و فرآیندهای اجتماعی که محیط را می

های طبیعی از های خیابانی و مراقبتهای فعال از سطح خیابان و فعالیتکند و ایجاد حرکت، استفادهو موفق تأکید می

ومن نیز در باب کند. اسکار نیختن محیط خوب شهری قلمداد میهایی در جهت ساعنوان مؤلفهها را بهاین فعالیت

فتارهای ، از رویکردهای مشابه در ر«خشونتشهر »شهر ها در یک کند که مردم و طرحفضاهای قابل دفاع عنوان می

ها بر پایه برخی از مکان نیهمچن (Boyle.2002.566). کنداجتماعی و در جهت توسعه محیط امن، پیروی می

و  وهوایابان، ترس از آبرس از برخورد با مردم، ترس از عبور از خهای منفی، تاند، ترس از فعالیتشدهترس ساخته 

های عمومی را سخت و ها موجب قفل شدن افراد در محیط شده و ارتباط با پیرامون را قطع کرده و محیطاین ترس

 وامش توان آن را آسایش و آرمورد توجه قرارگرفته و می« یکالبدامنیت »اصطالح  نیبنابرا کند.غیر جذاب می

نظارت  ریزی دقیق، طراحی سنجیده واحساس رضایتی که شهروندان درنتیجه افزایش کارایی و مطلوبیت با برنامه

تواند تأثیر بسزایی در افزایش یا کاهش احساس امنیت شهری در شود لذا منظر میکافی در فضای شهری حاصل می

 (.51:1391محیط داشته باشد )رفیعیان،

 پادگان

آن  وگستان(؛ . )فرهنوهی از سربازان که در مکانی جای گزیده و به حفظ و نگاهبانی آن گماشته شده باشندگر پادگان:

 نامه دهخدا(.لغتگفتند؛ و پاد به معنی محافظت و نگاهبانی است. رجوع به بادگان شود )تر از این ساخلو میرا پیش

 قلمرو تحقیق

 30دقیقه و  38و  درجه 32ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  40دقیقه و  39درجه و  51شهر اصفهان با طول جغرافیایی 

ز عیت بعد انظر جم زاشهر تاریخی اصفهان مرکز استان اصفهان است و اکنون دارای مقام سوم قرار دارد. ثانیه شمالی 

شهر به  نرد. ایادکیلومتر است و در جنوب آن قرار  425سطح کشور است. فاصله اصفهان تا تهران  در تهران و مشهد

تی ران مملکو مدی توجه سالطین دلیل موقع جغرافیایی بسیار مناسب که در قلب فالت ایران قرار دارد. پیوسته مورد

شده  جبال زاگرس واقعمتر ارتفاع دارد و در شرق سلسله 1580بوده است. اصفهان از سطح عمومی دریاها حدود 

حل مر طی تاریخ غربی کشور قرار دارد و د ـ جنوبی و شرقی ـ ه شمالیرا . این شهر در چهار(6: 1381شفقی،است )

ویر کبزرگ اصفهان در قسمت شمالی و شرقی به  یهناحمختلف بوده است.  یهاوآمد و برخورد اقوام و فرهنگرفت

 .(53:1336)پتروف، شود د و قسمت غربی و جنوبی آن به ارتفاعات زاگرس منتهی میشومحدود می

شده و یا جی یکی از روستاهای بسیار ف اصفهان به دست قوای مهاجم عرب این شهر )جی( نامیده میهنگام تصر

رسیده است. یاقوت حموی اصفهان را شهر سواران نامیده و شهر می یپامعروف و معتبر شهر بوده که در آبادی به

شده است ب )تقویم البلدان( از ابن حوقل نقلداند. در کتاحمزه اصفهانی کلمه اصفهان یا اسپاهان را مشتق از سپاه می

ترین شهرها است. معدن سرمه دارد. از اصفهان بعد به که اصفهان در آخر کوهستان است از جهت جنوب و پرنعمت
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زیرا که سپاه عجم در وقت بیکاری آنجا جمع بودند  ؛رسند اصل آن )سپاهان( است به معنی لشگرهاکاشان و قم می

 .(142:1331جابری انصاری،)

 
 ترسیم: از نگارندگان، :  موقعیت جغرافیايی شهر اصفهان1نقشه 

خیابان  واز سمت شمال به میدان  اصفهان در قسمت جنوب غربی شهر اصفهان قرارگرفته است 55و  44پادگان 

مت شود، از سمت جنوب به اتوبان کمربندی صفه از سمت شرق به خیابان شهدای صفه و از سارتش محدود می

 شود.غرب به منطقه مسکونی و خیابان جانبازان محدود می

 
 ترسیم : از نگارندگان، ارتش اصفهان 55 و 44:  موقعیت پادگان 2نقشه 

 ی تحقیقهاافتهي

شده ها پرداخته شده است که در ادامه به شرح آنها، نمودارها و جداول تهیه بخش نقشه های این پژوهش در سهیافته

 گیرد.رد بررسی قرار میموضوع مو و

 منطقه مورد مطالعه

شده است به لحاظ  ارتش در نظر گرفته 55و  44موقعیت مورد مطالعه که به شعاع سه کیلومتر از مرکز منطقه نظامی 

شود که پرست و شهید کشوری و در ادامه به کوه صفه منتهی میجمعیتی در قسمت جنوب پادگان به اتوبان اقارب

 ت و سازی وجود ندارد و به تبع آن منطقه مسکونی نیست.گونه ساخهیچ
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 ترسیم : از نگارندگان، : منطقه مورد مطالعه3نقشه 

 وضعیت پراکندگی جمعیتی منطقة مورد مطالعه

 یت متوسطکم جمعدر سمت غربی پادگان منطقه مسکونی جنب خیابان جانبازان )مشهور به جانبازان( که به لحاظ ترا

ردار م، برخوغربی منحصراً مناطق مسکونی نظامیان و کارکنان ارتش است و از تراکم جمعیتی کاست و در قسمت 

های شود و تمام خیابانمحدود می رودر پادگان قسمت شمالی آن است که به زایندهترین منطقه مجاواست. پرجمعیت

 شود.این منطقه به بلوار ارتش منتهی می

 
 ترسیم : از نگارندگان، طقه مورد مطالعه: وضعیت تراکم جمعیتی من4 نقشه

 های پرسشنامهپردازش سؤال

 است: شدهاستخراج  ذیل شرح به پرسشنامه به شدهارائه  هایپاسخ اساس بر تحقیق هاییافته

 وضعیّت جنسی پاسخگويان

 دهند و پرسشنامهمی تشکیل نآقایا را گویانپاسخ درصد 58 و هاخانم گویانپاسخ درصد 52 جنسی وضعیت از نظر 

 مقیاس شامل دوم بخش و ایزمینه و تغییرهای دموگرافیک مشخصات شامل اول بخش که بخش است چهار شامل

 موافقم خیلی صورتبه هاپاسخ. سنجدمی لیکرت مقیاس اساس بر را فرد و نگرش هست امنیت به نسبت سنجنگرش

 هایگویه شماره( 1) لجدو در. است شدهتعیین ( 1) مخالفم خیلی و( 2) ، مخالفم(3) ندارم نظری ،(4) موافقم ،(5)

 .است آمده نگرش ابعاد از هر یک به مربوط
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 های مربوط به ابعاد احساس امنیت شهری نسبت به مناطق نظامی: گويه1 جدول

 شماره گويه ها امنیت شهری نسبت به پادگان ابعاد احساس

 1,2,3,4,5,6،7,8,9,10 فردی امنیت بعد احساس

 11،12،13،14،15،16،17 یمنظر شهربعد 

 18،19،20،21،22،23،24،25 بعد امنیت در زمان جنگ

 احساس امنیت در زنان و مردان

ن طالعه زناها در منطقه مورد مبا توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه میانگین احساس امنیت نسبت به وجود پادگان

س امنیت در میزان احسا و 3,14امنیت در گروه زنان  میزان احساساحساس امنیت کمتری نسبت به مردان دارند. 

 است. 4,21مردان 

 
 میانگین احساس امنیت در زنان و مردان :1 نمودار

 زنان سنی هایرده در امنیت احساس

ضعیت ها داشتند. در نمودار زیر وکه زنان نسبت به مردان احساس امنیت کمتری نسبت به وجود پادگانبا توجه به این

 -13 نیسشده است و نمودار حاکی از آن است نوجوانان دختر در رده سنی و میزان احساس امنیت زنان نشان داده 

 های سنّی دیگر دارند.احساس امنیت کمتری به نسبت رده 22-18و رده سنی  17

 
 های سنی زنانمیانگین احساس امنیت در رده :2نمودار 

 مسافت به تنسب و شب در زنان امنیت احساس

 توجه به ب و بابا توجه به اینکه زنان احساس امنیت کمتری نسبت به مردان داشتند به بررسی احساس امنیت در ش

فاصله نسب به پادگان  ر شب با کاهشددهد که زنان ها مورد بررسی قرارگرفته است که نشان میفاصله از پادگان

ان ضعیت احساس امنیت مردان در شب و روز و فاصله از پادگکنند. همچنین بررسی وشدت احساس ناامنی میبه

 تفاوتی نداشت.
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 میانگین احساس امنیت زنان در شب و نسبت به فاصله : 3 نمودار

 فاصله کاهش به نسبت مردان امنیت احساس

حساس سال ا 17-13مردان با توجه به بعد مسافت احساس امنیت آنان، تفاوت معناداری نداشت و نوجوانان بین 

زنان  دوّم سنی ها داشتند و میانگین احساس امنیت آنان به میانگین ردةامنیت کمتری نسبت به کاهش فاصله از پادگان

 ( نزدیک بود.18-22)

 

 
 میانگین احساس امنیت مردان نسبت به کاهش فاصله : 4نمودار 

 فاصله کاهش به نسبت گروه زنان امنیت رابطه احساس

ود دارد یمی وجسخگویان زن بین وضعیت احساس امنیت زنان نسبت به کاهش فاصله رابطه مستقبا توجه به نتایج پا

منیت کردند و با کاهش فاصله این احساس ابه صورتی که با افزایش مسافت احساس امنیت بیشتری را احساس می

 یافت.کاهش می

 میانگین احساس امنیت زنان نسبت به کاهش فاصله :5نمودار 

 

 نیت دانشجويان دانشگاه اصفهاناحساس ام

اصله حه نتایج ی شد کبا توجه به اینکه دانشگاه اصفهان در مجاورت منطقة نظامی قرار گرفته است این محیط نیز بررس

ی نیت مسکوندهد که میانگین احساس امنیت به نسبت شهروندان اصفهان میانگین باالتری دارد و میانگین امنشان می

 ری با امنیت فردی ندارد.داآنان تفاوت معنا
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 دانشجويان دانشگاه اصفهاناحساس امنیت فردی میانگین نمره  : 6 نمودار

 جنگ زمان در ساکنان امنیت احساس

ست و اکند، احتمال حمله دشمن به مراکز نظامی شاید آنچه در زمان جنگ احساس امنیت شهروندان را تهدید می

شدت ر بهمت 1500تا فاصله  فراد در زمان جنگاد تائید این مسأله است که دههای این پژوهش نشان میآنچه بررسی

ز شیب متر ا 2000شود و در فاصله کنند و با افزایش فاصله، به میزان احساس امنیت آنان افزوده میاحساس ناامنی می

رسد ن صلح نمیامنیت در زماشود؛ اما این نمودار و میانگین احساس امنیت افراد به میانگین احساس نمودار کاسته می

 کند.متر مطابقت می 3000متر با میانگین  2500و میانگین احساس امنیت باالتر از 

 
 میانگین احساس امنیت ساکنان در زمان جنگ : 7نمودار 

 هاپادگان وجود شهروندان و میزان امنیت

شده است هیش دادصلح در نمودار زیر نما میانگین نمرات شهروندان منطقه موردمطالعه نسبت به احساس امنیت زمان

تری دارد و دهند و نسبت به مردان میانگین بسیار پایینها امنیت آنان را کاهش میاند که وجود پادگانوزنان ابراز کرده

 ها احساس ناامنی بیشتری نسبت به مردان دارند.ها در مواجه با پادگانحاکی از آن است که زن

 
 هاوجود پادگان وندان ونمره امنیت شهر نمیانگی :8نمودار 

 هاپادگان و مکانی امنیت

نین و میانگین احساس امنیت مناطق مسکونی مجاور پادگان در زمان جنگ و صلح بسیار متفاوت است و ساک

ی احتمال حمله هوایی دشمن به اهداف نظامکنند و این مسأله به شدت احساس ناامنی میهمسایگان در زمان جنگ به

 گردد.برمی
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 هاوجود پادگانمکانی نمره امنیت  میانگین : 9نمودار 

 و منظر شهری هاپادگان

و  شدهلیتبدامی هستند و از اینکه ببینند شهر به مکان نظ ترحساسنسبت به مناظر شهری  به مردانزنان نسبت 

( 8)شماره ه نمودار و با توجه ب نندکیمو آمد هستند، ابراز ناخرسندی  رفت درگسترده  صورتبهنیروهای نظامی 

 و برای مردان این موضوع اهمیت کمتری دارد. 3,36میانگین میزان ناخرسندی زنان از این موضوع 

 
 شهری بر کاهش منظر هاپادگانتأثیر  نمره میانگین : 10 نمودار

 صلح زمان افراد منطقه در امنیت وضعیت احساس

دگان احساس امنیت با افزایش فاصله افراد از پا دهد کهفردی نشان می ( وضعیت احساس امنیت5نقشه شماره )

یابد. در زمان جنگ احساس امنیت فردی با یابد و با کاهش فاصله احساس امنیت کاهش میشهروندان افزایش می

 دار نیست.شهروندان معنی اما در زمان صلح امنیت مکانی؛ یابدکاهش فاصله کاهش می

 
 : از نگارندگانترسیم ، در زمان صلح احساس امنیت فردی و مکانی: وضعیت 5نقشه 

 احساس امنیت مکانی در زمان جنگ

الحظه م( پاسخ شهروندان نسبت به احساس امنیت مناطق مسکونی در زمان جنگ در نقشه زیر 6نقشه شماره )

یشتری گان احساس ناامنی ببه نتایج این پژوهش شهروندان مناطق مسکونی در شمال و غرب پاد شود. با توجهمی

مسکونی  و مناطق دلیل قرار گرفتن دانشگاه اصفهان بین مناطق نظامی این موضوع به نسبت به نواحی شرقی دارند و

 هست.
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 نگارندگان از: ترسیم ، در زمان جنگ : وضعیت احساس امنیت مکانی6نقشه 

 بحث و نتايج

 هروندانبر تغییر احساس امنیت ش مناطق نظامی تأثیر وجود

./. کمتر است به 5از ASymp.sig (.029)  معیار تصمیم Chi-Square Tests( 2با توجه به جدول شماره )

گان پادستقل )ماینکه متغیر  ترواضحو احساس امنیت رابطه معناداری وجود دارد یا  عبارتی بین دو متغیر مناطق نظامی

 .اردگذیم تأثیراحساس امنیت( وابسته )نظامی( بر متغیر 

 Chi-Square Tests: 2 جدول

 گیریتصمیم معیار آزادی درجه مقادير 

 029. 4 10.691 پیرسون کای دو

 تحقیق هایها و سوالبررسی فرضیه

 رسد وجود مناطق نظامی در شهر اصفهان بر احساس امنیت شهروندی تأثیر دارد.به نظر می فرضیه اول:

 %46که کنند درحالینسبت به مردان بیشتر احساس عدم امنیت می %86جوان  با توجه به جدول توافقی زنان و دختران

 کنند.وجود مناطق نظامی احساس عدم امنیت می به نسبت مردان

 گذارد؟آیا وجود مناطق نظامی در شهر اصفهان بر امنیت شهروندان تأثیر می

و  صمیم بین دو متغیر مناطق نظامیمعیار ت و Chi-Square Tests( 1جواب: بله با توجه به جدول شماره ) 

 ثیرتأمنیت( احساس اته )وابسپادگان نظامی( بر متغیر مستقل )اینکه متغیر  ترواضحاحساس امنیت رابطه وجود دارد یا 

 .گذاردیم

 رد.رسد بین وجود فاصله از مناطق نظامی و امنیت شهروندان رابطة مستقیم وجود دابه نظر می فرضیه دوم:

تا  1500کند و در فاصله شدت کاهش پیدا میمتر به 1500احساس امنیت فردی در زمان جنگ تا فاصله رابطه بین 

 کند.متر به باال شیب مالیم پیدا می 2500متر شیب تند و از  2000

 مناطق نظامی در شهر و امنیت شهروندان وجود دارد؟ ای بین فاصله ازچه رابطه

یت از نوع همبستگی و مستقیم است به این صورت که با کاهش فاصله نسبت به رابطة بین وجود مناطق نظامی و امن

یابد و شیب نمودار در شب و نسبت به احساس امنیت زنان با کم شدن فاصله مناطق نظامی احساس امنیت کاهش می
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رین پادگان در بر تغییر احساس امنیت مناطق مسکونی مجاو مناطق نظامی یابد. همچنین تأثیر وجودشدت کاهش میبه

 کند.زمان جنگ با افزایش و کاهش مناطق مسکونی تغییر می

 یریگجهینت

و  بوده است ها و مناطق نظامی در گذشته دور باعث احساس آرامش در بین ساکنین برج و باروهااگرچه دژها، پادگان

بسزایی  وهای یک کشور تأثیرآموزش نیروهای نظامی و آمادگی دفاعی نیر های نظامی دردر حال حاضر نیز پادگان

مرور زمان و  هبشهر این مناطق دفاعی یا نظامی دارد؛ اما با گسترش شهرنشینی و وسعت یافتن شهرها و تبدیل به کالن

صورت قسمتی از مناطق مسکونی و در دل شهر اند یا بهطی گذشت چندین دهه در مجاورت شهرها قرار گرفته

ی ها و مناطق نظامی در احساس امنیت فرداستقرار پادگان دهدحاضر نشان می آنچه پژوهش کنند.خودنمایی می

 اهش پیداکطرز مؤثری  شهروندان در درون شهر تأثیر دارد و با کاهش فاصله نسبت به پادگان این احساس امنیت به

ها برای زنان و شبیابد، احساس ناامنی در کند. این امر به ویژه در مواقعی که رفت آمدهای شهری کاهش میمی

وآمد فتروات نظامی، وجود نیروهای نظامی، اد نیهمچن شود.جوانان و نوجوانان با میانگین سنی پایین حادتر می

 ات،طرف و مانورهای نظامی، شلیک و سر صدای ناشی از آموزش نظامی، وجود زاغه مهمگسترده سربازان از یک

 توجه به دهد و باصلح، احساس امنیت را در بین شهروندان کاهش می نشست و برخاست هواپیما و بالگردها در زمان

ی را ها وجه منظر شهربنابراین پژوهش پادگان اینکه کالبد شهری در احساس امنیت شهری تأثیر بسزایی دارد.

ی ها و مناطق نظامکند و این موضوع نیز بر احساس ناامنی شهروندان در نزدیک شدن به پادگانناخوشایند می

استن کتهاجم به مناطق نظامی و  ینکه یکی از اهداف دشمن،ها با توجه به اافزاید. از طرفی در زمان جنگ و بحرانمی

ی مسکون توان نظامی نیروهای دفاعی کشور است این مورد نیز موجب کاهش امنیت ساکنین و شهروندان مناطق

طلبد که مسئوالن مدیریت شهری برای باال بردن شده میتوجه به مطالب بیان با شود.جوار با مناطق نظامی میهم

شده ها اشاره پذیر که در پژوهش مورد نظر به آناحساس امنیت فردی و مسکونی و مخصوصاً گروه جمعیتی آسیب

روندانی ن و شهاست و نیز برای افزایش امنیت اماکن مسکونی و جلوگیری از در معرض خطر قرار گرفتن غیرنظامیا

های شهری ای بیندیشند تا چالشاند و جهت ارتقای منظر شهری چارهجاورت مناطق مسکونی سکنی گزیدهکه در م

 .شده کاهش دهندمرتبط با مناطق نظامی را با اتخاذ تدابیر راهبردی و کارشناسی

 پیشنهادات

صورت دائمی ل و به صورت موقتی در وهله اوتواند بهر میرسد موارد زیشده به نظر مینظر به پژوهش انجام 

 مشکالت برآمده از وجود مراکز نظامی در کاهش احساس امنیت شهروندان را مرتفع نماید:

 یابد.ها کاهش میناطق منتهی به پادگان و مخصوصاً در مناطقی که رفت آمد در ایام تعطیل و شبمافزایش نور  -1

وه صفه کپور و ان و کمربندی شهید کشوری و ردانیاصفهان در سمت جنوبی اتوب 55و  44ظر به اینکه پادگان ن -2

ت ش امنیادامه دارد و این منطقه خارج از محوطه شهری هست، انتقال درب شمالی به قسمت جنوبی در افزای

 شهروندان کارساز باشد.

شهری  یتمناطق نظامی، خارج کردن این مناطق از نواحی شهری هست که مسئوالن مدیر ترین مسأله پیرامونمهم -3

 د.جهت انتقال مناطق نظامی اتخاذ کنن الزم را ربط نسبت به این موضوع اقدامبا هماهنگی با نهادهای ذی
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