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Introduction: The city and its surrounding issues are the subjects that have always attracted the 
attention of researchers and thinkers in various fields. Living in the city has an impact on the 
individual and social life of people, which has been the subject of social scholars' thoughts since about 
two centuries ago. The multifaceted nature of these effects, processes, and existing details, within 
urban communities, has occupied many scholars from different sciences. Also, the growing process of 
urbanization in all parts of the world and with a greater acceleration in third world countries, quickly 
changed the situation, a process that has continued until now. Today, cities, where crowding and the 
density of social issues have developed in parallel seems to be a normal and familiar phenomenon. The 
statistics of unnecessary tensions, the loneliness of people in the crowd, gradual death, depression, 
psycho-physical diseases, aggression, cardiac arrests, etc. have made us well acquainted with the 
problems and social harms caused by the specific urban lifestyle (Kalantari and Musipour, 2013). One 
of the unfortunate consequences of the growth and expansion of cities is the increase in crime rates 
and social anomalies such as urban violence, which has become one of the major challenges of city 
officials and managers, which has involved them in one issue more than before, and they try to solve 
urban problems and social anomalies arising from them. Despite all the civilizational, human, and 
development achievements, cities have had, they today are full of spatial, social, and environmental 
imbalances that threaten all human and physical activities (Alizadeh and Anbar, 2016). The expansion 
of cities has always been associated with issues and problems, one of the most important of which, 
especially in big cities, is the issue of urban violence. In Gilan province, the city of Rasht, the capital of 
the province, is one of the large and immigrant-friendly cities in the country, where many people 
migrate to this city every year which leads to an increase in marginalization in this city. According to 
the head of the Civil Commission of Rasht City Council, in the last 10 years, the population of Rasht will 
increase by one and a half times. This is even though the urban infrastructure in Rasht is fragile and 
the lack of proper management in this area can lead to many social consequences, including social 
damage and urban violence. Considering the above, the main question of the current research is, what 
are the most important factors affecting the tendency to urban violence among the youth of Rasht city? 
The current research aims to study the degree of the tendency to urban violence among the youth of 
Rasht city and to identify the role of some factors (quality of urban life and defenseless urban spaces) 
affecting it in this city.  
Methodology: The method of this research is descriptive-analytical and its type is applied. The 
method of data collection is a documentary and a survey (questionnaire). Data collection was done by 
using a closed-ended questionnaire with a positive direction and a five-point Likert scale of 1 to 5 (I 
strongly disagree: 1, I disagree: 2, Ignore: 3, I agree: 4, I strongly agree: 5). The statistical population of 
the research is made up of 224,203 youth from Rasht city who are between 18 to 35 (Iran Statistics 
Center, 2015). The sample size was distributed through the Cochran formula of 384 people and by 
multi-stage cluster sampling method. Research variables include the quality of urban life, defenseless 
urban spaces, and urban violence. Using the research of Rabbani Khorasgani and Kianpour (1386), the 
quality of urban life was measured using the four indicators of "feeling of well-being", "feeling of 
satisfaction with life in the community", "citizenship standards" and "role status" in the form of a five-
point Likert scale. In examining the concept of defenseless urban spaces using the research of 
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Mansouri, Ghanimati, and Nafer (2016) the indicators of "legibility of urban space", "access to urban 
services", "density of activity in space", "architecture of urban space", and "continuous monitoring" 
Shahri" was used in the form of a five-option Likert scale.. The concept of urban violence has also been 
measured using Mohseni et al.'s research (2015) with the indicators of "psychological violence", 
"physical violence", "social violence" and "economic violence" in the form of a five-option Likert scale. 
To evaluate the validity of the research tool, the opinions of experts and professors (face validity) and 
convergent construct validity were used, and Cronbach's alpha method was used to evaluate the 
reliability of the questionnaire (Table 2). SPSS and AMOS software and Pearson correlation statistical 
tests and multivariate analysis (structural equation modeling) were used to analyze the collected data. 
 Results: The data analysis shows that there is a significant inverse correlation between the quality of 
urban life and urban violence and its dimensions (social violence, psychological violence, physical 
violence, and economic violence) according to the obtained significance level which is less than 0.05. ; 
As the quality of urban life increases, the tendency to urban violence (and its dimensions) decreases. 
However, there is a direct correlation between defenseless urban spaces and urban violence, and its 
dimensions (social violence, psychological violence, physical violence, and economic violence) 
according to the obtained significance level which is smaller than 0.05; This means that with increase 
of defenseless spaces, the tendency to urban violence is also strengthened. According to the obtained 
significance level (0.000), the quality of urban life has a -0.18 effect on urban violence; So with the 
increase in the quality of urban life, the tendency to urban violence decreases. Also, the effect of 
defenseless urban spaces on the tendency to urban violence according to the obtained significance 
level (0.014) is equal to 0.28; In such a way, increasing access to defenseless urban spaces increases 
the tendency of young people to urban violence.Also, the research results show that there is a direct 

correlation between defenseless urban spaces and urban violence and its indicators (psychological 
violence, social violence, economic violence, and physical violence); So that with the increase of 
defenseless spaces in the city, the tendency to urban violence also increases. In the experimental 
model of the research, it was also shown that defenseless urban spaces (0.28) affect urban violence. 
This finding is in line with the research findings of Mohseni Tabrizi et al. (2012) and Naibi et al. They 
are very important in creating a sense of fear and insecurity caused by the possibility of crime and 
violence. In other words, defenseless urban spaces provide conditions and situations that provide a 
suitable opportunity for the occurrence of any disturbance and violence and create fear . 
Discussion: Urban spaces are somehow a trigger for violence, and it is not a coincidence that the 
frequency of crime and violence in one place is more than other places. From the point of view of 
sociology and urban planning scholars, there is a relationship between place and behavior, and 
behavior can be modified according to the effect of place, and with proper design, the physical 
environment will be able to prevent criminal behavior by eliminating hidden corners, secret places, 
and suitable escape routes. As it was observed in Mohseni et al.'s research (2015), in Tehran, the 
spaces and places that had proper design were less prone to crime and the citizens felt more satisfied. 
The physical environment can reduce violence by increasing the control, care, and surveillance of 
urban spaces, accessibility, and intervention of citizens in the use of space . In this context, Jackson, and 

Stafford (2009) while stating that crime can have a negative impact on people's quality of life as well 
as social cohesion and order, consider urban violence to be a manifestation of a set of social and 
political anxieties that turn into a cycle, and during it, worries and anxieties related to the crime lead 
to a decrease in health and quality of life, and on the other hand, a decrease in health leads to a greater 
understanding of vulnerability to victimization. Also, in social environments or areas where people do 
not have a good quality of life (low satisfaction, low level of services and citizenship standards, low 
sense of well-being, etc.), a high level of crime and violence is felt. 
Conclusion: Quality of life is the way a person defines a good life and usually refers to happiness. 
People who have a high quality of life, feel a lot of pleasure and happiness and little discomfort and feel 
satisfied with their life. The presence or absence of psychological pressures, especially psychological 
pressures in urban life, has a significant impact on determining the quality of a person's life. Living in 
urban areas that have a low quality of life is full of chronic psychological pressures. The presence of 
dense and small houses with low-quality construction materials, massive population, lack of provision 
of proper urban services, lack of provision of proper health services, improper disposal of sewage, the 
existence of all kinds of social harms, etc. causes people to have a low quality of life and Do not feel 
satisfied with your life. Therefore, with the decrease in the quality of life among citizens, urban 
violence increases. 

Highlights: 
For the first time, the phenomenon of urban violence in the city of Rasht and its relationship 

with the quality of urban life and defenseless urban spaces were studied, and it is necessary 

to pay attention to the role of defenseless urban spaces and the quality of urban life in 

planning and making policies in the face of urban violence in the city of Rasht 
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کیفیت زندگی  ها:کلید واژه
دفاع، خشونت، شهری، فضاهای بی

 شهر رشت

است.  عیاجتما پایدار توسعه به دستیابی در مهم مسایل جمله از شهری هایناامنی کاهش به توجهبیان مسئله: 

شهری یکی  شوند. خشونتشهری از جمله عواملی هستند که باعث تضعیف امنیت در شهرها می جرم و خشونت

 توان به وضعیت سالمت اجتماعی در یک شهر پی برد.های اجتماعی است که با بررسی آن میاز آسیب

فاع شهری با گرایش به دمطالعه رابطه کیفیت زندگی شهری و فضاهای بی حاضر، پژوهش از هدف هدف:

 های شهری است.خشونت

 استفاده پرسشنامه ابزار و اسنادی هایروش از اطالعات، گردآوری برای و تحلیلی - توصیفی تحقیق روش روش:

 حجم دهند.می تشکیل نفر 224203سال شهر رشت شامل  35تا  18را جوانان  تحقیق آماری جامعه شده است.

مفهوم  گردید. توزیع ایای چندمرحلهخوشه گیرینمونه روش به و نفر 384ان کوکر فرمول طریق از نمونه
با  یشهر دفاعیب یفضاها، (1386) انپوریو ک یخوراسگان یربانگیری از پژوهش کیفیت زندگی شهری با بهره

 قیتحقپرسشنامه با استفاده از  ی نیزخشونت شهرو  (1396) نفر و ی، غنیمتیاز پژوهش منصور یریگبهره

افزارهای نرم از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه سنجیده شده است. (1395)پور ی، میکائیلی و طالبمحسن

SPSS  وAmos گردید انجام سازی معادالت ساختاریپیرسون و مدل آماری همبستگی هایآزمون و. 

، خشونت روانی، خشونت : بین کیفیت زندگی شهری و خشونت شهری و ابعاد آن )خشونت اجتماعیهایافته

دفاع شهری و خشونت فیزیکی و خشونت اقتصادی( همبستگی معنادار معکوسی وجود دارد. اما بین فضاهای بی

همبستگی مستقیمی  (یو خشونت اقتصاد یکیزیخشونت ف ،یخشونت روان ،یو ابعاد آن )خشونت اجتماعشهری 

 وجود دارد.

بر  -18/0به مقدار  یشهر یزندگ فتیکبر اساس نتایج به دست آمده از مدل معادالت ساختاری، گیری: نتیجه

. ابدییکاهش م یبه خشونت شهر شیگرا ،یشهر یزندگ تیفیک شیکه با افزا یطوردارد؛ به ریتأث یخشونت شهر

 شیافزا کهیه نحواست؛ ب 28/0برابر با  یبه خشونت شهر شیبر گرا یشهر دفاعیب یفضاها ریتاث نیهمچن

 .ابدییم شیافزا یجوانان به خشونت شهر شیگرا ،یشهر دفاعیب یبه فضاها یدسترس

 نکات برجسته:

 برای دفاع شهری پدیده خشونت شهری در شهر رشت و ارتباط آن با کیفیت زندگی شهری و فضاهای بی

های شهری در شهر واجهه با خشونتم برایمورد مطالعه قرار گرفت و الزم است در سیاستگذاری اولین بار 

 دفاع شهری و کیفیت زندگی شهری توجه نمود.رشت به نقش فضاهای بی

 

 
های شهری )مورد مطالعه: جوانان شهر دفاع شهری در گرایش به خشونتبررسی نقش کیفیت زندگی و فضاهای بی(. 1401محمود.)، علمیو ی رضاعل ،محسنی نیر، ،مییابراه: ارجاع به این مقاله 1

 2022.22360.1774UPK./10.22124https://dx.doi.org/: Doi  .147-162 ،(2)6 ،شهرسازی دانش. رشت(
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 بیان مسئله 
مختلف بوده است. سکونت  یهاحوزه شمندانیاست که همواره موردتوجه محققان و اند یلیاز مسا یکیآن،  رامونیپ لیشهر و مسا
بوده  یاجتماع شمندانیتاکنون، موضوع تأمل اند شیکه از حدود دو قرن پ گذاردیها مانسان یو جمع یفرد یبر زندگ یدر شهر، آثار

را از علوم مختلف به خود  یاریمتفکران بس ،یموجود، در درون اجتماعات شهر اتیو جزئ ندهایفرآ ات،اثر نیبودن ا یاست. چندوجه
جهان سوم، به سرعت  یدر کشورها شتریب یدر تمام نقاط جهان و با شتاب ینیروند رو به رشد شهرنش نیمشغول داشته است. همچن

و تراکم مسائل  تیازدحام جمعها آن که در ییاست. امروزه شهرها هتداوم داشت زیکه تاکنون ن یرا دگرگون ساخت، روند طیشرا
مردمان در جمع، مرگ  ییتنها هوده،یب یهاتنش . آماررسدیو آشنا به نظر م یعاد یادهیپد اند،افتهی نیبه موازات هم تکو یاجتماع

 یناش یاجتماع یهابیما را با معضالت و آس یبه خوب غیره و یقلب یهاستیا ،یپرخاشگر ،یتنروان یهایماریب ،یافسردگ ،یجیتدر
د و گسترش شهرها، (. در واقع، از پیامدهای ناگوار رش1393 پور،یو موس یآشنا ساخته است )کالنتر یشهر یاز سبک خاص زندگ

مسئولین  ههای عمداست که امروزه به یکی از چالش یهای اجتماعی همچون خشونت شهرافزایش نرخ جرم و جنایت و نابهنجاری
را در یک موضوع درگیر کرده است و سعی در حل معضالت شهری و ها آن و مدیران شهری تبدیل شده است که بیش از پیش،

اند امروزه مملو از ای که داشتهشی از آن دارند. شهرها به رغم تمام دستاوردهای تمدنی، انسانی و توسعههای اجتماعی نانابهنجاری
و عنبر،  زادهیکند )علهای انسانی و کالبدی را تهدید میمحیطی هستند که تمام فعالیتهای فضایی، اجتماعی و زیستعدم تعادل

بزرگ، مسئله  یبه ویژه در شهرهاها آن تی همراه بوده که یکی از مهمترین(. گسترش شهرها همواره با مسائل و مشکال1396
 .است 1یخشونت شهر

)میکائیلی،  شودیگفته م یباشد خشونت شهر یشهر یکه محصول زندگ یگفت که به خشونت توانیم یخشونت شهر فیتعر در
 حیناصح یطراح دهییکه زا یکنش خشن ایاست؛ و  طیمح کیدر  یتیپرتراکم و پرازدحام جمع ستیز جهیکه نت یخشونت ای (.1395
 کیو متأثر از تراف یمکان یداریاز ناپا یناش ایو  یزندگ طیااز شر یاضطراب ناش ،یخوابگاه یهانامناسب، شهرک یو معمار یشهر

 هیشهروندان و ساکنان است. در واقع، کل یو تعارضات اجتماع یعصب یهامحصول تنش ایو  یصوت یهوا و آلودگ یآلودگ ای
و  ی، میکائیلی)محسن ندیآیبه حساب م یخشونت شهر یبه نوع دهندیکه در متن شهر رخ م یضداجتماع یو رفتارها هایناهنجار

و انواع  دهدیرا کاهش م یزندگ تیفیبر سالمت روان شهروندان است و ک یبزرگ دیتهد یشهر یها(. وجود خشونت1395، پورطالب
ثروت در شهر گردد و عامل گسترش  دیو تول یو مانع رشد اقتصاد ندازدیفرد را به خطر ب کی یرفاه اقتصاد تواندیمختلف خشونت م

بلکه انسجام  شودیو بد نام کردن محله م یگذارهی. خشونت، نه تنها مانع سرما(2022، 2)هاک و راپاپورت شود یشهر یهابیآس
(. 1393 ،یکشکول یو باقر ی)محمد سازدیرا محدود م یآموزش یهابه اشتغال و فرصت یبود کرده و دسترسنا زیرا ن یاجتماع
 رینظ یداتیاز تهد یناش یهاو ترس هاینگران ،یعموم فرهنگ یبرا دیتهد نیمعتقد است که بارزتر زین نیزوک نهیزم نیدر ا نیهمچن

 ،3نی)زوک کندیشهر را محدود م یعموم یکه حضور در فضا نهاستیا ریو نظا زیانگنفرت اتیجنا ،یریضرب و شتم، نزاع و درگ
همچون پارک  کاگویمکتب ش پردازانهیآمیز عوامل متعددی نقش دارند. نظرگیری و بروز رفتارهای خشونت(. در فرایند شکل1995

شکسته،  یهاپنجره پردازانهی. از منظر نظردانندیم یشهر یهامهم در خشونت یرا عامل یررسمیغ ی، ضعف کنترل اجتماعو برجس
(. چپمن 1395و همکاران،  یاست )محسن یشهر یهابه خشونت شیدر گرا یاساس یها عاملو محله هاانیایخ یکیزیف ینظمیب
شدن افراد  دهیو...( را در کش کیو بار کیتار یهابدون استفاده، کوچه یها)ساختمان یشهر یفضاها یکالبد یهایژگیو( 1386)

 یگمشده با بدون استفاده را بستر مناسب یهمچون چپمن، فضاها زی( ن1986) کیترانس. داندیمهم م یشهر یهابه سمت خشونت
 .داندیم زیآمخشونت یرفتارها یابر

)محمدی،  کرده است دایپ یو در سطح استان یدر سطح کشور یرو به رشد شیاست و افزا یو چند بعد دهیچیپ یخشونت امر
 میجرا زانیاز نظر م 1393استان در سال  نیاست. ا رانیکشور ا یشمال یهااز استان یکی النی. استان گ(1389گنجی و احمدی، 

در قالب ضرب و جرح در استان  ی( و جسماننیه)تو یکالم یهاخشونت زانیقرار داشت. متاسفانه م یخشن در رتبه دوم کشور
به محاکم  یمربوط به ضرب و جرح عمد یهاپرونده یبراساس آمار موجود در استان به لحاظ نرخ وروداست.  شیدر حال افزا النیگ

درصد  12 زین 1392نسبت به سال  زیرشد ن نیهمراه بوده است. ا یدرصد 48با رشد قابل مالحظه  1393تا  1388از سال  ییقضا
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جرم در  نیدوم 1393و  1392 یهاسال یجرم و در ط نیعنوان نخستبه 1391و  1390، 1389 یهالسا نیجرم در ب نی. اباشدیم 
به اشخاص است. براساس آمار موجود  نیو قتل مؤثر است توه یریکه در نزاع، درگ یمیاز جرا گرید یکی. شودیاستان محسوب م

 یدرصد 60با رشد  1393تا  1388 یهادر فاصله سال ییابه محاکم قض نیمربوط به توه یهاپرونده یوروددر استان به لحاظ نرخ 
درصد رشد مواجه بوده است. بر اساس آمار موجود در استان به لحاظ نرخ  18با  1392جرم نسبت به سال  نیهمراه بوده است. ا

 نیهمراه بوده است. ا یدرصد 55با رشد  1393تا  1388 یهاسال اصلهدر ف ییبه محاکم قضا دیمربوط به تهد یهاپرونده یورود
و  یمعاون اجتماع همچنین مطابق اظهارات (.1396 ،یچوبر یعقوبیدرصد رشد داشته است ) 16با  1392جرم نسبت به سال 

تشکیل شده است استان  نیپرونده خشونت در ا 466هزار و  43 ،1398در سال  النیگ استان کل یاز وقوع جرم دادگستر یریشگیپ
ی انتظام یروین یمعاون امور اجتماعن میزان خشونت در این استان و باالخص شهر رشت است. مطابق اظهارات که حاکی از باال بود

مربوط به استان گیالن و شهر رشت است  در سطح کشور یو لفظ یفرد یریدرگ زانیم نیباالتر، 1399، در سال النیگ استان
کشور  ریبزرگ و مهاجرپذ یاز شهرها یکیهر رشت به عنوان مرکز استان، استان، ش نیدر ا ن،یعالوه بر ا(. 1399)خبرگزاری ایرنا، 

 سی. طبق گفته رئزنندیدامن م زیشهر ن نیدر ا ینینشهیحاش دهیو به پد کنندیشهر مهاجرت م نیا هب یادیاست که هر ساله افراد ز
است که  یدر حال نیا. برابر خواهد شد میو ن کیشهر رشت  تیجمع ر،یسال اخ 10 یشهر رشت ط یعمران شورا ونیسیکم
 یهابیاز جمله آس یادیز یتبعات اجتماع تواندیحوزه م نیدر ا حیصح تیریمددر رشت شکننده بوده و عدم  یشهر یهارساختیز

 .را به دنبال داشته باشد یو خشونت شهر یاجتماع
 نیدر ب یشهر به خشونت شیعوامل موثر بر گرا نیاست که مهمتر نیپژوهش حاضر ا یتوجه به موارد فوق، حال پرسش اصل با

 ییجوانان شهر رشت و شناسا نیدر ب یبه خشونت شهر شیگرا زانیهدف پژوهش حاضر مطالعه مدر واقع،جوانان شهر رشت کدامند؟ 
بنابراین پژوهش حاضر درصدد  شهر است. نی( موثر بر آن در ایشهر دفاعیب یفضاها ی وشهر یزندگ تیفیاز عوامل )ک ینقش برخ

دفاع شهری با خشونت شهری رابطه وجود آزمون این دو فرضیه است: بین کیفیت زندگی شهری و خشونت شهری و فضاهای بی
 دارد.

 مبانی نظری 
 خشونت شهری 

 نیاز متفکران بر ا ی. بعضیصدمات روح جادیا ایکشتن  قیاز طر گرییانسداد به د ای بیآس یخشونت عبارت است از اعمال نوع
 ایبه مرگ،  دیشد، مثالً تهد دیبه خشونت تهد یاگر کس یعنیو تسری داد،  میهم تعم دیمفهوم را تا حوزه تهد نیا توانیباورند که م

 رویی(. خشونت با رفتار، کنش و کاربرد ن1395 ،یریمشمول عنوان خشونت باشد )سف دیهم شا ،یحو رو یصدمات جسم جادیبه ا
 تیخشم و عصبان دیو شد یافراط یبه مثابه تجل توانیخشونت را م ن،ی. همچنگرددیمشخص م زابیخشن، ناهنجار و آس یکیزیف

آن را به عنوان واکنش  توانیکه م دهدیپرخاشگری شکل م راخشونت  یدر نظر گرفت. عنصر ذات یکالم ایو  یبه صورت احساس
 (.1394 ،یعیدر نظر گرفت )رب گرین درد و رنج به افراد دو وارد ساخت لیگروه در تحم ایفرد  کیارادی 

 د،یفرد را سلب نما تیو امن یآزاد تواندیکه م دیمترداف با هر گونه تهاجم و اعمال اراده و تهد 1نریرا کالتونگ و وا یخشونت شهر
پرتراکم و پر ازدحام  ستیز جهیکه نت یخشونت ایاست و  یشهر یکه محصول زندگ یاند. در واقع، خشونتمترداف در نظر گرفته

اضطراب  ،یخوابگاه یهانامناسب، شهرک یو معمار یشهر حیناصح یطراح دهییکه زا یکنش خشن ایاست و  طیمح کیدر  یتیجمع
 یعصب یهامحصول تنش ایو  یصوت یهوا و آلودگ یآلودگ ای کیو متاثر از تراف یمکان یداریاز ناپا یناش ایو  یزندگ طیاز شرا یناش

 امدیپ توانیرا م یشهر خشونت .(1395 ،یلیکائی)م نامندیم یشهروندان و ساکنان باشد را خشونت شهر یو تعارضات اجتماع
 یو خشونت شهر ستین طرفهکیرابطه  نیاست. اما ا یاز اشکال واکنش به احساس ناامن یکیدانست. چون خشونت  یاحساس ناامن

احساس  انیچرخه باطل م ینوع ،گرید بیانی. به شودیدر جامعه م شتریب میو جرا یخود در برگشت، موجب گسترش احساس ناامن
ی توجهیب یدر پ تواندیم یخشونت شهر ن،ی(. همچن1387 ،ی)جاجرم کنندیم تیرا تقو گریکدیکه  شودیو خشونت برقرار م یناامن

                                                           
1. Galtung & Veiner 



150 

 

 

 1401 تابستان  ،147-162، 2شماره  ،6دوره  ،دانش شهرسازی

 

 در جامعه خلق شود ینظمیاختالل و ب جادیو با ا یو عموم یمنابع ماد بیتخر گران،ینکردن حقوق د تیو رعا طیافراد نسبت به مح
 (.2021، 1)ویارئال
خشونت شهری،  یژگیو نیدانست. دوم ییهای روستاآن نسبت به خشونت ینسب یدر فراوان دیخشونت شهری را با یژگیو نینخست
وجود  لیزنان و کودکان به دل هیعل یکیزیرفیو غ یجنس ،یکیزیف ،یدر قالب خشونت خانوادگ ژهیخشونت است که به و نیشدت ا

و نظارت  یشده عرف فیوجود هنجارهای تعر لی. در روستاها به دلشودیاد مشاهده میو اعت سمیمانند: سرقت، الکل یاشکال مرض
در  شود،یم رییو از وقوع خشونت جلوگ شودیزودتر مهار م اریخشونت فردی، بس یروان هایبیآس گانیدوستان و همسا شتریب

 یژگیو نی. سومدهدیم شیرا افزا زیخشونت آم تاررف رهیو غ یگمنام ،یشده عرف فیکمبود هنجارهای تعر ایدر شهرها نبود  کهیحال
های دسته تکاریل عموماً مخرب و جنانوع خشونت، اعما نیاست. منظور از ا یابانیخشونت خ دهیدر پد ژهیوخشونت شهری، تبلور آن به

های کوچک، آزار رساندن به سرقت ،یسیشعارنو ،یاموال عموم بیمانند دزدی، تخر یهاست که شامل اعمالگنگ ای یابانیبزهکار خ
معضالت شهرهای بزرگ و  نیاز مهمتر یکیای کنترل شده اما هنوز هم هر چند امروز تا اندازه دهیپد نی. اشوندیم غیره مردم و

های های بزهکار شهری عموماً متشکل از گروهدسته ایها . گنگدیآیهای شهری به حساب متبلور خشونت یشکل غالب و اصل
 اینبود  یها در واقع نوع. گنگدهدیم یگروه تیهو ینوعها آن شان بهنوجوان مرکز هستند که گرد هم آمدن ایدوستان جوان 

و مخرب(  یهای منفالبته اغلب در مهارت) یها دارای جنبه آموزش. گنگکنندیرا جبران م یهای خانوادگو تعلق هاتیضعف هو
به  گریهای ددسته لیو هرگونه تما کنندیحفاظت مها آن هستند که از یخاص ییایهای جغرافدارای پهنه نیهمچنها آن هستند.

ها گونه گنگ نیمندی به ا. پسران جوان با عالقهها عموماً دارای رهبر هستند. گنگشوندیخود را با خشونت مانع م میورود به حر
 ی. مطالعات اجتماعکنندیو قدرتمند را القا م یک خانواده واقعیبه  افتنیگونه که گفته شد احساس تعلق همانها آن رایز شوند،یوارد م

در مدلی  2(. کالرک1394 ،یعیاست )رب یو فرهنگ یمشکالت اجتماع لیبه دل هادر گنگ ماندنیاند که ورود و باقمتعددی نشان داده
های مناطق داند: خیابانآمیز را بیشتر می، احتمال بروز رفتار خشونتنامدهای خاص میها و وضعیترا شرایط، موقعیتها آن که

های خالی، های تاریک و خلوت، خانهخیابان ها وهای مخروبه و متروکه، کوچههای فاقد گشت پلیس، مکان، مکانفقیرنشین
تخریب قرار  عرضوجود داشته است و باالخره اشیاء و موضوعاتی که قبال در مها آن هایی که سابقه خشونت و وندالیسم درمکان
 (.1390 ،یزیتبریاند امکان بیشتری برای انتخاب شدن دارند )محسنگرفته

 3دفاع شهریفضاهای بی

سلسله مراتب  فیاند. جرماو مورد مطالعه قرار گرفته یبندمختلف دسته یارهایدر مطالعات مختلف براساس مع یشهر یفضاها
 ی؛شهر یعموم ی( فضا1در شش دسته قرار داده است:  یرا به طور کل یخصوص یو زندگ یجمع یزندگ یعرصه ها ای یشهر یفضا

و  ؛خانواده یخصوص ی( فضا5 ؛گروه کی یخصوص ی( فضا4 ؛گروه کی خاص یعموم ی( فضاها3 ی؛شهر یعموم مهین ی( فضا2
کرده است:  میفضا، فضا را به سه دسته تقس قیاز طر یکنترل اعمال اجتماع یبر مبنا زی( ن0199) 4فرد. راپوپورت یخصوص ی( فضا6
 رمصنوعیمصنوع و غ یفضا را به فضاها گرید یبندمی. در تقسیخصوص ی( فضا3 ی؛ وعموم مهین ی( فضا2 ی؛عموم ی( فضا1

که طرح و  ییفضاها)ثابت  بیبا ترک ییفضاها را به فضاها ی،نظر لیتحل کیدر  زین 5هال(. 1395 ف،ی)چرما کندیم یبندمیتقس
هال به ) ثابت مهین بیبا ترک ی، فضاها(و ثابت است شودینرده مشخص م ای واریمانند د یکیزیف یهاداده لهیبه وسها آن بیترک

 نیا یژگیو نی)مهمتر ریمتغ بیبا ترک یی( و فضاهاکندیاشاره م دهمانند گردهم آورنده و پراکنده کنن ییایجغراف یمعمار یهایژگیو
رفتار  رییبا تغ رایز ستیثابت نها آن بی. طرح و ترکشوندیسازمان داده م یرفتار یالگوها لهیاست که به وس نینوع فضاها در ا

 (.1395 ،یلیکائی)م کندیم یبنددسته (شودیدگرگون م
. از نظر شوندیم میتقس «دفاعیب یفضا»و « قابل دفاع یفضا»شهر به دو دسته  یفضاها ،ینیگزتوجه به چهارچوب مسئله با

شده  فینفوذ تعر یهاحوزه ن،یو نماد یموانع واقع شامل: ییفضا یهااز نظام یاسلسله یاست برا یاقابل دفاع واژه یفضا 6ومنین

                                                           
1. Villarreal 
2. Clarke 

3. Indefensible Urban Spaces 

4. Rapoport 
5. Hall 
6. Newman 
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است که  ییقابل دفاع، فضا یفضا نیبنابرا .آوردیدر م نیرا به کنترل ساکن طیمح کیهم  همراهکه به  شتریو امکان مراقبت ب 
از  یطور کلهستند که به ییفضاها زیقابل دفاع ن ی(. فضاها1395)لنگ،  سازدیآسان م نیساکن یرا برا هاتیو کنترل فعال صیتشخ

 یشهر یعبارت است از فضاها یشهر دفاعیب یفضاهااما  .(1395 ،یلیکائی)م دنآوریممانعت به عمل م یکاربروز خشونت و پنهان
 ایخلوت  یفضاها ک،یتار یهاو تخلفات و اعمال نابهنجار دارند. کوچه میوقوع جرا یبرا یشتریب تیفضاها قابل ریکه نسبت به سا

فضاهاست.  نیدر آن ممکن است رخ دهد از جمله ا یخاص اتفاقاتکه  ییفضاها نیاند، همچنناجور پر شده یهاکه با آدم یشلوغ یلیخ
فضاها  نیاز جمله ا زین شوندیسد م ایولگردها و جوانان، بسته  ان،یکه توسط گدا ییهابه مکان یکم عرض و ورود یروهاادهیپ

 .(1394، ری مهرآبادیی، تیموری و جعفمیهستند )حک
مجرمانه اغلب بدون نظارت  یهاتیاست که در برابر مجرمان و فعال ینیاز مظاهر نامناسب شهرنش یکی یشهر دفاعیب یفضاها

هستند که  یدر درون شهرها ییفضاها ،یبدون دفاع شهر یفضاها (.2022، 1و فو یجونسکو، اوالتونج) هستند دفاعیو ب یاجتماع
 یانحراف یوقوع رفتارها یبرا یشتریب تیقابل ،یشهر طنقا گرینسبت به دها آن قرار گرفتن تیو موقع یکیزیف یهایژگیو لیبه دل

پنهان  یعموم دیفضاها از د گونهنیاز ا یبعض کند،یو مراقبت نم ینگهدارها آن از یتعلق ندارد و کس یفضاها به کس نیدارند، ا
که  دفاعیب یفضاها گر،ید فی. در تعرشوندیانحراف محسوب م یرفتارها یبرا یدنج و مطمئن یفضاها لیدل نیهستند و به هم

از نظر اتفاق  یمرده ول یهستند که از نظر حفاظت ییاست، فضاها گرید یاز فضاها شتریبها آن در یاجتماع بیامکان اتفاق افتادن آس
به علت بزرگ  رایز دهند؛یهستند که در شهر رخ م ییفضاها معلول رخدادها نیفعال و زنده هستند. ا ییافتادن مسائل نابهنجار فضا

و متعارض  رمجازیغ یهاتیکه فعال ندیآیبه وجود م ییفضاها ،یو اجتماع یکیزیبزرگ بودن شهر و فقدان نظارت مناسب ف ایشدن 
ها و منجر به حادث شدن انواع خشونت گذاردیجامعه م کریبر پ یو اثرات نامطلوب ردیگیجامعه در آن نقاط صورت م یجارهانبا ه

 نی(، مهمتر2014)زایی و تاجیک ی، بیات، اسماعیلابری(. به نظر در1396 ،پور، پوراحمد، آروین و سیدعلیخواهی)فرهاد شوندیم
 :عبارتند از یشهر دفاعیب یفضاها یهایژگیو

 یناتمام، مشاهده بصر یهامخروبه، ساختمان یهاکمبود و فقدان نور، ساختمان لیاز قب ییهایژگیو :یکیزیف یهایژگیو

نظارت و کنترل، وجود  یبه دام افتادن، فرصت محدود برا تیبا قابل یهاوجود مکان ،یکیزیف ینظمیب ،یبصر شیمحدود و عدم نما
کمبود ساختمان، عدم وجود مرزها و  ،یقابل مشاهده، تراکم ساختمان یبا فضاها جاورمحصور م یهاخموچیگوشه و کنار، پ

 یفضاها یکیزیف یهایژگیبه عنوان و توانیرهاشده مناطق مطرح را م یهادنباله و امتداد و مکان ،یریگقابل اندازه یهامحدوده
 .به شمار آورد دفاعیب

استفاده مداوم، آرام و  ایعبارتند از: عدم وجود )استفاده(  دفاعیب یفضاها یاجتماع یهایژگیو نیمهمتر :یاجتماع یهایژگیو

در  ینظمی(، بیحفاظت یرویاز حد، تراکم، عدم حضور انسان، عدم حضور مسئول کنترل و نظارت )ن شیخلوت بودن، ازدحام ب
 نیارتباط در ساعات خاص و همچن نیفضا و مردم و عدم وجود ا نیمردم، عدم ارتباط ب سطکاهش کنترل و نظارت تو ها،تیفعال

 ی.تیتراکم فعال

رهاشده،  یعبارتند از: فضاها دفاعیب یفضاها یاجتماع -یکیزیف یهایژگیو نیمهمتر :یاجتماع -یکیزیف یهایژگیو

منظره، ساختار  نیضعف در ا ایبودن منظره  داریو معن ییعدم روشنا ف،یضع فیو نعر تیهو ،ییشناسا یهافقدان عالئم و نشانه
 ،یو خصوص یعموم یفضاها کیو تنگ بودن، عدم تفک کیعدم وجود تناسب، بار ای فیتناسب ضع ها،تیفعال یگوناگون ده،یچیپ

 .گریباز د یبا فضاها ای ابانیها با خساختمان فیارتباط ضع

 کیفیت زندگی شهری
نبوده و اتفاق نظری کمی روی معنی و مفهوم آن وجود دارد ای است که به صورت یکپارچه کیفیت زندگی دارای ادبیات گسترده

مردم به  چه اگر ؛و یکسانی ندارد تعریف مشخص که است هاییواژه از (. در واقع، کیفیت زندگی2011، 2)کوردیل، لوپز و پتری
که  جاآن نیست. از یکسانها آن برای این مفهوم شد که اشاره گونهکنند، اما همانمی درک به راحتی را آن معنای غریزی شکل
تعریف  تا است شده تالش همواره آن خواهد بود، از و مشخصی وجود تعریف جامع مستلزم آن گیریمتغیرها اندازه سایر مانند

                                                           
1. Jonescu, Olatunji & Foo 

2. Coverdill, Lopez & Petrie 

https://muse.jhu.edu/results?section1=author&search1=James%20E.%20Coverdill
https://muse.jhu.edu/results?section1=author&search1=Carlos%20A.%20L%C3%B3pez
https://muse.jhu.edu/results?section1=author&search1=Michelle%20A.%20Petrie
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دوارته و ؛ فریرا، ویسنته، 2012، 2؛ مرنس2015، 1اوغلواز تحقیقات )ترک بسیاری .گردد ارائه زندگی ارائه آن کیفیت برای مناسبی
انگارند ساده می بسیار را آن تعریف که علت است این یا به امر دهند. ایناز آن نمی تعریفی ،(2015، 4؛ کریف و دومیتو2015، 3چاوز
واژه،  این مورد تعریف در اجماع به عدم توجه با که در حالی کنند،آن اجتناب می تعریف از مفهوم این بودن جهت پیچیده یا به

 مشخص شوند. صورت شفاف به آن برای گرفته شده نظر در مفهوم و ابعاد این مربوط، هایپژوهش رود درمی انتظار
موقعیت  فرد از شخصی یک برداشت به زندگی کرده است:  کیفیت تعریف شکل این به را زندگی کیفیت جهانی، بهداشت سازمان

انتظارات، استانداردها  با اهداف، آن نیز رابطه و اشجامعه ارزشی نظام و فرهنگ به توجه با اشجسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی
چون  عواملی تحت تأثیر که است بعدی و چند پیچیده مفهومی (. کیفیت زندگی،2015، 5شود )پریرا و کانواروگفته می نیازهایش و

. است مترتب آن بر های مختلفگروه و افراد برای معانی گوناگونی رو از این و دارد، قرار و اجتماعی ی فرد هایمکان، ارزش زمان،
رفاه  به عنوان برخی و میزان جذابیت برای ایاندازه عنوان به ناحیه، برخی دیگر یک پذیریزیست قابلیت عنوان به آن را برخی

 (.2008، 6منوناند )اپلی و تعبیرکرده دست این از و مواردی مندینشاط و شادکامی، رضایت بهزیستی اجتماعی، عمومی،
دیگر این  به عبارت رود.می کار به جامعه رفاه و توسعه برای ترسیم که است مفهومی زندگی کیفیت گفت توانمی بنابراین،

مردم  محیط زندگی کیفیت و توسعه ترویج زندگی، است. در واقع، مفهوم کیفیت افراد رفاه و زندگی شرایط کنندهمفهوم منعکس
در  بهزیستی از ترکیبی کیفیت زندگی (. همچنین،2008، 7مور و )پارکر شود فراهمها آن برای زیستی هایشیوه است تا بهترین

پوشاک، آب  تغذیه، به دسترسی مانند تربا نیازهای اساسی ارتباط در و همچنین انتخاب آزادی رفاه، سالمتی، مانند عواملی ارتباط با
شادکامی افراد  و بهزیستی نشانگر زندگی کیفیت کلی . به طورباشدمی درآمد و بهداشتی های آموزشی، مراقبت امکانات آشامیدنی،

 (.2012، 8، سانچز و لورنسبالستروس-کوادرادوباشد )جامعه می و
های زیست محیطی، در چند دهه اخیر شهرها، با رشد سریع جمعیت و مهاجرت با معضالتی نظیر تراکم بیش از حد جمعیت، آلودگی

بر منابع طبیعی، رشد نامتوازن و غیر اصولی شهرها، ضعف منابع درآمدی، فقدان وسایل حمل و نقل عمومی مناسب، نبود فشار 
های اخیر، باشند. در دهههای اجتماعی مواجه میهای ناشی از نابرابریهای شغلی مناسب و مراکز درمانی، آسیبها و موقعیتفرصت

شهرها مفهوم کیفیت محیط شهری و کیفیت زندگی شهری در ویژه کالنشمار در شهرها بههمزمان با فراگیر شدن مشکالت بی
های توان یکی از مهمترین دغدغهابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی مطرح شده است. کیفیت زندگی را می

ی، پاسخ به بسیاری از مشکالت و مسائل در عرصه ریزان شهری در دهه اخیر دانست. در واقع، مفهوم کیفیت زندگی شهربرنامه
مواجه هستند و به طور کلی موجب کاهش کیفیت زندگی شهری ها آن اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی است که امروزه شهرها با

شهری و اند. در همین راستا، در حوزه مطالعات شهری مباحثی همچون کیفیت زندگی و باعث نگرانی مردم و مدیران شهری شده
پذیری شهر طرح شده است. هدف از مطرح کردن کیفیت زندگی شهری اصالح و تکامل مفهوم توسعه، تخصیص بهینه منابع زیست

هایی که کیفیت و تسهیالت شهری، ارزیابی محیط شهری برای تامین نیازهای روزمره زندگی و شناسایی و گسترش فضاها و مکان
 (.1395باشد )حسینی عباس آبادی و طالعی، سازد، میراهم میزندگی باالیی را برای شهروندان ف

مسائل  و شهر کیفیت زندگی در حوزه از و مصداقی واقع، تعریف در نیست، زندگی کیفیت از جدا مفهومی زندگی شهری کیفیت
دانند که از ترکیب می(. در تعریف، کیفیت زندگی شهری را احساس خوشایندی 1388دوست و امینی، است )وظیفه آن به مربوط

آید. همچنین در تعریفی دیگر، کیفیت زندگی شهری را شامل هویت مکانی، خاطره جمعی و حس تعلق تاریخی به شهر به وجود می
دانند که فرد از زندگیش در وضعیت فرد از نظر پایگاه اجتماعی، اقتصادی، سالمت و غیره دانسته و به معنای احساس رضایتی می

عالوه بر این، کیفیت زندگی شهری به معنای قابلیت زندگی در یک مکان است. به عبارتی  (.1393)موصوصی و الجوردی، شهر دارد 
در یک جامعه شهری، کیفیت زندگی برگرفته از تجربه مشترک ساکنان شهر از محیط شهر برای مثال کیفیت هوا، آب، ترافیک، 

باشد. به عبارتی دیگر، شهر در پاسخگویی به اهداف مورد نظر ساکنان شهر می های تفریحی و شغلی و...( و سطح تواناییفرصت

                                                           
1. Turkoglu 
2. Marans 
3. Ferreira, Vicente, Duarte & Chaves 
4. Chraif & Dumitru 
5. Pereira & Canavarro 

6. Epley & Menon 
7. Parker & Moor 
8. Bllesteros, Sanchez & Lorenzo 
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کیفیت زندگی ریشه در کفایت اقتصادی، سیاسی و الزامات اجتماعی یک شهر دارد. به طور کلی، رویکرد کیفیت زندگی شهری تالشی  
گان در چارچوب پایداری است. بنابراین، در در جهت ایجاد شهر سالم و فراهم آوردن خدمات شهری مناسب و در دسترس برای هم

های یک شهر سالم با کیفیت زندگی باال، شرایط کالبدی، اجتماعی و اقتصادی در جهت توانمندسازی ساکنان شهر برای اجرای نقش
گی، اجتماعی، باشد. مفهوم کیفیت زندگی به مرور زمان و متناسب با شرایط خاص فرهنزندگی و شکوفایی استعدادهای خود مهیا می

توان گفت که مفهوم کیفیت زندگی متاثر از مجموعه سیاسی و اقتصادی هر جامعه دستخوش تحوالتی می شود. در مجموع، می
 (. 1390دهند )لطفی، فرجی مالئی، منوچهری و عظیمی، عواملی است که شالوده پویایی زندگی در یک جامعه شهری را تشکیل می

 اهکیو  یقهرمان ،یزیتبر یمحسنتوان به این موارد اشاره نمود؛ خارجی مرتبط با خشون شهری میاز جمله تحقیقات داخلی و 
و نور مناسب و عدم تراکم  ییکه وجود روشنا دادندو خشونت نشان  یشهر دفاعیب یفضاها در خصوص یا( در مطالعه1390)

 یبا فضاها یارتباط وندی. عدم پکندیم کیگر فضاها تفکیرا از د یقاپفیک یدارا یهستند که فضاها ییهایژگیاز و ،یساختمان
 کنندهکیتفک یهایژگیاز و زیها نبرآمده، داشتن مرز و محدود مشخص و کم بودن ساختمان ایوجود نقاط فرو رفته و  ان،ینما

 ازین دمور یهایکاربر ی( کمبود برخ1390) ییغمایقزلباش و  ،یفضاها هستند. کالنتر گریاز د یرینزاع و درگ یدارا یفضاها
ی فرهنگ یچون؛ کاربر یضرور یهایکاربر یو نبود برخ یشهر ساتیتاس ،یدرمان ،یسبز، آموزش یفضا یشهروندان از جمله کاربر

محدوده از شهر را  نیدر ا یدر شهر زنجان که نظارت رسم میسیب یررسمیدر منطقه اسکان غ یانتظام یو فقدان کاربر یورزش
معتقدند  (1391) یو صالح یمبارک دانند.را موثر میمنطقه  نیا در یبزهکار ییفضا یالگوها یریگاخته است، در شکلدشوار س اریبس
 یو انحرافات محل شیرا افزا یشهر یهامحله یررسمیغ یکنترل اجتماع توانمی شهروندان نیدر ب یحس تعلق اجتماع شیافزابا 

 یدر رفتارها یشهر دفاعیب ینقش فضاها»با عنوان  یا( در مطالعه1390) یو قهرمان یسروستان قیصد ،یبینا .را کاهش داد
های فیزیکی، دفاع شهری بر حسب نظریات مطرح شده در سه گروه ویژگیهای فضاهای بیدهد که ویژگینشان می ،«زیآمخشونت

دفاع نیز ها بر حسب شدت و تعداد موارد مشاهده در فضاهای بیهستند. این ویژگی ندیباجتماعی قابل دسته -اجتماعی و فیزیکی

 یرکی یتوکل یهاافتهی .بندی استهای عمومی و نیمه عمومی قابل دستهبه ویژگی های اختصاصی و نیمه اختصاصی و ویژگی
 که یاتیمؤثرند و نظر یشهر یفضاها یماعو اجت یکیزیهر دو بعد ف یشهر یشدن فضاها دفاعیکه در ببیانگر آن است  (1394)

 تیکل توانندی( نمیچه اجتماع ،یکیزیاند )چه فکنترل خشونت توجه کرده یبرا دفاعیب یفضاها یهایژگیبعد از و کیتنها بر 

( نشان 1395و همکاران ) یپژوهش محسن یهاافتهی .طور متناسب نشان، داده سبب کاهش خشونت شوندرا به دفاعیب یفضاها
( دفاعیب یا)فضاه یشهر یفضاها یو برخ ستین زانیم کیبه  یمختلف شهر یدر فضاها یشهر یهابروز خشونت زانیم دهدیم

و  زداتیامن یهاتیفعال یمطمئن برا یخشونت هستند و بستر یرایبه صورت بالقوه پذ یو اجتماع یکالبد یهایژگیبه سبب و
هر دو  یشهر یشدن فضاها دفاعیکه در ب معتقدند( 1399) یو محسن یخسروشاه یصبور ،یسیوخی. شکنندیفراهم م زیآمخشونت

و نزاع  یقاپفیوقوع ک یدر مستعد کردن فضاها برا یشترینقش ب یعوامل اجتماع .مؤثرند یشهر یفضاها یو اجتماع یکیزیبُعد ف

های خارجی نیز در پژوهش .وقوع سرقت دارند یدر مُستعد کردن فضاها برا یشترینقش ب یکیزیدارند، اما عوامل ف یریو درگ
( با ی)کنترل و انسجام اجتماع یجمع ییکارآ زانیبودن م نییپاشان نشان دادند که ( در مطالعه2001سامپسون و رادنبوش ) مورنوف،

در  ،یو اقتصاد یاجتماع یهاتیها در ظرفمحله یابرابرهمراه با ن ییفضا ییایپوها آن به باوردارد.  یقتل ارتباط معنادار شیافزا

 ییدر کشورها یشهر یهاخشونت زانیم نی( باالتر2011) یجهان بانکدر گزارش  .دارند ینقش مهم یخشونت شهر زانیم ینیبشیپ
مثل  اندیاغلب ساختار یعوامل مهم در بروز خشونت شهر نکهیاند. ضمن ارا تجربه کرده یاسیخشونت س ایکه جنگ  دهدیرخ م

فقدان  اب،یمنابع کم یرقابت برا ،ینامناسب شهر یطراح ت،یازدحام جمع ،یو نژاد یعدم تجانس قوم ،ینابرابر ،یضعف اقتصاد
 یامحله میجرا ییفضا یالگوها»با عنوان  یدر پژوهش (2012) لو .از خشونت یریجامعه در کنترل و جلوگ ییو ناتوانا یاجتماع هیسرما

خاص به  یهااند، بلکه در محلهنشده عیشهرها توز نیدر سطح ا یبه صورت تصادف یشهر میکه جرا داد، نشان «کانادا یدر شهرها

در جامعه  یدموکراس تیبد و عدم تثب یحکمران جهیرا نت یخشونت شهر (2015)  ویآل .انددر اطراف مراکز شهرها متمرکز شده ژهیو
 تیفقر، محروم شیافزا ،یکتاتوریحکومت د ،یاسیمانند فساد س یبه عوامل هیجریدر ن یخشونت شهر دیاو در تشد نی. همچنداندیم

 (2015)  تیو ت لدیکفیوبه باور  .داندیم هیجریدر ن یکننده خشونت شهر دیعوامل را تشد نیو ا کندیاشاره م زین یعدالتیو ب یاسیس
ی ررسمیغ هایدر سکونتگاه زیآمخشونت یاز رفتارها یکننده خشونت است و بخش قابل توجه دیتشد نشینیهیمهاجرت و حاش

 یمتعدد یامدهایو پ دهدیاست که در همه جا رخ م یادهیآن است که خشونت پد انگری( ب2018)  دویآ یهاافتهدهد. ییشهرها رخ م
معاش برابر را  نیو تام وبخ یخشونت، شانس حکمران زانیم شیافزا ک،یدموکرات میرژ کیدارد. در  یبر رشد و توسعه هر کشور
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واقع در جنوب )در حال توسعه( شاهد سطوح  یآن است که همه شهرها انگریبنیز ( 2020)  سیوید یهاافتهی. دهدیکاهش م
 شتریب ریافراد فق انیاغلب در م ین مشکالتی. چنکندیم جادیرا ا یدیشد یریپذبیاز خشونت هستند که خطرات و آس یاسابقهیب

 . شودیتجربه م
به  شتریصورت گرفته ب قاتیآن است که تحق انگریدر داخل کشور ب یپژوهش در حوزه خشونت شهر یتجرب نهیشیبر پ یمرور

 یزندگ تیفیهمچون ک ییرهایاست که رابطه متغ یدر حال نیاند. اپرداخته یشهر دفاعیب یبا فضاها یمطالعه رابطه خشونت شهر
 ران،یکشور )مگ ا یعلم یهاداده گاهیجستجو در پا نیاند. همچنقرار نگرفته طالعهدر داخل کشور مورد م یبا خشونت شهر یشهر

مورد مطالعه قرار نگرفته  ینشان داد که در شهر رشت مسئله خشونت شهر زیداک( ن رانیو ا یجهاد دانشگاه یمرکز اطالعات علم
 تیفیو ک یشهر دفاعیب یانجام شده درصدد مطالعه نقش فضاها یهاپژوهش یهاافتهیپژوهش حاضر با توجه به  ن،یبنابرا است.
 جوانان شهر رشت است. نیدر ب یبه خشونت شهر شیبا گرا یشهر یزندگ
 

 
 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 پژوهش روش
ی )پرسشنامه( دانیو م یاطالعات به دو صورت اسناد یآوراست. روش جمع یو نوع آن کاربرد یلیتحل -یفیتوص قیروش تحق

، 1)کامال مخالفم:  5تا  1 کرتیل یانهیگزپنج فیجهت مثبت و ط یها با استفاده از پرسشنامه بسته، داراداده یآور. جمعباشدیم
دوره  ی)بازه سن سال 35تا  18جوانان  را تحقیق آماری جامعه گرفت. ( صورت5، کامال موافقم: 4، موافقم: 3نظر: ، بی2مخالف: 

تشکیل  نفر 224203شهر رشت شامل  سال اعالم شده است( 35تا  18معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان،  یاز سو یجوان
 عیتوز یاچندمرحله یاخوشه  یریگنفر و به روش نمونه 384فرمول کوکران  قیحجم نمونه از طر(. 1395دهند )مرکز آمار ایران، می
دفاع شهری و خشونت شهری است. کیفیت زندگی شهری با متغیرهای تحقیق شامل کیفیت زندگی شهری، فضاهای بی .دیدگر

 تیاحساس رضا» ،«یستیاحساس بهز» های چهارگانهبا استفاده از شاخص (1386) انپوریو ک یخوراسگان یربانگیری از پژوهش بهره
مفهوم ای سنجیده شده است. در قالب طیف لیکرت پنج گزینه« منزلت نقشی»و « یشهروند یاستانداردها»، «در اجتماع یاز زندگ
 ،«یشهر یفضا ییخوانا» یها( با استفاده از شاخص1396) نفرو  ی، غنیمتیاز پژوهش منصور یریگبا بهره یشهر دفاعیب یفضاها

 کرتیل فیدر قالب ط «یظارت مداوم شهرن»و  ،«یشهر یفضا یمعمار»، «در فضا تیتراکم فعال» ،«یبه خدمات شهر یدسترس»
 هایشاخص با( 1395و همکاران ) یمحسن قیبا استفاده از تحق ی نیزمفهوم خشونت شهر مورد سنجش قرار گرفته است. یانهیپنج گز
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شده  دهیسنج یانهیپنج گز کرتیل فیدر قالب ط «یخشونت اقتصاد»و  «یخشونت اجتماع» ،«یکیزیخشونت ف» ،«یخشونت روان» 
 آورده شده است. 1های مورد استفاده برای سنجش متغیرهای پژوهش در جدول ها و گویهشاخص است.

  1 جدول
 های استفاده شده برای سنجش متغیرهای پژوهشها و گویهشاخص

 هاگویه بعد متغیر

خشونت 
 شهری

خشونت . 1
 روانی

 مصرف ام شاهدمحل زندگی در که آمده پیشام. شنیده ناشایست و رکیک الفاظ ام بارهامحل زندگی در 

 امدیده کنم. بارهامی خودداری ناشناس و غریبه افراد با ارتباط ام ازباشم. در محل زندگی مخدر مواد

 ام در ساعاتمحل زندگی در دهممی کنند. ترجیحمی حمل سرد سالح خود با اممحل زندگی در برخی

محل  ام. فضایگرفته قرار تحقیر و تمسخر مورد ام قبالزندگینباشم.  در محل  شب بیرون از خانه
 شود.سلب آرامش می موجب و نبوده مناسب نظافت و پاکیزگی نظر از امزندگی

خشونت . 2
 فیزیکی

 هستم ام نگرانافتاده است. در محل زندگی اتفاق اراذل چاقوکشی و کشیعربده ام بارهامحل زندگی در 

 آسیب و آزار ،صدمه برخی اممحل زندگی در قرار گیرد. قبال خطرناک افراد حمله مورد فرزندم که

محل  در که آمده کنند. پیشمی پیدا حضور کمتر هاخانم و مسن ام افرادمحل زندگی اند. دردیده
 بر هجمه و حمله احتمال لحظه ام هرمحل زندگی بزنند.  در پرسه ولگرد و خانمانبی افراد امزندگی

 ام وجود ندارد.در محل زندگی خشونت از پیشگیری برای الزم نظارت و وجود دارد. کنترل فرد

خشونت . 3
 اجتماعی

 کانون امباشم. محل زندگی زنان به مردان گوییو متلک زنیتنه شاهد اممحل زندگی در آمده پیش 

 شرمساری، ته بدون عابرین ام،است. در محل زندگی شده خیابانی زنان و فراری دختران زنیپرسه

 ناراحتی ام موجبمحل زندگی در نامناسب و غریبه هایاندازند. نگاهمی را زمین خود دهان تف و سیگار

 است. در جنسی جرائم و فحش از ام حاکیهای محل زندگینوشته شود. دیوارعدم آرامش من می و

 کنم.  دوستت بزنم، این کار را میخشون به دست حقوقم حفظ برای باشد الزم اگر اممحل زندگی

 نیست. هاحضور خانواده برای مناسبی مکان چون بیایم ام()محل زندگی زیاد به این مکان ندارم

خشونت . 4
 اقتصادی

 مکان مناسبی برای امام. محل زندگیبوده عمومی اموال تصاحب و تخریب ام شاهددر محل زندگی 

افتد. می اتفاق شرور افراد باجگیری و ام زورگیریاست. در محل زندگی شده الکل و مواد و مبادله معامله
 و ام طالمحل زندگی در دهممی ترجیح .باشد قاپانکیف یا دزدان گاهام مخفیترسم محل زندگیمی

 افراد ام. وجودبوده شهروندان اموال سرقت و دزدی ام شاهدمحل زندگی نباشد.  در همراهم جواهر

 شود.و اضطراب در من می تشویش ام موجبمحل زندگی در گردهدور و متکدی

کیفیت 
زندگی 
 شهری

احساس . 1
 بهزیستی

 اوقات فراغتم سرشار از  دارم. یتوأم با آرامش یزندگ است. یو شاداب یسرشار از خوشحال امیزندگ
 یآدم موفق یزندگخودم را در  .برمیلذت م یخاطر از زندگ نیکننده است و به همسرگرم یهابرنامه

در غلبه بر  میبا گذشت زمان توانائ .رومیو رو به جلو م شودیسال به سال بهتر م میزندگ .دانمیم
 .دانمیم یخودم را آدم موفق ،یو مشکالت زندگ یمال یهاییدر غلبه بر ناتوانا شده است. شتریمشکالت ب

من در اداره امورم  ییتوانا ستندیقادر ن یزندگو مشکالت  هاتیمحدود .برمیلذت م امیخانوادگ یاز زندگ
 .کنند فیرا تضع

احساس . 2
 رضایت

 یمحله، روابط خانوادگ یهاهیبا همسا دارم. تیرضا کندیمردم فراهم م یبرا یکه شهردار یاز خدمات 
در  تواندیو م خوردیبه درد آدم م شتریهم ب لیاز فام هیهمسا .برمیلذت مها آن دارم و از رفت و آمد با

با دوستان  امیکه روابط اجتماع کندیم دایپ یمعن میبرا یتنها وقت ،یزندگ به داد آدم برسد. یمواقع بحران
مذاکرات  دارم. تیو رضا کنمیاستقبال م دیدولت جد یهاها و برنامهاز طرح برقرار باشد. انیو آشنا

 .مردم است یمثبت در بهبود دادن به زندگ یامر هامیدولتمردان در خصوص لغو تحر

3 .
استانداردهای 

 شهروندی

  در جامعه احترام  گرانیبه حقوق د .کنمیم تیرا رعا یو رانندگ ییشهروند مقررات راهنما کیبه عنوان
 دنیاز شن . کنمیم یخوددار یاز صدمه زدن به اموال عموم .کنمیتجاوز نم یو به حق کس گذارمیم

 یاگر با کس .کنمیاحساس غرور م یالمللنیب یهادر عرصه رانیشدن پرچم او برافراشته یسرود مل
شهرم  یورزش یهامیهر وقت ت .کنمیداشت در حد توانم به او کمک م ازیمواجه شدم که به کمک ن

کسب  یمعنو تیچون رضا کنمیشرکت م یمذهب یهادر مناسبت .کنمیاحساس غرور م شوندیبرنده م
  فعال هستند. اریاز مردم بس تیو حما تیامن یدر برقرار 110 سیو پل یانتظام یرویبه نظرم ن .کنمیم
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 هاگویه بعد متغیر

استفاده  مهیاز خدمات ب .کندیعدالت عمل م یحقوق مردم و برقرار یفایکامال در جهت است هیقوه قضائ
آدام بتواند در  شودیشهر باعث م یشرکت در انتخابات شورا دارم. تیو از نحوه ارائه آن رضا کنمیم

 موثر بوده است. یاقتصاد تیامن جادیو مقرارت دولت در ا نیقوان اداره امور شهرش نقش داشته باشد.
 .کندیمردم فراهم م یبرا یبه نظرم نظام آموزش و پرورش خدمات مناسب

 منزلت نقشی. 4

 ییباال ییو توانا تیروزمره از کفا فیوظا یدر اجرا هستم. یاستهیو شا تیبه نظرم آدم باصالح 
قدرت  گران،یبا د میدر روابط اجتماع دارم. مانیا یزندگ یهانقش یدر اجرا میهاییبه توانا برخوردارم.

به نظر خودم  .گذارمیاز خودم به جا م یاکثر مواقع در انجام کارها عملکرد مثبت دارم. ییباال یرگذاریتاث
با من افتخار  یبه دوستها آن است که یاروابطم با دوستانم به گونه برخوردارم. ییباال یاز شعور اجتماع

 برخوردارم. ییام از شأن و احترام باالدر خانواده .کنندیم

فضاهای 
دفاع بی

 شهری

خوانایی . 1
 فضای شهری

  وجود دارد. در در محله ما عالیم راهنما یا تابلو برای پیدا کردن آسان مسیرها و گم نشدن شهروندان
های شاخص و مطرحی همچون های تنگ و پر پیچ و خم وجود ندارند. در محله ما مکانمحله ما کوچه

اماکن فرهنگی و اجتماعی وجود دارد. در محله ما تیرهای چراغ برق و روشنایی مناسب به میزان قابل 
 توجهی وجود دارد.

دسترسی به . 2
 خدمات شهری

 زیادی وجود دارند. در محله ما اماکن تفریحی و ورزشی به میزان مناسبی وجود های در محله ما مغازه
 های حمل و نقل عمومی و در دسترس به میزان مناسبی وجود دارد.دارد. در محله ما ایستگاه

تراکم . 3
 فعالیت در فضا

 محله شلوغ و  توان شاهد کاهش رفت و آمد افراد بود. محله ما یکدر محله ما با تاریک شدن هوا می
 های خالی زیادی وجود دارند.پر رفت و آمد است. در محله ما فضاها و زمین

معماری . 4
 فضای شهری

 های ها یا زیرگذرهای بدون امکانات نور )روشنایی( وجود ندارد. در محله ما ساختماندر محله ما پل
شهری به صورت پراکنده طراحی  ها و فضاهایکاره وجود ندارد. در محله ما بوستانمتروکه و نیمه

 های پرپیچ و خم وجود ندارد.ها و ساختماناند. در محله ما بافتشده

نظارت مداوم . 5
 شهری

  در محله ما افراد غریبه یا ناشناس زیادی وجود دارند. در محله ما اماکن انتظامی و گشت پلیس وجود
روی به قدر وند. در محله ما فضای پیادهشما وارد میدارد. روزانه افراد گمنام یا ناشناس زیادی به محله 

 کافی وجود ندارد.

 ییایپا زانیم یابیارز یهمگرا  و برا یا( و اعتبار سازهی)اعتبار صور دیاز نظرات کارشناسان و اسات قیاعتبار ابزار تحق یابیارز یبرا
 یافزارهاشده با استفاده از نرم یگردآور یهاداده لیو تحل هیتجز ی(. برا2)جدول  دیکرونباخ استفاده گرد یپرسشنامه از روش آلفا

SPSS  وAMOS ( استفاده یمعادله ساختار یساز)مدل رهیچندمتغ لیو تحل رسونیپ یهمبستگ یآمار یهاو با استفاده از آزمون
 شده است.

  2جدول 
 اعتبار و پایایی متغیرهای تحقیق

 یخشونت شهر یشهر دفاعیب یفضاها  یشهر یزندگ تیفیک متغیر

 75/0 50/0 40/0 اعتبار همگرا
 82/0 81/0 78/0 آلفای کرونباخ

 ها و بحث یافته
نفر( زن هستند. پاسخگویان در  200درصد ) 09/52کنندگان مرد و نفر( مشارکت 184درصد ) 91/47از لحاظ تعداد پاسخگویان، 

درصد  6/1درصد متاهل و  4/47درصد پاسخگویان مجرد،  51سال است.  56/28ها آن قرار دارند و میانگین سنی 35تا  18بازه سنی 
درصد  4/9درصد دبیرستان و دیپلم،  3/8درصد پاسخگویان دارای تحصیالت راهنمایی،  6/1نیز مطلقه هستند. از لحاظ تحصیالت، 

هستند. همچنین، از لحاظ وضعیت اشتغال، درصد نیز دکتری  7/4ارشد و درصد کارشناسی 9/34درصد کارشناسی،  1/41کاردانی، 
درصد  62درصد دانشجو بودند. عالوه بر این،  7/22دار و درصد خانه 2/10درصد بیکار،  4/9درصد پاسخگویان شاغل،  8/57

ها )مازنی، کرد، تات( درصد نیز از سایر قومیت 1/8درصد تالشی و  2/5درصد ترک،  7درصد فارس،  7/17پاسخگویان گیلکی، 
 هستند.
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متغیر کفیت زندگی و  یبه دست آمده برا نیانگیکه م دهدینشان مها آن هایسه متغیر پژوهش و شاخصاز  انیپاسخگو یابیارز 
 های آن( درو خشونت شهری )و شاخصآن  یهاصو شاخدفاع شهری های آن )به جز شاخص منزلت نقشی(، فضاهای بیشاخص

دفاع بودن فضاهای شهری و خشونت اند. این بدین معنا است که کیفیت زندگی شهری، بیتهاز نمونه آماری قرار گرف یمتوسط سطح
 (.3اند )جدول را تجربه کردهها آن شهری در سطح متوسطی قرار دارند و بخش قابل توجهی از پاسخگویان

  3جدول 
 توزیع میانگین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق

 میانگین معیارانحراف  حداکثر حداقل متغیر
 53/22 96/6 44 9 احساس بهزیستی

 42/20 94/3 30 11 در اجتماع یاز زندگ احساس رضایت
 36/35 49/7 55 20 استانداردهای شهروندی

 77/15 57/4 32 8 منزلت نقشی

 10/94 48/16 147 55 کیفیت زندگی شهری )کل(

 84/10 04/3 20 4 یشهر یفضا ییخوانا
 29/9 32/2 15 3 یبه خدمات شهر یدسترس

 95/8 30/2 15 3 در فضا تیتراکم فعال
 06/12 81/1 16 8 یشهر یفضا یمعمار

 85/13 45/3 20 4 ینظارت مداوم شهر

 01/55 59/6 75 27 دفاع شهری )کل(فضاهای بی

 78/24 82/5 35 9 خشونت روانی
 01/25 01/6 35 7 خشونت اجتماعی
 52/23 18/6 35 7 خشونت اقتصادی
 23/22 09/6 35 7 خشونت فیزیکی

 55/95 59/6 140 30 خشونت شهری )کل(

دفاع شهری با خشونت شهری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده برای آزمون رابطه کیفیت زندگی شهری و فضاهای بی
ابعاد آن )خشونت اجتماعی، خشونت روانی، ها بیانگر آن است که بین کیفیت زندگی شهری و خشونت شهری و است. تحلیل داده

است، همبستگی معنادار معکوسی  05/0خشونت فیزیکی و خشونت اقتصادی( با توجه به سطح معناداری به دست آمده که کوچکتر از 
اما بین کند. که با افزایش میزان کیفت زندگی شهری، گرایش به خشونت شهری )و ابعاد آن( کاهش پیدا میطوریوجود دارد؛ به
با  (یو خشونت اقتصاد یکیزیخشونت ف ،یخشونت روان ،یو ابعاد آن )خشونت اجتماعدفاع شهری و خشونت شهری فضاهای بی

، همبستگی مستقیمی وجود دارد؛ این بدین معنا است که با افزایش است 05/0به دست آمده که کوچکتر از  یتوجه به سطح معنادار
 (.4)جدول  شودخشونت شهری نیز تقویت میدفاع، گرایش به فضاهای بی

  4جدول 
 دفاع شهری با خشونت شهری و ابعاد آنهمبستگی متغیرهای کیفیت زندگی شهری و فضاهای بی

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون های آنمتغیر وابسته و شاخص متغیر مستقل

 کیفیت زندگی شهری

 000/0 -25/0 خشونت روانی

 000/0 -28/0 خشونت اجتماعی

 000/0 -19/0 خشونت اقتصادی

 000/0 -22/0 خشونت فیزیکی

 000/0 -26/0 خشونت شهری

 دفاع شهریفضاهای بی

 000/0 23/0 خشونت روانی

 000/0 25/0 خشونت اجتماعی

 000/0 33/0 خشونت اقتصادی

 000/0 24/0 خشونت فیزیکی

 000/0 29/0 خشونت شهری
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در  ( استفاده شده است.Amosافزار از نرم یریگ)با بهره یمعادالت ساختار یسازپژوهش از مدل یمدل نظر به منظور آزمون
، دفاع شهری بر خشونت شهریهای کیفیت زندگی شهری و فضاهای بیریمتغ ریپژوهش حاضر به منظور مشخص نمودن تأثواقع، در 
 قرار گرفته است.در بین پاسخگویان مورد آزمون  شدهنیتدو ای یمدل نظر

 
کیفیت زندگی  ریآزمون تأث یبرا یمدل معادله ساختار. 1شکل 

 دفاع شهری بر خشونت شهریشهری و فضاهای بی

با توجه به مدل باال، اطالعات جدول زیر بیانگر آن است که، کیفت زندگی شهری با توجه به سطح معناداری به دست آمده 

طوری که با افزایش کیفیت زندگی شهری، گرایش به خشونت شهری شهری تأثیر دارد؛ بهبر خشونت  -18/0( به مقدار 000/0)

( 014/0دفاع شهری بر گرایش به خشونت شهری با توجه به سطح معناداری به دست آمده )یابد. همچنین تاثیر فضاهای بیکاهش می

یابد شهری، گرایش جوانان به خشونت شهری افزایش میدفاع که افزایش دسترسی به فضاهای بیاست؛ به نحوی 28/0برابر با 

 (.5)جدول 

 5جدول 
 دفاع شهری بر خشونت شهریارزیابی تأثیر کیفیت زندگی شهری و فضاهای بی

 
وزن رگرسیونی 

 استاندارد
وزن رگرسیونی 

 غیراستاندارد
 نسبت بحرانی

سطح 
 معناداری

 000/0 -03/4 -52/0 -18/0 تأثیر کیفیت زندگی شهری بر خشونت شهری
 014/0 44/2 15/1 28/0 دفاع شهری بر خشونت شهریتأثیر فضاهای بی

سیرتعدادی از مهم زیردر جدول  ست. به ها آن ترین معیارهای برازش و تف به همراه مقادیر قابل قبول آن در مدل مفروض آمده ا
ست که میهای برازش مدل قابل قبول هستند. توان گفت که عمده شاخصطور کلی می شده، مدلی ا تواند تا بنابراین مدل ترسیم 
شان میهای ما را با مدل نظری تطبیق دهد. بهحدودی داده صورت های تجربی ما میدهد که دادهعبارت دیگر، مدل ما ن توانند به 

 (.6ها پوشش داده شوند )جدول مطلوبی با نظریه
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 6جدول  
 قبولمعیارهای برازش مدل و تفسیر برازش قابل 

 معیار برازش مدل
مقدار حاصل در 

 مدل مفروض
 تفسیر سطح قابل قبول

وضعیت 

 پذیرش

 92/0 (GFI)نیکویی برازش 
 1)عدم برازش( تا  0

 )برازش کامل(
یک  منعکس کننده 95/0مقدار نزدیک به 

 برازش مطلوب است.
 قابل قبول

نیکویی برازش اصالح شده 

(AGFI) 
91/0 

 1)عدم برازش( تا  0
 )برازش کامل(

منعکس کننده یک  95/0مقدار نزدیک به 
 برازش مطلوب است.

 قابل قبول

ریشه میانگین مربعات خطای 

 (RMSEA)برآورد 
 08/0کوچکتر از  06/0

یک برازش خوب را  08/0مقدار کمتر از 
 دهد.نشان می

 قابل قبول

CFI 92/0 
 1)عدم برازش( تا  0

 )برازش کامل(
منعکس کننده یک  95/0مقدار نزدیک به 

 برازش مطلوب است.
 قابل قبول

 91/0 (NFI)برازش هنجار شده 
 1)عدم برازش( تا  0

 )برازش کامل(
یک  منعکس کننده 95/0مقدار نزدیک به 

 برازش مطلوب است.
 قابل قبول

کای اسکوئر نسبی 

(CMIN/DF) 
 5تا  1 43/5

دهنده ضعف برازش و نشان 1مقدار کمتر از 
منعکس کننده نیاز به  5از مقدار بیشتر 

 بهبود است.

تا حدی قابل 
 قبول

شاخص برازش هنجار شده 

 (PNFI)مقتصد 
 قابل قبول 60/0یا  50/0باالتر از   65/0

 قابل قبول 60/0یا  50/0باالتر از   62/0 (PCFI)برازش تطبیقی مقتصد 

 1تا  PRATIO)) 88/0 0نسبت اقتصاد 
هرینه کمتر حاکی از  1مقادیر نزدیک به 

 محقق در آزادکردن پارامترهاست.
تا حدی قابل 

 قبول

 گیرینتیجه

 فضایی، اجتماعی و زیست هایاند امروزه مملو از عدم تعادلای که داشتهتوسعه رغم تمام دستاوردهای تمدنی، انسانی وشهرها به
 بوده که گسترش شهرها همواره با مسائل و مشکالتی همراه. کندهای انسانی و کالبدی را تهدید میفعالیت محیطی هستند که تمام

کالبدی  شرایط دلیل است. برخی از فضاهای شهری به« خشونت شهری»شهرهای بزرگ، مسئله  به ویژه درها آن یکی از مهمترین
شهری گفته  دفاعفضاهای بیها آن شهری باشد که به خشونت سازتوانند زمینههای عملکردی در آن فضا، میویژگییا  خاص

ناهنجار  و رمجازیغ یهاتیفعال یبرا یدنج و مطمئن ییفضا ،یو اجتماع یو کالبد کالیزیف یهایژگیو فضاها بنا نیا شود.می
از  یموارد هاانهیپا هیو رها شده، حاش متروکهی هاساختمان ،ییهوا یهاپل رگذرها،یداخل ز ،یشهر یهاپله ریز شوندیم محسوب

انواع خشونت  نهیشده و زم یشهر یزندگ یاز قواعد و هنجارها یتخط یبرا مساعدی طیدفاع در شهرها هستند و مح بدونی فضاها
دفاع شهری و خشونت شهری و دهد که بین فضاهای بینتایج تحقیق هم در این زمینه نشان می .ندینمایم فراهم را و جرم

که قتصادی و خشونت فیزیکی( همبستگی مستقیمی وجود دارد؛ به طوریهای آن )خشونت روانی، خشونت اجتماعی، خشونت اشاخص
یابد. در مدل تجربی پژوهش نیز نشان داده شد که دفاع در شهر، گرایش به خشونت شهری نیز افزایش میبا افزایش فضاهای بی

 ی و همکارانزیتبر یمحسنهای پژوهشهای ( بر خشونت شهری تاثیر دارد. این یافته در راستای یافته28/0دفاع شهری )فضاهای بی
است که در  (1399)ی و همکاران سیوخیش و (1395و همکاران ) یمحسن، (1394) یرکی یتوکل، (1390) ی و همکارانبینا(، 1390)

دفاع، نقش بسیار مهمی در ایجاد حس ترس و ناامنی ناشی از احتمال وقوع جرم و خشونت شان نشان دادند فضاهای بیمطالعات
کننده شرایط و وضعیتی هستند که فرصت مناسبی را برای وقوع هر گونه مزاحمت دفاع شهری ارائهدارند. به عبارت دیگر، فضاهای بی
خشونت  و جرم یفراوان نکهیا ،محرک خشونت هستند یبه نحو یشهر یفضاهادر واقع،  نمایند.و خشونت و ایجاد ترس فراهم می

 نیب یارابطه شناسی و شهرسازیاز منظر اندیشمندان جامعه .ستین یو اتفاق یتصادف ی؛ امراست گرید یهااز مکان شتریب یدر مکان
قادر خواهد بود با از  یکیزیف طیمناسب، مح یبا طراح و مکان اصالح گردد ریبا توجه به تاث تواندیمکان و رفتار وجود دارد و رفتار م
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پژوهش محسنی  که در یامجرمانه شود. به گونه یمناسب فرار، مانع رفتارها یهاراه و یمخف یهاپنهان، مکان یهابردن گوشه نیب
کمتر و احساس  شانیزیمناسب داشتند توان جرم خ یکه طراح ییهافضاها و مکان در شهر تهران مالحظه شد (1395و همکاران )

 ،یشهر یکنترل، مراقبت و نظارت فضاها شیافزا قیقادر است از طر یکیزیف طیمح ،واقع بود. در شتریشهروندان ب یتمندیرضا
 شهروندان در استفاده از فضا، باعث کاهش خشونت شود. مداخله دسترس بودن و

 ،یآن )خشونت روان یهاو شاخص یو خشونت شهر کیفیت زندگی شهری نیب های پژوهش نیز بیانگر آن است کهسایر یافته
، کیفیت زندگی شهری شیبا افزا کهیوجود دارد؛ به طورمعکوسی  ی( همبستگیکیزیو خشونت ف یخشونت اقتصاد ،یخشونت اجتماع

( بر خشونت -18/0) کیفیت زندگی شهرینشان داده شد که  زیپژوهش ن ی. در مدل تجربابدییم کاهش یبه خشونت شهر شیگرا
در خصوص ارتباط است.  (2020)  سیویدو ( 1391) یو صالح یمبارکهای های پژوهشاین یافته در راستای یافته دارد. ریتاث یشهر

دهند که جرم و خشونت بر احساس بهزیستی، های صورت گرفته نشان میهای پژوهشکیفیت زندگی شهری و خشونت شهری، یافته
یت، های اجتماعی یا فضاهایی که خشونت و جرم وجود دارد، احساس رضاسالمت اجتماعی و کیفیت زندگی افراد تاثیر دارد. در محیط

و همکاران،  2؛ لورنس2000، 1کی و میلنرگذارد )مکیاحساس بهزیستی، سازگاری و تطابق فرد با جامعه بر کیفیت زندگی افراد تاثیر می
ای بر کیفیت زندگی افراد تواند به طور گستردهکه جرم و جنایت می( ضمن بیان این2009) 3در این زمینه، جکسون و استفورد (2014

سیاسی  و اجتماعی هایاضطراب از ایتجلی مجموعه سجام و نظم اجتماعی تاثیر منفی داشته باشد، خشونت شهری راو همچنین ان
کاهش سالمتی و کیفیت زندگی  به منجر جرم با مرتبط هایاضطراب ها وشود و طی آن، نگرانیتبدیل می ایبه چرخه که دانندمی

های شود. از سوی دیگر، در محیطشدن میقربانی به پذیری نسبتبیشتر آسیب درکبه  منجر کاهش سالمتی دیگر، سوی و از شده
اجتماعی یا مناطقی که افراد از کیفیت زندگی مناسبی )احساس رضایت پایین، پایین بودن میزان خدمات و استانداردهای شهروندی، 

کیفیت زندگی شیوه شود. باالیی در آن مناطق احساس میپایین بودن احساس بهزیستی و...( برخوردار نیستند، میزان جرم  و خشونت 
فیت زندگی باالیی دارند، کند و معموالً اشاره به شادکامی دارد. افرادی که کیو روشی است که فرد یک زندگی خوب را تعریف می

شارهای روانی و به ویژه کنند. وجود یا عدم فشان احساس رضایت میاحساس زیاد لذت و خوشی و ناراحتی کم دارند و از زندگی
سزایی در تعیین کیفیت زندگی فرد دارد. زندگی در مناطق شهری که از کیفیت زندگی فشارهای روانی در زندگی شهری، تاثیر به

کیفیت، جمعیت انبوه، های متراکم و کوچک با مصالح ساختمانی بیپایینی برخوردارند مملو از فشارهای روانی مزمنی است. وجود خانه
های اجتماعی دفع نامناسب فاضالب، وجود انواع و اقسام آسیب عدم ارائه خدمات شهری مناسب، عدم ارائه خدمات بهداشتی مناسب،

شود که افراد از کیفیت زندگی پایینی برخوردار باشند و از زندگی خود احساس رضایت نداشته باشند. لذا با کاهش و غیره باعث می
 یابد. وندان، خشونت شهری افزایش میکیفیت زندگی در بین شهر

 منابع
. تهران( 12 منطقه شهرداری عودالجان؛ و هرندی هایاجتماعی )محله هایآسیب بروز در دفاعبی فضاهای نقش(. 1394توکلی یرکی، علی. )

 ارشد. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه آموزشی جغرافیا.نامه کارشناسیپایان
 ازجرم، تهران: معاونت اجتماعی ناجا. پیشگیری ملی همایش مقاالت . مجموعهاجتماعی امنیت(. 1387جاجرمی، حسین. )

 . ترجمه شهرزاد فریادی و منوچهر طیبیان، تهران: دانشگاه تهران.ها در محیط انسان ساختآفرینش محالت و مکان(. 1386چپمن، دیوید. )
 . ترجمه منوچهر مزینی، تهران: دانشگاه تهران.های زندگی جمعی و خصوصیعرصه (.1395چرمایف، سرجیوس ایوان. )

علوم و فنون نقشییه (. ارزیابی کیفیت زندگی شییهری مبتنی بر داده های آماری و مکانی. 1395حسییینی عباس آبادی، محمد و طالعی، محمد. )
 . 65-41(، 4)6، برداری

دفاع شهری )مورد مطالعه: کرده به فضاهای بی(. سنجش نگرش زنان تحصیل1394مهرآبادی، مریم. )حکیمی، هادی، تیموری، ایرج و جعفری 
 .  53-25(، 11)3، پژوهشنامه جغرافیای انتظامیدانشجویان دانشگاه تبریز(. 

مجله دانشکده ر اصفهان. (. مدل پیشنهادی برای سنجش کیفیت زندگی؛ مطالعه موردی: شه1386ربانی خوراسگانی، علی و کیانپور، مسعود. )
 . 108-67(، 59-58)4، ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

                                                           
1. McKee & Milner 
2. Lorenc 
3. Jackson & Stafford 
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شونت رفتارهای بروز در شهروندی هایآموزش نقش(. 1394ربیعی، مرجان. )  سیپایان شهری. آمیزخ شنا سالمی نامه کار شگاه آزاد ا شد. دان ار
 واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی.

 ، تهران: نی.کالبدشکافی خشونت(. 1395سفیری، مسعود. )
آمیز دفاع شهری و رفتارهای خشونتبررسی رابطه بین فضاهای بی(. 1399ویسی، یاسر، صبوری خسروشاهی، حبیب و محسنی، رضاعلی. )شیخ

 .  376-349(، 36)10، امنیت ملی. شهر تهران
 .، تهران: سمت(شناسی انحرافات اجتماعیشناسی اجتماعی )جامعهآسیب(. 1398اله. )صدیق سروستانی، رحمت

پژوهش و مشییهد.  9های منطقه دفاع شییهری در وقوع جرم با تاکید بر پارک(. نقش فضییاهای بی1396علیزاده، کتایون و عنبر، سیییدحسییین. )
 . 160-141(، 29)8، ریزی شهریبرنامه

سی سین و مو شهروندان تهرانی(. 1393پور، لیال. )کالنتری، عبدالح شهرگرایی در بین  ضد شهر مطالعات و برنامه . تهران: مرکزتمایالت  ریزی 
 تهران.

شاد. ) سمیه و یغمایی، بام سن، قزلباش،  شهرها (. 1390کالنتری، مح سمی  سکان غیرر ضایی بزهکاری در مناطق ا مورد )تحلیل الگوهای ف
 . 192-173(، 24)9، جغرافیا و توسعه(. سیممطالعه: منطقه اسکان غیررسمی بی

(. تحلیل کیفیت زندگی شیییهری با اسیییتفاده از روش آنتروپی و 1390چهری، ایوب و عظیمی، آزاده. )لطفی، صیییدیقه، فرجی مالئی، امین، منو
 . 87-69(، 1)1، جغرافیا و آمایش سرزمین مکانمورد مطالعه بافت شهری میاندوآب.  SAWتکنیک 

 فر، تهران: دانشگاه تهران.ی(. آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، ترجمه علیرضا عین1395لنگ، جان )
-275(، 50)13(. کیفیت خدمات شییهری، تعهدات شییهروندی و حش تعلق اجتماعی. رفاه اجتماعی، 1391مبارکی، محمد و صییالحی، سییمیه. )

315 . 
ضاعلی، میکائیلی، جعفر و طالب سنی، ر ضاهای بی(. تبیین جامعه1395پور، اکبر. )مح شهری با شناختی رابطه بین ف شونتدفاع  شهری خ های 

 .  154-125(، 9)5، شناسی معاصرهای جامعهدوفصلنامه پژوهش)مورد مطالعه شهر تهران(. 
 آن. ، تهران:اجتماعی روانشناسی وندالیسم: مبانی(. 1390تبریزی، علیرضا. )محسنی
سنی سجاد. )مح سهراب و یاهک،  ضا، قهرمانی،  ضاهای بی1390تبریزی، علیر ضاهای بی(. ف شونت )مطالعه موردی ف شهری و خ دفاع دفاع 

 .  70-51(، 4)22، شناسی کاربردیجامعهشهری(. 
دل ویکور )مطالعه موردی: (. تحلیل تطبیقی رابطه بین فقر و خشییونت شییهری با اسییتفاده از م1396محمدی، جمال و باقری کشییکولی، علی. )

 . 128-103(، 2)4، جغرافیای اجتماعی شهریهای شهر یزد(. محله
صدیق، گنجی، محمد و احمدی، یعقوب. ) سنندج. 1398محمدی، محمد شهر  ساختاری در  شونت  ضعیت خ ، مطالعات اجتماعی ایران(. تبیین و

13(1 ،)132-108. 
شاه. (. رابطه فضاهای بی1396منصوری، فردین، غنیمتی، حسن و نفر، زینت. ) شهر کرمان شهری در  شهری با افزایش جرایم  پژوهشنامه دفاع 

 .  162-135(، 18)5، جغرافیای انتظامی
 . 95-69(، 2)14، های اقتصادیپژوهش(. مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی شهری در ایران. 1393موصوصی، نفیسه و الجوردی، علیرضا. )

. رساله دکتری، شناختی آنهای شهری در تهران و تحلیل جامعهدفاع شهری با خشونتررسی رابطه بین فضاهای بیب(. 1395میکائیلی، جعفر. )
 شناسی.دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه جامعه

ستانی، رحمت سرو صدیق  شنگ،  سهراب. )نایبی، هو ضاهای (. نقش1390اله و قهرمانی،  شونت رفتارهای در شهری دفاعبی ف دانش آمیز. خ
 .  231-199(، 1)13، انتظامی

 متخصصان و مدیران دیدگاه از تهران؛ شهری کیفیت زندگی هایشاخص اهمیت میزان (. بررسی1388مهدی. ) امینی، و حسین دوست،وظیفه

 .18-1(، 3)1 ،شهری مطالعات مدیریت شهری. مدیریت
شونتجامعه تبیین(. 1396یعقوبی چوبری، علی. ) ستان در شناختی خ سائل گیالن: تحلیل ا سیب و م شور اجتماعی هایآ شگاهک  . تهران: پژوه

 ارتباطات.  و هنر فرهنگ،
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