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هاي اسکان موقت سايتبر احساس امنيت در  مؤثرو منظر  تبيين عوامل معماريتحقيق هدف اصلي اين 
در راستاي نيل به اين هدف،  زده اهر، هريس و ورزقان است.اجرا شده در روستاهاي مناطق زلزله روستايي

هاي اسکان موقت روستايي بر احساس امنيت در سايت مؤثراز حيث معماري و منظر هاي تجربه شده ضعف
روش کنندگان اسکان موقت، از کيفي و به منظور دستيابي به نظرات تجربهبررسي و شناسايي شد. تحقيق 

مند القههدفمند که ع شيوهکننده بهمشارکت 48 بهره برده است. ها،جهت آناليز داده محتواي قرارداديتحليل
 ها،آوري دادهابزار جمعسکونت در اسکان موقت روستايي را داشتند، انتخاب شدند.  به مشارکت و تجربه

 مراحل از هاداده تحليل فرآيند ها ادامه يافت. درتا رسيدن به اشباع کامل داده ساختاريافتهمصاحبه نيمه
ها از طريق معيارهاي لينکلن و گوبا تحکام دادهو اس بودن موثق. شد استفاده لوندمن و گرنهييم پيشنهادي

 88 با  «محيطي»( 4و  تمساب 6با « کالبدي»( 8بعد/تم اصلي شامل دو ها، حاصل و بعد از تحليل داده
مرحله -ترين نتايج اين تحقيق عبارتند از: موقتي دانستن صرفبندي شد. مهمو صورت تم، شناساييساب

 هايلفهؤهاي روستايي، و نپرداختن به مهاي اجتماع و معماري سکونتگاهشخصهاسکان موقت؛ عدم آگاهي از م
 تأثيردنبال آنها، تحت کيفيت ساخت و اجراي مناسب در جهت تأمين نيازهاي اساسـي زندگي روزمره و به

ترين مسائل از نگاه متوليان، مديران و مجريان حوزه ها، مهمقرار گرفتن احساس امنيت در اين سايت
 مديريت بحران است. 
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تواند آرامش خاطر رود، زوال آن ميهاي اساسي انسان به شمار ميامنيت از نيازها و انگيزه
(. تاريخ زندگي بشر همواره دستخوش 296:8901 )اميريان و همکاران، انسان را از بين ببرد

 )کاملي و همکاران، انداخته استعواملي بوده است که امنيت و آرامش او را به مخاطره مي
)کارگر و  (. امنيت نخستين شرط براي زندگي انسان و سکونت در يک مکان است882:8901

نسان بوده است. يکي (. اسکان در فضاي امن و مطلوب يکي از نيازهاي اوليه ا19:8909 سرور،
ترين عوامل سازنده کيفيت مطلوب در زندگي انسان، موضوع امنيت محيط زندگي و از مهم

 )مرصوصي و همکاران، ها استها و نابهنجاريمصون ماندن افراد اجتماع از خطرات، آلودگي
وجود هـاي در ساختار مسکن روستايي بتردهـ(. در زمان بروز سوانح تغييرات گس844: 8909

هاي اين عنصر هر آيد. با توجه به ضرورت ادامه زيست و فعاليت ساکنان روستايي، بايد نقشمي
چند کمتر و محدودتر در راستاي پاسخ به نيازها و عملکردها، به عنصر کالبدي ديگري انتقال 

ک شوند و به نوعي به مثابه يعهده دار اين نقش مي هاي اسکان موقتيابد. واحدها در سايت
موقت تا زمان دستيابي به اسکان دائمي و پايدار، انجام وظيفه  سکونتگاه روستايي در يک بازه

منزله رکن اساسي اسکان موقت پس از وقوع زلزله به (.Atmaca & Atmaca, 2016) کنندمي
ديده (. به نوعي افراد آسيب819:8901 آبادي و همکاران، )جمال شودمديريت بحران تلقي مي

شان با ز حوادث طبيعي با از دست دادن عزيزان خويش و پراکندگي اموال و خانه و کاشانهپس ا
شوند و نياز به سرپناهي امن و آرام دارند تا بتدريج به زندگي شرايط روحي سختي مواجه مي

(. اسکان موقت، سرپناهي است که حداقل آسايش و راحتي Asefi, 2010) عادي خود بازگردند
)فضاي خواب، نشيمن، خلوت( به منظور تثبيت واحدهاي خانواده،  يط شبه خانوادگيرا براي شرا

هاي (. برنامه991: 8906 موکويي و زينالي،)مومني نمايددر دوره مياني پس از سانحه، فراهم مي
ديده و در پي آن  شود که محدوده وسيعي آسيبدر مواردي مطرح مي معموالًاسکان موقت 

هاي معمولي به لحاظ مديريت و امکانات و مصالح، چند که بازسازي خانهدولت احساس کند 
ديدگان در اثر (. از احتياجات اساسي آسيب91: 8960 همکاران،د)کاني و  سال طول خواهد کشي

در  ايکنندههاي موقت است که، نقش تعيينريزي براي سکونتگاهوقوع سوانح، طراحي و برنامه
 مين امنيت در مراحل اوليه پس از وقوع سانحه داردأها و تحفظ و نجات زندگي انسان

وجود محيطي امن براي زندگي از ضروريات و نيازهاي اصلي انسان  (.884: 8909 )خورشيديان،
بسياري از کارشناسان، وجود امنيت در يک جامعه به همان اندازه مهم است که  . به عقيدهاست
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تر از وجود امنيت است؛ حساس امنيت در جامعه مهماحساس امنيت در آن جامعه و چه بسا ا
)دربان  هاي فرد در جامعه بستگي به ميزان دريافت و ادراک او از امنيت داردچراکه واکنش

-هاي ناامن، ساير فعاليتهاي ناشي از مکان(. احساس ناامني در محيط و نگراني840:8909 آستانه،

پذير مور اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به درستي انجامالشعاع قرار داده و اانساني را تحت هاي
(. در مقابل عوامل گوناگوني چون عوامل اجتماعي، اقتصادي، 98:8911 )سوري، نخواهد بود

عوامل  تأثيرتوان به نقش و ند که در اين ميان ميمؤثرفرهنگي در ايجاد احساس امنيت 
هاي روستايي که داراي ساختارهاي اهويژه در سکونتگکالبدي نيز اشاره کرد که به-محيطي

پذير در برابر مخاطرات هستند، در ايجاد احساس طور عمده آسيبهفيزيکي با خطر خيلي باال و ب
 ,.Scarborough et al ؛8901 )صدرالسادات و همکاران، ي داردمؤثرامنيت ساکنان نقش 

موقت به مثابه مسکن در محيط روستا که موضوع مسکن در شرايط عادي و اسکان (.  2010
احساس امنيت،  در شرايط بحران، مفهومي چندبعدي و چندکارکردي را دارا است، مقوله دائمي

ديدگان از بالياي طبيعي، امنيت در از اهميت خاصي برخوردار است. با توجه به وضعيت آسيب
 ن زلزله وجودکند. در هنگام وقوع بحراقالب بعد فيزيکي و معماري آن، نقش بسزايي ايفا مي

ات مخرب شرايط جوي و نيز القاء تأثيرمراکز اسکان موقت و ايجاد سرپناه جهت کاهش 
 Hany) رودشمار ميبهاي اصلي مديريت بحران احساس امنيت در اين مراکز، از اولويت

Abulnour, 2014: 11و بستر، داراي ابعاد متنوع و  له احساس امنيت در هر زمينهأ(. مس
هاي ها يا سايتمين اين نياز در اردوگاهأماعي، اقتصادي و فرهنگي است، براي تپيچيده اجت

هاي عوامل معماري و منظر غافل شد. سوال تأثيرتوان از نقش و اسکان موقت روستايي نمي
بر  مؤثراين تحقيق عطف به اهميت مساله، عبارت است از اينکه: عوامل معماري و منظر 

اهر،  زدهکنندگان مناطق زلزلهاسکان موقت روستايي از ديدگاه تجربه هاياحساس امنيت در سايت
بندي برخوردار هستند؟ براي پاسخ به اين هريس و ورزقان کدامند؟ و اين عوامل از چه دسته

هاي بر احساس امنيت در سايت مؤثرعماري و منظر ـهاي تجربه شده از حيث مها، ضعفسوال
راهکارهايي در جهت . در نهايت تالش شد شدبندي ي و دستهـکان موقت روستايي شناسايـاس

 افزايش و ارتقاي احساس امنيت در اسکان موقت بعد سانحه ارائه گردد.

هاي مختلف قرار گرفته است. هاي اخير مورد توجه پژوهشگران رشتهاحساس امنيت در سال
 هعلمي مشخص کرد که تاکنون پژوهشي بهاي معتبر نتيجه جستجوهاي اين تحقيق در پايگاه



 
 
 
 

 

ي احساس امنيت در اسکان گذاري عوامل معماري و منظر بر مقولهتأثيرصورت متمرکز بر روي 
هاي مرتبط با احساس امنيت و عوامل موقت انجام نشده است. بنابراين سعي شد پژوهش

بندي ( به ارزيابي و پهنه8902آستانه و همکاران)کالبدي مورد مداقه و تحليل قرار گيرد. دربان
احساس امنيت در روستاييان شهرستان زرند پرداخته است. کيفيت روشنايي معابر؛ مجاورت با 

ها؛ مجاورت با بناهاي مخروبه؛ مجاورت با اتوبان يا جاده بين شهري؛ مجاورت با کارخانه
هاي محيط ان معرفرودخانه؛ مجاورت با پرتگاه؛ و قرار گرفتن منزل در حاشيه روستا، به عنو

 لطفي و همکاران(. 8902 آستانه و همکاران،)دربان فيزيکي در اين تحقيق تبيين شده است
بر احساس امنيت  هاي کالبدي فضاهاي عموميمؤلفه تأثير(؛ در تحقيقي به ارزيابي 8902)

 اندتبيين گرديده هايي کهشهروندان در مقياس شهري پرداخته است. در اين تحقيق شاخص
)تراکم جمعيتي(؛ قابليت  )دارا بودن مقياس انساني(؛ احساس ازدحام عبارتند از: مقياس فضا

-)جهت )قابل رويت بودن تمام اجزا: کف، بدنه، اجزاي منظر(؛ آلودگي نمادي نماياني فرم فضا

)هماهنگي نماها از نظر فرم، رنگ و نوع  ها(؛ آلودگي بصرييابي مناسب با عاليم و نشانه
)تميز بودن فضا(؛ و  )نورپردازي مناسب فضا(؛ آلودگي محيط و خط آسمان(؛ آلودگي نور مصالح

شدن صداي کمک خواهي افراد(. همچنين در اين تحقيق سه شاخص آلودگي صوتي)شنيده
احساس امنيت تبيين شده است که عبارتند از: عدم وجود آزار بصري؛ عدم وجود آزار لساني؛ و 

(؛ در تحقيقي 8909) (. منتظرالحجه و همکاران8902 )لطفي و همکاران، عدم وجود آزار فيزيکي
بر احساس امنيت سالمندان در فضاهاي عمومي در مقياس شهري  مؤثربه عوامل کالبدي 

بافت؛ شبکه معابر؛ نور و روشنايي؛ آسايش؛ خوانايي و پرداخته است. نظارت؛ کاربري؛ مبلمان؛ 
)منتظرالحجه و  اندارزيابي در اين تحقيق تبيين گرديده هايهمؤلفعنوان کيفيت بصري؛ ايمني به

روي بر پراکنده تأثير(؛ در تحقيقي با عنوان 8906) (. عنابستاني و جوانشيري8909 همکاران،
در  مؤثرهاي کالبدي سکونتگاه هاي روستايي، به تبيين عوامل کالبدي مؤلفهاحساس امنيت  در 

تايي پرداخته است. کيفيت معابر؛ عالئم و مبلمان مناسب؛ احساس امنيت کالبدي نواحي روس
بندي و فشردگي بافت؛ تناسبات بصري؛ نظارت کاربري اراضي؛ خوانايي؛ پوشش گياهي؛ دانه

 هاي شناسايي شده در اين تحقيق هستندمؤلفهغير رسمي بر فضا؛ و آلودگي محيطي، 
 (.8906)عنابستاني و جوانشيري،

( به تحليل اثرگذاري سبک معماري مدرن بر احساس امنيت 8901) عنابستاني و جوانشيري
هاي روستايي پرداخته اند. اين پژوهشگران در اين تحقيق به کالبدي روستاييان در سکونتگاه
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اند پرداخته CPTEDدر احساس امنيت کالبدي براساس اصول رويکرد  مؤثرهاي تبيين شاخص
بندي ناسب؛ کاربري اراضي؛ خوانايي؛ پوشش گياهي؛ دانهکه عبارتند از: کيفيت معابر؛ مبلمان م

)عنابستاني و  )فرم فضا(؛ نظارت طبيعي؛ و آلودگي محيطي و تراکم بافت؛ تناسبات بصري
(؛ به بررسي نقش عوامل کالبدي و اجتماعي بر 8909) شورستانرسولي (.8901 جوانشيري،

اندازه فضا؛ خوانايي؛ آسايش بصري؛  فضاهاي شهري پرداخته است. فرم فضا؛ احساس امنيت در
آسايش محيطي؛ کارايي حمل و نقل عمومي؛ و فضاهاي بدون کارکرد، جزو عوامل کالبدي 

چنين در اين تحقيق، نظارت و کنترل فضا؛ بر احساس امنيت شناخته شده است. هم مؤثر
ن عوامل عملکرد پليس؛ حس تعلق؛ آشنا بودن فضا و شهرت آن؛ و تراکم جمعيت، به عنوا

)رسولي  شهر گرگان انجام گرفته است بر احساس امنيت مورد تحليل در زمينه مؤثراجتماعي 
(؛ در تحقيقي به تحليل نقش عوامل 8901) صدرالسادات و همکاران (.8909 شورستان،

دهد کالبدي روستايي بر ميزان احساس امنيت پرداخته است. نتايج اين تحقيق نشان مي-فضايي
توان (، ميCPTED) بر تعديل اصول پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطيکه عالوه 

محيطي؛ ادراک عمومي از فضا؛ و -شناسي فضا؛ کيفيت و آسايش بصريمعيارهاي فرم و ريخت
 (.8901 )صدرالسادات و همکاران، کيفيت عملکردي فضا را براي مناطق روستايي، در نظر گرفت

حقيقي به بررسي نقش عوامل اجتماعي و کالبدي بر احساس (؛ در ت8906) عظيمي و همکاران
امنيت شهروندان پرداخته است. مسير دسترسي؛ حضور پليس)تحت نظارت بودن(؛ ميزان 

گذار در ارزيابي تأثيرهاي عنوان شاخصها بهروشنايي؛ کيفيت معابر؛ و وضعيت ساختمان
 هشجين و همکارانموالئي (.8906 )عظيمي و همکاران، احساس امنيت تبيين شده است

هاي کالبدي در شهر رشت ارزيابي کرده است. ( احساس امنيت را براساس شاخص8902)
شاخص هاي ارزيابي در اين تحقيق عبارت بودند از: کيفيت معابر؛ پوشش گياهي؛ کيفيت ابنيه؛ 

 کاران،هشجين و هم)موالئي روشنايي؛ مبلمان شهري؛ فشردگي بافت؛ و باز و بسته بودن فضا
هاي محيطي براي ارتقاي احساس امنيت در مؤلفه( به شناسايي 8902) ايزدي و حقي (.8902

-مؤلفهگيري از طراحي شهري و ارزيابي ميدان امام شهر همدان با اين فضاهاي عمومي با بهره

 ها پرداخته است. نور و روشنايي؛ رنگ و تصاوير ديواري؛ خوانايي؛ آب و فضاي سبز؛ پاکيزگي و
ها؛ تعمير و نگهداري؛ تابلوها و عالئم؛ عدم آلودگي؛ نظارت رسمي و غيررسمي؛ کنترل ورودي

روي؛ مقياس انساني؛ هاي مخفي از ديد؛ ترافيک سواره؛ تسهيالت پيادهمبلمان و تجهيزات؛ کنج
ها؛ رويدادهاي ها؛ زندگي شبانه؛ خرده فروشيجداره شفاف؛ آسايش اقليمي؛ سازگاري فعاليت



 
 
 
 

 

هنري؛ وضعيت دست فروشان و دوره گردان؛ بروز فعاليت جمعي؛ و نقش آفريني و -هنگيفر
 اديبي (.8902 )ايزدي و حقي، اندتبيين شده مؤثرهاي محيطي مؤلفهمشارکت مردم، به عنوان 

بر امنيت فضاهاي عمومي  مؤثرهاي کالبدي ( به تبيين شاخص8909) نژاد و عظيميسعدي
يت شبکه معابر؛ مبلمان شهري؛ روشنايي؛ پوشش گياهي؛ فشردگي شهر پرداخته است. کيف

 نژادسعدي )اديبي هاي کالبدي تبيين شده استعنوان شاخصبافت؛ و بسته و باز بودن محيط، به
( در تحقيقي به تشريح يک مدل پيشنهادي براي 8902) (. گلي و همکاران8909و عظيمي،

هاي: امنيت فيزيکي؛ مؤلفهاند. در اين مدل، داختهها پرافزايش احساس امنيت زنان در پارک
کنترل دسترسي؛ پشتيباني فعاليت؛ نگهداري؛ قلمروسازي؛ نظارت طبيعي؛ روشنايي؛ و 

 (.8902 )گلي و همکاران، منظرسازي، در افزايش و ارتقا احساس امنيت تبيين شده است
در احساس امنيت در  ثرمؤهاي ( در تحقيقي به تبيين مشخصه4981) و همکاران 8مهرووس

هاي شهري مصر پرداخته است. تراکم فضاي سبز؛ نگهداري؛ منظر شهري بطور مشخص پارک
 هايعنوان مشخصهانداز و ديد، بههاي جسمي؛ ميزان روشنايي؛ نماياني و خوانايي؛ و چشمفعاليت

-ساچ (.Mahrous, 2018) ارزيابي تبيين و چند پارک شهري مورد بررسي قرار گرفته است
هاي شهري در سنجش امنيت محيط مؤثرهاي مؤلفه( در تحقيقي به تبيين 4980)4پينسلي

هاي شهري، موقعيت ورودي؛ مشخص بودن محدوده؛ سلسله پرداخته است. جزئيات المان
هاي مراتب فضاهاي عمومي؛ مجهز بودن فضا به سيستم نظارت و کنترل؛ حفاظ و موانع؛ تالقي

و  9پارک (.Shach-Pinsly, 2019) هاي سنجش تبيين گرديده استفهمؤلنرم، به عنوان 
هاي هاي شهري پرداخته و کيفيت( در تحقيقي به تحليل درک امنيت در خيابان4980) 2گارسيا

انگيزي؛ ابعاد و مقياس انساني؛ قابل سنجش را تبيين کرده است. قابليت تصويرسازي/نقش
ها؛ پاکيزگي؛ و آسايش محيطي، به تافتگي فعاليتوضوح و شفافيت؛ روشنايي مناسب؛ درهم

 ,Park & Garcia) هاي مدنظر در سنجش خيابان مطلوب معرفي شده استعنوان کيفيت

در تحقيقات انجام شده، به ارتباط معنادار فضاي فيزيکي و کالبدي با احساس امنيت  (.2019
آسايش محيطي و بصري؛ هاي: نور و روشنايي و توزيع آن؛ اشاره شده و همچنين شاخص

 ها؛ها؛ ساختار و کيفيت معابر و دسترسيخوانايي و نماياني؛ حضور فضاي سبز؛ عالئم و نشانه
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ها در ارزيابي احساس امنيت در محيط ترينعنوان مهمتناسبات و مقياس؛ بهداشت؛ و ايمني، به
ه موضوع احساس تمرکز تحقيقات انجام شده، معطوف ب و ساختار کالبدي مدنظر بوده است.

طور مشخص در مورد هامنيت در مقياس فضاهاي عمومي شهري يا توسعه روستايي بوده و ب
هاي شهري يا روستايي، احساس امنيت در اسکان موقت بعد از مخاطرات چه در سکونتگاه

تحقيقي انجام نشده است. با توجه به فقدان چنين پژوهشي، اين تحقيق احساس امنيت را در 
 ماري و منظر اسکان موقت روستايي براي تحليل مدنظر قرار داده است.حوزه مع

(. 891: 8901 )ستارزاده و همکاران، رودهاي اساسي انسان به شمار ميامنيت از نيازها و انگيزه
شامل معاني  (. امنيت811:8901 دغدغه امنيت، همزاد انديشه بشري است)ارمغان و پوراسدي،

ي احساس امنيت در حاالت اطمينان، عدم خوف و در امان بودن و نهراسيدن است و دربردارنده
هاي عيني و بيروني است و وضعيت هاي ذهني تا ايمني و اطمينان خارجي در موقعيتو موقعيت

ين (. امنيت از ريشه الت89:8916 کاظمي،)اخوان آميزدفيزيکي را با حالت فکري درهم مي
«Secures » که در لغت به معناي نداشتن دلهره و دغدغه است که گرفته شده و همچنين

رهايي از خطر، تهديد، آسيب، اضطراب، هراس، نگراني با وجود آرامش، »موضوعاتي چون 
(. 90: 8909 شورستان،)رسولي گيردر ميـرا در ب« تماد، تامين، ضمانتـاطمينان، آسايش، اع

جهاني حقوق بشر به  ترين ارکان حيات هر فرد و جامعه است که در اعالميهامنيت از بنيادي
: 8901 بخش،عنوان يکي از حقوق اجتماعي انسان و در رديف آزادي است)ميرحسيني و جهان

ترين نيازها معرفي شده (. امنيت پس از نيازهاي فيزيولوژيک به عنوان دومين طبقه از مهم894
اي به عنوان تر فقدان آن، به طور فزايندهامنيت يا به عبارت دقيق(. Wellesley, 1990) است

(. اهميت 894:8906 )عظيمي و همکاران، شوديکي از مشکالت اساسي اجتماعي شناخته مي
پرداز مشهور آمريکايي آن را ، نظريه8موضوع امنيت در زندگي انسان تا جايي است که جان لنگ

 )سوري، کندانسان مانند غذا، سرپناه و بهداشت مطرح مي در کنار ساير نيازهاي فيزيولوژيک
هاي متفاوت و مختلفي از انواع امنيت بيان شده است. بندي(. دسته14:8919 گلکار، ؛94:8911
شود که آن را تر ميسازي امنيت هنگامي پيچيده و بغرنجست که مفهوما تر ايننکته مهم
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شناسان و علماي علم شناسان، جامعهتوجه رواناي تصور کنيم که مورد موضوعي بين رشته
(. 4:8919 )اميرکافي، پردازندسياست، قرار دارد و هر يک از ديدگاه خود به بررسي موضوع مي

ي اند و بر همين مبنا امنيت را به دو گونهبرخي امنيت را از نظر جغرافيايي مدنظر قرار داده
از امنيت داخلي، امنيت درون سرزميني و حوزه  اند. منظوربندي کردهداخلي و خارجي تقسيم

حاکميت يک کشور و منظور از امنيت خارجي احساس امنيت اتباع يک کشور در خارج از کشور 
اش به دو توان امنيت را از نظر محل استقرار و عامل به وجود آورندهاست. در عين حال مي

برون، بر اثر ن و وجود انسان و امنيتبندي کرد. امنيت درون در دروشکل دروني و بروني طبقه
 )صادقيان، گيرد)خانه، محل زندگي و جامعه( شکل مي عوامل خارج از وجود انسان در درون او

کند: امنيت نظامي؛ امنيت امنيت اجتماعات بشري را به پنج مقوله تقسيم مي 8(. بوزان68:8914
 4(. موالر11:8991 )بوزان، محيطيسياسي؛ امنيت اقتصادي؛ امنيت اجتماعي، و امنيت زيست 

معتقد است امنيت در سه شکل ملي، اجتماعي و انساني وجود دارد که پاسخ به سوال اساسي 
امنيت براي چه کسي يا به بيان ديگر هدف مرجع امنيت در هر يک از اين اشکال متفاوت است 

(. 19:8914 )نويدنيا، و به تناسب تفاوت در مراجع امنيت، تهديدات نيز متفاوت خواهند بود
کند: امنيت يکايک شهروندان، امنيت ملت، چهار نوع امنيت درباره مرجع امنيت مطرح مي 9تريف

مالي و  (. برخي امنيت را به سه نوع جاني،26:8919 )تريف و همکاران، امنيت رژيم و امنيت دولت
اصلي و  يت از سه اليه(. برخي ديگر هم معتقدند امن49:8919 )کارگر، کنندحيثيتي تقسيم مي

)اکبري و  متکامل تشکيل شده است که عبارتند از: امنيت فردي، امنيت اجتماعي و امنيت ملي
 شود:در ذيل به بيان تعاريفي مختصر از برخي انواع امنيت اشاره مي (.12:8908 بنيان،پاک

و مدني افراد  امنيت اجتماعي به دنبال ايجاد امنيت و آسايش زيست جمعي
(. امنيت اجتماعي، خصلتي 48:8916کاظمي،از طريق قوانين و اقامه نظم و حکومت است)اخوان

کند؛ زيرا امنيت اجتماعي به حفظ جمعي دارد و سطح تحليل آن به سطح فرد تنزل پيدا نمي
 ها جريان دارداي معطوف است که درون واحدهاي اجتماعي و در ميان آناشکال پيوستگي

بخش و ايجاد تعلق جمعي (. امنيت اجتماعي بر الگوهاي هويت899:8911 ساروخاني و نويدنيا،)
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 گيرددارد، داراي دو بعد عيني و ذهني است و طيف وسيعي از قلمرو زندگي فرد را در بر مي تأکيد
 (.892:8901 مطلق،الديني)مقصودي و شمس

آن نمايانده شده و بر اين واقعيت خوبي در قرتعامل ايمان و امنيت به
پافشاري گرديده که امنيت واقعي سرچشمه اصلي آن در امنيت معنوي و آن نيز در ايمان به خدا 

ترين مفهوم در (. اگر کانوني80:8916 کاظمي،)اخوان و کسب رضاي الهي محقق خواهد شد
اشد، زيرا با فسلفه خلقت، ترين موضوع روابط انساني، امنيت بقرآن ايمان است، شايد کانوني

(.98:8910 زندي،)غراياق هبوط و امانت الهي در ارتباط وثيق قرار دارد
به معناي فراهم نمودن امکان اظهار نظر براي افراد، پيرامون چگونگي اداره  

باپيري و  باشدجامعه و شرکت در اين گونه امور، بدون احساس بيم و هراس مي
مين آرامش و طمأنينه الزم توسط حاکميت يک أ(. امنيت سياسي به معناي ت91:8902همکاران،

کشور براي شهروندان قلمرو خويش از راه مقابله با تهديدهاي مختلف خارجي و همچنين 
تضمين حقوق سياسي آنان در مشارکت تعيين سرنوشت اجتماعي و سياسي از طريق حکومتي 

 (42:8916 کاظمي،)اخوان مردم ساالر است
 استبه معناي تضمين اصول و الگوهاي اخالقي در روابط و مناسبات افراد  

(. توجه به اخالق در مطالعات امنيتي، در حال رشد است. هدف 42:8908 نثار و قاسمي،)حسيني
تري را براي انسان از مطالعه آن در پژوهش هاي مختلف اين است که زندگي و زيست مناسب

)باپيري  تري براي انسان فراهم کندآورد و در اينجا هدف اين است که زندگي امنمغان ميبه ار
(. آنچه تاکنون در مطالعات امنيتي به اخالق اشاره کرده است، به نوعي 91:8902 و همکاران،

(.891:8908 زندي،)غراياق گر و مشروعيت بخش رفتار و مطالعه امنيتي استتوجيه
هايي است که عناي تضمين جسم و جان افراد در مقابل خطرات و آسيببه م

ها وجود مانع از ادامه حيات آنان شود؛ به عبارت ديگر هر گونه تهديدي که بر عليه جان انسان
برد؛ بنابراين، شرايط امنيت جاني، شرايط است که داشته باشد، امنيت جاني آنها را از بين مي

؛ 91:8902 )باپيري و همکاران، يه جان افراد جامعه وجود نداشته باشدگونه تهديدي بر علهيچ
(.14:8919 نبوي و همکاران،

منظور از امنيت مالي اين است که دارايي و اموال افراد تا چه حد در : 
(. به 8909 )هزارجريبي و همکاران، گيرندها مورد تهديد قرار نميباشد و اين داراييامنيت مي



 
 
 
 

 

هاي مختلف اقتصادي جامعه است که افراد را از معناي ايجاد آن چنان نظمي در اجزا و بخش
احساس خطر، نسبت به کمبود و فقدان لوازم و امکانات اساسي مورد نياز خود مصون دارد. 

(. 91:8902 )باپيري و همکاران، نمونه بارز تعريف مفهومي اين بعد امنيت، بازار و بانک است
ها، توزيع عادالنه ثروت، گذاريهايي نظير: سرمايهد اين امنيت را در اين بعد، با شاخصوجو

طور يکسان، مبارزه با فساد اقتصادي و اداري، اختالس، ارتشا، کاهش استفاده از امکانات به
 سازندهاي معقول و غيرضروري و ثبات بازار مشخص ميعوارض مختلف دولتي و تعرفه

 (.12:8909 نادري،افشاري اميري و)صالحي
ها در به کار امنيت قضايي عبارت است از کيفيت مناسب عملکرد دادگاه

هاي اجرايي قانوني به ترتيبي که شهروندان را پيش از نقض قوانين و تعهداتشان بستن ضمانت
واع قراردادهاي از آن عمل بازدارد و نيز اطمينان خاطر از اينکه قانون و قواعد حقوقي و ان

(. به عبارتي 69:8901 زاده،)حاج خصوصي اشخاص خصوصي در هر وضعيتي اجرا خواهد شد
به عملکرد صحيح، به هنگام و بدون تبعيض »توان چنين تعريف کرد ديگر، امنيت قضايي را مي

 «سيستم قضايي جهت رسيدن به اهداف تعريف شده و اطمينان عمومي نسبت به اين عملکرد
 (.19:8990 قي،)علين

امنيتي است که در چارچوب آن برخورداري از طبيعت و محيط 
 )قنبرلو، زيست سالم و غني، حق طبيعي انسان تلقي شود و از آن حمايت به عمل آيد

(. به نوعي، پاسداري از منافع حياتي فرد، جامعه و محيط زيست طبيعي در برابر 488:8904
)رنجبرحيدري و  ه از برخوردهاي انساني و طبيعي محيط زيست استتهديدهاي برخاست

ثباتي اجتماعي ناشي از فروسايي محيط (. اين نوع از امنيت، رهايي از بي489:8901 جمشيدي،
(.41:8904 راد،)کاوياني زيست است

ماعي افراد هاي فردي و اجتاحساس امنيت حالتي است که در آن ارضاي احتياجات و خواسته
)لطفي و  انجام و شخص در آن احساس ارزش و اطمينان خاطر و اعتماد به نفس نمايد

اي روانشناختي است که ابعاد گوناگون (. در اصل، احساس امنيت، پديده21:8909 همکاران،
اي چندبعدي است و در ارتباط با شرايط شناسي احساس امنيت سازهدارد. به لحاظ روان

هاي متفاوت ظهوريافته و به اشکال مختلف نيز قابل سنجش و راد مختلف به گونهاجتماعي و اف
شناسي، احساس امنيت در (. در حوزه جامعه881:8909 )مرصوصي و همکاران، گيري استاندازه
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ساختار تبيين شده است و از اين حيث احساس امنيت به -يک نظام اجتماعي بر بستر عامل
 )بيات، ر در فرآيند زيست اجتماعي مورد توجه قرار گرفته استعنوان يک احساس ذهني کنشگ

)احساس امنيت(  )امنيت واقعي( و ذهني هاي چهارگانه رابطه ميان بعد عيني(. حالت89:8911
 اند از:عبارت
هاي عيني امنيت در ( امنيت وجود دارد، احساس امنيت نيز وجود دارد؛ يعني هم شاخص8

 افراد احساس امنيت زيادي دارند؛سطح جامعه زياد است و هم 
هاي واقعي ( امنيت وجود ندارد، احساس امنيت نيز وجود ندارد؛ در اين حالت، شاخص4

 کنند؛امنيت کم است و افراد نيز کمتر احساس امنيت مي
( امنيت وجود دارد، اما احساس امنيت اندک است، در اين حالت، به رغم وجود امنيت 9

 ، احساس امنيت کم است؛هاي آنزيادبودن شاخص
 (.20:8910 )پورموذن، کنند( امنيت وجود ندارد، اما افراد احساس امنيت مي2

گيرند که عبارتند پردازان جاي ميها و نظريهدر رويکرد مطالعات امنيتي دو دسته از نظريه
ن از: طيف سنتي و طيف مدرن)اجتماعي(. در مطالعات سنتي، امنيت و احساس امنيت به عنوا

شوند و در رويکرد اجتماعي)مدرن( امنيت و احساس فراغت ذهني و عيني از تهديد تعريف مي
 )هزارجريبي و حامد، شوندهاي اجتماعي و فرهنگي تبيين و تعريف ميامنيت در بستر زمينه

)احمدي و  هاي اجتماعي مختلف، حدت و گستره متفاوتي دارد(. احساس امنيت در گروه9:8908
 هاي زير است:(. احساس امنيت داراي ويژگي4:8904 کلدي،
 احساس امنيت، ذهني است؛ -

احساس امنيت به خودي خود، قابل تعريف نيست و بر مبناي بود و نبود خطر، قابليت  -
 يابد؛تعريف مي

احساس امنيت يک فرآيند است، در طول زمان جريان دارد و در هر لحظه براساس  -
 پذيرد؛برآورد خطر تغيير مي

 تر از جنبه عيني آن است؛وجه ذهني امنيت مهم اين -

و  بخشدها، هستي شناختي فرد را سامان مياحساس امنيت، ضمن اطمينان به شناخت -
 (.99:8999 ،8)گيدنز نورددپايه و بنيان وجود آدمي را در مي
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 شناختي بيشتر در مباحث اکولوژيهاي جغرافيايي و جامعهمقوله احساس امنيت در نظريه
(. اين احساس، يکي از عوامل مهم در 822:8904 )زياري و همکاران، شودماعي مطرح مياجت

ها ريزي، طراحي و مديريت سکونتگاهپويايي و سالمت محيط زندگي است که در فرآيند برنامه
ب(. در پهنه شهر معيارهاي شناخت و تحليل 8901 )شاطريان و همکاران، بايد به آن توجه شود

 کندتفاوت است و با توجه به ابعاد کالبدي، کارکردي و محيطي نوسان پيدا ميامنيت بسيار م
عوامل محيطي  تأثير(. در تامين نياز احساس امنيت نبايد از نقش و 28:8909 )لطفي و همکاران،

-علي عوامل محيطي تأثيرهاي مطرح شده در زمينه (. تئوري10:8909 )صالحي، غافل ماند
ور ط(. همان8906 و جوانشيري،)عنابستاني  ي اجتماعي بسيار متنوع استکالبدي بر روي رفتارها

ها به شرايط اجتماع شهري و کنش شناختي، معطوفگيري احساس امنيت از لحاظ روانکه شکل
سطوح ادراکي در آن ساختار فرهنگي و حوادث آن از يک سو و از سويي ديگر، نوع برداشت و 

 نژاد،)بمانيان و محمودي کندمي ي به شهري متفاوتاست و همين دو اصل آن را از شهر
اسکان موقت بعد از بحران به کنکاش در  (. اين تحقيق در مقياس اجتماع روستا در بازه8908

 له احساس امنيت پرداخته است.أخصوص مس

جبران اي براي ي وقوع سانحه مخرب يک فرآيند پنج مرحلهريزي، از لحظهاز ديدگاه برنامه
هاي ناشي از سانحه نياز است که شامل امداد و نجات، اسکان اضطراري، مطالعات اسکان آسيب

آميز بودن اين ترين مسائل در موفقيتباشد. يکي از مهمموقت، اسکان موقت و بازسازي مي
فرآيند، مطالعات اسکان موقت و اقدامات الزم در اين زمينه، پيش از وقوع سانحه است. تحقيق 

هاي نادرست و گيرياسکان موقت، پس از وقوع سانحه منجر به تصميم در مورد پديده
 )بهزادفر، ايمهاي آن را در سوانح مختلف در کشور شاهد بودهشود که نمونهناکارآمدي مي

اختالف نظرهاي فراواني در خصوص اسکان و سرپناه موقت وجود دارد. برخي بر  (.61:8912
سکان موقت حد واسط بين اسکان اضطراري و بازسازي دائمي است. به اعتقاد اند که ااين عقيده

آنان اسکان و سرپناه موقت زنجيره اتصال مراحل ابتدايي مديريت سانحه و بازسازي دائم است 
گيرند. گروهي ديگر معتقدند که اين مرحله، اي جداگانه در نظر نميو ماهيت آن را مرحله

ريزان و مديران لسفه وجودي اسکان موقت اين است که برنامهاي جداگانه است. فمرحله
ريزي کنند و مردم نيز در سرپناه گيري و برنامهبازسازي بتوانند با راحتي و فراغت بيشتر تصميم

بيانيه جهاني حقوق  41(. در ماده 19:8901 )آصفي و فرخ، موقت از گزند حوادث در امان باشند
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حق هر کسي است. با رخ دادن سوانح طبيعي مخرب و در  بشر آمده است که مسکن مناسب
شرايط بحراني پس از سانحه، زماني که کارکردها و نهادهاي اجتماعي جامعه در دوره زماني 

)اميدوار و  شودديدگان سلب ميريزد، حق داشتن مسکن مناسب از آسيبهم ميمشخص به
ديدگان، اين حق بايد خت مسکن آسيب(. با توجه به طوالني شدن زمان سا29:8916 همکاران،

 ديدگان فراهم شود.در مسکن موقت براي آسيب
انتقال از هم  چنين انجمن زلزله شناسي مرکزي آمريکا چهار نوع اسکان را در دورههم

 کند:تفکيک مي
مين يک أساعت اول پس از سانحه مربوط است و شامل ت 94. سرپناه فوري: که به 8

 شود؛ن تا زمان تثبيت شرايط ميپناهگاه موقت و ام
ماه اول پس از سانحه است و در آن تامين  4. سرپناه اضطراري: طول دوره ي اين اسکان 4

 شود؛سرپناه به همراه غذا براي افراد سانحه ديده در نظر گرفته مي
. اسکان موقت: مدت استفاده از آن يک سال و گاهي بيشتر است که در نظر گرفتن 9

ها تا به خانمانمين امنيت، آب، انرژي، تامين سرمايش و گرمايش براي بيأهت تتمهيداتي ج
 ها ضروري است؛دست آوردن مسکن دائمي براي آن

هاي طوالني مدت و دائمي براي سکونت بازماندگان حل. اسکان دائم: که شامل تامين راه2
 (.21:8908 )بمانيان و بختياريان، شودسانحه مي

چهار نوع اسکان پس از سانحه را که تا حدي با هم  8بتاً جامع، کوارنتليدر يک تعريف نس
 کند.متفاوتند از هم تفکيک کرده و هر کدام را تعريف مي

دنبال محلي خارج از ( سرپناه اضطراري: شامل شرايطي است که بازماندگان سانحه به8
در بيشتر موارد چندين ساعت ي دائمي خود هستند تا براي مدت کوتاه در آن اقامت کنند؛ خانه

 يا نهايتا يک شب؛
در  گردد که فراتر از تامين يک سرپناه صرفاً( سرپناه موقت: اين سرپناه به شرايطي برمي4

شود. در حالي که انتظار شرايط اضطرار است و شامل جا به جايي مردم به محل اقامت جديد مي
سرپناه موقت و اضطراري با  باشد. مسلماً رود مدت اقامت بازماندگان در محل جديد کوتاهمي

-ها را از هم متمايز ميهم همپوشاني دارند، اما تفاوت هايي از جهت رفتاري با هم دارند که آن
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ي بازماندگان مطرح نيست، اما در ي تغذيهمسئله معموالًکند؛ براي مثال در سرپناه اضطراري 
 شود؛سرپناه موقت اين موضوع در نظر گرفته مي

ها و هاي بازمانده، مسئوليت( مسکن موقت: شامل شرايطي است که در آن خانواده9
ها دهند و از اينکه شرايط زندگي آني خود را در محل اقامت جديد ادامه ميهاي روزمرهفعاليت

تواند به صورت از حالت اضطراري و موقتي خارج شده است، آگاهند. شکل اين اسکان مي
هاي ديگر باشد. اما آنچه مسلم است اين اي، چادر و يا حالتکن اجارهواحدهاي متحرک، مس

 ي ساکنين بايد احيا شود؛هاي روزمرهاست که در اين نوع مسکن برخالف سرپناه موقت فعاليت
( مسکن دائم: تفاوت بين مسکن دائم و موقت اين است که در مسکن دائم، بازماندگان 2

هاي جديد خود در جامعه بازسازي و تعميرشده و يا خانه هاي دائمي خود کهسانحه به خانه
اضطراري و اند. برخالف سرپناه گردند که در هر صورت به مسکن دائمي خود بازگشتهبرمي

 (.Quarantelli, 1995) اندموقت، مسکن موقت و دائم از هم متمايز و مشخص
 هايموقت که به خانوادهگزيني کند: سکنياسکان موقت را اين گونه تعريف مي 8جانسون

شود و سکونت موقت بين زمان وقوع سانحه تا زماني است که خانواده سانحه ديده مربوط مي
ي ميان فاز امدادرساني سريع و فاز دوباره يک خانه دائمي دريافت کند. اين نوع سکونت فاصله

 (.Johnson, 2008: 168) کندبازسازي را پر مي
 دهند:يف زير را در مورد مسکن موقت ارائه ميتعار 9و ويتال 4کورسليوس

. سکونتگاه انتقالي: شامل سرپناه يا سکونتگاهي است که در پاسخ به نتيجه جنگ يا 8
 شود؛حل دائمي)مانا( ارائه ميسوانح طبيعي به صورت اضطراري اوليه تا راه

ط زندگي ي قابل سکونت و يک محي. سرپناه انتقالي: سرپناهي که يک فضاي پوشيده4
)در مدت  آوردن خود فراهم مياسالم و امن با حريم شخصي و شان و منزلت انساني براي ساکن

 سرپناه(؛ زمان بين وقوع سانحه يا جنگ تا زمان دستيابي به يک پاسخ مانا به مسئله
اي و اقالم غيرغذايي مثل چادر و پتو که از ملزومات . نظام سرپناه: ترکيب اجزاي سازه9
 کند؛ه است و سرپناه را قابل سکونت ميسرپنا
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تر از سقفي باالي سر افراد دارد و مفاهيم زير . سرپناه مناسب: سرپناه مناسب معنايي وسيع2
شود: حريم شخصي مناسب، فضاي مناسب، دسترسي فيزيکي، امنيت مناسب، را نيز شامل مي

تهويه مناسب، تاسيسات گرمايي و  اي، روشنايي، شبکهحق تصدي، دوام و مقاومت سازه
زيربنايي مناسب شامل تامين آب، بهداشت و امکانات مديريت زباله و ضايعات، مناسب بودن 

هاي مناسب از جهت دسترسي به کار و کيفيت محلي و عوامل مربوط به سالمت، موقعيت
 (.Corsellis & Vitale, 2005: 37) تسهيالت مهم و اساسي

هاي سرپناه پس از سانحه، غالباً اختالفاتي در بيان ژوهشبا توجه به جوان بودن نسبي پ
(. در 22:8904 )بمانيان و بختياريان، آيدوجود ميها بهويژه هنگام برگرداندن واژهمعاني، به

مين سرپناه براي قربانيان سونامي در آسياي جنوب شرقي، اسکان موقت أپژوهشي از عمليات ت
کند که آيا هدف ريزان قلمداد و اين پرسش را مطرح ميچالشي بزرگ براي مديران و برنامه

آنان. در نوشتار پيش « زندگي»ها است يا براي خانمانبي« اقامت»مجريان، ايجاد مکاني براي 
گفته اسکان موقت مکاني براي اقامت و اسکان دائم مکاني براي زندگي بيان شده و اين نتيجه 

ييم سرپناه، در حالي که مفهوم آن بسيار عميق است. گوما به سادگي مي»دست آمده است: به
 ي ايمني و آسايش خاطر باشد و احساس تعلق را بهکنندهمينأاسکان براي يک خانواده بايد ت

اي را مبذول ديدگان بايد توجه ويژهدنبال آورد، بنابراين هنگام تامين سرپناه براي آسيب
 (.18:8916 ي،فالح) «شان و منزلت خانوار کردبازگرداندن

اي مياني مابين اسکان عنوان مرحلهدر ايران، پيرامون وجود يا عدم وجود اسکان موقت به
 (.911:8906 موکويي و زينالي،)مومني هاي فراواني وجود دارداضطراري و اسکان دائم، بحث

گويد از نظر نوع اسکان نيز سه گونه شيوه سکونت داريم: سکونتگاه دوران راهب مي
رار به منظور سرپناه اوليه پس از وقوع سانحه؛ مسکن موقت از دوران اضطرار تا اتمام اضط

 (. 69:8912 )راهب، عمليات بازسازي و در نهايت مسکن دائم
 ي زير در ادبيات باليا به کار گرفته شده است:اسکان موقت غالباً با سه واژه

و در « اقامتگاه انتقالي» : اين واژه به معنايTransitional Accommodationالف( 
 را به منزله« زمان»برگيرنده فرآيند سکونت از هنگام اضطرار تا دوران تثبيت است و عامل 

 دهد.شاخص اصلي در اولويت قرار مي



 
 
 
 

 

قلمداد « ايسکونتگاه واسطه»: اگرچه اين واژه به معناي Intermediate Settlementب( 
توان نتيجه گرفت که را داراست و مي« الف»ي بند واژهشود، اما کم و بيش در خود، معناي مي

 گيرد.سکونتگاه موقت را با هم در بر مي« شکل کالبدي»و « فرآيند زمان»
بيشتر « اسکان موقت»ي ديگر، : در مقام مقايسه با دو واژهTemporary Shelterج( 

قرار موقت، از چادر هاي استاي و فرمساختاري و کالبدي است و طيف وسيعي از اشکال سازه
و آصفي و  98:8902)محمدزاده و فرخ، گيردي پيش ساخته شده را در بر مياضطراري تا خانه

هاي مفهوم واژه اسکان موقت ترکيبي از سه مورد باالست که هم جنبه (.11:8901 فرخ،
سکونتگاه  گيرد. بنابراينکالبدي و هم غيرکالبدي سرپناه و سکونتگاه پس از سانحه را در بر مي

-زده و بيآوري و شناسايي افراد مصيبها، اعم از جمعاي از فعاليتتوان مجموعهموقت را مي

خانمان، نقل و انتقال افراد به سرپناه و ايجاد شرايط زندگي تا زمان بازگشت آنان به موطن 
ران و شان دانست. مدت زمان اسکان موقت بر حسب شرايط، نوع بحاصلي و يا زيستگاه اوليه

شود و برخي پژوهشگران و موسسات امدادي آن را سال تخمين زده مي 4ماه تا  6امکانات از 
 (. 49:8916 ؛ فالحي،94:8904 )هدفي، نمايندعنوان هسته اوليه اسکان دائم نيز قلمداد ميبه

 باشند:موجود ميهاي اسکان موقت در دو نوع ذيل سکونتگاه
شود در محلي که مورد نظر هاي پراکنده: در اين روش به افراد اجازه داده ميالف( سکونتگاه

خودشان است اقدام به اسکان نمايند و با توجه به شرايط اقليمي و ساير مالحظات، سرپناهي 
يا نصب در آن  گيرد تا اقدام به برپاييسرپناه قرار ميجهت اسکان موقت در اختيار افراد بي

 محل مورد نظر نمايند.
 هاي شناخته شده و متداول اسکان پسهاي مجتمع يا اردوگاهي: يکي از روشب( سکونتگاه

اي باز تا ها ابتدا محوطهباشند. در اين سکونتگاههاي مجتمع يا اردوگاهي مياز بحران، سکونتگاه
سازي بر اقدامات تسطيح و آمادهشود، سپس امکان نزديک محل بحران در نظر گرفته مي حد

 گردد. با تخمين جمعيت نيازمند اسکان و با عنايت به مدت زمان اسکان، شرايطروي آن انجام مي
ساخته مثل هاي پيشاقليمي و محيطي، منابع موجود و بودجه، اردوگاهي متشکل از چادر، سازه

ابق حداقل استانداردهاي هاي موقتي ساخته شده با مصالح در دسترس، مطکانکس با سازه
ي در اين تحقيق، با توجه زمينه (.8992:8909 )ساجدي و همکاران، گرددمربوطه تاسيس مي
 هاي اسکان موقت روستايي که ساختار اردوگاهي دارند، مدنظر بوده است. مورد مطالعه، سايت
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 Marshallردايم تفسيري است )گرايانه و پااين مطالعه از نوع کيفي و مبتني بر فلسفه طبيعت

& Rossman, 2016گرايي است؛ خالف روش کمي که بر گرفته از نظام فلسفي اثبات (. بر
؛ ايمان و  Leavy, 2018مباني فلسفي روش کيفي از نظام فلسفي تفسيري ريشه گرفته است)

د در شرايط (. اين فلسفه و پارادايم بر اين مفروضه اساسي استوار است که افرا8909نوشادي،
هاي متفاوتي را به عنوان درک از يکسان ممکن است پس از مشاهده يک پديده خاص، برداشت

(. در اين تحقيق از تحليل محتواي عرفي 8901 )طبيبي و همکاران، اظهار نمايند« واقعيت»آن 
واقع ها و مقايسه مداوم استفاده گرديد. در ( براي تحليل دادهAaftink, 2013) 8يا قراردادي

کاربرد آن زماني است که نظريه و متون پژوهشي کافي در مورد پديده وجود ندارد. تحليل 
ها توان الگوهاي پنهان را از درون محتواي دادهمحتواي کيفي، روشي است که به کمک آن مي

ها و ترين طبقه(. هدف اين روش، شناسايي مهمHsieh and Shannon, 2005) استخراج نمود
(. 8904 راد،)مومني ر يک متن و کشف کردن واقعيت اجتماعي نهان در آن استمقوالت د

 48کنندگان آن، اهر، هريس و ورزقان و مشارکت زدهمحيط اين تحقيق، روستاهاي مناطق زلزله
طور معمول افراد در هزندگي در اردوگاه يا سايت اسکان موقت روستايي بود. ب کنندهتجربه

ها و سوال شوند؛ يکي شامل تناسب بين تجربه آنعيار انتخاب ميپژوهش کيفي با دو م
شود. معيار ديگر، ناميده مي Experiential fitپژوهش، چيزي که تحت عنوان تناسب تجربه 

که تحت عنوان کيفيت شخصي  Good informantهاي يک مطلع خوب وجود ويژگي
کننده يک اصل مهم به حساب ارکتشود که در اين مورد تمايل مشکننده ناميده ميمشارکت

 گيريصورت نمونهها بهکننده(. در اين تحقيق، مشارکت8908 ؛ جاللي،Munhall, 2012) آيدمي
غيراحتمالي، به روش هدفمند و افرادي که تمايل به مصاحبه و بيان تجربيات خود را در مورد 

فقط با وارد شدن به دنياي  هاي تحقيق داشتند، انتخاب شدند. به نوعي محققموضوع و سوال
ها را از زاويه ديد آنها کشف نمايد. براي رعايت مالحظات تواند معني پديدهتجربيات افراد مي

کنندگان، درباره هدف تحقيق، روش مصاحبه و حق آنها ها به مشارکتاخالقي، در آغاز مصاحبه
رد انصرافي در پيشبرد براي قطع و عدم شرکت در در تحقيق، توضيحات ارائه گرديد که مو

کنندگان، اخذ و از کتبي يا شفاهي از مشارکت جلسات مصاحبه وجود نداشت. رضايت آگاهانه

                                                           
1- Conventional Content Analysis 



 
 
 
 

 

آنها جهت ضبط صدا، اجازه صورت گرفت. با انتخاب طيف وسيعي از افراد با حداکثر تنوع در 
ع لحاظ هاي متنوگيري با ويژگيمتغيرهاي جنسيت، سطح سواد و روستاهاي مختلف؛ نمونه

آوري اطالعات از گرديد، تا بدين طريق بتوان به نتايج عميق دست پيدا کرد. جهت جمع
هاي عمقي، باز و نيمه ساختاريافته که اغلب در محيط مسجد، حسينيه يا منزل مصاحبه
اي به طول انجاميد، استفاده شد. مصاحبه دقيقه 99الي 21کنندگان، که طي يک جلسه مشارکت

تدريج آغاز شد و به« از تجربه زندگي خودتان در اسکان موقت بگوييد»باز مانند  با چند سوال
ها توسط تر پرسيده شد. تمام مصاحبههاي بعدي با تمرکز بيشتر، جهت درک دقيقسوال

سازي گرديد و )کاتب(، به دقت گوش داده شد و سپس پياده پژوهشگر اصلي و همکاران او
طور همزمان ها بهها و تجزيه و تحليل آنآوري دادهراحل جمعمانند تمام تحقيقات کيفي، م

هاي قبلي آوري شده تکرار دادههاي جمعآوري اطالعات تا زماني که دادهصورت گرفت. جمع
ها صورت گرفت، ادامه يافت. بود و اطالعات جديدي حاصل نشد و به عبارت ديگر، اشباع داده

هاي جديدي به دست نيامد. ين مصاحبه انجام شد که دادهچند براي اطمينان بيشتر هم، مضافاً
ها، توسط چند متخصص ها به زبان ترکي بود، بعد از ترجمه دادهبا توجه به اينکه زبان مصاحبه

ها از مراحل در فرآيند تحليل داده ييد قرار گرفت.أزبان فارسي و ترکي بررسي و مورد ت
ها ضبط و سپس کلمه به کلمه رديد. در ابتدا مصاحبهاستفاده گ 4و لوندمن 8پيشنهادي گرنهييم

پياده گرديد و با هدف کسب درک کلي و دقيق، مرور و بازخواني شد. کليه اطالعات اخذ شده 
ها، در حين جلسات مصاحبه به عنوان واحد  تحليل در نظر گرفته شد. در ادامه، پاراگراف

مفهوم و محتواي محوري مرتبط با هم لحاظ جمالت و کلمات نيز به عنوان واحدهاي معنايي با 
بندي و در کنار يکديگر قرار گرفت. در ادامه، با توجه به گرديد. سپس با توجه به محتوا، جمع

گذاري پردازي و انتزاع رسانده شد و کدها ناممفهوم مستتر در واحدهاي معنايي، به سطح مفهوم
دها، مقايسه آنها با يکديگر صورت گرفت و در هاي کگرديد. با در نظر گرفتن تشابهات و تفاوت

بندي شد. در نهايت، با مقايسه مستمر طبقات با تر دستهتر و انتزاعيطبقاتي با مفهوم دقيق
 هاي تحقيق معرفي گرديدتمها/ سابها تحت عنوان تميکديگر، محتواي نهفته در داده

(Graneheim and Lundman, 2004.) جهت موثق 2و لينکلن 9ي گوبااز معيارهاي پيشنهاد 
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(. جهت Streubert & Carpenter, 2011) هاي تحقيق استفاده شدبودن و استحکام داده
کنندگان، جهت ، محققان با مشارکت و تعامل کافي با مشارکت8افزايش قابليت اعتبار تحقيق

، 4کنندگانآوري اطالعات دقيق کوشش نمودند و در ادامه، تاييد اطالعات توسط مشارکتجمع
آوري و مطلعان کليدي، به افزايش اعتبار تحقيق کمک کرد. تکرار گام به گام جمع ترجيحاً

ييد آنها، تالشي جهت افزايش قابليت أها و راهنمايي گرفتن از استادان صاحبنظر و تتحليل داده
ايش معيار چنين، اخذ تاييديه استادان هيات علمي دانشگاه، به افزها بود. همداده 9اعتماد

نيز با گزارش توصيفي دقيق جهت ارزيابي و  1افزود. قابليت انتقال تحقيق 2هاييدپذيري دادهأت
؛ طباطبايي و 99:8908 زاده،)عباس قابليت کاربرد مطالعه در ساير مطالعات صورت گرفت

 (. 666:8904 همکاران،

در مقياس  4/6و  6لرزه به بزرگي  دو زمين 8908مرداد ماه 48روز 89:92و  86:19ساعت 
هايي از استان آذربايجانشرقي)اهر، هريس و ورزقان( واقع در شمال شرق ايران را ريشتر بخش

 المللي زلزلهکيلومتر مربع لرزاند. براساس گزارش پژوهشکده بين 1299اي به وسعتدر منطقه
درجه  11/91هر به مختصات غرب ا km49شناسي و مهندسي زلزله، مرکز زلزله اول در فاصله 

اهر در فاصله حدود  km99درجه طول جغرافيايي و زلزله دوم در  19/26عرض شمالي و 
km19  درجه طول  91/26درجه عرض شمالي و  11/91شمال شرق تبريز به مختصات

( که بخش زيادي از روستاهاي منطقه ورزقان، 891:8904 )فاطمي و همکاران، جغرافيايي بود
يس را تخريب نمود. عالوه بر تلفات جسمي، روحي و مالي، تعداد زيادي از مساکن اهر و هر

ها در اين ( در پي وقوع اين زمين لرزه8908) روستايي نابود شد. طبق آمار وزارت بهداشت
درصد( و تعداد مردان فوت شده 18) مورد480ها مناطق، تعداد تلفات زن و کودک در بيمارستان

واحد  681هزار و  81ها چنين در اثر اين زمين لرزهدرصد( بودند. هم80) وردم 20در بيمارستان 
 واحد به طور کامل تخريب شده است 940هزار و  1مسکوني دچار آسيب شده که از اين تعداد 

 (.92:8902 )محمدزاده و فرخ،
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روستايي، با ميانگين کننده زندگي در اسکان موقت کننده/تجربهمشارکت 48در اين تحقيق، 
 0/8و انحراف معيار  1و ميانگين مدت سکونت در اسکان موقت  0/9و انحراف معيار  91سني 

و مورد مصاحبه قرار گرفتند. کمترين حد تحصيالت، سيکل، و بيشترين آن، کارشناسي بود. 
 آمده است. 8کنندگان در جدول هاي مشارکتساير ويژگي

 6/29 89 مرد جنس
 2/14 88 زن

 1/49 1 سيکل تحصيالت
 0/24 0 ديپلم

 9/2 8 کارداني
 6/41 6 کارشناسي

-بر احساس امنيت در سايت مؤثرسوال تحقيق عبارت بود از اينکه عوامل معماري و منظر 

ي اهر، هريس و ورزقان زدهکنندگان مناطق زلزلهروستايي از ديدگاه تجربههاي اسکان موقت 
-ها، ضعفبندي برخوردار هستند؟. براي پاسخ دقيق به سوالکدامند؟؛ و اين عوامل از چه دسته

هاي اسکان گذار بر احساس امنيت در سايتتأثيرهاي تجربه شده از حيث معماري و منظر 
گيري دو ها منجر به شکلتجزيه و تحليل داده بندي گرديد.ستهموقت روستايي شناسايي و د

، «رنگ»، «کيفيت مواد و مصالح» هايتمو ساب« محيطي»و « کالبدي»بعد/تم اصلي، 
، «حفاظ»، «انطباق با فرهنگ و سنت»، «سازه»، «تناسبات و مقياس»و « پذيريانعطاف»
، «يابيجهت»، «بستر استقرار محل و»، «مجاورت و محيط بالفاصل»، «پذيريانعطاف»
، «قلمرو پذيري، روابط و چيدمان»، «خوانايي و نماياني»، «بهداشت»، «روشنايي و توزيع آن»
هايي است که ي مشخصهشد. بعد/تم اصلي کالبدي در برگيرنده« ايمني»، «معابر و دسترسي»

راد از اين بعد، بررسي و ي خارجي واحد اسکان موقت و داخل آن، ظهور و بروز دارد. مدر جداره
واحدهاي اسکان موقت، همچون کف؛  دهندههاي عناصر و اجزاي کالبدي تشکيلتحليل ضعف

کنندگان است.بدنه؛ و سقف از ديد تجربه
ضعف »کنندگان با کدهاي: تم از ديدگاه مشارکتاين ساب :

بودن، مقاوم در برابر  بودن، عايق آوردهاي بومهدر مواد و مصالح بکارگرفته شده و مشخص



 
 
 

  

...  

  

هاي نواحي و مناطق بيان شده است. با توجه به متفاوت بودن ويژگي« سوزيپوسيدگي و آتش
بايست توجه بيشتري به انتخاب مواد و مصالح در برپايي و ساخت اسکان روستايي با شهري، مي

ي اسکان موقت، با توجه به شرايط و در بازهموقت گردد. در شرايط اضطراري بعد از مخاطره 
رواني آسيب ديدگان، اهميت انتخاب مواد و مصالح از حساسيت بيشتري -فيزيکي و روحي

يه روز »...شود: کنندگان اشاره مي برخوردار است. در اين ارتباط به بيان برخي تجارب مشارکت
برداشتن، رفتيم ديديم که ديواره باز نشسته بوديم هوا هم سرد بود، ديديم ديواره و سقف شکاف 

چون کيفيتش پايين »...و ...« شده، جنسش خوب نبود، نايلون گرفتيم که سرما نياد توي خونه
دست ...«. بود، عايق هم نبود، واال ما تابستون داخل پختيم، اوايل پاييز تا زمستونم يخ زديم

هاي ، مجريان را به استفاده از راه حل«يطرح جهان»اندرکاران بازسازي، با انتقاد از رويکردهاي 
هاي محلي و مصالح در دسترس، در خصوص طراحي اسکان اضطراري و بومي، تخصص
(. اثر مصالح بر احساس امنيت بيشتر معطوف به رنگ آن 8916 )فالحي، خوانندموقت، فرا مي

ايداري يک (. مقاومت و پ894:8909 )منتظرالحجه و همکاران، در جداره و بافت آن است
ساختمان به کيفيت مواد و مصالح آن بستگي دارد. گذشته از مساله کيفيت، فرآيند مصالح 
گزيني با توجه به زمينه و کارکرد هدف نيز اهميت بسياري دارد. مصالح و مواد مورد استفاده در 

مود، اي در معماري ارائه نتوان بدون توجه به آن نظريهسازي موضوعي است که نميساختمان
-(. ساختمان914:8909 همداني و همکاران،)عطايي سازدچراکه وجه کالبدي و عيني فضا را مي

برداري هوشمندانه اهالي از مواد و مصالح در با بهره معموالًهاي روستايي نواحي گوناگون کشور 
برآورد  منظورها و دوام مصالح بومي بهگيري هر چه بيشتر از قابليتدسترس و تالش براي بهره

(. ساخت و ساز با مصالحي که از 81:8908 پي،)صادقي وجود آمده استنيازهاي ساختماني، به
ها با شود که ساختهشود، از لحاظ بصري، رنگ و بافت، باعث ميمين ميأمحيط اطراف تهيه و ت

 (.849:8901 )عنابستاني و جوانشيري، محيط به خوبي ترکيب شود
ضعف در رنگ »کنندگان شامل کدهاي: م از ديدگاه مشارکتتاين ساب 

است. بررسي تناسب موقعيت زماني و زمينه « اليه و پوشش جداره خارجي و فضاي داخلي
کالبدي در انتخاب رنگ مناسب از اهميت بااليي در حوزه روانشناسي محيطي برخوردار است. 

رنگ داخلي طوري بود »...شود: اشاره ميکنندگان در اين ارتباط به بيان برخي تجارب مشارکت
کرد، المپم عوض کرديم، جواب کرديم چشم آدمو اذيت ميکه شبا وقتي چراغ رو روشن مي
شه سفيد باشه، همه چيز که نمي»... و ...« کارتن چسبونيدم-نداد، روي ديوار داخلي چند تا برگه



 
 
 
 

 

ن راحت تشخيص بديم و هم عين ي خودمواي هم استفاده کنن، هم ما خونهشد رنگ ديگهمي
کند و بيشتر انتخاب رنگ در معماري رويکردهاي مختلفي را در طراحي ايجاد مي...«. هم نباشه

تواند فضاي کسالت بار و يکنواخت محيط را به مکاني دلنشين و از هر عامل مستقل ديگري مي
ها، فـوارها، کـيضاها شامل دـهاي اصلي فها در بستر پوششروح بخش مبدل سازد. رنگ

(. استفاده از 8909 سهرابي و همکاران،)چشمه يابندها و بازشوها در محيط حضور ميقفـس
تواند منجر به احساس امنيت و بالعکس انتخاب بخش و مطبوع در فضاها ميهاي آرامشرنگ

 (.888:8901 )عنابستاني و جوانشيري، تواند منجر به کاهش اين حس بينجامدنادرست مي
 تأثيرها رواني بر انسان-روانشناسان معتقدند که رنگ هم از نظر فيزيولوژيک و هم از نظر روحي

ها و افزايش يا کاهش برخي توان از آنها حتي در کاهش برخي بيماريطور که ميگذارد؛ بهمي
(. استفاده هماهنگ از رنگ 19:8906رواني استفاده کرد)پوراحمد و همکاران،-اختالالت روحي

بخش بودن فضا و مطبوع بنظر رسيدن فضا تواند موجب تقويت احساس امنيت، آرامدر بناها مي
(. همچنين هماهنگي 16:8906 ب؛ پوراحمد و همکاران،8901)شاطريان و همکاران،  گرددمي

)اکبري  نوع و رنگ مصالح نيز، نکته مهمي در باالبردن احساس امنيت در فضاي کالبدي است
 (.68:8908 بنيان،و پاک

ضعف در پويايي »کنندگان با کد تم از ديدگاه مشارکتاين ساب: 
ي اصلي مطرح شده است. ضعف در پويايي و تغييرپذيري به عنوان مشخصه« فضاهاي داخلي

پذيري آن است. در اين ارتباط به بيان فضا با توجه به درخواست کاربران ناشي از عدم انعطاف
داخلشون خيلي بسته است، بايد کنار وسايل »...شود: کنندگان اشاره ميي تجارب مشارکتبرخ

-ميوقتي »...و ...« زندگي کني، هر طور هم که جابجا کرديم که بلکه جا باز بشه اونم بدتر شد

...«. خوردخواستيم يه جايجايي کوچيک بکنيم براي زمان خواب و بيداري، همه چيز به هم مي
هاي عملکردي، ساختاري و فضايي عناصر ثابت، نيمه ثابت و متغير فضا، تحقق ويژگي توجه به

پذيري فضايي ارتباط مستقيمي با احساس امنيت سازد. انعطافپذيري را ميسر ميمفهوم انعطاف
تطبيق معماري با تحوالت محيطي و  (.8901 فروزنده،ارشاد و جوان)نصرتي کاربران دارد

 است هاي مختلف وجود داشته کاربران، هدف مطلوبي است که در دوران تغييرات عملکردي
ترين عوامل تنظيم رابطه انسان، طبيعت و معماري از اصلي (.8909نژاد و همکاران،)مهدوي

کننده در دستيابي به آرامش و به دنبال آن احساس امنيت است. قابليت تنظيم اين رابطه تعيين
عنوان يکي از کيفيات فضا بستگي دارد، پذيري بهه به انعطافدر چارچوب يک محيط ساخته شد
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پذيري براي يک فضا کيفيتي مثبت تلقي شده و يکي از فاکتورهاي ارتقاء بدين ترتيب انعطاف
معمار پست  8(. رابرت ونتوري849:8906 )شکوري و سيدخاموشي، دهنده کيفيت مکان است

دهد و دعملکردي بودن يک فضا اهميت ميپذيري به چنمدرنيست در بيان کيفيت انعطاف
تواند در يک زمان يا در معتقد است که ساختمان چندعملکردي محاسني دارد ... يک اتاق مي

-(. با توجه به اينکه خانه14:8919 )ونتوري، هاي مختلف عملکردهاي مختلفي داشته باشدزمان

رخوردار هستند، واحدهاي پذيري بهاي روستايي به بهترين شکل ممکن از مشخصه انعطاف
 مين نمايند.أبايست بطور حداقلي اين ويژگي را تاسکان موقت مي

 کنندگان شامل کدهاي:تم از ديدگاه مشارکتاين ساب: 
 «نظمي هندسيابعاد و اندازه بازشوها؛ و بيضعف در ابعاد و اندازه فضاي داخلي؛ ضعف در »

ت، مقياس و هندسه جزو اصول مهم براي طراحي و ساخت فضاهاي است. رعايت تناسبا
معماري براي کاربران هستند. عدم رعايت اين اصول باعث ايجاد خلل در انجام فعاليت کاربران، 

شود. در اين ارتباط به بيان برخي تجارب برداران و در نهايت زندگي و زيست جمعي ميبهره
ها( يه کم ناميزان بود، بزرگترها هم مشکل ها)پنجرهشيشه.»..شود: کنندگان اشاره ميمشارکت

داشتن، منظورم ارتفاعش خوب نبود، باالخره بايد طوري باشه که راحت بشه باز کنيم و 
خورد، چندبارم شديد زخمي شد، يه جاهايي بعضي وقتا سرمون به سقف مي»...و ...« ببنديم

گذاري عناصر و اجزاي بصري بر روي تأثيرامل در ترين عمهم...«. اندازه رو رعايت نکرده بودن
همديگر، مقياس است و برخورداري از نظم هندسي مشخص باعث انسجام اجزا بنا يا کل آن 

هاي ثابت بصري را بين اجزاي يک بنا و نيز اي از نسبتگردد. سيستم تناسبات، مجموعهمي
(. فضاهاي واجد 08:8901 رج آباد،زنيا و هاشمي)ضيايي وجود آورده استبين اجزا و کل به

؛ اکبري و 09:8919)صالحي، تناسب بصري مطلوب، کمتر با اغتشاش رفتاري عجين هستند
(. هندسه و تناسب در معماري عنصري اساسي براي انجام وظايف متقابل 68:8908 بنيان،پاک

دم وجود (؛ بدين معني که ع91:8909شود)بمانيان و همکاران،فضا و کاربران محسوب مي
تواند باعث کاهش احساس امنيت ها، احجام کالبدي و بازشوها ميتناسبات بصري در نماها، فرم

مستقيم  تأثير(. ابعاد و اندازه فضا و دارا بودن مقياس انساني 1:8906 )بهرامي و همکاران، شود
 (.98:8901 )مطلبي و همکاران، بر احساس امنيت کاربران از فضا دارد
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بي دوامي يا دوام پايين »کنندگان با کد تم از ديدگاه مشارکتاين ساب: 
ي اصلي مطرح شده است. عنوان مشخصهبه« اي در برابر اثرات محيطيقطعات و اجزاي سازه

هاي مختلف روابط بين اجزاي يک ساختار يا فضاي معماري، در حفظ ايستايي آن در موقعيت
»... شود: ندگان اشاره ميـکنرخي تجارب مشارکتـاط به بيان بنقش مهمي دارد. در اين ارتب

هاي توش يه جاهاييش شل شد، لزريد، ميلهاينجا بادهاي خاصي داره، چند بار که باد اومد، مي
قطعاتش محکم نبود، جنسشون ضعيف »...و ...« خودم سفتش کردم، خوب سفتش نکرده بودن

عمرش تموم شده بود، تکون که ، ما بدَن، خوب نبود خواستن بهبود، زمان جابجايي هم که مي
عنوان اولين مساله سازه در معماري به«. شد، به حساب اسکلتش خوب نبود...داديم کج ميمي

(. سازه همواره يکي از اجزاي ضروري 41:8911 )بقايي، مهم برپا سازي فضا مطرح است
رها همواره بايد در برابر بارهاي معماري بوده و يکي از اصول معماري اين است که ساختا

(. يک ساختار براي ايستايي و 69:8909 زاده و همکاران،)روحي مخرب ايستايي داشته باشند
ثبات خود نيازمند چارچوب و اسکلتي نگهدارنده است و براساس دانش محيطي، هر قدر انطباق 

تر مت و زيبايي آن نيز ملموسو همسازي ميان ساختار و فضا بهينه باشد، پايداري و تعادل، مقاو
گيري فرم و پايداري در (. ايستايي نقش اساسي در شکل9:8909، )اسالمي و هدفي خواهد بو

 )عالمي و همکاران، مقابل عوامل محيطي دارد و متضمن پايداري کل ساختار فرم معماري است
ها و گاه)تکيه لالعم(. سازه، تعامل منظم نيروهاي عمل)نيروهاي خارجي( و عکس849:8901

(. 849:8001 ،8)چينگ سازي نيروها استنيروهاي داخلي( است و عملکرد آن، تجزيه و متوازن
تداوم حيات، دوام و تحمل سازه در برابر نيروهايي همچون جاذبه، باد، زلزله، انقباض و انبساط 

 (.Benjamin,1990) ترين عوامل مورد توجه بوده استاز مهم
کنندگان با کدهاي تم از ديدگاه مشارکتاين ساب: 

اصلي  به عنوان مشخصه« ضعف در چيدمان فضاهاي و عناصر داخلي و تامين نيازهاي زندگي»
مطرح شده است. ناتواني فضاي جديد در تامين و برقراري روابط زندگي کاربران روستايي در 

ان موقت بعد از بحران، باعث به وجود آمدن مشکالت در قبل از بحران و زيست در شرايط اسک
شود. در اين ارتباط به بيان برخي ي ابعاد اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و معيشت ميهمه

شه باالخره ما يه عمري يه جور زندگي کرديم نمي»...شود: کنندگان اشاره ميتجارب مشارکت
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شديم، يه ذره از کارآي قبلي رو هم ا، ديگه حبس که يه شبه تغيير بديم، وقتي اومديم داخل اين
تايي مثل خانوماي ـخانوماي روس»...و  ...«داديممون رو تغيير ميشد انجام داد، بايد فرهنگنمي

شديم، راحت نبوديم، مال ما که زياد بد يستن که راحت باشن، ما خانوما اذيت ميـها نهريـش
شد، راحت نبودن، باالخره ما زن و بچه ديده مينبود، ولي بعضياواحدشون  طوري بود که 

سازمان فضايي، ...«. مون ديده نشهمون خيلي بده، بايد خونهروستايي هستيم، ديده شدن خونه
اقتصاد،  تأثيرنحوه استقرار و ساخت و بافت مسکن روستايي، بيانگر کيفيت استفاده از محيط و 

 ؛ ايرواني،4:8902 )صيدايي و همکاران، ها، و هنجارهاي حاکم بر جامعه روستايي استسنت
هاي قوي ها مطابق با منطقهاي روستايي در طول قرن(. ساختارهاي معماري محيط81:8919
(. 896:8901 )عنابستاني و جوانشيري، اندفرهنگي و محيطي تحول و شکل پيدا کرده-اجتماعي

رايط بعد از مخاطره، سازگاري فرهنگي و زيستي کاربران با محيط ساخته شده به عنوان در ش
 (. 919:8909 همداني و همکاران،)عطايي اصل اساسي مطرح است

اسکان خارجي واحد  هايي است که در محيط جدارهمشخصه بعد/تم اصلي محيطي در برگيرنده
محيطي و  هايظهور و بروز دارد. در واقع اين بعد به بررسي و تحليل ضعف موقت و پيرامون آن،

 کنندگان پرداخته است.در مجاورت واحدهاي اسکان موقت از ديد تجربه
نبودن مناسب  محفوظ»کنندگان با کد تم از ديدگاه مشارکتاين ساب 

و حفاظت طبيعي و مصنوع از  ي اصلي مطرح شده است. مراقبتبه عنوان مشخصه« سايت
ديدگي رواني و جسمي کاربران؛ سايت يا اردوگاه اسکان موقت، به داليل مختلف از جمله: آسيب

و همچنين شرايط جغرافيايي روستاها، نيازمند توجه خاص به اين مساله است. در اين ارتباط به 
ها رو بد ما خيلي باز بود، خونهدورو و بر »...شود: کنندگان اشاره ميبيان برخي تجارب مشارکت

نشستن، نگهداري شونم سخت ها هم يکسر خونه نميجايي چيده بودن، پشتش جاده بود، بچه
اي نداريم، با چوب يه چيزي درست نگران حيوونامون بوديم، ما بجز اينا سرمايه»...و ...« بود

 ترين و تعيينکي از مهمتمهيدات حفاظتي همچون حصار، ي...«. کرديم بودم، اونم الکي بود
(. همانطور که المان 491:8906 )اسماعيلي، باشدها ميکننده ترين عوامل طراحي سکونتگاه

)امامي و  ديوار در بستر و اجتماع روستايي نقشي اساسي در ايجاد امنيت و احساس آن دارد
ست. حصار (، بعد از سانحه نيز، حفاظ در سايت داراي اهميت خاصي ا899:8906 همکاران،

دار به منظور کنترل و کاهش دسترسي به آنها از راهکارهاي کشيدن اطراف مناطق مشکل



 
 
 
 

 

(. محيط 81:8906 )بهرامي و همکاران، شودمحسوب مي CPTEDافزايش امنيت در رويکرد 
)امامي  هاي نظارتي را براي ساکنين بهبود ببخشدفيزيکي بايد به گونه طراحي شود که فرصت

(. تعبيه يک حريم امن در اطراف ديواره بيروني به عنوان يک اليه 892:8906 و همکاران،
(. باز و 284:8909 )حامي و همکاران، واقع گردد مؤثرتواند در احساس امنيت کاربران امنيتي مي

باشد. هر قدر ورود به محيط  مؤثرتواند در ميزان احساس امنيت بسته بودن يک محيط مي
 (.10:8909 نژاد و عظيمي،سعدي)اديبي شودميزان از امنيت آن کاسته ميبيشتر باشد، به همان 

ناتواني فضا در »کنندگان با کد تم از ديدگاه مشارکتاين ساب: 
 عنوان مشخصهبه« انجام چندين فعاليت در محوطه و محيط همچون مراسم براي درگذشتگان

وستايي يک فضا از قابليت فعاليت چندعملکردي و متنوع اصلي مطرح شده است. در مناطق ر
شود. در فرآيند جابجايي سکونت از برخوردار است که باعث انعطاف پذيري کارکردي آن مي

شود. در اين ارتباط به هاي زيادي در زيست روستاييان پديدار ميمسکن دائم به موقت، چالش
فضاي باز بيرون خوب نبود، چندين بار »د: شوکنندگان اشاره ميبيان برخي تجارب مشارکت

شد که بيرون هم نمي».. و ...« مون مراسم بگيريم، کلي دردسر داشتخواستيم براي امواتمي
شد، بيرون هم محدود بود، همم خوب درست نکرده خانوما راحت ظرف بشورن، همزمان نمي

بودن و پاسخگويي به نيازهاي  چند کارکردي...«. ها( به همديگه کمک کننبودن که اينا)خانم
)صيدايي و  مختلف انساني در ساخت مساکن روستايي در گذشته بسيار مورد توجه بوده است

هاي روستايي با اقتصاد مبتني بر کشاورزي و (. با توجه به اينکه در سکونتگاه4:8902همکاران،
ها، در ه اين سکونتگاهدامپروري، اغلب مشاغل فصلي و موقتي هستند از اين رو، طبيعي است ک

پذيري زياد، داراي بر انعطافهاي شهري عالوهمقايسه با واحدهاي مسکوني سکونتگاه
 Günçe et) عملکردهاي مختلفي همچون اقامتي، اجتماعي، توليدي، اقتصادي و تربيتي هستند

al., 2008: 830نتلي شود. بعملکردي موجب پايداري فضا مي-(. پويايي و سازگاري کارکردي
دهنده هاي محيطي پاسخپذيري، به کيفيتي وابسته به ابعاد توانمنديبراي تبيين مفهوم انعطاف

؛ 81:8914و همکاران، 8کند)بنتليمي تأکيدهاي مختلف سازگار با نيازهاي مردم به استفاده
کند و (. در هر محيطي، فضاي کالبدي به مثابه سامانه فضايي عمل مي24:8901دربندي،
(. Pasalar, 2003: 87) است مؤثرهاي اين سامانه فضايي بر تعامالت جمعي کاربران همشخص
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 تأکيد( فعال بودن فضا به عنوان عاملي در ايجاد محيط امن و موفق 8068) 8ي جيکوبزبه عقيده
 )رفيعيان و همکاران، کندو به استفاده فعال از فضاها را براي ساختن يک محيط خوب اشاره مي

(. افزايش تحرک و 09:8901 ؛ سلطاني و همکاران،69:8911؛ بمانيان و همکاران، 90:8909
 نژاد و عظيمي،سعدي)اديبي سازدپويايي محيط، نظارت غير رسمي فضاها را فراهم مي

يابد. فضاهايي که اشخاص بيشتر در پذيري در محيط ارتقا مي( و به دنبال آن انعطاف04:8909
 (.41:8902 پور و ملکي،داري) شوداس امنيت بيشتري از آن درک ميکنند، احسآن فعاليت مي

کنندگان شامل تم از ديدگاه مشارکتاين ساب: 
، است. عدم «مجاورت با بناهاي مخروبه؛ مجاورت با جاده؛ و مجاورت با رودخانه» کدهاي:

يطي همجوار، باعث ايجاد پيامدها در راستاي توجه به فضاها و موانع ناسازگار فيزيکي و مح
 شود. در اين ارتباط به بيان برخي تجارب مشارکتبرهم زدن آسايش محيطي کاربران مي

ي ويران شده مون خونهکانکس ما طوري بود که دقيقا از پنجره»... شود: کنندگان اشاره مي
و ...« م، اصال حس خوبي نداشتمديدي پدرم رو ميشدهديديم، يا خونه ويرانخودمون رو مي

مون هم جاده بود، صداها زياد بود، شب و روز صداها زياد سمت ما، سر و صدا زياد بود، پشت»...
، بعضيا بنده خداها هم از اون طرف سمت رودخونه بودن که کم مونده بود سيل بود

ران باالخص در کيفيت مجاورت مکاني در افزايش يا کاهش احساس امنيت کارب«. ببرتشون...
آور در روستاها، بر ميزان هاي ترس(. مجاورت با کاربري822:8909)گلي، است مؤثرزنان 

الف(. تصويري نيکو از  8901 )شاطريان و همکاران، دارد تأثيراحساس امنيت ساکنان روستاها 
(. ديد و منظر از 29:8909 )لطفي و همکاران، دهدمحيط، به شخص نوعي احساس امنيت مي
(. چشم نوازي 92:8901 )مطلبي و همکاران، شودعوامل اصلي ادراک محيطي محسوب مي

)رفيعيان و  شودبندي مناسب موجب افزايش احساس امنيت ميکالبد محيطي با ترکيب
هاي مخروبه نقش هاي مجاور همچون ساختمان(. بد منظر بودن محيط 11:8909 همکاران،

تواند از طريق (.  اغتشاش بصري مي60:8902 )فالحتي، مهمي در کاهش احساس امنيت دارند
(. وجود 29:8909 )لطفي و همکاران، احساسي و ادراکي بر روي رفتارهاي اجتماعي انعکاس يابد

؛ پوراحمد و 898:8904 )قليچ و عماري، شودآلودگي صوتي باعث کاهش احساس امنيت مي
اي انتخاب شود که حفاظت جمعيت نه(. مکان سايت سکونتگاه بايد به گو69:8906همکاران،
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(. رعايت حريم با 10:8916 )فالحي، بازمانده را هم در برابر مخاطرات طبيعي ديگر تامين نمايد
 )اسماعيلي، هاي اسکان موقت امري ضروري استهاي ناسازگار در برپايي سايتکاربري

418:8906 .) 
 کنندگان شامل کدهاي:مشارکت تم از ديدگاهاين ساب 

، است. «گيري از عناصر طبيعي محيط مثل درختانبهرهو عدم  بستر نامناسب و غيرمستحکم؛»
توجه شرايط تجربه گزيني مناسب و بستر مستحکم براي برپايي واحدها با يابي/مکانموقعيت

ديدگان مهم آسيب يهاهاي اساسي متوليان و از طرفي هم دغدغهشده از زلزله، يکي از چالش
زيرسازي خوبي »...شود: کنندگان اشاره مي. در اين ارتباط به بيان برخي تجارب مشارکتاست

نداشتيم، بعد از اوايل ساکن شدن، يه گوشه خونه کمي نشست داشت، به اصطالح خالي شد، 
سفت  شونجاهايي داشتيم که زمين»...و ...« بعدش زياد شد، با کلي مکافات درستش کرديم

بود، باالدست هم بود، ولي اونجا نزاشتن، اون جايي هم که چيدن بودن، کمي شيب داشت، 
ريخت، فکري به حال بعدش نکرده مون رو به هم ميباريد، همه چيزماني که بارون مي

صورت تجربي پس از بروز سانحه يابي فضاي اسکان موقت بهمکان معموالًدر ايران ...«. بودن
 گيردهاي امدادرساني انجام ميگرفتن استانداردهاي الزم توسط سازمان بدون در نظر

گزيني صحيح ممکن است فاجعه (. بديهي است عدم رعايت مکان492:8906 )اسماعيلي،
 چي و همکاران،)گيوه تر از سانحه اوليه به دنبال داشته باشدديگري حتي به مراتب وخيم

هاي منجيل، رودبار، بم و کرمانشاه همچون زلزله (. در بسياري از تجارب گذشته898:8904
هاي فراوان روبرو بوده و گاه به دليل تصميمات مديريت بحران براي رفع اين مهم با چالش

(. توجه 40:8909 نيا و زاغيان،)دانايي هاي بعدي فراهم شده استشتاب زده، زمينه بروز بحران
هاي اسکان موقت، همچون شيب و گزيني سايتشناختي در مکانبه مشخصات زمين

 (. 491:8906 )اسماعيلي، تواند به عنوان معيارهاي اصلي مدنظر قرار گيردتوپوگرافي مي
سخت بودن » کنندگان شامل کدهاي:تم از ديدگاه مشارکتاين ساب: 

اي اصلي ي اصلي يا نماهقرائت محيط و راهيابي به آن؛ و ضعف در جهت قرارگيري جداره
هاي بصري از اين رو است که امکان قرائت محيط را در شرايط است. اهميت جنبه «واحدها

شود: کنندگان اشاره ميکند. در اين ارتباط به بيان برخي تجارب مشارکتبحران سهل مي
-کرد، بد چيده بودن، پتوها رو هم پرده ميها تابستون نور آفتاب خيلي اذيت ميبعضي وقت»...

زد، يکبار که کرديم باد گرما بود، زمستونم هواي سرد ميداد، در رو هم باز ميم، جواب نميزدي
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ها ها براي پيرمردا و زنپيدا کردن خونه»...و ...« شدکردي، داخل مثل يخچال ميدر رو باز مي
کردن تا برسن، تونستن تشخيص بدن، خوب چيده نشده بود، چند بار گم ميسخت بود، نمي

 ...«.کردنيومدن، اونا هم خيلي سخت پيدا ميها هم همينطور بودن، آشنا و اقوام هم که ميبچه
که هر قدر وريطهميزان آگاهي و شناخت فرد از محيط نقش مهمي در احساس امنيت دارد ب

تري براي مواجه هاي مناسبفرد نسبت به محيط خود داراي اطالعات بيشتري باشد، استراتژي
گذار تأثيرهاي (. ويژگي61:8902 )فالحتي، گيردمشکالت آن منطقه در نظر مي با مسائل و

 توانها مانند وجوه مادي و ظاهري بوده و اثرات ناشي از آنها را ميمحيط بر انسان، نمادها و نشانه
گيري از (. بهره80:8908 )قرايي، هاي احساس امنيت مورد توجه و بررسي قرار داددر مقوله

چنين نماهاي فعال رو به گذر اصلي، در احساس امنيت کاربران انه و آشنا و همعناصر نش
(. سردرگمي در محيط عامل مهمي 818:8906 د)لطيفي و همکاران، هستن مؤثرباالخص زنان 

(. تکرار مناظر آشنا، نه تنها 12:8909 )رفيعيان و همکاران، در ايجاد ترس و عدم امنيت است
کند و از گم برد، بلکه به کاربران در مسيريابي کمک ميز بين ميحس غربت و اضطراب را ا

 (. به نوعي نشانه1:8902 )ايزدي و حقي، کندشدن احتمالي و ترس ناشي از آن جلوگيري مي
)اکبري و  است مؤثرگذاري مسيرهاي ارتباطي در فضاهاي جمعي براي باالبردن احساس امنيت 

 (.69:8908 بنيان،پاک
: کنندگان شامل کدهايتم از ديدگاه مشارکتاين ساب: 

ورودي؛ مسير دسترسي؛ محوطه و فضاهاي جمعي؛ ناکافي و نامناسب بودن نور و روشنايي: در »
ي جابجايي از محل زيست و زندگي است. به واسطه «فضاهاي بهداشتي و محل نگهداري دام

رساني و شناخت کاربران از فضا دارد. در يي نقش مهمي کمکبعد از بروز مخاطره، نور و روشنا
شبا محوطه و بيرون خيلي »...شود: کنندگان اشاره مياين ارتباط به بيان برخي تجارب مشارکت

حتي ورودي هم يه »...و ...« شد تنهايي بزاريم برن بيرونشد، زن و بچه رو نميتاريک مي
-شد، بايد زود از بهداشت ميها شرايط اضطراري ميقتالمپ نداشت که از دور ببينن، بعضي و

-شد، يکي بچه به دنيا ميتونستن پيدا بکنن، باالخره يکي حالش خراب مييومدن، نمي

پذير و تواند باعث ارتقا کارآيي جسمي و حرکتي افراد آسيبنور و روشنايي مناسب مي...«. آوورد
شود. توجه به کيفيت نورپردازي فضا و روشنايي  ساز آرامش ذهني و ادراکيبه دنبال آن زمينه

)منتظرالحجه و  بسزايي در ارتقاي احساس امنيت دارد تأثيرپذير کافي بخصوص در مکان آسيب
گردد که منجر به پذيري تواند باعث به وضوح و رويتچنين مي(. هم892:8909 همکاران،



 
 
 
 

 

ترين عواملي که (. يکي از مهم889:8909 )مرصوصي و همکاران، شوداحساس امنيت بيشتر مي
باشد. نور مناسب به مردم کمک است، استفاده از نور و روشنايي مي مؤثردر افزايش حس امنيت 

دهد: نخست به کسي که ناظر يک کند که ببينند و ديده شوند؛ بنابراين نور دو کار انجام ميمي
ي احساس شود افزايش قوهمي تر ببيند. اين امر موجبکند که واضحوضعيت است، کمک مي
(. ممانعت از کنتراست شديد نور در 44:8910 )قرايي و همکاران، شودتحت مراقبت بودن مي

(. به نوعي 898:8902 )گلي و همکاران، شودبر احساس امنيت محسوب مي مؤثرمحيط عامل 
)اکبري و  ستبر احساس امنيت ا مؤثرکميت و کيفيت نور از عوامل مهم در تامين روشنايي و 

(. نور و روشنايي عامل بسيار مهمي در ايجاد احساس امنيت باالخص در 19:8908 بنيان،پاک
(. توزيع مناسب روشنايي به 69:8902 ؛ فالحتي،290:8909 )حامي و همکاران، بين زنان است

 ها نکته بسيارها و مسير دسترسيطور يکنواخت، نورپردازي عمومي مطلوب و کافي بر ورودي
 (.98:8901 )مطلبي و همکاران، هاي انساني استمهم در طراحي فضاها در سکونتگاه

نامناسب »کنندگان شامل کدهاي: تم از ديدگاه مشارکتاين ساب: 
هاي بهداشتي؛ نبود تمهيدات بودن محل دفع زباله؛ نبود تمهيدات بهداشتي در حمام و سرويس

ها؛ و نبود تمهيدات بهداشتي در محل نگهداري ظروف و لباس بهداشتي در محل شست و شوي
هاي محيطي همچون دفع نامناسب زباله و فاضالب، است. تهديدهاي ناشي از آلودگي« دام
تواند مشکالت بيشتري بر سالمت جسمي و رواني آسيب ديدگان بيفزايد. در اين ارتباط به مي

ها آب حموم روي زمين بعضي وقت»...شود: کنندگان اشاره ميبيان برخي تجارب مشارکت
 ...«شدشد، دور و بر حمون رفت و آمد سخت ميها جمع مييومد بيرون، حشرهشد، ميجاري مي

تر، جايي رو يا چالي رو باز نکرده که بريزيم، ريختيم چند متر اون طرفمون رو ميهازباله»و 
عدم رعايت پاکيزگي و ...«. وصا دم ظهريومد، مخصها ميبعدش بوي خيلي بدي به سمت خونه

هاي (. مکان29:8909)لطفي و همکاران، شودنظافت در فضا، اولين نماد هنجارشکن محسوب مي
 ي در کاهش احساس امنيت داردمؤثرکثيف و پر از زباله و فراواني حيوانات موذي نقش 

)زباله، نخاله،  ولوژيکيهاي بي(. عاري بودن محيط از آلودگي69:8906 )پوراحمد و همکاران،
هاي جمعي رابطه مستقيمي با افزايش احساس امنيت فاضالب(، پاکيزگي و نظافت در محيط

(. تميز بودن فضا و نبود زباله عامل مهمي در تامين 892:8909 )منتظرالحجه و همکاران، دارد
طلبي و ؛ م88:8902)ايزدي و حقي، شودآسايش محيطي و احساس امنيت کاربران محسوب مي
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(. طراحي و جانمايي مناسب براي دفع زباله همگاني در ارتقا احساس امنيت 98:8901 همکاران،
 (.19:8908 بنيان،)اکبري و پاک است مؤثر

 کنندگان شامل کدهاي:تم از ديدگاه مشارکتاين ساب 
ايت در روز و شب؛ عدم امکان کننده مسير و سفقدان عالئم راهنما و تابلوهاي مشخص»

است. در اين ارتباط به بيان برخي  «نبودن ورودينظارت بر فضا)وجود موانع فيزيکي(؛ و شاخص
چندبار از تبريز اومدن کمک کنن، چون ورودي »...شود: کنندگان اشاره ميتجارب مشارکت

ها د از بهداشت بيان بچهاکثر شبا که قرار بو»...و ...« يومدنرفتن از پشت ميمشخص نبود، مي
...«. شدن، تابلويي نداشتيم، روزا هم همينطور بودو سالمندا رو معاينه کنند، بنده خداها گم مي

تواند به افزايش احساس امنيت منجر وجود تابلوهاي راهنماي دقيق و قابل رويت مي
و امنيت کمک (. وقتي فضا خواناست، به احساس راحتي 62:8906 گردد)پوراحمد و همکاران،

کننده است، احساس امنيت از بين کند و هنگامي که عاليم راهنما وجود ندارند و فضا گيجمي
ها از عوامل مهم (. نمادها، عاليم و نشانه8906 ؛ بهرامي و همکاران،Russ, 2006: 25) رودمي

نند و مسير کتشخيص هستند و تازه واردان از طريق برقراري ارتباط با آنها احساس امنيت مي
توان خوانايي محيط را بر خصوصيات فيزيکي، مي تأکيد(. با 8،09:8994يابند)لينچخود را مي

(. وضوح مسير در روز و شب و حذف موانع فيزيکي 8906 موکويي و زينالي،)مومني ارتقا داد
 ران،)عظيمي و همکا شود تا کاربران با امنيت بيشتر از اين فضاها استفاده نمايندباعث مي

(. با افزايش ميزان خوانايي و آشنايي با فضا؛ امکان نظارت بر فضا و دسترسي به 899:8906
 مقدم و ضابطيان،زاده)الياس يابدامداد، ميزان احساس امنيت درک شده از فضا افزايش مي

حسوب ـر احساس امنيت مـب مؤثرهاي مشخص، در محيط عامل مچنين وروديـ(. ه8910
هاي نمادين باعث درک بهتر دنبال آنها، مکانيزم( و به898:8902 همکاران، )گلي و شودمي

 (. 81:8909 )مديري، شودها ميبنديپهنه
کنندگان شامل تم از ديدگاه مشارکتاين ساب: 

در استقرار؛ ضعف در حريم ديد چيدمان واحدها؛ فاصله نامناسب واحدها؛ بي نظمي » کدهاي:
بودن موقعيت شست و شوي هاي بهداشتي؛ نامناسببودن موقعيت حمام و سرويسنامناسب

است. در اين ارتباط به بيان برخي « بودن محل نگهداري دامها؛ و نامناسبظروف و لباس
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حموم و توالت براي ما جاش خوب نبود، هم دور »...شود: کنندگان اشاره ميتجارب مشارکت
بودن)فاصله(، رفتن زن و بچه هم سخته ديگه، وسط شب باالخره دستشوئي داره، گذاشته 

بعضا »و ...« آوردممي-بردمتونستن برن، بايد من ميبردنشون سخت بود، خودشونم که نمي
 ها خيلي دور بود، شبا اصالًکنه که زود زود به حيوونامون سر بزنيم، طويلهشرايط ايجاب مي

بياييم، باالخره -شدن، سگ هم که نبود راحت بريموونا هم تلف ميشد سرکشي کرد، حينمي
روشني و وضوح سازمان فضايي و مرزهاي قلمروهاي ...«. اينجا هم يه منطقه بازه و دشته

)دسترسي( را فراهم  خصوصي، نيمه خصوصي و عمومي از يکديگر موجبات کاهش نفوذپذيري
 هايمراتبي تعريف شده از عرصهمرزها و سلسله (. محيط کالبدي بايد61:8919 )صالحي، کندمي

(. 81:8909 )مديري، هاي مختلف درک شودبنديخصوصي تا عمومي را داشته باشد تا پهنه
 )مرصوصي و همکاران، هايي براي نمايش مالکيت هستندعامل قلمرو، نشانه مالکيت يا راه

کند و بنابراين يک حس ي(. تعريف مرزهاي روشن، مالکيت يک فضا را تعريف م886:8909
(. اثر کيفيت 19:8908 بنيان،)اکبري و پاک يابدقلمرو ايجاد و پيرو احساس امنيت افزايش مي

ها بر روي کيفيت زندگي و از اين طريق بر روي رفتارهاي نابهنجار و توزيع و ترکيب فعاليت
بر پايه  8ظر کلوآردکه از نچنان(. هم29:8909 )لطفي و همکاران، است مؤثرامنيت اجتماعي 

شده  تأکيدبه لزوم توزيع يکسان ابزار و امکانات معمول و مورد نياز  4هاتئوري افتراق تجمع
(، رعايت اين نکته نيز در سکونتگاه موقت امري 09:8909 نژاد و عظيمي،سعدياست)اديبي

 بسيار ضروري است. 
عدم » کنندگان شامل کدهاي:تم از ديدگاه مشارکتاين ساب: 

است. تداخل « تفکيک قلمرو عابرين پياده و مسيرهاي سواره؛ و پوشش و شيب نامناسب معابر
در رفت و آمد پياده و سواره به داخل مجموعه باعث ايجاد افزايش مشکالتي براي کاربران شده 

شيب شونم هم : »...شودکنندگان اشاره مياست. در اين ارتباط به بيان برخي تجارب مشارکت
شد، زمستونم يومد، گل و الي ميخوب نبود، تابستون يه جور، چون از باال باالها آب مي اصالً

راه هامون خوب نبود، چند بار اتفاق افتاد که »...و ...« دونيد، مکافاتي بودکه وضع منطقه رو مي
يکي از ...«. د رفت و آمد داشتنها رو با ماشين بزنند، اوايل هم که ماشينا زياکم مونده بود بچه

شود، کيفيت معابر براي شخص پياده عواملي که موجب ارتقاي امنيت فيزيکي و رواني فضا مي
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شود (. پوشش مناسب در ساختار کف معابر، باعث مي8906 )بهرامي و همکاران، و سواره است
تفاده از ـ(. اس01:8901 ،)سلطاني و همکاران نندـتا عابران با امنيت بيشتر از فضا استفاده ک

ي تلقي مؤثرتواند اقدام ها ميها و بافتگيري از رنگچون بهرهيفي همـبردهاي ارتقاي کـراه
روها و سازي پيادهگردد. استفاده از تنوع رنگي همراه با طرح و نقش مختلف و هماهنگ در کف

 )اديبي نقش بسزايي دارد خطوط عابران پياده عالوه بر تنوع فضايي، در ايجاد ايمني عابران
(. جداسازي حرکت سواره، پياده و تامين عرض مناسب و 1:8909 نژاد و عظيمي،سعدي

باشد)منتظرالحجه و  مؤثرتواند بر افزايش احساس امنيت همچنين ايجاد محدوديت مي
 تواند موجب تقويت احساس امنيت شودهاي مختص عابر پياده مي(. وجود راه8909 همکاران،

(. کيفيت شبکه معابر در ارتقا امنيت فيزيکي و رواني فضا نقش 69:8906 وراحمد و همکاران،)پ
 (.899:8906 )عظيمي و همکاران، اساسي دارد

در نظر گرفته نشدن »کنندگان شامل کد تم از ديدگاه مشارکتاين ساب: 
ديدگان از سانحه، و آسيب وضعيت و شرايط جسماني افراد کم توان جسمي اعم از معلولين

مين شرايط ايمني در طراحي و ساخت أ، است. ت«سالخوردگان و سالمندان، زنان و کودکان
هاي مختلف کاربران از بسيار اهميت دارد. اين واحدهاي اسکان موقت با توجه به وضعيت طيف

برابر عناصر و  ساب تم به شرايطي از محيط اشاره دارد که از جنبه فيزيکي به ايمني فردي در
کنندگان هاي محيط کالبدي اشاره دارد.در اين ارتباط به بيان برخي تجارب مشارکت مؤلفه

کنه، شرايط روحي ما خوب نبود، باالخره شرايط خانوما با آقايون فرق مي»...شود: اشاره مي
نايي که سالمندا يا او»...و ...« محل شتشوي ظرفا يه چيزي نذاشته بودن که ما ليز نخوريم

رفتنشون خيلي مشکل داشتن،  آسيب ديده بودن، زخمي بودن، حالشون خوب نبود، توالت
اي چندبارم افتاده بودن زمين، داخل توالت و حموم براشون خوب نبود، مثال حموم يه ميله

 مؤلفه...«. شون شکستشد، چند تا از همين سالمنداي روستاي ما لگنميزاشتن خوب مي
ه موارد و عوامل محيطي دارد که در صورت عدم تامين شرايط مطلوب آنها، وقوع ايمني، اشاره ب

ناپذير است و خطرات به صورت بالقوه و بالفعل جان و مال حاضران، عابران و حوادث اجتناب
(. وجود محيط ايمن، منجر به افزايش Kelly et al., 2009: 2) ناظران را تهديد خواهد کرد

(. رعايت 29:8909شود)رفيعيان و همکاران،و کاهش احساس ناامني ميسطح تعامالت اجتماعي 
کننده حضور افراد در فضاهاي مختلف شده و ساز و تقويتتواند زمينهنکات ايمني در محيط مي

؛ منتظرالحجه و 8902)حاتمي و همکاران، کارآيي جسمي و ذهني افراد را ارتقا بخشد



 
 
 
 

 

ها، باعث حضورپذيري کودکان در فضا و مکان مين ايمني درأچنين ت(. هم8909همکاران،
 (.29:8909پور و ملک افضلي،)بهرام شودمحيط مي

 

هاي اسکان موقت در اين تحقيق، نخستين پژوهش داخلي پيرامون احساس امنيت در سکونتگاه
ي اهر، زدههمناطق روستايي است. تحقيق حاضر به روش کيفي در محيط روستاهاي مناطق زلزل

بر احساس  مؤثرهاي تجربه شده از حيث معماري و منظر هريس و ورزقان به شناسايي ضعف
هاي اسکان موقت روستايي پرداخته است. در اين تحقيق، دو بعد/تم اصلي امنيت در سايت

تم، تبيين گرديد. براساس نتايج اين تحقيق، ساب 88(محيطي با 4و ) ؛تمساب 6(کالبدي با 8)
کليدي ابعاد  تأثيرهاي اسکان موقت، نبايد از نقش و مين احساس امنيت در سايتأراي تب

اند، به عنوان کرده تأکيدهاي مختلفي به اهميت اين ابعاد محيطي و کالبدي غافل شد. نظريه
جيکوبز، به اهميت فضاهاي کالبدي عمومي شهر و ارتباط آن « پنجره شکسته»ي نمونه نظريه

فرهنگي مرتبط با کالبد و -هاي اجتماعيکند. نظر به کمبود تئورينيت اشاره ميبا احساس ام
)دامنه پژوهش( روش آن،  هاي اين تحقيق با توجه به ماهيت و محيطتهـمنظر روستايي، ياف

حوزه احساس امنيت و اجتماعات روستايي فراهم و  هايتئوري اي براي توسعهتواند زمينهمي
تقيم، احساس امنيت کاربران را در ـطور مستقيم و غيرمسهد نقصان اساسي بچن واقع شود. مؤثر
ها، فقدان نگاه عميق دهند. يکي از نقصانقرار مي تأثيرحت ـکان موقت روستايي تـت اسـساي

به مرحله اسکان موقت از سوي متوليان و مجريان حوزه مديريت بحران در نواحي روستاهايي 
دنبال اين ديدگاه، شود و بهه يک مرحله گذار صرف در نظر گرفته ميمثاباست. اسکان موقت به

هاي بسياري دهند و با گذشت زمان ضعفاقدام و عمل متناسبي با شرايط کاربران انجام نمي
ترين خود را در جزئي تأثيرکنندگان توانسته مشارکت نماياند. اين ديدگاه براساس تجربهرخ مي

پيشين که مرحله هاي مهم نشان دهد. با توجه به تجارب يا المان عنصر همچون مصالح و رنگ
ريزي متوليان برنامه شود، ضرورت دارداسکان موقت در نواحي روستايي ايران بسيار طوالني مي

زيست بسيار مهم با توجه مثابه يک دوره جامعي در خصوص اين مرحله از مديريت بحران را به
توان نقصان ديگري که مي .واني و جسماني کاربران داشته باشدديدگي روحي، ربه شرايط آسيب

هاي کنندگان استنباط کرد، عدم آگاهي متوليان از مشخصه هاي مشارکتاز نتايج و نقل قول
هاي روستايي است. کالبد روستايي منطبق با نيازهاي زيست اجتماع و معماري سکونتگاه
 هاي روستايي در زمان وقوع بحرانظايف سکونتگاهشود. برخي از وروستايي طراحي و ساخته مي
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هايي که ها و ضعفشود. اين واحدها با توجه به محدوديتبه واحدهاي اسکان موقت، منتقل مي
توانند پاسخگوي انتظارات کاربران باشند. عدم پاسخگويي مناسب به زيست و فعاليت دارند، نمي

ش احساس امنيت ـال آن کاهدنبرواني و به جاد آسيب و خلل در آرامشـروستايي منجر به اي
عبارت عدم توجه به استاندارد بودن اجزا و ابعاد قطعات و ساختار واحدها در سايت؛ يا به شود. مي

زمينه  هايهاي کيفيت ساخت و اجراي مناسب متناسب با شرايط و ويژگيمؤلفهديگر نپرداختن به 
ها است. بنابر ماهيت يکي ديگر از نقصاندر جهت تامين نيازهاي اساسي زندگي روزمره، 

هاي هاي شناسايي شده در اين تحقيق، ضروري است مشارکت و نظر سازمانها و ضعفکاستي
هاي اين تحقيق ريزي و مديريت سوانح بيش از پيش به آن جلب گردد. يافتهمتولي براي برنامه

چنين در ان منظر و صنعتي و همعنوان يک ابزار و الگوي مدنظر معماران؛ طراحتواند بهمي
ريزان در جهت کسب رضايت و بهبود و ارتقاي کيفي اسکان موقت به سياستگذاران و برنامه

در راستاي تمهيد احساس  هاي اسکان موقت کمک نمايد.ارتقاي احساس امنيت در سايت
 4شماره  ولهاي اسکان موقت روستايي، پيشنهادهاي ذيل در جداجراي سايت امنيت در مرحله

 گردد:ارائه مي

 هاي آنهاگيري از مصالح بومي و ويژگيبهره - کيفيت مواد و مصالح کالبدي
 بهره گيري از مصالح سبز و پاسخده  -

شناسي رنگ با موقعيت رواني کاربران براي ي روانگيري از راهبردهابهره - رنگ
 بازگشت به شرايط عادي با هدف القاي آرامش 

 فراهم کردن امکان انتخاب رنگ برخي جداره ها/سطوح از سوي کاربران -
 گيري از مباني معماري فولدينگبهره - پذيريانعطاف

 گيري از مباني معماري مدوالربهره -
طرح درخواست مشارکت از سوي متوليان به کاربران براي برپايي و راه  - تناسبات و مقياس

 اندازي واحدها
 گيري از تناسبات معماري در ايجاد نظم هندسيبهره -

هاي بومي متداول محلي همچون گياهي در جهت ها و سازهگيري از فرمبهره - سازه
 حفظ دوام و پايداري

 دها براي کاربران حين برپايياي واحتشريح عناصر و جزييات سازه -
انطباق با فرهنگ و 

 سنت
 ها تعريف و تحديد حريم -

 بندي مصنوع/ واحدهاي همسايگي محله -
 ايجاد حفاظ با عناصر بومي همچون گياهان بومي - حفاظ محيطي

 تدارک امکان نظارت و کنترل فضا توسط کاربران -



 
 
 
 

 

 ايجاد فضاهاي جمعي نيمه باز و بسته در سايت - پذيريانعطاف محيطي
 تجهيز سايت به مبلمان  -

مجاورت و محيط 
 بالفاصل

 ها/سطوح اصلي واحدهااخذ نظر کاربران در خصوص قرارگيري جداره -
 گيري از عناصر سبز مجاوربهره -

 گزيني سايتيابي/مکاناربران در خصوص موقعيتنظرخواهي متوليان از ک - محل و بستر استقرار
 ترين فاصله به روستا با توجه به فرهنگ کاربراندر نظر گرفتن نزديک -

 هاي طبيعي)ثابت( در چيدمان واحدهاگيري از نشانهبهره - يابيجهت
 هاگيري از راهبردهاي چيدمان مبتني بر نشانهبهره -

 چيدمان و تنظيم سطوح واحدها در نظر گرفتن خرد اقليم محلي در -

 تامين نور شبانه متناسب با کاربري فضاها - روشنايي و توزيع آن
 ايجاد زيرساخت تامين انرژي در زمان قطعي  -

 تعيين محل دفع پسماند و فاضالب  - بهداشت
 رعايت فاصله مناسب واحدها با محل نگهداري دام -

 خص براي سايتتعريف ورودي شا - خوانايي و نماياني
 حذف يا پيرايش موانع فيزيکي مجاور سايت -

 ايجاد نظم ارگانيک -

قلمروپذيري، روابط و 
 چيدمان

 رعايت عدالت در اختصاص واحدها مسکوني و عمومي -
 اخذ نظر کاربران در خصوص نوع چيدمان واحدها -

 تفکيک سواره و پياده - معابر و دسترسي
 گرافي طبيعي به جهت آشنايي کاربرانگيري از شيب و توپوبهره -

 در نظر گرفتن فضاهاي بهداشتي مختص سالمندان و کاربران آسيب ديده - ايمني
سازي مصنوع مناسب با مصالح بومي براي معابر، محيط هاي عمومي و کف -

 بهداشتي
گر رفت و آمد کاربران آسيب پذير به فضاهاي گيري از عناصر تسهيلبهره -

 هداشتيعمومي و ب
 استفاده حداقلي از اختالف سطوح -

هاي ريزي مطلوب براي اجراي سايتتوانند در خصوص برنامهپيشنهادات ذيل مي نيچنهم
 اسکان موقت مفيد واقع شوند:

 ي مفهومي و عملياتي احساس امنيت در نهادهاي متولي و مجري؛توسعه -
 ريزي،اي براي برنامهرشته-ي ميان دانشيهاي مشارکتها، سمينارها و دورهبرگزاري کارگاه -

 طراحي و ساخت اسکان موقت؛

 شناسانه مرحله زندگي در اسکان موقت روستايي و تبيين نيازهاي کاربران؛تحليل جامعه -
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تدوين دستورالعمل و استانداردهاي مختص طراحي و ساخت واحدهاي اسکان موقت در  -
 مناطق روستايي؛

هاي تايي در راستاي توليد و گسترش ايدهـکان موقت روسـحي اسرگزاري مسابقات طراـب -
 مفهومي با همکاران طراحان معماري و صنعتي؛

زيست با کردن زمينه تعامل و همکاري طراحان معماري، منظر، صنعتي و محيطفراهم -
توليدکنندگان و سازندگان واحدها از سوي متوليان در خصوص طراحي اسکان موقت مبتني بر 

 ازهاي زمينه.ني

 



 
 
 
 

 

 

 ( ارزيابي اسکان موقت بعد از زلزله و راهکارهاي بهبود کيفي آن8901) آصفي، مازيار و شهين، فرخ -
 .11-19، (8)9، هريس(، -)مطالعه موردي: روستاي سرند

شهر ؛ بر آن مؤثر( احساس امنيت اجتماعي زنان و عوامل اجتماعي 8904) احمدي، محمد و کلدي، عليرضا -
 .991-948، (20)89، سنندج، 

 .88-90، 91، شماره (. امنيت و ابعاد آن در قرآن، 8916) کاظمي، بهراماخوان -
( تبيين امنيت در محيط شهري بر مبناي پارامترهاي 8909) نژاد، فاطمه و عظيمي، آزادهسعدياديبي -

 .18-891، (81)2، ، کالبدي و طراحي
آموزان سال اول متوسطه بر احساس امنيت دانش مؤثر( عوامل 8901) ارمغان، زينب و پوراسدي، محمد -

 .819-814، 26، شمارهبر سرمايه اجتماعي،  تأکيدشهر مشهد با 
بر جايگاه سازه در تبيين معماري و ضرورت آن در ( درآمدي 8909) اسالمي، سيدغالمرضا و هدفي، فرزانه -

 .8-84، (6)2 ،عينيت دهي به کالبد معماري، 
يابي اسکان موقت پس از زلزله احتمالي تهران در فضاهاي سبز شهري ( مکان8906) اسماعيلي، سهيال -

 .499-419، (9)9، شهرداري تهران،  44منطقه 
کالبد فضاهاي عمومي بر احساس امنيت اجتماعي زنان، تأثير( 8908) بنيان، سمانهاکبري، رضا و پاک -

.19-62، 4، شماره89، دوره
در  مؤثرريزي شهري ههاي برنام( بررسي شاخص8910) مقدم، سيد نصرالدين و ضابطيان، الهامزادهالياس -

، ارتقاي امنيت زنان در فضاهاي عمومي با رويکرد مشارکتي، 
 .29-16، 22شماره

هاي روستايي، ديوار حياط بر امنيت خانه تأثير( 8906) اله و مرادي، عافيهامامي، علي؛ ايمري، امين -
 .899-881، 869، شماره

بر آن،  مؤثر( بررسي احساس امنيت و عوامل 8919) اميرکافي، مهدي -
 .8-46، 8سال اول، شماره ،

سرمايه اجتماعي بر احساس امنيت  تأثير( بررسي 8901) اي، محمداميريان، سهراب؛ عارفي، مسلم و ميره -
 .291-201 (2)6، اد(، شهروندان)مطالعه موردي: شهر نورآب

( نوسازي مسکن روستايي مقايسه مسکن جديد و قديم در روستاي علي آباد خراسان 8919) ايرواني، ثمانه -
 .69، شمارهجنوبي، 

گيري از ( ارتقاي احساس امنيت در فضاهاي عمومي با بهره8902) ايزدي، محمدسعيد و حقي، محمدرضا -
 .1-84، (4)49، راحي شهري، ط

 .81-22، (4)9، ( تحليل محتواي کيفي، 8909) ايمان، محمدتقي و نوشادي، محمودرضا -
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( بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي و 8902) باپيري، اميدعلي؛ کمربيگي، خليل و درويشي، فرزاد -
 .91-09، 29و  26، دوره شانزدهم، شماره با آن،  برخي عوامل مرتبط

، سال سوم، ( نقش سازه در ساختار زيباشناسي معماري معاصر، 8911بقايي، آژنگ) -
 .49-90، 2شماره

، چاپ اول، انتشارات طحان، ( 8908) نژاد، هاديبمانيان، محمدرضا و محمودي -
 تهران.

( سنجش عوامل مؤثر بر ارتقاي امنيت زنان 8911) بمانيان، محمدرضا؛ رفيعيان، مجتبي و ضابطيان، الهام -
 .20-69، (9)9، هاي شهري، در محيط

، چاپ اول، ( 8909) بمانيان، محمدرضا؛ اخوت، هانيه و بقائي، پرهام -
 شارات هله.تهران، انت

، مترجم پژوهشکده مطالعات راهبردي، انتشارات پژوهشکده ( 8991) بوزان، باري -
 مطالعات راهبردي، تهران.

هاي کالبدي در ( تبيين نقش شاخص8906) بهرامي، فريبا؛ مستوفي الممالکي، رضا و سرائي، محمدحسين -
مطالعه موردي بافت فرسوده محله زينبيه  CPTEDرد راستاي ارتقاي امنيت شهروندان با رويک

 .8-48، (8)2، اصفهان، 
ايمني و امنيت فضاهاي شهري در  مؤلفه( نقش 8909افضلي، علي اصغر)پور، عطيه و ملکبهرام -

 .90-20، (99)0، حضورپذيري کودکان، 
گذاري بازسازي بم؛ استراتژي استقرار و سامانه اسکان موقت، ( اولين قدم برنامه8912دفر، مصطفي)بهزا -

 .69-94، 80 و 81 ، شماره
( تبيين ارتباط ميان فضاي شهري و احساس امنيت اجتماعي در شهر تهران، 8906) بيات، بهرام -

 ،6(4) ،919-940. 
 ، تهران، انتشارات اميرکبير.( 8911) بيات، بهرام -
( ارزيابي احساس امنيت زنان در فضاهاي شهري 8906) پور، نگارپوراحمد، احمد؛ آروين، محمود و رحيم -

 .19-61، 49، شمارهمطالعه موردي منطقه يک شهر اهواز، 
( بررسي رابطه نقش اجتماعي پليس و احساس امنيت خانواده شهروندان شمال 8910) دمحمپورموذن، علي -

 .898-846 ،9، شمارهتهران، 
عليرضا طيب و وحيد  ، ترجمه( 8919) تريف، تري و استيوارت، کرافت و لوسي، جيمز -

 هبردي.بزرگي، تهران، پژوهشکده مطالعات را
زدگان در بافت تاريخي؛ مباني و يابي اسکان موقت زلزله( مکان8909) نيا، احمد و زاغيان، محمدعليدانايي -

 .49-26، (2)1، راهبردها مطالعه موردي محله محتشم کاشان، 



 
 
 
 

 
هاي مختلف امنيت کنکاشي بر جنبهبر احساس امنيت،  مؤثر( درآمدي بر عوامل 8912پور، محمود)رجبي -

 .عمومي و پليس، 
( سنجش احساس امنيت شهروندان با استفاده از 8909) رفيعيان، مجتبي؛ مويدي، محمد و سلماني، حسن -

 .99-10، 48شماره، هاي منظر شهري، مؤلفه
گاهي به ـ( بررسي مفهوم امنيت زيست محيطي با ن8901) ، وحيد و جمشيدي، ابراهيمحيدريرنجبر -

 .800-498، (48)1، هاي امنيت زيست محيطي ايران، چالش
گيري از طبيعت در ( بهره8909) راد، محمد و پناهي، سيامکزاده، اميررضا؛ حافظي، محمدرضا؛ فرخروحي -

 .10-94، (61)81، طراحي سازه در معماري،آموزش 
( تحليل تطبيقي احساس 8904) اله؛ عيوضلو، داوود؛ عيوضلو، محمود و جهانبخش، ريکازياري، کرامت -

 .899-862، (8)2، امنيت در فضاهاي شهري و روستايي، 
، (2)8، ي، هاي کيفگيري در پژوهش( نمونه8908) جاللي، رستم -

980-989. 
يابي مراکز اسکان ( مکان8901) آبادي، جواد؛ سلماني مقدم، محمد؛ شکاري باد، علي و نوده، مرضيهجمال -

هاي شهري مطالعه موردي شهر سبزوار، موقت جمعيت پس از زلزله احتمالي در سکونتگاه
 ،80(11) ،898-819. 

رنگ در معماري داخلي فضاي  تأثير( 8909) سلماني، آسيهسلماني، آرزو و رحيمسهرابي، مظفر؛ رحيمچشمه -
 .90-99، (8)82، هاي دانشگاهي، کتابخانه

 تهران، انتشارات يزدا.، ترجمه محمدرضا افضلي، ( 8001) چينگ، فرانسيس دي کي -
( بررسي عوامل مرتبط با ميزان احساس امنيت 8902) حاتمي، علي؛ احمدي، بختيار و اسمعيلي، عطا -

 .899-848، سال چهارم، شماره سوم، اجتماعي شهروندان، 
 .69-18، (99)0، ( از امنيت قضايي تا عدالت ماهوي، 8901) زاده، هاديحاج -
( بررسي احساس امنيت بانوان در پارک بانوان شهر 8909) حامي، احمد؛ فهام، الهام و مهدوي، محمد -

 .400-289 ، (9)89 بر ارزش هاي فرهنگ اسالمي،  تأکيدسهند تبريز با 
چهارمين ، ( 8908) نثار، مجيد و قاسمي، عليحسيني -

 ريزي و مديريت شهري، تهران، سازمان ملي جوانان.کنفرانس برنامه
هاي تأمين مسکن موقت ( سرپناه موقت پس از سانحه؛ بررسي سياست8909) خورشيديان، عبدالمجيد -

 .888-842، 19، شماره48دوره،  لرستان، 8911 هپس از زلزل
هاي منظر شهري در ارتقاي سطح احساس امنيت مؤلفه( بررسي نقش 8902) پور، ناديا و ملکي، سعيدريدا -

 .49-96، (9)4، شهروندان در فضاهاي عمومي شهر اهواز، 



 
 
 

  

...  

  

ل ( بررسي و تحلي8902) آستانه، عليرضا؛ برزگرزاده زرندي، معين و موسوي شهيدي، سيدمهديدربان -
 .19-18، 22شماره، احساس امنيت روستاييان شهرستان زرند، 

)مطالعه موردي:  ( ارزيابي و تحليل احساس امنيت روستاييان نواحي مرزي8909) دربان آستانه، عليرضا -
 .840-811، (2)2، استان ايالم(، 

، سال چهارم، پذيري فضاي داخلي مسکن، نقش مبلمان در انعطاف (8901) دربندي، مريم -
 .24-29، 89شماره

شهرستان نکا از منظر توسعه،  8991( بررسي تجارب بازسازي سيل 8912) راهب، غزال -
 .10-61، 49، شماره49دوره، 

و تحليل نقش عوامل کالبدي و اجتماعي بر احساس امنيت در ( بررسي 8909) شورستان، جليلرسولي -
 .99-16، (91)0، فضاهاي شهري گرگان، 

سازي زمان و هزينه در ( بهينه8909) اله؛ هاشمي، سيدحميد و کالوندي، سيدمحسنساجدي، سيد فتح -
-8999، (1)19، هاي اسکان موقت پس از بحران، استقرار سکونتگاه

8982. 
بر احساس امنيت  مؤثر( بررسي عوامل اجتماعي 8901) ستارزاده، داوود؛ شهرياري، مبينا و ابوذرزاده، فائزه -

 ،(، 8901)مطالعه موردي زنان شهر رامسر در سال  اجتماعي زنان
 .899-846، صص (9)4

-94، 890شماره، ( تاملي بر مصالح بوم آورد روستا، 8908) پي، ناهيدصادقي -
82. 

 .12-91، 8شماره، ( درآمدي بر امنيت و ابعاد و گستره آن، 8914) صادقيان، جالل -
ز مطالعاتي و تحقيقاتي تهران، مرک، ( 8919) صالحي، اسماعيل -

 شهرسازي و معماري.
چاپ اول، تهران، ، ( 8909) صالحي، اسماعيل -

 هاي کشور.ها و دهياريانتشارات سازمان شهرداري
رتقاي امنيت ( مباني نظري و راهبردي مديريت ا8909) نادري، افسراميري، سيدرضا و افشاريصالحي -

 .20-96، (10)49، اجتماعي و فرهنگي در تهران، 
-( تحليل نقش عوامل فضايي8901) اکبرصدرالسادات، آيدا؛ سجاسي قيداري، حمداهلل و عنابستاني، علي -

کالبدي روستايي بر ميزان احساس امنيت، 
 .NPRD01_012مقاله:  COIکد  ،

( ارزيابي رضايتمندي 8902) صيدايي، سيداسکندر؛ فتحي، عفت؛ طاهري، زهرا و هدايتي مقدم، زهرا -
 .8-42، (4)1، ساکنين از کيفيت محيطي مسکن روستايي، 



 
 
 
 

 
اسالمي -سبات ايراني( تناسب طالئي و سيستم تنا8901) نيا، محمدحسن و هاشمي زرج آباد، حسنضيايي -

 .10-00، (88)6، در مسجد جامع قائن، 
، (8)49، ( تاملي بر اعتبار و پايايي در تحقيقات کيفي، 8908) زاده، محمدعباس -

92-80. 
( مصالح 8909) نژاد، مهدي و نوروزبرازجاني، ويداهمداني، محمدرضا؛ شالي اميني، وحيد؛ حمزهعطايي -

هايي از معماري بومي ايران(، )درس آموخته شخصيتي-گزيني براساس سازگاري بومي
 ،89(19) ،994-918. 

( بررسي نقش عوامل اجتماعي و کالبدي بر 8906) عظيمي، نورالدين؛ کرمي، نجمه و عطابخش، فاطمه -
 .898-824، (80)89، احساس امنيت شهروندان در شهر رشت، 

 .20-61، (89)9، ( امنيت قضايي، 8990) علينقي، اميرحسين -
( تحليل اثرگذاري سبک معماري مدرن بر احساس امنيت 8901) اکبر و جوانشيري، مهديعنابستاني، علي -

، 99، سال نهم، شمارههاي روستايي، کالبدي روستاييان در سکونتگاه
842-891. 

روي بر احساس امنيت کالبدي در پراکنده تأثير( 8906) اکبر و جوانشيري، مهديعنابستاني، علي -
، (9)4، هاي روستايي مطالعه موردي: شهرستان بينالود، سکونتگاه

 .64-99، 9پياپي 
، سال سيزدهم، ( مفهوم امنيت ايماني در قرآن کريم، 8910) زندي، داودغراياق -

 .1-92شماره سوم، 
 ،( نسبت اخالق و امنيت: امکاني براي امنيت اخالقي، 8908) زندي، داودغراياق -

 .18-891، 11شماره 
هاي آن( و احساس مؤلفهي اجتماعي)ي بين سرمايه( بررسي رابطه8911) ساروخاني، باقر و نويدنيا، منيژه -

، سال دوم، شماره امنيت اجتماعي در بين جوانان شهر ساري، 
4 ،02-18. 

( تحليل فضايي احساس امنيت در محالت 8901) سلطاني، ليال؛ بيک محمدي، حسن و حيدري، سميه -
 .19-892، (82)1، ري مورد مطالعه شهر قدس، مختلف شه

هاي پيشگيري از جرم، ( مروري بر مناقشات نظري پيرامون امنيت و روش8911) سوري، الهام -
 ،4(4) ،824-898. 

الف( سنجش احساس امنيت 8901) ، نرجسحسينيزاده، مهران و ساداتشاطريان، محسن؛ سهراب -
اجتماعي زنان در فضاهاي عمومي شهرهاي جديد نمونه موردي پرند، 

 . 899-801 ، 21شماره ،
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بر احساس امنيت  مؤثرب( سنجش عوامل 8901) شاطريان، محسن؛ کياني سلمي، صديقه و شفيعي، سميرا -
 .8-86، (9)6، موردي شهرستان نطنز،  در مناطق روستايي مطالعه

(. کيفيت انعطاف پذيري در سنت معماري ايراني الگوي 8906) الساداتشکوري، رضا و سيدخاموشي، سماء -
، هاي يزد(، )مطالعه موردي: خانه الري اتاق شکم دريده در خانه ايراني

96(810) ،894-880. 
( ارزيابي وضعيت و عملکرد بهداشت 8904) فاطمي، فرين؛ محمدي، حامد؛ اردالن، علي و ندافي، کاظم -

، (4)6، محيط در زلزله استان آذربايجانشرقي، 
816-899. 

انتشارات دانشگاه شهيد تهران، ، ( 8916) فالحي، عليرضا -
 بهشتي.

( ساختار فضايي شهر و احساس امنيت در بين زنان: مطالعه موردي ورودي مترو 8902) فالحتي، ليال -
 .68-99شماره بيستم، ، تجريش و پايانه جنوب تهران، 

( بررسي و سنجش حس امنيت در مناطق 8910) قرايي، فريبا؛ راد جهانباني، نفيسه و رشيدپور، نازيال -
 .89-94، (2)9، مختلف شهري، 

( 8908) قرايي، فريبا -
 اولين همايش زنان و زندگي شهر.، 

 ، تهران، انتشارات تيسا.( 8904) ، حسنقليچ، مرتضي و عماري -
در مجموعه مقاالت اکولوژي سياسي، تهران، ، ( 8904) قنبرلو، عبداهلل -

 پژوهشکده مطالعات راهبردي.
 شارات سازمان جغرافيايي.تهران، انت، ( 8909) کارگر، بهمن و سرور، رحيم -
، ( 8919) کارگر، بهمن -

 سازمان آموزش و خدمات پس از فروش مهاد صنعت.
(. تبيين معيارهاي پدافند 8901) کاملي، محسن؛ حسيني اميني، حسن؛ حسيني، سيد بهشيد و حسيني، باقر -

-امل در تخليه و اسکان اضطراري شهرهاي بزرگ با استفاده از روش دلفي، غيرع

، 9(4) ،842-889. 
تهران، ، (8904) راد، مرادکاوياني -

 پژوهشکده مطالعات راهبردي.
، ترجمه اکبر زرگر، تهران، ( 8960) ، يان و کريوگلد، فردريککاني، فردريک؛ ديويس -

 دانشگاه شهيد بهشتي.
 .14-10، (94)88، ي کيفيت طراحي شهري،هاي سازندهمؤلفه( 8919) گلکار، کورش -



 
 
 
 

 
راز، ( زنان و امنيت در فضاهاي عمومي شهري: مطالعه موردي پارک آزادي شي8909) گلي، علي -

 ،9(4) ،862-829. 
در  مؤثر( عوامل 8902) واجاري، ياسمنمقدمبقالي، عاطفه و رمضانزاده، بهنام؛ فتحگلي، علي؛ قاسم -

گلي تبريز، ي موردي پارک ائلاحساس امنيت اجتماعي زنان در فضاهاي عمومي شهري: مطالعه
 ،81(60) ،896-09. 

ي ناصر موفقيان، ترجمه، ( 8999) گيدنز، آنتوني -
 تهران، نشر ني.

يابي ( مکان8904) چي، سعيد؛ عطار، محمدامين؛ رشيدي ابراهيم حصاري، اصغر و نصبي، نسترنگيوه -
مطالعه موردي: منطقه شش شهر شيراز،  AHPک و تکني GISاسکان موقت پس از زلزله با استفاده از 

 ،1(89) ،881-898. 
( بررسي احساس امنيت در فضاهاي 8909) پور، محمدآنامرادنژاد، رحيم و ساسانيلطفي، صديقه؛ بردي -

جم، شماره ، سال پنعمومي مطالعه موردي کالنشهر شيراز، 
 .90-16نوزدهم، 

اماکن مذهبي در احساس  تأثير( بررسي 8906) لطيفي، غالمرضا؛ قلندريان، ايمان و سرگزي، صديقه -
 .891-869، (99)1، امنيت زنان، 

تشارات دانشگاه ي سيدحسين بحريني، تهران، ان، ترجمه( 8994) لينچ، کوين -
 تهران.

( راهبردهايي براي ارتقاء 8904) چهر، محبوبهطباطبايي، امير؛ حسني، پرخيده؛ مرتضوي، حامد و طباطبايي -
 .669-699، (9)1، دقت علمي در تحقيقات کيفي، 

( 8901) الدين؛ ملکي، محمدرضا و دلگشايي، بهرامطبيبي، سيدجمال -
 چاپ هشتم، تهران، انتشارات فردوس.، 

( سازه، فرم و معماري، 8901) عالمي، بابک؛ پورديهيمي، شهرام و مشايخ فريدني، سعيد -
 .849-829، 0، شماره

، (44)6، ضاهاي عمومي شهر، ( جرم، خشونت و احساس امنيت در ف8911) مديري، آتوسا -
41-88. 

( نقش طراحي محيطي در پيشگيري 8909) زاده، ربابزاده، اسماعيل و حسينمرصوصي، نفيسه؛ صفرعلي -
-از وقوع جرائم شهري)مطالعه موردي: بخش مرکزي شهري اصفهان(، 

 ،1(4) ،842-888. 
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( 8909) راد، امير و کرم، علياللهيمحمدجواد؛ فرج نژاد،مهدوي -
المللي معماري و سازه، تهران، دانشگاه تهران، قطب دومين کنفرانس بين ،

 علمي فناوري معماري پرديس هنرهاي زيبا.
رشناختي وضعيت مسکن موقت از ديد زنان ( ارزيابي پديدا8902) محمدزاده، رحمت و فرخي، شهين -

 .60-12، 814شماره ، زده چوبانالر سردارلو هريس،  روستاي زلزله
ي اجتماعي بر امنيت ابعاد سرمايه تأثير( بررسي 8901) مطلق، محمدحسنالدينيمقصودي، سوده و شمس -

ر کرمان، سال شه 81اجتماعي مورد مطالعه ساکنان باالي 
 ،1(8)، 821-848. 

مندي احساس امنيت بر رضايت تأثير( 8901) مطلبي، قاسم؛ خدادادي آق قلعه، فاطمه و اکبري، علي -
، CPTEDسکونتي در مجتمع مسکوني هزار دستگاه نازي آباد تهران براساس مدل 

 ،48(8) ،91-69. 
( احساس امنيت بر مبناي 8902) هشجين، مهساهشجين، نصراهلل؛ عظيمي، نورالدين و موالئيموالئي -

هاي کالبدي در شهر رشت مطالعه تطبيقي بافت فرسوده و جديد محله استادسرا، شاخص
 ،89(29) ،19-91. 

بر حس  مؤثر( سنجش عوامل کالبدي 8909) بي، مريمنژاد، مجتبي و رجمنتظرالحجه، مهدي؛ شريف -
امنيت در فضاهاي شهري از ديدگاه سالمندان مورد پژوهي: ميدان خان يزد، 

 ،0(81) ،891-08. 
( تحليل محتواي کيفي در آيين 8904) آبادي، خديجه؛ فردانش، هاشم و مزيني، ناصرراد، اکبر؛ عليمومني -

 .819-444، (2)82، وهش: ماهيت، مراحل و اعتبار نتايج، پژ
هاي ( بررسي امکان استفاده از سازه ساخته شده از شاخه8906) موکويي، سوسن و زينالي، احمدمومني -

درخت نخل به عنوان اسکان موقت در هنگام وقوع سوانح طبيعي در بلوچستان،
 ،9(2) ،916-999. 
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