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The relationship between the city and crime is due to the fact that the characteristics of the city space can breed
specific crimes .According to the urban structure (morphology), while examining the process of city formation,
environmental factors related to crime and effective in crime prevention can be addressed and in addition to
identifying crime areas in cities, the impact of the role of urban density, crime distribution and effective factors
It has been proven today that the most effective plans and actions are those that are in harmony with nature and
the environment.
It seems that urban design and urban spaces are very significant in this social disorder. The quality of urban
spaces ,population diversity, population density. can affect individuals’ psychological and social health. The
design of urban spaces, the existence of worn-out and abandoned textures, etc. can exacerbate deviations in
general and the tendency towards drug addiction in particular. To this end, the present study is to investigate the
effect of urban spaces on the tendency towards drug addiction of citizens living in District 3 of Isfahan. The
present study is applied, and the snowball sampling
technique was used for selecting participants. A researcher-made questionnaire was developed for collecting
data. Moreover, seven indices (worn-out texture, abandoned buildings, incompatible jobs, parks and green
spaces, disturbing businesses, streets, passages and alleys, historical texture and cultural heritage) were selected
for assessment of the effect of urban spaces on the tendency towards drug-addiction. Employing the regression
and structural equation model (SEM), which is a combination of structural and factor analysis models, as well
as AMOS and SPSS software, it has been determined that green spaces and parks as well as their design and
positioning have the highest role in the tendency towards addiction among citizens. In the regression analysis,
0.219 of the variances of the variable of the tendency to the drugs due to this variable. Exhausted textures that is
more in this area than other areas plays an important role in the tendency to drug abuse and is an important
factor that explains 0.203 of the variance of dependent variable. The results of regression analysis show that the
variables affecting the research totally have been able to explain 0.631 of the variance of the dependent
variable. The municipality performance for designing and developing urban spaces and parks as well as
renovation and reconstruction of worn-out textures can be determinative in reducing social disorders in general
and the tendency towards drug addiction in particular.

Copyright©2022, Geography and Development. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attributionnoncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original
work is properly cited.

Extended Abstract
1- Introduction

T

he rapid growth of the urban
population causes many problems
for human and cities. Social
disorders and the increase in rate
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of crimes are some of those problems. Studies
indicate that urbanization and its problems have a
strong relationship with social disorders. The quality
of urban spaces, population diversity, population
density, etc. can affect individuals’ psychological and
social health. A lot of sociological and legal theories
have taken crimes as the result of the biological
environments and spaces and started to investigate
effects of the environment and urban spaces on
deviant behaviors. The existence of insecure spaces
with no certain identity and poor urban planning can
results in hazards for citizens in their social problems
one of which can be the tendency toward drug
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addiction. Metropolises have a special situation in
this regard. The present study is to study the City of
Isfahan as one of the important metropolises in Iran.
The results of different studies and statistics of the
police show that District 3 as one of the total 15
districts in Isfahan has a high share of urban issues.
Isfahan has 2280 hectares of urban worn-out texture
whose 13.7% is in District 3.
Among issues that residents of this district are faced
with is the gathering of addicts, tramps, and runaway
women in Shahid Rajaei Park. All those issues have
made the space of the district unfavorable. Improving
those spaces and identifying their challenges can
result in enhancement of quality of the environment
and urban spaces and consequently favorable effects
on citizens’ attitudes.
2-Methods and Material
The present study is applied. The two field research
and documentary research techniques were used for
collecting data so that in the field research
technique, a researcher-made questionnaire was
developed. With regard to the population of the
district, 300 copies of the questionnaire were
distributed among of its citizens based on Cochran
formula. The snowball sampling technique was
used for selecting participants. SPSS software and
regression model were employed for analyzing the
collected data.
3-Results and Discussion
The obtained results indicated that participants
consider the design and quality of the park and its
green space as having the highest role in urban
spaces. In addition, the index of worn-out texture
has a significant role in individuals’ tendency
towards drug addiction, Urban spaces as
independent variables have been able to affect the
variable by 0.631. The coefficient of determination
is 0.442, which indicates that the variables of urban
spaces justify 0.442 of the variance of material
orientation in citizens. The modified coefficient of
determination is 0.409, which is better to refer to
this case.
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In the model of structural equations used to conduct
the research, the tendency to materials was affected
by the direct and indirect effects of the six variables
of urban spaces. It has not been meaningful. The
highest weight of regression in the structure model
is related to the hidden variable of parks and urban
green spaces with a weight of 0.41. And the lowest
weight is related to the hidden variable of
incompatible and annoying jobs with a weight of
0.11.
4-Conclusion
Identification and analysis of crime centers helps to
understand the set of factors and spatial, temporal
and social conditions that lead to their formation.
The results show that in the city of Isfahan and in
region 3, parks and urban spaces have the highest
impact They use drugs. Regarding the improvement
of spaces that cause such problems, and especially
parks, various measures can be taken, such as the
use of security forces and the closure of the park
during peak hours, including the possibility of
crime. The existence of the government gate park
and its special location and the internal conditions
of the park have created a safe situation for addicts,
which plays a decisive role in their tendency to
abuse drugs. Also, the existence of a lot of worn-out
tissues in this area, as there is about 13.7% of the
total worn-out tissues in this area, has had a great
impact on the tendency of people to consume
materials. Historic spaces in this area and lack of
institutions The issue has become even more
problematic, and if the heritage organization's
oversight of historic sites increases, it could be
somewhat fruitful.
Also, one of the good actions of Isfahan
Municipality in recent years is the integration of
technical and service jobs in special places. It seems
that a better situation will be created if some
incompatible jobs are collected from this area and
transferred to other specific places.
Keywords: Urban spaces, Tendency towards drugaddiction, Citizens, Isfahan, District 3.
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تحلیلی بر تأثیر فضاهای شهری برگرایش به اعتیاد در بین شهروندان
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تاریخ دریافت0911/15/01 :
ارتباط شهر و جرم از آن جهت است که ویژگیهای فضای شهر میتواند پرورشدهندۀ جرائم خاص باشد .با توجه به
تاریخ پذیرش0011/10/00 :
ساختار شهری (مورفولوژی) ،میتوان ضمن بررسی فرایند شکلگیری شهر ،به عوامل محیطی مرتبط و مؤثر بر پیشگیری
صفحات 059-071 :
از جرم پرداخته و عالوه بر مشخصکردن نواحی جرمزا در شهرها به تأثیر نقش تراکم شهرها ،نحوۀ توزیع جرم و عوامل

چکیده

واژههای کلیدی:

فضاهای شهری ،گرایش به اعتیاد،
شهروندان ،منطقۀ  9اصفهان.

مؤثر بر آنها توجه داشت .امروزه ثابت شده است که مؤثرترین طرحها و اقدامات ،آنهایی هستند که با طبیعت و محیط
هماهنگی دارند .طراحی شهری و نقش فضاهای شهری در ایجاد مسائل و انحرافات اجتماعی بسیار مهم است .طراحی
فضاهای شهری ،وجود بافتهای فرسوده و متروکه میتواند تشدیدکنندۀ انحرافات اجتماعی بهطور عام و گرایش به سوء
مصرف مواد بهطور خاص باشد .بدینمنظور در این پژوهش به بررسی تأثیر فضاهای شهری بر گرایش به اعتیاد در بین
شهروندان ساکن در منطقۀ  9اصفهان پرداخته شده است .تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و از روش نمونهگیری
گلولهبرفی استفاده شده است .درجهت جمعآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است .شاخصهای ششگانه
(بافت فرسوده ،ساختمانهای متروکه ،مشاغل ناسازگار و مزاحم شهری ،پارکها و فضای سبز ،خیابانها ،معابر و کوچهها،
بافت تاریخی و میراث فرهنگی) درجهت سنجش تأثیر فضاهای شهری بر گرایش به اعتیاد لحاظ شده است .با کاربرد
مدل رگرسیون و مدل معادلۀ ساختاری که ترکیبی از مدلهای ساختاری و عاملی است و نرمافزارهای  amosو نسخۀ
 Spss 09مشخص شد که شاخص وجود فضاهای سبز و پارکها و چگونگی طراحی و موقعیت داخلی آنها باالترین نقش
را در گرایش به اعتیاد در بین شهروندان دارد و در تحلیل رگرسیون  1/001از تغییرات متغیر گرایش به مواد ناشی از
متغیر فضاهای سبز و پارکها بوده است .بافتهای فرسودۀ شهری که در این منطقه نسبتبه سایر مناطق بیشتر است،
نقش مهمی در گرایش به سوء مصرف داشته و عامل مهمی به حساب میآید و به میزان  1/019واریانس متغیر گرایش به
اعتیاد را توجیه میکند .نتایج تحلیل رگرسیون نشان میدهد متغیرهای تأثیرگذار بر پژوهش ،جمعا به میزان 1/690
توانسته واریانس متغیر وابسته را توجیه کنند .همچنین عملکرد شهرداری در طراحی فضای سبز و پارکها ونوسازی و
بهسازی بافت فرسوده میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش انحرافات اجتماعی بهطور عام و گرایش به سوء مصرف
مواد به طور خاص داشته باشد.

مقدمه
در گذر جوامع سنتی به مدرن ،تغییراا یاریدد در
بستا اجتمیعی و فاهنگی جیمعه صرور مریگیراد
که اکی ای آنهی شهانشرینی فااانردا اسر  .رشرد
شررتیبین جمعیر شهانشرری  ،مشررک فااوانرری را
برررااد انسرررینهررری و شرررهاهی در دررری دارد کررره
نیهنجیردهید اجتمیعی و افاااش جام و باهکریرد
ای اا مروارد اسر  .تحقیقری و مایععری متعردد
نشین میدهد که بری ترااکج جمعیر و برینرفت
انحاافی اجتمیعی همبستگی و راباهاد قود باقاار
اس (هیل .)11 :3131،در شرها گگرونگی فهریهید
شهاد ،تنوع جمعیتی ،تااکج جمعی و ...می توانرد
اثااتی با س م روانری و اجتمریعی افرااد بگرذارد.

بسییرد ای تئوردهرید جیمعرهشرنیتتی و ققروقی،
جام را یائیدۀ محیط و فهیهید یاستی مریداننرد و
به تأثیاا محیط و فهیهیدشهاد با رفتیر انحاافی
داداتته اند (کشیوری و نکوئیفاد .)515 :3131 ،ای اا
منظا وجود فهیهید بریهوار و نریام همرااا بری
ضعیفبودن بانیمه رااد شهاد می تواند مخریرااتی
را بااد شهاوندان در عاصۀ مسیئل اجتمیعی ااجرید
کند که اکی ای آنهی گاااش به مواد و اعتیید اسر .
در غیعب شهاهید جهین ،جراائج معمرون تهداردد
جدد بااد قیی و تمیمی انسین هری اسر  .وقروع
بیش ای قد اا جاائج در محیطهید شهاد ،نهتنهی
بی اصول مسلج نظریم اجتمریعی تعریرا دارد ،بلکره
همررااا تررود ضرریاعی سررنگی  ،سررختیهرری و رن ر
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انسررینهرری را نیررا برره ارمغررین مرریآورد (ماصوصرری و
همکریران .)331 : 3131 ،شنیسیای عوامرل محیاری و
مکینی باوی جام و سعی در ایبی بادن آنهی ،بهعنوان
مهجتاا راهکیر دیشگاد ای وقروع نیهنجریرد اسر .
باتی ای فهیهید شهاد بهعلر وضرعی نیمنیسرب

قسرریبگاانه باتررورد مرریکنررد (یامررل.)55 :3111 ،
فهیهید شرهاد منیسرب مریتوانرد نروعی ارتبریب
معنرریای مثبرر در افررااد ااجررید کنررد و برریععک
فهیهید شهاد نیمنیسب گرون بیفر هرید فاسرودا
ااجید نیسییگیرد و نیهنجیرد میکند(یامرل)55 :3111،

فهید فاهنگری ،کیعبردد و اجتمریعی مسرتعد براوی
باتی نیهنجیردهید تیص میشوند (فرت تبریر فیراوی
جینی و همکریران .)311 :3131 ،بیاد تیرا نشین کراد
که عنیصا مریدد و کیعبردد فهرید شرهاد بیرینگا
نمیدهرری و معنررید ترریص اسرر کرره ایراارر آن
شهاوندان بی ارااف ترود ارتبریب باقراار مریکننرد
(غراا .)35 : 3131،،وجود فهیهیای بی نمیدهیای کره
ای نظا روانی اقسیس منفری در افرااد ااجرید کنرد،
مرریتوانررد تررود یمینررهسرریی مشررک اجتمرریعی
عدادا اد شود؛ ایاا رو سیتتیر کیعبردد شرهاهی در
باوی جاائج تأثیا بسرااای دارد .نقرش بانیمرهراراان
شهاد در ااجری ای اهمیر قیبرلتروجهی باتروردار
اس  .بانیمه رااد شهاد بهعنروان علرج سریمیندهی
شها میتواند نقش مهمی در تغییا شاااط فیااکری
و مکررینی آن درجه ر کرریهش جرراائج اافرری کنررد و
بانیمهرااان شهاد میتوانند بی شنیت واژگیهری و
مکینی جام در شهاهی و بی اعمیل تغییاا
تسهی
در اا محیط ،ناخ جاائج را در شرهاهی بره قرداقل
باسررینند و بررااد تحق ر اا ر امررا بیاررد ای تجرریر،
شهاسییان و معمیران در اا یمینره بهراا گیانرد و
سیتتیر نظیم کنتاعری را ررورد رااقری اری تغییرا
دهند تی به هدف دیشگاد ای جام و کریهش میراان
ارتکرری ،و تکرراار آنهرری دسرر ایفرر (ماصوصرری و
همکیران .)331 :3131 ،اا تحقی برهدنبریل بارسری
تأثیا فهیهید شهاد با گاااش بره اعتیرید در بری
شهاوندان سیک در مناقۀ  1شها اصرفهین اسر .
ک ن شهاهی هموارا جیاگیا اقتصید دوعی برودا انرد و
درآنجی تکثرا و تماکرا مبیدعرۀ اقتصریدد اهمیر و
اعتبرریر داشررته و انسررین کرر نشررها برری داگرراان

سیتتیر کیعبدد شهاهی در باوی جاائج تأثیا بسرااای
دارد و تغییررا در مشخص رههررید مکررینی منجررا برره
شکلگیاد اعگوهید یمینی و مکینی تیص باهکیرد
میشود ) .(Abdullahi, 2004: 6در تحقیقی ثیبر
شدا اس که مجامین در ارتکی ،جاائج اغلب دس
برره انتخرری،هررید مناقرری مررییننررد و بررهدنبرریل
سیداتاا  ،کجتااتاا و منیسبتاا فاص هری و
شاااط مکینی و یمینی برااد ارتکری ،جرام هسرتند
(ک نتاد و تروکلی .)15 : 3131،بردا عحریو وجرود
بیف هید فاسودۀ شهاد و مکینهید آرام و بره دور
ای جمعی کره اصرون فیقرد هوار شرهاد اسر ،
می تواند یمینهسیی باوی مسیئل و انحاافری متعردد،
ایجمله اعتیید و سوء مصاف مواد شود .مواد بره هرا
گیاد جا غذا گفته میشود که وقتی مصاف و وارد
جااین تون شود ،سیتتیر ای ارگینیسج یندا را تغییا
دهد (صدا ساوستینی.)313 :3133 ،
جیمعهشنیسین واژۀ «مواد» را دربیرۀ موادد شیمییای
بهکیر میباند که تأثیا مستقیج با کیرکاد جسمی،
روانی و فکاد مصافکنندا دارد ،قیبلی سوءمصاف
دارد و دییمدهید نیمالو ،بااد فاد و جیمعه دارد
) .(Mooney et al, 1997: 64ای میین جاائج شهاد،
عاصۀ تااد و فاوش ،قمل و نگهدارد و سوءمصاف
اکثا
مواد مخدر ای مهجتاا و دیچیداتاا معه
شهاهید کشور محسو ،میشود .اعتیید و گاااش به
مواد و سوءمصاف آن جدا ای تأثیااتی که با رود
مسیئل بهداشتی و اجتمیعی جوامع میگذارد ،بیعث
ااجید شبکههید جاائج سییمینایفته میشود که
ارتکی ،بسییرد ای جاائج در سا شها را سییمیندهی
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میکند و بهماور قیگیق مواد فقط بخشی ای فعیعی
اا افااد به قسی ،میآاد و بعهی بهعنوان عنیصا
دنهین امی فعیل ،نقش مخابی در سیتتیر اقتصیدد،
اجتمیعی و فاهنگی جیمعۀ شهاد اافی میکنند
(فت تبیر فیاویجینی و همکیران)311 :3131 ،؛
ایاا جه منیرقی که داراد ناخ بیند اعتیید به
و
مواد مخدر و بیندهید قیگیق هستند ،معه
انحاافی اجتمیعی داگا نیا در آنهی بین بودا و
عمومی منیر نیام ای نظا اجتمیعی و فاهنگی به
قسی ،میآاند .در اا میین ک نشهاهی موقعی
تیص دارند و شها اصفهین اکی ای شهاهید مهج و
مورد توجه اس  .نتیا مایععی متعدد و آمیرهید
نیاود انتظیمی در مناقۀ  1مشخص میکند تعداد
 15فقاا کیفقیدی ای تینجهی 331 ،مورد ساق
منال 15 ،مورد ساق اتومبیل 11 ،مورد جیبباد،
 133مورد مااقم به نوامی و  31مورد مااقم
منجا به قهور دلی در سیل  3135در مناقۀ 1
اصفهین رخ دادا اس (تحقی مؤعف) .همچنی
 131/1هکتیر بیف فاسودا ( 1/31/1کل بیف
فاسودۀ اصفهین) شها اصفهین در اا مناقه وجود
دارد (درگیا اعکتاونیکی شهادارد اصفهین ،آمیرنیمۀ مناقۀ 1
 .)www.isfhsan.irبی توجه به اانکه محیط شهاد و
فهیدهید آن میتواند یمینهسیی وقوع جاائج مختلف
بهرور عیم و مصاف و گاااش به مواد مخدر بهرور
تیص شود ،در اا دژوهش سعی میشود تی به تأثیا
فهیهید شهاد با گاااش به مصاف مواد در بی
شهاوندان مناقۀ  1داداتته و رااکیرهیای درجه
کیهش اا انحااف ارائه شود .سوءمصاف بهعنوان اک
مسئلۀ اجتمیعی ،هنگیمی مااح شد که دداداهید
اجتمیعی نظیا شهانشینی و صنعتیشدن به وقوع
دیوس  .مسئلۀ تخلفی ماتبط بی مواد ،اکی ای

دیچیداتاا گیعشهیای اس که درقیلقیضا جیمعۀ
اااان ای آن رن میباد (دانیای .)11 :3131 ،گاااش به
مواد اکی ای معه تی اس که گاابینگیا اکثا
ک نشهاهید کشور اس .ایجمله مسیئلی که سیکنین
مناقه بی آن مواجه هستند ،تجمع معتیدان و وعگادهی
و تینجهید فاارد در دیرک اا مناقه ،تعدد
سیتتمینهید فاسودا و ...اس که مجموعۀ اا
مسیئل فهید مناقه را به شکل نیمالوبی درآوردا
اس  .بهبود اا فهیهی و شنیت تنگنیهید آنهی
میتواند موجب ارتقید کیفی محیط و فهید شهاد
شود .ای راف داگا به عل وجود بیف تیراخی و
گادشگاد در اا مناقه ،توجه به مسیئل اجتمیعی و
نقش فهیهید شهاد در اا مسیئل و بهرور تیص
گاااش به مواد و تامیج اا فهیهی ضاور دژوهش را
مشخص میکند .در اا دژوهش ت ش تواهیج کاد
تأثیا و نقش اا فهیهید شهاد با گاااش به اعتیید
بی شهاوندان را تبیی کنیج.
قلمرو پژوهش
شها اصفهین سومی ک نشها کشور بی 131
کیلومتا مابع مسیق در  53درجه و  51دقیقۀ
رول شاقی و  11درجه و  11دقیقۀ عاا شاقی
قاار گافته اس  .شها اصفهین نیج درصد ای مسیق
کل استین اصفهین را درباگافته و قدود  13درصد ای
جمعی استین در اا شها سیک هستند (آمیرنیمه
شها اصفهین .)31 :3135 ،مناقۀ  1اصفهین بی مسیق
 3311هکتیرمابع ،به  5نیقیه و  33محله تقسیج
شدا اس  .رب آتاا باآوردهید جمعیتی ،قدود
 333331نفا جمعی در اا مناقه سیک هستند
(آمیرنیمۀ شها اصفهین( )13 :3135 ،شکل .)3
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شکل  :0موقعیت جغرافیایی منطقۀ  9اصفهان در بین مناطق  05گانه

مأتذ :شهادارد اصفهین

پیشینۀ تحقیق
مایععۀ راباۀ بی باهکیرد و مکین در مکتب
اکوعوژد اجتمیعی مااح شد .ای دهۀ  3311در مکتب
شیکیگو ع قۀ وافاد به نقش محیط در باهکیرد و
دیشگیاد ای جام شکل گاف  .اصا ح کینونهید
جامتیا نخستی بیر توسط شام  ،کیرتی و باگا در
سیل  3313و بااد تحلیل مکینی باهکیرد مورد

مشخص نتیجۀ تقیبل بی محیط و فاد اس
) .(Altman, 2003: 25-110بارسی روابط میین
شهانشینی و باهکیرد در اواسط سدۀ نویدهج مورد
توجه قاار گاف و دانشمندانی نظیا دورکیج ،یامل و
وبا به بارسی تأثیاا اجتمیعی و روانشنیتتی
شهانشینی داداتتند (کیمییر .)13 :3113 ،مایععیتی
که توسط دانشمندان مختلف انجیم شدا اس  ،نشین

استفیدا قاار گاف  .اا واژا بیینگا اک مکین ای
محدودۀ جغاافییای اس که میاان باهکیرد در آن
بسییر بین اس  .قدود اا مکین میتواند بخشی ای
اک شها ،محله ،گند تییبین مجیور و قتی اک تینه
ای مجتمع بیشد (فت تبیر فیاوی جینی و همکیران:313 ،
 .)311ماکا کیهش باهکیرد انگلستین ،کینونهید
جامتیا را به اا شاح توضی دادا اس که اک
نیقیۀ جغاافییای که درآن وقوع باا ای قد متوسط

میدهد دااکندگی جاائج در مقییسهید مختلف
مکینی بیارتبیب بی شاااط و عوامل جغاافییای و
محیای نیس .در مورد موقعی جغاافییای شهاهی و
ارتکی ،جاائج ،مایععی نشین میدهد شهاهیای که
در مسیاهید مهج ارتبیری قاار دارند و داراد
بیشتاا عبور و ماور هستند ،میتوانند یمینۀ جاائج
مختلف را ااجید کنند .میاان جاائج در داتل شهاهی
نیا تنوع دارد .دیشگیمین مکتب اکوعوژد شهاد

بینتا اس ای نیقیهاد که وقوع باهکیرد در آن
نسب به تویاع جام در کل نیقیه متماکاتا اس
(ک نتاد و توکلی  .)331 : 3131،روانشنیسین محیای
بیین کادااند که افااد و منشهیای که دارند بهرور

شیکیگو نیا مسیئل اجتمیعی ایجمله میاان جاائج را
در تفیو هی و تصیصههیدمکینی جس وجو میکادند
(شکوئی .)35 :3111 ،تحلیل فهیای جام در شهاهی به
شنیسیای اعگوهید رفتیر مجامینه و درنهیا به تغییا
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اا شاااط و تل فهیهید مقیوم در باابا جام کمک
میکند ) (Harris et al, 2012: 24نقیب گادشگاد و
تفااحی درون شهاهی نسب به نقیب آرام جامیاای
بیشتاد دارند .منیر درونی شهاهی که شاااط محیای
مالوبی ندارند ،بهعنوان مکینهیای بی بیشتاا میاان
جام و باهکیرد شنیتته شدااند .ای واژگیهید اا
منیر میتوان به سا دیای درآمد مادم ،تینههید
مخاوبه ،بیف هید فاسودۀ شهاد ،بیکیرد یاید ،مصاف
مواد ،مسیک یاا استیندارد و شلوغ و تااکج بیند
اشیرا کاد ).(Walmsly D,j, 1998: 141

جمعی
در آثیر افاادد گون اعیااب وود ،اسچملو آنجل و
اسکیرنیوم اهمی رااقی شهاد و تأثیا آن با رفتیر
و جام بهوضوح مشیهدا میشود و در آثیر آنهی نوعی
انتقید بهوضع موجود وجود دارد دورجعفاد و همکیران
( )3131بی روش تحلیلی اسنیدد به بارسی ارتقید
امنی محیای و کیهش جاائج شهاد داداتتهاند و به
اا نتیجه رسیدااند که ایراا رااقی محیای و
توجه به تقوا قلماوهید ربیعی ،کنتال دستاسی،
نظیر ربیعی و ...میتوان میاان دتینسیلهید
جامتیاد منیر را کیهش داد (ماصوصی و همکیران،
 .)331 :3131اقمدد و همکیران در دژوهشی در سیل
 3131بی عنوان راباۀ بی کنتال اجتمیعی و بینظمی
در شها نتیجه گافتهاند که بی کنتال امنیتی و نظج
راباهاد قود وجود ندارد .اگا مکینهید غیارسمی
سیمیندهی فهید شهاد صور گیاد ،نظج شها باقاار
میشود (اقمدد و همکیران.)15 :3131 ،
اماویا جغاافیدانین توجه واژااد بهجاائج شهاد و
مکینیسجهید مؤثا با آن داشتهاند .آنچه در بارسی
جغاافیید جاائج شهاد اهمی دارد ،راباۀ فهی و
محیط شهاد بی رفتیرهید اجتمیعی ای نوع منفی و
نیهنجیر آن اس  .درواقع اا موضوع که ری گند دهۀ
اتیا به مایععی جغاافیید شهاد افاودا اس ،
گیرگو ،عملی بااد تحلیل فهیای و مکینی جام و
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مایععۀ راباۀ نیهنجیردهی بی فهی و یمین را در محدودۀ
شهاهی فااهج میکند (شمیعی و همکیران.)331 :3131 ،
ای دیشگیمین نظااهداداید دیاامون راباۀ جاائج شهاد
بی محیط جغاافییای میتوان ای محققینی همچون
میاکلگاد و آدوعف کتله نیم باد که در قان نویدهج
در تحقیقی تود مشخص کادند که جاائج در شهاهی
ارتبیب تنگیتنگی بی فهید جغاافیید آنهی دارد .آنهی
معتقد بودند که جام بهعنوان اک ددادۀ اجتمیعی تیبع
دو متغیا مکین و یمین اس (کینیی.)113 :3111 ،
تحقیقی نشین میدهد که ماکا و فهیهید عمومی و
شهاد در باابا انحاافی آسیبدذاا بودا و مؤعفههید
مشخصۀ جام در آنهی عبیر اند ای عنیصاد در مااکا
شهاد نظیا مغییاهی ،سیع هید تئیتا ،رستورانهی،
دیرکهی ،ااستگیاهید قملونقل و( ...یایرد و همکیران،
 .)11 :3131دیرکهید شهاد بهعنوان اکی ای
مهجتاا فهیهید شهاد بی توجه به نقش انکیرنیدذااد
که در ارتبیری جمعی ،جنبههید مدنی ،فاهنگی و
کیعبدد یندگی شهاد دارند ،نقش بینظیاد در تقیبل
و سیت سامیاههید اجتمیعی اافی میکنند
مسئلۀ میاان جام و انحااف در شهاهی ای دادگیاهید
مختلفی بارسی شدا اس  .دو دسته نظااه در اا
یمینه وجود دارد .نظااههیای که به بیین راباۀ میین
کیفی محیط کیعبدد و فیااکی شهاهی و میاان
انحاافتوجه دارد؛دستۀ دوم نظااههیای را دربامیگیاد
که به راباۀ میین افاااش جمعی و انحااف توجه دارند.
نظااۀ  CPTEDای نظااۀ دیشگیاد ای جام ایراا
رااقی محیط دقیقی به بارسی فام و کیعبد شهاد و
ارتبیب آن بی انحاافی شهاد میداداید .بدا تاتیب
باتی ای واژگیهید کیعبدد و فهیای شها بیعث باوی
انحااف میشود .باتی ای مکینهی نظیا بیف هید
فاسودۀ شهاد و دیرکهی بی شاااط تیص و ...شاااای را
بااد وقوع انحااف و بهواژا گاااش به مصاف مواد ااجید
میکنند .اا فهیهی و مکینهی در شهاهی ،مکینهی و
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فهیهید جامتیا نیمیدا میشوند (صیعحی.)31 : 3131 ،
استااتژد  CPTEDدر ارتبیب بی رااقی فهیهید شهاد
درجه کیهش جام ،شیمل مواردد ایقبیل قلماو،
نظیر ربیعی ،روشنیای منظاسیید و ...اس  .مث
روشنیای محیط دو واژگی را به همااا دارد؛ نخس
اانکه به کسینی که نیظا اک وضعی هستند کمک
میکند که واض تا ببینند و دادا شوند ،دوم اانکه
مادم را تشوا به قهور بیشتا در محیط میکند؛ یااا
رؤا دذااد بیشتا موجب اقسیس امنی بیشتا در
محیط میشود ).(Mahmoudi & Gorchy, 2009: 309
دانشمندان جامشنیسی تاداد ندارند که شهانشینی
اثاد مثب با رود توسعۀ باهکیرد دارد و ای مد هی
قبل عوامل گونیگونی که میتوانند منیر شهاد را
جامیا کنند ،بهرور باجسته نشین دادا شدااند (.دیکی،
)11 :3111

درک مفهوم فهید شها ای دادگیا کیمیلوسیته ،گدس،
میمفورد که ای رافداران آمیاش انسین در شها هستند،
متکی با اا استنبیب اس که فهید شهاد جائی ای
سیت شهاد اس که ای کلی همیهنگ و دیوسته
باتوردار بودا و ای قیث فیااکی داراد بدنۀ
محصورکنندا اس  .اا فهی بیاد واجد نظج و یابیای
بودا و بااد فعیعی شها سییمین دیدا کند .ای سود
داگا فهید شها بخشی ای ارگینیسج یندۀ شها اس
که بی شاااط اجتمیعی ،اقتصیدد و فنی در قیل تغییا،
ماتبط اس  .محیای اجتمیعی داشته و دارندۀ
مجموعهاد ای روابط بی مادم اس که گاد هج
میآاند و اشکیل مختلف انسجیم اجتمیعی را در فهی
متبلور میسییند؛ بنیبااا فهید شهاد عنصاد
اسیسی در سیت شها اس که بی قلب و کینون
راهبادهید اجتمیعی مابوب میشود (عبداهللیادا،
.)313 :3133

فصلنامه جغرافیا و توسعه 311 

روش پژوهش
دژوهش قیضا ای نوع کیربادد اس  .ای دو روش
مایععی میدانی و اسنیدد بااد جمعآورد ار عی
استفیدا شدا اس  .درجه جمعآورد ار عی ای
روش مایععی میدانی ،داسشنیمهاد محق سیتته
تنظیج و بی توجه به تعداد جمعی مناقه که قدود
 311111نفا در باآورد جمعیتی سیل  3131بودا
اس (آمیرنیمه شها اصفهین 111 )13 :3131،داسشنیمه
بااسیس فامول کوکاان بی شهاوندان مناقۀ  1تویاع
شد .مقدار  pو  qمحیسبهشدا بهتاتیب  1/1و 1/1
اس  .سا  1/35ارمینین بی سا تاید استیندارد
 1/15در فامول عحیو شدا اس  .نمونهگیاد مورد
استفیدا در اا دژوهش ای روش گلوعهبافی ای
ینجیاااد اس (در مایععی انحاافی اجتمیعی و
تیص مصاف مواد در اااان اا روش کیراای بینای
دارد) .مصاف مواد اک هنجیرشکنی در جیمعۀ اااانی
قلمداد میشود؛ بنیبااا دیسخگواین بهصور آشکیر
وارد فاااند دیسخگوای نمیشوند .در اا شیوا
نمونهگیاد تیپ افااد ،یمین مصیقبه و مکین مصیقبه
و تویاع داسشنیمه قیئا اهمی اس که بی توجه به
فنون دقی علمی مابوب به اا شیوۀ نمونهگیاد
صور گافته اس  .داداهید مورد نییی بااسیس
مصیقبه و بی استفیدا ای داسشنیمۀ محق سیتته
جمعآورد شدا اس و بی استفیدا ای مدلهید
رگاسیون ،تحلیل مسیا ،تحلیل عیملی و معیدعۀ
سیتتیرد و بی کیرباد نامافاارهید  Spss 23و Amos
مورد تجااهوتحلیل قاار گافتهاند .در مدل سیتتیرد،
محق بهدنبیل آن اس که مجموعهاد ای متغیاهید
دنهین را بی مجموعهاد ای معافهی اندایاگیاد کادا و
ای راف داگا روابط سیتتیرد بی متغیاهید دنهین را
مورد تجااهوتحلیل قاار دهد (قیسمی.)113 :3133 ،
دیایای سؤان داسشنیمه بااسیس آعفید کاونبیخ
محیسبه شدا اس .
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شکل  :0مدل نظری پژوهش

تهیه و تاسیج :نگیرندگین3131 ،
جدول  :0پایایی متغیرهای پژوهش

رداف

متغیا

تعداد گواه

آعفید کاونبیخ

3

گاااش به مواد

11

1/133

1

فهیهید شهاد

31

1/331

مأتذ :نگیرندگین3131 ،
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درصورتیکه آعفید کاونبیخ بینتا ای  1/1بیشد،
نشیندهندۀ اا اس که سؤان بی اکداگا همیهنگی
درونی بینای داشته و تو ،رااقی شدااند .میاان آعفی
در ها دو مورد بیند  1/1بهدس آمدا اس .
درتصوص رواای سؤان ای روش اعتبیر صورد استفیدا
شدا و بی همفکاد همکیران جیمعهشنیس و بانیمهرااد
شهاد به اجمیع نظا در مورد سؤان رسیداااج.

جدول  :0میانگین نمرۀ شاخصها براساس طیف لیکرت

یافتههای پژوهش
بهمنظور تجااهوتحلیل داداهی ،ار عی بهدس آمدا ای
داسشنیمه بی استفیدا ای نامافاار  Spss 23و مدل
رگاسیون نتیا یاا بهدس آمدا اس  :داسشنیمه
داراد  1شیتص مؤثا با گاااش به مواد بودا اس که
ها شیتص توسط مؤعفههیای باآورد شدا و با مبنید
ریف عیکا تنظیج شدا اس  .میینگی نماۀ هااک ای
شیتصهی در گاااش به مصاف مواد ای نظا سیکنین
مناقۀ  1در جدول  1ارائه شدا اس  .نتیا جدول 1
مشخص میکند که دیسخگواین بیشتاا نقش را به
شیتص دیرکهی و فهید سبا شهاد دادااند .سپ
شیتص بیف هید فاسودا بینتاا تأثیا را در گاااش
به سوءمصاف مواد داشته اس .

وابستۀ مستقل

شیتص

میینگی نماا

بیف هید فاسودا

1/3

سیتتمینهید متاوکه و نیمهکیرا

1/3

مشیغل نیسییگیر و مااقج شهاد

1/1

دیرکهی و فهیهید سبا شهاد

1/1

وضعی تییبینهی ،معیبا و کوگههی

1/3

بیف تیراخی و میااث فاهنگی

1/3

مأتذ :نگیرندگین3131 ،

شیتص مشیغل نیسییگیر ،مشیغل مااقج و بیف هید
تیراخی و میااث فاهنگی بهتاتیب کمتاا نقش را
در گاااش به مصاف مواد داشتهاند .در مدل
رگاسیون داداهی بیاد در سا مقییس فیصلهاد و
نسبی بیشد .متغیاهید واردشدا در اا مدل
عبیر اند ای :بیف هید فاسودا ،سیتتمینهید متاوکه
و نیمهکیرا ،مشیغل نیسییگیر و مااقج ،دیرکهی و
فهیهید سبا ،وضعی تییبینهی ،معیبا و کوگههی و
بیف تیراخی و فاهنگی.

جدول  :9ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
وضعی تییبینهی و
مشیغل نیسییگیر و
بیف هید فاسودا
گاااش به مواد
معیبا
مااقج
دیاسون معنیدارد دیاسون معنیدارد دیاسون معنیدارد دیاسون معنیدارد

سیتتمینهید متاوکه و
نیمهکیرا
معنیدارد
دیاسون

بیف فاسودا

1/113

1/113

1/313

1/113

-

-

-/11

1/351

1/113

1/113

امیک تیراخی و
میااث فاهنگی

1/115

1/113

-/13

1/33

1/11

1/113

1/11

1/55

1/11

1/113

دیرکهی ،فهید سبا

1/115

1/113

-

-

-

-

-

-

-

-

1/333

1/113

-

-

-

-

-

-

-

-

1/111

1/113

-

-

-

-

-

-

-

-

1/153

1/113

-

-

-

-

-

-

-

-

مشیغل نیسییگیر و
مااقج
وضعی تییبینهی و
معیبا
سیتتمینهید
متاوکه

مأتذ :نگیرندگین3131 ،
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جدول  :0ضریب رگرسیون میزان گرایش به مواد با توجه به متغیرهای مستقل ازطریق روش ورودی

متغیاهید مستقل
دیرکهی و فهید سبا ،مشیغل نیسییگیر امیک تیراخی ،وضعی
تییبینهی و معیبا ،بیف فاسودا ،سیتتمینهید متاوکه
مأتذ :نگیرندگین3131 ،

متغیاهید مستقل تحقی جمعی به میاان  1/113با
متغیا وابسته (گاااش به مواد) اثاگذار بودااند .ضااب
تعیی  1/111اس که مشخص میکند متغیاهید
فهیهید شهاد  1/111ای واراین گاااش به مواد در

مدل رگاسیون
1/113

ضااب تعیی
1/111

ضااب تعیی
تعدالشدا
1/113

شهاوندان را توجیه میکنند .ضااب تعیی تعدال
شدا  1/113اس که بهتا اس به اا مورد استنید
شود.

جدول  :5ضرایب رگرسیونی (بتا) میزان گرایش به مواد روی متغیرهای مستقل

متغیاهید مستقل

ضااب رگاسیون (بتی)

سا معنیدارد

بیف فاسودا

1/111

1/113

امیک تیراخی

1/313

1/111

دیرکهی و فهید سبا

1/133

1/113

مشیغل نیسییگیر و مااقج

1/335

1/113

وضعی تییبینهی و معیبا

1/335

1/133

سیتتمینهید متاوکه و نیمهکیرا

1/311

1/111

مأتذ :نگیرندگین3131 ،

نتیا جدول  5مشخص میکند متغیا مشیغل
نیسییگیر و مااقج نتوانسته اس تأثیا معنیدارد داشته
بیشد .همچنی متغیا دیرکهی و فهیهید سبا شهاد
بینتاا وین رگاسیونی را داشته اس  ،به وجهی که
ها واقد تغییا در نماۀ متغیا دیرکهی و فهیهید سبا
شهاد  1/133واقد تغییا در گاااش به مواد ااجید
کادا اس  .در شکل  1مدل تجابی دژوهش ارائه شدا
اس  .اا مدل معیدعۀ سیتتیرد اس که درباگیاندۀ
مدل تحلیل مسیا و مدل تحلیل عیملی اس  .در شکل
یاا 1 ،مدل عیملی وجود دارد که توسط متغیاهید
آشکیر مابوب سنجش شدااند همچنی بی تحلیل
مسیا اثاا مستقیج و غیامستقیج متغیاهید دنهین
رود اکداگا سنجش شدا اس  .در اا مدل گاااش
به مواد تح تأثیا اثاا مستقیج و غیامستقیج
متغیاهید بیف فاسودا ،سیتتمینهید متاوکه،

وضعی معیبا ،دیرکهی و فهید سبا ،مشیغل نیسییگیر و
امیک تیراخی قاار گافته اس  .در اا شکل مجموعه
باآوردهید استیندارد بااد وینهید رگاسیونی شیمل
بیرهید عیملی و ضاااب تأثیا مستقیج و غیامستقیج
مدل سیتتیرد مشیهدا میشود .اثاا مستقیج  5متغیا
دنهین سیتتمینهید متاوکه و نیمهکیر ،بیف هید
فاسودا ،وضعی تییبینهی و معیبا و امیک تیراخی
معنیدار بودا اس و اثا متغیا دنهین مشیغل نیسییگیر و
مااقج با گاااش به مواد شهاوندان معنیدار نبودا اس .
بیشتاا وین رگاسیونی در مدل سیتتیر مابوب به
متغیا دنهین دیرکهی و فهیهید سبا شهاد بی وین
 1/13اس  .کمتاا وین مابوب به متغیا دنهین مشیغل
نیسییگیر و مااقج بی وین  1/33اس  .اثاا مستقیج و
غیامستقیج که معنیدار نبودا بی تطگی نمیاش دادا
شدا اس .
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شکل  :9مدل تجربی پژوهش

تهیه و تاسیج :نگیرندگین3131 ،

نتیجه
شنیسیای و تحلیل کینونهید جامتیا به درک و
فهج مجموعۀ عوامل و شاااط مکینی و یمینی و
اجتمیعی که منجا بهشکلگیاد آنهی میشود ،کمک
میکند .نتیا دژوهش مشخص میکند که در شها
اصفهین و در مناقۀ  ،1دیرکهی و فهیهید شهاد
بینتاا تأثیا را در گاااش به مصاف مواد دارند.
درتصوص بهسیید فهیهیایکه موجب گنی معه تی

میشوند و بهتصوص دیرکهی ،اقدامی متفیوتی
میتوان انجیم داد که استفیدا ای نیاوهید امنیتی و
تعایلی دیرک در سیعی اوج امکین وقوع جام،
ایجملۀ اا کیرهی اس  .در اا مناقه وجود دیرک
دروایا دوع و موقعی تیص آن و شاااط داتلی
دیرک موقعی امنی را بااد معتیدا ااجید کادا
اس که در گاااش آنهی به سوءمصاف مواد نقش
تعیی کنندااد دارد .همچنی وجود بیف هید
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فاسودۀ بسییر یاید در اا مناقه به وجهی که قدود
 31/1درصد ای کل بیف هید فاسودۀ شها در اا
مناقه وجود دارد ،تأثیا بسییر یایدد با گاااش افااد
به سوءمصاف مواد داشته اس  .فهیهید تیراخی
موجود در اا مناقه و عدمرسیدگی نهیدهید ذدربط
مااد با مشکل شدا و گنینچه نظیر سییمین میااث
با امیک تیراخی بیشتا شود ،تیقدودد میتواند مفید
بیشد.همچنی اکی ای اقدامی تو ،شهادارد
اصفهین در سیل هید گذشته ،تجمیع مشیغل فنی و
تدمیتی در مکینهید تیص اس  .به نظا میرسد
گنینچه بعهی مشیغل نیسییگیر ای اا مناقه جمع
شدا و به مکینهید تیص داگا منتقل شود ،وضعی
بهتاد ااجید تواهد شد.
بیتوجه به مبیقث قبلی دیشنهیدهید یاا ارائه
میشود:
 -3نظیر و رسیدگی بیشتا سییمین میااث نسب به
امیک تیراخی متعدد در اا مناقه.
 -1نظیر نیاود انتظیمی با دیرک اصلی و فهیهید
سبا مناقه.
-1نظیر شهادارد با بیف فاسودا و سیتتمینهید
نیمهکیرۀ مناقه.

 اقمدد ،سیاوس ،فاابای نیکدل؛ علی قیدرد؛کامی ( .)3131بارسی راباۀ میاان کنتال

اجتمیعی و بینظمی در بی

رفیعیین؛ مجتبی انصیرد ( .)3131ارتقی امنی
محیای و کیهش جاااج شهاد بی تیکید با رواکاد
 .C.P.T.E.Dفصلنیمه بی اعمللی مهندسی صنیاع و
مدااا توعید.دورا .33شمیرا  .1صفحی 11-31
http://ijiepm.iust.ac.ir/article-1-264-fa.html

 دیکی ،ژرژ ( .)3331دیشگیاد جاائج و شهانشینی.تاجمۀ عااا روسی .مجلۀ دادرسی .سیل اول
شمیرۀ  .1تهاان.11-13 .
http://www.hakamkar.blogfa.com/post/25

 دانیای ،نساا ( .)3131ارتبیب بی اعتیید و امنیاجتمیعی در جیمعهشنیسی.فصلنیمۀ اعتییددژوهی
سوءمصاف مواد.سیل نهج .شمیرۀ  .11تهاان.
صفحی .13-13
http://etiadpajohi.ir/article-1-778-fa.html

 یایرد ،کاام ا...؛ علی مهدد؛ معصومه مهداینبهنمیاد ( .)3131تحلیلی با امنی

شهاوندان شها

دهدش .مجلۀ دژوهشی راهبادد امنی

و نظج

اجتمیعی.سیل سوم .شمیرۀ دییدی  .3تهاان .صفحی
.15-11
https://ssoss.ui.ac.ir/article_17110.html

 -آمیرنیمۀ شها اصفهین ( .)3135انتشیرا

معیون

بانیمهرااد دژوهش و فنیورد ار عی

شهادارد

اصفهین
www.isfahanold.ir/Index.aspx?lang=1&sub
=36

فهیهید

عمومی شها .مجلۀ آمیاش جغاافییای فهی.سیل
سوم .دانشگیا گلستین. 15-13 .
http://gps.gu.ac.ir/article_5382.htm

 -یامل ،گئورگ ( .)3111ک نشها و قیی

منابع
عصم

 -دورجعفا ،محمدرضی؛ هیدد محموددنژاد؛ مجتبی

ذهنی.

تاجمۀ اوسف ابیذرد .نیمۀ علوم اجتمیعی .جلد
دوم .شمیرۀ  .1صفحی 51-11
https://jnoe.ut.ac.ir/article_15547.html

 -شکوئی ،قسی

( .)3111جغاافیید اجتمیعی

شهاهی .انتشیرا جهید دانشگیهی .تهاان.
https://ketabgallery.com/kgp

 -شمیعی،علی؛

علیاصغا

قنباد؛محمد

عی

شیهمیایاای ( .)3131تحلیل فهیای جاائج شهاد
در منیر 11گینۀ ک نشها تهاان .مجلۀ دژوهشی
راهبادهید امنی

و نظج اجتمیعی .سیل دوم.

شمیرۀ  .1تهاان.331-311 .
https://ssoss.ui.ac.ir/article_17097.html
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 صدا ساوستینی،رقم اهلل ( .)3133آسیبشنیسیاجتمیعی .گیپ ششج .تهاان .انتشیرا سم
https://samta.samt.ac.ir/content/11419/

 عبداهللیادا ،مهسی ( .)3133فهیهید بیی شهادعاصۀ دواید شها .مجموعه مقین
شهاد.ماکا مایععی

سیمی و منظا

 کشیوری ،قمید؛ اماعبنی نکوای فاد( .)3131بارسیفهیهید شهاد با نیهنجیردهید محیای و

اثاا

رفتیرد شهاوندان مناقۀ  31تهاان.مجلۀ تحقیقی
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