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 10/10/0031تاریخ دریافت: 

 30/10/0031تاریخ پذیرش: 
 

  شناسی و بررسی عوامل شهری مؤثر در امنیت فضاهای عمومی شهریآسیب

 (بهمن شهر ایلام 22پژوهشی: میدان  مورد)

 
 9پورزهرا صفایی

 

 چکیده
 شود که باید آرامش وهای مهم و ضروری در زندگی شهری محسوب میمؤلفه شهری یکی ازامنیت 

ریزان و طراحان فضاهای اجتماعی، برنامه احساس ایمنی را در فضاهای شهری برای شهروندان فراهم آورد.

یت فضاهای عمومی، امنی امنیت به ویژه در کنند تا با شناسایی عوامل تهدیدکنندهبه ویژه شهرها تلاش می

کنندگان از آن فضاها فراهم کنند. در راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل شهری را برای استفاده

ام انجتفسیری و از نوع کاربردی  -تحلیلی به روشبهمن شهر ایلام 33امنیت فضای عمومی میدان  مؤثر در

از آنها با استفاده نفر 013 تعداد کهدهد تشکیل می ساکنان شهر ایلامرا است. جامعه آماری این پژوهش شده 

 بین آنها پرسشنامه توزیع شد. به عنوان حجم نمونه انتخاب وو به شیوه تصادفی ساده کوکران از فرمول 

 303/1 کرونباخ به میزان آلفای ساخته است که روایی آن به شیوه صوری و پایاییپژوهش محقق پرسشنامه

انجام شد.  SPSSافزار در نرمبا استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی ها تحلیل داده. تجزیه و تأیید شد

امنیت شبانه، به ترتیب اثرگذاری شامل: کننده احساس امنیت تبیینعامل  7نتایج حاکی از تعیین 

 .است شناسی، آسایش محیطی، ساختار محیط و نظارت مستقیممداری، زیباییپذیری، پیادهاجتماع

 ایلام. بهمن، شهر 33امنیت، امنیت شهری، فضای عمومی، میدان واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

مباحث مهم در میان پژوهشگران مسائل شهری، موضوع شبکه فضاهای عمومی در شهر است.  امروزه یکی از

ار شهری و دستیابی به توسعه پایدعوامل مهم در ارتقای کیفیت  عنوان یکی ازای است که بهگونهقدرت این مفهوم به

ترین بخش شهرها، عنصر ضروری (. فضاهای عمومی شهری به عنوان مهم03: 0031شوند )رنجبر و همکاران، مطرح می

پذیری و همچنین برای زندگی اجتماعی هستند که سبب حرکت در فضاهای شهری، تبادل اطلاعات و آگاهی، اجتماع

فضای شهری بیشترین ارتباط را با مردم و محیط (. Madanipour, 2012: 1) شوندهای شهری میسازی کیفیت محیطغنی

: 0031بخشی و دادن احساس آرامش به شهروندان نقش بسزایی دارد )گلی، کند و در نتیجه، در هویتزندگی برقرار می

حق موقت تعریف  ه آزادی عمل، مالکیت ودهندها، ارائه(. فضای عمومی به عنوان فضایی در دسترس همه گروه033

 .(Francis, et al, 2012: 402)شود می

یابند، نیازمند طراحی آگاهانه عنوان کانونی که اقشار مختلف مردم در آن حضور میفضاهای عمومی شهری به

وندان در چنین نحوی که رضایت مخاطبان را جلب نماید. یکی از معیارهای فراهم نمودن آسایش شهرهستند، به

ای برای تعالی (. امنیت یکی از نیازهای ضروری و پایه0: 0033فضاهایی، ارتقای امنیت محیطی است )ایزدی و حقی، 

ضروری  های مهم و(. در واقع امنیت شهری یکی از مؤلفه33: 0013زاده مقدم و ضابطیان، شود )الیاسانسان تلقی می

احساس ایمنی را در فضاهای شهری برای شهروندان فراهم آورد  ه باید آرامش وشود کدر زندگی شهری محسوب می

های کیفیت زندگی شهری است (. وجود امنیت در فضاهای عمومی از شاخص300: 0033همکاران،  )پورموسوی و

ایجاد و حفظ آن  ها و رویکردهای(. با افزایش ضرورت ایجاد امنیت در جوامع، ابزار، شیوه31: 0033)گلی و همکاران، 

های (. توجه به مفهوم امنیت شهروندان و روش77: 0013فرد و احمدی دهکاء، خوش تحول شده است )پیشگاهیدست

پردازان شهری تبدیل شده است. معیارهای شناخت مندان و تئوریهای اساسی حرفهعنوان یکی از اولویتارتقاء آن، به

کند. های کالبدی، کارکردی و محیطی نوسان پیدا مییار متفاوت است و با توجه به مؤلفهو تحلیل امنیت در پهنه شهر بس

های متفاوت با شکل و هندسه خاص و نیز با عملکرد نهفته در آن، متفاوت بوده و در بسیاری رفتار انسان در فضا و مکان

(. آرامش، رشد، 30: 0030و همکاران، از موارد فضا محرک انسان در بروز رفتار خاص امری ضروری است )لطفی 

قرایی آید )ها و نیل به همه کمالات انسانی در سایه امنیت به دست میشکوفایی انسان، بروز همه استعدادها و خلاقیت

ضرورت امنیت در پیوند ناگسستنی آن با زندگی انسان است، همین بس که دانشمندان  (. اهمیت و07: 0013و همکاران، 

(. امروزه به دلیل پیشرفت، 031: 0031گیرند )نیازی و فرشادفر، مثابه یکی از نیازهای اساسی انسان در نظر می آن را به

گرفته و دامنه آن، همه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و روانی زندگی  تری به خودتمدن، امنیت نقش مهم توسعه و

فزایش امنیت در شهرها، افزون بر مزایای ظاهری چون تقویت هویت، (. ا011: 0013انسان را در برگرفته است )صارمی، 

سرزندگی، کارآیی و زیبایی فضا، این مزیت را دارد که مردم در فضای ایمن حضور مؤثری دارند و زندگی، فعالیت، 

ری خواهیم تزونگیرد و در نتیجه از نظر مالی و اقتصادی شاهد رشد روز افگذاری و کسب وکار رونق بیشتری میسرمایه

های کلان در سطح جامعه و نیاز اولیه و (. از آنجا که نیاز به امنیت یکی از ارزش73: 0031بود )کلانتری و همکاران، 

اقب و تواند عوی این نیاز میآید، در نتیجه، کاهش و فرسایش منابع تأمین کنندهاساسی در سطح فردی به حساب می

(. یک فضای شهری اگر نتواند توقعات کاربران خود را پاسخ 30: 0013پور، اشته باشد )رجبیپیامدهای جدی به همراه د

توان بیماری آن فضا ای است که دچار بیماری شده است. ناامنی درفضاهای شهری را نیز میگوید، بسان موجود زنده

ئولیت درمان فضا را برعهده خواهد داشت ریز و طراح شهری، مسدانست که نیازمند درمان است و دراین میان برنامه
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های شهری و نیز توجه (. امروزه در سراسر جهان توجه به نیازهای اساسی شهروندان در محیط0: 0033)ایزدی و حقی، 

ترین ها و افزایش امنیت در فضاهای عمومی، از مهمبه رفع مشکلات و معضلات شهری از جمله کاهش ناهنجاری

های مرتبط با این مقوله، اند. در بحثریزان و طراحان شهری به آن توجه کردهمواره مدیران، برنامهمسائلی است که ه

های دور تأثیرگذار بوده است )زیاری و همکاران، های انسانی مدنظر نیست بلکه عوامل محیطی نیز از گذشتهفقط جنبه

شهری بخش مهمی از زندگی روزمره است و فضاهای  (. استفاده از فضاهای عمومی037: 0073؛ شکوهی، 37: 0011

های ترین روش(. یکی از ابتدایی10: 0037کند )حاتمی و حقیقی، های ملاقات برای مردم عمل میعنوان مکانعمومی به

بندی فضاهای عمومی شهری تقسیم آن به دو بخش اصلی فضاهای حرکت و فضاهای مکث است. در این روش طبقه

ها در ارتقای کیفی فضاهای شهری نقش شود. میدانحرکت معبر و فضاهای مکث استقرار میدان نامیده می فضاهای

آورد ها یک حس آرامشی را برای بیننده به ارمغان می(. ساختار و طراحی میدان0: 0033کند )رحیمی، مهمی را ایفا می

طور مشخص، امنیت در میادین اصلی یک شهر، سرزندگی ت. بهتوان در این زمینه بهره جسکه از عواملی گوناگون می

و پویایی آن را به دنبال خواهد داشت و میدان را به فضایی موفق و شاخص تبدیل خواهد نمود. اما تنها تعداد اندکی از 

حضور فعال مردم، توان در آل برخوردار هستند که نمود امنیت آنها را میمیادین شهری در سراسر جهان از امنیت ایده

حیات شبانه آن  جنسی و های مختلف سنی وخلق فرهنگ تعاون و تعامل، کاهش استرس و نگرانی، حضور گروه

 (.00: 0033حقی،  مشاهده نمود )ایزدی و

بنابراین، برقراری امنیت در ساختار شهری و برخورداری شهروندان از احساس امنیت، اهمیت فزایندهای )سلطانی 

)صالحی، « مقوله بنیادی نیاز انسان»عنوان های مختلف زندگی اجتماعی و عمومی به(، در عرصه11: 0037، و همکاران

 «ها هستندعمومی انسان فرهنگ شهری، زندگی روزمره و»( و اینکه فضاهای مورد مطالعه همواره بیانگر 30: 0010

(Walzer, 1986: 470.) ینده شهرنشینی در ایران از اهمیت بالایی، برخوردار مسئله امنیت شهری با توجه به رشد فزا

کالبدی خود دارای آمار جرم و جنایت بالایی  –گردد. اغلب شهرهای ایران به دلیل شرایط خاص جمعیتی و فضایی می

ر (. شهر ایلام همچون سای77: 0011هستند و از نظر جرائم شهری تفاوتی فاحش با سایر شهرهای کشور دارد )کلانتری، 

بایست در قالب فضاهای فعال ایلام که می شهرهای ایران از این قاعده مستثنی نیست. محورهای بخش مرکزی شهر

هایی است که خود دلیل نفی رفتارهای شهروندی شهری ایفای نقش کنند امروزه صحنه تضادها، برخوردها و رقابت

اند ههم کنند، تبدیل به عرصه تقابل و تداخل سواره و پیاده گشتتوانند بستر تعاملات اجتماعی را فرااست. فضاهایی که می

اره بنابراین با توجه به موارد اش. محیطی شهروندان شده استنحوی که این مسأله مخل امنیت، آسایش روانی و زیستبه

ود: در زیر خواهیم ب طوری که در این پژوهش به دنبال پاسخ به سؤالهباشد. بشده اهمیت و ضرورت تحقیق مشهود می

 بهمن( چه عواملی مؤثر هستند؟  33 بررسی و شناخت امنیت در فضای عمومی شهر ایلام )میدان

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 تعاریف و مفاهیم

 نینداشتن دلهره و دغدغه است گرفته شده و همچن یکه در لغت به معنا ”Secures“ نیلات شهیاز ر تیامن: تیامن

اعتماد،  ش،یآسا نان،یبا وجود آرامش، اطم یاضطراب، هراس، نگران ب،یآس د،یاز خطر، تهد ییرها»چون  یموضوعات

 .(10-33: 0017 ،یصالح؛ 33: 0017)ماندال،  ردیگیرا در برم «ضمانت ن،یتأم
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 یهاهبه مؤلف ینیو بعد ع یاجتماع یهابه مؤلفه شتریب یکه بعد ذهن باشدیم یذهن و ینیدو بعد ع یدارا تیامن

 یهاحفاظت ارزش یبرا یمنیا تیو موقع طیشرا جادیا یبه معنا تیامن ،ینی. در بعد عگرددیبازم یو کالبد یکیزیف

ارک مردم و اد تیبا ذهن میارتباط مستق یعنی تیاحساس امن یبه معنا تیامن ،یاست؛ از بعد ذهن یمل یاتیو ح یاصول

 .دهدیرا نشان م یشهر یفضاها تیابعاد در امن (0)شکل (. 370: 0013است )خوش فر، 

 

 
 یشهر یدر فضاها تی(: ابعاد امن9) شکل

 

اجتماع و بسترساز رشد و توسعه و ثبات جامعه است  کی یوجوه بالندگ نیاز بارزتر یکی ت،یامن احساسی: شهر تیامن

ت و ارائه خدما یارتباطات اجتماع جادیا یبرا یعنوان بستر اساسبه یشهر تیتوجه به امن (. عموما  007: 0037 ،ی)ملک

 .(000: 0037 فر،است )نظم یپردازان شهرهینظر ینظر تمامو سالم، مورد اتفاق داریپا یشهر جادیا جهیو در نت یعموم

 فیتعر یخصوص یروزمره مردم است و در تقابل با فضا یزندگ شیشهر، صحنه نما یعموم یفضای: عموم یفضاها

نانچه چ ،یعبارت. بهکندیم یباز کیاست که در توسعه جامعه دموکرات ینقش لیبه دل ،یعموم یفضا تی. اهمشودیم

و  دابییکاهش م ،یاجتماع ییاو جد زیتما دیهمه افراد جامعه فراهم شود، تهد یبرا ،یبرابر به عرصه عموم یدسترس

 ینند در اجرامختلف بتوا یهاگروه که افراد و دینما لیتبد یرا به مکان یعموم یفضا تواندیم افته،یشکل  یتنوع فرهنگ

است،  یکه ضامن تحقق جامعه مدن ،یبه عرصه عموم یابیدست یگام برا نیمشارکت کنند. لذا اول ده،یخود گز نیقوان

 ،یریها به آن است )مدگروه برابر همه افراد و یفراهم نمودن دسترس ایو  یعموم یمردم به حضور در فضا قیتشو

مناسب جهت حضور مؤثر در  یبستر ازمندین ،یشهر یفضاها ییایعامل در پو نیترعنوان مهم(. انسان به03: 0017

 یعکسب تجارب اجتما نهیملازم در ز یهافرصت نیانسان و تأم یاجتماع یازهایبه ن ییخگوپاس است. یعموم یفضاها

انسان در  تایح جنبه از نیدر پاسخ به ا میعظ یتیظرف یعموم یاست و فضا یمستلزم وجود فضا و قرارگاه کالبد ،یو

ترین از مهم ییک یشهر یعموم یفضاها نی(. بنابرا03: 0010 ان،یپور و چرخچ)دانش شودیمحسوب م یجوامع شهر

هستند که عموم شهروندان از هر قشر، سن، نژاد  یفضاهای یعموم یاها. فضشودیمحسوب م یشهر یفضاها یهاگونه

 قتی(. در حق07: 0033کوشانه،  و یحق استفاده از آن را دارا هستند )پورمحمد یمحدودیت چگونهیبدون ه یو صنف

 یعموم یهاتیانواع فعال یها و براعموم مردم در همه زمان یکه برا باشدیم یشهر یآن دسته از فضاها ،یعموم یفضا

 .(73: 0031زاده، یقابل دسترس باشد )نق

 ر،یپذساکن، جمع یابه محدوده دانیآنهاست. م یجمع یشهروندان تبلور زندگ یبرا یشهر یهادانیم:  یشهر دانیم

 یضاف کیها، دور تا دور از تجمع خانه دانیم ،یعبارت. بهشودیشهروندان گفته م یبرا یجمع یزندگ یو دارا کپارچهی

 .دیآیباز به وجود م

 

 عناصر عینی محیط و رفتاری ارزیابی

 احساس امنیت

 بعد عینی

 بعد ذهنی

 ابعاد امنیت در فضاهای شهری
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 ینظر یمبان

 و پس از تیمازلو در درجه دوم اهم یازهاین یبنداست، چنان که در طبقه یبشر یازهاین نیتراز مهم یکی تیامن

 .(003: 0037 ،یحیو ذب اثوندیغ ینیقرارگرفته است )حس کیولوژیزیف یازهاین

 یجهان صورت گرفت و موارد یو مکان در محافل علم تیمربوط به امن قاتیبه تحق یتوجه روزافزون 0331 دهه از

جرم  یمکان یهایبه هموراه تئور GIS جرم مانند ییفضا لیدر تحل دیجد یاستفاده از ابزارها ،یبزهکار شیمانند افزا

ته، سفر پنجره شکس دگاهیبه د توانیم نهیزم نیدر ا دیجد یهانگرش نیترمطالعه شد. از مهم شیاز پ شیب نه،یزم نیدر ا

 تیفعال ط،یمح یطراح قیجرم از طر یریشگیجرم، پ مقاوم در برابر یجرم، فضا یالگو ز،یخجرم یهامجرمانه، کانون

 نیا ز(. ا7: 0011و همکاران،  ییاند )تقوابه بعد مطرح شده0371اشاره نمود که عموما  از دهه یروزمره و انتخاب منطق

 تیعنوان بستر پژوهش در ارتباط با مقوله سنجش امنبه یشهر یعموم ینظر و باتوجه به موضوع پژوهش، فضاها

 یهاها و مکاندار مانند بازار و سوقسقف یهاابانیها، خگذرگاه ایمعابر  ،یعموم یهاشامل باغ ،یشهر یهاپارک

 ییهاشرط نیترمهم از یکیرابطه  نیدرا .(Ardalan, 1980: 5) باشدیم یبه مفهوم شهر یاجتماع یبه علاوه نهادها یتجار

ات ارتباط جادیبرای ا یشود، وجود تعامل و تقابل اجتماع یتلق یفضای شهر ،یعموم یفضا کیهست تا  ازیکه ن

نشان داده  (:francis: 1984) سیفرانس قاتیتحق(. Hibert, 2005: 3) است یهمگان یدر فضاها تیحوزه فعال در یعموم

تقابل با های می کنشو رابطه کنندیم یها در فضا زندگاستفاده از فضا است. انسان ازین شیپ تیامن حساساست که ا

 باشدینم ینیبشیقابل پ یساده و به آسان م،یبر رفتار، مستق یطیمح هاییژگیو ات(. تأثیر300: 0010 ،یآن دارند )فکوه

(Bell et al, 2005: 44.)  

 

 مختلف یهاهیدر نظر یشهر تیامن

 یاجتماع یدهانیفرآ و یکیزیف یاست که به تعامل فضا یشهر تیامن نییدر تب یپردازان شهرسازهیاز نظر کوبزیج

 یارهاو درب. دارد دیامن و موفق، توجه و تأک یطیمح جادیدر ا یو برفعال بودن فضابه عنوان عامل سازندیرا م طیکه مح

ه ب ازین» دیگوینظارت م یو درباره کندیاشاره م یو خصوص یکردن آشکار عرصه عموم زیکنترل فضا، به متما

 هاتیعالبا استفاده از تنوع ف توانندیکنندگان که مهم ساکنان و هم استفاده ،یعیصاحبان طب یسو گر، ازنظاره ییهاچشمه

 .(030-007: 0031 ،ی)گل« شود تیتقو کندیجذب م که مردم را ییعملکردها و

 داندیرا در شهر لازم م منیا یهاابانیبه خ ازین ییکایآمر یدر شهرها یدر کتاب مرگ و زندگ (0300) کوبزیج نیج

که گفته  یو ترس در امان است. هنگام یگریدر امان باشند شهر از وحش یگریشهر از ترس و وحش یهاابانیاگر خ

 شودینم تیآن احساس امن یهاابانیاست که در خ نیچه موردنظر است اشهر خطرناک، است اساسا  آن شودیم

از لحاظ  یزندگ یفیک یهاتوجه به مؤلفه منیدرباره شهر ا WUF ( در3110) یاکسورس (.03: 0300 کوبز،یجنی)ج

در  یاجتماع تی( درباره امن3110) کی. والکرت و فالکندیم یادآوریرا  یو کالبد یطیو در قالب مح یطیمحستیز

 جادیدر ا یمحل روندانشه تیمردم و بهبود احساس مسئول یمشارکت محل شیاشاره دارند که به افزا یشهرها به راهکار

 .(00: 0017 گران،یو د یاشاره دارد )گروس یدر هنگام تجاوز و تعد گرانیشهر و کمک به د یاجتماع تیامن یو برقرار

نسبت  که دارند یاژهیوِ تیو موقع یکیزیف یهایژگیو لیدر شهرها هستند که به دل ییفضاها ،یشهر دفاعیب یفضاها

از آنها  یستعلق ندارند، ک یفضاها به کسان نیدارند. ا یانحراف یوقوع رفتارها یبرا یشتریب تینقاط شهر قابل ریبه سا

 یانحراف یرفتارها یبرا یدنج و مطمئن یفضاها لیدل نیهم هعموم پنهانند و ب دیاز د کند،یحفاظت و مراقبت نم
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 قاتیتداوم را دارا باشند. تحق یلازم برا یهانهیکه زم دهندیرخ م یدر نقاط یاجتماع یهابی. آسشوندیمحسوب م

کوچک و  یهاطیکه مح دهدینشان م یضد اجتماع ای ییطرح مسکن و رفتار جنا انیم وندیپ یدرباره ومنیاسکار ن

 ،یراز جرم و بزهکا یکمتر زانیم یباشد، احتمالا  دارا تیکوچک ساکنان قابل رؤ یهاگروه یکه برا یعموممهین یافضاه

جرم  شیسه افزا ومنی(. ن307: 0077 کنز،یکنند )دیم یاز خود نگهبان یفضاها نیاست. چن یشخص یهاسرقت و نزاع

ع وقو یهاعدم وجود نظارت: مکان شناسد،یرا نم گانیا: مردم همسیگانگی: بشمردیبرم نیرا چن یمسکون یهادر محله

دن شدیبودن راه فرار: امکان ناپد یدسترس کند،یشود ممکن م دهیبدون آن که مجرم د یجرم، ارتکاب جرم را به راحت

ل و شک نینماد یمعتقد است که با استفاده از ساز و کارها ومنیلذا ن .کندیمجرم از صحنه جرم را به سرعت ممکن م

ت از طریق امنی رویکرد  (.0: 0033 ،یرا تحت کنترل ساکنانش قرار داد )اورک طیمح کی توانیها مبه عرصه دادن

 یزیرهو برنام یطراح ندیدر فرآ یشهر تیانسان ساخت به منظور ارتقاء امن ی، استفاده هوشمندانه از فضا(SBD) طراحی

اقدامات  ایمن دانست که از یتحقق شهر یبرا یعنوان راهتوان این رویکرد را بهمصنوع است. در واقع می طیمح

گیرد از اهداف بهره می یکاهش احتمال تجاوز و جرایم شهر یبرا یشهر یریزپیشگیرانه از طریق طراحی و برنامه

است. تأکید این رویکرد بر نحوه  یاز طریق کاهش جرایم در محیط شهر یاصلی این رویکرد، افزایش امنیت شهر

د داند. رویکر میتاهطراحی و استفاده از فضا است و در واقع نقش محیط را در ایجاد و یا ممانعت از بروز ناامنی حائز 

محیط قرار  یتحت تأثیر طراح یدر یک محیط شهر یاست که رفتار انسان یاندیشه مبتن نیامنیت از طریق طراحی بر ا

نظارت، ارائه تعریف مشخص و واضح از قلمرو و ایجاد  یهافرصت یسازدارد. این رویکرد تأکید دارد که با بهینه

  .(003-000: 0033 و همکاران، یحیارتکاب جرم دلسرد نمود )ذب ازرمان را مج توانیمثبت از محیط م یتصویر

 

 قیتحق نهیشیپ

افراد را در  یروادهیترس از جرم در راه رفتن و پ اتتأثیر یخط ونیمدل رگرس کی( با 3103و همکاران ) 0فوستر

رس از جرم را ت توانیم ییهایریگمیمداخلات و تصم شیآنها که با افزا یهاافتهی جیکردند. نتا لیو تحل یبررس ایاسترال

تحت عنوان فضای سبز شهری، سلامت  یا( در مقاله3103) و همکاران 3چداد. ول شیرا افزا یروادهیپ زانیکاهش و م

برای  یطیبه عدالت مح یمنظور دسترسبه دیفضای سبز جد جادیکه ا انددهیرس جهینت نیبه ا یطیو عدالت مح یعموم

 یریشگیروند پ ی( آنها پس از بررس3100و همکاران ) 0. پائولدینما جادیو جذبه بهتری ا شتریب یسلامت تواندیمحلات م

قرار  یمورد بررس یرا در امارات متحده عرب هینظر نیانتقال ا ،یغرب یدر کشورها یطیمح یطراح قیاز جرم از طر

 انیو معتقدند که با دانش م اندکردهمناطق برجسته  نیرا در ا هینظر نیا یروشیپ یهاچالش نیاند. آنها همچنداده

تحت عنوان  یا( در مقاله0037فر و همکاران )مناطق توسعه داد. نظم نیاز جرم را در ا یریشگیپ توانیم یفرهنگ

الا و ار بیبس تیامن یکه پارک سهند دارا ندشهر تهران نشان داد یهاپارکدر  یشهر یعموم یدر فضاها تیامن یابیارز

تحت  یا( مقاله0037) یریو پ پوریی. صفاباشندیم تیحصار به طور مشترک فاقد امنو سرخه تگریچ زان،یلو یهاپارک

 یرا مورد بررس لامیشهر ا یهامؤثر بر آن در پارک یطیو عوامل مح تیامن تیزنان از وضع یتمندیرضا یابیعنوان ارز

از  ،یبطور نسب مااست ا نییپا لامیشهر ا یهاپارک تیامن تیزنان از وضع تیکه رضاداد نشان  هاافتهیاند. قرار داده

زنان در  تیرضا نیشتریب اند.داشته یشتریب تیرضا «یانتظام یروهایاستقرار ن تیوضع»و « در روز تیامن تیوضع»

                                                           
1. Foster 
2. Wolch 
3. Paul 
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قابل »و  «یونقل عمومخدمات حمل» تیرضا زانیم نیو کمتر« هاپارک ییایجغراف تیموقع» ،یطیمورد عوامل مح

های تحت عنوان مؤلفه یا( در مقاله0037نژاد و بلوری )نامراد. بردی آشودیمربوط م« راهنما یبودن تابلوهاتیرو

های آمل، ن پارککاربرا دگاهیکه از د دادندهای شهر آمل نشان پارک در یفضاهای عموم تیدر ارتقاء امن گذارتأثیر

 گذاریرهای شهری آمل تأثپارک تیمندر ارتقاء ا یو اجتماع یطیمحستیز ،یباشناختیچهار مؤلفه عملکردی، ز بیترتبه

 یاحساس امنیت در محلات مختلف شهر یعنوان تحلیل فضایتحت یامقاله ( در0037و همکاران ) یهستند. سلطان

 ،یاراض یمتناسب کاربر عینوساز با توز شیکما ب یمحله کیبه عنوان  یمحله مرکزنشان دادند که شهر قدس 

ز محله ا نیتربا بافت آشفته و سکونت غالب مهاجران، محروم یقدس و محله جنوب غرب محله شهر نیبرخوردارتر

 یشناسبینوان آستحت ع یا( با مقاله0033و همکاران ) یاند. افشارشده یبندهرتب ت،یاحساس امن یهالحاظ شاخص

نشان دادند  زیتبر یجنوب یعتیشر ابانیخ یخیبافت تار یشهر یعموم یفضاها تیمؤثر در امن یعوامل شهر یو بررس

را  یو اجتماع یکه نظارت و مشارکت محل یعموم یاست و با خلق فضاها گذاربر رفتار شهروندان تأثیر طیمحکه 

 تیامن بر یلیتحت عنوان تحل یا( با مقاله0033و همکاران ) یاریکرد. ز یریاز وقوع جرم جلوگ توانیدهند م شیافزا

ها( در منطقه دو شهری )پارک یدر فضاهای عموم تیاحساس امن زانیم دادند کهنشان  افتهیشهر م قم  یفضاهای عموم

را  نزایم نیشتریچهار، بمنطقه  ها( درشهری )پارک یدر فضاهای عموم تیاحساس امن زانیم و زانیم نیشهر قم، کمتر

 مجاورت نینشان داد که رابطه معناداری ب رازیدر پارک آزادی ش تیعنوان زنان و امنتحت یامقالهدر ( 0031)ی دارد. گل

 .است تیاحساس امن زانیبا م هایتیفعال داومهای متنوع شهری وتکاربری

ن است تا عوامل آ یدر پ شانیا قاتیتحق جیبر نتا دیکأو با ت نیشیکار محققان پ یپژوهش حاضر در راستا نیبنابرا

 جیقرار دهد. لذا با توجه به نتا یبهمن( مورد بررس 33 دانی: می)مطالعه مورد یشهر یعموم یرا در فضا تیمؤثر بر امن

 یشهر یمومع یفضا کیعنوان به نیادیدر م تیتاکنون بحث امن فتگ توانیاند مبه دست آورده نیشیکه پژوهشگران پ

 لامیهر اکند در ش یطور همزمان بررسمقوله را به نیکه نقش ا یکه پژوهش یطوربه است. قرار گرفته یکمتر مورد بررس

 یعمقاله س نیدر ا نیصورت گرفته است. بنابرا یشهر یهاها و پارکها به صورت جدا، در محلهنشد. پژوهش افتی

 .ردیمورد مطالعه قرار گ یعموم یفضا کیبه عنوان  یشهر دانیدر م تیبرآن شده است تا نقش امن

 

 یمفهوم مدل

 
 یشهر یعموم یو فضا تیامن ی(: مدل مفهوم2)شکل 

 مواد و روش پژوهش

امنیت

امنیت شهری

امنیت در بافت مسکونی

امنیت در فضاهای عمومی
شهری

امنیت اجتماعی

عاطفی

ارتباطی

جانی

مالی
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و مشاهده  یبر مطالعات اسناد یمبتنی، ریتفس – یفیتوص کردیبا رو یکاربرد یمطالعه کیعنوان حاضر، به پژوهش

نفر از آنها با استفاده  013که تعداد  دهدیم لیتشک لامیپژوهش را ساکنان شهر ا یانجام شده است. جامعه آمار یدانیم

گیری تصادفی ساده انتخاب و بین آنها پرسشنامه توزیع شد. پرسشنامه پژوهش از فرمول کوکران به روش نمونه

و کارشناسان حوزه مربوطه( و پایایی آلفای کرونباخ به  ساخته است که روایی آن به روش صوری )تأیید اساتیدمحقق

ها این شاخصاست.  دهبه صورت مستند استخراج ش یجدول سنجش موضوع در یهاشاخصتأیید شد.  303/1میزان 

ر د های میدانی و وارد کردن آنهاسنجیده شدند. پس از گردآوری داده کرتیگانه لپنج فیط یمبنا بربه صورت سوال و 

 یاکتشاف یعامل لیروش تحل زبهمن با استفاده ا 33 دانیم تیامن بر گذارتأثیر یاقدام به استخراج عوامل اصلSPSS افزارنرم

 شده است. 

 

 محدوده مورد مطالعه

دقیقه عرض شمالی قرار  01درجه و  00 دقیقه طول شرقی و 31 درجه و 30شهر ایلام از نظر موقعیت جغرافیایی در 

در شمال شرقی دشتی به مساحت  از نظر موقعیت محلی در مغرب ایران قرار دارد. این شهر در دره کوهستانی ودارد و 

کیلومتر مربع در دامنه جنوبی کبیرکوه از سلسله جبال زاگرس واقع شده است. وسعت شهر با محدوده تعریف  37تقریبی 

: 0013 باشد )مهندسان مشاور بعد تکنیک،متر می 0331د باشد. ارتفاع متوسط آن از سطح دریا حدوشده طرح جامع می

ناحیه و  03منطقه،  3نفر بوده است. شهر ایلام به  033101خورشیدی برابر با  0037(. این شهر بر پایه سرشماری 07

قعیت ( مو0)شکل باشد. ترین فضاهای شهری ایلام میبهمن یکی از عمومی 33محله شهری تقسیم شده است. میدان  01

 دهد.بهمن را نشان می 33میدان  شهر ایلام و
 

  
 .بهمن شهر ایلام 22(: نقشه موقعیت شهر ایلام و میدان 9)شکل 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

 آمار توصیفی

درصد را مرد تشکیل  7/37نفر معادل  077درصد نمونه را زن و  3/73نفر معادل  313از میان تمام پاسخگویان تعداد 

 0/37کمتر، سن  سال و 01درصد  3/00دهد. در نتیجه اکثریت پاسخگویان زن بودند. از میان کل پاسخگویان سن می

به بالا( بود؛ نتایج حاکی از آن  71درصد بین ) 0/0( سال، سن 31-71درصد بین ) 3/07( سال، سن 01-31درصد بین )

درصد  0/70های تحقیق حاکی از آن است که، یافته ( سال بودند. نتایج01-31بود که سن اکثریت پاسخگویان بین )

 0/30اکثریت آنها مجرد بودند. از میان کل پاسخگویان تحصیلات  که درصد متأهل بودند 3/31پاسخگویان مجرد و 
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درصد فوق لیسانس، تحصیلات  0/03درصد لیسانس، تحصیلات  71تر، تحصیلات درصد پاسخگویان فوق دیپلم و پایین

 دهندگان لیسانس بود. از کل پاسخگویان اشتغال؛ آزاد بادکتری بودند. در نتیجه تحصیلات اکثریت پاسخ درصد 7/00

 3/7.( .درصد؛ مشاغل عالی )دکتر، مهندس، استاد دانشگاه و. 0/0درصد؛ خصوصی  3/7درصد؛ دولتی  1/31فراوانی 

د. نتایج حاکی از آن بود که اکثر پاسخگویان را درصد بودن03 داردرصد؛ خانه 30درصد؛ بیکار  0/30درصد؛ دانشجو 

  دهد.درصد تشکیل می 30افراد بیکار با 
 

 بررسی سؤال پژوهش

تحلیل نظر پاسخگویان برای بررسی عوامل شهری مؤثر در امنیت فضاهای عمومی شهری با استفاده از تحلیل عاملی 

و آزمون بارتلت استفاده شد.  KMOها برای تحلیل عاملی از ضریب اکتشافی انجام شد. برای تعیین مناسب بودن داده

( به دست آمد و این P/.=111) و (331/3077( و همچنین مقدار آماره آزمون بارتلت )077/1برابر با ) KMOمقدار 

 ها برای تحلیل عاملی مناسب هستند.معناست که دادهبدین

 
 و آزمون بارتلت در چرخش اول KMO(: ضریب 2جدول )

KMO داریسطح معنی آزمون بارتلت 

333/1 0373/037 111/1 

 

 103/03عامل با مقادیر ویژه بالاتر از یک استخراج شدند که در مجموع  3در این تحقیق در چرخش مرحله اول 

مربوط به عواملی بود که در تحلیل عاملی درصد باقیمانده  310/07کردند و ها را تبیین میدرصد از واریانس کل عامل

 شناسایی نشده بودند.

 
  



78 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری  9318 تابستان، موم، شماره نهدوره س

 
 (: ماتریس عوامل اقتصادی چرخ یافته با روش واریماکس3جدول )

 گویه ها عامل ها اشتراکات

3 0 3 0 

 تسهیلات پیاده مداری 771/1    000/1

 ترافیک سواره 017/1    733/1

 هاخرده فروشی 001/1    010/1

 جداره شفاف 703/1    703/1

 فروشان و دوره گردانوضعیت دست 731/1  307/1  770/1

 مبلمان و تجهیزات 303/1    000/1

 نظارت غیر رسمی  730/1   013/1

 بروز فعالیت جمعی  717/1   003/1

 رنگ و تصاویر دیواری  337/1   303/1

 آفرینی و مشارکت مردمنقش  373/1   330/1

 هاکنترل ورودی  303/1   717/1

 رویدادهای فرهنگی، هنری  307/1   330/1

 دید های مخفی ازکنج   007/1  033/1

 زندگی شبانه   713/1  770/1

 نظارت رسمی   703/1  300/1

 نور و روشنایی   733/1  011/1

 تعمیر و نگهداری 370/1  333/1  730/1

 علائم و تابلوها   313/1  707/1

 فضای سبز آب و    770/1 013/1

 آسایش اقلیمی    030/1 031/1

 خوانایی    030/1 000/1

 مقیاس انسانی    377/1 371/1

 پاکیزگی و عدم آلودگی 300/1 330/1  371/1 770/1

 ارزش ویژه 01/010 007/0 073/0 003/0 

 واریانس 30/307 301/7 311/7 370/3

 .0031 ،حاضرهای تحقیق منبع: یافته 

 

به دست آمد که  7/1تر ها پاییناما با توجه به نتایج حاصل از چرخش مرحله اول که بارهای عاملی برخی از گویه

ها با دیگر تحلیل عاملی تکرار شد. در چرخش مرحله دوم شدند. پس از حذف آن گویهباید از تحلیل عاملی حذف می

( و همچنین مقدار آماره آزمون 333/1برابر با ) KMOسی شد. با توجه به مقدار و بارتلت برر KMOابتدا نتایج آزمون 

 ها برای تحلیل عاملی مناسب هستند.( به دست آمد و این بدین معناست که دادهP=111/1( و)010/3330بارتلت )
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 و آزمون بارتلت در چرخش دوم KMO(: ضریب 4جدول )

KMO داریسطح معنی آزمون بارتلت 

333/1 3330/010 111/1 

 

نظارت  -3آسایش محیطی و ساختار محیط؛  -0شناسی؛ مداری و زیباییپیاده -3پذیری؛ امنیت شبانه و اجتماع -0

( که در 007/1( آمده است مقدار ویژه عامل اول از تمامی عوامل دیگر بیشتر است )7مستقیم. همانطور که در جدول )

کمترین میزان  003/0واریانس کل را به خود اختصاص داده است و عامل سوم با مقدار ویژه درصد از  131/31مجموع 

 ( را تبیین نموده است.731/0از واریانس کل )

 

 یافته با روش واریماکسش(: ماتریس عوامل اجتماعی چرخ5جدول )

 هاگویه عامل ها اشتراکات

3 2 1 
 نظارت غیر رسمی 771/1   679/1

 بروز فعالیت جمعی 730/1   615/1

 هاکنترل ورودی 700/1   599/1

 های مخفی از دیدکنج 513/1   534/1

 زندگی شبانه 495/1   482/1

 تابلوها و علائم 492/1 412/0  694/1

 نور و روشنایی 485/1   570/1

 پاکیزگی وعدم آلودگی 418/1  406/1 594/1

 مداریتسهیلات پیاده   697/1  545/1

 ترافیک سواره  681/1  512/1

 هاخرده فروشی 428/1 622/1  598/1

 جداره شفاف  614/1  515/1

 گردانوضعیت دست فروشان و دوره  583/1  547/0/1

 تعمیر و نگهداری 414/1 525/1  575/1

 فضای سبز آب و   834/1 717/1

 خوانایی   969/1 615/1

 اقلیمیآسایش    007/1 707/1

 ارزش ویژه 007/1 703/0 003/0 
 واریانس 131/31 133/3 731/0

 (0031منبع:یافته های تحقیق حاضر )

 

 گیریبحث و نتیجه
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گاه کالبدی شهر، باید نیازهای اجتماعی شهروندان را برآورده کند و بسترهای لازم را فضاهای شهری به عنوان تجلی

کنندگان فراهم سازد و شرایطی را به وجود آورد تا شهروندان از فضاهای نیاز استفادهتأمین خدمات مورد  در دسترسی و

طور مشخص، امنیت در میادین اصلی یک یکی از فضاهای عمومی میادین شهری هستند. به. مختلف شهری لذت ببرند

اخص تبدیل خواهد نمود. هدف شهر، سر زندگی و پویایی آن را به دنبال خواهد داشت و میدان را به فضایی موفق و ش

بهمن شهر  33شناسی عوامل شهری مؤثر در امنیت فضای عمومی شهری )میدان از پژوهش حاضر، بررسی و آسیب

 شود:ارائه میذیل ها و مطالعات به صورت ایلام بود که نتایج تحلیل داده

شناسی، مداری و زیباییپذیری، پیادهاجتماع های امنیت شبانه وبررسی آمار استنباطی نشان داد که به ترتیب عامل

بهمن(  33ایلام )میدان  آسایش محیطی و ساختار محیط و نظارت مستقیم از عوامل مؤثر در امنیت فضای عمومی شهر

 هستند.

اشد ب( در یک راستا می0037نتایج بررسی سؤال اصلی پژوهش حاضر با نتایج تحقیق بردی آنامرادنژاد و بلوری ) 

های آمل، به ترتیب چهار مؤلفه عملکردی، دهندگان پارکدهد که از دیدگاه پاسخطوری که نتایج آنها نشان میهب

طور با نتایج افشاری همین .های شهری آمل تأثیرگذار هستندمحیطی و اجتماعی در ارتقاء امنیت پارکزیباشناختی، زیست

باشد. نتایج بیانگر این اهمیت بود که محیط بر رفتار شهروندان تأثیرگذار است و با ( در یک راستا می0033و همکاران )

توان از وقوع جرم جلوگیری کرد. خلق فضاهای عمومی که نظارت و مشارکت محلی و اجتماعی را افزایش دهند می

 (، افشاری و همکاران0037) رانفر و همکا(، نظم3103(، فوستر و همکاران )0037سلطانی و همکاران ) همچنین با نتایج

 باشند. ( تقریبا  در یک راستا می0031گلی ) ( و0037پور و پیری )(، صفائی0033) (، زیاری و همکاران0033)

 توان پیشنهادات حاصل از تحقیق را بطور زیر مطرح کرد: با توجه به پژوهش حاضر می

 دهای عبوری غیرضروری؛ کاهش ترد ساماندهی حرکت وسایل نقلیه در میدان و -

 اصلاح مسیرهای حرکتی؛  بهسازی و -

 ها، تابلوها و علائم راهنما در میدان و حوزه پیرامونی آن؛ طراحی و جانمایی مناسب مبلمان -

 ساماندهی وضعیت روشنایی و نورپردازی. -
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 منابع

 یشهر یاز طراح یریگبا بهره یعموم یدرفضاها تیاحساس امن یارتقا»(، 0033محمدرضا؛ ) ،یحق و دیمحمدسع ،یزدیا 

  .0-7، 3، شماره 31دوره  ،یشهرساز و یمعمار - بایز یهنرها هینشر، «امام شهرهمدان دانینمونه مطالعه: م

 زنان  تیامن یدر ارتقا مؤثر یشهر یزیربرنامه یهاشاخص یبررس»(، 0013)الهام؛  ،انیو ضابط نینصرالددیس، مقدم زادهاسیال

 .70-30، 33 شماره، 3دوره  ،بایز یهنرها هینشر ،«یمشارکت کردیبا رو یعموم یدر فضاها

 مژثر در  یعوامل شهر یو بررس یشناس بیآس» (،0033غزاله؛ ) دهیس ،یتهرانینیحس ی؛محمدعل ،یلمید ؛منصوره ،یافشار

و توسعه  یازشهرس ا،یجغراف یمل شیهما نیاول، («زیتبر یجنوب یعتیشر ابانیخ یخی)مورد: بافت تار یشهر یعموم یفضاها تیامن
 .تهران دار،یپا
 در  نینو یهاافق یپژوهش یکنفرانس علم نیدوم، «مرتبط با آن یهاهیو نظر یشهر تیو امن تیامن»(، 0033) وش؛یپر ،یاورک

 .نیادیفنون بن علوم و جیانجمن توسعه و ترو ران،یا یو شهرساز یمعمار ،یزیرو برنامه ایعلوم جغراف
 نمونه مورد مطالعه:  یفضاهای عموم تیدر ارتقاء امن گذارهای تأثیرمؤلفه»(، 0037زهره؛ ) ،یو بلور میآنامرادنژاد، رح یبرد(

 .077 -000، 03شماره ، 01دوره  ،طیمح شیفصلنامه آما، «های شهرآمل(پارک

 سیمدل تاپس با استفاده از یشهر یعموم یفضاها لیتحل و یابیارز»(، 0033کوشانه، روشن؛ ) محمدرضا و ،یپورمحمد 

 .73-07، 07 ، شماره7سال  ،یامنطقه و یشهر یها، مطالعات و پژوهش(«زیتبر : شهری)مطالعه مورد

 یبررس»(، 0033) فر؛ینیشاه یمصطف و میمر رانوندزاده،یب ؛ددانایس زاده،یعل ی؛فرضعل ،یسردر یسالار ی؛دموسیس ،یپورموسو 

 یایرافجغ یهاپژوهش، «)مطالعه مورد: منطقه ثامن شهرمشهد( یطیمح تیامن بر یشهر یفضاها کالبدی–یکیزیتأثیر ساختار ف
 .370-300، 0 شماره ،37دوره  ،یانسان

 تهران: دانشگاه  ،یو آرزو افلاطون یپارس درضایترجمه حم ،«ییکایبزرگ آمر یشهرها یمرگ و زندگ»(، 0010) ن؛یج کوبز،یج

 .تهران

 از وقوع جرم )سرقت( از  یریشگیبه منظور پ یلیارائه مدل تحل»(، 0037) ن؛یحس ،یحیذب ییکربلا ابوالفضل و اثوند،یغینیحس

 یشهردار 0 : منطقهی)مطالعه مورد (CPTEDی )طراح قیطر از وقوع جرم از یریشگیپ کردیبا توجه به رو یمسکون یهاساختمان

 .073-003، 37 شماره، 7دوره  ،یاجتماع تیمطالعات امن، («نیقزو

 یتوسط شهروندان )مطالعه مورد یعموم یعوامل مؤثر در انتخاب اعضا یبررس»(، 0037)  انوش؛یک ،یقیحق؛ اسری ،یحاتم :

 .33-10، 30شماره ، 0دوره ، هفت حصار یطیفصلنامه مطالعات مح، «و اکباتان شهر همدان( نایس یبوعل راهادهیپ

 ( 0013خوشفر، محمدرضا؛ ،)«تی، مجموعه مقالات امن«یاجتماع تیحفظ و گتسرش امن جاد،یمشارکت مردم در ا یبررس 

 .ناجا ی، تهران: معاونت اجتماع0جلد ،یاجتماع

 3دوره ، باغ نظر ،«یجمع اتیح عوامل مؤثر بر و یعموم یفضاها» (،0010) م؛یمر ان،یچرخچ و یدعبدالهادیدانشپور، س ،

 .31 -03، 7 شماره

 ی، مشهد: انتشارات آسان قدس رضو«بهروان نیترجمه حس ،یشهر یشناسجامعه»(، 0077) تر؛یپ کنز،ید. 

 از طریق رویکرد امنیت  یارتقاء امنیت شهر یبرا یارائه مدل تحلیل»(، 0033) ده؛یحم ،یپوران ؛مازیتا ان،یمیلار ؛نیحس ،یحیذب

-000، 07، شماره 7ای، سال های شهری و منطقه، مطالعات و پژوهش«شهرداری تهران( 07 )مطالعه موردی: منطقه (SBDی )طراح

003. 

 33-1، 3 ، شماره7سال  ،یدانش اجتماع ،«ینیدر بستر ع تیاحساس امن»(، 0013محمود؛ ) پور،یرجب. 

 دوره اتابکان  یشهر یطراح یهاتیخلاق»(، 0031محمدرضا؛ ) ان،یو بمان یمجتب ،یرنجبر، احسان؛ پورجعفر، محمدرضا، انصار

 .31-00، 0شماره  ،3دوره  ،یاسلام یرانیمطالعات شهر ا ،«رازیش یشهر یعموم یشبکه فضاها یریگفارس در شکل
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 های شهرمورد: پارک یفضاهای عموم تیبرامن یلیتحل»(، 0033) معصومه؛ ،یریبهنم انیو مهد یعل ،یمهد ؛الهکرامت ،یاریز

 .71-37، 7، شماره 0 دوره، دانشگاه گلستان یپژوهش -یفضا فصلنامه علم ییایجغراف شیمجله آما، «مناطق چهارگانه شهرداری قم

 چاپ اول، انتشارات  ،«یشهر زییربرنامه هایکیو تکن یمبان»(، 0011) ؛ ادیفر، زیپرهحافظ و ، مهدنژاد ؛الهکرامت اری،یز

 .چابهار یالمللنیدانشگاه ب

 مورد یمحلات مختلف شهر در تیاحساس امن ییفضا لیتحل»(، 0037) ه؛یسم ،یدریح حسن و ،یمحمدکیب لا؛یل ،یسلطان( 

 .013-17، 0شماره ، 7دوره  ،ینظم اجتماع و تیامن یراهبرد یهاپژوهش، «مطالعه: شهرقدس(

 33 ها، شماره، مجله شهرداری«های شهری امنپارک در یطیمح یو طراح زییرنقش برنامه»(، 0010) ل؛یاسماع ،یصالح ،

 .10 ماهنامه

 3دوره ، شهر تیهو هینشر، «اسلام دگاهید شهرها از یدر ناامن ینقش مسائل اجتماع لیتحل»(، 0013) ؛ضارمیدح ،یصارم ،

 .001 -017، 0شماره 

 و یشهرساز یقاتیو تحق یمرکز مطالعات، «امن تهران یشهر یفضاها در یطیمح یهایژگیو»(، 0017) ل؛یاسماع ،یصالح 

 ی.معمار

 مؤثر بر آن در  یطیو عوامل مح تیامن تیزنان از وضع یتمندیرضا یابیارز»(، 0037فاطمه؛ ) ،یریپور، مسعود و پییصفا

 .71-73، 31، شماره 03سال  مطالعات پلیس زن، ،«لامیشهر ا یهاپارک

 ی.نشرن :چاپ اول، تهران ،«شهری یشناسانسان»(، 0011) ؛اصرن ،یفکوه 

 نمونه  یمناطق مختلف شهر در تیسنجش حس امن و یبررس»(، 0013) لا؛یپور، نازدیرش ی وجهانبانراد، سهینف؛ بایفر ،ییقرا

 .03-07، 3 شماره، 0دوره ، آرمان شهر، «تهران 00 و 3 موردی: مناطق

 با استفاده  یبرابر بزهکار شهرها در یکالبد یفضا یسازمنیا»(، 0031) عاطفه، ،یمحمود و مسعود ان،یدریح؛ محسن ،یکلانتر

 .73-70(، 31)پیاپی  0شماره ، 03دوره  ،یفصلنامه دانش انتظام ،«یطیمح یطراح ایجرم  یریشگیپ یاز راهبردها

 تراکم  نیبا استفاده از مدل تخم یشهر یبزهکار ییفضا لیتحل»(، 0011) ه؛یقزلباش، سم و کاظم ،یجبار؛ محسن ،یکلانتر
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