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 چكيده

فضاهاي شهري بخشي از محيط انسان ساخت هستند که به دليل  :مقدمه و هدف پژوهش
نورپردازي آنهاعامل موثر در ناامني هستند از  پوشش نما و آرايش مبلمان و عماري ونوع م

سوي ديگر عدم توجه به ايمني زيرساختهاي شهري نيز امنيت شهروندان را به خطر خواهد 
انداخت در اين پژوهش به بررسي و تحليل امنيت و عوامل موثر در ايجاد ناامني فضاهاي شهري 

 اين فضاها شامل خيابانها، معابر، ميادين، مراکز تفريحي و. داخته شده استتهران، پر ٥منطقه 
  .باشد مي تجهيزات شهري تاسيسات و

اين پژوهش، يك پژوهش ميداني است كه اطالعات آن با استفاده از پرسشنامه  :روش پژوهش
  .به دست آمده است ٥منطقه نفر از ساکنين  ١٠٠از بين نمونه آماري  

تهران،  شهر ٥در خيابانهاي منطقه  ،دهند، مهمترين عامل ناامني مي فته نشانيا :ها يافته
در شبکه معابر، شلوغي بيش از حد برخي  ؛باشد مي درصد ٢٩مربوط به وسائط نقليه با 

در ميادين منطقه، حضور وسائط نقليه در  ؛باشد مي ٥قسمتهاي جنوبي و خلوتي شمال منطقه 
عامل حضور اراذل و اوباش و فروشندگان مواد مخدر، با . باشد مي ،درصد از آرا ٣٢اين فضاها با 

  . درصد از نظرات، در ايجاد ناامني مراكز تفريحي در اولويت اول قرار گرفت ٣٥به دست آوردن 
تامين . ميزان امنيت فضاها وحضور شهروندان با يکديگر رابطه دوسويه دارند :نتيجه گيري

کند و بالطبع  مي ر بيشتر شهروندان در محيط شهري کمکبه حضو امنيت در فضاهاي شهري،
  .شود مي ارتباطات اجتماعي نيز باعث افزايش امنيت در فضاهاي شهري حضور شهروندان و

  
 فضاي بي دفاع پدافند غيرعامل، ايمني، فضاي شهري، امنيت، :واژگان کليدي

                                                      
  10/3/1390 :تاريخ پذيرش مقاله                                  10/2/1390: تاريخ دريافت مقاله

 
  فصلنامه مطالعات مديريت شهري

 1390 بهار/پنجمشماره / ومسسال 
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  مقدمه
كند و در نتيجه  ار ميفضاي شهري بيشترين ارتباط را با مردم و محيط زندگي برقر

زيبايي، آراستگي، . نقش بسزايي در هويت بخشي و احساس آرامش به شهروندان دارد
  .بخش است ها و معيارهاي مهم ارزيابي شهر آرام پاكيزگي و انسجام بخشي از ويژگي

همانند گذشته قادر  به تامين آرامش و  ،تمام امكانات جديدبا شهرهاي امروز 
هاي خارج از  آنها به دليل تمركز باالي جمعيت و فعاليت. يستندامنيت شهروندان ن

هاي آرامش و امنيت فضاي شهري  به تدريج، از شاخص ؛ماشين يمقياس انساني و فراوان
هاي نامطلوب شهري مشكالت بسياري را براي  در جوامع امروزي محيط. اند فاصله گرفته

با گسترش . اند جتماعي موثر بودههاي ا امنيت شهروندان ايجاد كرده ودر رشد آسيب
هاي اجتماعي  رود و مردم در كنش بازد و جرائم باال مي ها، امنيت رنگ مي اين آسيب

شود و در نتيجه  محتاطانه عمل كرده و با هر اتفاقي ترس و دلهره در آنان دو چندان مي
  .كنند احساس ناامني مي

اي موظف است در  جامعه امنيت اجتماعي، آرامش و آسودگي خاطري است كه هر 
  .هاي شخصي، اقتصادي، سياسي و قضايي براي جامعه و اعضاي خود فراهم كند زمينه

برداري از دانش به روز شده  رويكرد اجتماعي به فضاي شهري، خود مستلزم بهره
امنيت . ترين محور آن تكيه بر امنيت اجتماع محور است امنيت شهري است كه عمده

 .شود مي ل در امنيت شهري مربوطئوهاي مس تماعي شدن دستگاهاجتماع محور به اج
اي كه  يعني تحقق امنيت با مردم براي مردم و در جهت منافع و مصالح عمومي جامعه

  .ليت دارندئومديران شهري در برابر آن مس
برند و موجب تهديد يا كاهش امنيت  عواملي كه امنيت شهري را از بين مي

بسيارند و برخي فضاهاي شهري يكي از عوامل اصلي شوند،  شهرهاي بزرگ مي
تهديدكننده امنيت شهرها هستند، اين فضاها معموال از ديد پنهان هستند و به همين 

. شوند هاي غيرمجاز و ناهنجار محسوب مي خاطر فضاهاي دنج و مطمئني براي فعاليت
ته و گودها، هاي فرورف هاي هوايي، زمين هاي شهري، داخل زيرگذرها، پل زير پله
واقع  جديدهاي  ها و معابري كه در شهرك هاي متروكه، حاشيه ترمينال ساختمان

  .اند، مواردي از فضاهاي تاريك و بدون دفاع در شهرها هستند شده
پذير كالبد فيزيكي است كه پرداختن  فضاهاي بدون دفاع در حقيقت بخش آسيب
  . شود به آن از اهم وظايف مديران شهري محسوب مي
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عارضه از حيث بروز جرم و بزه  جايي كه با گسترش نظارت اجتماعي به مكاني كم
هاي جرم بيش از ساير  گيري كانون شود گستردگي شهر تهران به سبب شكل تبديل مي

اي براي  گذارد، از اين رو مديريت ويژه عوامل در تحليل فضاهاي بدون دفاع تاثير مي
آيد زيرا پيگيري امور  ر مديريت شهري الزم ميرسيدگي به امور فضاهاي بدون دفاع د

چنين فضاهايي در سطح شهر صرفاً به مسايل كالبدي و فيزيكي آن مربوط نيست بلكه 
  .به بررسي جامع از ابعاد گوناگون وابسته است

هاي  بسياري معتقدند شهرها براي اينكه ايمن باشند بايد براي همه گروه
هاي سني و جنسيتي را در  ريزان شهري بايد تفاوت هجنسي ساخته شوند و برنام ـ  سني

در حالي كه جامعه ما روز به روز بيش از گذشته . ساخت آنها مورد توجه قرار دهند
شوند و بايد به نيازهاي ملموس و محسوس شهروندان نيز با تاكيد بر  شهري مي

تواند  تنها ميهاي شهري نه  ريزي ساخت و ساز و برنامه. جمعيت، سن و طبقه توجه كرد
شرايط نابرابري اقتصادي را مهيا كند، بلكه اقشار مختلف جامعه را نيز در استفاده از 

  . دهد فضاهاي عمومي تحت تاثير قرار مي
دفاع، محالت ناامن، شهرهايي با معماري  فضاهاي نامناسب شهري، فضاهاي بي

ستند امروزه امنيت غلط، همه و همه از عوامل تهديدكننده امنيت شهري و اجتماعي ه
هاي اجتماعي از مهمترين  هاي كيفي زندگي در شهرها است و آسيب از شاخصه

روند در اين ميان فضاهاي شهري از جمله  پيامدهاي مختلف امنيت به شمار مي
  .پيوندد ا به وقوع ميههاي اجتماعي در بستر آن هايي هستند كه نابهنجاري مولفه

و فضاي متراكم از انبوه جمعيت ناآشنا، محيطي آنچه مسلم است، كنترل بيروني 
مساعد براي تخطي از قواعد و هنجارهاي زندگي شهري را فراهم كرده و زمينه انواع 

  .بزهكاري و جرم و جنايت را به وجود آورده است
كننده امنيت، كاركرد خود را ايفا  اي كه پيش از اين به عنوان تامين  ساختار محله

اثر به هم خوردن ساختار شهري به هم ريخته، مشكالت امنيتي  كرد، امروزه بر مي
  .گير شهرها كرده است زيادي را دامن

بنابراين شناخت فضاها و عوامل موثر در كاهش امنيت و برهم خوردن نظم شهري «
از نكات بسيار مهمي است كه طراحان و برنامه ريزان شهري در مديريت شهري بايد به 

در زمينه شناخت و پراكندگي ) ٨٦ ،١٣٨٧بيات ( .»اشته باشندداي  آنها توجه ويژه
فضاهاي بدون دفاع شهر تهران پژوهش جامعي صورت نگرفته است از اين رو انتظار 

اي به اين مهم  رود پژوهشگران و متخصصين به ويژه دانشجويان عزيز توجه ويژه مي
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فضاهاي نامتعادل شهري  هاي اين بخش از ميداني واقعيت هاي پژوهشداشته باشند و با 
  .را نشان دهند تا مديران شهري با كارآمدي بيشتري به حل مساله بپردازند

  
  فرآيند پژوهش

 از آنجايي كه هر پژوهش علمي با ظهور مساله يا مجهولي در ذهن محقق شروع
لذا مساله تعيين ارتباط بين هر يك از فضاهاي شهري ) ١٦ ،١٣٨٢ حافظ نيا(. شود مي

 ٥منطقه در اين زمينه در پژوهش  نگارنده را به ،امنيت در شهروندانو احساس 
  .ترغيب نمود شهرتهران

باشد که اطالعات آن به صورت  مي تحليليـ  حاضر به صورت توصيفيپژوهش          
آماري شامل تمامي  هجامع. جمع آوري گرديده استاي  و کتابخانهاي  پرسش نامه

فضاهاي مورد  .باشد مي تهران ٥فضاهاي شهري منطقه کنندگان    ساکنين و استفاده
با روش انتخاب افراد  نمونه . مطالعه شامل خيابان، ميدان، معابر، و مراکز تفريحي است

افراد پاسخگو  ،نفر ١٠٠حجم نمونه در نظر گرفته شده. تصادفي صورت گرفته است
داني شهروندان در فضاي که در هنگام برداشت مي اند بوده ١٥سني باالتر از رده داراي 

  اند مورد پژوهش مورد پرسش قرار گرفته
  :باشد مي به شرح ذيلهاي پژوهش  هو فرضيسوال 
ند؟ کداميک باش مي تهران داراي امنيت ٥منطقه آيا فضاهاي شهري  : پژوهش سوال

  از فضاهاي شهري بيشترين حس ناامني را در شهروندان ايجاد کرده است؟
  :ها هفرضي

شامل (تهران ٥منطقه فضاهاي شهري سطح نندگان از استفاده ک )١
 زيادي يناامنداراي احساس )  خيابان، معابر، ميدان و مراکز تفريحي

 .دنباش مي
شهرتهران مربوط به  ٥منطقه مهمترين عامل ناامني در خيابانهاي  )٢

 .باشد مي وسائط نقليه
اسب تاريکي و روشنايي نامن ٥منطقه مهمترين عامل ناامني در معابر  )٣

 .است
 .حضور وسايط نقليه است ٥منطقه مهمترين عامل ناامني در ميادين  )٤
 حضور اراذل و اوباش ٥منطقه مهمترين عامل ناامني در مراکز تفريحي  )٥

 .باشد مي
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  پژوهشادبيات  
احساس امنيت حالتي است كه در آن ارضاي احتياجات و  :احساس امنيت

شخص در آن احساس ارزش، اطمينان  فردي و اجتماعي افراد انجام وهاي  خواسته
  )٢٨ ، ١٣٦٤شعاري نژاد (. خاطر و اعتماد به نفس نمايد

احساس امنيت شهري به اين معناست كه شهروندان بتوانند «در فضاهاي شهري 
اجتماعي هاي  به فعاليت ،جا شوند، با هم شهريان خود ارتباط برقرار كنند آزادانه جابه

شوند يا با خشونت و آزار و اذيت جسمي و روحي يا نابرابري بپردازند، بدون آنكه تهديد 
... جان، و احساس امنيت به معناي امنيت خاطر شهروندان از مال،. جنسي مواجه شوند

صانعي ( .»يافتگي، قانونمندي و با ثبات بودن جامعه است است كه خود نشانگر سازمان
ساس رواني شهروندان از بنابراين احساس امنيت در يك جامعه به اح )١٣٨٥،١٥٠

گردد و هر مقدار  مي ميزان وجود يا عدم وجود جرم و شرايط جرم خيز در آن جامعه باز
. فراواني جرم و شرايط جرم خيز باالتر باشد احساس امنيت شهروندان پايين تر است

  )١٧ ،١٣٨٧بيات (
رو فضا به حوزه يا قلم شود؛ مي هنگامي كه صفتي به فضا نسبت داده :فضاي شهري

 .گيرد مي فضاي شهري بنا بر كالبد فيزيكي شهر و در حيطه شهر قرار .سازد مي را
)misra 1992, 36(  

باشد، بنابراين از منظرهاي  مي مختلفهاي  فضاهاي شهري موضوع بسياري از رشته
  .شودكه تمامي آنها به نوعي مكمل همند مي مختلف تعريف

شناسي شهري، فضاي شهري به عنوان يك در جغرافيا، روانشناسي محيط و جامعه 
موقعيت مادي، زمينه نمادين و اجتماعي و به ميزان قلمروي حوادث و خطرات در نظر 

  )Lapinitie 2007, 32. (شود مي گرفته
 باز و قابل دسترس، تعريفهايي  ديدگاه معماري، فضاهاي عمومي را به عنوان مكان

جايي كه دسترسي به آن محدود و ـ  صوصيكند و در حقيقت در تقابل با فضاهاي خ مي
   )Ramon & et al 2004, 217. (گيرد مي قرار ـ  كنترل شده است

عمومي زندگي شهري در هاي  است كه فعاليتاي  فضاي شهري به مفهوم صحنه
انساني را هاي  فعاليت ،يك شهر ميادين، پاركهاي ها، خيابان. پيوندند مي آنها به وقوع

فضاي شهري آن  «توان گفت  مي همچنين )٣١٣ ،١٣٧٧ريني بح(. دهند مي شكل
بخش از فضاست که بوسيله شهر اشغال شده و يا دست کم به ضرورت کارکرد دروني 

هاي  اين فضا مشتمل است بر محدوده. کانونهاي جمعيتي مورد استفاده قرار گرفته است
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باغها، اماکن ويژه  ساخته شده، شبکه راههاي شهري، قرارگاهها و موسسات حمل و نقل،
  )٣١ ،١٣٨٣جمالي ( .»مخصوص گذران اوقات فراغتهاي  سرگرمي و محل

برقراري « و »عمومي بودن فضا«، »باز بودن فضا«شاخصه  سهيك مطالعه ديگر 
 شاخص ضروري و توامان فضاي شهري معرفي سهرا » تعامالت اجتماعي در فضا

توانند به عنوان فضاهاي باز  مي شهريبه عبارتي فضاهاي  )ـه ،١٣٨٤پاكزاد (. كند مي
مختلف غير قابل پيش هاي  فكري هم تعريف شوند، چرا كه اين فضاها براي استفاده

تا تمايالت شهروندان را اند  متنوع، طراحي و برنامه ريزي شدههاي  بيني و انجام فعاليت
. تفع نمايندآنها را از اين امر من براي برآورده كردن خواسته هايشان هموار كرده و

)Walzer 1986, 47(  
ش اين فضاها در فرايندهاي در همين چارچوب در اعتراض به كاهش نق ١كالتثروپ

سازد كه كيفيت فضاي عمومي در  مي ريزي و طراحي شهري معاصر خاطر نشان برنامه
 )٣٩ ،١٣٨٤ و سيفايي رفيعيان( .شهرها به طرز محسوسي كاهش يافته است

از حقوق مشروع شهروندان، ايمن بودن در حين حضور  يكي :امنيت فضاي شهري
)  ١« .:اين ايمني بايد از دو جنبه مورد توجه واقع شود. باشد مي در فضاهاي شهري

يعني : امنيت رواني)  ٢ ؛يعني آزادي از آزارهاي جسمي و فيزيكي: امنيت فيزيولوژيك 
از نظر اجتماعي در  داشتن حس مكان و حس تسلط بر فضا چه از نظر جغرافيايي و چه

  )٨٧ ،١٣٨٦حسينيون (. »يك جامعه
  

  مدل موضوعي تامين امنيت فضاهاي شهري :  ١شکل 

  
 

نگارندگان: ماخذ  

 امنيت شهري پدافند غير عامل

ايمن سازي و كاهش آسيباقدامات امنيتي،
 يري زيرساخت هاپذ

مقابله با تهاجمات احتمالي دشمن وخراب كاريها  حفظ امنيت وكاهش فضاهاي جرم خيز
 و آشوبهاي خياباني وپيشگيري ازسوانح طبيعي 

 حذف ويا تعديل فضاهاي بي دفاع شهري

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ...امنيت و ايمني در فضاهاي شهري با رويكرد پدافند غير عامل 

39 

 

  ومسسال 
  پنجمشماره 
  ١٣٩٠ بهار

در پژوهش حاضر عالوه بر بررسي امنيت شهروندان وارائه پيشنهادات الزم، به 
و به راهکارها و اقدامات  )تاسيسات وتجهيزات شهري(موضوع ايمني زير ساختها 

امنيتي در خصوص ايمني فضا و شهروندان پرداخته شده است و مدل مفهومي فرايند 
  است ١شكل شماره پژوهش بشرح 

  
  مورد پژوهش فضاهاي شهري 

ساخته شده، هاي  مشتمل است بر محدوده هاي شهريدر بعضي از تعاريف، فضا
نقل، باغها، اماكن ويژه سرگرمي و  وشبكه راههاي شهري، قرارگاهها و موسسات حمل 
يعني آن بخش از فضا كه در دسترس . تفريح و محلهاي مخصوص گذران اوقات فراغت

فضاهاي مورد نظر پژوهش  در اين )١٠٣ ،١٣٧٤دلفوس (. شهرنشينان قرار دارد
شبکه باشند كه عالوه بر خيابان و  مي فضاهاي باز و قابل دسترس براي عموم مردم

  .  شود مي و مراكز تفريحي نيز شامل ادينمي، معابر
مهمترين، حساسترين و بيشترين فضاهاي عمومي يك شهر را ها  خيابان :خيابان
نه تنها محل ها  در زندگي شهري امروز خيابان )٥ ،١٣٨٦بحريني (. دهند مي تشكيل

ي هر شهري به يكديگرند، بلكه مظهر و آيينه زندگهاي  اتصال و ارتباط فضاها و فعاليت
  )٦ ،١٣٨٦بحريني (. آيند مي شهر نيز به حساب

در ادبيات و فرهنگ ايراني، آنچه كه معرف ميدان بوده، عملكرد اصلي ميدان  :ميدان
 .بوده است) و به عبارتي تعريف ابعاد آن توسط عناصري در اطرافش( و محصوريت آن

دروني، و با حداقل اين آرايش نظارت بسيار زيادي را در فضاي  )٢٠٧ ،١٣٨٦نقي زاده(
ساخت  مي رساندن سطوح خارجي، آمادگي دفاعي در برابر حمالت بيروني را امکان پذير

و عملكرد اصلي آنها در اند  عالوه بر آن، ميادين فضاهايي سرباز بوده )١٧، ١٣٧٥ کرير(
 بيشتر باها  ميداناما امروزه  )٢٠٧ ،١٣٨٦نقي زاده (. افتاده است مي ميانه آنها اتفاق

شوند و با آنچه در ادبيات شهرسازي به عنوان فضاهاي  مي کارکردهاي ترافيکي شناخته
 .اجتماعي از ميدان ياد شده است متفاوتندهاي  شهري، نقاط مکث و محل انجام فعاليت

   )١١٦ ،١٣٨٣جعفر کريمي (
شبکه . يک شهر استهاي  و تقاطعها  از راهاي  شبكه معابر مجموعه :شبكه معابر

درون شهري داراي ساختاري از پيش طراحي شده و در بعضي مواقع خودروست  معابر
ترافيک وسائل نقليه و عابرين را داشته و در هر جا که  ٢که وظيفه هدايت و جابه جايي

 )٣٥ ،١٣٨٣قائد رحمتي ( .کند مي را فراهم ٣الزم باشد دسترسي
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  پژوهش قلمرو 
ص كرج، از غرب به مسيل كن، از تهران كه از جنوب به جاده مخصو شهر ٥منطقه 

هاي محمدعلي جناح و  متر و از جانب شرق به بزرگراه ١٨٠٠طرف شمال به خط تراز 
گانه شهر تهران محسوب  ٢٢يكي از بزرگترين مناطق  ،اشرفي اصفهاني محدود است

از آنجا كه  .غربي شهر استقرار يافته است ي غربي و شمال در بدنه» گردد كه تقريبا مي
يكي از  ٥منطقه  ،هنوز شكل واقعي خود را نيافته است ٢٢قه جديدالتاسيس منط

در حاشيه بودن منطقه و وجود اراضي خالي . شود اي تهران محسوب مي مناطق حاشيه
ي اخير با كثرت ساخت و ساز و در نتيجه با  قابل توجه در آن سبب گرديده تا در دهه

هاي  در طي سال )www.sci.org.ir( .جمعيت در منطقه مواجه باشيم يدافزايش شد
نفر و برخورداري  ١٨٤١٣١شهر تهران با افزايش جمعيتي معادل  ٥منطقه  ١٣٧٥ـ  ٨٥

درصد، مهاجرپذيرترين منطقه در بين  ٨/٥ي جمعيتي برابر  از متوسط رشد ساالنه
به ترتيب با برخورداري از  ٤و  ٢پس از آن منطقه . مناطق شهر تهران بوده است

درصد بعنوان مهاجرپذيرترين مناطق شهري  ٣/٣و  ٤/٥اي معادل  متوسط رشد ساالنه
   .اند تهران قلمداد شده

 
  تحقيقهاي  يافته

درصد را  42نفر يا به عبارتي  ٤٢باشد كه  مي نفر ١٠٠در اين پژوهش، كل نمونه 
 ١٥از نظر سني كمترين سن . دهند مي درصد را زنان تشكيل ٥٨نفر يا  ۵۸مردان و 

  باشد  مي سال ٤١ميانگين سني پاسخ دهندگان . باشد مي سال ٦٨سال و باالترين سن 
باشد؟ نتيجه  مي داراي امنيت ٥منطقه در مورد اين سوال كه آيا فضاهاي شهري 

يز درصد ن ٣٥ واند  درصد جواب زياد وبسيار زياد را اعالم کرده ٢٨حاكي از آن است كه 
  احساس ناامني را بصورت متوسط اعالم کرده اند

خيابان، ( بررسي بيشترين احساس ناامني در هنگام حضور در هر يك از فضاها
درصد باالترين  ٤٣معابر با  دهد كه خيابان و مي نشان) معابر، ميدان و مراكز تفريحي
درصد، و ميدان  ٣٠ا بعد از آن مراكز تفريحي ب. كند مي احساس ناامني را در افراد ايجاد

به  ٥معابر سطح منطقه  علت اصلي احساس ناامني در خيابانها و .درصد قرار دارند ٢٧با 
  توان ذکر کرد مي شبکه معابر تندرو را عبور بزرگراهها و گستردگي کالبدي اين منطقه و

در رابطه با، ميزان تاثير هر يك از نهادهاي شهرداري، نيروي انتظامي و نهادهاي 
دمي در ايجاد امنيت فضاهاي شهري نتايج حاكي از تاثير زياد و بسيار زياد هر يك از مر

    آمده است                                ٣‐ ١شماره باشد كه در جداول  مي اين نهادها
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نيروي انتظامي و شهرداري نقش بسيار مهمي در تامين امنيت الزم براي توسعه 

ن امور عمراني وخدماتي بايد تامين امنيت شهروندي را به شهرداري ضم. انساني دارند
ها هم آمده است مردم نقش  همانگونه كه در تحليل. عنوان يكي از ظايف خود بپذيرد

را در ) درصد١٠(و نهادهاي مردمي ) درصد ٤٠(وشهرداري ) درصد٥٢(نيروي انتظامي 
  .دانند ايجاد امنيت فضاهاي شهري به ترتيب اولويت  ضروري مي

  
  ميزان تاثير شهرداري در ايجاد امنيت فضاهاي شهري: ١جدول 

 درصد تعداد نظرات
 ٢ ٢ بسيار كم

 ٧ ٧  كم

 ١٣ ١٣ متوسط

 ٣٨ ٣٨ زياد

 ٤٠ ٤٠ بسيار زياد

 ۱۰۰ ۱۰۰ كل
  

  ميزان تاثير شهرداري در ايجاد امنيت فضاي شهري: ١نمودار 

  
  پرسشنامه ميداني نگارندگان: منبع       
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  تاثير نيروي انتظامي در ايجاد امنيت فضاهاي شهري:  ۲شماره  جدول
 درصد تعداد نظرات
 ۰ ۰  بسيار كم
 ٢ ٢ كم

 ٦ ٦ متوسط

 ۴۰ ۴۰ زياد
 ٥٢ ٥٢ بسيار زياد

 ١٠٠ ١٠٠ كل

  
  تاثير نيروي انتظامي در ايجاد امنيت فضاهاي شهري: ۲نمودار

  
  پرسشنامه ميداني نگارندگان: منبع

  
  تاثير نهادهاي مردمي در ايجاد امنيت فضاهاي شهري :۳جدول شماره 

 درصد تعداد نظرات
 ٣ ٣ بسيار كم

 ٢٥ ٢٥ كم

 ٢٤ ۲۴ متوسط

 ٣٨ ٣٨ زياد

 ١٠ ١٠ بسيار زياد

 ١٠٠ ١٠٠ كل
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 تاثير نهادهاي مردمي در ايجاد امنيت فضاهاي شهري: ۳نمودار شماره 

  
  

  پژوهشهاي  بررسي فرضيه
شامل (تهران ٥منطقه فضاهاي شهري سطح کنندگان از استفاده  :اولفرضيه 

هنگام حضور در اين فضاها، داراي احساس )  خيابان، معابر، ميدان و مراکز تفريحي
  .دنباش مي زيادي يناامن

  
  ٥ميزان احساس ناامني استفاده كنندگان از فضاهاي شهري سطح منطقه : ٤جدول 

 درصد تجمعيدرصد تعداد نظرات
 7 7 7 بسيار كم

 37 30 30 كم

 72 35 35 متوسط

 92 20 20 زياد

 100 8 8 بسيار زياد

 100 100 كل

  پرسشنامه ميداني نگارندگان: منبع                       
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 ۵ميزان احساس ناامني استفاده كنندگان از فضاهاي شهري سطح منطقه : ۴نمودار 

  
درصد از  ٣٧ بيانگر آن است كها ه و نمودار باال، تحليل ٤بر اساس جدول شماره 
درصدبه طور  زياد و بسيار زياد داراي احساس ناامني ٢٨افراد به طوركم و بسيار كم و

رادي كه به طور متوسط احساس ناامني دارند با در صورتي كه اف. باشند مي زيادي
افرادي كه به طور زياد و بسيار زياد اين احساس را از فضاهاي منطقه دارند، جمع  و 

نفر از پاسخ دهندگان داراي احساس  ٧٢درصد از افراد يعني  ٧٢محاسبه نمائيم، 
تر دست اين امر توجه بيش. دارند ٥ناامني زيادي از فضاهاي شهري سطح منطقه 

دغدغه  اندركاران و سازمانهاي مرتبط را در رابطه با ايجاد فضاهايي امن، جهت حضور بي
  .دهد مي و مستمر شهروندان را در فضاهاي شهري اين منطقه را نشان

  
شهرتهران مربوط به وسائط  ٥منطقه مهمترين عامل ناامني در خيابانهاي  :دومفرضيه 
  .باشد مي نقليه

در ميان عوامل ايجاد ناامني، دو عامل حضور  ،به دست آمده مطابق با اطالعات
فروشندگان مواد مخدر با  اوباش وخريداران و درصد و حضور اراذل و ٢٩ وسايط نقليه با

سطح منطقه بيشترين هاي  درصد، نسبت به ساير عوامل در ايجاد ناامني در خيابان ٢٢
با . دي نسبت به اين دو عامل قرار دارندساير عوامل با اختالف نسبتا زيا. تاثير را دارند

درصد در اولويت اول ايجاد ناامني منطقه  ٢٩توجه به اينكه عامل حضور وسايط نقليه با 
و نمودار  ٥مراجعه شود به جدول شماره (گردد  مي به دست آمد اين فرضيه تاييد

  )٥شماره 
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، تندرو ـ  مدرن آنبه دليل بافت نو وـ   ٥منطقه هاي  به دليل عريض بودن خيابان
بزرگراهي بودن شبکه معابر، عدم رعايت قوانين و مقررات، عدم وجود سلسله  بودن و

استفاده نمودن شبكه دسترسي به عنوان  ،شهريهاي  مراتب شبكه ارتباطي در طرح
خيابان  و ساير عوامل ديگر باعث گرديده كه حضور وسايط نقليه باعث ايجاد ناامني 

  .گردد
  

  ٥هاي منطقه  مهمترين عوامل ايجاد ناامني در خيابان: ٥ه جدول شمار
درصد درصدتعداد عوامل ايجاد ناامني

 تجمعي
 0 00 تاريكي و روشنايي نامناسب

  9  99 پنهان و دور از ديدهاي  گوشه
 9 00 پوشش گياهي انبوه

 17 88 فضاهاي متروك و رها شده

 46 2929 حضور وسايط نقليه

 63 1717 حام جمعيتشلوغي و ازد

 68 55 فضاهاي بن بست

 69 11)مثال مردان(جاذب يك گروه خاصهاي  محله

 78 99 خلوتي

حضور اراذل و اوباش، فروشندگان مواد مخدر
 ...و

2222 100

  100100 كل
  پرسشنامه ميداني نگارندگان: منبع                                 
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  ۵ترين عوامل ايجاد ناامني در خيابان هاي منطقه مهم: ۵نمودار 

  
  

تاريکي و روشنايي نامناسب  ٥منطقه مهمترين عامل ناامني در معابر :  ٣فرضيه 
  .است

نشان داده شده است، مهمترين عامل ايجاد ) ٦(همانگونه كه در جدول و نمودار 
) وبلوار کاشاني به پائيناز ميدان صادقيه (ناامني در معابر، شلوغي وازدحام برخي معابر 

بعد از آن تاريکي وروشنايي . باشد مي درصد ٤٦وخلوتي معابر شمالي منطقه جمعاً با 
ساير عوامل فاصله .درصد در رتبه سوم قرار دارد ١٩نامناسب معابر با اختالف كمي و با

ويت درصد در اول ١٩بنابراين تاريكي و روشنايي نامناسب . زيادي با سه عامل اول دارند
  .سوم قرار گرفته است، به اين ترتيب اين فرضيه تاييد نمي شود 

  
 ۵مهمترين عوامل ايجاد ناامني در معابرمنطقه : ۶نمودار 
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  ومسسال 
  پنجمشماره 
  ١٣٩٠ بهار

  شهرداري ٥منطقه مهمترين عوامل ايجاد ناامني در معابر: ٦جدول 
درصد تجمعي درصد تعداد عوامل ايجاد ناامني

19 1919 تاريكي و روشنايي نامناسب

20 11 پنهان و دور از ديدهاي  وشهگ

24 44 پوشش انبوه گياهي

27 33 فضاي متروك و رها شده

38 1111 حضور وسايط نقليه

63 2525 شلوغي و ازدحام جمعيت

68 55 فضاهاي بن بست

68 00 فضاهاي قابل گريز

89 2121 خلوتي

حضور اراذل و اوباش، فروشندگان مواد
 مخدر

1111 100 

  100100 كل

  پرسشنامه ميداني نگارندگان :منبع   
                            

  .حضور وسايط نقليه است ٥منطقه مهمترين عامل ناامني در ميادين  :٤فرضيه 
دهند كه مهمترين ايجاد ناامني در ميادين منطقه، حضور وسايط  مي نتايج نشان

ر اولويت دوم، تاريکي وروشنايي نامناسب وبا فاصله د. باشد مي درصد از آراء، ٣٢نقليه با 
  .درصد قرار دارد ١٧بسيار زياد با 

 ٥با توجه به اينكه حضور وسايط نقليه، مهمترين عامل ناامني در ميادين منطقه 
شناخته شد، فرضيه ما تاييد شد به اين ترتيب،مي توان گفت توجه به به دو عامل 

در ايجاد امنيت در اين فضاها بسيار  ،نايي نامناسبحضور وسايط نقليه تاريكي و روش
 .حائز اهميت است
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  ومسسال 
  پنجمشماره 
 ١٣٩٠ بهار

حضور اراذل و اوباش  ٥مهمترين عامل ناامني در مراکز تفريحي منطقه  : ٥فرضيه 
  .باشد مي

شود، عامل حضور اراذل  ، مشاهده مي٨و نمودار شماره  ٨با نگاهي به جدول شماره 
درصد از نظرات، مهمترين  ٣٥به دست آوردن و اوباش و فروشندگان مواد مخدر، با 

بعد از آن، عامل . گردد عامل شناخته شده است، كه فرضيه ما نيز در اينجا تاييد مي
. باشد درصد دومين عامل مهم ايجاد ناامني مي ١٩تاريكي و روشنايي نامناسب با 

 ١١درصد و  ١٤هاي پنهان و دور از ديد نيز، به ترتيب با  پوشش گياهي انبوه و گوشه
  . هاي تاثير گذار به دست آمده اند درصد، به عنوان سومين و چهارمين مولفه

 
 ٥مهمترين عوامل ايجاد ناامني در ميادين منطقه :  ٧جدول 

درصد درصدتعداد عوامل ايجاد ناامني
 تجمعي

 17 17 17 تاريكي و روشنايي نامناسب

 28 11 11 پنهان و دور از ديدهاي  گوشه

 37 9 9 ياهي انبوهپوشش گ

 42 5 5 فضاهاي متروك و ره شده

 74 32 32 حضور وسايط نقليه

 78 4 4 شلوغي و ازدحام جمعيت

 79 1 1 فضاهاي قابل گريز

مثال(جاذب يك گروه خاصهاي  محله
 )مردان

4 4 83 

 83 0 0 خلوتي

حضور اراذل و اوباش، فروشندگان مواد
 مخدر

13 13 96 

 100 4 4 هيچكدام

 100 0 0 نمي دانم

  100 100 كل
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  ومسسال 
  پنجمشماره 
  ١٣٩٠ بهار

 ۵مهمترين عوامل ايجاد ناامني در ميادين منطقه :  ۷نمودار 

  
  

  ٥مهمترين عوامل ايجاد ناامني در مراکز تفريحي  منطقه :  ٨جدول 

درصد درصدتعداد عوامل ايجاد ناامني
 تجمعي

 19 19 19 تاريكي و روشنايي نامناسب
 30 11 11 يدپنهان و دور از دهاي  گوشه

 44 14 14 پوشش گياهي انبوه
 45 1 1 فضاهاي متروك و رها شده
 51 6 6 شلوغي و ازدحام جمعيت

 51 0 0 فضاهاي قابل گريز
 58  7 7 )مثال مردان(جاذب يك گروه خاصهاي  محله
 62 4 4 خلوتي

 97 35 35... حضور اراذل و اوباش، فروشندگان مواد مخدر و
 100 3 3 نمي دانم

 100 100 كل
پرسشنامه ميداني نگارندگان: منبع     
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  ومسسال 
  پنجمشماره 
 ١٣٩٠ بهار

 ۵ منطقه  مهمترين عوامل ايجاد ناامني در مراکز تفريحي : ۸ جدول

  
  

 ،از جمله گسل و خزش(در خصوص وجود عوامل ناامني غير قابل کنترل طبيعي
شهرداري تهران اشاره  ٥بايد به سه مورد زير  در خصوص منطقه ...) ريزش، مسيل و

  :اشتد
 )شمال ومرکز منطقه(٥عبور دو  خط گسل از منطقه  )١
 .عبور رود ومسيل کن از سمت غرب منطقه )٢
متر در شمال منطقه وساخت  ١٨٠٠وجود ناهمواريها وارتفاعات بيش از  )٣

 .وسازهاي خودرو وبي ظابطه در شمال منطقه
) انسان ساخت(بنابراين عالوه بر بررسي موضوعات اجتماعي ومحيطي

 احساس ٥محيطي منطقه هاي  د بر مطالعات در خصوص بررسيضرورت تاکي
شود وتوجه به موضوعات پدافند غيرعامل جهت ايمني تاسيسات  مي

وحذف وتعديل فضاهاي بي ) انبارهاي نفت در شمال منطقه(وتجهيزات شهري
دفاع وتامين امنيت شهروندان وکاهش مخاطرات طبیعی ومصنوعی ضرورت 

  .دارد
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  ومسسال 
  پنجمشماره 
  ١٣٩٠ بهار

  هاي شهر تهران تقريبي گسل موقعيت: ٢شكل 

  
  

  آموزش پدافند
بر کسي  واکنش در مقابل سوانحاساس آموزش در افزايش کارايي و سودمندي 

ليکن با فراهم  گرچه آموزش را نمي توان داروي همه دردها دانست و. پوشيده نيست
  :،آموزش باعثشهروندانشدن شرايط انگيزش زا در 

 ؛کاهش آسيب پذيري و افزيش امنيت )١
 ؛مختلفهاي  ايجاد قابليت انعطاف پذيري در وضعيت )٢
 ؛به موقعهاي  عکس العمل )٣
 ؛دستيابي سريع به هدف  )٤
 ؛تشخيص مطلوب و به موقع فرصت ها )٥
 ؛تصميم گيري منطقي و سريع )٦
 ؛بکار گيري ابتکارات جديد )٧
 ؛تلفيق صحيح ابزارها و امکانات )٨
  .دگرد مي گزينش و بکارگيري اصولي و صحيح نيروها و ابزارها )٩
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  ومسسال 
  پنجمشماره 
 ١٣٩٠ بهار

پيشنهادات راهبردي در خصوص حفاظت از زير ساختها وتاسيسات وتجهيزات 
  شهري
برق رساني، گازرساني، تلفن، واعمال آينده نگري در هاي  بررسي وضعيت شبكه ‐

  .آنها
بررسي وضعيت شبكه آبرساني و ظرفيت آنها وپيش بيني افزايش ظرفيت بر  ‐

 .اساس تغييرات تقاضا
 .فاضالب وروشهاي دفع آنها،بررسي وضعيت توليد زباله ‐
 .بررسي تغييرات حجم آمد وشد وسايط نقليه بر اساس انواع تغييرات كاربري ‐
برآوردهاي ناشي از فرسودگي تاسيسات وتجهيزات شهري وميزان پرت انرژي،  ‐

 .گاز و غيره ،آب
متناسب با نوع تاسيسات ،ارائه راهكارهاي الزم براي بهينه سازي مصرف ‐

 .وتجهيزات
محل نصب تابلوهاي اطالع رساني، هشدار دهنده وراهنمايي ورانندگي تعيين  ‐

 .متناسب با نياز وامكانات شهري
تعيين محل سطلهاي زباله عمومي در سطح گذرگاههاي شهري،تعيين محل  ‐

 نصب اجزا مبلمان شهري
 .ايمن سازي پياده روهاي شهري از عوارض خطرساز براي عابران ‐
 موانع بين خياباني،زيرگذرها وروگذرهاي شهري،،ايمن سازي پلهاي عابر پياده ‐
پيش بيني فضاهاي توقف اضطراري درمقابل بيمارستانها،درمانگاهها وبعضي  ‐

 موسسات اجتماعي عمومي،
ايمن سازي فضاهاي بسته وباز فراغتي و ورزشي و اماكن عمومي در مقابل  ‐

 .حوادث غيرمترقبه
‐  

  د غيرعاملپشنهادات راهبردي کلي براساس معيارهاي پدافن
  ؛CNGبنزين وهاي  جايگاهطراحي سيستم اعالم و اطفاء حريق  )١
  ؛٥ده ونک و بافتهاي روستايي شمال منطقه برنامه ريزي مطالعات مقاوم سازي  )٢
ق و در مقابل سيل، زلزله، حري ٥منطقه انجام مطالعات طرح جامع ايمن سازي  )٣

  ؛انفجار
جهت کاهش ريسک ناشي از  مقاوم سازيهاي  انجام کليه مطالعات و ارائه طرح )٤

 ؛٥در بخش شمالي منطقه خطرات بالقوه زلزله 
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  ومسسال 
  پنجمشماره 
  ١٣٩٠ بهار

 ؛منابع نفت واقع در شمال منطقهاعالم و اطفاء حريق هاي  طراحي سيستم )٥
رودخانه ومسيلهاي سطح شهر در خصوص جلوگيري از انجام مطالعات  )٦

 .مسيل کنسيالب و کاهش خطرات بروز
  
  نتيجه گيري

 برابر در کشور شهرهاي سازي ايمن ت اجتماعی وتامین امنیاخيرهاي  سال در

 سرتاسر در شهري مديريت .است گرفته قرار توجه مورد غيرمترقبه سوانح و حوادث

 بااليي بسيار کارايي از شهرها، در طبيعي بالياي اثرات کاهش براي است ناگزير کشور

 مديريتهاي  شرو همواره همچنين، دهد؛ افزايش زمان گذشت با را وآن باشد برخوردار

 ساختمانهاي و تأسيسات خدمات سازي ايمن مورد در ويژه به را موجودهاي  فناوري و

 زندگي کيفيت به مربوط پژوهشهاي نتايج به توجه با.نمايد هنگام به و بخشد بهبود شهر

 خالصه زير جامع عامل سه در توان مي را» انسان سعادت« عوامل گوناگون، کشورهاي در

 :نمود
 جامع عامل سه اين.خود به احترام نمودن،احساس اجتماعي امنيت،احساس احساس

 شده بيان» بشر مثلث سعادت« عنوان به باشند، مي بشري جوامع اساسي نيازهاي که

 وجود احساس:شکافت زير صورت به توان مي را فوق عامل سه شهري، مديريت در.اند

 و ديگران با ارتباط برقراري مکانا از برخورداري شهروندان،احساس براي امنيت و ايمني
 امور در مشارکت شهروندان،احساس ساير مشارکت با اجتماعيهاي  فعاليت انجام

 شهرها، سازي ايمن.شهروندانهاي  خواسته و نظرات بودن اهميت با و شهري و اجتماعي

 ضرورت را شهري سازي ايمن و طبيعي بالياي با مقابلههاي  روش کارايي افزايش

 ايمن به مربوط امور در کاربرديهاي  پژوهش که است آشکار بنابراين.است بخشيده

 بهترين يافتن وها  طراحي در ابتکارات افزايش سبب طبيعي بالياي برابر در شهرها سازي

 به دستيابي براي.شد خواهدها  فناوري و و شها رو ترين صرفه با و کارآترين وها  سياست

 معرض در که جامعه و شهروندان پذيري آسيب اهشکهاي  برنامه گنجاندن هدف، اين

 حقيقت، در .دارد ضرورت شهري توسعه طرحهاي در هستند طبيعي بالياي و مخاطرات

 و توليدي ابزار موجود،هاي  مهارت و دانش ههاي گنجين مردم، مال و جان از حفاظت
 بخش بايد طبيعي، بالياي اثرات مقابل در شهري خدمات و تأسيسات و صنعتي

هر چند كه .گردند قلمداد شهري مديريت و کشور آمايشهاي  طرح از جداناپذيري
احساس ناامني يك احساس دروني است، ولي نمي توان نقش فضا را در كاهش يا 
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  ومسسال 
  پنجمشماره 
 ١٣٩٠ بهار

در تامين امنيت فضاهاي شهري،  ،طبق اطالعات.تشديد اين نوع احساس ناديده گرفت
توانند تاثير زياد و  مي دهاي مردميعالوه بر نيروي انتظامي، سازمان شهرداري و نها

درصد از  ٣٥بيانگر آن است كه بطور متوسط ها  تحليل داده.بسيار زيادي داشته باشند
ها  تحليل داده.داراي امنيت نمي باشند ٥منطقه افراد، اعتقاد دارند كه فضاهاي شهري 

نها تاييد شده است و ت ٥و  ٤, ٢, ١دهد که فرضيات  مي و فرضيات پژوهش نشان
درصد از استفاده کنندگان  ٢٨دهد که  مي نتايج نشان.تاييد نگرديده است ٣فرضيه 

 )شامل خيابان، معابر، ميدان و مراکز تفريحي(تهران ٥منطقه فضاهاي شهري سطح 
  . باشندـ  هنگام حضور در اين گونه فضاها، داراي احساس ناامني زياد و بسيار زيادي مي

شهرتهران،  ٥ن عامل ناامني در خيابانهاي منطقه دهد، مهمتري مي نتايج نشان
بعد از آن نيز حضور ارذل واوباش، نسبت . باشد مي درصد ٢٩مربوط به وسائط نقليه با 

سطح منطقه بيشترين تاثير را هاي  به ساير عوامل ايجاد ناامني، در خيابان
متها و خلوتي مهمترين عامل ايجاد ناامني در معابر، شلوغي بيش از حد برخي قس.دارد

مهمترين عامل ايجاد ناامني در ميادين منطقه، حضور وسائط . باشد مي ٥شمال منطقه 
عامل حضور اراذل و اوباش و . باشد مي درصد از آراء، ٣٢نقليه در اين فضاها با 

درصد از نظرات، در ايجاد ناامني مراكز  ٣٥فروشندگان مواد مخدر، با به دست آوردن 
  . اول قرار گرفت تفريحي در اولويت

  
  پيشنهادات

مرتبط هاي  ، بايستي تمامي سازمان٥منطقه براي ايجاد امنيت فضاهاي شهري  •
وظايف خود را به درستي شناخته و با ايجاد ارتباط سيستمي بين خود، در اين 

  .راستا گام بردارند
توان بسياري از معضالت و مشكالت  مي با تحقق و اجراي مديريت يكپارچه شهري، •

  .شهري را بهتر رفع نمود، كه مساله امنيت شهري نيز از مصاديق آن است
خرد شهري بايستي به موضوعات امنيت هاي  جامع و تفصيلي و پروژههاي  درطرح •

 شهرداريها ها، در خصوص ايجاد امنيت در خيابان. فضاهاي شهري توجه شود
ها  ور شهروندان از خيابانهوايي براي عبهاي  ايجاد پل ها، توانند با تعريض خيابان مي

راهنمايي و رانندگي نيز با . و تامين روشنايي مناسب از ايجاد اين مشكل بكاهند
ايجاد فرهنگ رانندگي از طرق مختلف در مردم، جريمه نمودن متخلفين، استفاده 

پيشرفته و هاي  از تجربيات ساير كشورها در اين زمينه و استفاده از تكنولوژي
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  ومسسال 
  پنجمشماره 
  ١٣٩٠ بهار

تواند در ايجاد امنيت اين فضاي  ميها  كي جهت نظارت بر خيابانكاهش حضور فيزي
  .شهري موثر واقع شود

تواند با شناسايي  مي ، شهرداري٥منطقه در زمينه رفع مشكالت امنيتي معابر  •
با روشنايي نامناسب و تاريك و ايجاد منابع نوري در آنها وتعمير منابع هايي  مكان

ل ناامني در اين فضا را  از ديدگاه شهروندان خراب شده، به سادگي مهمترين عام
  . كاهش و از بين ببرد

سيارو هاي  در ايجاد امنيت در مراكز تفريحي، نيروي انتظامي با استفاده از گشت •
همچنين . تواند از حضور اراذل و اوباش بكاهد مي مدار بستههاي  نصب دوربين

ي وهرس گياهان انبوه وعدم با تامين روشنايي مناسب در مراكز تفريحها  شهرداري
تواند از عوامل اصلي ايجاد  مي شود، مي استفاده از گياهاني كه باعث كوري ديد

  .  كننده ناامني در اين فضاها به طور زيادي كاهش دهد
  

  و ماخذ نابعم
فصلنامه مسكن و  .حيات مدني و فضاهاي شهري .)١٣٨٢( .ايرانمنش، نسيم )١

  .١٠٢انقالب، شماره 
انتشارات دانشگاه  :تهران .فرايند طراحي شهري .)١٣٧٧( .د حسينبحريني، سي )٢

  .تهران
انتشارات دانشگاه  :تهران. تحليل فضاهاي شهري .)١٣٨٦( .بحريني، سيد حسين )٣

    .تهران
تبيين جامعه شناختي احساس امنيت در بين شهروندان  .)١٣٨٧( .بيات، بهرام )٤

نشكده علوم و ادبيات انساني، ، دانشگاه اصفهان، دايرساله مقطع دكتر .تهراني
  .گروه جامعه شناسي

ضميمه ماهنامه شهرداريها، ميدان و  .گره، ميدان، فلکه .)١٣٨٣( .پاکزاد، جهانشاه )٥
  .٦٧فضاي شهري، شماره 

وزارت مسكن  :تهران. راهنماي طراحي فضاهاي شهري .)١٣٨٤( .پاكزاد، جهانشاه )٦
 .و شهرسازي

ضميمه ماهنامه شهرداريها، ميدان و  .پارک ميدان .)١٣٨٣( .جعفر کريمي، اشکان )٧
  .٦٧فضاي شهري، شماره 
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 :تهران. در علوم انسانيپژوهش  بر روشاي  مقدمه .)١٣٨٩( .حافظ نيا، محمد رضا )٨
  .انتشارات سمت

مجله  .ايجاد حس مكان در فضاهاي شهري .)١٣٨٦( .حسينيون، سولماز )٩
 . ٨٢شهرداريها، شماره 

نشر  :مشهد .ترجمه سيروس سهامي .ي جغرافياييفضا .)١٣٧٤( .دلفوس، اولويه )١٠
  .نيكا

فضاهاي عمومي شهري؛ بازنگري و  .)١٣٨٤( .سيفاييمهسا رفيعيان، مجتبي و   )١١
  .٢٣نشريه هنرهاي زيبا، شماره  .ارزيابي كيفي

هاي  بررسي ناپايداري .)١٣٨٥( .پور موسويسيد مرتضي محمد تقي و  رهنمايي، )١٢
هاي  پژوهش .توسعه پايدار شهريهاي  س شاخصامنيتي كالن شهر تهران بر اسا

  .٥٧جغرافيايي، شماره 
هاي  تحليل و سازماندهي ساختار فضايي شاخص .)١٣٧٨( .زنگي آبادي، علي )١٣

دانشگاه  .يمقطع دکتر هرسال .توسعة شهري در شهرهاي باالي صد هزار نفر ايران
  .اصفهان، دانشكدة ادبيات و علوم انساني، گروه جغرافيا

نقش برنامه ريزي و طراحي محيطي در پاركهاي  .)١٣٨٦( .اسماعيل صالحي، )١٤
  .٢٤ضميمه ماهنامه شهرداريها، ويژه نامه شماره .شهري امن

مديريت  . ع شهرياايجاد فضاهاي قابل دف .)١٣٨١( .طاهر خاني، حبيب اهللا )١٥
  .٩شهري، شماره 

مهم هاي  هتحليلي بر ساختار شبکه ارتباطي و جاذب .)١٣٨٣( .قائد رحمتي، صفر )١٦
پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه  .گردشگري در بخش مرکزي شهر اصفهان

  .اصفهان، دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه جغرافيا
انتشارات : تهران .ترجمه خسرو هاشمي نژاد .فضاي شهري .)١٣٧٥( .کرير، راب )١٧

  ).ماجد(جهاد دانشگاهي
  .٥٧سپهر، شماره  مجله .امنيت شهري .)١٣٨٥( .كارگر، بهمن )١٨
پژوهشكده مطالعات   :تهران. چهره متغيير امنيت ملي .)١٣٧٩( .ماندل، رابرت )١٩

  .راهبردي
 .جرم، خشونت و احساس امنيت در فضاهاي عمومي شهر .)١٣٨٥( .مديري، آتوسا )٢٠

  .٢٢فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره 
 .يه ايدرآمدي بر اصول و روشهاي برنامه ريزي ناح .)١٣٧٧( .مومني، مهدي )٢١

  .انتشارات گويا :اصفهان
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فصلنامه مطالعات . معنا، اركان جامعه شناسي امنيت .)١٣٨١( .نصري، قدير )٢٢
  .٢٦راهبرد، شماره 

 ادراك زيبايي و هويت شهر در پرتو تفكر اسالمي .)١٣٨٦( .نقي زاده، محمد )٢٣
  .سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان :اصفهان
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