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مقدمه
 ند.ا هشد رو هروب متعددی نیازهای و ها چالش با شهرها شهری، مناطق در جمعیت ۀعمد تمرکز و شهرنشینی رشد با

 عمومی فضاهای است. داشته دنبال به شهرها در را ها رساختیز و فضایی گسترش ،ها تیفعال انواع و جمعیت افزایش

 دارند. عمومی فضاهای از متنوعی انتظارات و ابندی یم حضور آن در مردم لفمخت اقشار که هستند ییها مکان شهری

 مقاصد به رسیدن برای ناآگاهانه یا آگاهانه که است شهروندانی زندگی فضای شامل عام، یتعریف در شهری فضاهای

 و سلطانی) ها آن میان روابط و رویدادها ،ها تیفعال کالبدی، محیط ۀدربرگیرند است مفهومی و شود یم طی مختلف

 یشهر یفضا مفهوم .کنند فراهم را فرهنگی و اجتماعی ارتباطات امکان باید شهری  فضاهای (.891 :8912 نامداریان،

 بافت یها بخش و یعموم یها عرصه همة و میده میتعم دارند، تیمحدود بدون یدسترس هک ییفضاها بر میتوان یم را

 فضاهای .(09 :8929 همکاران، و )لطفی میبنام یشهر یفضا ،دارند یکیزیف یدسترس آن به مردم عموم هک را یشهر

 در مردم (.891 :8929 همکاران، و )کیانی دنباش ایمن و درک قابل است الزم ها انسان تعامل محیط عنوان به شهری

 و نقلیه وسایل تحرک تداخل سیل، و زلزله آب، و هوا آلودگی تروریسم، جرم، مانند تهدیدها انواع با شهری فضاهای

 ایجاد شهروندان امنیت برای را بسیاری مشکالت شهری، نامطلوب یها طیمح .(09 همان:) هستند رو هروب ها ادهیپ

 زیادی حد تا مناسب شهری فضای (.1 :8920 حقی، و )ایزدی هستند مؤثر اجتماعی یها بیآس رشد در و اند کرده

 همکاران، و )لطفی است معضالت و ها بیآس انواع ساز نهیزم و آن ۀبرند ینازب نامناسب شهری فضای و امنیت ۀکنند نیتأم

 (.811 :8920 همکاران، و )موسوی ستفضا تیفکی یها شاخص از یکی یشهر یفضاها در تیامن احساس .(09 :8929

 آرامش، است. انسان نیاز نیتر یادیبن از یکی امنیت، به نیاز .است امنیت نبود یپیامدها نیتر مهم از اجتماعی یها بیآس

 .دهد یم روی امنیت ةسای در انسانی کماالت مةه به رسیدن و ها تیخالق و استعدادها ةهم بروز انسان، شکوفایی رشد،

 داشتن ،پیچیدگی (.899 :8921 بلوری، و آنامرادنژاد )بردی دانند یم انسان اساسی یازهاین از یکی را امنیت دانشمندان

  نیست. پوشیده کسی بر مهم این بر محیطی عوامل ریتأث و امنیت نمتعددبود و متنوع ابعاد

 نقش و (.Zhang and Feng, 2012: 317) هستند شهری عمومی فضای از مهم ئیجز شهری یها پارک امروزه

 امنیت افزایش (.Ngesan and Karim, 2011: 347) دارند اجتماعی انسجام حفظ و اجتماعی تعامل تسهیل در مهمی

 رافضا، زیبایی و کارایی سرزندگی، هویت، تقویت  و شود می ایمن فضاهای در شهروندان مؤثرتر حضور سبب ا،شهره در

 و مالی نظر از جهیدرنت و ردیگ یم بیشتری رونق وکار کسب و یگذار هیسرما فعالیت، زندگی، که نحوی به ؛دارد دنبال به

 و )ایزدی بود خواهد گذاران هیسرما و مردم دافع ناامن، هایفضا. درمقابل بود خواهیم یتر افزون رشد شاهد اقتصادی

 کلید نیز اجتماعی و اقتصادی نظر از بلکه ،محیطی نظر از تنها نه شهری سبز فضای به دسترسی (.1 :8920 حقی،

 ساکنان تفریح برای را مهمی مکان شهری یها پارک (.Du and Zhang, 2020: 33)است  شهری پایداری پیشرفت

 ارائه شهری ساکنان به را گیاهی پوشش و طبیعت با ارتباط که هستند ییها مکان معدود ءجز و دهند یم شکیلت شهر

  کنند یم فراهم را  روان سالمت و عمومی رفاه و دهند می

(Mahrous et al., 2018: 3056.) فضای .است طبیعت با تماس اصلی منبع شهری سبز فضای شهر ساکنان برای 

 (.Stessens et al., 2020: 1)است  شهری پایدار یزیر برنامه و طراحی اصلی ةمؤلف و زندگی کیفیت در ممه یعامل سبز
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 در است. گیاهی پوشش ها آن در موجود کالبدی عناصر نیتر مهم که هستند شهری سبز فضاهای از بخشی ها پارک

 ایفا فضاها نای پویایی در بسزایی سهم ها تیفعال است، گیاهی پوشش شامل که کالبدی عناصر از غیر به سبز فضاهای

 اجزای از یکی عنوان به ها پارک .(7 :8929 ضرابیان، و )منعام شد غافل امنیت ایجاد در ها آن نقش از توان ینمو  کنند یم

 رگیرید بزهکار، و معتاد افراد تجمع .باشند واقع مؤثر امنیت حسنکردن  یاکردن القا در تواند یم شهریة بدن مهم بسیار

 جمله از روز و شب از ساعاتی در ها پارک محسوس شدن خلوتو  پرت فضاهای در ژهیو به، خطرناک رفتارهای و ها آنمیان 

 در بسزایی سهم شهرها کالندر این میان،  (.9 :8929 همکاران، و )پوراحمدهستند  شهروندان امنیتۀ دکنندیتهد موارد

 جمعیت،ۀ فزایند هجوم و افزایش قبیل از مسائل از وسیعی طیف با و دارند کشور اجتماعی و اقتصادی فرهنگی،ة توسع

 ،ها یبزهکار اجتماعی، عدالت کمبود گزینی، جدایی یعنی آن فضایی پیامدهای و اقتصادی و اجتماعی یها ینابرابر گسترش

 و )لطفی هستند مواجهه نیز یگرد اجتماعی یها بیآس از بسیاری و دزدی اعتیاد، اخالقی، نابهنجاری و ها یتبهکار ،جرائم

 فضاهایی چنین یها یژگیو از .دارد شهروندان رفاه و سالمت بر مفیدی تأثیر شهری سبز فضاهای (.08 :8929 همکاران،

 و شهروندان امنیت مفهوم به توجه (.Rey Gozalo et al., 2019: 126) هاست آن امنیت احساس و کاربران رضایت

 شهری وساز ساخت و فضا با مستقیمی ارتباط امنیت، کل طور به و اجتماعی امنیت دارد. فراوانی اهمیت آن ارتقای یها روش

 و ها بیآس انواع ساز نهیزم و آنۀ برند ازبین نامناسب، شهری فضای و امنیتۀ کنند نیتأم مناسب، شهری فضای دارد.

 بستر در اجتماعی یها ینابهنجار که هستند ییها مؤلفه جمله از شهر، سطح یها پارک فضاهای است. اجتماعی معضالت

 بر فرهنگی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، مختلف عوامل هرچند (.819 :8929 حقیقت، و )تقوایی ونددیپ یم وقوع به ها آن

 درویژه  به، امنیت احساس بررا  محیطی و کالبدی عوامل ریتأث نباید ،گذارند یم تأثیر عمومی فضاهای در امنیت احساس

ۀ دکنندیتهد عوامل ظهور بر عمومی فضاهای کالبدی ساختار گرفت. نادیده ها پارکمانند  شهری عمومی اهایفض

 کنندگان استفاده به که فضایی دنکر فراهمرو  ؛ از اینگذارند یمتأثیر  ها آن امنیت احساس بر جهیدرنت و ها آن کنندگان استفاده

 نآ نیتأم و است انسان اساسی نیازهای از خاطر آرامش و امنیت اینکه به توجه با .است ضروری، دهد یماحساس امنیت 

 گرچها .است ریانکارناپذ ضرورتی امنیت احساس بر مؤثر کالبدی عوامل و ها یژگیو به توجهت، اس ضروری شهروندان برای

 را شهری یها پارک یریتمدبارۀ در عمل ابتکار لزوم مطالعه این نیست، اصلی تمرکز پلیس بوستان در کالبدی امنیت ةجنب

 ساختار نقش بررسیحاضر  پژوهش هدف؛ بنابراین دهد یم نشان کاربران میان در امنیت بهتر احساس از اطمینان برای

 اند از: پژوهش عبارت یها هیفرض. بر این اساس است شهروندان امنیت احساس در پلیس پارک کالبدی

 ؛نیستند برخوردار مطلوبی توضعی از پلیس پارک در کالبدی ساختار یها شاخص 

 ؛استکم  پلیس پارک در امنیت احساس رسد یم نظر به 

 دارد.وجود  شهروندان امنیت احساس و تهران پلیس بوستان فضای در کالبدی ساختارمیان  یدار معناة رابط 

نظریمبانی
امنیت

 اعتماد تردید از رهایی و ذهنی( )امنیت منیای احساس عینی(، )امنیت خطر برابر در حفاظت از است عبارت امنیت لغوی تعریف

 در و نسبی صورت به را امنیت مجبوریم ما و ابدی ینم تحقق کسی برای کامل و کلی امنیت حال این با. شخصی یها افتیدر به
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 یها وهگر و جامعه افراد که خاطری اطمینانیعنی  امنیت (. 19 :8971 )بوزان، کنیم تعریف معین و خاص تهدیدات با ارتباط

ة ریش (.9 :8927 میرساردو، و )برزگر دارند عادی تحوالت و عمدی تحرکات قبال در خود انسجام و موجودیتبه  اجتماعی

 رهایی معنای به عام کاربرد در امنیتۀ واژ است. دغدغه بدون یامعن به لفظ در که است securesکلمة  sercurityواژۀ  التین

 ایمنی احساس یا ترس از آزادی احساس بر امنیت کلی مفهومۀ دربار لغت فرهنگ در ندرجم تعاریف .است مختلف مخاطرات از

 و یبند جمع ریز شرح به را تیامن یلغو یمعان لمنتسک (.01 :8972 )ماندل، استناظر  روانی و مادی امنیت بر کهدارد  دیتأک

 احتمال نبودن نبودن، مشوش ،تردید ای هراس از ییاره ،یروان یمنیا لطمات، ای مخاطرات ای خطر از ییهار :است ردهک خالصه

 و توسعه با که است هنجاریی مفهوم امنیت (.10 :8910 )کلمنتس، بخشد یم نانیاطم و دهد یم یمنیا هک یزیچ و یامکنا

 معنای به لغت در امنیت (.Gunter, 2005: 6-7)است  اجتماعی هدایت در مناسبی مالک و شده معنا هم اجتماعی رفاه

 عمومی، امنیتمانند  مختلفی سطوح در توان یم را امنیت (.910 :8971 )معین، است آسایش نداشتن و بیم، بودن درامان

 قرار امنیت موضوع با نزدیک تعامل در شهری فضاهای .کرد بررسی و تحلیل محیطی و کالبدی شهری، کارکردی، اجتماعی،

 و اجتماعی یها کنترلمیان  توازن به شهر عمومی یها مکان به ورود اجتماعی، شهرسازی یها یتئور اهداف در .رندیگ یم

 و تمایل و ترس محل هم شهرها بنابراین ؛دارد بستگی ها تفاوت و ها شباهت غریبه، و آشنا ناامنی، احساس و امنیت صمیمیت،

 از یکی شهری امنیت (.828 :8920 همکاران، و )موسوی کنند یم ایجاد دافعه هم و جاذبه هم که هستند فرصت و تهدید هم

 ردیگ یم خود به خاص مکان که نقشی کالبدی، فضای طراحی نوع است. شهری ساماندهی و اصالحات مباحث در مهم مسائل

 تیامن احساس و ادراک (.899 :8929 همکاران، و )لطفیشود  ناامن یا امن فضا که شود می منجر محدوده یک اجتماعی ابعاد و

 برای الزم شرط .(Németh and Schmidt, 2007: 284) هستندسکونت  قابل و ریپذ ستیز شهر برای الزم یازهاین شیپ

 اجتماعی، مناسبات و تعامالت میزان باشند، داشتهبیشتری  ایمنی ضریب شهرها هرچه .است امنیت شهری، زندگی و حیات

 قرار وحشت و رعب فضای در افراد باشد، ترکم شهرها ایمنی ضریب هرچه بالعکس و بود خواهد بیشتر اقتصادی و فرهنگی

 احساس .(9 :8929 همکاران، و )پوراحمد دننیب یم آسیب کیفی نظر از ویابد  می کاهش مبادالت و مراودات سطح گیرند، می

 مرتبط یکدیگر با این دو مفهوم .است ذهنی و درونی مفهومی است، ینیع و بیرونی مفهومی که امنیت خود برخالف امنیت

  .(881 :8927 )امانپور، رندیپذ یم ریتأث هم از وتند هس

شهرییهاپارک

 عملکرد و اند شده یزیر برنامه مشخص اهدافی با شهری یها طیمح در که هستند شهری سبز فضای از بخشی ها پارک

 اساسی ینقش ها آن متابولیسم درهستند که  شهرها ۀپیکر الینفک و ضروری ءجز فضاها این .دارند برعهده را معینی

 و اجتماعی اقتصادی، نقش شهری یها پارک .کند ایجاد شهرها حیات در جدی اختالالت تواند یم ها آن کمبود که دندار

 یکپارچگی کودکان، پرورش برای مطلوب محیطی روحی، یها یماریب درمان مانند مزایایی با ودارند  اکولوژیکی

 زندگی فضای کیفیت ارتقای برای شاخصی حال عین در و دنکن یم فراهم را ها نیامانند  و فردی آسایش حفظ اجتماعی،

 سطح و حضور افزایش موجب امنیت احساس .(800 :8929 همکاران، و گر کوزه) شوند یم محسوب جامعه توسعه و

، دارد وجود ها آن در شدن دیده و دیدن امکان  که یشهر سبز فضاهای .شود یم ها پارک در اجتماعی نظارت و تعامالت

 وجود که یدرحالشود؛  می ناامنی حس افزایشسبب  پارک اطراف یها وارهید و ها نیپرچ وجود .دارند بیشتری امنیت
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 برخی کنند احساس شهروندان گرا (.801همان: ) شود یم امنیت حسسبب  پارک در مردم نظارت از حاکی یا نشانه

 ابدی یم کاهش امنیت احساس و افزایش جرم از ترس ،دارند بیشتری جرائم دیگر فضاهای در مقایسه با شهری فضاهای

(Mair, 2010: 811.) بلکه ،دهد یم کاهش را پارک فضای از استفاده میزان تنها نه پارک فضای از مردم ترس احساس 

 خصوصی فضاهای از تر یعموم ها پارک که  آنجا از (.Hiborn, 2009: 1) شود یم نیز پارک سریع کردن ترک سبب

 برای زندگی فضاهای) نامطلوب یها تیفعال برای یراحت به که شوند محسوب می ییها مکان ها آن بیشتر تند،هس

 .رندیگ یم قرار مدنظر (نوجوانان ةمجرمان رفتار مانند انواع جرائم رفتاری و مخدر مواد فروشندگان ،هادزد ،هاخانمان یب

 (.809 :8927 همکاران، و فر )نظم است آمده ادامه در 8یزاکینام نظر از کپار امنیت در تأثیرگذار یها شاخص رخیب

 قتل و چاقوکشی های ممنوعالخریدوفروش کا مصرف موادمخدر

 دزدی شرارت، درگیری و بچه یبر بیو ج یقاپ فیک نقض حریم عمومی خانوادگی

 اخاذی و ارعاب ایجاد مزاحمت خیابانی سرقت از وسایل نقلیه

 مصرف مشروبات الکلی و روابط نامشروع (تخریب اموال عمومی)ندالیسم و بندیقماربازی و شرط

کالبدیامنیت

 شامل یکالبد بعد است شده میتقس یاجتماع و یاجتماع-یکالبد ،یکالبد بعد سه به شهری فضاهای در تیامن مفهوم

 و ها یکاربر ةشبان اتیح، کمک به یدسترس، یشهر یفضا ییخوانا، ها آن از یناش یها تیفعال و ها یکاربر یها شاخص

 یالبدک عوامل ،یشهر یها طیمح در معموالً همه، نیا با (.11 :8921 همکاران، و )صادقی است رهیغ و یشهر یها تیفعال

 و دید شیافزا ای اهشک عوامل، نیا ریتأث ۀنحو نیتر مهم معموالً .دارند تیامن احساس اهشک ای شیافزا در را نقش نیشتریب

 موجب زین خطر ۀبالقو منابع برابر در مانع جادیا با توانند یم یشهر یفضا یالبدک عناصر همچنین است. یعموم نظارت

 .آورد یم فراهم را یشتریب ترس بستر هک است یا گونه به یشهر یفضاها یبرخ های ویژگی .شوند تیامن احساس شیافزا

 فرار یبرا یمک انکام و باشد شتریب ها آن در شدن دهید و دنید انکام هک ییضاهاف (8289) ومنین ارکاس ةینظر براساس

 ها نیپرچ و وارهاید شود یم استدالل مثال یبرا رو نیا از ؛آورند یم فراهم مجرمان تیفعال یبرا یمترک لیپتانس ،کنند فراهم

 عنبر، و )علیزاده ندده شیافزا را یناامن حس و شوند یتلق مجرمان شدن پنهان یبرا مناسب یمحل و یکیزیف موانع توانند یم

 :کرد تقسیم روهگ دو به را زمینه این در مطرح های دیدگاه توان یم یکل یبند دسته در (.819 :8921

 امنیت احساس در ذهنی و عینی یها ارزش بر کلی گروه دو قالب در رویکردها این :ها ارزش بر مبتنی رویکردهای .8

 .دارند تأکید جامعه در

 تأثیر افراد رفتار بر فضاها رویکردها، این براساس امنیت: بر فضا و فیزیکی محیط تأثیر رب مبتنی رویکردهای .9

 یطورکل به و فیزیکی و کالبدی شرایط بر ها هینظر این شوند. گرفته کار به او رفتار تنظیم برای توانند یم و گذارند یم

 قرار مدنظر را محیطی طراحی یا خصوصی و ومیعم فضای مانند مفاهیمی و دارند توجه مکان و محیط فضا، یها یژگیو

 ییها نشانه و دارد وجود رابطه ناامنی احساس و سکونت محل میان که است این بر اعتقاد ،ها دیدگاه این در .دهند یم

 تأثیر ۀدربار گذارد. می تأثیر ناامنی احساسبر  اجتماعی، یها نظارت ضعف و سکونت محل کالبدی انحطاط از حاکی

                                                           
1. Amizakin 
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 دفاع بدون فضاهای نظریات، این براساس است. شده مطرح یشمار یب های دیدگاه امنیت، بر فضا و یزیکیف محیط

 زنان اجتماعی امنیت ژهیو به ،اجتماعی امنیت کاهش موجب دارند، جرم وقوع برای بیشتری قابلیت که فضاهایی و شهری

 که  یاجتماع فرایندهای و فیزیکی فضای تعامل به ری،شه امنیت تبیین در، شهرسازی پردازان هینظر از جیکوبز .شوند یم

 همکاران، و )شاطریان دارد توجه موفق و امن محیطی ایجاد در عاملی عنوان به فضا بودن فعال بر و سازند یم را محیط

 یا شکاه بر تواند یم شهری کالبدی ساختار و فرم که دارند دیتأک موضوع این بر پژوهشگران از بسیاری (.819 :8921

 (.Frank et al., 2012: 37) باشد داشته ریتأث امنیت افزایش

یعمممیفضاهادرکالبدیامنیتیهاشاص یینتب.9جدول

یعمممیفضاهادریتامناحساسیهاشاص مختصریینبتهاشاص 

 است. بخش آرامش راحت و یانسان یاسمق و آور اضطراب ی،خال و کران یب یفضا یاسمق

 یاطالعات یها المان
 شتهر  در یگشتتگ  احساس گم مختلف یلدال به که یافراد. دهد یمبه شخص  یتامن احساس ینوع یط،مح از یکون یریتصو

 .هستند یخوب یها طعمه بزهکاران نظر از شوند، یم مواجه مشکل با خود یرمس و یتموقع یصتشخ در و کنند یم
 است. گذاریرتأث یشآسا و یاجتماع روابط ایجاد امنیت، یرهایمتغ در فضا ۀانداز

 .دهد یم یشافزا را پذیری یبآس و یزیکیف برخورد )ازدحام( یتجمع یادز یفشردگ و تراکم ازدحام
 کند. می فراهم را خیزی جرم شرایط فضا فرم دلیل به نکردن رؤیت فضا فرم
 آورد. وجود می را به امنیت احساس ها آن با ارتباط برقراری که ها نشانه دیگر عبارت به و خوانایی و محیطی اطالعات نمادی آلودگی
 .شود یم ناشی محیط رنگ از انسان احساس و ادراک از که نامطلوبی شرایط تمام رنگ آلودگی

 کند. می مهفرا را خیزی جرم وقوع شرایط نامناسب رؤیت و تاریکی نور آلودگی
 .کند یم فراهم را خیزی جرم زمال شرایط محیط در فاضالب و زائد مواد وجود محیطی آلودگی
 .دهد یم افزایش مجرمانه عمل از ناشی یا خواهی کمک صدای نیافتن انتشار دلیل به را خیزی جرم شرایط صوتی یآلودگ

 یدارید یآلودگ
 یفضتا  در را یرفتار اغتشاش و یابد انعکاس یاجتماع یرفتارها ادراک و احساس با تواند یم شهر شکل در یبصر اغتشاش

 .(و غیره یشهر یها خشونت یشافزا )عامل کند یهتوج یهرش
 .دارند شهری فضاهای امنیت ینتأم در مهمی نقش مناسب ارتباطی یها شبکه دسترسی

 .دارند ریتأث امنیت کاهش یا افزایش در ساختمانی طبقات و ابنیه کیفیت ،ها همحل شهری، مناطق وضعیت کاربری و سکونت کیفیت
 .کند می فراهم را انسانی های یتفعال برای الزم شرایط سالم یطمح کنار در متنوع های یتفعال ترکیب ها یتفعال کیفیت

 های همحل در سکونت یفیتک
 فضا مجاور

 (یناهنجار و یکار بزه ) یاجتماع یآنوم و سکونت یفیتک ةرابط

 9312عظیمی،ومرصمصی؛9313همکاران،ولطفی:منبع

 یندهایافر و فیزیکی فضای تعامل موضوع شهری امنیت نییتب در شهری، مطالعات ۀحوز زانپردا هینظر از  وبزکجی

 تأکید موفق و امن یمحیط ایجاد در عاملی عنوان به فضا بودن فعال بر و داده قرار، مدنظر سازند یم را محیط که اجتماعی

 این از طبیعی یها مراقبت و خیابانی یها تیعالف یزیر برنامه خیابان، سطح از فعال ۀاستفاد حرکت، ایجاد وی .کرده است

 استفاده با نیز ییر هیل بیل گروه همچنین .کند یم قلمداد شهری خوب محیط ساختن برای مهمی یها مؤلفه را ها تیفعال

 جادای در کلیدی ییها مؤلفه را آن یها هیال و ها ابانیخ تجمیع کالبدی، بعد بر تمرکز با  SPSS Syntax افزار نرم از

 اند شده پارچهکی شهر الگوی با یخوب به شهری یها طیمح بهترین ،گروه این نظر از است.  کرده معرفی شهری امن محیط

 ؛است شهرسازان توجه مورد کالبدی امنیت موضوع (.91 :8920 همکاران، و )سلیمانیاند  داده ترویج را عمومی امنیت و

 شود. می کالبد و محیط مطلوبیت و کارایی افزایش جهیدرنتو  ندانشهرو رضایت احساس و آرامش ،آسایش سبب زیرا
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پژوهشنظریمدل.9شک 

مطالعهةمحدود
 )باغ دآبادیمج باغ نام با  محلی در بوستان این است. شده واقع 2 ةناحی و 0ة منطق در و تهران شرقی شمال در پلیس بوستان

 پل یک با پارک قسمت دو .شد احداث 8919 سال در ،است شده تقسیم قسمت دو به متری 91 یخیابان کمک به که (اناری

 برای است. بوده معروف اناری باغ به انار فراوان درختان داشتن دلیل به این بوستان، شمالی بخش .دارند ارتباط با هم پیاده عابر

 :8911 )خاکی، ندا هکرد گذاری نام پلیس بوستان را بوستان این پلیس ةهفت در آن افتتاح دلیل به و بوستان این در امنیت افزایش

 استخرهای هم، بر عمود عرضی و طولی محورهای ،بوستان این در است. یایران های باغ سبک به بوستان این طراحی (.881

 نامنظم صورت به فرعی 9 هدرج رمعاب تنها .خورد یم چشم به هندسی منظم و مستقیم یها راه آب، جریان با همراه دار هیزاو

 سرو و کاجدرختان  انواع شامل این بوستان گیاهی پوشش .دانست منظم را آن طراحی سبک توان یم تقریباً اند که شده طراحی

 181.119 پارک این مساحت است.و غیره  توت زیتون، شمشاد، زرد، یاس زرشک، هندی، میخک بیدمجنون، اقاقیا، تبریزی،

 شهدای مقبره دارای بوستان این.است هکتار 90 حدود جنوبی ةقطع و هکتار 97 حدودآن  شمالی ةقطع که است مترمربع

 ،نما آب برکه، آالچیق، ورزشی، زمین بازی، زمین بوفه، ،تئاتر یآمف بعدی، شش سینما کتابخانه، هرمز، تاریخی عمارت گمنام،

  .(8911، تهران شهر سبز فضای و ها بوستان ازمان)س است بهداشتی سرویس و مسجد ،یساز بدن وسایل چشمه،

 

تهران4ةمنطقدرپلیسبمستانمطالعهممردةمحدود.6شک 

پژوهشروش
 که صورت بدین ؛است شده  استفاده میدانی و ای کتابخانه ۀشیو دو از آن در که است پیمایشی-توصیفی پژوهش حاضر

 است. شده  استفاده ای کتابخانه مطالعات ازپژوهش  ینظر مبانی و اتادبی پیشینه،بارۀ در اطالعات آوری جمع یبرا
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  انجام لیکرتة پرسشنام از استفاده با ،پژوهش سؤاالت به یابیدست یبرا مطالعه مورد ةمنطق در یدانیم اطالعات یگردآور

 قضاوت با رحلهم این که است شده  استفاده یصور و محتوایی روایی روش از ،پرسشنامه روایی برای .است شده

 19/9 کرونباخ یآلفاکمک  نیز به پرسشنامه پایایی .شد دییتأپژوهش  های سؤال ۀدربار دانشگاه(استادان ) متخصصان

 تابستان و بهار در که بود پلیس بوستان از کنندگان استفاده همة ،پژوهش آماری ةجامع .آمد دست به ها شاخصهمة  برای

  .اند کرده هاستفاد بوستان این فضای از 8921

 حجم اب ای نمونه میدانی،–توصیفی های پژوهش برای که  آنجا از و نیست مشخص و محدود یآمار ةجامعباید توجه داشت که 

 نفر 999، نمونه تعیینبرای  نتایج صحت افزایشمنظور  به پژوهش این در (،22 :8912 )دالور، است ضروری نفر 899 حداقل

 ادبیات و مبانی در شده انجام مطالعات با .فاده شداست SPSS افزار نرم از پرسشنامه دادهای حلیلت و تجزیه برای .شدند انتخاب

 درنظر پژوهش این در وابسته( )متغیر امنیت احساس برای شاخص سه و مستقل( )متغیر کالبدی شاخص سه تیدرنها موضوع

 است. آمده اجتماعی امنیت احساس  و بدیکال ساختار یها شاخص و ابعاد نیتر مهم، 9 جدول در است. شده گرفته

اجتماعیامنیتاحساسیهاشاص وابعادینترمهم.6جدول   

هاشاص  مفهمم ریمتغ  کرونباخیآلفا پژوهشگر   

یکالبد ساختار  

یکالبد  

یعموم ونقل حمل به یدسترس  

 8929 همکاران، و لطفی
 8921 ،صبوری و رحیمی

 8920، همکاران و گلی
 

M. Mahrous et al., 2018 
Mak and Jim, 2018 

17/9  
فضا فرم  

خدمات به یدسترس  
فضا اسیمق  

یدسترس کنترل  

تیفعال  
مناسب تیجمع تراکم  

11/9 مجاور های همحل در سکونت تیفیک   
ها یکاربر تنوع  

یبصر تیفیک  

یبصر یآلودگ  

71/9  

شدن دهید امکان  
نور یآلودگ  

ینماد یآلودگ  
یطیمح یآلودگ  
یصوت یآلودگ  

 امنیت احساس
 اجتماعی

 یبصر آزار

 نامناسب یها نگاه

 8929 همکاران، و گر کوزه
 8929 همکاران، و آقایی
 8929 همکاران، و لطفی

 8929 همکاران، و پوراحمد
 8927 حسینی، و عنابستانی

17/9  

 ناهنجار روابط ۀمشاهد

 دختران از فتنگر عکس

 موادمخدر عیتوز

 یناموس یها مزاحمت

 لسانی آزار

نامناسب الفاظ  

72/9  

آزاردهنده یکالم ةرابط  

نامناسب یها یشوخ  

افترا و نیتوه  

ادیز یسروصدا  

یکیزیف آزار  

نزاع و دعوا  

71/9  

زدن تنه  

رهایمس سدکردن  

یریزورگ  

یجنس یتعد  

  
اموال سرقت  

  

  
ادهیپ و سواره تداخل  
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یپژوهشهاافتهی 
 در افراد درصد( 09)  نفر 21 .بودند زن درصد( 1/98) نفر 09 و مرد (درصد 1/71) نفر 817 ،شوندگان پرسش مجموع از

 زا همچنین .بودند مجرد رصد(د 1/19) نفر 891 ،دهندگان پاسخ تأهل وضعیت نظر زا .قرار داشتند 09 تا 99 سنی گروه

 آزمون از تحقیق متغیرهای بودن نرمال ندآزمو برایداشتند.  لیسانس درصد( 1/91)نفر  79 ،دهندگان پاسخ میان

 .(9)جدول  است شده استفاده اسمیرنوف -کولموگروف

پژوهشیهادادهبرایاسمیرنم -کملممیرو آزممننتای .3جدول

(sig)یدارامعنسطحKolmogorov-Smirnov Zریمتغ
 980/9 911/8 یکالبد ساختار

 090/9 171/9 اجتماعی امنیت احساس

 

 از ها داده گفت توان یم ،است 91/9 از بیشتر بررسی مورد متغیرهای از هریک برای معناداری سطوح اینکه به توجه با

 با پژوهش این رد .کرد استفاده پارامتریک یها آزمون از توان یم نیز متغیرها ندآزمو برای اند. کرده پیروی ینرمال توزیع

 از بیشتر معناداری سطح آزمون این در شد. استفاده اول ةفرضی بررسی برای t آزمون از متغیرها بودن نرمال به توجه

 ۀکنند بیان ،باشد 91/9 از کمتر سطحاین  که صورتی دراست.  کالبدی ساختار وضعیت بودن مطلوب ۀدهند نشان، 91/9

 وضعیت ،باشد بیشتر 9 از میانگین که صورتی در همچنین .است پلیس پارک کالبدی ساختار وضعیت نامطلوب وضعیت

 کالبدی راساخت نامطلوب وضعیت ۀدهند نشان ،باشد کمتر 9 ازمیانگین  که صورتی در مطلوب است. پارک کالبدی ساختار

 میانگین همچنین و است 91/9 از کمتر ها شاخصهمة  یدار معنا سطح نآ در که 0 جدول به توجه با .است پارک

 پلیس پارک کالبدی ساختار وضعیت نبودن مطلوب بر مبنیپژوهش  H1 ةفرضی ،است کمتر 9 متوسط حد از ها شاخص

 .شود یم رد H0 ةفرضی و دییتأ

پلیسپارکدریکالبدساصتاریهاشاص یتوضعیبررسبرایtآزممنةیجنت.4لوجد

میانگین
ةدرج

آزادی

انحرا 

معیار

میانگین

انحرا 

معیار

t sig 

17سطحدرتفاوت

 اطمیناندرصد

 بیشترین کمترین

 کالبدی ساختار
یکالبد  11/9 821 101/9 909/9 198/79 999/9 19/9 21/9 
تیفعال  91/8 821 909/9 981/9 917/71 999/9 98/8 91/8 

 10/9 10/9 999/9 819/91 971/9 918/8 821 12/9 یبصر تیفیک

 

 از میانگین اگر که تفاوت این با شد. استفاده t آزمون از فرضیه بودن متغیره تک به توجه با، دوم ةفرضی بررسی برای

 همة معناداری سطح ،آزمون این در نکهیا به توجه با است. بیشتر ناامنی احساس ۀدهند نشان باشد، بیشتر (9) متوسط حد

 ،است بیشتر متوسط حد از امنیت احساس سنجش برای شده یبررس شاخص سه میانگین و 91/9 از کمتر ها شاخص

 .شود یم تأیید مذکور پارک کاربران میان در کم امنیت احساس بر مبنی H1 ةفرضی
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پلیسپارکدرامنیتاحساسیهاشاص یتوضعیبررسبرایtنآزممةیجنت.7جدول

میانگین
درجة
آزادی

انحرا 
معیار

میانگین
انحرا 
معیار

t sig 

17سطحدرتفاوت
 اطمیناندرصد

 بیشترین کمترین

 امنیت احساس
یبصر آزار  89/0 821 912/9 998/9 111/812 999/9 12/0 22/0 
 01/0 91/0 999/9 792/808 992/9 091/9 821 09/0 لسانی آزار
 70/9 19/9 999/9 019/897 991/9 077/9 821 77/9 فیزیکی آزار

 

 ایفا اجتماعی امنیت احساس در مؤثری نقش تواند یم پارک کالبدی یها شاخص از کی کدام که مقوله این بررسیبرای 

 در که است این در چندمتغیره رگرسیون با خطی رگرسیون تفاوت .شد استفاده چندگانه خطی رگرسیون روش از کند،

 شناسایی امکان و کنیم ینیب شیپ را وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای از هریک مستقیم تأثیر میتوان یم تنها رگرسیون،

 تأثیرات بر عالوه میتوان یم چندمتغیره رگرسیون کمک به نیست. فراهم وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای غیرمستقیم تأثیرات

 رگرسیونی تحلیل ، 1 جدول .کنیم اساییشن وابسته متغیر بررا  مستقل متغیرهای از هریک غیرمستقیم تأثیرات مستقیم،

 به توجه با اول، ةمرحل در .دهد نشان می مستقل متغیر عنوان به پلیس پارک فضاهای کالبدی ابعاد بر مشتملرا  چندمتغیره

 یتأثیر، بصری کیفیت شاخص و فعالیت متغیر (،کالبدی) فیزیکی متغیرهایمشخص شد،  91/9 از کمتر معناداری سطح

 ضریب با بصری کیفیت و  B=917/9 ضریب با کالبدی متغیر میان این در .دارند اجتماعی امنیت احساس بر مستقیم

981/9=B  811/9 ضریب با نیز فعالیت متغیردارند.  ای فزاینده مستقیم تأثیر- =B دارد. ای کاهنده مستقیم تأثیر  

یکالبدیارهایمعبارتبطمیاجتماعیتامنةکنندیینتبیمنیریرسمدلیرتأثی ضرا.2جدول


یرتأثضری 

 Bیراستانداردغ

یرتأثضری 
Betaاستاندارد

 tsigمقدار

 کالبدی ساختار
یکالبد  981/9 917/9 912/9 998/9 
تیفعال  810/9 981/9 091/9 999/9 

 999/9 -077/9 -811/9 109/9 یبصر تیفیک
 

 برای شد. استفاده پیرسون بستگی هم مونزآ از امنیت احساس بر پلیس پارک کالبدی ساختار تأثیر بررسی منظور به

 پیرسون بستگی هم آزمون از نیز امنیت حساسا و پلیس پارک کالبدی ساختار پژوهش متغیر دومیان  دار معنا ارتباط آوردن دست به

 ضریب اگر .است متغیر دو ارتباط و امعنبود دهندۀ ن نشان ،باشد 91/9 از بیشتر یدار معنا ضریب اگر ،آزمون این درشد.  استفاده

 دو میان پیرسون بستگی هم ضریب .است پژوهش متغیر دومیان  معنادار ارتباط و رابطه دهندۀ نشان ،باشد 91/9 از کمتر یدار معنا

 و 920/9 بربرا اجتماعی امنیت احساس با پلیس پارک در (بررسی مورد شاخص سه مجموع) کل کالبدی ساختار معیارهای متغیر

 بین، گفت توان یم اطمیناندرصد   22 با ،است 98/9 از کمتر شده محاسبه خطای که آنجا از .است (999/9) معناداری سطح

 .دارد وجود مستقیمی و معنادار ةرابط شهروندان اجتماعی امینت احساس و پلیس پارک کالبدی ساختار

یتامناحساسویکالبدساصتارةرابطآزممنبراییرسمنپیبستگهمآزممنةیجنت.5جدول

sig R 
 کالبدی ساختار

999/9 920/9 
 امنیت احساس
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یرییجهینت
 شهری، یها بوستان و ها پارک در امنیت دارد. یا ژهیو اهمیت شهری سبز فضاهای از بخشی عنوان به ها پارک امنیت

 بر حاضر پژوهش .کند یم تبدیل شاخص و موفق فضاهایی هب را ها آن و داشت خواهد دنبال به را ها آن پویایی و سرزندگی

 ارزیابی به شهری سبز فضاهای از بخشی عنوان به ،ها بوستان و ها پارک در پرسشنامه ةتهی و مکتوب اسناد و منابع ةپای

 وری استضر است. پرداخته فضاها این از کنندگان استفاده دیدگاه از امنیت احساس و اجتماعی امنیت یها شاخص ةرابط

 زمان مرور به ،ها مکان این در امنیت نبود صورت در زیرا ؛شود خاصی توجه ها پارک در امنیت احساس و امنیت ةمسئل به

 جمله از نیز پلیس پارک .شوند یمتبدیل  بزهکارانه رفتارهای برای اصلی مکانیبه  و دور خود اصلی کارکرد از فضاها این

 اینرو  ؛ از ایناست شده تبدیل اجتماعی نابهنجار افراد برای مناسب مکانی به که است تهران شهر عمومی فضاهای

 سه از پژوهش این در .است پرداخته شهروندان امنیت احساس بر پلیس پارک کالبدی ساختار تأثیر بررسی به پژوهش

 بصری امنیت لسانی، امنیت شاخص سه از و کالبدی ساختار بررسی برای بصری کیفیت و( فیزیک) کالبد فعالیت، شاخص

 .شد استفاده شهروندان میان در اجتماعی امنیت احساس سنجش برای فیزیکی امنیت و

 امنیت احساس میزان و نامطلوب پلیس پارک در کالبدی یها شاخص پلیس بوستان در، پژوهش نتایج براساس

 مشاهده مستقیمی و معنادار یآمار ةرابط امنیت احساس و کالبدی ساختارمیان  همچنین .استکم  نیز شهروندان

 اجتماعی امنیت احساس رب مستقیمی تأثیر، بصری کیفیت شاخص و فعالیت متغیر (،کالبدی) فیزیکی متغیرهای .شود یم

 ،است داشته دنبال به را شهری فضاهای از استفاده برای تقاضا ،زندگی نوع تنوع و شهرها گسترش اینکه به توجه با .دارند

 نتایج با توجه به .شود یم محسوب یزیر برنامه مهم الزامات از شهروندان امنیت احساس و کالبدی منیتا ةمقول به توجه

توجه شود و اقدامات الزم صورت   امنیت حس افزایش برای پلیس پارک کالبدی ساختار به ی استضرور ،پژوهش

بتوان  نوین راهکارهای ةارائ با تا دنشو یبند تیاولو و شناسایی رگذاریتأث عوامل و معیارهاباید همة  منظور بدینبگیرد. 

 همکاران و لطفی  یها افتهی با پژوهش این نتایج داد. افزایش را فضا این در سرزندگی و حضوربستر  و مدیریت را امنیت

 امنیت احساس بعد در دارد. تطابق شهروندان امنیت احساس بر کالبدی ساختار یها مؤلفه ریتأث بر مبنی (8920)

 احساس بر بصری و کالبدی کیفیت ریتأث بر مبنی (8921) صبوری و رحیمی یها افتهی با پژوهش این نتایج روندانشه

 پژوهش با شهری سبز فضاهای در حضور از شهروندان امنیت احساس بعد در همچنین دارد. خوانی هم شهروندان امنیت

 آزار بصری، آزار یها شاخص ریتأث میزانبارۀ دروهش همچنین نتایج این پژ .ستراستا هم  (8921) همکاران و صادقی

 تهران ملت پارک در امنیت میزان کاهش بر (8929) همکاران و کالجی گر کوزهپژوهش  نتایج با فیزیکی آزار و لسانی

 دارد. خوانی هم

 احساس بر یکالبد ساختار ریتأث شناسایی برای توان یم را زیر هاینهادشپی ،پژوهش یها افتهی براساس درمجموع

 یساز نهیزم پارک، فضای در مداربسته دوربین قراردادن ،انمعتاد با پارک نگهبانانرفتار  :ارائه کرد شهروندان امنیت

 و ها شاخه ارتفاع بر نظارت ،نورپردازی و دید از دور نقاط حذف پارک،مناسب بهداشتی  وضعیت بهبود ،ها خانواده حضور

 اجتماعی امنیت برای مهمی یها گام دنتوان یمکه  مرتفع سطوح حذف و پذیر آسیب هایفضا بر بیشتر نظارت ،ها درختچه

 د.نباش پلیس پارک در
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منابع
 ،(«اهواز شهر کالن موردمطالعه:) انشهروند اجتماعی امنیت احساس و شهری توسعة بین رابطة سنجش» (.8927) سعید امانپور،

  .891-888 صص ،99 شمارۀ انتظامی، جغرافیای پژوهشنامة

 نشریة ،«شهری طراحی از گیریبهره با عمومی فضاهای در امنیت احساس ارتقای» (.8920) حقی محمدرضا و محمدسعید ایزدی،

 .89-1 صص ،9 شمارۀ شهرسازی، و معماری-زیبا هنرهای

 یک ةمنطق موردپژوهی:) پایدار اجتماعی امنیت راهبرد تدوین و سنجش» (.8929) رئیسی حسین و احمد پوراحمد، پرویز، آقایی،

 .79-01 صص ،1 شمارۀ انتظامی، جغرافیای فصلنامة ،«(تهران شهرداری

پارک مطالعه: مورد )نمونة عمومی فضاهای امنیت ارتقای در تأثیرگذار هایمؤلفه» (.8920) بلوری زهره و رحیم آنامرادنژاد، بردی

 .811-898 صص ،92 شمارۀ محیط، آمایش فصلنامة ،«(آمل شهر های

 )مطالعة ایران مرزهای امنیت بر تأثیرگذار اجتماعی و سیاسی های مؤلفه بررسی» (.8927) میرساردو طاهره و معصومه برزگر،

 .907-998 صص ،9 شمارۀ ،(ایمنطقه ریزیبرنامه) جغرافیا مجلة ،«شرقی( مرزهای موردی

 راهبردی. مطالعات ۀپژوهشکد انتشارات تهران: راهبردی، تمطالعا پژوهشکده ترجمة ،هراس و ها دولت مردم (.8971) باری بوزان،

 امنیت سطح سنجش و بررسی عمومی فضاهای :شهری امنیت» (.8929) بهنمیری مهدیان معصومه و علی مهدی، احمد، پوراحمد،

 .90-8 صص ،1 شمارۀ اجتماعی، نظم و امنیت راهبردی هایپژوهش ،«قم شهر 9 ةمنطق در شهری هایپارک

 جغرافیا، فصلنامة ،«اجتماعی امنیت بر آن تأثیر و تهران شهر های پارک فضاسازی» (.8929) حقیقت محمود و مسعود ،تقوایی

 .818-818 صص ،00 شمارۀ

 ،«پایدار ةتوسع رویکرد با زاهدان شهر ملت پارک در اجتماعی امنیت سنجش» (.8912) ولی انیسه و حمزه آراسته، آمنه، زهی، حسن

 .8291-8112 صص ،0 شمارۀ ،زیست محیط علوم مطالعات

 0 منطقة سیپل پارک :لعهمطا مورد) ها پارک در تهران یاحتمال زلزلة از پس موقت اسکان یها روش یبررس (.8911) راضیه خاکی،

 .بهشتی شهید دانشگاهتهران:  علیرضا فالحی،: راهنما استاد ،معماری رشتة ارشد کارشناسی نامة پایان ،(تهران

 ویرایش. نشر انتشارات تهران: چهارم، ویراست ،یتیترب علوم و یشناسروان در قیتحق روش (.8912)  علی دالور،

 موردی: )نمونة آن بر مؤثر فیزیکی عوامل بررسی و شهری عمومی فضاهای در زنان امنیت» (.8921) صبوری صابر و لیال رحیمی،

 .77-92 صص ،0 شمارۀ پانزدهم، سال زنان، شناختی  روان اجتماعی مطالعات فصلنامة ،«(تبریز گلی ائل پارک

 سایت از برگرفته (.8911) تهران شهر سبز فضای و هابوستان سازمان
http://parks.tehran.ir/default.aspx?tabid=92&ArticleId=769 

 شهر، هویت نشریة  ،«شهری فضای گیری شکل در مختلف نیروهای تأثیر بررسی» (.8912) نامداریان احمدعلی و علی سلطانی،

 .899-899 صص ،7 شمارۀ

 موردی: )نمونة شهری فضاهای امنیت در طراحی کیفیت تأثیر سنجش» (.8920) پاکروان افسانه و احمد آفتاب، علیرضا، سلیمانی،

 .07-99 صص ،07 شمارۀ دوازدهم، سال سرزمین، جغرافیای فصلنامة ،«ارومیه( خمینی امام خیابان

 فضاهای در زنان اجتماعی امنیت احساس سنجش» (.8921) حسینی سادات نرجس و مهران زاده، سهراب محسن، شاطریان،

 .821-879 صص ،01 ۀشمار ،اجتماعی امنیت مطالعات فصلنامة ،(«پرند موردی: ةنمون) جدید شهرهای عمومی

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9be44b4780f50068e605696413859af4/search/efcb2944d93d08b3bdfad6f8cf40a6b3
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9be44b4780f50068e605696413859af4/search/efcb2944d93d08b3bdfad6f8cf40a6b3
http://parks.tehran.ir/default.aspx?tabid=92&ArticleId=769
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 منظور به شهری امنیت تأمین بر مؤثر عوامل ارزیابی» (.8921) حقیقی ذاکر کیانوش و سهیل اردکانی، سبحانی نرگس، صادقی،

 دهم، سال شهر، هویت فصلنامة ،«تهران( ساعی پارک :موردی )مطالعة شهری عمومی فضاهای در انبانو حضور افزایش

 .70-11 صص ،97 شمارۀ

 نامة پایان ،تهران 1 ةمنطق شهروندان تیامن احساس بر الله پارک یکالبد ساختار ریتأث یبررس (.8927) نازنین کنان، کوزه صحتی

 .بهشتی شهید دانشگاهتهران: محمد تقی رضویان، : راهنما استاد شهری، مایشآ گرایش جغرافیا رشتة ارشد کارشناسی

 ،«مشهد 2 ةمنطق های پارک بر تأکید با جرم وقوع در شهری فاعد بی فضاهای نقش» (.8921) عنبر سیدحسین و کتایون علیزاده،

 .819-808 صص ،92 ۀشمار ،هشتم سال ،شهری ریزیبرنامه و پژوهش ةنشری

 حصار سرخه پارک های پهنه موردی: ةمطالع) شهری عمومی فضاهای در امنیت ادراک» (.8921) دانشمهر حسین و علیرضا کریمی،

 .891-27 صص ،98 شمارۀ شهری، مطالعات فصلنامة ،(«تهران شهر

 عمومی سبز فضاهای در اجتماعی امنیت احساس میزان شسنج» (.8929) آقایی پرویز و سعید ضرغامی، لطفعلی، گر، کوزه

 .811-892 صص ،7 شمارۀ انتظامی، جغرافیای هایپژوهش ،«تهران( ملت پارک موردپژوهی:)

 امنیت راهبردهای بندی لویتوا و تحلیل» (.8929) رویشید اهلل هدایت و مریم بیرانوندزاده، فرضعلی، سردری، ساالری اکبر، کیانی،

 .891-897 صص ،89 شمارۀ خشک، مناطق جغرافیایی مطالعات ،«زابل شهر فضاهای محیطی

 سال ،راهبردی مطالعات پژوهشکدۀ فصلنامة قاسمی، محمدعلی ةترجم ،«امنیت شناسیجامعه سویبه» (.8910) کوین کلمنتس،

 .989-918 صص ،9 ۀشمار هشتم،

 در زنان اجتماعی امنیت احساس در مؤثر عوامل» (.8920) یاسمن مقدم، رمضان و عاطفه بقالی، فتح ،بهنام زاده، قاسم ،علی گلی،

 .891-27 صص ،12 شمارۀ هجدهم، سال زنان، راهبردی مطالعات ،«شهری عمومی فضاهای

 موردی ةمطالع) عمومی فضاهای در امنیت احساس بررسی» (.8929) پور ساسانی محمد و رحیم آنامرادنژاد، بردی صدیقه، لطفی،

 .11-92 صص ،82 ۀشمار ،شهری ریزیبرنامه و پژوهش ةمجل ،(«شیراز شهر کالن

 احساس در آن تأثیر و عمومی فضاهای کالبدی هایمؤلفه ارزیابی» (.8920) واحدی حیدر و رحیم آنامرادنژاد، بردی صدیقه، لطفی،

 .819-898 صص ،8 شمارۀ چهارم، سال اجتماعی، نظم و امنیت راهبردی هایپژوهش ،«بابلسر نشهروندا اجتماعی امنیت

 مطالعات ۀپژوهشکد :تهران ،دوم چاپ راهبردی، مطالعات پژوهشکده ةترجم ،یمل تیامن ریمتغ ۀچهر (.8972) رابرت ماندل،

 .راهبردی

 موردی: )مطالعة شهری فضاهای امنیت یارتقا در البدیک و محیطی عوامل نقش» (.8921) عظیمی سارینا و نفیسه مرصوصی،

 .810-897 صص ،19 شمارۀ جغرافیا، فصلنامة ،(«تهران شهرداری 1 ةمنطق

 .امیرکبیر انتشارات تهران: نهم، چاپ ،یفارس فرهنگ (.8971) محمد معین،

-شاخص محوریت با کودکان برای محیطی امنیت ایجاد جهت بهینه راهکارهای تدوین» (.8927) زارعی مجید و اقبال رؤیا، مقدم

-78 صص ،99 شمارۀ شهری، مدیریت مطالعات فصلنامة ،«عودالجان( محلة )موردپژوهی: کودکان مطلوب فضای های

19. 
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