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مقدمه
 است یافته توسعه کشورهای از بیشتر برابر چهار توسعه درحال کشورهای در جمعیت افزایش میانگین دهد می نشان هاآمار

(Goussous and Tayoun, 2020). های سیاست  برخی جمعیت، رشد کنار در کشورها این شهری مشکالت دیگر از 

 گسترش آن تبع به و شهری جمعیت رشد با بنابراین (؛81 :1392 همکاران، و حسینی) ستشهرها  گسترش در اشتباه

 9/2 از شهری جمعیت فعلی روند ةادام با است شده بینی پیش که طوری به ؛یافته افزایش شدت به نیز مهاجرت شهرنشینی

 سرعت این (.Han, et al., 2009: 133) رسید خواهد 2030 سال در نفر میلیارد 5 به 2000 سال در نفر میلیارد

 مختلف ابعاد در جدی بسیار های چالش با را شهرها توسعه، درحال کشورهای در ویژه به ،گذشته سال 50 در کننده خیره

 وضعیت بررسی (.Mcdonald, et al., 2009: 63) است کرده رو هروب ها آن مانند و محیطی زیست اجتماعی، کالبدی،

 نتایج از یکی  (.83 :1399 همکاران، و حسینی) است گذشته های دهه در شهرنشینی شتابان رشد ةدهند نشان نیز ایران

 اسکان مناطق ظهور ،ایران جمله از توسعه درحال کشورهای در ویژه به و جهانی سطح در برنامه بی و شتابان رشد این

 نفر هفت هر از متوسط طور به حال حاضر در ،اند کرده اعالم جهانی های سازمان که آماری براساس است. غیررسمی

 نشان را نفر سه هر ازای به نفر یک توسعه درحال کشورهای در آمار این که است نشین حاشیه نفر یک زمین ةکر جمعیت

 ملل سازمان بشر اسکان ةبرنام .است افزایش حال در نیز کنونی وضعیت در رقم این (.1398 همکاران، و افسری) دهد می

 بینی پیش نفر میلیارد 2 حدود را 2030 سال در نشینان حاشیه جمعیت جهان، سراسر در جمعیت رشد به توجه با نیز متحد

 و بررسی مختلف های جنبه از غیررسمی اسکان موضوع ،اخیر های سال در (.UN. Habitat, 2005) است کرده 

 این امنیت موضوع غیررسمی اسکان مناطق در مهم موضوعات از یکی است. شده مطرح آن بارةدر مختلف های دیدگاه

 تعرض هرگونه از را خویش حریم بشری، ةجامع آحاد آن در که امنیت ةاید .(150 :1399 صادقی، و خلیجی) است مناطق

 تردید بی .هستند آن به رسیدن انتظار در همواره ها انسان که است ییواال آرمان ،کنند حس ایمن و رها آزاد، تهدید، و

 ابعاد تمام در امنیت نیست. امنیت عنصر از تر مهم جامعه یک استعدادهای شکوفایی و توسعه پیشرفت، برای عنصری هیچ

 نظر به بدیهی قدر آن امنیت ةانگار حال، عین در .گیرد میبررد را بشر زندگی ابعاد تمام و است حاضر داافر روزانه زندگی

 اما ،است جامعه ذاتی و دارد وجود امنیت چراکه ؛دهیم نمی خود به زحمتی آن ةدربار پرسش و تأمل برای که رسد می

 ؛هستند بررسی و آزمون نیازمند بیشتر که هستند هایی آن چیزها ترین بدیهی ،کند می عنوان کوستلر که طور همان

 ,Alemi) است انسانی ةتوسع به نیل برای گام اولین شهرها در امنیت معتقدند نظران صاحب از بسیاری که طوری به

 (.238 :1399 ،پور امان) کند تضعیف جدی شکلی به را شهری پایداری ةگسترد اهداف است ممکن ناامنی و (113 :2008

 از شهری فضاهای حیات و سرزندگی در اصلی های لفهؤم از که است شهری فضاهای امنیت امنیت، مهم ابعاد از یکی

 :1399 ،پور امان) شود می مطرح شهرها پایدار ةتوسع در مهم موضوعی ةمنزل به و شده محسوب روانی و فیزیکی نظر

 حضور کاهش سبب درنتیجه و است ثیرگذارأت شهری ناهنجار رفتارهای بروز در شهری فضاهای در امنیت نبود (.238

 Mak؛135 :1397 همکاران، و فر نظم) دهد می کاهش را فضا سرزندگی میزان و شود می شهری فضاهای در شهروندان

and Jim, 2018 )با و کند می مختل روزمره زندگی در را سالمتی و نشاط شهری فضاهای و مکان ناامنی بنابراین ؛ 

 امنیت تأمین .دارد دنبال به جامعه ایبر را بسیاری های هزینه عمومی مشارکت و فرهنگی رشد راه سر بر مانع ایجاد
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 زیرا دارد؛ فراوانی اهمیت ،مناطق این خاص های ویژگی به توجه با غیررسمی اسکان مناطق در شهری فضاهای

 های ویژگی و مکان تأثیر راستا این در است. ناپذیر اجتناب امری مناطق این ةتوسع و امنیت میان متقابل پیوستگی

 بعد در راهبردی مطالعات و ها پژوهش ضعف که درحالی ؛است مهم بسیار ها سکونتگاه این در امنیت کالبدی-فضایی

 و نهادسازی ماندن مسکوت موجب آن، ماهیت بارةدر کافی دانش و شناخت و بینانه واقع های نگرش نبود ،امنیت مکانی

 موجود مشکالت و ها پدیده ظهور و بروز روند شناخت بدون که آنجا از است. شده پدیده این با مواجهه برای الزم تدارک

 فضایی امنیت تکامل و تکوین ،گیری شکل فرایند شناخت یافت، دست کاربردی و واقعی های حل راه ةارائ به توان نمی

 و آتی های پژوهش برای ریبست مسائل، تر عمیق تحلیل و فکری شناخت ةحوز به دادن عمق ضمن تواند می (بنیاد مکان)

 این هدف رو این از شود؛  تلقی کشور ناامن و خیز جرم مناطق در مقتضی و مناسب راهبردهای اتخاذ و گیری تصمیم

 تکامل و گیری شکل فرایند تبیین ،فضایی  امنیت گیری شکل در گذارتأثیر های لفهؤم ترین مهم بررسی ضمن مطالعه

 .است خاص طور به غیررسمی اسکان مناطق در و عام طور به شهری یها سکونتگاه در فضایی امنیت

نظريمبانی
1رسمیغیراسکا 

 ،شهر حلب نشینی، زاغه ،نشینی آلونک مانند دیگری های نام با که هستند یاجتماعات نشینی حاشیه یا غیررسمی اسکان

 «Informal Settlements» مانند یا نامتعارف، یا ضابطه بی خودی، خودبه مختار،خود  کنترل بدون گاه سکونت ،آباد حلبی

 هایی مکان به غیررسمی اسکان مناطق .شود می نامیده ها آن مانند و فرانسه زبان در «Bidonvitle» انگلیسی، زبان در

 ناپایدار شهرنشینی از ای شیوه و غیررسمی مشاغل با موارد بیشتر در و درآمد کم اقشار از تجمعی با که شود می اطالق

 و سلمی کیانی) روند می شمار به اجتماعی های آسیب برخی ساز زمینه موارد، از بسیاری در ها ویژگی این که هستند همراه

 که است توسعه حالدر کشورهای بیشتر در شهری رشد رایج شکل غیررسمی اسکان درواقع (.166 :1399 همکاران،

 Zeilhofer and) شوند می اشغال شده ریزی برنامه نه و غیررسمی صورت به مناطق بیشتر در مسکن به شدید نیاز دلیل به

Topanotti, 2008: 14.) دلیل آن  عبمنا یبرخ .دارد وجود تلفیخم های دیدگاه مناطق این گیری شکل علل با ارتباط در

 ,Sietchiping) دانند یم ساکنان یاقتصاد مشکالت و نییپا تیفیک با یها خانه ت،یمالک حقوق و نیزم  تیمالکرا 

 جمعیت افزایش و شهرنشینی فرایند گرفتن پیشی حاصل غیررسمی اسکان که ندمعتقد پژوهشگران از دیگر برخی .(2005

 و مسکن تأمین و ریزی برنامه برای کافی توان یا ظرفیت مسئول، نهادهای و ها سازمان  که مفهوم این به است. شهری

 تمرکز اصلی شهر از دورشدن با ترتیب این به .ندارند را شهری جمعیت به خدمات ةارائ همچنین و الزم های زیرساخت

 کاهش ساز و ساخت بر نظارت و کنترل به تعهد و مدیریتی سیستم اقتدار اندازه هر و شود می کمتر رسمی های سکونتگاه

 مرتبط مطالعات به با توجه (.90 :1385 اسدی، و پور برک) شود می بیشتر غیررسمی های سکونتگاه گسترش امکان ،یابد

 نهادی، فرهنگی، اقتصادی،-اجتماعی ةگان شش ابعاد در را علل این توان می غیررسمی اسکان مناطق گیری شکل علل با

 .(Adjei Mensah, 2014; Billah, 2012 ؛1397 همکاران، و نژادحاتمی) کرد بندی تقسیم تاریخی و سیاسی فیزیکی،

                                                            
1. Informal Settlements 
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 فرایند تمایز سبب نوعی به و بوده گذارتأثیر ها آن امنیت گیری شکل در که غیررسمی اسکان مناطق های ویژگی از یکی

 مدل و رسمیغیر اسکان مناطق در اسکان ماهیت ،شود می رسمی  اسکان مناطق با مناطق این در امنیت گیری شکل

 هستند. یکدیگر از متفاوت کامالً غیررسمی و رسمی های سکونتگاه ةعتوس مدل درواقع است. آن در ها سکونتگاه ای توسعه

 سه در که منسجم فرایند کی طی با که رسمی اسکان مناطق برخالف ،کند می عنوان نیز (2008) ماکدو که طور همان

 غیررسمی اسکان مناطق در ،شود می منتهی سکونت به نهایتدر و شروع ساختمان و زیرسازی ،زمین  مالکیت ةمرحل

 به درنهایت و زیرسازی ساختمان، به و شروع زمین اشغال با آغازین ةنقط و یابد می تغییر مرحله چهار این توالی و ترتیب

 اجتماعی، گوناگون یها حوزه در غیررسمی اسکان مناطق حیات که داشت اذعان توان می درمجموع .شود می ختم نامالک

 مجرمانه رفتارهای گسترش و گیری شکل برای را زمینه که است آمیخته هایی آمدیناکار با فضایی و فرهنگی اقتصادی،

 این نابسامان وضعیت از خروج برای رسد می نظر به اما ،(20 :1393 همکاران، و توانگر) کند می فراهم محیط ناامنی و

 آفرین امنیت اقدامات ترین مهم از یکی ،راستا این در باشد. نیاز مشارکتی و جامع یراهکار به ها آن امنیت ارتقای و مناطق

 فضایی امنیت گیری شکل ةپروس تبیین و شناخت .است ناامنی کاهش و جرائم از پیشگیری در محیط پتانسیل از استفاده

 باشد. غیررسمی اسکان مناطق در مناسب راهبردهای گرفتن درپیش و گیری تصمیم برای یبستر تواند می مناطق این در

1فضاییامنیت

 ،است بنیاد مکان امنیت عبارتی به یا امنیت فضایی -کالبدی بعد شده، مطرح پژوهش این در فضایی امنیت عنوان به هآنچ

 تعامل موضوع اند، کرده اشاره شهری امنیت تبیین در (1394 همکاران، و موسوی) ییر هیل و جاکوبز که طور همان اما

 عاملی عنوان به فضا ودنب فعال بر و گرفته قرار توجه مورد نیز سازند می را محیط که اجتماعی هایفرایند و فیزیکی فضای

 فضاهای در حضور حین در امنیت داشتن شهروندان، حقوق از یکی .است شده کیدأت موفق و امن محیط یک ایجاد در

 آزارهای از آزادی یعنی ،فیزیولوژیک امنیت گیرد:ب قرار مدنظر جنبه دو از باید شهری فضاهای امنیت است. شهری

 چه و جغرافیایی نظر از چه ،فضا بر تسلط حس و مکان حس داشتن امنیت، حس یعنی ،روانی امنیت و فیزیکی و جسمی

 عنوان به را کالبدی و فضایی های بازتاب شهرها، در امنیت به نیاز (.87 :1386 حسینیون،) جامعه یک در عیاجتما نظر از

 ارتباط جرم با سو یک از شهری فضای در امنیت مفهوم (.115 :1387 صالحی،) است داشته همراه به حیاتی و مهم یاصل

 کارمونا،) دارد ارتباط آن از ترس و شدن واقع جرم قربانی مفهوم با دیگر سوی از و است متفاوت آن با اگرچه ؛کند می پیدا

 مؤثری نقش و شهرهاست ناامن یا امن فضای ایجاد در مهم بسیار بعد شهری محیط کالبد ،دیگر سوی از (.241 :1388

 فضاهای برخی ،است مؤثر باره این در نیز اجتماعی های ریشه هرچند .دارد جرم ارتکاب به ها گروه و افراد تشویق بر

 را آن توان نمی راحتی به دلیل همین به و نیست همگان دید معرض در یا دسترس در نادرست طراحی دلیل به شهری

 برخی .دنکن می فراهم شهر در روی کج برای را زمینه که هستند ییفضاها شهری فضاهای در .کرد کنترل

 عمل هرگونه امکان که شود می شهرها در فضاهایی گیری شکل موجب ضوابط از خارج و برنامه بی سازهای و تساخ

 دفاع بی کامالً ها امنینا انواع وقوع مقابل در و شود می مهیا ها آن در اجتماعی هنجارهای و ها ارزش با مخالف و مجرمانه

                                                            
1. spatial security 
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 همکاران، و رحیمی) است شهر امنیت میزان و مجرمان نکردن یا کردن تشویق برای قدرتمند عامل مکان درواقع .هستند

 که هایی فعالیت یابد، تقلیل ها آن در تعلق و تملک حس و باشد تر پایین فضاها ظاهری کیفیت هرچه اصوالً .(633 :1399

 ها فروشگاه بین فضای و فوقانی اتطبق ورودی و ها بازارچه ورودی .دارند تری پایین کیفیت نیز شوند می جلب فضا آن به

 (.127 :1381 بحرینی،) هستند فضاها گونه این از ای نمونه

 مناسب شهری فضای یک آن در و دارد شهری ساز و ساخت و فضا با مستقیمی ارتباط امنیت گفت توان می بنابراین 

 است. اجتماعی معضالت و هاآسیب انواع ساززمینه و آن ةبرند بین از نامناسب فضای و امنیت ةکنند تأمین زیادی حد تا

 در رویکردها ترین مهم از یکی امروزه که است حدی به ناامنی تا امنیت احساس در محیطی هایویژگی تأثیر و اهمیت

 ةعرص کالبدی بخش درواقع شهری فضاهای (.Clarke, 1997: 4) است جرم به مکانی-موقعیتی رویکرد جرائم، کاهش

 ها، آن در ضعف یا عمومی فضاهای نبود درصورت است بدیهی شوند. می محسوب عمومی ةعرص کالبدی تجلی و عمومی

تئوری اهداف در یافت. نخواهد ظهور و بروز مناسب محل عمومی، ةعرص هایکوشش و رفتارها ها،فعالیت از بسیاری

 و امنیت صمیمیت، و اجتماعی هایکنترل میان توازن به شهر عمومی هایمکان به ورود اجتماعی شهرسازی های

 هم و تمایل و ترس محل هم شهری فضاهای بنابراین ؛دارد بستگی هاتفاوت و هاشباهت غریبه، و آشنا ناامنی، احساس

 سیر 1 شکل در ادامه در (.Siebel, et al., 2003) دنکنمی ایجاد دافعه هم و جاذبه هم که هستند فرصت و تهدید

 .است شده تشریح فضایی( امنیت) محیط گذر از جرم از پیشگیری های نظریه  گیری شکل  تاریخی

 

(یادبنمکا یتامن)ییفضایتامنهايیهنظرینتکوویريگشکلینالیمتا.1شکل

نگارندگا ع:منب
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پژوهشروش
 مبنای بر آن شناسی روش رویکرد و تحلیلی-توصیفی حاضر پژوهش مطالعه، مورد موضوع ةگستر و ماهیت به با توجه

 اینترنتی و ای کتابخانه منابع ابتدا که است بوده شرح بدین پژوهش ابزار اول ةلهو در .است کیفی( و کمی) آمیخته روش

 پایگاه و ایرانداک مگیران، ،5اسکوالر گوگل ،4اسکوپوس ،3سینال ،2پروکونست ،1دایرکت ساینس های پایگاه مانند

 پژوهشی های طرح و غیررسمی اسکان و امنیت ةحوز با مرتبط تخصصی  مجالت (SID) دانشگاهی جهاد علمی اطالعات

 و عوامل ترین مهم اساس اینبر شد. تحلیل و تجزیه و مطالعه جو،و جست ،مرتبط های سازمان توسط شده انجام

 منظور به ،دوم گام در .(1 )جدول شد تدقیق و احصا بنیاد( مکان امنیت) فضایی امنیت گیری شکل در مؤثر های شاخص

 در .شد استفاده ها شاخص غربالگری  روش از فضایی امنیت گیری شکل در گذارتأثیر های لفهؤم و ها شاخص دقیق انتخاب

 های روش در زیرا شد؛ استفاده هدفمند گیری نمونه روش از نامتخصص و خبرگان انتخاب منظور به ،روش این

 ءجز خبره افراد انتخاب و است دخیل مستقیم طور به پژوهش نتایج در خبرگان قضاوت چندشاخصه گیری تصمیم

 این ،آماری های روش برخالف که است این روش این از استفاده در مهم ةنکت .آید می شمار به پژوهش مراحل ترین اصلی

 و نتایج در سوگیری نوعی ایجاد سبب خبرگان بسیار تعداد چراکه ؛نیستند فراوانی آماری ةنمون نیازمند ها روش گونه

 های شاخص میان از فضایی امنیت های شاخص تدقیق و تأیید رنظوم به بنابراین ؛شود می میانگین به ها آن شدن نزدیک

 خبرگان از نفر 20 نظری اشباع روش از استفاده با ،راستا این در .شد استفاده خبرگی روش از وهشژپ ادبیات از مستخرج

 را ساخته محقق های نامه پرسش روایی .شدند انتخاب هدفمند گیری نمونه روش به شهری ریزی برنامه و امنیت ةحوز

 با که گرفت صورت کرونباخ آلفای آزمون با ها نامه پرسش این پایایی و کردند تأیید خبرگان و تخصصی ةحوز متخصصان

 .شد محاسبه 792/0 قبول قابل اعتبار میزان

 امنیت گیری شکل مراحل و سطوح تبیین و ها شاخص و ابعاد میان توالی و ارتباط برقراری منظور به ،بعد گام در 

 طراحی های روش از یکی تفسیری ساختاری سازی مدل شد. استفاده 6(ISM) تفسیری ساختاری مدل روش از فضایی 

 آن در که است تعاملی یادگیری فرایند رویکرد روش این است. اجتماعی مسائل ةحوز در ها سیستم درون روابط

 متغیرها دیگر بر یرمتغ هر تأثیر درواقع و دنشو می ساختاردهی جامع سیستماتیک مدل یک قالب در عناصر از ای مجموعه

 به ،ISM الگوریتم اول گام در فضایی  امنیت های شاخص شناسایی از پس (.1392 همکاران، و آذر) شود می بررسی

 زوجی صورت به را شده بررسی های شاخص میان ةرابط ماتریس این .شد پرداخته ساختاری خودتعاملی ماتریس تشکیل

 .است پرداخته شاخص جفت هر بین رابطه نوع تعیین به زیر نمادهای از استفاده با و کرده بررسی

V: متغیر i متغیر تحقق به j کند. می کمک 

A: متغیر j متغیر تحقق به i کند. می کمک 

                                                            
1. Sceince Direct 

2. Proquest 

3. CINAHL 
4. Scopus 

5. Google Scholar. 

6. Interpretive Structural Modeling (ISM) 
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X: متغیر i و j کنند. می کمک یکدیگر تحقق به 

O: متغیر i و j ندارند. یکدیگر با مستقیم ارتباط 

 صفر ماتریس .شود می تبدیل یک( )صفر/ باینری ماتریس یک به ماتریس این ساختاری، خودتعاملی ماتریس تعیین از پس 

 ها شاخص شامل ها ستون و سطرها و شود می تشکیل مربعی ماتریس یک آن طی که دارد نام اولیه دسترسی ماتریس یک، و

 شاخص بر سطر در موجود شاخص اگر بنابراین ؛شود می داده قرار صفر عدد O و A جای به و 1 عدد X یا V هر جای به هستند.

 این غیر در و 1 عدد ستون و سطر این تالقی محل در کند، کمک آن تحقق به یا گذاردب تأثیر ماتریس، این ستون در موجود

 است. 1 عدد دارای خود با شاخص هر تالقی محل است بدیهی .شود می داده قرار صفر عدد صورت 

 میان روابط در پذیری انتقال واردکردن منظور به هاست. شاخص میان مستقیم روابط دارای اولیه دسترسی ماتریس

 درنظرگرفتن با را ها شاخص غیرمستقیم روابط ماتریس این .شد استفاده نهایی دسترسی ماتریس از ها، شاخص

 شاخص به «ب» شاخص و شود منجر «ب» شاخص به «الف» شاخص اگر بنابراین ؛کند می لحاظ واسطه های شاخص

 ،نبود مشهود اولیه دسترسی ماتریس در رابطه این که شد خواهد منجر «ج» شاخص به نیز «الف» شاخص ،بینجامد «ج»

 به اویلر ةنظری از استفاده با نهایی دسترسی ماتریس ةمحاسب برای شود. می ظاهر نهایی دسترسی ماتریس در اما

 شوند: گرفته درنظر روابط ةهم تا یدرس متوالی های توان

(1)   
n

M A I   

 به سپس و شود می جمع (I) واحد یا همانی ماتریس با که است اولیه دسترسی ماتریس همان A ماتریس ،1 ةرابط در

 بولی جمع و ضرب ةقاعد مطابق باید رسیدن توان به عملیات .بیاید دست به M نهایی دسترسی ماتریس تا رسد می n توان

1 آن در که باشد + 1 = 1 و 1 × 1 =  یبند سطح یاتعمل نهایی، دسترسی ماتریس شدن حاصل زا پس است. 1

 یک و (یابی)دست یخروج ةمجموع یک شاخص هر یبرا یات،عمل ینا در گرفت صورت ها آن مراحل یینتع و ها شاخص

 یرتأث ها آن بر مدنظر شاخص که است ییها شاخص ةکنند یاننما یخروج ةمجموع شد. یفتعر (نیاز یش)پ یورود ةمجموع

 یینتع از پس .گیرد یم ئتنش ها آن از نظردم شاخص که است ییها شاخص ةکنند یاننما یورود مجموعه و است گذاشته

 دست به شاخص هر یبرا مشترک ةمجموع تا شد یینتع ها شاخص از یکهر یبرا مجموعه اشتراک مجموعه، دو ینا

 پس .دادند اختصاص خود به را اول سطح ،بود یکی شان یورود ةمجموع با ها آن  یخروج ةمجموع که ییها شاخص .یایدب

 ةیرو با یبعد سطح دیگر بار و ندشد حذف یینها یدسترس یسماتر از ها آن روابط و ها شاخص ینا اول، سطح یینتع از

 یافت. ادامه موردنظر سطوح به یابیتدس و ها شاخص ةهم اتمام تا فرایند ینا. شد محاسبه فوق

 .شد یمترس شده یبند سطح گراف یک قالب در پژوهش ةیاول مدل ها، شاخص از آمده دست به سطوح درنظرگرفتن با 

 براساس یتدرنها .آمد دست به تفسیری ساختار نهایی مدل ،ها ییرپذ انتقال حذف با ها شاخص میان روابط به توجه با

 یبرا مناسب نام ،مرحله هر های یژگیو تحلیل از استفاده با و ییفضا یتامن یریگ شکل مراحل از آمده دست به یبند سطح

 اسکان مناطق و عام طور به ها سکونتگاه  فضایی امنیت ابعاد تکامل و گیری شکل فرایند مراحل و شد انتخاب آن

 .شد تبیین خاص طور به غیررسمی
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پژوهشهايیافته
 امنیت بر مؤثر ابعاد و ها شاخص گرفته صورت مطالعات و نظری مبانی بررسی با شد، ذکر شناسی روش در که طور همان

 35 و بعد 6 در درنهایت و ارزیابی خبرگان از نفر 20 توسط آمده دست به های شاخص ابعاد سپس .ندشد شناسایی فضایی

 میان روابط تعیین منظور به ساختاری خودتعاملی ماتریس ةپای بر اولیه دسترسی ماتریس ادامه در .شد نهایی شاخص

 قرار سطر در که شاخصی هر ماتریس، این در شد. استخراج نخبگان از نفر 20 نظر مبنای بر فضایی امنیت بر مؤثر عوامل

 و 1 عدد با تأثیرگذاری این که نه یا بگذارد تأثیر دارند قرار ستون در که هایی شاخص تحقق رب تواند می دارد،

 .است شده مشخص صفر عدد با نبودنتأثیرگذار

 رساندن توان هب با و تسری ةرابط درنظرگرفتن با اولیه ماتریس سازگاری منظور هب خودتعاملی ماتریس بةمحاساز  بعد

 دستیابی ماتریس) نهایی دسترسی ماتریس ،1 ةرابط براساس فضایی امنیت بر مؤثر عوامل اولیه دسترسی ماتریس

 بر ها شاخص غیرمستقیم و مستقیم تأثیرات ةهم شامل ماتریس این .آمد دست به (فضایی  امنیت عوامل ةسازگارشد

 ،گیرند می قرار اول سطر در که هایی یک تعداد ماتریس این در .شود می داده نمایش یک و صفر با که است یکدیگر

 ةدهند نشان ،گیرند می رقرا اول ستون در که هایی یک تعداد و هستند اول معیار از ناشی ثیراتأت یا خطوط ةدهند نشان

 هستند. اول معیار برگذاری ثیرأت

 ها آن ورودی و خروجی ةمجموع اشتراک براساس ها شاخص یبند سطح نهایی، دسترسی ماتریس ةمحاسب از پس 

. بیاید دست هب شاخص هر برای مشترک ةمجموع تا شود می تعیین ها شاخص از هریک برای اشتراک این .شد محاسبه

 .دهند می اختصاص خود به را اول طحس باشد، یکیشان  ورودی ةمجموع با ها آن  خروجی ةمجموع که هایی شاخص

 دهد یم نشان را مؤثر عوامل یبند سطح 2 جدول

ییفضاینتامبرمؤثرعوامليبندسطح.2جدول
سطحمشترکةمجموعيورودةمجموعیخروجةمجموعشاخص تکرار

1 

11 11، 17، 26 

1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 
1819، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 

32، 33، 34، 35 

11، 17، 26 1 

17 11، 17، 26 

1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 
1819، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 

32، 33، 34، 35 

11، 17، 26 1 

26 11، 17، 26 

1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 
18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 

31، 32، 33، 34، 35 

11، 17، 26 1 

2 

5 5، 10، 23 

1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 
20، 21، 22، 23، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 

34، 35 

5، 10، 23 2 

10 5، 10، 23 

1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 
20، 21، 22، 23، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 

34، 35 

5، 10، 23 2 

23 5، 10، 23 

1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 
20، 21، 22، 23، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 

34، 35 

5، 10، 23 2 
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 ییفضاینتعواملمؤثربراميبندسطح.2جدولادامه

 سطح مشترکةمجموع يورودةمجموع یخروجةمجموع شاخص تکرار

3 

6 6، 31، 35 
1، 2، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 

21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35 
6، 31، 35 3 

31 6، 31، 35 
1، 2، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 

21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35 
6، 31، 35 3 

35 6، 31، 35 
1، 2، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 

21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35 
6، 31، 35 3 

4 

1 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 

30، 32، 33، 34 

4 

2 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 

30، 32، 33، 34 

4 

3 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 

30، 32، 33، 34 

4 

4 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 

30، 32، 33، 34 

4 

7 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 

30، 32، 33، 34 

4 

8 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 
1920، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 

32، 33، 34،1 

4 

9 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 

30، 32، 33، 34 

4 

12 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 

30، 32، 33، 34 

4 

13 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 

30، 32، 33، 34 

4 

14 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 

30، 32، 33، 34 

4 

15 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 

30، 32، 33، 34 

4 

16 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 

30، 32، 33، 34 

4 

18 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 

30، 32، 33، 34 

4 

19 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 

30، 32، 33، 34 

4 
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 ییفضاینتعواملمؤثربراميبند.سطح2جدولادامه

 سطح مشترکةمجموع يورودةمجموع یخروجةمجموع شاخص تکرار

 

20 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 

30، 32، 33، 34 

4 

21 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 

30، 32، 33، 34 

4 

22 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 

30، 32، 33، 34 

4 

24 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 

30، 32، 33، 34 

4 

25 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 

30، 32، 33، 34 

4 

27 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 

30، 32، 33، 34 

4 

28 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 

30، 32، 33، 34 

4 

29 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 

30، 32، 33، 34 

4 

30 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 

30، 32، 33، 34 

4 

32 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 

30، 32، 33، 34 

4 

33 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 

30، 32، 33، 34 

4 

34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 
16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 

28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 
22، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 34 

1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 

30، 32، 33، 34 

4 

 

 عنوان با دیاگرامی به ISM از حاصل ةاولی مدل نهایی، دسترسی ماتریس و متغیرها سطوح به توجه با بعد ةمرحل در

 روابط باالی حجم دلیل به آمده دست به مدل در .(2 )شکل شد حاصل فضایی امنیت بر مؤثر عوامل سازی یکپارچه مدل

 تا (گرفته صورت  پذیری انتقال حذف با نهایی مدل) است نشده انجام تأثیرگذاری مستقیم روابط ترسیم ها، شاخص میان

 و کاسته ها شاخص تأثیرپذیری میزان از ،کنیم  حرکت تر نیپای سطوح سمت به باالیی سطوح از هرچه باشد. گویاتر مدل

 طراحی و شهری  طراحی اصول مدل، نتایج مطابق تفگ توان می ؛ بنابراینشود می افزوده ها آن گذاریتأثیر میزان بر

 به توجه با .را دارند بررسی مورد عوامل میان از تأثیرپذیری بیشترین داری بازتوانی عوامل و تاثیرگذاری بیشترین محیطی
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 چهار در فضایی امنیت تکوین و گیری شکل مراحل فرایند گفت توان می تجربی منطق و شدهاحصا بندی سطح و نتایج

 براساس تفسیری ساختاری مدل در آمده دست به سطوح ،شد بیان که طور همان اما ،افتد می اتفاق اصلی (سطح) ةمرحل

 (4 سطح) سطح آخرین فضایی امنیت گیری شکل فرایند ترسیم در بنابراین شده است؛ ارائه ها شاخص تأثیرپذیری میزان

 با گیری شکل مراحل ترسیم در همچنین .شده است مطرح فرایند اول ةمرحل عنوان به ،دارد را ثیرگذاریأت بیشترین که

 .شد انتخاب چهارگانه مراحل از هریک برای نهایی عنوان ،مرحله هر های شاخص شباهت بیشترین به توجه

 

ییفضایتامنبرمؤثرعوامليبندسطحةیکپارچمدل.2شکل

(بنیادمکا امنیت)فضاییامنیتتحولوپیشرفت،گیريشکلفرایند
 یافت، دست کاربردی و واقعی های حل راه ةارائ به توان نمی موجود التمشک و ها پدیده ظهور و بروز روند شناخت بدون که آنجا از

 بستر مسائل، تر عمیق تحلیل و فکری شناخت ةحوز به دادن عمق ضمن تواند می فضایی امنیت تکامل و گیری شکل فرایند شناخت

 کشور ناامن و خیز جرم مناطق در مقتضی و مناسب راهبردهای گرفتن درپیش و گیری تصمیم ،آتی های پژوهش برای ای زمینه و

 تفسیری ساختاری مدل از حاصل نتایج و پژوهشگر تجارب همچنین پیشین، مطالعات نظری، مبانی بررسی به توجه با .شود  تلقی
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(ISM) پیوندد می وقوع به ای مرحلهچند ةپروس یک طی از پس (بنیاد مکان امنیت) فضایی  امنیت گیری شکل فرایند گفت توانمی. 

 ادغام و سطح هر های شاخص شباهت و خبرگان نظر با پژوهش این در را دارد. خود بهمنحصر و خاص های ویژگی مرحله هر

 .شد تشریح مراحل از هریک در امنیت گیری شکل ةنحو شد سعی و انتخاب مناسبی عنوان مرحله هر برای تر کلی قالبی در مفاهیم

 .شده است پرداخته فضایی امنیت تکوین و گیری شکل فرایند در مختلف مراحل تبیین و بررسی به ادامه در

(امنیتةاولیبلوغ)امنیتتولید:اولةمرحل

 کالن ساختارهای همچنین و اجتماعی های گروه و افراد اساسی نیازهای اول ةلهو در امنیت گیری شکل از مرحله این در

 از اعم شهری مدیریت و فرهنگی -اجتماعی سیاسی، اقتصادی، نهادهای عملکرد و کارکرد و بوده مدنظر اجتماعی نظام

 سطوح در را خود وظایف مذکور نهادهای اگر که صورت نبدی .گرفته است قرار توجه مورد یردولتیغ و عمومی دولتی،

 در نهادها این اگر دلیلی هر به اما شود، می فراهم ها سکونتگاه در امنیت های زیرساخت ،دهند انجام احسن نحو به مختلف

 امنیت تولید فرایند در اختالل ایجاد و ناامنی برای الزم بستر شوند، کارکردیکژ دچار و کنند کوتاهی خود وظایف انجام

 نهادهای و های سازمان و عام طور به دولتی نهادهای و ها سازمان ،امنیت متولی ساختارهای اساس براین .شود می فراهم

 کلیدی و مهم بسیار شهروندان مشارکت نقش میان این در هرچند هستند؛ خاص طور به شهری ةحوز غیردولتی و دولتی

 های شاخص مستقیم طور به که راهبردهایی بر عالوه دبای شهری های سکونتگاه در امنیت تولید در دیگر عبارت به است.

 عوامل و سیاسی فرهنگی، -اجتماعی اقتصادی، بسترهای و ها زمینه بر ،دهند می ارتقا را شهری مناطق امنیت

 در پایدار امنیت ایجاد منظور به و شود ویژه کیدأت ،دهند می تشکیل را شهری امنیت های زیرساخت که شناختی زمینه

 در نیز شهری فضاهای بسترهای و ها زمینه شهری امنیت تولید در مستقیم گذارتأثیر های لفهؤم بر عالوه ها سکونتگاه

 دفاع بی یا ناامن فضاهای گفت توان می ،گذشت آنچه براساس رو از این ؛گیردب قرار مدنظر شهری مدیریت و طراحی

 .اند شده مواجه جدی اختالل با آفرین امنیت های ساختزیر ها آن در که هستند فضاهایی امنیت، تولید منظر از شهری

 از ،است مدنظر فضایی( امنیت) ها سکونتگاه امنیت تولید با ارتباط در شهرسازی ةحوز در خاص طور به که موضوعی 

 توزیع یکسان ها خشونت و جرائم میزان بزرگ های همحل برخی حتی یا شهر سطح در چرا که پذیرد تأثیر می انگاره این

 وایت که طور آن هرچند .است پایین بسیار دیگر برخی در و باال بسیار ها کژکارکردی تمرکز میزان نقاط برخی در و نشده

 و جرائم این اما دارد، وجود خشونت معینی مقدار طبیعی طور به مفروض شهری فضای هر در ،کنند می اشاره سوتون و

 استعداد شهری نقاط از برخی مکان امنیت تولید فرایند در .اند نشده توزیع تصادفی صورت به شهر سطح در ها خشونت

 متولیان توجهی بی و رهاشدگی ةنتیج در است ممکن امر این دارند. ناامنی ایجاد و جرائم بروز برای نقاط سایر از بیشتری

 کارکرد بدون فضاهای و دندار پیوند نقاط این کارکردهای با شهری نقاط امنیت ،دیگر سوی از باشد. ساکنان و شهری

 فضاهای برخی در است ممکن شهری های سکونتگاه در امنیت تولید فرایند در نیهمچن .مواجه هستند ناامنی با عمالً

 شهری مدیریت و ریزی برنامه طراحی، ضوابط نکردن رعایت دلیل به اما ،باشد مناسب اجتماعی نهادهای کارکرد شهری

 های ساختزیرمنزلة  به شهری و اجتماعی نهادهای کارکرد عنوان به هآنچ بر عالوه ؛ بنابرایننیفتد اتفاق امنیت تولید عمالً

 تا شود می تولید مکان یک در زمانی امنیت نیز کالبدی منظر از ،گیرد می قرار مدنظر شهری مدیریت و طراحی در امنیت

 :شود  طی آید می ادامه در که شرحی به محیطی و شهری طراحی منظم فرایند یک
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1گزینیمکا 

 انتخاب برای که است فعالیتی یابی مکان .ستها فعالیت یابی مکان موضوع بنیاد مکان امنیت گیری شکل در مرحله اولین

 سایر با آن ارتباط و مناسب زمین وجود لحاظ از را منطقه یک لپتانسی و ها قابلیت خاص کاربری برای مناسب مکانی

 گیری شکل در که یابی مکان در مؤثر کالبدی-فضایی های شاخص .کند می تحلیل و تجزیه شهری تسهیالت و ها کاربری

 :اند شده طرح زیر شرح به ،هستند مؤثر ها سکونتگاه امنیت

 در که هایی کاربری که است این اراضی کاربری ریزی برنامه در سازگاری عامل از منظور2:هاکاربريسازگاري 

 و مزاحمت موجب و باشند منطبق یکدیگر با فعالیت و خوانی هم و سنخیت نظر از باید گیرند، می قرار یکدیگر نفوذ ةحوز

 سازگاری تعیین ،زمینه این در بود. خواهد گذارتأثیر مکان در امنیت ایجاد در موضوع این .نشوند دیگری های فعالیت مانع

 مفهومی از که است شهری ةمداخل های فرصت و امکانات تعیین های لفهؤم ترین اساسی از شهری ها کاربری ناسازگاری یا

 معموالً و است شهری های کاربری زوجی و ماتریسی ةمقایس نیازمند آن، تعیین که شود می منتج «همسایگی» نام به

 و انداز چشم و منظر راحتی، اصلی ماتریس سه با ،کنند می اشاره (1399) قاسمی و جاللی که طور آن ها کاربری سازگاری

 برای یابی مکان شهری، طراحان و ریزان برنامه تالش ترین هعمد ،میان این در .شود می بررسی عمومی امنیت

 بر منفی یتأثیر امنیتی نظر از که هایی کاربری است. یکدیگر از ناسازگار های کاربری جداسازی و گوناگون های کاربری

 امنیتی نظر از که هایی کاربری و شوند جدا مسکونی ویژه به ،دیگر های کاربری از باید دارند، مجاور های کاربری سایر

 .گیرند می قرارم ه کنار در هستند یکدیگر مکمل

 و نقل و لحم خطوط به دسترسی قابلیت و راحتی منظور به را ها کاربری آسایش، مطالعات بیشتر در 3:آسایش 

 خطوط به آسان دسترسی نیز امنیتی نظر از اما ،دانند می موجود امکانات و خدمات به دسترسی و شهری سیساتأت

 خواهد پایدار امنیت گیری شکل و اضطراری مواقع در سریع العمل عکس سبب امکانات و خدمات ،سیساتأت و نقل و حمل

 زمان و فاصله مکان امنیت تأمین در شک بدون .است زمان و فاصله ها کاربری آسایش در مهم بعد دو دیگر سوی از شد.

 انتظامی، نیروهای به شهروندان دسترسی ةفاصل و حیاتی یساتأست قبیل از ها کاربری برخی به امنیتی نیروهای دسترسی

 بود. خواهد مهم بسیار امنیتی و حفاظتی

 ایجاد ،یعیطب عوامل نگهداری و حفظ برای تالش یعنی ،شهری  اراضی کاربری مطلوبیت 4:هاکاربريمطلوبیت

 محل و ها کاربری میان سازگاری ،مطلوبیت معیار در درواقع .شهری فضای و ها راه گرفتنقرار چگونگی باز، فضاهای

 زمین، ةانداز نظر از مناسبی مکان به ییاکار سطح افزایش برای کاربری هر و شود می ارزیابی نیز ها آن راستقرا

 میزان ها کاربری موجود وضعیت با عوامل این ةمقایس با .دارد نیاز تجهیزات و سیساتأت به دسترسی فیزیکی، های ویژگی

 و آوری تاب میزان در شهری ةمنطق یک اراضی کاربری مطلوبیت میزانشک  یب .شود می تعیین آن مطلوبیت

 بود. خواهد گذارتأثیر آن پذیری آسیب

                                                            
1. Site selection 

2. land ues compatibility 

3. Welfare 

4. Land-use suitability 
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 خطرات مقابل در شهری فضاهای حفاظت کلی طور به هدف یابی مکان از بعد این در 1:ایمنیاستانداردهاي 

 مانند ها کاربری جواری هم از ناشی خطرهای و غیره و طوفان زلزله، سیل، مانند طبیعی بالیای اتخطر .قرار دارد احتمالی

 .کنند می تضعیف را فضا امنیت و ایمنی ضریب نحوی به که مواردی سایر و مسکونی مناطق با صنعتی مناطق جواری هم

طراحی(الگوهاي)شهريطراحی

 یکمنزلة  هم به و محصول یک عنوان بههم  را شهری طراحیتوان  می ،کند می عنوان (1396) پور مدنی که طور آن

 و ها سیاست ،ها ایده از گروهی اول ةمرحل در آن محصول که است یفرایند شهری طراحی گرفت. درنظر فرایند

 را شهری فضای از ای یافتهتغییر یا جدید بخش ،شوند اجرا تفکرات این که هنگامی ؛ بنابرایناست بصری های تجسم

 به هم ترتیب این به و دارد سروکار شهری فضای دادن شکل با که است یفرایند شهری طراحی درواقع .دهند می شکل

 دهد می نشان سوابق .کند می کمک ها آن دادن شکل به که فضاهایی به هم و است مند عالقه دادن شکل این فرایند

 و سنجیده بسیار مکان انتخاب در نامجرم؛ زیرا افتد می اتفاق بیشتر شهر های قسمت برخی در مجرمانه اعمال معموالً

 و کمتر خطر با آن در جرم ارتکاب که گزینند برمی خود ةمجرمان اعمال برای را هایی مکان و کنند می عمل آگاهانه

 نقش تواند می شهری طراحی معیارهای و اصول و کیفی های لفهؤم به توجه بنابراین؛ باشد ریپذ امکان بیشتر سرعت

 کمک به فضایی امنیت تولید ةنحو ه،ادام در .باشد  داشته شهروندان فیزیکی و روانی بعد دو در امنیت تولید در بسزایی

 شده است. بررسی آفرین امنیت شهری طراحی اصول و کیفی های لفهؤم بعد دو در شهری  طراحی راهکارهای

شهريطراحیکیفیهايلفهؤم

 که است هایی محیط خلق مفهوم به که شود محسوب می شهری  طراحی اهداف جمله از شهر شدنی تجربه کیفیات ارتقای

 وجود شهر، کالبدی عناصر شکل از پیچیده  ترکیبی حاصل شهری محیط کیفیت .دهد می گسترش را شهر مطلوب تجارب

 در انگیزی خاطره و سرشت از برخاسته شهری طراحی در کیفیت درواقع .است طبیعی محیط عناصر و شهری های فعالیت

 (1388) بهزادفر که طور همان .اند قائل را هایی ویژگی نظران صاحب محیطی کیفی های لفهؤم برای است. شهری یهافضا

 از: ندا عبارت ،هستند مؤثر محیط امنیت ارتقای در که محیط دهندگی پاسخ کیفی هنجارهای برخی ،کند می عنوان نیز

 خیابان، عنصر به توجه مختلط، های کاربری از استفاده ط،یمح بصری  نظم به توجه از پیش مناسب های فعالیت داشتن لحاظ

پایداری. و نظم هماهنگی، وحدت، عدالت، معیار فوق کارایی، معیار فوق حس، و امعن سرزندگی، بافت، نفوذپذیربودن

آفرینامنیتيشهرریزي/برنامهیطراحاصول

 هستند: زیر شرح به فضایی امنیت ایجاد در مؤثر یشهر یطراح اصول 

 و مناسب توزیع و فضاها از استفاده شهری طراحی در مهم مباحث از یکی :2(ییعدالتفضا)فضاییتوزیع

 امکانات و منابع ةعادالن تخصیص را شهرها در فضایی عدالت هاروی است. فضایی عدالت بهتر عبارت به و عادالنه

 نیازهای و باشند  مواجه خود حقوق با اعتراض و شکاف حداقل با افراد که شود هدایت ای گونه به بتواند که داند می شهری

                                                            
1. Safety standards 

2. Spatial Justice 
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 نفع به که شود هدایت ای گونه به امکانات و خدمات ةبهین توزیع دیگر عبارت به .شود برآورد مختلف ابعاد در آن تییجمع

 سبب شهری فضاهای در امکانات و خدمات ناعدالتی و توازن نبود چراکه ؛باشد جامعه اجتماعی های گروه و اقشار متما

 ،ها سرانه ارتقای و شهری عمومی خدمات توزیع دبای فضایی  امنیت برقراری منظور به .شد خواهد ها آن در امنیت کاهش

 شعاع و شود اعمال جمعیتی معیارهای براساس اساسی خدمات سایر و شهر سطح روشنایی بحث و معابر ةشبک

 گیرد.ب قرار مدنظر شهری امنیت برقراری و عدالت سنجش در گذارتأثیر عاملی عنوان به رسانی خدمات

 معابر شبکه کیفیت گردد می فضایی امنیت ارتقاء و گیری شکل موجب که عواملی از دیگر یکی :معابرکةشبکیفیت

 شان جمعی زندگی در آنان مشارکت شهروندان، همه حضور محل ،ها راه پیاده است. سواره و پیاده شخص برای آن پوشش و

 جیکوب که یطور به .باشند می شهروندان از مختلفی های گروه پذیرای و کرده عمل شهر همه مقیاس در فضاها این است.

 های شاخص طریق از معابر شبکه است. شهر یک های راه پیاده و ها خیابان اساسی وظیفه شهر نیتام حفظ که است معتقد

 پوش کف و آسفالت راهنما، تابلوهای وجود روشنایی،) ارتباطی خطوط تیفیک ،شهر سطح در ارتباطی خطوط مناسب توزیع

.است مؤثر شهری فضاهای امنیت گیری شکل در عمومی ونقل حمل وجود و ترافیکی بار ،(ها راه پیاده و ها خیابان مناسب

 هایی محله ،است معتقد یکاییآمر بزرگ یشهرها یزندگ و مرگ کتاب در جیکوب1:هاکاربريتنوعواختالط

 هستند. تر امن ،اند کاربری تک تنها که هایی محله از ،دارند تفریحی و اداری تجاری، کاربری مانند متنوعی های کاربری که

 شود می فراهم رسمیغیر نظارتی صورت بدین کنند. می جلب خود به را شهروندان شب و روز طول در چندکارکردی نواحی

 شهری، های محیط بهترین دارد اعتقاد نیز تیبالدز .یابد می جریان بیشتر خلوت اماکن در مجرمان فعالیت برعکس و

 به .آید می وجود به ها تخصص و ها فعالیت از متنوعی طیف و شوند می ادغام ها کاربری ها آن در که هستند هایی محیط

 ادغام . همچنیناست شهری های عرصه مرگ اصلی دلیل ها فعالیت و ها کاربری تفکیک و بندی منطقه دیگر، عبارت

 و تیجذاب دلیل و آورد می پدید منفرد های ساختمان در چه و ها خیابان سطح در چه را پویا و ایمن های محیط ،ها کاربری

 این .فرابخواند خود به مختلف اهداف برای و گوناگون های زمان در را مختلف افراد تواند می که است این عمومی امنیت

 .کند می فراهم نیز را عمومی های عرصه بر نظارت بلکه ،شود می محیط پویایی و تحرک افزایش سبب تنها نه کار

 ریتم و پیاده عابران مقیاس با که است محیطی انسانی مقیاس دارای مناسب طراحی اساساً :یانسانیاسمق

 های لفهؤم از یکی باشد. گرفته  شکل نقلیه وسایل سریع حرکت براساس اینکه نه باشد؛ متناسب ها آن برداشتن گام

 فضا، ةانداز در شاخص ترین مهم دیگر سوی از فضاست. ةانداز ةمسئل امنیت، در مؤثر کالبدی های شاخص در گذارتأثیر

 شهری فضاهای انسانی مقیاس ؛ بنابرایناست کلیدی اصل آن انسانی مقیاس نیز مقیاساین  درست که فضا مقیاس

دارد. فضاها در امنیت ةمسئل متقابالً و فضا از استفاده با تنگاتنگی ةرابط

 همه برای شهری نواحی بودن دسترس قابل ،دنکن می اشاره (2019) همکاران و Zhang که طور آن:هادسترسی

 ةزمین در انتخاب حق باید نواحی این است. ضروری ها آن درآمد و قبلی های زمینه پیش توانایی، سن، از نظر صرف

 در محدودیت د.دهن قرار خود مخاطبان اختیار در را مختلف منابع و بناها و ها فعالیت به دسترسی و پذیری تحرک

                                                            
1. Mixed land use 
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 سوی از چه که شود می داده نشان آن به یافتن دست و فضا کنترل طریق از قدرت نمایش صورت به اغلب دسترسی

 و است یکسان نتیجه یابند، بیشتری امنیت احساس تا کنند کنترل را فضا خواهند می که کسانی سوی از چه و بزهکاران

 سه در پذیری دسترسی گرفته رتصو مطالعات براساس .است عمومی فضای به شرط و قید بی دسترسی رفتن بین از آن

 مستقیم طور به که نمادین پذیری دسترسی و بصری پذیری دسترسی ،کالبدی  پذیریدسترسی :است طرح قابل اصلی بخش

.دارد ارتباط نتگرف قرار خشونت مورد از ترس و امنیت احساس با

 و Zhai (،2017) همکاران و Roddier (2019،) Boeing (2019،) Moulay که طور همان1:ییفضاییخوانا

Baran (2016) و Mou lay (2017) های مکان موفقیت و شهری طراحی های رکن از یکی فضایی  خوانایی ،کنند می عنوان 

 یک شدن ادراک قابل موجبات که است کیفیتی همان ،ده پاسخ های محیط اصلی ارکان از یکی عنوان به خوانایی .است شهری

 زمان طول بر شهری  فضاهای خوانایی .کند می پیدا اهمیت فعالیت الگوهای و کالبدی فرم سطح دو در و آورد می فراهم را کل

 و فضایی رفتار و مسیریابی ،وران بهره بین بیشتر ایمنی احساس راحتی، فضا، بیشتر ساختن دسترس در ،ها آن از استفاده

 به خوانایی .دهد می افزایش وران بهره میان در ار اجتماعی روابط برقراری های ظرفیت خود ةنوب به که گذارد می تأثیر اجتماعی

 ،خواناست فضایی وقتی .گردد برمی باشد برخوردار منسجم یالگوی از نظر مورد فضای اینکه و آن وضوح و فضا از درک ةدرج

 حرکت محیط، در حضور ةاجاز راحتی به فضا از کنندگان استفاده به و زند می رقم پیرامونش محیط با فرد میان هماهنگی روابط

 و مسیریابی خوانایی واقعدر .دهد می را طوالنی گوهایو گفت تا بصری برخوردهای از اجتماعی تعامالت برقراری و آن بستر در

 دو در فضایی  خوانایی فضا، امنیت در شهری فضاهای واناییخ تاثیرگذاری ةنحو بررسی منظور به .است سریع و آسان یابی جهت

 ،کند می کمک شهروندان امنیت حس به شهری فضاهای خوانایی بنابراین شود؛ می مطرح فعالیت الگوهای و کالبدی فرم سطح

 .رود می بین از فضا در امنیت احساس باشد، کننده گیج و ناخوانا فضا که هنگامی اما

 کنار در فضاها شدن چیده ةنحو به درحقیقت فضایی، بندی پیکره تحلیل در2:فضادما یچو(بنديپیکره)ترکیب

 در را تیتغییرا ،شهر ساختار و نقشه در تغییر هرگونه ،دیگر عبارت به .شود می پرداخته هم با ها آن متقابل ارتباط و یکدیگر

 .کند فراهم را حوادث و ها فعالیت وقوع احتمال تواند می تغییراتی چنین کرد. خواهد ایجاد شهر کل  فضایی بندی پیکره روابط

 تقسیم حرکتی -بصری های کانال ترین طوالنی از متشکل ةگسست سیستم یک به شهر ابتدا فضا، چیدمان ةنظری دیدگاه از

 این از محیطی امنیت و فضایی بندی پیکره ةرابط .کنند می درک را شهر ساختار و کرده حرکت آن در مخاطبان که شود می

 دسترسی، بر فراوانی تأثیر و است شهر یک عملکرد ةکنند تعیین زیادی حد تا شهر فضایی ساختار که است مطرح نظر

 و Matijosaitiene (2016) که طور همان دارد. اجتماعی ةسرمای و اجتماعی عدالت رفاه، اقتصاد، ،محیطی زیست پایداری

Hepp (2011) الت،تسهی و امکانات کاهش مردم، میان ةفاصل افزایش موجب ناکارآمد، فضایی ساختار ،دنکن می عنوان 

 در فضایی بندی پیکره تحلیل پارامترهای ترین اصلی .شود می زندگی کیفیت افت طورکلی به و زیست محیط کیفیت کاهش

 .است 6اتصال و 5عمق ،4محلی پیوندی هم ،3کالن پیوندی هم شامل محیط امنیت با ارتباط

                                                            
1. Legibility or Permeability 
2. Space Syntax 
3. General Integration 
4. Local Integration. 
5. Depth. 
6. Connectivity. 



 1400،بهار1رةشما،9ریزيشهري،دورةيبرنامهفیااجغريهاهشپژو  248

 به فضا یک در زندگی قابلیت و امنیت که دندار یدأکت نکته این بر ها نظریه از بسیاری1:مکا ازذهنیتصویر

 داشته ها آن از نامناسبی تصویر ساکنان اگر دارند. فضا آن از مجاور های محله ساکنان که دارد بستگی تصویری و درک

 مرتب نگهداری و محیط از مثبت ذهنی تصویر بهبود و ارتقا شد. خواهد بیشتر فضا آن در جرم ارتکاب احتمال باشند،

 انتقال موجب و دهد می انجام مؤثر طور به را خود کارکرد فیزیکی محیط که دهد می ساکنان به را اطمینان این محیط

 ةذخیر و ترسیم روند عنوان به محیط ذهنی ادراک فرایند؛ بنابراین شد خواهد فضا کاربران و ساکنان به مثبت های پیام

دارد. امنیت احساس و حیطم کیفیت سنجش در بسزایی نقش ذهنی تصاویر

 قلمروداری، کلیدی اصل سه ةپای بر مکان امنیت ایجاد فضایی امنیت تولید از مرحله این در2:دفاعقابليفضاها

 بدون فضاهای گیری شکل از جلوگیری دفاع قابل فضاهای ایجاد در گام ترین مهم .گیرد می شکل مرز تعیین و طبیعی  مراقبت

 .هستند تفکیک قابل مختلف های گونه در دفاع بدون فضاهای گرفته صورت مطالعات براساس منظور بدین است. شهری دفاع

 مرحله این در شهری دفاع بی فضاهای های گونه ،کند می مطرح را گونه ده شهری دفاع بی فضاهای برای نیومن که طور همان

 ،ها زیرپل و زیرگذرها ،عملکرد و فرم میان ارتباط عدم :است تحلیل و تفکیک قابل گانه ده یها گونه در فضایی امنیت تولید از

 ،غافلگیری فضاهای و ها کنج ،(گم یفضاها) بصری یتؤر نبودن ،متروکه و تمام نیمه های ساختمان ،متولی بدون فضاهای

.متناوب کارکرد با یفضاهای یا کارکرد بدون فضاهای و شکل L, U سطوح ،روشنایی نبود ،رهاشده یا اجرا دردست های طرح

3محیطیطراحیراهکارهايطریقازفضاییامنیتایجاد

 کلی نسل سه در ،هستند گذارتأثیر فضایی امنیت ایجاد در که (CPTED) محیطی طراحی راهکارهای و اصول 

 اجتماعی های فعالیت از حمایت و محیط کیفیت بهبود قلمروگرایی، دسترسی، کنترلبا  اول نسل است. بررسی قابل

 طریق از جرم از پیشگیری برای محیطی طراحی اول نسل که درحالی .است امنیت ایجاد و جرم فرصت اهشک درصدد

 متنوع اجتماعی های فعالیت و ها کاربری ایجاد با است تالش در دوم نسل ،دهد می کاهش را جرم وقوع احتمال طراحی،

 ةآستان از: است عبارت دوم نسل طراحی در امنیت ایجاد راهکارهای و اصول .کند کمک متعادل محیطی ایجاد به

 رویکرد این سوم نسل در اخیر های سال در جمعی. فرهنگ و محله از خارج با ارتباط و اجتماعی بستگی هم ظرفیت،

 راهکارهای .دان پرداخته آن سازی مفهوم به بلیق نسل دو سازی یکپارچه با Saville (2019) و Mihinjac پژوهش ویژه به

است: پذیر امکان آید می ادامه در که یشرح به محیطی طراحی طریق از فضایی امنیت ایجاد

 دسترسی کاهش با بزهکاری و جرم های فرصت کاهش هدف با ها دسترسی کنترل  اصل :دسترسیکنترل

 واقعی یا نمادین موانع از استفاده با جرم اصل کاهش این اصلی  هدف واقعدر .است جرم ایجاد های فرصت به مجرمان

 ورود محدودکردن و حصار دروازه، مانند فیزیکی عناصر بر اتکا با اصل این ،است کرده مطرح نیومن آنچه براساس است.

 رویکرد با ها محله ورودی طراحی در و کرده  جلوگیری ها آن ورود از ساختمان، یا محله داخل به غیرمجاز و غریبه افراد

 .کند می فراهم را امنیت افزایش موجبات «هاکنترل ورود غریبه»

                                                            
1. Image of Urban Spaces 

2. Defensible Space 

3. Crime Prevention Through Environmental Design 
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 از دفاع و بودن مشخص قلمرو اصلی اجزای که دارد عقیده هایدیگر :1(قلمروگرایی)یعیطبيقلمروهاتقویت

 در مالکیت احساس یک و کند می کیدأت مالکانه افکار تقویت بر که است محیطی طراحی از روشی قلمروگرایی .است آن

 مانع ایجاد از فادهاست با بزهکاران برای جرم های فرصت آن ةنتیج در که آورد می وجود به فضا هر قانونی کنندگان استفاده

 از را خصوصی فضای که است طرحی مفهوم، یک به قلمروگرایی اصل .یابد می کاهش غیرقانونی کنندگان استفاده برای

 زندگی آن در که فضایی به افراد که معنا این به شود؛ می تعلق و مالکیت حس ایجاد موجب و کند می متمایز عمومی

 .کنند می حفظ بیگانگان تجاوز از را آن و کنند می مراقبت حس ،کنند می

 طراحی و شده ساخته های محیط در تغییر که است استوار پایه این بر نگهداری و تعمیراصل2:نگهداريوتعمیر

 شهری، مبلمان از مناسب هدارینگ و تعمیر با درواقع .باشد گذارتأثیر جرم از مجرمان و ناساکن درک بر تواند می فضایی

 داد. کاهشرا  خیز جرم در مناطق ظرفیت رفتنباال توان می ،سازی محوطه و روشنایی یها چراغ و شهری های نشانه و تابلوها

 جرم وقوع برابر در و هستند ها آن مراقب اموال، صاحبان و مدیران که دهد می نشان مکان یک های دارایی تعمیر و نگهداری

 ویسیارندیو کههایی  مکان ،نور کم مناطق رهاشده، و ویران های ساختمان که مناطقی در معموالً جرم چراکه ؛کنند می دفاع

.دهد می رخ بیشتر ،کند نمی مراقبت ها آن از کسی که رسد می نظر به طور آن و افتد می اتفاق ناهنجار صورت هب

 باز فضاهای در مردم جاذب های فعالیت تنوع به نیز متنوع های فعالیت از حمایت:اجتماعیهايفعالیتازحمایت

 که است این بر اعتقاد باشند. پذیر دسترسی ایمن فضاهایی به عمومی فضاهای تبدیل و صحیح ریزی برنامه با که دارد اشاره

باشند. شهری فضاهای در طبیعی ناظران توانند می افراد این و کنند می جذب خود به را معمولی افراد سالم های فعالیت

 که است نیازهایی برآوردن و پشتیبانی برای معین فضای یک توانمندی و پتانسیل ظرفیت ةآستان 3:ظرفیتآستانه

 درواقع دارد. بر در را سرازیریة نقط و زمین متعادل های کاربری ةاید دو مفهوم این است. شده گرفته درنظر فضا آن برای

 فضاست. در تعادل از سطحی حفظ برای فضا کی ظرفیت آستانه،

 اصل این راهکارهای است. دوم نسل اصل ترین اساسی نوعی به اجتماعی بستگی هم 4:اجتماعیانسجام/بستگیهم 

 که اساسی پرسش درواقع .کند می فراهم را امنیت ایجاد زمینه و دهد می افزایش را محله یک ناساکن روابط ،بستگی هم ایجاد با

 میان دائم رقابت وجود با شود می سبب چگونه و زیچه چ هک گیرد می سرچشمه مبنا این از شود، می مطرح اجتماعی انسجام در

 اجتماعی بستگی هم ای انسجام .کنند یزندگ یکدیگر کنار در سازش با ها آن جامعه، یک در کمیاب منابع به دستیابی برای افراد

 یکدیگرند. نیازمند متقابل طور به و اند وابسته یکدیگر به اعضا جامعه، یک سطح در آن ةپای بر که رساند می را  مفهومی معموالً

 نمیزا شک بی .دارند یکدیگر به جامعه اعضای که است عاطفی تعهد و پیوند ،بستگی هم احساس درواقع یاجتماع انسجام

 بود. خواهد گذارتأثیر محیط آن امنیت میزان در ،دارد وجود محیط یک در افراد میان که تعهدی و پیوند احساس و بستگی هم

 های گروه و ها همحل است. ارتباط برقراری در یمهم عامل مکان، یک اتصال 5:محلهازخارجباارتباطقابلیت

                                                            
1. Territoriality 

2. Quality environments 

3. Capacity Threshold 

4. Social Cohesion 

5. Connectivity 
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 با روابط و تمشارک قبیل از خارجی روابط و ها شبکه طریق از اتصال .کنند عمل یکدیگر از منفصل و مجزا طور هب نباید اجتماعی

 .آورند می ارمغان به را امنیت تضمین قراردادها این و کند می ایجاد را نیتضم و قرارداد قبول مانند هایی ارزش ها همحل سایر

 به تنها محله یک ناساکن CPTED اول نسل ةاید برخالفکه  معتقدند پژوهشگران برخی1:یفرهنگجمع

 یک . همچنیندارند ، نیازگیرد می صورت نظارت آن در که مکانیبارة در جمعی حس یک به بلکه ،ندارند نیاز نگهبان

 و گر تداعی مکان حس این وجود ؛ زیراباشد داشته وجود مکان احساس آن در که کند پیشرفت تواند می زمانی محله

.بود خواهد شهری فضاهای در امنیت ساز زمینه

(امنیتةثانویبلوغ)پاسداريوحفاظتنظارت،:دومةمرحل

 مجرمان اگر کند. می ایجاد ساکنان برای را غیررسمی یا طبیعی نظارتی های فرصت ةتوسع ظرفیت فیزیکی، طراحی

 که مناطقی در نیز شهروندان یابد. می کاهش ها آن توسط جرم امکان ،کنند می مشاهده ها را آن دیگران که کنند احساس

 درواقع امنیت تولید از حوزه این ،دیگر سوی از دارند. بیشتری امنیت احساس است، بیشتر ها آن دید و شدن دیده امکان

 فضاهای ،مرحله این در .ردیگ یم بر در را آن تیتمام تیامن بهو موسع  قیمض نگرش در واست  امنیتی نهادهای مدنظر

 نظم ها آن در که شوند می گرفته درنظر فضاهایی عنوان به ها آن شدن دیده و دیدن شهروندان، خود نظارت بر عالوه ناامن

 مثال برای که است ای اندازه هب امنیت تولید در مرحله این اهمیت .شوند نمی پاسداری و حفاظت جدی صورت به امنیت و

 درصورت ،بگیرد صورت امنیت تولید شهری طراحی ضوابط و الزامات رعایت و اجتماعی نهادهای درست کارکرد با اگر

 دنخواه شکل دفاع بی فضاهای قطعی طور به تولیدشده، امنیت از پاسداری و حفاظت نظارت، برای الزم سازوکار نبود

 امروز شرایط در مهم این که است واقعیت این به توجه امنیت تولید فرایند از مرحله این در مهم بسیار ةنکت اما ،گرفت

 تولید فرایند از مرحله این در بود. نخواهد پذیر امکان امنیتی اینهاده طریق از تنهایی هب ساکنان امنیتی مشارکت بدون

 .شود می مطرح مکانیکی نظارت و غیررسمی تنظار طبیعی، نظارت نوع سه قالب در پاسداری و حفاظت امنیت

 که کند تصور مجرم اگر دانست. محله ةبالقو پاسداری و محافظت از یبخش توان می را طبیعی  نظارت:طبیعینظارت

 توسط  جرم ارتکاب احتمال نباشد، گونه این بالقوه اگرچه ،گرفت خواهد قرار مشاهده و نظارت معرض در جرم ارتکاب درصورت

 طبیعی نظارت افزایش .سنجد می را جرم ارتکاب خطر و منافع عمل به اندیشه از گذار فرایند در مجرم زیرا ؛بود خواهد کمتر فرد

 وجود در مقایسه با طبیعی نظارت وجود احساس شاید است. جرم از پیشگیری های روش ترین مهم از فضا، درست طراحی با

 قرار دید معرض در طریق از شهری محیط توانمندسازی معنای به طبیعی نظارت باشد. داشته بیشتری ثیرأت نظارت واقعی

 اصالح به و نظارت غیرقابل مناطق از و کرده فراهم شهروندانکمک  به را شهری مناطق بر نظارت امکان که است گرفتن

است. برده نام آن از جیکوبز که است خیابانی چشمان همان طبیعی نظارت درواقع .کند می جلوگیری کور مناطق

 فراهم امنیتی های گروه ویژه به و نگهبانان ،ها مغازه صاحبان ةوسیل به شده دهی سازمان یا رسمی نظارت:رسمینظارت

 که منحرفانی از دسته آن با که است قضایی دستگاه خاطی، افراد با رسمی برخورد و نظارت در مهم مراکز از یکی .شود می

 نظام که قوانینی طریق از بیشتر رسمی نظارت درواقع .کند می برخورد ،اند داده انجام جامعه مقررات و قانون برخالف کاری

                                                            
1. Community Culture 
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 ،قضا دستگاه اصلی گروه پنج طریق از ها همحل بر رسمی نظارت .شود می عرضه شهروندان بر ،دهند می تشکیل را جامعه حقوقی

.گیرد می ورتص شهروندان امنیتی مشارکت و ها مجتمع ها، همحل نگهبان ،پلیس ،اطالعاتی و امنیتی نهادهای

 مانند هایی هزینه صرف با و افزاری سخت امکانات از استفاده با امنیت تأمین روش این در :مکانیکینظارت

 خطر افزایش با تواند می مداربسته دوربین .شود می دنبال محیط در کافی روشنایی ایجاد و مداربسته های دوربین ،ها قفل

 و بیشتر دستگیری خطر به جرم ارتکاب هنگام مجرمان چراکه ؛باشد داشته دنبال به را جرم کاهش مجرمان دستگیری

 پیشگیری در تواند می آن نصب ،دهد می افزایش را دستگیری خطر مداربسته دوربین چون و کنند می فکر مجازات شدت

 اینکه. با وجود است روشنایی موضوع فیزیکی نظارت مهم راهکارهای از دیگر یکی باشد. مؤثر امنیت ایجاد و جرم از

 نظارت از ای گونه روشنایی نیز مکانیکی نظارت در ،کند می ایفا را مهمی نقش طبیعی نظارت در اماکن روشنایی موضوع

 را تصور این سمی،غیرر اجتماعی کنترل افزایش و نظارت فرصت بهبود امن، فضایی ایجاد با تواند میکه  است مکانیکی

 .شود می رو روبه ساکنان واکنش با جرم درنتیجه و شده دیده فضا در جرم ارتکاب که کند ایجاد ذهن در

تصرفامنیت:سومةمرحل

 اما شد، تبیین عام طور به شهری های سکونتگاه در فضایی امنیت گیری شکل فرایند شده، مطرح مراحل از مرحله این تا 

 مدل که تفاوتی و مناطق این در ها سکونتگاه ای توسعه مدل و رسمیغیر اسکان مناطق در اسکان ماهیت به توجه با

 فرایند بر عالوه آن گیری شکل فرایند و مناطق این در مکان امنیت موضوع ،دارد رسمیغیر و رسمی های سکونتگاه ةتوسع

 .است 1«تصرف امنیت» عنوان با یدیگر مهم ةمرحل شامل ،گرفت قرار بحث مورد که فضایی امنیت گیری شکل کلی

 خود به را جهانی های سازمان توجه رسمیغیر اسکان مناطق در اخیر های سال در امنیت خود از بیشتر که موضوعی شاید

 2003 سال در بشر اسکان سازمان است. مناطق این مالکیت ناامنی و شهری مسکن شدن رسمیغیر ،است کرده  جلب

 است. کرده تعریف مکان آن دادن دست از ترس بدون مکان یک در کردن زندگی قابلیت را زمین تصرف امنیت میالدی

 و حفاظت) امنیت ةثانوی بلوغ ةمرحل بین رسمیغیر اسکان مناطق در امنیت  گیری شکل و تکمیل فرایند در بعد این درواقع 

 خود ةاولی مفهوم از اخیر های سال در تصرف امنیت موضوع اما ،گیرد می قرار امنیت( کامل بلوغ) امنیت بازتولید و پاسداری(

 و تعریف قابل ادراکی و عرفی قانونی، بعد سه در رسمیغیر اسکان مناطق در و است شده تغییرات دستخوش و گرفته فاصله

 کردن طی بر عالوه که گرفت خواهد شکل رسمیغیر ناسکا مناطق در کامل طور به فضایی امنیت زمانیبنابراین  ؛است تبیین

 بیفتد. اتفاق مناطق این در قانونی تصرف صورت به آن حالت بهترین در تصرف امنیت ابعاد از یکی ،شده گفته فرایند

 داشتن را سنجش معیار و شده است کیدأت قانونی تصرفبر  ،تصرف امنیت ابعاد از یکی در 2:قانونیتصرفامنیت

 این است. شده تعریف زمین  مالکیت نااطمینانی کاهش با مساوی زمین تصرف امنیت ،بعد این در .دانند می مالکیت سند

 و نبود آن سنجش مالک و دارد کیدأت ها سکونتگاه در خانوارها اسکان بودن غیررسمی و رسمی بر تصرف امنیت از بعد

 جز عاملی هیچ که است نیا بر نظر ، تصرف امنیت از بعد این در درواقع است. مسکن برای شخصی سند ننبود

 .کند کوچ به وادار هستند ساکن که زمینی و خانه از را ساکنان نتواند غیره و سیل و زلزله مانند استثنایی های بحران

                                                            
1. Security of tenure 

2. Legal tenure security 
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 سند داشتن یعنی ،قانونی بعد بر عالوه گرفته صورت مطالعات از دیگر برخی در1:غیررسمیتصرفامنیت

 طریق از تصرف امنیت مرحله، این در .اند مدنظر قرار گرفته تصرف امنیت گیری شکل در فراقانونی عوامل برخی مالکیت،

 ،سیاسی  حمایت اشخاص، حمایت سکونتگاه، ازهاند محل، اجتماعی یها سازمان یبستگ هم میزان مانند فراقانونی عوامل

 .شود می ایجاد پایه خدمات از برخورداری میزان و خانوارها سکونت مدت

 این .شود می استفاده ذهنی های شاخص از آن سنجش برای تصرف امنیت از دیگر بعد در2:ادراکیتصرفامنیت

 خانوارها ادراکی تصرف امنیت میزان بر نابرابر صورت به را عرفی() قانونی نیمه و قانونی های شاخص تأثیر تصرف، امنیت بعد

 استفاده «تخلیه احتمال» و «تخلیه از ترس» شاخص دو از خانوارها ادراکی امنیت میزان سنجش برای بعد این در .داند می

دارند. خود تصرفی موقعیت از رهااخانو که است امنیتی احساس میزان ادراکی تصرف امنیت دیگر عبارت به .شود می

امنیت(کاملبلوغ)امنیتبازتولید:چهارمةمرحل

 به وابسته شدت به و متغیر ای پدیده امنیت چراکه ؛است مدنظر امنیت بازتولید ةمسئل ،امنیت تولید از مرحله این در

 آن اهمیت از که امنیت های ویژگی از یکی .ندهست تغییر حال در شرایط با اسبمتن که است محیطی متعدد متغیرهای

 در و شود می کشیده امنیت ةحوز در بحران حد تا اختالل این مواردی در کهاست  نیدر ا اختالل بروز ،گیرد می سرچشمه

 و مدت میان بلندمدت، زمانی ةباز در فرایند این که گیرد می قرار پذیری آسیب و تهدید معرض در مدام نیز اوقات بیشتر

 غفلت مورد اندازه همان به ومهم است  بسیار شهری فضاهای در امنیت بازتولید ةمسئل .دهد می نشان را خود مدت کوتاه

 مواقع بیشتر در تقریباً که گیرد می سرچشمه مهم این از فضایی امنیت تولید از مرحله این اهمیت شاید است. شده واقع

 ؛نیست درصدی صد صورت به فضایی امنیت تأمین آن از حفاظت نظارت، و امنیت تولید قبلیة مرحل سه اجرای با حتی

 در همیشه دبای نیبنابراشود؛  می فراهم ضعف و شدت با جرائم بروز برای زمینه باز توانی هر با زمان مرور به چراکه

 باشد. داشته وجود امنیت دیبازتول برای جایی ها طراحی و ها ریزی برنامه

 مواردی که هستیم همواج غیره و فردی مکانی، فضایی، های آسیب از انبوهی با شهری دفاع یب و ناامن فضاهای در 

 ها آسیب گونه این و شود می شامل را غیره و تبهکار دافرا تجمع شده، تخریب های خانه رهاشده، منازل ،ها خرابه قبیل از

 در امنیت بازتولید اقدامات به دبای وضعیت این از رهایی برای حال .بکشد دوش بر دبایمحله  که هستند باری محله برای

 و انتظامی و امنیتی های برنامه شهری، یبازطراح و طراحی راهبردهای و اقدامات ،میان این در شود. جدی توجه محله

بازتوانی،  اصلی ةحوز سه مشخص طور به فضایی امنیت تولید از مرحله این برای ست.مدنظر ا نامجرم و افراد بازتوانی

 .است تصور قابل ،دارند امنیت بازتولید در جدی نقش که یبازدارندگترمیم و بازسازی، تأمین اجتماعی و 

 بازسازی و ترمیم  شهری های بافت در فضایی امنیت ایجاد برای حوزه این دربازسازي:وترمیمتوانی،باز

 شهری ةفرسود های بافت شدة های فراموش مقوله از یکی امنیت شک بدون است. کیدأت مورد فرسوده و پذیر آسیب های بافت

 های بافت ایران، شهرهای در خیز( جرم های کانون) ناامنی و بزهکاری تراکمپر های محدوده ترین مهم از یکی . همچنیناست

  کالبدی نظر از شهری ةپرمسئل و پرتراکم مناطق ترین مهم جمله از ها محدوده این ،دیگر عبارت به هستند. شهری ةفرسود

                                                            
1. De Facto tenure security 

2. Perceived tenure security 
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 یا هنجار اجتماعی های فعالیت و رفتارها بر مهمی تأثیر و هستند جرم بروز محرک نحوی به هایشان ویژگی با که هستند

 رفتارهای نسبت است شده موجب درهم، یفضای ساختار همراه به فعالیت و وآمد رفت شدید تمرکز دارند. شهروندان ناهنجار

 در موجود های ساختمان کافی استحکام نداشتن بر عالوه ،شهری فضاهای این در باشد. بیشتر شهر از بخش این در ناهنجار

 برخی رهاشده و متروک فضاهای وجود و دسترسی مراتب سلسله نداشتن کم، نفوذپذیری تنگ، معابر ةشبک وجود زلزله، برابر

 به د.نگیر قرار جدی توجه مورد دبای که اند کرده مواجه جدی چالش با را فضاها این امنیت تأمین که هستند هایی ویژگی از

 این معموالً و نیست شهروندان امنیت و آرامش تأمین به قادر شهری ةفرسود های بافت ساختار و امکانات دیگر عبارت

 یکی ها لهمح در فضایی امنیت ایجاد منظور به ؛ بنابرایناست کرده تبدیل باال اجتماعی های آسیب با هایی محیط به را ها بافت

 ،است شده انجام تاکنون که هایی پژوهش براساس است. شهری بافت این بازسازی و ترمیم و بازتوانی مهم راهکارهای از

 کمبود ،ها ساختمان پایین کالبدی امنیت ،مناسب های دسترسی نبود در توان می را ها بافت این در امنیت مخل مهم عوامل

 ها کنج وجود ،مناسب سبز فضای کمبود ،بصری امنیت نبود ،مناسب همسایگی فضای کمبود یا نبود ،مناسب جمعی فضاهای

کرد. مطرح دید خط و طبیعی نظارت در ضعف و ناپذیر دفاع فضاهای وجود ،رکنندهیغافلگ فضاهای و

اجتماعیتأمین

 توجه مسئله این به نیز امنیتی مکاتب بیشتر و است جدی بسیار شهری فضاهای امنیت برای اجتماعی تأمین جایگاه و نقش

 شهروندان ةهم برای زندگی فرایند در اختالل که است ای گونه به امروز دنیای در شهری فضاهای در زیست شرایط .اند کرده

 در است. بسیار ،کنند پیدا گرایش اجتماعی های آسیب انواع و جرم به افراد برخی اینکه احتمال رو این از ؛نیست ذهن از دور

 اجتماعی های آسیب به دلیلی هر به که جامعه از بخش این برای فراگیر و جامع اجتماعی تأمین امکان نبود دلیل به مواقع بیشتر

 سایر و آموزشی تربیتی، مالی، شغلی، تأمین قبیل از اجتماعی تأمین امکان ،شوند می گرفتار غیره و سوادی بی فقر، بیکاری، مانند

 و یبازتوان برعالوه؛ بنابراین کند می مواجه جدی چالش با را شهری فضاهای امنیت وضعیت این و ندارد وجود مینیأت اقدامات

 بیشتر که است این بر فرض سازوکار این در است. اجتماعی تأمین شهری ضاهایف در امنیت بازتولید سازوکارهای از یبازساز

 مبنا این بر و شوند می وارد جرم فرایند به زندگی های نیازمندی رفع برای مناسب امکان نبود دلیل به قربانیان حتی و نامجرم

.کند کمک دفاع بی فضاهای در امنیت دیبازتول به نیازها این برآوردن ةعرص به ورود با تواند می اجتماعی تأمین سازوکار

 اجتماعی تهدیدات ،مواد مخدر یافته، سازمان جرائم مانند شهری فضاهای در امنیتی تهدیدات افزایش:بازدارندگی

 بازتولید در پیشدستانه اقدامات ضرورت تااست  شده سبب ،کند می اشاره نیز (1398) بیات طور که آن نرم تهدیدات و

 عنوان با «پیشگیری» از قبل مرحله یک امنیت افزایش منظور به حاکمیتی و مردمی های ظرفیت از استفاده با امنیت

 بازدارندگی ةمسئل شهری فضاهای در امنیت بازتولید سازوکارهای از دیگر یکی؛ بنابراین شود گرفته کار به «بازدارندگی»

 در بازدارندگی از فضایی، امنیت ةمقول در جامعه مسئولیتکردن فراگیر برای ناگزیرند شهری ةحوز نمسئوال است.

 مطالبی به توجه باکنند. استفاده امنیت بهتر هرچه تأمین برای فیزیکی و قضایی اجتماعی، ،سیاسی فرهنگی، های حوزه

 4 شکل و فضایی امنیت تکامل و یگیر شکل فرایند تبیین در عام مفهومی چارچوب الگوی 3 شکل ادامه در ،شد ارائه که

 .دنده می نشان ها سکونتگاه در فضایی امنیت تکامل و گیری شکل دررا  برآیندها و هافرایند ابعاد،
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ییفضاتیامنتکاملويریگشکلندیفرانییتبدرعامیمفهومچارچوب.3شکل  
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(امنیت)بلوغامنیتبازتولید  

اجتماعی نیتأم بازدارندگی  بازتوانی و ترمیم 

 امنیتفضایی

گیری امنیت فضاییفرایند شکل  

 تولیدامنیت)بلوغاولیه(

وپاسداري)بلوغثانویه(حفاظتنظارت،  

 

 

 

 

 

  

 

  

هایکاربراختالط  گزینیمکان   

چیدمان فضا و ترکیب  

 تصویر ذهنی از فضا

دفاعفضاهای قابل  

(الگو زبان) یشهرطراحی   

 توزیع فضایی

فضا تسلسل() یبندمرتبه  
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هاسکونتگاهدرییفضایتامنتکاملویريگشکلدریندهابرآوهایندفراابعاد،.4شکل

گیرينتیجه
 عوامل تبیین و بررسی به امنیت گیریشکل در گذارتأثیر کالبدی-فضایی بعد بر ویژه کیدأت با و جامع نگاهی با حاضر پژوهش

 این در فضایی امنیت تکامل و گیریشکل فرایند و پرداخته غیررسمی هایسکونتگاه در فضایی  امنیت  گیری شکل در مؤثر

 امنیت ةزمین در شده مطرح هاینظریه و هادیدگاه مفاهیم، سنتز و بررسی مطالعه، به  توجه با .کرده است تبیین را ها سکونتگاه

 :است طرح قابل زیر ةحوز دو در پژوهش این نتایج گرفته صورت پیمایش و غیررسمی اسکان مناطق و شهری فضاهای

 حاصل عام مفهوم به فضایی امنیت گفت توان می شده ارائه مفهومی مدل و مطالب به توجه با :عاممفهومدر

 و عینی هایزمینه از متأثر سو یک از مفهوم این است. زمان بستر در اجتماع و محیط با انسان متقابل کنش و تعامل

 میزان و تعلق احساس همچون ذهنی هایتجربه در دیگر، سوی از و هاست آن نظیر و منظر کالبد، مانند محیط ظاهری

 با انسان تعامل از بلکه ،نیست شده تعیین ازپیش ایمقوله فضایی امنیت که معنا بدین ؛داردریشه  شهروندان مشارکت

 شهری  امنیت ةحوز در گرفته صورت مطالعات برخی برخالف آید.می پدید زمان بستر در آن ةتجرب و تبلور و زندگی مکان

 ها آن در باور این دیگر عبارت به ،کنندمی کیدأت محیط با ناامنی و جرم وقوع میان سببی و بعدی تک ةساد ةرابط بر که

 یک براساس باید که کاری ةدربار ویژه نگرش گرفتن درپیش یا خاص محیطی ضعف به پرداختن صرف که است استوار

 چنین که است این واقعیت رسد می نظر به .کرد خواهد حل کامل را ناامنی و جرم مشکل ،شود انجام محیطی دیدگاه

 سازند می را محیط که اجتماعی هایفرایند و فیزیکی فضای تعامل بر دبای و آیدمی پیش واقع جهان در ندرت به وضعیتی

 کرد. کیدأت موفق و امن محیط یک ایجاد در مهم عاملی عنوان به فضا بودن فعال و
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بندی  با جمعهای غیررسمی  گیری و تکوین امنیت فضایی در سکونتگاه در تبیین فرایند شکل درمفهومخاص:

 35گرفته و تأیید خبرگی، عوامل مؤثر در امنیت فضایی مناطق اسکان غیررسمی در قالب  مبانی نظری، مطالعات صورت

منظور برقراری ارتباط و  ری تفسیری بهبعد، از رویکرد معادالت ساختا ة. در مرحلندمعیار اصلی شناسایی شد 6شاخص و 

 سطوح اصلی تأثیرگذار در امنیتکه نتایج نشان داد  شد وها و تبیین سطوح مختلف استفاده  ابعاد و شاخص میانتوالی 

که در میان سطوح احصاشده بیشترین تأثیرگذاری  شود میبندی  سطح طبقه چهارهای غیررسمی در  فضایی سکونتگاه 

( و بیشترین تأثیرپذیری به بازتولید و 4شهری و طراحی محیطی )سطح   یابی، اصول و ضوابط طراحی مربوط به مکان

در   گیری و تکوین امنیت فضایی آنکه براساس روند شکل  نهایی ة. نتیجاست( مربوط 1ترمیم امنیت )سطح 

گیری و  الل کرد که فرایند شکلتوان استد فضایی می  امنیت ةهای غیررسمی و نتایج مدل ساختاری یکپارچ سکونتگاه

اصلی  ةکند که در چهار مرحل مشخصی تبعیت می ةتکوین امنیت مکان بنیاد در مناطق اسکان غیررسمی از منطق و پروس

بلوغ  ،امنیت )تولید امنیت(، دومین مرحله ةبلوغ اولی ،گیری امنیت فضایی کند. اولین مرحله در شکل بروز و ظهور پیدا می

امنیت تصرف و  ،گیری و تکوین امنیت فضایی )نظارت، حفاظت و پاسداری(، سومین مرحله در فرایند شکل امنیت ةثانوی

بندی آنچه گفته شد، چارچوبی را  با جمع 5چهارمین مرحله بلوغ کامل امنیت )بازتوانی، ترمیم و بازسازی( است. شکل 

 .کرده استگیری و تکوین امنیت فضایی در مناطق اسکان غیررسمی ارائه  برای بررسی فرایند شکل
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 غیررسمیهايسکونتگاهدرفضاییامنیتتکاملوگیريشکلیندفراتبییندرمفهومیچارچوب.5شکل



 

)بلوغامنیت(تولیدامنیتزبا  

اجتماعی نیتأم بازدارندگی  بازتوانی و ترمیم 

غیررسمیيهاسکونتگاهامنیتفضاییدرتکاملويریگشکل  

گیريامنیتفضاییهايشکلبسترهاوزمینه  

 ابعاداقتصادي،اجتماعی،سیاسیوفناوري

درونینیروها و عوامل اثرگذار  نیروها و عوامل اثرگذار بیرونی زما -فضاپویش   

يریگشکلیندافر  

 بعد عینی بعد ذهنی

امنیت تولید  

 )بلوغاولیه(

 حفاظتوپاسداري

 )بلوغ ثانویه(
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منابع
های  ، پژوهش«شهر اهواز ری مناطق شهری و امنیت اجتماعی شهروندان در کالنتحلیل رابطة پایدا(. »1399پور، سعید )امان

 .257-237، صص 2ریزی شهری، شمارة  جغرافیای برنامه

-پذیر و معیارهای مکانهای آسیبتعیین نوع کاربری(. »1396، تقوایی، مسعود و حمیدرضا وارثی )محمدرضااخوان عبداللهیان، 

، فصلنامة تحقیقات «موردی شهر سبزوار AHPهای غیرطبیعی به روش کید بر بحرانأا تها ب کالبدی آن-گزینی فضایی

 .136-121، صص 124جغرافیایی، شمارة 

 در آن های شاخص و امنیت احساس مفهوم تحلیل تبیین،(. »1397افسری، رسول، بهزادفر، مصطفی و رضا خیرالدین )

 شهرها، کالن و سرزمینی مرزی، مناطق پایدار توسعة و پیشرفت ت،امنی المللی بین ، کنفرانس«غیررسمی های سکونتگاه

 بحران، دانشگاه امام علی، تهران. مدیریت و غیرعامل پدافند محوریت با ها چالش و راهکارها

 ، تهران: کتاب ماه هنر.مدیریت و نگهداری طراحی،: پسند مردم شهر(. 1388زهره ) فرد،بابایی

 مصوب -ها آن تعیین نحوة و شهرک و روستا شهر حریم و محدوده تعاریف قانون بررسی(. »1385)پور، ناصر و ایرج اسدی برک

 .95-89، صص 18، فصلنامة مدیریت شهری، شمارة «13

، ترجمة مصطفی بهزادفر، دهپاسخ هایمحیط(. 1382، مورین، پال، مک گلین، سو و اسمیت گراهام )آلن بنتلی، ای ین، الکک،

 دانشگاه علم و صنعت ایران. تهران: انتشارات

، نشریة «مدار(مدار )آزادی هنجارهای کیفی طراحی فضای شهری مردم(. »1388بهزادفر، مصطفی و پیام محمودی کردستانی )

 .48-32، صص 3، شمارة شهر آرمان

، «زار( ی: خیابان اللهنقش سرزندگی بر ارتقای امنیت شهری )مورد» (.1394فر )بهشتی، آیدا، عامری سیاهویی و جالل فروزان

 .39-9، صص 37فصلنامة مطالعات پیشگیری از جرم، شمارة 

 شهری، تهران: انشارات دانشگاه عالی دفاع ملی. دفاعبی فضای: شهریعمومی امنیت شناسیجامعه(. 1398بیات، بهرام )

شمارة  ،یرفاه اجتماع ة، مجل(«آباد کرج اسالم: یمورد ةمطالع) ینینش هیحاش ةدیاز درون به پد ینگرش. »(1381) دهیپارساپژوه، سپ

 .197-161ص ، ص6

 .شهر آرمان، تهران: انتشارات شهری فضاهای در ترس(. 1390پاکزاد، جهانشاه و سایه فرید تهرانی )

امنیّت  سطح سنجش و بررسی عمومی فضاهای شهری؛ امنیّت(. »1392) بهنمیری مهدیان معصومه و علی مهدی، احمد، پوراحمد،

 .24-1شمارة اول، صص  اجتماعی، نظم و راهبردی امنیت هایپژوهش ،«قم شهر 2منطقة  در شهری های بوستان

 ، چاپ اول، اصفهان: نشر کنکاش.شهری بحران مدیریت و ریزیبرنامه(. 1387تقوایی، مسعود )

، 79نامة اطالعات جغرافیایی سپهر، شمارة ، فصل«مدیریت بحران شهرها با تأکید بر سیل(. »1390) سلیمانیو فرید  تقوایی، مسعود

 .73-66صص 

محمد ترجمة  ،هاى شهرىهاى همگانى در شهرهای محیطعرصه یشهرسازى شهروندگرا: ارتقا(. 1383تیبالدز، فرانسیس )

 .انتشارات خاکتهران: نژاد،  احمدى
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راهبردی توزیع خدمات شهری از منظر  ریزیبرنامه(. »1399جرفی، محمدامین، مدیری، مهدی و مسعود مهدوی حاجیلوئی )

 .170-151، صص 50، فصلنامة آمایش محیط، شمارة «شهر اهواز فضایی، موردی: کالنعدالت

های روستایی مقصد گردشگری )مطالعة ارزیابی سازگاری کاربری زمین در سکونتگاه(. »1399جاللی، امین فعال و مریم قاسمی )

 .99-79، صص 1کالبدی، شمارة  ةریزی توسعبرنامه ، نشریة«موردی: شهرستان بینالود(

گیری بررسی علل شکل(. »1396آباد، محمد و محمدرضا زرافشان )حسیننژاد، حسین، موسوی، سید محمدحسین، حاجیان حاتمی

.86-73 ، صص25، فصلنامة جغرافیا و مطالعات محیطی، شمارة «اسکان غیررسمی: موردی محلة کوی زینبیه شهر پاکدشت

تحلیل اثرات اسکان غیررسمی بر پایداری محالت شهری: مورد مطالعه (. »1399حسینی، علی، رضایی، پژمان و علی مؤمنی )

 .111-81، صص 8های جغرافیایی مناطق بیابانی، شمارة ، کاوش«محله فرودگاه شهر یزد

 .90-87، صص 82ا، شمارة ه شهرداری ، مجلة«شهری فضاهای در مکان حس ایجاد». (1386)حسینیون، سولماز 

موردی:  -بررسی و تحلیل نحوة توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت فضایی(. »1390پور، هاشم و فرامرز رستمی )داداش

 .194-171، صص 16ای، شمارة ، فصلنامة جغرافیا و توسعة ناحیه«شهر یاسوج

های منظر شهری در ارتقای سطح احساس امنیت شهروندان در فضاهای بررسی نقش مؤلفه(. »1394پور، نادیا و سعید ملکی )داری

 .36-27، صص 3های منظر شهری، شمارة ، دو فصلنامة پژوهش«شهری عمومی شهر اهواز

 شهری منظر های مؤلفه از استفاده با شهروندان امنیت سنجش احساس(. »1393سلمانی ) حسن و یدیؤم محمد محسن، رفیعیان،

 .59-33، صص 21شمارة  جغرافیایی، علوم مجلة ،«(اوین محلة )نمونة موردی:

تبیین نقش پیکربندی فضا بر نحوة ادراک امنیت محیطی در بافت (. »1399خانی، اکرم و انیسه حاتمی )اله، کریمرحیمی، حجت

 650-631، صص 3 شمارة ریزی شهری، های جغرافیای برنامهپژوهش مجلة ،«تاریخی شهر یزد

نشریة  ،«شهرها فضایی بندیپیکره درک در فضا چیدمان روش کاربردی شناخت(. »1390سایمون بل ) امید و ریسمانچیان،

 .56-49، صص 43 شهرسازی، شمارة و معماری زیبا هنرهای

های بندی فضایی و امنیت محیطی در سکونتگاهرابطة پیکره(. »1396سجادزاده، حسین، ایزدی، محمدسعدی و محمدرضا حقی )

 .19-2، صص 28معماری و شهرسازی، شمارة -، نشریة هنرهای زیبا«غیررسمی شهر همدان

 ی.معمار قاتیانتشارات مرکز مطالعات و تحقتهران: ، امن یشهر یفضاها یطیمح یهایژگیو .(1387) لیاسماع ،یصالح

های امنیت بوستان نقش خوانایی کالبدی بر»(. 1397، پوریا و مرتضی ضامن )وقار یسعادتضرغامی، اسماعیل، قنبران، عبدالحمید، 

 .31-317، صص 32، فصلنامة مطالعات شهر ایرانی اسالمی، شمارة «شهری موردی: بوستان مردم همدان

شهری،  مدیریت فصلنامة ،«یزد شهر به نگاهی با شهری طراحی فرایند در فضا چیدمان روش(. »1381مصطفی ) زادگان،عباس

 .115-64، صص 9شمارة 

وسازی ندر  مؤثربررسی عوامل محیطی » (.1389زاده، رفیعیان، مجتبی و سید ابراهیم حسینی )سگری تفرشی، حدیثه، ادیبع

 .50-39صص ، 6، نشریة هویت شهر، شمارة «منظور افزایش امنیت محلی شهری به ةهای فرسودبافت

 عمومی فضاهای شبانة حیات و سرزندگی در امنیت نقش بررسی» .(1395)نیره مهدنشین  و علی شرقی، مسعود، علیمردانی،

 .26-15صص  ،18شمارة  کاربردی، هنرهای دوفصلنامة ،«شهری
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المللی ،همایش بین«های توسعه پایدار شهریهای امنیتی بر اساس شاخصبررسی ناپیداری(. »1387عالمی، رضا، ضامن، یاسر)

 .107-118صصامنیت انسانی در غرب آسیا، دانشگاه بیرجند، 

 مطالعة) فضایی عدالت منظر از شهری های پارک در امنیت سطح تطبیقی بررسی(. »1398اکبر و معصومه حسینی )عنابستانی، علی

 .330-307، صص 2ریزی شهری، شمارة های جغرافیای برنامه، پژوهش«مشهد( شهری های پارک: موردی

های  تکامل رویکرد پیشگیری از جرم مبتنی بر طراحی محیطی در محیط(. »1392)فر، مرجان و ثمانه عبدی غفاری، علی، نعمتی

 .16-3، صص 144، مسکن و محیط روستا، شمارة «مسکونی

سنجش سرزندگی و حیات شبانه (. »1398ننیز ) دامنه مجتبی و مرضیه افضلیکیش، مرضیه، سایمانیغنفرپور، حسین، صداقت

 .106-10687، صص 2شهر پایدار، شمارة  ة، فصلنام«بر امنیت پایدار شهری اصفهان با تأکید جهان نقشمیدان 

، ترجمة فریبا قرائی، مهشید شهری فضاهای عمومی، هایمکان(. 1388کارمونا، ماتیو و هیت، تیمی و تنر، اک و استیون تیسدل )

 شکوهی، زهرا اهری و اسماعیل صالحی، تهران: انتشارات دانشگاه هنر.

 مطالعه- شهروندان اجتماعی امنیت سطح و مکان به تعلق حس ارتباط میزان بررسی(. »1399و حمیدرضا عظمتی )کاملی، محسن 

 .258-241، صص 61شمارة ، نشریة تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، «قم شهر: موردی

 تهران.، ترجمة سید حسین بحرینی، تهران: انتشارات دانشگاه شهر شکل تئوری(. 1381لینچ، کوین )

-پژوهش ة، فصلنام«تأثیر هویت محالت بر احساس امنیت شهروندان(. »1393نژاد، اردالن و علی اصانلو )محمدی، جمال، حسنی

 .32-9صص  های اطالعاتی و جنایی، شمارة اول،

 طحان.، تهران: انتشارات شهرسازی و معماری در شناسیرنگ مبانی و اصول(. 1390محمدی، کوروش و امیر شکیبامنش )

سازمان  انتشارات، ترجمة فرهاد مرتضایی، تهران: مکانی-اجتماعی فرایند بر نگرشی: شهری فضای طراحی(. 1396پور، علی )مدنی

 فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران.

 ، تهران: مرکز مطالعات جامعه و امنیت.اجتماعی امنیت مطالعات جامع طرح(. 1394مهانیان، علیرضا )

، «احساس امنیت در فضاهای شهری(. »1394موسوی، میرنجف، ویسیان، محمد، محمدی حمیدی، سمیه و مریم اصغری )

 .202-185، صص 45شمارة المللی انجمن جغرافیای ایران،  پژوهشی و بین-فصلنامة علمی

در ارتقای سطح امنیت در  های منظر شهریبررسی نقش مؤلفه(. »1392نژاد، منوچهر و حسین نوایی )مؤیدی، محمد، علی

 .191-159، صص 35، فصلنامة مطالعات امنیت، شمارة «فضاهای عمومی شهری )مورد مطالعه: محلة اوین تهران(

های شهر  ارزیابی امنیت در فضاهای عمومی شهری: مورد مطالعه پارک(. »1397فر، حسین، علوی، سعیده و علی عشقی )نظم

 .165-133 صص ،2آمایش فضا، شمارة  ریزی و، فصلنامة برنامه«تهران

های کالبدی بر احساس امنیت زنان در فضاهای باز گردشگری تأثیر مؤلفه(. »1398یاران، علی، ارجمندی، هانی و مریم کسگریان )

 .37-24، صص 47منظر، شمارة  ة، مجل«تیر تهرانموردی: خیابان سی -شهری

Adjei Mensah, C. (2014). Urban Housing Crisis: Tracing the Factors Behind the Growth of Informal 

Settlements in Kumasi, Ghana. Journal of Human and Social Science Research, 5(1), 9-20. 

Amir, A. F., Ismail, M. N. I., & See, T. P. (2015). Sustainable Tourist En-Vironment: Perception of 

International Women Travelers on Safety and Security in Kuala Lumpur. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, 168, 123-133. 



 261 ...یررسمیغيهادرسکونتگاهییفضایتامنتکاملویريگفرایندشکلوهمکارا :تبیینافسري

Baye, F., Wegayehu, F., & Mulugeta, S. (2020). Drivers of Informal Settlements at the Peri-Urban Areas 

of Woldia: Assessment on the Demographic and Socio-Economic Trigger Factors. Land Use 

Policy, 95, 104-573. 

Billah, M. (2009). Rising Slums and Role of NGOs. Chicago: University of Chicago Press. 

Boeing, G. (2019). Spatial Information and the Legibility of Urban Form: Big Data in Urban 

Morphology. International Journal of Information Management, online 

first.https://doi.org/10.1016/j. .ijinfomgt.2019.09.009  

Cozens, P. (2008). Crime Prevention through Environmental Design in Western Australia: Planning for 

Sustainable Urban Futures. International Journal of Sustainable Development and Planning, 3, 

272-292. 

Drags and Crime Prevention Committe. (2013). Inquiry into the Application of Safer Degine Principals 

and Crime Prevention through Environmental Design. Authority   Government Printer for State of 

Victoria. On 1 August 2013. 

Goussous, J., & Tayoun, L. (2020). A Holistic Approach to Slum Reduction: Finding Gaps in Cairo’s 

‘How-to-Deal’model with International Collected Experience. Cities & Health, 31(4), 1-15. 

Han, J, Hayashi, Y, Cao, X, Imura, H (2009) Application of an integrated system dynamics and cellular 

automata model for urban growth assessment: A case study of Shanghai, China. Landscape and 

Urban Planning, 91(3): 133–141 

Hepp, S. (2011). Metropolitan spatial structure: Measuring the change in urban studies and planning. 

PhD thesis, University of Maryland, USA. 

Hetf, H. (2003). Affordancees, Dynamic Experience and the Challenge of Reification. Journal of 

Ecological Psychology, 15(2), 149-180. 

Hillier, B. (1996). Space is the Machine, Cambridge University Press, e-edition forthcoming from 

www.spacesyntax.com. 

Jacobs, J. (1981). The Death and Life of Great American Cities. New York, NK: Vintage Book. Ogawa. 

Lubava, J., & Mtani, A. (2004). Urban Space and Security: A Case of the Dares Salaam- Safety Audits 

for Women Dares Salaam. Tanzania, 7, 13-17. 

Macedo, J. (2008). Urban Land Policy and New Land Tenure Paradigms: Legitimacy VS. Legality in 

Brazilian Cities. Land Ues Policy, 25, 259 – 270. 

Mak, B. K. L., & Jim, C. Y. (2018). Examining fear-Evoking Factors in Urban Parks in Hong Kong. 

Landscape and Urban Planning, 171, 42-56. doi.org/10.1016/j.landurbplan.2017.11.012. 

Matijosaitiene, I (2016). Combination of CPTED and Space Syntax for the Analysis of Crime. Journal of 

Safer Communities, 15(1), 49-62. 

Mcdonald, R., Richard. T., Forman, P., K., Rachel, N., Dan, S., & Jon, F. (2009). Urban effects, distance, 

and protected areas in an urbanizing world, Journal Landurbplan, 63-75. 

Mihinjac, M., & Saville, G. )2019(. Third-Generation Crime Prevention through Environmental Design 

(CPTED). Social Sciences, 8(6), 182. 

Moulay, A., Ujang, N., & Ismail, S.  )2017(. Legibility of Neighborhood Parks as a Predicator for 

Enhanced Social Interaction towards Social Sustainability. Cities, 61, 58–64. 

Newman, O. (1973). Defensible Spaces: People & Design in Violent City Hardcover – July 1, 1973  

Pacione, M. (2005) Urban Geography: A Global Perspective. 2nd Edition, Routedge, Taylor & Francis 

Group, London and New York, 1 April 2005. 

http://www.spacesyntax.com/


 1400،بهار1رةشما،9ریزيشهري،دورةيبرنامهفیااجغريهاهشپژو  262

Reelink, G., & Van Gelder, J. L. (2010). Land Titling, Perceived Tenure Security, and Housing 

Consolidation in the Kampongs of Bandung, Indonesia. Habitat International, 34, 78-85. 

Roddier, M. (2019). The Semiopathic City: Notes on Urban Legibility [Erkennbarkeit]. New Writing, 

16(4), 462–483. 

Sakip, S. R. M., & Abdullah, A. (2012). Measuring Crime Prevention through Environmental Design in a 

Gated Residential Area: A Pilot Survey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 42, 340-349. 

Siebel, W., & Wehrheim, J. (2003). Security and the Urban Public Sphere. The German Journal of Urban 

Studies, 42(2), 46-19. 

UN-HABITAT. (2005). Challenge of Slums: Global Report on Human Settlement Forum: Qualitative 

Social Research. Art of Qualitative Research in Europe, 6(3),130-163. 

UN-HABITAT. (2007). Enhancing Urban Safety and Security: Global Report on Human Settlement.  

Nairobi, K., & Walzer, M. (1986). Pleasures and Costs of Urbanity. Dissent, 33(4), 420-475.  

Walzer, W. H. (2003). Urban Open Spaces. Landon: Spon Press. 

Van Gelder, J. L. (2007). Feeling and Thinking: Quantifying the Relationship between Perceived Tenure 

Security and Housing Improvement in an Informal Neighborhood in Buenos Aires. Habitat 

International, 31, 219-231. 

Zeilhofer, P., & Valdinir, P. T. (2008) GIS and Ordination Techniques for Evaluation of Environmental 

Impact in Informal Settlements: Acase Study from Cuiaba, Central Brazil. Applied Geography, 

289(1), 1–15. 

Zeng, Ch., Song, Y., He, Q., & Shen, F. (2018) Spatially Explicit Assessment on Urban Vitality: Case 

Studies in Chicago and Wuhan. Sustainable Cities and Society, 40(2), 296-306. 

Zhai, Y., & Baran, P. K. (2016). Do Configurational Attributes Matter in Context of Urban Parks? Park 

Pathway Configurational Attributes and Senior Walking. Landscape and Urban Planning, 148, 

188–202. 

Zhang, L., Zhang, L., Xu, Y., Zhou, P., & Yeh, C. (2019). Land Use Policy Evaluating Urban Land Use 

Efficiency with Interacting Criteria: An Empirical Study of Cities in Jiangsu China. Land Use 

Policy, 90, 1–11. 

Amanpour, S. (2020). Analysis of the Relationship between Sustainability of Urban Areas and Social 

Security of Citizens (Case Study: metropolis of Ahvaz). Geographical Research of Urban 

Planning, 2, 237-257. (In Persian) 

Alemi, R., Zamen, Y. (2008). Study on Unsustainable Security Based on Sustainable Development. 

International Conference on Human Securityin West Asia (ICHSWA), Birjand University, 107-

118. (In Persian) 

Akhavan Abdollahian, M., & Taqvayi, M., Varesi, H (2018). Determining the Types of Vulnerable Land 

Use and Their Spatial-Physical Location Selection Criteria with Emphasis on Abnormal Crises by 

AHP Method (Case Study: Sabzevar). Geographical Research Quarterly, 124, 121-136. (In 

Persian)  

Afsari, R., Behzadfar, M., & Kheirodin, R. (2019). "Explaining and Analyzing the Concept of Feeling 

Secure and Its Indicators in Informal Settlements". International Conference on Security, 

Sustainable Development of Border Areas, Territories and Metropolises, Solutions and Challenges 

Focusing on Passive Defense and Crisis Management, University of Imam Ali, Tehran. (In 

Persian) 

Babayi Fard, Z. (2010). Popular City: Design, Maintenance and Management. Mahe honar, Tehran. (In 

Persian) 



 263 ...یررسمیغيهادرسکونتگاهییفضایتامنتکاملویريگفرایندشکلوهمکارا :تبیینافسري

Barak Pour, N., & Asadi, I. (2007). Examining the Law Defining the Boundaries and Privacy of the 

Village, City and Town and How to Determine These Laws. Urban Management Quarterly, 18, 

89-95. (In Persian)  

Bentley, I., Murrain, P., McGlynn, S., Smit, G., & Behzadfar, M. (2004). Responsive Environments, 

Tehran: Iran University of Science and Technology Publications. (In Persian)  

Behzadfar, M., & Mahmodi Kordestani, P. (2010). Qualitative Norms of People-Oriented Urban Space 

Design (Freedom-Oriented). Armanshahr Magazine, 3, 32-48. (In Persian) 

Beheshti, A., Ameri Siahoyi, & Forozan Far, J. (2015). The Role of Vitality in Promoting Urban Security 

(Case Study: Lalehzar Street). Quarterly Journal of Crime Prevention Studies, 37, 9-39. (In 

Persian)  

Bayat, B. (2019). Sociology of urban public security: a defenseless urban space. Tehran: Supreme 

National Defense University Publications. (In Persian)  

Parsa Pazhoh, S (2003). An Inward View of the Phenomenon of Marginalization (Case Study: Islam 

Abad in Karaj). Journal of Social Welfare, 6, 161-197. (In Persian) 

Pakzad, J. & Tehrani, S (2012). Fear in Urban Spaces. Tehran: Armanshahr Publications. (In Persian)  

Pour Ahmad, A., & Bahnamiri, M. (2014). Urban Security; Public Spaces and Assessing the Level of 

Security of Urban Parks (Case Study: District 2 of Qom). Strategic Researches on Social Security 

and Order, 1, 1-24. (In Persian)  

Taqvayi, M. (2009). Urban Crisis Planning and Management.Tehran: Kankash Publications. (In Persian) 

Taqvayi, M., & Soleimani, F. (2012). Urban crisis management with emphasis on floods. Sepehr 

Geographical Information Quarterly, 79, 66-73. (In Persian)  

Tibbalds, F., & Ahmadinejad (2004). Citizen-Oriented Urban Planning; Upgrading Public Arenas in 

Urban Cities. Tehran: Khak Publications. (In Persian) 

Jarafi, M., Modiri, M., & Mahdavi Hajiloyi, M. (2020). Strategic Planning of Urban Services Distribution 

from the Perspective of Spatial Justice (Case Study: Ahvaz Metropolis). Quarterly Journal of 

Environmental Planning, 50, 151-170. (In Persian)  

Jalali, A., & Ghasemi, M (2020). Assessing Land Use Compatibility in Rural Settlements of Tourism 

Destination (Case Study: Binalod County). Journal of Physical Development Planning, 1, 79-99. 

(In Persian) 

Hatami Nezhad, H., Mousavi, M., Hajian Hossein Abad, M., & Zarafshan, M. (2017). Investigating the 

Causes of Informal Settlement Formation (Case Study: Koye Zeynab Neighborhood in Pakdasht). 

Quarterly Journal of Geography and Environmental Studies, 25, 73-86. (In Persian) 

Hosseini, A., Rezayi, P., & Momeni, A. (2020). Analysis of the Effects of Informal Settlement on the 

Sustainability of Urban Neighborhoods (Case Study: Airport Neighborhood in Yazd). 

Geographical Explorations of Desert Areas, 8, 81-111. (In Persian) 

Hosseinion, S. (2008). Creating a Sense of Place in Urban Spaces. Journal of Municipalities, 82, 87-90. 

(In Persian) 

Dadash Pour, H., & Rostami, F. (2012). Study and Analysis of the Distribution of Urban Public Services 

from the Perspective of Spatial Justice (Case Study: Yasuj city). Quarterly Journal of Geography 

and Regional Development, 16, 171-194. (In Persian) 

Dari Pour, N., & Maleki, S. (2016). Investigating the Role of Urban Landscape Components in Promoting 

the Level of Citizens' Sense of Security in Public Urban Spaces (Case Study: Ahvaz city). 

Quarterly Journal of Urban Landscape Research, 3, 27-36. (In Persian)  



 1400،بهار1رةشما،9ریزيشهري،دورةيبرنامهفیااجغريهاهشپژو  264

Rafiyian, M., Moayyedi, M., & Salmani, H. (2015). Measuring Citizens' Sense of Security Using Urban 

Landscape Components (Case Study: Evin Neighborhood in Tehran). Journal of Geographical 

Sciences, 21, 33-59. (In Persian)  

Rahimi, H., Karim Khani, A., & Hatami, H. (2020). Explaining the Role of Space Configuration on How 

We Perceive Environmental Security (Case Study: The Historical Parts of Yazd). Journal of 

Geographical Studies of Urban Planning, 3, 631-650. (In Persian) 

Rismanchian, O., & Belle, S. (2012). Practical Knowledge of Spatial Arrangement Method in 

Understanding the Spatial Configuration of Cities. Journal of Fine Arts, Architecture and Urban 

Planning, 43, 49-56. (In Persian)  

Sajjad Zadeh, H., Izadi, M., & Haghi, M. (2018). The Relationship between Spatial Configuration and 

Environmental Security (Case Study: Informal Settlements in Hamadan). Journal of Fine Arts, 

Architecture and Urban Planning, 28, 2-19. (In Persian)  

Salehi, I. (2009). Environmental Features of Safe Urban Spaces. Tehran: Publications of the Center for 

Architectural Studies and Research. (In Persian) 

Zarghami, I., Ghanbaran, A., Saadati Vaghar, P., & Zamen, M. (2018). The Role of Physical Readability 

on the Security of Urban Parks (Case Study: People of Hamedan’s Park in Hamedan). Islamic-

Iranian City Studies Quarterly, 32, 17-31. (In Persian)  

Abbas Zadegan, M. (2003). The method of Arranging Space in the Process of Urban Designing 

Regarding the City of Yazd (Case Study: Yazd city). Urban Management Quarterly, 9, 64-115. (In 

Persian) 

Asgari Tafreshi, H., Adib Zade, Rafiyian, M., & Hosseini, I. (2011). Investigation of Environmental 

Factors Affecting the Reconstruction of Worn-Out Urban Structures in Order to Increase Local 

Security. Hoviate Shahr Publication, 6, 39-50. (In Persian)  

Alimardani, M., Sharghi, A., & Mahdneshin, N (2017). Investigating the Role of Security in the Vitality 

and Nightlife of Urban Public Spaces. Bi-Quarterly Journal of Applied Arts, 18, 15-26. (In 

Persian) 

Anabestani, A., & Hosseini, M. (2018). Comparative Study of Security Level in Urban Parks from the 

Perspective of Spatial Justice (Case Study: Parks in Mashhad city). Geographical Studies of Urban 

Planning, 2, 307-330. (In Persian) 

Ghaffari, A., Nemati Far, M., & Abdi, S. (2014). The Evolution of Crime Prevention Approach Based on 

Environmental Design in Residential Environments. Journal of Housing and Rural Environment, 

144, 3-16. (In Persian) 

Ghanfarpour, H., Sedaghat Kish, M., Saymani Damane, M., & Afzali Naniz, M. (2018). Measuring the 

Vitality and Nightlife of Naghsh Jahan Square in Isfahan with Emphasis on Sustainable Urban 

Security (Case Study: Naghshe Jahan Square in Isfahan). Sustainable City Quarterly, 2, 87-106. 

(In Persian) 

Carmona, M., Heath, T., Oc, T., Tiesdell, S., Gharayi, F., Shokohi, M., Ahari, Z., & Salehi, I. (2008). 

Public Spaces, Urban Spaces. Tehran: University of Arts Publications. (In Persian) 

Kameli, M., & Azemati, H. (2020). Investigating the Relationship between the Sense of Belonging to a 

Place and the Level of Social Security of Citizens (Case Study: Qom City). Journal of Applied 

Research in Geographical Sciences, 61, 241-258. (In Persian) 

Lynch, K, & Bahreini, H. (2003). The Theory of City Form Tehran: University of Tehran Publications. (In 

Persian) 



 265 ...یررسمیغيهادرسکونتگاهییفضایتامنتکاملویريگفرایندشکلوهمکارا :تبیینافسري

Mohammadi, J., & Hasani Nezhad, A., & Osanlou, A. (2015). The Effect of the Identity of the 

Neighborhoods on Citizens' Sense of Security. Quarterly Journal of Intelligence and Criminal 

Research, 1, 9-32. (In Persian) 

Mohammadi, K., & Shakibamanesh, A. (2011). Principles and Foundations of Colorology in 

Architecture and Urban Planning. Tehran: Tahtahan publications. (In Persian) 

Madani Pour, A., & Mortezayi, F (2018). Urban Space Design: A Discussion about the Spatial Social 

Process. Tehran: Publications of the Organization of Information Technology and Communication 

of Tehran Municipality. (In Persian) 

Mahanian, A. (2016). Master Plan for Social Security Studies. Tehran: Center for Society and Security 

Studies. (In Persian) 

Mousavi, M., & Veysian, M., & Mohammadi Hamidi, S., & Asghari, M. (2016). Feeling Safe in Urban 

Spaces. Scientific Research and International Quarterly Journal of Iranian Geographical 

Association, 45, 185-202. (In Persian) 

Moayyedi, M., & Alinezhad, M., & Navayi, M. (2014). Investigating the Role of Urban Landscape 

Components in Improving the Level of Security in Urban Public Spaces (Case Study: Evin 

Neighborhood in Tehran). Quarterly Journal of Security Studies, 35, 159-191. (In Persian) 

Nazm Far, H., & Alavi, S., & Eshghi, A. (2018). Assessing Security in Urban Public Spaces (Case Study: 

Parks of Tehran). Quarterly Journal of Schematization and Space Planning, 2, 133-165. (In 

Persian)  

Yaran, A., & Arjmandi, H., & Kasgarian, M (2019). The Effect of Physical Components on Women's 

Sense of Security in Open Spaces of Urban Tourism (Case Study: Si Tir Street in Tehran). Manzar 

Magazine, 47, 24-37. (In Persian)  


