
 

 

JOURNAL OF SUSTAINABLE REGIONAL & URBAN DEVELOPMENT STUDIES 

JSRUDS 
 

Volume 3, Issue 3 - Serial Number 9, Fall 2022 
ISSN: 2783-0764 

 

Clarifying the Efficiency and Role of Urban Management 
Performance on the Components of Social Security and Crime 
Prevention in Cities 
 
Davood habibi 

1  
1 PhD in Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran. 

 

2202 ulyJ 40e: Dat Accepted 2022 May 15e: Dat eceivedR 
 

 

Abstract 
 

Background and Aim: People always seek to provide security as one of their basic needs, also it has 

been considered as one of the important indicators of the quality of urban life from urban planners and 

managers point of view. Precisely, feeling of social security in urban spaces is one of the most important 

indicators of quality of life for citizens. With the increasing necessity of creating security in societies, the 

tools, methods and approaches to create and maintain it have undergone transformation. Therefore, urban 

management is one of the important aspects of urban planning, which is directly related to human societies, 

especially urban society, and creating social security; therefore, the aim of this research is to review the role 

and position of urban management in improving the social security of cities. 

Methods:Methodology of this paper is library-analytical. First, definitions and theories have been collected 

through library studies. Second, for the data analysis, the review of the theoretical foundations and the 

research conducted in this field, the components of social security and the impact of the performance and role 

of urban management on each of them have been discussed. 

Findings and Conclusion: Studies show that based on the coefficient of determination, 28% of the 

variance of the dependent variable is explained by the independent variable. Beta coefficient (BTA) also 

indicates a direct relationship between two independent and dependent variables. As a result, through the 

regression analysis of two variables, it can be concluded that the level of social security and crime prevention 

increases with the improvement of urban management performance. 
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 یریشگیو پ یاجتماع تیامن یلفه هاؤبر م یشهر تیریو نقش عملکرد مد ییکارا نییتب

 از جرم در شهرها

 
   1ی بیداود حب

 .رانی، اتهران، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی ،یشهرساز یدکتر. 1

  13/47/1041ش: ریپذ خیتار 35/43/1041ت: افیدر خیتار
 

 دهیچک

از  یکیبه عنوان  تیخود است و احساس امن یاساس یازهایاز ن یکیبه عنوان  تیامن نیانسان همواره به دنبال تأمف: هد و نهیزم
 یاجتماع تیاحساس امن نیبوده است، همچن یشهر رانیو مد زانیهمواره مورد توجه برنامه ر ،یشهر یزندگ تیفیمهم ک یها شاخص

 جادیضرورت ا شیگردد. با افزا یشهروندان محسوب م یمطلوب برا یزندگ تیفیشاخص های ک نیاز مهمتر یکیدر فضاهای شهری 
مهم  یاز جنبه ها ،یشهر تیریمد نرویو حفظ آن دستخوش تحول شده است. از ا جادیا کردهاییها و رو وهیدر جوامع، ابزار، ش تیامن

 ق،یتحق نیدارد؛ لذا هدف ا میارتباط مستق یاجتماع تیامن جادیو ا یجامعه شهر ژهیبه و یبوده که با جوامع انسان یشهر یزیبرنامه ر
 .باشد یشهرها م یاجتماع تیامن یدر ارتقاء بخش یشهر تیریعملکرد مد گاهیبر نقش و جا یمرور

در این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای اقدام به  .تحلیلی است-نگرش حاکم براین تحقیق به صورت کتابخانه ایی: بررس روش
داده ها، بررسی مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته در تحلیل  پس ازدر مرحلة  و نظریات و تئوری ها شده است.وری تعاریف آجمع 

 شده است. پرداختهاین حوزه به برشمردن مولفه های امنیت اجتماعی و تاثیر عملکرد و نقش مدیریت شهری بر هریک از آنها 

 مستتقل  متغیر توسط وابسته، متغیر واریانس درصد از 82ضریب تعیین،  اساس بردهد که  یها نشان م یبررس گیری: جهینت وها  افتهی

 طریتق تحلیتل   از ،نتیجته  در .استت  وابسته و مستقل متغیر دو بین مستقیم ارتباط دهنده نشان ( نیزBTA)بتا  ضریب شود. می تبیین
امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرم نیتز افتزایش    سطح شهریبهبود عملکرد مدیریت  با که گرفت نتیجه توان یم متغیره دو رگرسیون

 .ابدی یم
 

 .یشهر تیامن ،یاجتماع تیامن ،یشهر تیریعملکرد، مدها:  واژه دیکل
  

                                                           
  :نویسنده مسئول Davoud.habiby@gmail.com 

از جرم در  یریشگیو پ یاجتماع تیامن یبر مولفه ها یشهر تیریعملکرد مدو نقش  ییکارا نییتب(. 1041) حبیبی، داود ارجاع به این مقاله: 

 .30-04(، 3)3، فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای. شهرها
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 مسأله انیب و مقدمه
 ارائه مختلفی نظریات، آمدند هم گرد شهر چون محیطی در بشری اجتماعات چرا که این و شهر پیدایش علل بررسی در

 پیدایش از ها قرن گذر با حال. داند می مؤثر شهر پیدایش در را ایمنی ابعاد و امنیت مسأله، نظریات از یکی که است گردیده

 انواع چارچوب در جدیدی مسائل درگیر خود جمعیتی و کالبدی گستردة رشد نتیجه در شهرها، شهری اجتماعات نخستین

 و اصطالحات، مباحث در مهم مسائل از یکی عنوان به، شهری امنیت میان این در. هستند شهروندان زندگی ابعاد مختلف

 (. 1331، بیرنگ محمدی و آذر)آید  می حساب به شهری ساماندهی

. است داشته همراه به حیاتی و مهم اصل یک عنوان به را کالبدی و فضایی های بازتاب، شهرها در امنیت به نیاز

 امنیت و نظم. دارد ای فزاینده اهمیت، امنیت احساس از شهروندان برخورداری و شهری ساختار در امنیت برقراری، بنابراین

 از برخی. دارد قرار محور دو این بر شهری زندگی اساس واقع در، است شهر در شهروندان مهم حیاتی و اولیه نیازهای از

 هم با نزدیک ای رابطه جرم و فضا. کنند می فراهم امنیت و نظم خوردن هم بر برای را زمینه که هستند شهری فضاهای

 که است مهمی بسیار نکات از شهری نظم خوردن هم بر و امنیت کاهش در آن تأثیر و فضاها این شناخت بنابراین. دارند

 کنار (. در5412، همکاران و 1بلوبیم)اند  داشته ای ویژه توجه ها آن به باید شهرها مدیریت در شهری ریزان برنامه و طراحان

 و اجتماعی بار خشونت جرایم به عاطفی واکنش را امنیت احساس. شود می مطرح «امنیت احساس»، امنیت مفهوم

 آن با اجتماع یا افراد که نظمی بی و جرم به عملی و عاطفی های واکنش از طیفی یا و گیرند می نظر در فیزیکی های آسیب

 (. 5412، گرت) اند مواجه

 های آسیب رشد در و کرده ایجاد شهروندان برای را بسیاری مشکالت شهری نامطلوب های محیط، حاضر عصر در

 های کنش در مردم؛ شود می افزوده جرم میزان بر و بازد می رنگ، امنیت، ها آسیب این گسترش با. هستند مؤثر اجتماعی

 کنند می ناامنی احساس نتیجه در و شود می چندان دو ها آن دلهرة و ترس، اتفاقی هر با و کنند می عمل محتاطانه اجتماعی

 از. است شهری جامعه خود درون اجتماعی های آسیب از ناشی بزرگ شهرهای در ناامنی (. موضوع5413، همکاران و 5دای)

 در امنیت موضوع تا است ضروری، گردد می محسوب شهری کلی حیات ناپذیر تفکیک بخش شهری های محله که جا آن

 (.1331، عظیمی و ادیبی)گیرد  قرار توجه مورد جزئی نگاه با شهرها

 و تبیین به(، اجتماعی امنیت و شهری مدیریت) حاضر های مایه بُن بر کوتاه مروری ضمن این نوشتار سعی بر آن دارد 

 املعو این شناخت زیرا، پردازیم و مولفه های امنیت اجتماعی شهرها می شهری فضاهای در امنیت بر مؤثر عوامل شناخت

 مدیران به شناخت این گذاشتن اختیار در با. باشد می شهری امنیت با مرتبط مباحث راستای در ای پایه و اولیه گام

 را شهرها امنیت که انسانی و طبیعی بالیای بسیاری از را شهرها توان می شهرها ایمنی بازسازی و تقویت جهت در شهری

 .داشت نگه ایمن، اندازد می خطر به

 

 پژوهشی نظری مبان 
 در اجتماعی های ناهنجاری رویه بی افزایش و شهری جمعیت شتابان رشد دلیل به و میالدی 1344 دهه از تقریباً

 و شد داده بسط جرایم از پیشگیری موضوع سپس. آمد وجود به شهری جرایم مکانی های بررسی به ای ویژه توجه، شهرها

 نظر، جرم از جمعی جلوگیری طرفداران برخی که آنجا تا. شد ویژه توجه محیطی طراحی طریق از جرایم از پیشگیری به

 برای پلیس همچون ثانویة نهادهای به نیازی هیچ و اند نموده انتخاب رسمی غیر و طبیعی اجتماعی نظم در را جیکوبز

 (.Renauer, 2007) بینند نمی ترس کاهش
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 یک سعادت و است انسانی جوامع توسعه بسترساز، امنیت احساس که است جهت آن از امنیت احساس به توجه اهمیت

 (.1335، همکاران و فرد احسانی)است  آن از ناشی احساس و امنیت بقای و حفظ گرو در اجتماع

 امنیت عدم مشکل بود معتقد او. داد قرار بررسی مورد را خیابانی وحشیگری موضوع جیکوبز جین 13۹1 سال در

 قادر فیزیکی نظر از، شهری نقطه یک عنوان به آنها بلکه نیست فقر یا بزهکار جمعیتی گروه های، ها شهر نقاط از بسیاری

  (.131۹، جیکوبز)نیستند  آن از ناشی سرزندگی و امنیت اعمال به

 که بودند کسانی جمله از انجل اسکالمو و وود الیزابت، محیطی طراحی طریق از جرم از پیشگیری نظریه شدن مطرح با

 و محل به دسترسی افزایش یا کاهش، مالکیت حدود کردن مشخص با که داشت اعتقاد انجل. پرداختند آن از حمایت به

 ,Robinson) نمود اعمال مستقیم تأثیر جرایم کاهش در توان می، کالبدی محیط طریق از شهروندان نظارت باالبردن نیز

 با و دارد نام جرم از وضعی پیشگیری که کرد مطرح 1335 سال در کالرک را جرم از پیشگیری از دیگری نوع (.1996

 به آنها نمودن واگذار و عمومی فضاهای بزرگ های بخش تقسیم با بود معتقد او دارد زیادی سازگاری نیومن اسکار عقاید

 . (1314، نیومن)نمود  کنترل مردم وسیله به را فضا توان می، کوچک های گروه و افراد تک تک

 امنیت احساس بر محیطی شرایط تأثیر بررسی به امنیت با رابطه در معاصر های پژوهش در مدنظر رویکرد ترین رایج

 ها پژوهش این در واقع در. اند شده بررسی محدود سطح در یا افتاده قلم از یا ها جنبه سایر و است پرداخته شهرها در

 شناسایی و مشخص اجتماعی امنیت در تأثیرگذار محیطی و کالبدی معیارهای ترین مهم یا و معیار ترین موثر به توجهی

 پیدا دست اجتماعی امنیت بر گذار تاثیر کالبدی معیارهای از یکسری به گرفته صورت های پژوهش اکثر در و شوند نمی

 این که داشت توجه باید. دارند را باالیی ضریب ناامنی و جرم وقوع لحاظ از که دارد وجود نقاطی شهری هر در .اند کرده

 که است تغییراتی دوران لی در تدریجی روند و دوره یک ماحصل و اند نیامده وجود به معین زمان یک در و یکباره به نقاط

 . اند آمده بوجود شهرها در

 وجود به گذشته ادوار حلى در آنها محالت و شهرها در که محیطی و کالبدی تغییرات نقش پژوهشگران بین این در

 این شکلی چه به و چگونه باید ابتدا در که اینجاست پرسش اما، اند کرده تلقی امنیت میزان اصلی معیار عنوان به را آمده

 و شهری امن نقاط همچنین و ناامن و خیز جرم نقاط این باید روشی چه به واقع در. کرد مشخص دقیق صورت به را نقاط

 چه با کالبدی عوامل این که اینجاست دوم پرسش همچنین و کرد مشخص دقیق بسیار صورت به سطح شهر در را محلی

. دارند را گذاری تاثیر بیشترین یک کدام معیارها زیر این بین در و هستند گذار تأثیر شهری امنیت سطح بر معیارهایی زیر

. است دقیق تر مهم همه از و بر زمان پروسه یک دارای شهری ناامن و خیز جرم و امن تقاط شناسایی که داشت توجه باید

 افزار نرم از استفاده با اطالعات این تحلیل سپس و آنها از اطالعات دریافت و پلیس نیروی با همکاری شامل بررسی این

 آنالیز و تحلیل برای ابزارها ترین دقیق از یکی تردید بی و دارد شهرت اسپات هات تحلیل ابزار به که ماست اس آی جی

 نقش توانند می جرایم وقوع اصلی زمینه عنوان به محله و شهر کالبدی محیط. است شهری متفاوت موضوعات با نقاط

 .(1333باشند )حاتمی و ذاکر حقیقی،  داشته جرایم وقوع از پیشگیری در مهمی

 

  شهری امنیت و امنیت نظری مبانی و ها دیدگاه، مفاهیم

 زیر عبارت با را واژه این آکسفورد فرهنگ. است مختلف مخاطرات از رهایی معنای به عام کاربرد در "امنیت" واژه

، موری و کینگ) "شود می محافظت خطر از یا نبوده خطر معرض در موجود یک آن در که شرایطی": است کرده تعریف

1313.) 
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 در توانند می فضا شکل و وضع چرا هستند رفتار بر گذاری تأثیر مستعد فضا کالبدی خصوصیات چپمن اعتقاد به 

، شهری فضای و انسان متقابل تأثیرپذیری به توجهی بی، سویی از (.131۹، چپمن)باشد  مؤثر ناراحتی یا آسایش ایجاد

 محیطی امنیت میزان کاهش سبب خود که گردیده مخاطبان بر مناسب تأثیر فاقد و هویت بی شهری فضاهای ایجاد سبب

 مؤلفة امنیت. در -5ایمنی،  -1 :است مؤلفه دو دارای فضای بودن امن (.Clancy,2011 ) است شده شهری فضاهای در

 و است ناپذیر اجتناب حوادث وقوع مطلوب شرایط تأمین عدم صورت در که است محیطی عوامل و موارد به اشاره، ایمنی

حقیقی، نمود )حاتمی و ذاکر  خواهد تهدید را ناظران و عابران، حاضران مال و جان بالفعل و بالقوه صورت به خطرات

1333). 

، کننده گیری پیش شرایط تأمین عدم صورت در که دارد آنها اموال و اشخاص علیه جرایم به اشاره نیز امنیت مؤلفة 

 در معنای امن شهری فضای یک. نمود خواهد تهدید بالفعل و بالقوه صورت به را ناظران و عابران، حاضران جان و اموال

 عنوان به توانیم می را آید وجود به دو این مشترک فصل از که شرایطی و شود می الذکر فوق مؤلفه دو هر شامل آن کامل

 (.Rotlaroch, 2010)کنیم  توصیف امن شهری فضای

 جاهایی از اغلب مردم. است جرم خود از بزرگتر مشکلی، نفاق عامل یک عنوان به جامعه یک در جرم از ترس واقع در 

 محیط این تدریج به و کنند می دوری، دارند بودن ناامن کلی طور به و دیدن آسیب، بودن خطر معرض در احساس که

 های فعالیت و استفاده سوء برای هایی مکان به واقعا اکنون، اند نبوده ناامن واقعا ابتدا در چه اگر، شوند می متروک های

( ناامنی حس و ترس بدون) روی پیاده به تشویق و جذب را مردم که محیطی ایجاد بنابراین؛ شوند می تبدیل مجرمانه

 و کند می عمل قوی بسیار، مردم خود امنیت برای مردمی نیروی این که دهد می افزایش را ناظر مردم شمار واقع در، بکند

  (.Lubuva and Mtani,2004) دهد می افزایش را محیط آن در زندگی کیفیت

 دیگر سوی از، کند می پیدا ارتباط جرم جمله از اجتماعی مسائل با سو یک از شهری فضای در امنیت احساس بنابراین

 از ترس یعنی جرم اثرات درک علمی نظر از. شد قائل تفاوت بودن امان در و کردن امنیت احساس و خطر و ترس میان باید

 قربانی از ترس به نسبت واکنش. دارد اهمیت جرم وقوع از حاصل آماری های خطر یعنی، آن خود اندازه به جرم وقوع

 کاهش را شان گرفتن قرار خطر معرض در میزان حداقل یا کنند دوری خطرات از مردم از بسیاری که شود می باعث، شدن

 شود منجر عمومی فضاهای بیشتر در بلکه خاص مکان یک در تنها نه مردم حضور عدم به تواند می خود این که، دهند
(Carmona, 2003.) 

 

 امنیت بر کالبدی تأثیرگذار عوامل

 دور خود کیفی مفهوم از نیز« سکونت»، رود می فرو گرایی مادی در بیشتر و بیشتر روز هر بشر زندگی که شرایطی در

 کم ولی بود توجهی قابل عامل های سکونتگاه انواع و سکونت مفهوم، ساکنان مکانی تعلقات و یابی هویت در زمانی. میشود

 زمینی متر چند و سر باالی سقفی داشتن جز چیزی، سکونت قولی به. داد دست از را خود مادی غیر و کیفی اهمیت کم

 سکونت مادی بعد بر صرف توجه و سکونتی فضاهای مطلوبیت و از کیفیت شدن دور دهنده نشان تعریف این. نیست پا زیر

  (.133۹، کریمی و وارثی) است

 به امنیت احساس کاهش یا و افزایش در را نقش بیشترین کالبدی عوامل، شهری های محیط در معموالً، همه این با

 عالوه به. است عمومی نظارت و دید افزایش یا کاهش، عوامل این تأثیر نحوه ترین مهم معموال، دهند می اختصاص خود

 امنیت احساس افزایش موجب نیز خطر بالقوه منابع برابر در مانع ایجاد طریق از توانند می شهری فضای کالبدی عناصر

 . آورد می فراهم را بیشتری ترس زمینه که است ای گونه به شهری فضاهای برخی خصوصیات. گردند

 امکان ضمن در و باشد بیشتر آنها در شدن دیده و دیدن امکان که فضاهایی ،(1343)نیومن  اسکار نظریة براساس

 شود می استدالل مثال برای، رو این از. آورند می فراهم مجرمان فعالیت برای کمتری پتانیسل، آورند فراهم فرار برای کمی
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 حس و شوند تلقی مجرمان شدن پنهان برای مناسب محلی و فیزیکی موانع عنوان به توانند می ها پرچین و دیوارها که

 افزایش را امنیت حس تواند می باشد محله بر مردم نظارت از حاکی که ای نشانه وجود که حالی در. دهند افزایش را ناامنی

 .(Schweitzer, 1977& Newman, 1996)دهد 

 : از عبارتند آنها از برخی که کنند می اشاره امنیت بر کالبد گذاری تأثیر بر بسیاری نظریات

 می فضا شکل و وضع چراکه هستند رفتار بر گذاری تأثیر مستعد فضا کالبدی خصوصیات چپمن اعتقاد به چپمن:

 .(131۹، چپمن)باشند  مؤثر ناراحتی یا آسایش ایجاد در توانند

 شهر یک نشانه وی نظر به: است نموده اشاره کالبدی و فضایی بازدارنده عوامل نیز و امنیت مسئله به جاکوب: جاکوب

 کند اطمینان و امنیت احساس است غریبه از مملو که شهر فضاهای دیگر و ها کوچه و ها خیابان در فرد که است آن موفق

 .(1333)حاتمی و ذاکر حقیقی،  است تهدید مورد که کند احساس خود به خود نباید و

 

 
 ((CPTED Minnery et al.,2005رویکرد  دیدگاه از شهری فضاهای در امنیت ایجاد بر مؤثر کالبدی . معیارهای1شکل

 

 که فضاهایی یا استفاده بی فضاهای مسئله به گمشده فضاهای بازیابی کتاب در ترانسیک راجر :ترانسیک راجر

 هیچگونه که هستند فضاهایی استفاده بی شهری فضاهای او نظر از. کند می توجه، آید نمی عمل به ها آن از کافی استفاده

 قابل محدوده و مرز. اند شده تعریف ضعیفی طور به که فضاهایی، ندارند کنندگان استفاده و اطراف محیط در مثبتی اثر

 های ساختمان اطراف های زمین بقایای فضاها این. کنند نمی ایجاد پیوستگی شهر عناصر میان و ندارند گیری اندازه
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 رها انسان حضور بدون و دارد وجود راه ها حاشیه در که است هایی زمین و پارکینگ ها استفاده بدون های میدان، مرتفع

 (.131۹ ،ترانسیک) دهد نمی اهمیت آنها محتوای به هیچکس و اند شده

 

 شهری فضای و جرم

 از افراد دلیل همین به، است شهری زندگی کیفیت کننده تهدید اصلی مسائل از یکی جرم که شود می گفته 

 (. Blobaum Hu-necke, 2005)جویند  می دوری است جانی و شخصی خطر با توأم که هایی مکان

 می محیط صحیح طراحی با که استوار است فرض این بر( محیطی طراحی طریق از جرم از پیشگیری) میان این در

 و خشونت در فضاها تأثیر اصلی ایده (.Park, 2010)کاست  نیز جرایم میزان از، زندگی کیفیت بهبود بر عالوه توان

، ایده این هدف کل. گرفت شکل جیکوبز و نیومن سوی از بار نخستین برای، محیط تغییر طریق از خشونت از پیشگیری

 پرسش جرم با فضا رابطه و بود متمرکز فیزیکی فضاهای روی بر محققان چشمان. بود مجرم کنترل از قبل جرم کنترل

 نظارت بهبود موجب بتواند که شود طراحی نحوی به محیط اگر، دیگر عبارت به (.Timothy, 2006) است بوده اصلی

 کاهش مجرمانه های فرصت، کند ایجاد فضا از مثبت تصویری و برده باال خود قلمرو به را آن ساکنان تعلق، شده افراد

 (.Cozens et al,2005 )ماند  خواهند باز جرم ارتکاب از مجرمان و یافت خواهد

 جاهایی از اغلب است. مردم جرم خود از گتر بزر مشکلی، نفاق عامل یک عنوان به جامعه یک در جرم از ترس واقع در

 محیط ها این تدریج به و کنند می دوری ،دارند بودن نامن کلی طور به و دیدن آسیب، بودن خطر معرض در احساس که

 مجرمانه فعالیت های و استفاده سوء برای هایی مکان به اکنون، اند نبوده ناامن واقعاً ابتدا در چه اگر، شوند می متروک

 در، بکند( امنی نا حس و ترس بدون) روی پیاده به تشویق و جذب را مردم که محیطی ایجاد بنابراین؛ شوند می تبدیل

 کیفیت و کند می عمل قوی بسیار، مردم خود امنیت برای مردمی نیروی این که دهند می افزایش را ناظر مردم شمار واقع

 (. Lubura & Mtani 2004) دهد می افزایش محیط آن در را زندگی

 و ریزی برنامه و اجتماعی های پیشگیری، قانون حوزه در را جرم از اساسی پیشگیری رکن سه ،(5440) ترال پت

 .کاست محیط در انتظار قابل جرائم از توان نمی آن به توجه بدون که می داند محیطی مناسب های طراحی

 

 
 (.3440جرم )منبع: پترال،  از پیشگیری اصلی رکن . سه3شکل 
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 پژوهش نهیشیپ
 شهری های جرم وقوع های فرصت کاهش یا افزایش در فیزیکی متغیرهای که اند داده نشان بسیاری های پژوهش

 شهری فضاهای در مردم حضور و حرکت قابلیت و الگو به عمومی فضاهای تخصیص اهمیت بر جیکوبز. دارند مهمی نقش

 دوری متروک فضاهای از و کنند برقرار ارتباط افراد سایر با فضاهایی طریق از دارند تمایل مردم گوید می و دارد تاکید

 (.Jacobs, 1965) کنند

 و تحرک فاقد و ای حاشیه های کاربری و خرد سطوح بین رابط بررسی به، آلگرو پورتو شهر در پژوهشی در، باساو

 است. ای حاشیه سطوح از محدودتر و تر کمرنگ شهر جامع در سطوح ها جرم که رسید نتیجه این به و پرداخت جنبش

 در امنیت سنجش و ارزیابی به عمومی، فضاهای امنیت برای ریزی برنامه عنوان با ای نامه پایان در(، 5411) بیلر

، مالکیت، عالئم به توان می پژوهش این در بررسی مورد های شاخص جمله از. است پرداخته برلین شهر عمومی فضاهای

 ناحیه، اقلیم خرد، دسترسی، هنری و بصری تزیینات، ما فروشی اغذیه، روشنایی، نشستن مکان های تنوع، استراحتگاه

 کرد.  اشاره غیره و امنیتی های دوربین، تجاری

 و معیارها ارائه به عمومی، دسترسی فضاهای امنیت سنجش برای روشی عنوان با ای مقاله در ،(5444) چمیتز و نیمز

 طراحی، نظارت، قوانین کلی دسته چهار قالب در معیارها این. اند پرداخته فضاها امنیت سنجش برای هایی شاخص

 اند. شده تعریف دسترسی و محیطی

 با، ارتفاع کم های ساختمان در جرم میزان میان مقایسه با( دفاع قابل فضای ایجاد) معروف کتاب در ،(133۹) نیومن

 شکلی به مرتبه بلند های ساختمان بیرونی فضای در جرم بروز میزان که دهد می نشان، مرتبه بلند و متوسط ارتفاع

 . یابد می افزایش معنادار

 بوده برابر تقریبا مرتبه بلند و متوسط، ارتفاع کم های ساختمان حالت سه هر در ها آپارتمان درون جرم میزان اگرچه

 اختالف، توجه قابل نکته اما. است یافته افزایش تاحدی مرتفع های ساختمان مجاور شهری فضای در میزان این است

 با مقایسه در مرتبه بلند های داخلی مجموعه های محوطه درونی عمومی فضاهای خیزی جرم میزان در موجود فاحش

 از اجتماعی عوامل به نیز مسئله این از بخشی که است ضروری نیز نکته این ذکر البته. است ارتفاع کم های ساختمان

)حاتمی و ذاکر گردد  می مربوط یکدیگر از همسایگان شناخت عدم نتیجه در و ها مرتبه بلند در جمعیت ازدحام جمله

 .(1333حقیقی، 

 در زنان امنیت احساس میزان سنجش به، شهری عمومی فضاهای در امنیت و زنان عنوان با ای مقاله در ،(1334) گلی

 تنوع، اراضی کاربری مانند محیطی عوامل که است این پژوهش نتایج جمله از. است پرداخته شیراز شهر آزادی پارک

 .دارد معنادار ای رابطه زنان امنیت حس افزایش با، آنها فعالیت های ساعت و پیرامون های کاربری

 15 در جرایم ارزیابی به، خشونت و شهری دفاع بی فضاهای عنوان با ای مقاله در ،(1334) همکاران و تبریزی محسنی

 نقاط وجود، ساختمانی تراکم عدم، روشنایی عدم می دهد که نشان پژوهش نتایج. اند پرداخته تهران شهر عمومی فضای

 . هستند مؤثر ها خشونت و جرایم انواع بروز در غیره و ساختمان ها کمبودن، برآمده یا فرورفته

 ارتقای در مؤثر شهری ریزی برنامه های شاخص بررسی عنوان با پژوهشی در ،(1313) ضابطیان و مقدم زاده الیاس

 میزان، است بوده بیشتر زنان تردد میزان چه هر که اند گرفته نتیجه مشارکتی، رویکرد با عمومی فضاهای در زنان امنیت

، فضاها شهرت ارتقای، فضا آشنایی و خوانایی میزان افزایش با گردیده مشخص همچنین. اند داشته بیشتری امنیت احساس

 از شده درک امنیت احساس میزان عمومی نقل و حمل کارایی و شبانه حیات ارتقای، امداد به دسترسی، فضا بر نظارت

 .یابد می افزایش فضا
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 .(1399)حاتمی و ذاکر حقیقی، جرم  و تراکم بین رابطه .0شکل 

 

 پژوهششناسی  روش
اقدام به  یمطالعات کتابخانه ا قیاز طر قیتحق نیاست. در ا یلیتحل-یبه صورت کتابخانه ا قیتحق نینگرش حاکم برا 

 قاتیو تحق ینظر یمبان یداده ها، بررس لیها شده است. در مرحلة پس از تحل یو تئور اتیو نظر فیتعار یجمع آور

از آنها  کیبر هر یشهر تیریعملکرد و نقش مد ریو تاث یاجتماع تیامن یحوزه به برشمردن مولفه ها نیصورت گرفته در ا

 ارائه شده است. ارهایمع نیبه ا دنیالزم جهت رس یو راهکارها شنهاداتیپ تیپرداخته و در نها

 در شاغل مدیران و فرماندهان کارکنان، کلیه شامل آماری جامعه .باشد می پرسشنامه ابزار با پیمایشی نیز ها داده آوری جمع

 فرمول براساس و ساده تصادفی گیری نمونه روش از استفاده با که است احمدکهگیلویه و بویر استانو مدیریت شهری  ناجا

 امنیت و شهری مدیریت تعامل پرسشنامه دو از ها داده آوری جمع منظور به .گردید مشخص و تعیین نفر 315 کوکران

 و 11 کرونباخ آلفای روش از استفاده با آن پایایی و فن اهل و خبرگان طریق از پرسشنامه روایی .است شده استفاده اجتماعی

 داده تحلیلبه منظور تجزیه و  .نشان دهنده وجود پایایی بسیار باالیی برای پرسشنامه می باشد که آمده بدست درصد 10

 .است شده استفاده خطی رگرسیون پارامتریک آزمون از ها داده بودن نرمال به توجه با ها،

 از پیش .است شده پرداخته رگرسیون تحلیل توسط تحقیق های فرضیه آزمون به بخش این در: استنباطی های یافته

 -کلموگروف آزمون از بنابراین کرد؛ حاصل اطمینان شده گیری اندازه متغیرهای بودن نرمال از باید خطی، رگرسیون تحلیل

 جدول در نتایج .مطالعه مورد متغیر بودن نرمال از است عبارت آزمون این در صفر فرضیه .است شده برداری بهره اسمیرنف

 .باشد می تحقیق متغیرهای بودن نرمال آزمون، این در صفر فرضیه .است شده ارائه (1) شماره
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 متغیرها بودن نرمال آزمون .1جدول 

 سطح معناداری z آماره متغیر

 141/4 520/1 مندی رضایت و تمرکززدایی

 413/4 34۹/4 عادالنه توزیع و مردم به گویی پاسخ

 4۹45/4 45/1 محلی نهادهای هدایت

 432/4 110/1 شهری قوانین اصالح

 422/4 443/1 مردم فرهنگ و رسوم و آداب و اعتقادات رعایت

 143/4 350/1 مناسب محیطی طراحی

 4۹۹/4 414/1 مردمی مشارکت افزایش

 342/4 120/1 شهری مدیریت تعامل

 411/4 134/1 اجتماعی و پیشگیری از جرم امنیت

 

 می باشد بنابراین تمام متغیرها نرمال هستند. 42/4تمام متغیرها بزرگتر همانطور که جدول باال نشان می دهد معناداری 

 

 اجتماعی امنیتبین مدیریت شهری و  همبستگی، وجود بررسی برای متغیرها، بودن نرمال به توجه با :متغیرها همبستگی

 .است شده استفاده پیرسون همبستگی آزمون ازو پیشگیری از جرم 

 
 وابسته و مستقل متغیرهای بین همبستگی جدول .3جدول 

 تمرکززدایی متغیرها

 رضایت و

 مندی

 گویی پاسخ

 و مردم به

 توزیع

 عادالنه

 هدایت

 نهادهای

 محلی

 اصالح

 قوانین

 شهری

 رعایت

 و اعتقادات

 و رسوم و آداب

 مردم فرهنگ

 طراحی

 محیطی

 مناسب

 افزایش

 مشارکت

 مردمی

 تعامل

 مدیریت

 شهری

اجتماعی و  امنیت

 جرم پیشگیری از

223/4 301/4 041/4 345/4 113/4 53۹/4 310/4 352/4 

00/00 00/000 00/000 00/000 00/000 00/000 سطح معناداری

0 

00/000 00/000 

 

 امنیت با آن های مؤلفه تمامی و شهری مدیریت تعامل بین همبستگی معناداری سطح ،باال جدول اطالعات براساس

 .است هاآن  بین همبستگی وجودمی باشد که به معنی  42/4 از کوچکتر اجتماعی،

( و امنیت اجتماعیشهری( و متغیر وابسته ) مدیریت) مستقل متغیر بین رابطه تعیین جهت تحقیق، اهداف به توجه با   

 های شاخص از یک هر سهم تعیین برای و متغیره دو رگرسیون تحلیل از وابسته، بر متغیر مستقل متغیر تأثیرگذاری میزان

 دهنده میزان رابطه و نشان (3)جدول  .است شده استفاده متغیره چند رگرسیون از وابسته متغیر مستقل بر متغیر

 رابطه یکدیگر با الذکر فوق متغیر که دو است آن  از حاکی جدول از حاصل نتایج است. متغیر مستقل بر وابسته تأثیرگذاری

 وابسته متغیر بر مستقل متغیر این بدین معناست که باشد و ( می ≥42/4a) 42/4از  تر کوچک آلفا مقدار و داشته معنادار
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( معنادار است که  ≥42/4p ) شده در سطح  مشاهده Fکند، از سوی دیگر،  می تبیین وابسته را متغیر تغییرات و داشته تأثیر

 .است خطی رگرسیون، معادله در وابسته و مستقل متغیرهای میان رابطه دهد می نشان

  وابسته متغیر بر مستقل متغیر تأثیر متغیره دو رگرسیون تحلیل .3جدول 

متغیر 

 مستقل

متغیر 

 وابسته

ضریب 

استاندارد 

 (Bنشده )

ضریب 

 استانداردشده

(BTA) 

T  سطح

معناداری 
T 

R  سطح

معناداری 
T 

R2 F  سطح

 معناداری

مدیریت 

 شهری

امنیت 

اجتماعی و 

پیشگیری از 

 جرم

333/4 232/4 20/2 444/4 232/4 444/4 512/4 0344/10 444/4 

 های تحقیق یافته :مأخذ 

 بدین تر باشد تر و سطح معناداری کوچک دست آمده بزرگ به Tو  BETAدهد هر چه  طور که جدول نشان می همان   

 ( =444/4sigکه ) متغیر دو بین رگرسیونی نتایج توجه به با دارد، وابسته متغیر بر زیادی تأثیر مستقل متغیر که است معنی

 مستقل متغیر از متأثر وابسته متغیر که گفت توان می (ضریب تعیین) R2است و با توجه به مقدار  42/4تر از  و آلفا کوچک

( BTA)بتا  ضریب شود. می تبیین مستقل متغیر توسط وابسته، متغیر واریانس درصد از 51ضریب تعیین،  براساس باشد، می

 توان یم متغیره دو رگرسیون طریق تحلیل از ،نتیجه در .است وابسته و مستقل متغیر دو بین مستقیم ارتباط دهنده نشان نیز

 .ابدی یمنیز افزایش  امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرم سطح بهبود عملکرد مدیریت شهری با که گرفت نتیجه

 ها شنهادیپ و گیری جهینت
 یو پراکندگ یشهر یها یو بزهکار میعلل جرا لیتحل» رینظ یمسائل یبه بررس شتریشهر ب یدر فضا تیدر گذشته امن

شهر در چارچوب عناصر مختلف توسعه، معنا  یدر فضا تیپرداخت. اما امروزه امن یم «یشهر یها طیآنها در مح ییفضا

نبود  ،یشهر یکارکرد فضاها ،یچند بعد یفضاها یریگ شکلشهرها،  یاجتماع طیشرا: »لیاز قب ی. وجود مسائلابدی یم

 یشهر یها طیدر مح تیامن زانیتواند بر م یم «یطیمح ستیز یها یو آلودگ تیتراکم جمع ،یامکانات و خدمات رفاه

 ةبه مطالع یشهر یحوزه ها ریشهر، سا یدر فضا تیعنصر امن یگفت که در بررس دیداشته باشد. اما با یریچشمگ راتیتأث

شهر  یدر فضا تیامن یریتوانند به چگونه شکل گ یقرار گرفتن م گریکدیعلوم با در کنار  نی. لذا اپردازند یآن م

تمام شهروندان شهر از آرامش و عدم هراس از هر گونه خطر و  نکهیا یعنی»شهر  یدر فضا تی. در مجموع، امنشندیاندیب

 دتهدی را شهروندان آرامش که …ها، پارک ها و ابانیها، خ ختمانسا سات،یشهروندان، تأس عتیشهر، طب هیعل یدیتهد

 «. است هدنکن

 و میزان (امنیت اجتماعیشهری( و متغیر وابسته ) مدیریت) مستقل متغیر بین رابطه تعیین جهت تحقیق، اهداف به توجه با

 متغیر های شاخص از یک هر سهم تعیین برای و متغیره دو رگرسیون تحلیل از وابسته، بر متغیر مستقل متغیر تأثیرگذاری

متغیر  تأثیرگذاری دهنده میزان رابطه و نشان یافته ها .است شده استفاده متغیره چند رگرسیون از وابسته متغیر مستقل بر

 و داشته معنادار رابطه یکدیگر با الذکر فوق متغیر که دو است آن از حاکی جدول از حاصل نتایج است. مستقل بر وابسته

 و داشته تأثیر وابسته متغیر بر مستقل متغیر این بدین معناست که باشد و ( می ≥42/4a) 42/4از  تر کوچک آلفا مقدار
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 دهد می ( معنادار است که نشان ≥42/4p ) شده در سطح مشاهده Fکند، از سوی دیگر،  می تبیین وابسته را متغیر تغییرات

و  BETAدهد هر چه  نشان می نتایجهمانطور که  .است خطی رگرسیون، معادله در وابسته و مستقل متغیرهای میان رابطه

T وابسته متغیر بر زیادی تأثیر مستقل متغیر که است معنی بدین تر باشد تر و سطح معناداری کوچک دست آمده بزرگ به 

 R2با توجه به مقدار  است و 42/4تر از  و آلفا کوچک ( =444/4sigکه ) متغیر دو بین رگرسیونی نتایج توجه به با دارد،

 واریانس درصد از 51ضریب تعیین،  براساس باشد، می مستقل متغیر از متأثر وابسته متغیر که گفت توان می (ضریب تعیین)

 و مستقل متغیر دو بین مستقیم ارتباط دهنده نشان ( نیزBTA)بتا  ضریب شود. می تبیین مستقل متغیر توسط وابسته، متغیر

 سطح بهبود عملکرد مدیریت شهری با که گرفت نتیجه توان یم متغیره دو رگرسیون طریق تحلیل از ،نتیجه در .است وابسته

حوزه ها  یدر برخ ریز یهاشنهادیپ ق،یتحق نیا جیتوجه به نتا با .ابدی یمنیز افزایش  امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرم

 گردد: یارائه م

 یشهر ساتیتاس یسازمانده ،یفرسوده شهر یبه بافت ها یامور شهر یمتول یو سازمان ها یضرورت توجه شهردار 

 یکاره و امکانات شهر مهین ایمخروبه  یساختمان ها :لیکنند از قب دیافراد را تهد تیامن یتوانند به نحو یکه م

 .رها و معاب ابانیخ ییبه روشنا یدگیضرورت رس ،یمیفرسوده و قد

 ه ها.ها و کوچ ابانیخ شتریب ییروشنا نیتام 

 در آن مکان از  نیکند تا امکان جمع شدن معتاد واریو متروکه را وادار به ساخت د یخال یها نیصاحبان زم یشهردار

 افتادن افراد در آن مکان ها نباشد. ریامکان گ نیبرود همچن نیب

 یرگذاریبه منظور تاث یخدمات در سطح مناطق شهر عیطرح ها و توز هیدر روند ته یاصول عدالت اجتماع تیرعا 

 .یاجتماع یتمندیمثبت بر رضا

 

 مأخذ و منابع
و  یکالبد یپارامترها یبر مبنا یشهر طیدر مح تیامن نیی(. تب1334آ. ) ،یمینژاد، ف؛ عظ یسعد یبیاد

 .11-142، صص 12 ة، شمار0ةدور ط،یمح شی)مطالعه مورد بابلسر(، فصلنامه آمایطراح

 یشهر یبر پارکها دیبا تأک یعموم یزنان در فضاها تیاحساس امن لی(. تحل1331م. ) رنگ،ی. بیع، محمد آذر،

 .1-1۹، صص55سال دهم، شماره  ،یشهر یبوم شناس یپژوهش ها یپژوهش یدوفصلنامه علم ز،ی: تبریمطالعه مورد

شهروندان  تیاحساس امن زانیم یابی(. ارز1335. )انایشجاع، ک ی. مالکدرضایحم ،یاصغر. شعاع یفرد، عل یاحسان

 .330-314، صص 31شهری، شماره  تیریمد هیاشتهارد، نشر دی: شهر جدیمورد پژوه دیدر شهرهای جد

شهری مؤثر در  زییشاخص های برنامه ر ی(. بررس1313الهام. ) ان،ی. ضابطنیدنصرالدیزاده مقدم، س اسیال

 .03، صص 00شماره  با،یهنرهای ز هیشرن ،یمشارکت کردیبا رو یزنان در فضاهای عموم تیارتقای امن

 ةدفاع شهری و خشونت مطالع ی(. فضاهای ب1334سجاد ) اهک،ی. سهراب رضایعل ،یمحسن. قهرمان زی،یتبر

 .44 – 21، صص  00کاربردی، شمارة  یجامع شناس هیدفاع شهر تهران، نشر یموردی فضاهای ب

بر مشارکت و  یشهر تیریدر مد تیشفاف ریتأث ی(. بررس133۹زاده، ا. ) یح؛ رضو باف،یب؛ عال ،ییبابا گیب

و  یعمران، معمار یدر مهندس نینو یپژوهش ها یاندام مرند(، کنفرانس مل انهی: شهر می)مطالعه مورد یاعتماد اجتماع

 اصفهان، دانشگاه فرزانگان اصفهان. ،یشهر تیریمد
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و سنجش سطح  یبررس ،یعموم یفضاها ؛یشهر تی(. امن1335م. ) ،یریبهنم انیع. مهد ،یا. مهد پوراحمد،

سال دوم، شماره  ،یو نظم اجتماع تیامن یراهبرد یشهر قم، پژوهش ها 5در سطح منطقه  یشهر یپارک ها تیامن

 .2 یاپیپ

 سال ،یانتطام تیفصلنامه نظم و امن ،یدر متون ادب فارس تی(. بازتاب نظم و امن1330محمد حسن. ) ،یتوسل

 .31هشتم، شماره 

فصلنامه  ،یاجتماع تیدر امن یبریسا یفضا یشناس بی(. آس1334موصلو، طمورث. ) یدریپرور، محسن. ح جان

 .101-14۹، صص 12، شماره 0دوره  ،یانتطام تینظم و امن

 ،یو آرزو افالطون یپارس درضایترجمه: حم ،ییکایشهرهای بزرگ، آمر ی(. مرگ و زندگ131۹. )نیج نوبز،یج

 دانشگاه تهران.

و منوچهر  ادییشهرزاد فر ةانسان ساخت، ترجم طیمحالت و مکان ها در مح نشی(. آفر131۹. )دیوید چپمن،

 نشر دانشگاه تهران. بان،یطب

 ران،یا یانیم یدر شهرها یشهر تیری(. مد1331م ح. ) ،ینیک. اکبرپور سراسکانروز، م. حس ر،یزاده دل نیحس

 .111-123(، صص34و  34) ةشمار ،15ةدور ،ییایجغراف یفضا

 دیبا تأک یزیر برنامه ندیمجدد فرآ ی(. مهندس1313ن. ) ،یر. زال ،یم ر. قربان ،یک. پور محمد ر،یزاده دل نیحس

 .54و توسعه، شماره  ایجغراف ،ینگار ندهیبر کاربرد آ

در محالت  یاجتماع تیبر احساس امن یکالبد یفضاها یرگذاری(. تاث1333. )انوشیک ،یقی. ذاکرحقاسری ،یحاتم

، صص 3۹، شماره مسلسل 14فضا، سال  ییایجغراف شیآما یپژوهش ی: شهر همدان، فصلنامه علمیمطالعه مورد یشهر

511-134. 

شهرها، فصلنامه  هیحاش یاجتماع تیامن یها در ارتقا ی(. نقش شهردار1330رضا. ) ،یحسن رضا. پارسا ،یعیرف

 .32-24، صص 50 یاپی، پ1سال هشتم، شماره  تخت،یپا سیپل یدانش انتظام یعلم

 .4۹شماره  ،یانسان یایجغراف یپژوهش ها زد،یشهر  یدر محله ها تیو امن شیآسا ی(. بررس1334ک. ) ،یاریز

بر  یشهر تیریتعامل مد ری(. تاث1331. )دیمحسن. رمضان زاده، سع ،ی. رضائدیحم ،یروح اهلل. مستجاب ساالر،

 .1333، بهار 03 یاپیشماره اول، پ زدهم،یسال س ،یانتظام تیپژوهش نامه نظم و امن ،یاجتماع تیامن

 یطیاز جرائم مح یریشگیو پ یاجتماع تیدر امن یشهر تیرینقش مد ریو تأث ی(. بررس133۹ا. ) ارت،یاقز یشام

 دانشگاه آزاد واحد شهر قدس. رانوند،یمسعود ب -ارشد حقوق، استاد راهنما انامهیدر شهرستان پاکدشت(، پا

 تیامن زانیم یدر تحقق بخش یهماهنگ شهر تیرینقش مد ی(. بررس1313نژاد، م. ) یا. جمال ،یضراب

 .552-504، 5۹، شماره 1ةدور ،یشهر تیری: استان اصفهان(، دوفصلنامه مدی)مطالعه موردیاجتماع

شهرى)مورد  کپارچهی تیریدر مد سیپل گاهیجا (.133۹ح. ) ،ین. رستگار، ا. زمان ات،ی. بدعینژاد، س یعباد

 .53-20، صص 1 ة، شمار15 ةانتظامى، دور تیریمطالعه: استان کرمانشاه(، فصلنامه پژوهش هاى مد

: شهر ی)مطالعه موردتیآن براحساس امن ریو تأث یرفاه اجتماع نیی(. تب1335م. ) ،یز. مهربان ،یو. طاهر ،یقاسم

 .131-14۹، صص 14 ة، شمار2 ةدور ،یتوسعه و رفاه اجتماع یزیر اصفهان(، برنامه

 تیموثر بر احساس آرامش و امن یو اجتماع یاقتصاد ی(. بررس1333. )هینظرلو، سم ی. عبادتدونیفر کامران،

، شماره 3سال  ،یاجتماع یتهران، فصلنامه پژوهش یدانشگاه ها یارشد جامعه شناس یزن کارشناس انیدانشجو یاجتماع

 .00-2۹، صص ۹

جامع  هینشر راز،یموردی پارک آزادی ش ةشهری مطالع یدر فضاهای عموم تی(. زنان و امن1334. )یعل ،یگل

 .1۹2-103، صص 5شماره  ،یخیتار یشناس
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 و کاوه صابر، انتشارات طحان، تهران. ی(. خلق فضاهای قابل دفاع، فائزه رواق1314اسکار. ) ومن،ین

ساختمان های بلندمرتبه مطالعه موردی: مناطق  ییایجغراف لی(. تحل133۹. )الیل ،یمی. کردرضایحم ،یوارث

و چهارم،  ستیفضا، سال هفتم، شماره مسلسل ب ییایجغراف شیرود در شهر اصفهان، مجله آما ندهیجنوب رودخانه زا
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