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Extended Abstract 
Introduction 

It is necessary to have an active and dynamic urban community with sustainable dimensions, 

crime prevention and security. This issue, along with estimating basic needs, is considered as 

one of the main pillars of sustainability in the growth and development of cities. The category of 

urban security in public spaces, which is always a refuge for the peace and comfort of citizens, 

is very important. District 15 of Tehran as one of the marginal areas and the main entrance of 

Tehran in the southeast of Tehran, by accepting all kinds of ethnicities and immigrants to live in 

this area, increasing the rate of marginalization, the existence of drug addicts, beggars, sleeping 

cartons, working children and etc., has become a suitable bed for creating insecure and 

abnormal spaces and increasing the amount of crime in this area. For this purpose, according to 

the characteristics of the district, the purpose of this study is to investigate the effective 

components on urban security in order to achieve the dimensions of a sustainable city in this 

region. 

 

Methodology 

The present study is part of “applied" and "descriptive-analytical" researches with a structural 

approach to urban security. Library studies and documents related to the research topic were 

used to collect the descriptive part of the research and for the analytical part of the research, 

security analysis in urban spaces of 15th district of Tehran has been done by using a survey 

method and a questionnaire in three dimensions of fundamental, dynamics and safety. To 

analyze the research data from Pearson correlation statistical tests to evaluate the internal 

relationship of components, t-test to evaluate the priority of components and diagnostic analysis 

model to predict the process of security in district 15 according to the components of the 

structuralist approach in SPSS software, were exerted. 

The statistical population of this research consists of 659468 residents of 15th district of Tehran. 

The statistical sample size was estimated to be 384 using Cochran's formula`. The data 

collection tool in this study was a questionnaire that was randomly distributed and collected 

among the sample size. To determine the validity of the questionnaire, the KMO measure was 

used in the form of factor analysis test, the validity of which was evaluated at 0.76 and at an 

appropriate level. To determine the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient 

test was exerted. The following result indicates the general confirmation of the reliability of the 

questionnaire with a coefficient of 0.79. 
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Results and discussion 

Proper analysis of spatial patterns of crime and social harm is a vital issue for cities and is one 

of the important social criteria of societies. The discovery of such patterns could be the starting 

point for further research on other topics. The damage distribution map shows that the spatial 

distribution of these indicators is not random and follows a specific spatial pattern. These 

patterns are the result of a set of economic, social, cultural, and behavioural processes. District 

15 of Tehran has the highest statistics of social harms and various crimes among other ones. On 

the other hand, the distribution of crime in Tehran shows that the occurrence of social harms in 

the neighbourhood and the region is more prominent. Therefore, it can be said that "Social 

harms in Tehran are mainly regional and neighbourhood identities, and so that their 

geographical study is needed to achieve a community prevention model." In this regard, using a 

structuralist approach in this study, the components and indicators affecting urban security and 

the prevention and reduction of crime in the 15th district of Tehran were investigated. The 

structuralist approach to security, according to its theorizing process, evaluates the category of 

security based on the conditions of developing countries. Its components also indicate the root 

problems and challenges that can lead to insecurity in urban spaces in these countries. In this 

study, the components of this approach were evaluated in the 15th district of Tehran. In order to 

evaluate the accuracy of the explanation of security in urban areas of the region, the internal 

relationship of the selected components was assessed based on a structuralist perspective. 

 

Conclusion 

A- The assessment of urban security in the 15th district of Tehran has been correctly explained 

according to the components of the structuralist approach based on the high internal relationship 

between these components; 

B- The fundamental component was identified as an important component in identifying 

weaknesses based on priority analysis for better planning to identify strengths and weaknesses 

and according to the indicators of the three components of the structuralist approach; 

C- Based on the forecast of the process of achieving security in urban spaces of District 15 of 

Tehran, data analysis showed that according to the current situation, a better safety component 

can predict the process of achieving security in urban spaces of District 15. 
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 جرائم و تأمین امنیت شهری  های مؤثر بر پیشگیری ازمؤلفه

 شهر تهران 15مطالعه موردی: منطقه 
 

 ، ایرانتهران  اجتماعی، مطالعات و انتظامی علوم پژوهشگاه ،جرم از پیشگیری مدیریت استادیار - 1 عامری محمدعلی
 

 03/08/1400تاریخ پذیرش:                                                 16/04/1400تاریخ دریافت:   

 
 چکیده

 از یاساسـ نیازهای برآورد نارک در مسئله این. باشدمی امنیت شهری تأمین پایدار، ابعاد با داشتن شهری پویا الزمه
بـروز جـرائم و  واست. به همین منظور بـا توجـه بـه در حاشـیه بـودن  قلمداد شده شهرها توسعه در اصلی ارکان
های مـؤثر بـر تـأمین امنیـت ز این مطالعه بررسـی مؤلفـهاهدف  تهران، 15های اجتماعی متعدد در منطقه آسیب

 وشر بـه و «کـاربردی» از نـوع حاضـر طالعهم باشد.شهری در راستای تحقق ابعاد شهر پایدار در این منطقه می
 تهـران 15ق را ساکنان منطقه جامعه آماری تحقی. است شدهساختارگرا انجام رویکرد لحاظ با« پیمایشی - کمی»

ردیـد. ابـزار گـردآوری نفر برآورد گ 384نفر تشکیل و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  659468به تعداد 
شـنامه از آماری توزیع گردید. بـرای تعیـین روایـی پرس ین نمونهبصورت تصادفی در ده که بهها پرسشنامه بوداده

ه که نتیجه حـاکی و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاد 76/0استفاده که روایی آن  KMOسنجه 
بـر مبنـای  .اسـت شـدهاستفاده SPSS افزارنرم ها ازتحلیل داده بوده است. برای 79/0از تأیید کلی آن با ضریب 

 فضاهای در امنیت یکی و امنیتی ارزیابیبنیادی، دینام مؤلفه 3 بین مناسب در درونی های تحقیق همبستگییافته
تـایج ن بین مؤلفه بنیادی از اولویت باالتری برخـوردار بـوده اسـت.تهران وجود داشته که دراین 15منطقه  شهری

فرسـودگی  یـا نفقـدا افـراد، زنـدگی کیفیـت میـزان محیطی، طراحی نوع یرچون تأث هایینشان داد که شاخص
 منظوراهمیـت بیشـتری بـه هـای نـاامن دارایبـا محی  مسکونی هایمحی  جواریهم شهری و هایزیرساخت

 شـهر تهـران 15نطقـه م شـهری فضاهای در امنیت بسترسازی مقوله جهت هاآن شرای  بهبود برای ریزیبرنامه
 باشد.می
 

 .ساختارگرا رویکرد تهران، شهر 15 منطقه جرم، از پیشگیری شهری، امنیتواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
 شناسینروا ازنظر امنیت مبح . رودمی شمار به بشری جامعه در انسان نیازهای ترینبنیادی از همواره امنیت، به نیاز

همه  بروز انسان، شکوفایی د،رش آرامش،. رددا بسیار اهمیت روانی شناسیآسیب در و روانی بهداشت در خصوصبه

 اساسی ارکان از یکی امنیت .آیدمی دست به امنیت سایه در انسانی کماالت همه به نیل و هاخالقیت و استعدادها

 باشد.می پایدار شهرهای داشتن و سالم جامعه یک به دستیابی

 و بـا سـوانح ارتبـاط رد شـهروندان و شـهر پذیریسـکری رشد تصاعدی و شهرنشینی رشد به رو روند به توجه با امروزه

 ازپـیشخـوب بیش شـهر یک کنندهتعیین و مهم هایمؤلفه از یکی عنوانبه امنیت مسئله به اهتمام ضرورت مخاطرات،

داده است )محمـدی  سوق پایدار و امن سالم، شهر از تعریفی یافتن سویرا به پردازاننظریه چالش این و شودمی احساس

جاللیـان و ) هـا اسـتهـا توسـ  دولـت، تـأمین امنیـت آنهتـرین نیـاز جامعـهـمم .(26: 1392چشمه و همکـاران،  ده

 امـری توسـعه و نیـتام میـان متقابل پیوستگی که است ازآنجا مهم شهر امنیت مقوله به پرداختن(. 128: 1397ویسیان،

آید )نورائی و همکـاران، می به شمار شهری هایمحی  ترمناسب کنترل ابزاری برای امنیت سنجش و است ناپذیراجتناب

 ازآنجاکـه. رونـدمی شـمار بـه امنیـت نبـود هاینشـانه تـرینمهم از اجتماعی هایآسیب بروز و جرائم وقوع. (12: 1392

 باشـد،می شـهر در توقـوع امنیـ عـدم درنتیجـه و شهری هاینابهنجاری وقوع برای ایمؤلفه امروزی، شهری فضاهای

 شـهری فضـاهای از هـر یـک داخل در اجتماعی ازلحاظ چه و کالبدی ازلحاظ چه امنیت، کمی و کیفی هایجنبه یبررس

 در شـهری، بخصـوص کالبـدی عناصر و فضاها از یک هر در ایمنی و رو ضروری است امنیتازاین. است ضروری امری

 محـل نطقـه وم هـر قـومی و بـومی فرهنـگ بایـد در موضـوع این. شود بررسی نامناسب، کاربرد و طراحی با فضاهایی

 وپیشـگیری  بـه منوط پایدار عاداب با پویا و فعال جامعه داشتن یک الزمه. گردد ارائه مناسب راهکارهای و شده یابیریشه

 و درشـ در پایداری اصلی رکانا اساسی از نیازهای برآورد کنار در مسئله این. باشدمی آن امنیت در کاهش جرائم و تأمین

دهـد کـه در ن میبررسی متون مرتب  با امنیت شهری نشا .(Cutler et al,2010است ) قلمداد شده نیز شهرها سعهتو

سـت یـدا کـرده اهای شـهری پگذاریسی سال گذشته مفاهیم مرتب  با امنیت شهری جایگاه قابل توجهی را در سیاست

 مقیـاس در شـهری امنیـت راسـتای برقـراری در تـهگرف صورت هایتالش وجودبااین(. 148: 1394)کمانگر و همکاران،

 جـرتت بـه. اندنموده مقابله جرمم با فضاهای شهری در امنیت افتادن خطر به علل و جرم بر جای تمرکزبه عموماً جهانی

 در هاائم و خشـونتجـر امـا دارد، خشونت و جـرم وجـود از مقدار معینی مفروک، شهری فضای هر در گفت که توانمی

 نـاامنی ایجاد عوامل امنیت بایستی مبح  به بهتر نگرش داشتن برای رواند. ازایننشده طور تصادفی توزیعبه شهر سطح

 بـه توجـه لـزوم و شده ادی مسائل به توجه با. (9: 1388نویدنیا، )داد  قرار شناسایی مورد جستجو و را شهری فضاهای در

منطقـه از  ایـن. اسـت ودهب موردمطالعه بستر عنوانبه هر تهرانش 15منطقه  حاضر مطالعه شهری، در فضاهای امنیت در

 انـواع بـا پـذیرش ای و ورودی اصلی شـهر تهـران در جنـوب شـرقی تهـرانیکی از مناطق حاشیه عنوانبه شهر تهران

ن، یانشینی، وجود معتادین به مواد مخـدر، متکـدحاشیه میزان افزایش منطقه، این در سکونت ها و مهاجرین برایقومیت

منطقه  این در مجر میزان افزایش و ناهنجار و ناامن فضاهای ایجاد برای ها، کودکان کار و ...، بستری مناسبخوابکارتن

 وجـود و عـدم ،این منطقـه نسـبت بـه سـایر منـاطق شـهری سطح در و امکانات منابع متوازن توزیع عدم. است گردیده

 تمـادعـدم اع نهایتـاً و ردیـدهگ ساکنان بین نارضایتی و ایجاد ناامنی به راین منطقه منج پایدار در کالبدی هایزیرساخت

 در امنیـت سـطح هشکـا و شـهروندان بـین مشارکتی مباح  در شهری گذارو سیاست تأثیرگذار نهادهای به شهروندان

 .را به همراه داشته است 15منطقه 

و باال بودن میزان حضـور معتـادین،  نشینیحاشیه سئلههمراه م به اجتماعی هایناهنجاری و افزایش امنیت بحران مسئله

 از یکـی عنوانبه اجتماعی و امنیتی مسائل لحاظ به 15منطقه  در چالش این که است شده ولگردان، متکدیان و ... باع 
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 شـهر 15منطقـه  در شـهری امنیـت تحقق فرایند شده در یاد مسئله به توجه با. گردد قلمداد شهری های مدیریتچالش

 سـاختارگرا بـا رویکـرد شـهری های مؤثر بر امنیـتمؤلفه مطالعه طریق از امنیت تحقق مسئله مطالعه حاضر، در تهران،

 عـدم طریـق از ایجادشـده هـایناامنی ارزیـابی بنیادی بـه نگاهی با اوالً رویکرد این چراکه. است قرارگرفته موردبررسی

 کیفیت هایمناسب شاخص تحقق عدم یا تحقق فرایند دینامیکی دید از انیاًث .پردازدمی امکانات و منابع به دسترسی برابر

 نهادهـا، عملکـرد نهایتـاً و کندبررسی می را شودمی شهری فضاهای در ناامنی به ایجاد منجر که اجتماعی رفاه و زندگی

 شـهری فضـاهای در امنیـت سـطح کاهش و ناامنی بروز به منجر که کالبدی هایپایداری زیرساخت و سالمتی وضعیت

بررسـی  بـه تحلیلـی هـدف سه در قالب است شده تالش حاضر مطالعه در بنابراین. دهدمی ارزیابی قرار مورد را شودمی

 بـین همبستگی و ارتباط شهر تهران، تحلیل 15منطقه  شهری فضاهای در شهری امنیت در دیدگاه ساختارگرا هایمؤلفه

 هایمؤلفـه بـین شهری این منطقـه از فضاهای در امنیت بینیپیش و این منطقه در امنیت شهری کنندهتبیین هایمؤلفه

 .شود پرداخته ساختارگرا دیدگاه

و  اقتصـادی هایویژگی به توجه با که بود شیکاگو شناسیجامعه مکتب مطالعات شهری امنیت زمینه در نظریات نخستین

 شهری در ساکنان رفتار مطالعه که بودند عقیده این بر و داده رقرا موردبررسی را شهر مختلف مناطق کالبدی و اجتماعی،

 بـودن منطقـه زاجرم در کالبدی و اقتصادی اجتماعی، هایویژگی آنان باور به. هست پذیرامکان شهری هایمحی  قالب

 اکتورهـایجـزء ف را شـهری سـاختار از جنبـه پنج ،1925 سال در شیکاگو مکتب پژوهشگران از استارك. است تأثیرگذار

 و خرابـی مداوم و جابجایی مختل ، کاربری فقر، تراکم،: از اندعبارت که برشمرد محالت در جرم ارتکاب کننده بینیپیش

 از یکـی عنوانبـه را امنیـت خـود، هرم نیازهای تئوری در مازلو 1968 سال در بعد سال ها. چندینساختمان فروریختگی

 حیات تداوم برای که انسان فیزیولوژیکی شبیه نیازهای درست کند،می تلقی انسان یتعال برای ایپایه و ضروری نیازهای

 گـذارد.می مسـتقیمی تـأثیر جامعـه درنتیجـه ها وانسان سعادت و سالمت بر مؤلفه این ارتقای درمجموع و دارد ضروری

 جفـری ،(1961) جیکوبز نظیر انینویسندگ تحقیقات با های شهریمحی  در امنیت به توجه بیشترین نمود اذعان توانمی

 در( 1389) کالنتری. (63: 1392همکاران، و ذبیحی)کرد  ادامه پیدا 1970 و 1960 هایدهه در( 1973) نیومن و( 1971)

 جـرائم فضـایی توزیـع کـه دهـدمی نشـان «زنجـان شـهر خیـز جرم هایکانون جغرافیایی بررسی»عنوان  با خود مقاله

 در مخـدر مواد با مرتب  کانون جرائم ترینمهم و کندمی پیروی متمرکز و ایخوشه الگوی از زنجان شهر در موردبررسی

 پرمسـئله هایمحـدوده از این منطقـه. است یافته انطباق( فرسوده بافت) سیمبی غیررسمی اسکان منطقه بر زنجان شهر

 و تجهیـزات و خدماتی هایسرانه ازنظر زیاد هایمحدودیت با و تراکم باالی نرخ با و جمعیتی کالبدی، ازنظر زنجان شهر

 شـدید کمبـود بـا یـا و ندارد وجود این منطقه در یا ضروری هایکاربری از بسیاری که ایگونهبه است، شهری تأسیسات

 جغرافیایی، منظر از محدوده این در های اجتماعیناهنجاری کاهش و ایمنی افزایش برای که رسدمی نظر به. است مواجه

 در هـاکاربری سـرانه به بخشی تعادل و رهاشده و متروك فضاهای ساماندهی دفاع، بدون فضاهای مجدد طراحی به زنیا

 جـدایی» عنـوان بـا پژوهشـی در( 1388) همکـاران و افراخته .شودمی احساس همه از بیش زنجان شهر از محدوده این

 مسـائل بررسـی بـه ؛«آبـادخرم شـهر باباطـاهر: مـوردی مطالعه: بافت فرسوده اجتماعی هاینابهنجاری و فضایی گزینی

 محلـه در باارزش فرهنگی میراث وجود رغمبه که دهدمی نشان این پژوهش نتایج. است پرداخته فرسوده بافت اجتماعی

 اجتماعی هاینابهنجاری فرهنگی مختلف اقشار تمرکز و کنندمی ترك محله را مرفه اقشار مناسب، بهسازی عدم دلیل به

ودو ( در پژوهشی با عنوان تحلیل فضایی جرائم شـهری در منـاطق بیسـت1392) و همکاران شماعی .دهدمی افزایش را

شهر تهران به این نتیجه رسیدند که بیشترین جرم در تهران، جرم سرقت است و به لحاظ پراکندگی، بیشـترین گانه کالن

اده است. الگوی توزیع و پراکندگی جرائم در شهر تهـران از الگـوی اتفاق افت 12و  3، 4میزان جرائم به ترتیب در مناطق 

کالنتـری، قصـری،  یافتـه اسـت.کند و با باال رفتن میزان تراکم جمعیت، جرائم شهری افزایشتراکم جمعیتی تبعیت می
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: بزه قاچـاق ( در پژوهشی با عنوان بررسی جغرافیایی جرائم در بخش مرکزی شهرها موردمطالعه1392جباری و قزلباش )

 بخـش در موردبررسـی جرائم پراکندگی و سوءمصرف مواد مخدر در بخش مرکزی شهر تهران به این نتیجه رسیدند که

 مخدر مواد سوءمصرف و خریدوفروش هایمحل که این معنی به کند؛می پیروی ایخوشه فضایی الگوی از تهران مرکزی

 پذیرفته تأثیر بخش این در آهنراه و مترو هایایستگاه و قرارگیری بخش این کالبدی و ساختاری هایویژگی تأثیر تحت

 تأثیر تحت را مخدر مواد انواع مصرف الگوی محدوده، این ساکنان و اقتصادی اجتماعی ساختار در تفاوت همچنین، است.

 اجتماعی هایناهنجاری با همقابل برای تهران شهر از بخش این کالبدی و توانمندسازی ساماندهی بنابراین، .است داده قرار

 و همکـاران شماعی .شودمی محسوب ضرورت یک فرهنگی و اجتماعی پیشگیرانه هایاتخاذ سیاست کنار در موردبررسی

شهر تهران به این نتیجه رسیدند که بین ( در پژوهشی با عنوان بررسی و تحلیل فضایی جرائم مواد مخدر در کالن1393)

در نواحی مختلف منطقه موردمطالعه و تعداد جرائم ارتکابی مواد مخدر ارتباط مستقیمی وجود میزان تراکم جمعیت ساکن 

( در پژوهشی با عنوان تحلیل وضعیت جرائم شهر تهران به این نتیجه رسـیدند کـه 1393پروین و قاسمی اردهایی ) دارد.

 حدود که دهدمی نشان آمارها .دارد ارتباط ریشه بزرگی و تراکم ناهمگونی، مانند مسائلی با شهری جرائم رویکرد در این

 از تهران استان که دهدمی نشان نزاع میزان وضعیت گیرد، همچنینمی انجام تهران در کشور کل در هاسرقت از سومیک

( در پژوهشـی بـه تحلیـل جـرایم 1395شـماعی و همکـاران ) .باشدمی برخوردار کشور در نوع جرائم این میزان بیشترین

 رابطـه آن وقـوع میـزان بـا جـرم مکـانی موقـع بیندهد که اند. نتایج این تحقیق نشان میدر شهر قروه پرداخته سرقت

 میـدان و خیابـان در و منازل سرقت به مربوط جرم بیشترین مسکونی فضاهای در که صورت این به دارد وجود معناداری

 فصـل سـه در طوری به دارد وجود معناداری رابطه قوعو فصل با سرقت نوع و است موتور نوع از سرقت شهری شلوغ ها

 و هـاکـه زن دادنـد نشـان پژوهشی در (2007) 1پاسکال و بونت .است موتورسیکلت به مربوط سرقت بیشترین سال اول

 هایبـه اسـم محلـه و است زیاد هاآن در ناامنی و جرم رسمی آمارهای مطابق که هاییمکان در کردن زندگی از دختران

 پژوهشـی ( در2008) 2جووردانـو .کننـدمی نـاامنی احساس هاآن به نسبت و هستند هراس در است شدهشناخته دارهمسئل

 این پژوهش نتیجه .هستند جرم الگوهای به دادن شکل در مهمی عامل بسیار نیز هامحله خیابانی هایشبکه که داد نشان

 محلـه مشـارکت جرائم به مربوط مسائل در دو هر زمین، کاربری ان وخیاب شبکه نتیجه راستیبه که دارد اشاره این بر نیز

 زمـین، خاص کاربری متغیرها، سایر از جدا که دهندمی نشان آمریکا خود در مطالعات در (2009) 3اوتنزمن و استاکی دارند.

 جرائم میزان باالی با یغیرمسکون هایکاربری برخی .کندمی بینیپیش خشونت را مقدار و فردی جرائم میزان در اختالف

 در فضـای را جـرم از پیشـگیری نیـز (2013) 4کیتچن و اشنایدر هستند. در ارتباط جرائم از کمتری تعداد با دیگر، برخی و

 قـرار و مقایسـه وتحلیلتجزیـه مورد جداگانه طوربه بریتانیا و متحدهایاالت کشور دو در محیطی طراحی طریق از شهری

 تـأثیر (2014و همکـاران ) 5فوستر .است استفادهقابل کشورها سایر در مورداستفاده ایپیشینه عنوانبه بتجار این .اندداده

 با که دهدمی نشان هاآن هاییافته نتایج اند.تحلیل کرده و بررسی استرالیا در افراد رویپیاده و رفتن در راه را جرم از ترس

 .داد افزایش شهری، معابر در را رویپیاده میزان کاهش و را جرم از ترس توانمی هاییگیریتصمیم و افزایش مداخالت

 بـر های مـؤثرو رویکـردی سـاختارگرا بـه مؤلفـه جـامع بررسی به کمتر است نمایان شده فوق،بررسی مطالعات در چنان

یشتر تحقیقات قبلـی بـه و ب شدهای پرداختهای و محلهشهری آن هم با رویکرد منطقه امنیت تأمین و جرائم از پیشگیری

                                                           

1 . Bonnete & Pascal 

2 . Giordano 

3 . Stucky & Ottensmann 

4 . Schneider & Kitchen 

5 . Foster 
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 و ایمنطقـه اند. اما در این پژوهش ضمن بررسـی موضـوع در سـطحدنبال بررسی فضای جغرافیایی و تحلیل جرائم بوده

باشـد، بـا رویکـردی های اجتماعی در شهر تهـران میای که دارای یکی از بیشترین جرائم و آسیبمحلهای آن هممحله

 موضـوع ایـن انجـام در نـوآوری گویـای خـود گانه موضوع اقدام کههای سهتحلیل مؤلفهساختارگرا، نسبت به ارزیابی و 

 .باشدمی

 

 مبانی نظری
نـوی مسائل رفاهی و مواهب مادی و مع امنیت از میان برود، سایر هرگاههای زندگی است. تجلی همه نعمت منیت بسترا

رای پیشبرد بش و کوشش با سربلندی و آسودگی فکر، تال نیز به خطر خواهد افتاد، دریک محی  ناامن امکان زندگی توتم

پـذیر نیسـت. تحـوالت و های اجتماعی وجود ندارد. مقابله با ناامنی در شهر بدون شناخت علل پیـدایش آن، امکانهدف

 .ه استهای علمی در چند سده گذشته برای امنیت بخشی به زندگی شهروندان در شهرها موفقیت زیادی نداشتپیشرفت

های مشروح و طبیعی افراد را سلب کند نـوعی اقـدام ضـد امنیتـی ر اقدامی که آرامش، آسایش جسمی، روحی و آزادیه

تر از کالبد هر مکانی روح غالـب های برقراری امنیت از طریق مداخالت در کالبد شهرهاست و البته مهماست. یکی از راه

است که به یکدیگر وابسته هستند یعنی کالبد بر رفتـار تأثیرگـذار  و مردمی بر آن مکان است که ناشی از رواب  اجتماعی

 و انسـان. (147: 1394محمـدی ده چشـمه و علیـزاده، ) گذارنـداست و رفتارها بر نحوه استفاده از کالبد شـهر تـأثیر می

 کارکردهـای رایاجـ عرصه و فضا محی ، این. باشندمی یکدیگر از ناپذیرتفکیک کلیتی کندمی زندگی آن در که محیطی

 افراد فعال حضور و تعامالت این بقای و تداوم برای پذیرد،می صورت آن در اجتماعی تعامالت از بسیاری و بوده اجتماعی

 فضاهایی یا قلمرو به وابسته فضا در انسان احساس. آیدمی شمار به نیازها تریناساسی از یکی امنیت وجود فضاها، این در

 انـواع بـر انسـان درنتیجـه و گذارنـدمی اثـر انسـان رفتـار بر نواحی گونهاین و دهدمی امنیت سح تجربه او به که است

 شـهری امنیت طورکلیبه و امنیت. دهدمی بروز را خاصی رفتار کند ایجاد او در قلمرو از را مختلفی احساس که فضاهایی

 شهری، فضاهای شهروندان، شهر، علیه خطر و دیدته هرگونه از شهروندان هراس نبود و خاطر اطمینان آرامش، تواندمی

 و نگرانی که برگیرد در را شهری زندگی در مهم عناصر سایر و شهری هایزیرساخت و تأسیسات ها،سازمان ها،ساختمان

 یابـد افـزایش شـهری امنیـت چـه هـر (.23: 1399، همکـارانحاتمی و )شود می موجب را شهروندان در ناامنی احساس

 و بسازند را رواب  از ایشبکه خود برای توانندمی آنان و شودمی تروسیع محله یا اجتماع یک افراد بین اجتماعی ارتباطات

 افـزایش خودخودیبـه اجتمـاعی روابـ  شـبکه افـزایش. گرفت خواهد شکل اجتماع به خاطرتعلق احساس طریق این از

 اصـلی عامـل اجتمـاعی، همبستگی اساسی عنصر عنوانبه فیعاط بستگیدل. داشت خواهد همراه به را اجتماعی سرمایه

 تحـت کـه کننـد احسـاس افـراد تـا شودمی باع  اجتماع به خاطرتعلق احساس چراکه رود،می شمار به ایمنطقه کنترل

 رنشـینیشه امنیـت، با. کندمی فراهم آنان برای را الزم امنیت و است آنان فکر به اجتماع و دارند قرار اجتماعشان کنترل

 بـاز و تعریـف هـاجایگاه سـپرد،می ره نظـم سمت به شهری نظام گیرد،می شکل معماری آثار و ابنیه کند،می پیدا رونق

 زندگی رود،می تحلیل امنیت که مجردی به کنند،می حرکت شده کریستالیزه کامالً هایتشکل سمت به اصناف شوند،می

 نابود شهر بیگانگان هجوم با مواردی در و گیردمی شدت شهر از مهاجرت د،رومی تحلیل وریپیشه و تجارت شهرنشینی،

بندی نیازها که توسـ  مـازلو در طبقه (.763: 1397،همکارانبذرافشان و ) شود شروع تکراری دور این دومرتبه تا شودمی

ترین نیازها ترین و بنیادیاز مهم عنوان دومین طبقه)آب، غذا و...( به زیستیبه انجام رسیده است، امنیت پس از نیازهای 

(. امنیـت بـه مفهـوم رهـایی از تـرس و خطـر و احسـاس دوری از 792: 1393شده است )عزیزی و شعبان جوال، معرفی

ها از آغاز زندگی بوده است. امنیت، به ایـن معنـا پیونـد عمیقـی بـا هرگونه تهدید، یکی از نیازهای اصلی و اساسی انسان

(. وجـود امنیـت در فضـاهای شـهری 45: 1393ی، اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد )حیدری و آقایی، ساختارهای اقتصاد
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همواره موردتوجه برنامه ریزان و طراحان شهری بوده است. عوامل مختلفی بر احساس امنیت شـهروندان تأثیرگذارنـد، از 

توان به فضاهای بدون دفاع، مقیاس لبدی میتوان به عوامل فردی، سن و جنسیت اشاره کرد. از میان عوامل کاجمله می

 (.45: 1393ها بر امنیت اجتماعی تأثیرگذارند )رضویان و آقایی، فضا و نفوذپذیری فضا اشاره کرد که هرکدام از این مؤلفه

وع و وع و موضنترین نیازهای بشری و دارای مراتب و ابعاد قابل تأمینی است که هر یک برحسب بنابراین، امنیت از مهم

تواند ابعاد گوناگونی به خـود بگیـرد؛ درواقـع سـخن در ایـن اسـت کـه امنیـت شناختی وابسته به آن میمحتوای معرفت

فراد و نداشـتن اواسطه ساخت و نوع رویکرد به حوزه اجتماع، انواع گوناگونی دارد، ولی درهرصورت با آرامش و آسایش به

ای خـارج ن پدیدهکند. سطح امنیت در ابعاد مختلف آر جامعه ارتباط پیدا میبیم و هراس از تهدیدهای موجود و احتمالی د

هـای سیاسـی، ظامنسـازوکار  از مرزهای ملی یا جوامع نیست بلکه، عمدتاً عوامل تولید امنیت را باید در درون جوامع و در

کـه بـا  اسـتجرم تـدابیری  قوعپیشگیری از و  (.3: 1390کارگر و سرور، ) وجو کرداقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جست

دن های ارتکاب جرم و چه با تحـت تـأثیر قـرار داموقعیت ها وکمک آن وسعت شدت ارتکاب جرم، چه با کاهش فرصت

 و شناسـایی بینـی،پیش ز؛ا عبارت است جرم از پیشگیری (1381زینالی، ) رسد.می مجرمان بالقوه و کل جامعه به حداقل

. (21: 1392مکـاران، ه)نـوروزی و  آن کـاهش یا بردن بین از برای الزم اقدامات و تدابیر خاذات و جرم وقوع خطر ارزیابی

 کیفری، غیر کیفری، فعال، انفعالی، بلندمدت، مدت،کوتاه ثال ، ثانویه، اولیه، پیشگیری از؛ اندعبارت جرم از پیشگیری انواع

های متفـاوتی بندیتقسیم در مورد انواع پیشگیری،. (50: 1387قضایی، انتظامی، وضعی، اجتماعی و... )بیات و همکاران، 

های نظری هستند و بـه جنبـههای صرفبندیها فراتر از تقسیمبندیاز منظرهای مختلف صورت گرفته است. این تقسیم

 متنوع مداخالت پیشگیرانه اشاره دارند.

و واکنشی )پس از ارتکاب جرم(، بر اساس معیار سطح مطابق معیار زمان مداخله، به دو گونه کنشی )قبل از ارتکاب جرم( 

پذیر( و سومین )برای افرادی کـه مرتکـب جـرم مداخله به سه دسته نخستین )برای همه افراد(، دومین )برای افراد آسیب

ر علـل اند(، مطابق معیار قلمرو مداخله به دو دسته عمومی )با تمرکز به عوامل عمومی جرم( و اختصاصی )با تمرکز بشده

اختصاصی جرم(، بر اساس معیار سازمان مداخله کننده به سه گونه اجتماعی )نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در مسـائل 

)از طریـق  1کننده به جرم( و مطـابق نـوع مداخلـه بـه کیفـریپلیس( و قضایی )مراجع رسیدگی اجتماعی(، انتظامی )نهاد

شـود. بندی می)از طریق سازوکارهای خارج از نظام عدالت کیفری( دسته 2یسازوکارهای نظام عدالت کیفری( و غیر کیفر

 .(1387به نقل از عباچی،  21: 1392)نوروزی، 

ای از فاکتورهای محیطی و جامعه اسـت. مـداخالت مسـتقیم نظیـر افـزایش رفتار مجرمانه نتیجه یک آمیختگی پیچیده

های معمول جهت کاهش جرائم و ارتقا ایمنـی از انواع استراتژیهای پلیس یا باال بردن میزان محکومیت متخلف، گشت

داری از اموال به کلید راهکار جلوگیری وسیله نمایش نگههای جزئی بههای ناامن و توقف جرماست. اما رسیدگی به مکان

راهبردهـای امروزه سـخن از ضـرورت اتخـاذ . (wolf,2010:16) شده استاز جرائم در بسیاری شهرهای امریکا تبدیل

جدید و نوآورانه برای پیشگیری از جرائم، در مراحـل اولیـه و تمرکـز بـر عوامـل بنیـادی نـاامنی در شهرهاسـت. هـدف 

کـاری و پیشـی منظور جلـوگیری از وقـوع بزهشناسی پیشگیرانه، به کار بردن فنون مختلف بهریزی شهری در جرمبرنامه

ای از جرائم معطوف است که از طریق اعمال مـدیریت و مداخلـه در محـی ، هگونکار است. لذا پیشگیری بهگرفتن از بزه

: 1394کنـد )صـادقی و همکـاران،های جرم و افزایش خطرات ناشی از ارتکاب بزه، با بزهکاری مقابلـه میکاهش فرصت

حـد زیـادی  طورکلی، ارتباط مستقیمی با فضا و کیفیت محی  شهری دارد. یک فضای شهری مناسـب تـاامنیت به (.71

)نـورایی و  ها و معضـالت اجتمـاعی اسـت.ساز انواع آسـیبکننده امنیت و فضای نامناسب از بین برنده آن و زمینهتأمین

                                                           
1 . Penal Prevention 

2 . Non Penal Prevention 
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امنیت شهری و  تهدیدکنندهدفاع و محالت ناامن، از عوامل (. فضاهای نامناسب شهری، فضاهای بی13: 1392همکاران، 

ها و بناها، وسایلی نیاز است تا زندگی شهری را بهبود بخشد و امکانات ساختماناجتماعی هستند. به همین سبب در میان 

بنـد و روشـنایی پایـه چـراغ، سـرپناه ایسـتگاه های راهها، میلهامنیتی و آرامش را برای شهروندان فراهم آورد. مانند نرده

های عرضـی روی جـوی آب پرچم، ساعت، پلهای عابر پیاده، آبخوری، پایه اتوبوس، تابلوهای تبلیغاتی، سطل زباله، پت

بـه شـرای  اجتمـاعی و  تهـا نسـببسته به نگــرش آن تدرك مردم از جرم و جنای (.20: 1389و... )قرایی و همکاران، 

هـای اجتمـاعی و اقتصـادی سـاکنان که برخی از ویژگی ت. اعتقاد بر این استطور شایان توجهی متفاوت اس محیطی به

-که محی  فیزیکی می ت. مطالعات متعدد نشـان داده استمحله اس تفیزیکی ناشی از محی  زیست التأثیر مشک تتح

متأسـفانه رویکـرد (. 329: 1394)کالنتـری و همکـاران، را فـراهم آورد تتواند افزایش یا کاهش فرص برای جرم و جنای

توان نبود هیچ نوع اصول است. می های طراحی شهری و معماری در نظر گرفته نشدهپیشگیری از جرائم شهری در رشته

 واحـدهایآموزشی جهت پیشگیری از جنایات در طراحی محیطی را دلیل این موضوع دانست که مستلزم در نظر گـرفتن 

 چهـار. (168: 2015ضـیاءبخش و پرتـو، ) ها پیرامون مبح  موردنظر، جهت آموزش و تحلیل آن استدرسی در دانشگاه

 اند از:در مناطق شهری عبارت خیز جرم هایکانون یریگشکل مؤثر در اساسی مفهوم

 .بزهکاری مناسب تسهیالت و امکانات وجود( الف

 وجـود آن کنـار در و برمکـان صـحیح مـدیریت نبود نگهبان، و گشت نبود راحت، دسترسی چون مکانی هایویژگی( ب

 .دنمایمی خاص هایمکان برخی در جنایت به ترغیب را مجرمین امکانات برخی

 .است بزهکاران مطلوب که اشیایی یا اموال وجود یا مجرمانه اهداف( ج

 گیریشـکل در مـؤثر ملعوا دیگر از مجرمانه عمل جهت کافی انگیزه و توانایی داشتن و بزهکاران بیشتر تعداد وجود( د

 (.36:1389 کالنتری،) است خیز جرم هایکانون

 ترینکـاربردی از یکـی بـرای امنیـت شـدهارائه هایرهیافت بین در هری:های ایمنی و امنیت در تأمین امنیت شرهیافت

 – مکـانی هایترین فلسفهفعال ملهجاز  امنیت، مقوله بر ساختارگرا رویکرد داشتن. باشدساختارگرا می رویکرد ها،رهیافت

 فکـری مکتـب. شـودمی محسـوب دهه اخیر چند در امنیت و ایمنی موضوع راستای در انسانی تحلیل مفاهیم در فضایی

 اصـل ایـن بر گیردمی نشأت توسعهدرحال جهان اقتصادی وابستگی و توسعه سطح سوانح، رابطه بین طریق از که حاضر

 گسـترش جهـانی، داقتصـا بـه امـور افـراد توجـه سبب به بیشتر جنوب کشورهای هایافزایش گرفتاری که است استوار

 تـرینمهم از (.33: 1394اقبـالی، ) ژئـوفیزیکی حـوادث اثـر تـا اسـت فقیـر ممـرد قرار گـرفتن حاشیه در و داریسرمایه

 و گیریشـکل ساختاری رونـد نگاهی اب 1997 سال در که کرد اشاره مونتز و به توبین توانمی رویکرد این پردازاننظریه

 اند.کرده به شرح شکل زیر تحلیل عمده سه اصل از متأثر را مکانی هایآسیب تشدید
 

 
 (2003بلیک و همکاران، )شهری  امنیت در ساختارگرا رویکرد اصلی عوامل .1شماره  شکل

 

 توسـعهدرحال کشـورهای شهرهای در ناامنی بروز جهت های اساسیفرک از یکی عنوانبه بنیادی عوامل دیدگاه این در
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 و بـه سـاختارها برابر دسترسی معد انرژی، منابع به محدود چون دسترسی مواردی به اشاره عوامل این. است شده قلمداد

 بـین و ایـدئولوژیکی اعتقادی هایبح  در موجود هاینابرابری و همچنین تضادها و دیگر حیاتی منابع و اولیه تشکیالت

 قلمـداد شهرها در میزان امنیت ارزیابی در راهبردی عامل یک عنوانبه تواندمی باشد کهمی شهری مختلف اقشار و اقوام

 عوامـل ایـن. باشـدمی رویکرد سـاختارگرا در شهری امنیت ارزیابی در مؤثر عوامل جمله دیگر از دینامیکی عوامل. گردد

های دگرگونی و شرای  و تحوالت جمعیتی و خدمات به دسترسی شهری، زندگی کیفیت مهمی چون هایمقوله به عمدتاً

 .دارد اشاره شهرنشینی

 ننـامتوازن ایـ توزیـع عدم و برابر دسترسی عدم اثر در که اشاره دارد ایندهاییفر پویایی ارزیابی به عوامل این حقیقت در

 کنندهتسـهیل عوامـل. گـرددمی شـهرها در امنیت سطح کاهش ناامنی و بروز موجب دینامیکی عوامل قالب در فرایندها

 راحـیطفراینـد . باشدمی هرهاش در امنیت ایجاد فرایند در رویکرد ساختارگرا در مدنظر هایمؤلفه دیگر از امنیت و ایمنی

 حـوادث را در خـود بیشـتر کـه هازیرساخت پایدار طراحی شهرها، فیزیکی در یا کالبدی محی  ساختار و شهری فضاهای

 خصـوصبه شهرها کـه در مناسب رمانید و بهداشتی شرای  عدم و های واگیرداربیماری بروز و دهدمی نشان غیرمترقبه

 گـردد شـهرها نـاامنی در روزبـ بسترسـاز توانـدمی شـودمی مشـاهده سوم و جهان توسعهالدرح کشورهای شهرهای در

 هومی این تحقیق بهنظریه فوق مبنای نظری و علمی این مطالعه قرارگرفته و مدل مف. (220: 1394)محمدی ده چشمه، 

 گردد:شرح زیر ارائه می

 

 
 مدل مفهومی تحقیق .2شکل شماره 

 

 روش پژوهش
در  امنیـت بررسـی عوامـل مـؤثر بـر وضـعیت راستای در« پیمایشی-کمی»روش  به و «کاربردی» از نوع ضرحا مطالعه

 آوریجمع برای. است رسیده انجام به شهری امنیت ساختاری در رویکرد لحاظ شهر تهران با 15منطقه  شهری فضاهای

 بـا پـژوهش تحلیلـی بخـش بـرای و هشمرتب  با موضوع پـژو ایکتابخانه اسناد و مطالعات از توصیفی پژوهش بخش

 فضـاهای امنیـت در تحلیـل بـه ای در سه بعد بنیادی، دینامیکی و ایمنـیپرسشنامه شیوه به و پیمایشی از روش استفاده

پیرسـون  همبستگی آماری هایآزمون از پژوهش هایتحلیل داده برای. است شدهپرداخته شهر تهران 15منطقه  شهری

در  امنیـت هایمؤلفـه اولویـت میـزان ارزیـابی برای T ، آزمون15منطقه  در امنیت هایمؤلفه درونی ارتباط ارزیابی برای

رویکـرد  هایمؤلفـه بـه توجـه بـا 15منطقـه  در امنیـت فرایند تحقق بینیپیش برای تشخیص تحلیل مدل و 15منطقه 

شهر تهران به تعـداد  15یق را ساکنان منطقه جامعه آماری این تحق .است شدهاستفاده SPSS افزارنرم قالب در ساختارگرا

نفـر بـرآورد گردیـد. ابـزار  384نفر تشکیل داده است. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمـول کـوکران تعـداد  659468

صورت تصادفی سـاده در بـین حجـم نمونـه توزیـع و ها در این مطالعه پرسشنامه محقق ساخته بوده که بهگردآوری داده

طور مسـاوی تهران بـه 15ناحیه منطقه  8ها تالش گردید در هر یک از گردیده است. البته در توزیع پرسشنامه آوریجمع
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برای تعیین روایی پرسشنامه از سنجه  پرسشنامه توزیع گردد. 20تا  15 گانه بین 21پرسشنامه و برای یک از محالت  48

KMO و در سطح مناسب و مطلـوبی ارزیـابی گردیـد.  76/0به مقدار روایی آن  در قالب آزمون تحلیل عاملی استفاده که

برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتیجه به شرح زیر حاکی از تأیید کلـی 

 بوده است. 79/0پایایی پرسشنامه با ضریب 
 

 ها و کلیؤلفهنتیجه بررسی پایایی پرسشنامه به تفکیک م .1 جدول شماره

 ضریب کرونباخ مؤلفه

 78/0 بنیادی

 79/0 دینامیکی

 81/0 ایمنی

 79/0 کل

 

 محدوده موردمطالعه
 شوش و خاوران بانخیا آهنگ، متری 45 فیروزه، قصر پادگان به شمال از شهر تهران در جنوب شرقی تهران، 15منطقه 

 شـرق از و سیمان کارخانه و شهربانو بیبی کوه آباد،دولت خیابان به جنوب از و اسالم فدائیان خیابان به غرب از و شرقی

 واقـع شـهر حـریم در یـزن منطقه محدوده از بخشی. شودمی منتهی افسریه اراضی شرقی حد و تهران شرقی هایکوه به

 قـرار شهر یاستحفاظ حریم در ناحیه دو و تهران شهر قانونی محدوده در ناحیه شش موجود، ناحیه هشت از درواقع. است

 شهرسـازی مشـاور مطالعـات آخرین اساس بر که است کیلومترمربع 5/28 منطقه ساله 25 قانونی محدوده مساحت .دارند

 خواهد کیلومترمربع 35 از بیش منطقه قانونی محدوده مساحت منطقه، قانونی محدوده در گرفته نظر در تغییرات و منطقه

 در کـه شـودمی ارهکتـ 6/3543 بـر بـال  منطقـه مساحت ،2 فیروزه قصر دودهمح احتساب با تغییرات این اساس بر. بود

 سـتحفاظیا حـریم مساحت .گرفت خواهد قرار عمل مالك محدوده این منطقه، پیشنهادی تفصیلی طرح تصویب صورت

 محـری کـل مسـاحت ددرصـ 6/14 که باشدمی هکتار 16500 بر بال  منطقه این شهرداری مدیریت حوزه در تهران شهر

 دو محـدوده رد کشـوری تقسـیمات قـانون چـارچوب در و مدیریتی ازلحاظ حریم این پهنه. است تهران شهر استحفاظی

 بـا کشـور، جنـوب هب شمال و غرب به شرق اتصال نقطه از شهر تهران، 15 این منطقه .دارد قرار ری و تهران شهرستان

به نقـل از  1395ایسنا، ) .باشدمی محله 21 و ناحیه 8 ایدار و جمعیت ازلحاظ تهران منطقه سومین جمعیت نفر 659468

 باشد.های زیر میسالنامه آماری شهرداری تهران( نقشه محدوده موردمطالعه به شرح شکل
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 (تهران شهر 15 منطقه) موردمطالعه محدوده. 3شکل شماره 

 

 هابحث و یافته
 مهم اجتماعی عیارهایم جزء و است شهرها حیاتی مسائل از اعیاجتم هایجرائم و آسیب فضایی الگوهای مناسب تحلیل

 .باشـد دیگـر موضـوعات در یتکمیلـ تحقیقات برای شروعی نقطه تواندمی الگوهایی چنین کشف. آیدمی شمار به جوامع

 تبعیـت خاصـی فضـایی یالگـو از و نیسـت تصادفی هاشاخص این فضایی توزیع دهد،می نشان هاآسیب پراکنش نقشه

 بـین در .اسـت گرفتهشکل تاریرف و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، فرآیندهای از ایمجموعه درنتیجه الگوها این. کنندیم

 بیشـترین 4 و 5 ،7 ،8 ،9 ،10 ،13 ،11 ،16 ،21 ،19 ،17 ،18 ،12 ،15 منـاطق ترتیـب بـه تهـران، شهر گانه 22 مناطق

 الیـه در اجتمـاعی هایآسـیب وقوع دهدمی نشان تهران شهر زایجرم هایآسیب پراکنش. دارند را اجتماعی هایآسیب

 و ایمنطقـه هویـت عمـدتاً تهـران رشـه در اجتماعی هایآسیب» توان گفت:بنابراین می. است ترپررنگ منطقه و محله

)مـؤمنی و  «تاس موردنیاز معهجا پیشگیری الگوی یک به رسیدن برای هاآن جغرافیایی مطالعه انجام لذا و دارند ایمحله

 .(112: 1398ایرانخواه، 

 40 تـا 31درصد بـین  33سال،  30د جامعه آماری زیر درص 17های جمعیت شناختی نشان داد که بررسی و تحلیل یافته

 2بـین کـه دراین سال سن داشته 60درصد باالی  7سال و  60 تا 51درصد بین  12سال،  50 تا 41درصد بین  31سال، 

درصـد دیـپلم و  19درصد کاردانی و  22درصد کارشناسی،  49درصد کارشناسی ارشد،  8ت دکتری، درصد دارای تحصیال

درصـد بیشـتر از  18سال و  15تا  11درصد  22ال، س 10 تا 6درصد  36سال،  5 درصد این افراد زیر 24اند. تر بودهپایین

د آنان متأهـل و درص 88درصد مؤن ،  43و درصد آنان مذکر  57سال در محل موردبررسی سابقه سکونتی داشته که  16

 اند.درصد مجرد بوده 12

 نگاه ساختارگرا: از شهر تهران 15منطقه  شهری فضاهای در امنیت هایدرونی مؤلفه همبستگی و ارتباط

شهر  15منطقه  شهری در فضاهای امنیت ارزیابی منظوربه هامؤلفه این پیوستگی و ارتباط درونی تحلیل کار این از هدف

 نگـاه از تواندهر تهران میش 15منطقه  ایمنی به امنیتی و دینامیکی بنیادی، نگاه آیا است که سؤال این به پاسخ و تهران

 کند  منطقه تبیین این در را شهری امنیت ساختاری

 15طقـه من شـهری فضـاهای در امنیـت ارزیابی هایمؤلفه بین مناسب در درونی همبستگی از حاصل آمدهدستبه نتایج

 شده است.ارائه 2تهران در جدول شماره 
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 شهر تهران 15امنیت شهری در منطقه  هایمؤلفههمبستگی درونی  .2جدول شماره 
 مؤلفه امنیتی مؤلفه دینامیکی مؤلفه بنیادی آماره 

 مؤلفه بنیادی

 518/0 649/0 1 همبستگی پیرسون

 000/0 000/0 - میزان معناداری

 384 384 384 حجم نمونه

 مؤلفه دینامیکی

 749/0 1 649/0 همبستگی پیرسون

 000/0 - 000/0 میزان معناداری

 384 384 384 حجم نمونه

 مؤلفه امنیتی

 1 749/0 518/0 همبستگی پیرسون

 - 000/0 000/0 میزان معناداری

 384 384 384 حجم نمونه

 

 نمونه: جامعه به وجهت ها بامؤلفه درونی همبستگی دهدمی نشان نتایج فوق

 (98/0باشد. )با سطح معناداری ر سطح معناداری مید -الف

 مثـل شـهری هایزیرسـاخت فرسـودگی یـا فقدان» هایی از جملهبا شاخص امنیتی هایمؤلفه برای همبستگی این -ب

 هـایمحی  ابـ مسـکونی هایمحی  جواریکالبدی، هم و محیطی طراحی شهری، نوع خدمات و ارتباطی هایزیرساخت

 بـاز و عمـومی فضـاهای بـا مسکونی هایمحی  جواریهم بهداشتی و درنهایت وضعیت و هابیماری شیوع و ناامن، بروز

 و رفتـاری نهادهـای ودکمبـ یـا فقـدان»چون  مواردی که امنیت دینامیکی هایمؤلفه با 0/  74 باالی میزان با «شهری

 و شهرنشـینی ، گسـترش(سـکون و ازدحـام) جمعیت کاهش و ین، افزایشساکن و افراد زندگی فرهنگی، کیفیت آموزشی،

 .دارد معناداری و مثبت سویی هم ارتباط و «فیزیکی نشینی و محی حاشیه

سکونت،  محل در گاز و برق آب، همچون اصلی منابع به دسترسی عدم»هایی چون بنیادی امنیت با شاخص هایشاخص

 محـالت مـابین نـابعم از در برخـورداری عدالت منطقه، عدم در ساکن شهروندان تمطالبا به قانونی نهادهای توجه عدم

 در انینقو در عدالت رعایت جنایات و عدم و جرم و هاناهنجاری تشدید در هاآن و تعدد قوانین و هانامهآیین شهری، تأثیر

شگیری و کاهش وقوع جرائم دارند نیز ین امنیت شهری و پیکه نقش به سزایی در تأم« هافرهنگخرده و هاقومیت زمینه

 دهد.منیتی ارتباط مثبت و معناداری را نشان میهای دینامیکی و ابا مؤلفه

 نگاه ساختارگرا: از شهر تهران 15منطقه  شهری فضاهای های امنیت شهری دراولویت شاخص

تحقـق و تـأمین امنیـت و پیشـگیری و سـیر میابی به شهر پایدار از ی اساسی در زمینه دستترین راهکارهایکی از مهم

باشد که در این راستا نیاز به تعیین نقـاط ضـعف و قـوت ریزی مطلوب، هدفمند و اثربخش میکاهش وقوع جرائم، برنامه

شـهر  15نیـت منطقـه های ساختارگرا در تـأمین امها و شاخصبندی مؤلفهباشد. این موضوع در این تحقیق با اولویتمی

 باشد:های آن به شرح زیر میای انجام که یافتهتک نمونه Tه از آزمون تهران با استفاد
 

 هر تهرانش 15های مؤلفه امنیتی در منطقه اولویت شاخص ترتیب و .3جدول شماره 
 اختالف از میانگین انحراف معیار مقدار ویژه شاخص اولویت

 092/0 13/1 43/3 های ناامنبا محی  یهای مسکونجواری محی هم اول

 085/0 10/1 17/3 شهری زبا و عمومی فضاهای با مسکونی هایمحی  جواریهم دوم

 088/0 05/1 01/3 کالبدی و محیطی طراحی نوع سوم

 095/0 22/1 78/2 شهری هایزیرساخت فرسودگی یا فقدان چهارم

 096/0 15/1 09/2 وضعیت بهداشتی() هابیماریو شیوع بروز  پنجم

 

هـای نـاامن و جواری این منطقـه بـا محی شهر تهران بیشتر بر هم 15امنیتی در منطقه  های مؤلفهصبندی شاخاولویت
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تأکید دارد. در وهله بعد نوع طراحی محیطی و کالبدی این منطقه به همـراه فقـدان یـا فرسـودگی  فضاهای عمومی و باز

 های شهری در این منطقه تأکید بوده است.زیرساخت
 

 هر تهرانش 15های مؤلفه بنیادی در منطقه اولویت شاخص تیب وتر .4جدول شماره 
 اختالف از میانگین انحراف معیار مقدار ویژه شاخص اولویت

 117/0 39/1 10/3 شهری محالت مابین منابع از در برخورداری عدالت عدم اول

 101/0 20/1 97/2 طقهمن در ساکن شهروندان مطالبات به قانونی نهادهای توجه عدم دوم

 094/0 12/1 54/2 جرم و هاناهنجاری تشدید در هاآن و تعدد قوانین و هانامهآیین تأثیر سوم

 102/0 22/1 23/2 هافرهنگخرده و هاقومیت زمینه در قوانین در عدالت رعایت عدم چهارم

 087/0 03/1 06/2 تسکون محل در گاز و برق آب، چون اصلی منابع به دسترسی عدم پنجم

 

 مـابین منـابع از در برخـورداری عـدالت یشتر بـر عـدمشهر تهران ب 15بنیادی در منطقه  های مؤلفهبندی شاخصاولویت

 تـأثیر در وهلـه بعـد تأکید دارد. این منطقه در ساکن شهروندان مطالبات به قانونی نهادهای توجه شهری و عدم محالت

 و هـاقومیت زمینـه در قـوانین در عـدالت رعایـت جرم و عدم و هاجاریناهن تشدید در هاآن و تعدد قوانین و هانامهآیین

 در این منطقه مورد تأکید بوده است. هافرهنگخرده
 

 شهر تهران 15های مؤلفه دینامیکی در منطقه اولویت شاخص ترتیب و .5جدول شماره 

 اختالف از میانگین انحراف معیار مقدار ویژه شاخص اولویت

 088/0 05/1 24/3 طراحی محیطی() یکیزیف  یمح اول

 097/0 16/1 92/2 نشینیو حاشیه گسترش شهر دوم

 082/0 997/0 75/2 (ازدحام و سکون) تیو کاهش جمع شیافزا سوم

 088/0 05/1 70/2 د و ساکنینافرا یزندگ تیفیک چهارم

 094/0 11/1 13/2 یی، فرهنگو آموزش یرفتار یهادهایا کمبود نفقدان  پنجم

 

ی و نـوع طراحـی محیطـی و کـیزیف  یمحبیشتر بر  شهر تهران 15دینامیکی در منطقه  های مؤلفهبندی شاخصولویتا

 یزنـدگ تیفیک( و ازدحام و سکون) تیو کاهش جمع شیاافزنشینی تأکید دارد. در وهله بعد ی و حاشیهنیگسترش شهرنش

 د و ساکنین در این منطقه مورد تأکید بوده است.افرا

 را:نگاه ساختارگ از شهر تهران 15منطقه  شهری فضاهای های امنیت شهری درمؤلفه اولویت

بنـدی شهر تهران، نسبت بـه اولویت 15های امنیت شهری در منطقه های مرتب  با شاخصبعد از تبیین و تشریح اولویت

 باشد:زیر می های آن به شرحای اقدام که یافتهتک نمونه Tسه مؤلفه اصلی، با استفاده از آزمون 
 

 هرانشهر ت 15های امنیت شهری در منطقه اولویت مؤلفه ترتیب و.6جدول شماره 

 سطح معنادار بیشترین کمترین اختالف از میانگین t df مؤلفه

 000/0 687/0 324/0 0580/0 383 17/6 دینامیکی

 000/0 141/0 109/0 254/0 383 86/2 امنیتی

 001/0 62/1 0432/0 0858/0 383 552/0 بنیادی

 

 مؤلفـه کـه دهـدمی نشـان شـهر تهـران 15منطقه  در دیدگاه ساختارگرا از شهری امنیت هایبندی مؤلفهاولویت تحلیل

 وضـعیت تر دارایپـایین tیزان مو  0858/0با میزان  دیگر مؤلفه دو به نسبت ترپایین میانگین از اختالف با میزان بنیادی

 .باشدشهروندان می دیدگاه از شهر تهران 15منطقه  در دیگر فهمؤل دو به تری نسبتنامناسب

 15منطقـه  شـهری فضـاهای در شهری امنیت مبح  در بنیادی ای وریشه عوامل به توجه که دهدمی نشان نتایج این 

 توجه اول وهله در. باشد راهگشا بسیار شهر این در امن شهر فضاهای بسترسازی در تواندمی شهروندان دیدگاه تهران از
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چـه  و شـهر کالبـدی متن در هچ شهری نواحی تمامی در هابهینه آن و متوازن توزیع خصوصبه منابع، و هازیرساخت به

شـهری  فضاهای در امنیت به احترام و هاناامنی کاهش ای برایعمده محرك تواندمی خود فقیرنشین و ایحاشیه نواحی

و  پذیرمسـئولیت نهادهای مرتب ، هاینامهآیین تدوین اساسی است و مهم ؤلفهم این در که بعدی مقوله. باشد 15منطقه 

 نایـ موجـود جمعیتـی ترکیـب و هامهاجرت مقوله که های حاضر در این منطقهفرهنگخرده برای تبعیض عدم درنهایت

 15منطقـه  در پایدار یشهر امنیت سمت هب حرکت دهد برایمی نشان امر این. باشدمی دهدمی جلوه ترپررنگ مسئله را

 دارد. اول قرار قدم در و اولویت در بنیادی مؤلفه قالب در موارد شهر تهران این

 نگاه ساختارگرا: از شهر تهران 15منطقه  شهری فضاهای در امنیت بینیپیش

 بنـدیورد طبقهمـ پژوهش هایمؤلفه برای شدهبیان هایشاخص مالك؛ تمامی یا وابسته متغیر تدارك برای راستا این در

 عـدد ابـ شده بودنـد گذاریرزشا مبنا میانگین از کمتر میزان با سوی شهروندان از که هاییشاخص بنابراین. گرفتند قرار

 یـک بـا عـدد بودنـد شـده گـذاریارزش مبنا میانگین میزان از بیشتر با میزانی شهروندان سوی از که متغیرهایی و صفر

 شدند. بندیطبقه و گردیده مشخص
 شهر تهران 15های امنیت شهری در منطقه طرفه مؤلفهتحلیل واریانس یک .7جدول شماره 

 سطح معنادار F Df1 Df2 میزان المبدای ویلکز مؤلفه

 000/0 383 1 27/13 671/0 بنیادی

 001/0 383 1 49/14 387/0 دینامیکی

 000/0 383 1 04/22 201/0 امنیتی

 

 به توجه با امنیتی مؤلفه که دهدمی تهران نشان شهر 15در منطقه  شهری امنیت هایؤلفهم بینیپیش میزان اولیه تحلیل

 .باشدمی شهر تهران 15 منطقه در شهری امنیت بینیپیش برای مناسبی وضعیت دارای اکتسابی وزن و میزان میانگین

 ها با امنیـتمؤلفه این بینیپیش ینب رابطه که دهدمی نشان امنیت شهری هایمؤلفه طرفهیک واریانس بینپیش تحلیل

 ایمنی میـزانمؤلفـه که دهدمی نشان امنیت بینیپیش برای المبدای ویلکز تحلیل. باشدمی معنادار 15منطقه  در شهری

 جهسـن که در است خاطر این به مدعا این. دارد هامؤلفه دیگر به باالیی نسبت بینیپیش قدرت مراتببه و کمتر المبدای

بنابراین با توجه به نتایج  .یابدمی کاهش بینیپیش قدرت باشد نزدیک 1عدد  به آمدهدستبه میزان هرچه ویلکز ایالمبد

 بـرای اکتسـابی آن وزن و بـوده دیگـر شـاخص دو از کمتـر المبـدا یزانم 0/  211 بودن دارا با ایمنیآمده مؤلفهدستبه

  .باشدیم دیگر مؤلفه دو از باالتر نیز امنیت بینیپیش

و تـأثیر  یجـاد فضـاهای امـن یـا نـاامنا شناسـی آن درو ریخت 15وضـعیت کالبـدی منطقـه  دهندهنشـان ایمنیمؤلفه

 آمدهدستبه نتایج باشد. در حقیقتشهری می بر امنیت های ناامن و فضاهای عمومی و بازهای مکانی با محی جواریهم

 هرچقـدر موجود وضع در فوق، شرای  که است موضوع این گرنشان رانشهر ته 15در منطقه  شهری امنیت بینیپیش در

 حـائز بسیار تهران شهر 15ه در منطق آن تحقق عدم یا تحقق و امنیت کیف و کم در تواندباشد می بارزتری شرای  دارای

 فرسـوده ی  بافتهای ناامن و فضاهای عمومی و باز و همچنین شراجواری این منطقه با محی هم در دقت. باشد اهمیت

 داشته شهر تهران 15در منطقه  امنیت وضعیت از بهتری بینیپیش تواندها میناهنجاری بروز در شهری مخروبه نواحی و

 تهـران 15منطقـه  یشـهر فضـاهای در امنیـت بینـیپیش بـرای که دهدمی نشان تشخیص تحلیل نهایی آماره  .باشد

 بـرای تریقـوی بینـیپیش دارای 501/0 کلـی بینیپیش میزان با تشخیص تحلیل اولیه نتایج ادامه تأیید در ایمنیمؤلفه

 در تشخیص تحلیل آمدهدستبه مقدار ویژه با مطابق که است حالی در این. باشدمی 15منطقه  فضاهای شهری در امنیت

 کـرده عمـل موفـق 0/  75 آن شده بـرایمطرح هایشاخص به توجه با 15منطقه  شهری در فضاهای امنیت بینیپیش

 .است
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 شهر تهران 15در منطقه  بینی امنیت شهریتحلیل تشخیص برای پیش .8جدول شماره 

 سطح معنادار بینی کلیمیزان پیش مقدار ویژه درصد واریانس کلی میزان المبدای ویلکز مؤلفه

 بنیادی

343/0 4/97 75/0 

285/0 000/0 

 001/0 302/0 دینامیکی

 000/0 501/0 امنیتی

 

 گیرینتیجه
 مهم اجتماعی عیارهایم جزء و است شهرها حیاتی مسائل از اجتماعی هایجرائم و آسیب فضایی الگوهای مناسب تحلیل

 .باشـد دیگـر موضـوعات در یتکمیلـ تحقیقات برای شروعی نقطه تواندمی الگوهایی چنین کشف. آیدمی شمار به جوامع

 تبعیـت خاصـی فضـایی یالگـو از و نیسـت تصادفی هاشاخص این فضایی توزیع دهد،می نشان هاآسیب پراکنش نقشه

 بـین رد  .است گرفتهشکل تاریرف و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، فرآیندهای از ایمجموعه درنتیجه الگوها این. کنندمی

 .باشـدو جرائم مختلف می های اجتماعیآمار آسیب یکی از مناطق دارای باالترین 15منطقه  تهران، شهر گانه 22 مناطق

 منطقـه و محلـه الیـه در اجتمـاعی هایآسـیب وقـوع دهـدمی نشان تهران شهر زایجرم هایآسیب از طرفی پراکنش

 لـذا و دارند ایمحله و ایمنطقه هویت عمدتاً تهران شهر در اجتماعی هایآسیب» توان گفت:بنابراین می. است ترپررنگ

از  ن راستا و با استفادهدر همی .«است موردنیاز جامعه پیشگیری الگوی یک به رسیدن برای هاآن جغرافیایی مطالعه انجام

های مؤثر بر امنیـت شـهری و پیشـگیری و کـاهش ها و شاخصرویکرد ساختارگرا در این مطالعه نسبت به بررسی مؤلفه

 بـه آن پردازینظریـه ینـدفرا بـه با توجـه یتامن به ساختارگرا رویکرد شهر تهران اقدام گردید. 15وقوع جرائم در منطقه 

 از نشـان نیـز آن دهندهتشـکیل هایمؤلفـه .پـردازدمی توسـعهدرحال کشـورهای شـرای  امنیت بر اساس مقوله ارزیابی

در این تحقیق . شود کشورها ینا در شهری در فضاهای ناامنی به منجر تواندمی که دارد ایریشه هایو چالش مشکالت

 میـزان درسـتی و نگیچگـو ارزیـابی بـرای. قرار گرفت ارزیابی مورد شهر تهران 15منطقه  در رویکرد این هاینیز مؤلفه

 موردسـنجش سـاختارگرا یدگاهد از های منتخبمؤلفه درونی ارتباط منطقه مذکور شهری فضاهای در مقوله امنیت تبیین

شـهر  15منطقـه  در شـهری امنیـت مقولـه برای تبیین اآی که دهد نشان تا بود آن بررسی بر این در حقیقت .گرفت قرار

 خیر  یا تبیین برخوردارند این دادن نشان برای درونی ارتباط و انسجام از های منتخبشاخص و هامؤلفه تهران

 توجه با امنیت شهری ارزیابی به منتخب هایمؤلفه از استفاده با توانمی داد که نشان باال همبستگی میزان با فرایند این 

 15منطقه  در رویکرد ساختارگرا دیدگاه از ایمنی هایمؤلفه اولویت میزان ارزیابی .پرداخت ساختارگرا رویکرد هایمؤلفه به

 جهت ریزیبرنامه ها بهآن قوت و ضعف به توجه با هامؤلفه اهمیت شناخت از طریق بتوان که بود علتاینبه شهر تهران

 گانهسـه هایدهنده مؤلفـهتشـکیل هایشـاخص تحلیل .ری این منطقه پرداخته شودشه فضاهای در امنیت سطح بهبود

 تـأثیر شـهری؛ ناامنی ها وناهنجاری بروز در کالبدی و محیطی طراحی نوع چون تأثیر هاییشاخص که بود امر این مؤید

 مثل) شهری هایرسودگی زیرساختف یا فقدان تأثیر شهری؛ هایناهنجاری و هابروز ناامنی در افراد زندگی کیفیت میزان

 عـدم دلیـل بـه بـروز ناهنجـاری و انزجار همچنین شهری؛ هایناامنی بروز در (خدمات شهری و ارتباطی هایزیرساخت

 های ناامن و فضاهایبا محی  مسکونی هایمحی  جواریهم تأثیر و شهری محالت مابین منابع از برخورداری در عدالت

 بسترسازی مقولـه جهت هاآن شرای  بهبود برای ریزیبرنامه اهمیت بیشتری جهت و اولویت یدارا شهری باز و عمومی

 فراینـد امنیـت بینیپیش پژوهش تحلیلی اهداف از دیگر یکی باشد.می شهر تهران 15منطقه  شهری فضاهای در امنیت

 شرای  به با توجه منتخب هایمؤلفه از یککدام که بود این اقدام این هدف از. بود پژوهش هایمؤلفه به توجه با شهری

 بـرای فراینـد ارزیـابی ایـن. بخشـد تحقـق را 15منطقـه  شـهری فضاهای امنیت در تحقق فرایند تواندمی بهتر موجود

 گذاریسرمایه که با داندمی ایمؤلفه عنوانبه آن دهندهتشکیل هایبه شاخص توجه با را ایمنیمؤلفه پژوهش، هایمؤلفه
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 کرد. بینیبهتر پیش شهروندان نظرات و فعلی شرای  به توجه با را توان امنیتمی آن روی بر ریزیبرنامه و فکری

 که: داد نشان پژوهش نتایج درمجموع

 درونـی ارتبـاط اسـاس بـر ساختارگرا های رویکردمؤلفه به توجه با شهر تهران 15منطقه  در شهری امنیت ارزیابی -الف

 فقـدان»هایی از جمله با شاخص امنیتی هایمؤلفه برای همبستگی این کهنحویبه شده تبیین ستدر هااین مؤلفه باالی

کالبـدی،  و یمحیطـ طراحـی شـهری، نـوع خـدمات و ارتبـاطی هایزیرساخت مثل شهری هایزیرساخت فرسودگی یا

 جـواریهم شـتی و درنهایـتبهدا وضـعیت و هابیماری شیوع و ناامن، بروز هایمحی  با مسکونی هایمحی  جواریهم

 نهادهـای کمبـود یـا دانفق»شامل  امنیت دینامیکی هایمؤلفه با «شهری باز و عمومی فضاهای با مسکونی هایمحی 

 ، گسـترش(نسـکو و ازدحـام) جمعیـت کـاهش و سـاکنین، افـزایش و افراد زندگی فرهنگی، کیفیت آموزشی، و رفتاری

 .ددار معناداری و مثبت سویی هم ارتباط و «فیزیکی نشینی و محی حاشیه و شهرنشینی

 محـل در گـاز و بـرق آب، مچـونه اصـلی منابع به دسترسی عدم»هایی چون بنیادی امنیت نیز با شاخص هایشاخص

 مـابین منـابع از ریدر برخـوردا عدالت منطقه، عدم در ساکن شهروندان مطالبات به قانونی نهادهای توجه سکونت، عدم

 رد عـدالت رعایـت جنایات و عدم و جرم و هاناهنجاری تشدید در هاآن و تعدد قوانین و هانامهآیین یرشهری، تأث محالت

که نقش به سزایی در تأمین امنیـت شـهری و پیشـگیری و کـاهش وقـوع « هافرهنگخرده و هاقومیت زمینه در قوانین

 دهد.معناداری را نشان میتباط مثبت و های دینامیکی و امنیتی ارجرائم دارند نیز با مؤلفه

 دهندهتشـکیل هایشـاخص به توجه با هاو قوت هاضعف شناخت جهت بهتر ریزیبرنامه برای میزان اولویت تحلیل -ب

 کرد شناسایی هاضعف تشناخ راستای اهمیت در با مؤلفه عنوانبه را بنیادی ساختارگرا، مؤلفه مؤلفه رویکرد سه

 بـا کـه داد نشـان هـاداده تحلیل ،شهر تهران 15شهری منطقه  فضاهای در امنیت تحقق فرآیند بینیپیش اساس بر -ج

 را شـهر تهـران 15ه منطقـ فضـاهای شـهری در امنیـت تحقـق فراینـد تواندمی بهتر ایمنی موجود مؤلفه وضع به توجه

 .کند بینیپیش

 گردد:های تحقیق پیشنهاد میدر همین راستا و متناسب با یافته

های موردبررسی ؤلفهشهر تهران، متشکل از سه کمیته مرتب  با هر یک از م 15با مسئولیت شهرداری منطقه کارگروهی 

کیل و ضـمن بررسـی ها( مرتب  با هر کمیته تشـ NGOدر این مطالعه با مشارکت نهادهای امنیتی، دولتی و غیردولتی )

 ریزی مناسب:راستا، با برنامه ری و رفع موانع موجود در اینهای مؤثر در تأمین امنیت شهمؤلفه

های فرسوده ماننـد محلـه اتابـک، های دارای بافتویژه در مکانهای موجود بهیت و توسعه زیرساختنسبت به تقو -الف

 و ... اقدام گردد. شوش

 هـایی کـه محـل تجمـع معتـادین،ویژه محی ها بـهح شرای  فیزیکی و محیطی مؤثر در بروز ناامنینسبت به اصال -ب

 باشد اقدام نمایند..آباد و ....( میهای اتابک، هاشممانند اطراف ترمینال خاوران و محله)ها خوابولگردها، کارتن

 ریزی مناسبمهسی وضعیت کودکان کار و متکدیان بسیاری که در این منطقه حضور دارند اقدام و با برنانسبت به برر -ج

 نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام گردد.

 

 تقدیر و تشکر
 هـایداده تهیـه در را همکـاری کمـال که آماری جامعه خصوصبه مقاله این تهیه در کنندهشرکت افراد تمام همکاری از

 ست.مقاله حامی مالی نداشته ا بنا به اظهار نویسنده مسئول، این .نمایممی قدردانی و تشکر اند،داشته موردنیاز
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