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Introduction
The presence of women as one of the most important and vulnerable user groups of urban spaces requires
requirements and prerequisites. One of the most important of which is ‘safety’.
The perception of women safety in urban spaces depends on many factors. Physical-spatial characteristics, economic
status, political and social conditions, cultural issues, each with their own indicators, affect the level of women's
safety. But, studies show that women in urban spaces with better qualities, have stronger sense of safety. This article
aims to investigate the relationship between environmental indicators and women's sense of safety in urban spaces at
the neighborhood scale.

Material & Methods
This research has been considered as an applied
research regarding the purpose and has used a
descriptive-interpretative approach in the method. In
line with this approach, a library method was used to
collect documentary data and a quantitative survey
using a questionnaire to collect field data.
Environmental indicators affecting women's sense of
safety were extracted from previous studies and after
the refining, by selecting the frequency of indicators,
25 indicators were selected and classified into four
dimensions: physical, spatial, functional, visualperceptual, and social. Subsequently, the effect of the
selected indicators in the Sahl-abad neighborhood of
Shiraz- as the case study- was evaluated using a 14item questionnaire with a Likert scale among 370
women living in this neighborhood. Sampling was
done in a randomized manner over a period of three
weeks among women aged 15-60 years old in the
neighborhood. The results of the scan were analyzed by
sequential logistic regression.
Discussion of Results & Conclusions
The results of data analysis show how improvement of
each indicator would affect sense of safety in women.
The indicators which have greatest impacts are the
‘lighting situation’ in the physical-spatial dimension
(107.3%), the improvement of ‘neighborhood fame
(95%)’, ‘legibility and clarity of the paths (88.6%)’ and
‘sense of belonging to the neighborhood (77.8%)’ in
the perceptual dimension.

In the social aspect, findings showed that the effect
of the ‘socialization of space’ index on the woman’s
sense of safety was not significant. The lack of
significant effect of this index, despite its emphasis on
previous research, may be due to the lack of sociable
spaces in Sahel-abad neighborhood and, consequently,
the lack of experience and understanding of these
spaces by the responding women and their inability to
assess its impact on the sense of safety.
In the category of ‘functional’ indicators, the
‘presence of street vendors’ had a negative impact on
women's sense of safety. The presence of vendors or
informal retailers, while in many cases contributing to
the vitality of the space and the realization of the
nightlife of urban spaces, in some cases, such as this
neighborhood, does not provide a safe and favorable
social environment for women. It also seems to have a
negative impact on women's sense of safety. In this
category, attention to ‘walking’ has a significant
impact on women's sense of safety. This issue is
especially important at the neighborhood level, and its
realization should be addressed in planning, functional,
visual, and physical aspects.
The high share of the impact of indicators in the
‘visual-perceptual’ category states the importance of
the visual and especially the perceptual dimension in
the design and planning of urban spaces. The
‘perceptual’ aspect of women's safety is in many cases
more important than its objective, and consequently, as
the results of this statistical analysis show, mental and
perceptual indicators and their empowerment in urban
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spaces can have a significant impact on improving
women's sense of safety.
The significance of the ‘mental’ aspect of safety on
the one hand and the effect of the ‘perceptual’
dimension of space on the sense of safety, is expressed
for designer and urban planners to focus on ‘identityperceptual dimensions’ in the design and planning of
urban spaces, especially in the ‘neighborhood’ scale.
The article’s suggesting strategies to promote the
women’s sense of safety are enhancing the lightning
situation of public spaces, paying more attention to
creating defensible urban spaces in urban design and
urban planning, enhancing the legibility and clarity of
the paths by environmental strategies, enhancing the
vitality of public spaces along with vehicles and
pedestrian accessibility, and reducing environmental
pollution.
Key words: Sense of Safety, Women, Neighborhood
Spaces, Sequential Logistic Regression.
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چکیده
زنان ازجمله مهمترين گروههای استفادهکننده از فضاهای شهری هستند و حضور آنان در اجتماع ،الزامات و و پيشنيازهايي ميطلبد که يکي
از مهمترين اين الزامات ،امنيت است .اين مقاله ،درصدد است براساس مقياس محله رابطۀ ميان شاخصهای محيطي و احساس امنيت زنان را
در فضاهای شهری مشخص کند .در اين پژوهش ،از روش کمّي از نوع پيمايش استفاده شده است و دادهها به کمک پرسشنامه جمعآوری
شدهاند .شاخصهای محيطي مؤثر بر احساس امنيت زنان ،از پژوهشهای پيشين استخراج شده است و پس از پااليش 28 ،شاخص انتخاب و
در قالب چهار بُعدِ کالبدیفضايي ،عملکردی ،بصریادراکي و اجتماعي دستهبندی شدهاند .پس از آن ،به کمک پرسشنامه در قالب  84گويه
با طيف ليکرت ،ميزان تأثير شاخصهای منتخب در محلۀ سهلآباد شيراز –بهصورت نمونۀ موردی -در ميان  910نفر از زنان ساکن در اين
محله ،بررسي شده است .درنهايت ،داده های حاصل از پيمايش به روش رگرسيون لجستيک ترتيبي تحليل شدهاند .نتايج حاصل از تحليل
دادهها نشان ميدهد در بعد کالبدیفضايي بهبود «وضعيت نورپردازی» و در بعد ادراکي بهبود «شهرت محله»« ،خوانايي و وضوح مسيرها» و
«حس تعلق به محله» بيشترين تأثير را بر احساس امنيت زنان دارد .اهميت جنبۀ ذهني امنيت و نيز تأثيرگذاری بعد ادراکي فضا بر احساس
امنيت ،لزوم توجه برنامهريزان و طراحان شهری را به ابعاد هويتيادراکي در طراحي و برنامهريزی فضاهای شهری بهخصوص در مقياس محله
نشان ميدهد.
واژههای کلیدی :احساس امنيت ،زنان ،فضاهای شهری ،محله ،رگرسيون لجستيک ترتيبي
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مقدمه

فضای نيمهخصوصي قرار گرفتهاند .اين دسته فضاها به دليل

زنان ،نيمي از جمعيت شهری و بخش تأثيرگذاری از بافت

مقياس کوچک و نوع فعاليتهای جاری خود ،قادرند جمعيت

اجتماعي شهر را به خود اختصاص دادهاند .در سالهای اخير

ساکن در محله را جذب کنند و تعامالت اجتماعي را در اين

افزايش مشارکت اجتماعي اين بخش از جامعه در زمينههای

مقياس ارتقا بخشند؛ به همين دليل ،به گفتۀ دکتر مدنيپور،

مختلف ،اهميت برنامهريزی و طراحي شهری را برای تسهيل

فضاهای عمومي محالت نبايد باقيماندهای از تودۀ خانههای

و ارتقاء حضور آنان در شهر و فضاهای شهری بيشتر کرده

موجود باشند؛ زيرا شرط بقاء حيات اجتماعي ساکنان هستند

است .حضور بيدغدغه و انجام فعاليتهای اختياری اين

و در سلسلهمراتب فضاهای شهری نقشي فعال در زنجيرۀ

طيف جمعيتي در عرصۀ زندگي شهری پيششرطهايي

پيوستۀ تجارب عيني و ذهني ايفا ميکنند

(مدنيپور.)48 :8911 ،

ميطلبد که بيشک ،يکي از مهمترين آنها امنيت است .تاکنون

فضاهای محلهای به دليل انجام فعاليتهای روزمرۀ

پژوهشهای بسياری اهميت اين موضوع و بررسي ميزان

زندگي بهترين گزينه برای برقراری عدالت جنسيتي در

اثرگذاری شاخصهای مختلف بر ارتقاء حس امنيت را

فضاهای شهری هستند؛ زيرا در درون شهر ،بيشترين ارتباط

ارزيابي کردهاند .اين پژوهشها با رويکردهای جامعهشناسي،

زنان با چنين فضاهايي است .براساس برخي شواهد در

روانشناسي ،جرمشناسي و درنهايت رويکردهای محيطي و

بررسي تاريخي فضاهای شهری ايران ،در اين مقياس فضاهايي

فضايي دربارۀ خاستگاه معماری و شهرسازی انجام شدهاند.

مختص به زنان وجود داشته است .انتهای معابر بنبست،

مقياس محله يکي از مهمترين مقياسهای مکاني برای مطالعه

سکوهای جلوی خانهها و نظير آنها فضاهايي امن ،راحت و

و طراحي و برنامهريزی بهمنظور بهبود وضعيت امنيت زنان و

محصور برای زنان فراهم ميآورده است

حضور آنها در عرصههای عمومي است.

 01 :8911و )00بنابراين ،در طول زندگي روزمره ،اين دسته از

(رضازاده و محمدی،

اين مقاله تالش ميکند شاخصهای محيطي مؤثر بر

فضاهای شهری ازلحاظ مقياس ،کيفيتهای فضايي و ميزان

ارتقاء حس امنيت زنان را در منابع نظری جمعبندی و سپس

دسترسي يکي از مناسبترين فضاها برای حضور زنان و

به کمک پيمايش ،ميزان تأثير و اولويتبندی هريک از آنها را

تعامالت اجتماعي آنان هستند .باتوجهبه اين مطلب ،ميشود

برای توجهکردن به اين مسائل در طرحها و برنامههای شهری

در اين فضاها بهطور خاص ،طراحي و برنامهريزی را برای

بررسي کند.

ارتقاء امنيت – بهصورت مهمترين مطالبۀ حضور زنان در

در ادامۀ مقاله ،ابتدا مباني نظری تبيين و پيشينۀ پژوهش
مرور ميشود و سپس ضمن معرفي روش پژوهش ،نمونۀ
موردی و جامعۀ آماری فرآيند انجام پژوهش شرح داده
خواهد شد .در ادامه ،يافتههای حاصل از آزمون ،تحليل و
درنهايت ،بحث و نتيجهگيری ارائه خواهد شد.
مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
فضاهای محلهای
فضاهای محلهای درواقع همان فضاهای باز شهری در مقياس

حيات شهری -دنبال کرد.
امنیت و فضای شهری
مازلو نيازهای انساني را طبقهبندی کرده و بر مبنای تقسيم او
نياز به امنيت همواره از نيازهای اساسي انسان بوده است و
پس از نيازهای فيزيولوژيک (آب و غذا و )...به شکل دومين
طبقه از مهمترين و بنيادیترين نيازها معرفي شدهاند .به عقيدۀ
8

مازلو ( )1967در صورت برآوردهنشدن نسبي نياز به امنيت،
نيازهای مهمتر انسان مانند نياز به عشق و احترام نيز بهطور

محله هستند که در ميان طيف سلسلهمراتب فضای عمومي تا
Maslow

1
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نسبي برآورده نميشوند و انسان حتي از دستيابي به

نبودن نظارت عمومي و دسترسي به راه فرار ميداند و به باور

خواستههای متعالي خود ،مانند خودشکوفايي ،زيباشناختي،

او با استفاده از سازوکارهای نمادين طراحي محيط مصنوع،

دانستن و فهميدن باز ميماند

ميشود امنيت محيط را تا حد زيادی افزايش داد

(لنگ.)30 :8918 ،

امنيت دو جنبۀ عيني و ذهني دارد که جنبۀ عيني و

(ر .ک .نيومن،

.)8911
9

2

در رويکرد  CEPTEDنيز مؤلفههای محيطي مؤثر بر

ناميده ميشود (کارگر .)90 :8919 ،جنبههای ذهني و عيني امنيت

کاهش جرم و بهبود امنيت ،بهطور مستقيم در قالب يک چک

بهصورت مستقيم باهم در ارتباط هستند؛ اما همان طور که

ليست تدوين شده است (ر .ک .)Ray, 1971 .اين نظريه مبتني

ميان ترس و خطر تفاوت وجود دارد ،بايد ميان احساس

بر تأثير کيفيت محيط بر رفتار انسان است و مطابق آن،

امنيت و امنيت نيز تفاوت قايل شد (مديری .)20 :8918 ،برخي

طراحي مناسب فضا و محيط ساختهشده به کاهش فرصتهای

کارشناسان مانند صالحي ( )8911احساس امنيت را برای

مجرمانه ،افزايش ترس از جرم و بهبود کيفيت زندگي منجر

جامعه ضروریتر و مهمتر از امنيت ميدانند؛ بنابراين ،تمرکز

ميشود (پورجعفر و همکاران.)14 :8911 ،

بيروني آن ،ايمني 8و جنبۀ ذهني و دروني آن احساس امنيت

بر «احساس امنيت» و بررسي راهکارهای محيطي ارتقاء آن ،از

4

هيلير ( )1996بر افزايش امنيت ازطريق افزايش تحرک و
جنبش در فضاهای شهری تأکيد دارد .بنا بر نظر او مکانهايي

دغدغههای حوزۀ شهرسازی به شمار ميآيد.
صاحبنظران امنيت شهری را پيششرطي ابتدايي و

که برای حرکت و جنبش ظرفيت کمتری دارند ،برای وقوع

ضروری برای توسعۀ اقتصادی و اجتماعي ميدانند؛ بر اين

جرم مستعد هستند؛ همچنين ،با بزرگترشدن فضا ،افزايش

اساس ،هر نوع توسعه شهری بدون امنيت امکانپذير نخواهد

حضور مردم و ايجاد الگوهای حرکتي ،امنيت استفادهکنندگان

بود (صارمي و صارمي .)1 :8930 ،لينچ ( )8914امنيت را از

از فضا ارتقاء مييابد (.)Brenda & Pei, 1997

بارتون و لين در پژوهش خود تأکيد ميکنند که آشنابودن

ويژگيهای اصلي شهر و فضای شهری خوب ميداند.
فضاهای عمومي شهری نيز با موضوع امنيت تعامل

فضا و وجودنداشتن حس غربت ،در تقويت احساس امنيت

نزديکي دارند .منابع علمي متعددی به اهميت و ضروت امنيت

ذهني نقش تعيينکنندهای دارد؛ همچنين ،زمينۀ مثبت يا منفي

در فضاهای شهری توجه کردهاند .جيکوبز در کتاب معروف

ذهني بهيادمانده از فضا نيز بهصورت چشمگيری بر دريافت

خود ،درارتباطبا مقولۀ احساس امنيت ،بر اهميت نظارت

ادراکي امنيت از فضا تأثير دارد (.)Buron & Lynne, 2006

غيررسمي در قالب «چشمهای خيابان» و مشارکت و حضور

لطفي و همکاران ( )8934در پژوهشي با عنوان «ارزيابي

فعاالنۀ مردم در فضای شهری تأکيد ميکند .او معتقد است

مؤلفههای کالبدی فضاهای عمومي و تأثير آن در احساس

امننبودن بسياری از نقاط شهرها به دليل مشکل ضعف

امنيت اجتماعي شهروندان بابلسر» بر معناداری و مستقيمبودن

کالبدی و محيطي برای حضور مردم و تأمين سرزندگي است

رابطۀ ميان مؤلفههای محيطي و امنيت اجتماعي تأکيد دارند.
رحيمي و پيربابايي ( )8932در پژوهش خود در شهر

(ر .ک .جيکوبز.)8910 ،

اسکار نيومن در نظريۀ «فضاهای قابل دفاع» بر نظارت
فعاالنه و تعريف عرصهها و ارتقاء وضعيت کالبدی فضاهای

تبريز ،به وجود همبستگي معنادار ميان سازماندهي فضايي و
ادراکي خيابان با احساس امنيت عابران اشاره ميکنند.

شهری و محلهای برای کاهش جرم و ارتقاء امنيت تأکيد کرده

طبق پژوهش بمانيان و همکاران ( )8911ميان احساس

است .او سه ويژگي مهم فضاهای مستعد جرم را بيگانگي،

امنيت درکشده از فضا و ميزان تردد و استفاده از آن فضا

1

3

Security
Safety

2

Crime Prevention Through Environmental Design
Hilier

4
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ميزان موفقيت هر فضای شهری را محاسبه کرد

رابطۀ مستقيمي وجود دارد.
با بررسي منابع پژوهشي و ميزان تکرار پژوهشهای

(حاجياحمدی و

همکاران.)8934 ،

مرتبط با حوزۀ امنيت و محيط ،ميشود يقين حاصل کرد که
ميان برخي از شاخصها و کيفيتهای محيطي با امنيت ،رابطۀ

شاخصهای محیطی احساس امنیت زنان در فضاهای

مستقيم و همبستگي معناداری وجود دارد.

شهری
در فضاهای شهری ،درک زنان از امنيت به مؤلفههای بسياری

زنان ،امنیت و فضای شهری

وابسته است .ويژگيهای کالبدیفضايي ،وضعيت اقتصادی،

نيمي از جمعيت ساکن در شهرها زنان هستند و روند

وضعيت سياسي و اجتماعي و مسائل فرهنگي هريک با

روزافزون حضور آنها در محيطهای کار و فعاليت اجتماعي

شاخصهای خود بر ميزان احساس امنيت زنان تأثيرگذارند؛

شهری سبب ميشود تا در مکانيابي و طراحي و ساخت کالبد

اما پژوهشها نشان ميدهد زنان در فضای شهری با کيفيت

شهر ،به حضور گستردۀ اين قشر در فضاها و عرصههای

مناسب ،بيشتر احساس امنيت ميکنند و حضورشان در اين

مختلف سکونت ،کار و حملونقل توجه شود

(قاضينژاد و

مکانها پررنگتر است.

شاکری .)8938،در طراحي و برنامهريزی فضاهای عمومي

بمانيان و همکاران ( )8911در پژوهش خود به جنبههای

شهری برای جلب رضايت تمام گروههای استفادهکننده از

دوسويۀ کالبدیاجتماعي فضا بر احساس امنيت زنان توجه

فضا بايد نيازهای زنان شناخته و زمينههای ايجاد حقوق مدني

کردهاند و شش عامل شهرت فضا ،آشنابودن فضا ،عدالت

دررابطهبا حضور آنان فراهم شود (کيقبادی.)8939 ،

اجتماعي ،تراکم جمعيتي يک فضا ،نظارت و مراقبت از فضا و

زنان به دليل ويژگيهای جسمي و روحي خاص خود،
نسبت به مردان کمتر احساس امنيت ميکنند

(گلي و همکاران،

جاذبه و اجتماعپذيری فضا را بر احساس امينت زنان مؤثر
دانستهاند.

 .)8934جنسيت بهصورت تأثيرگذارترين عامل شخصيتي در

ضابطيان و همکاران ( )8913در جمعبندی خود از

احساس ناامني مطرح شده است .عموماً زنان بيشتر از مردان،

مؤلفههای برنامهريزی کالبدی فضاهای شهری بر احساس

ترس و ناامني را احساس ميکنند و مردان احساس مثبتتری

امنيت زنان ،به اين عوامل اشاره ميکنند :کاربریها و

نسبت به امنيت محيط خود دارند

(بمانيان و همکاران.)8911 ،

بل تأکيد ميکند درک يک زن از امنيت به اين بستگي

فعاليتهای ناشي از آنان ،خوانايي ،دسترسي و نفوذپذيری،
نظارت غيررسمي ،ميزان آشنايي با فضا و حيات شبانه.

دارد که او به چه ميزان محيط فيزيکي و اجتماعي اطراف خود

گلي ( )8930در پژوهش خود تأکيد ميکند که در

را بشناسد و در آن احساس راحتي داشته باشد .عواملي چون

فضاهای شهری ميان نوع کاربری ،تنوع فعاليتي ،بازههای

ارتباطات اجتماعي و نوع گروههای اجتماعي حاضر در يک

زماني فعاليتها و نيز چگونگي مجاورت کاربریها با

فضا در مقايسه با مؤلفههای طراحي آن ،بر احساس امنيت

احساس امنيت زنان در آن فضاها رابطۀ معناداری وجود دارد.

زنان بيشتر تأثير دارند (.)Bell, 1998

گلي و همکاران ( )8934در فضاهای عمومي شهری ميان

فضای شهری مناسب بايد تا حد زيادی امنيت گروههای

فرم فضا ،اطالعات محيطي ،نور ،ميزان دسترسي ،کيفيت

مختلف استفادهکننده از خود را تأمين کند .امروزه ،با

فعاليتها و کاربری زمين با احساس امنيت اجتماعي زنان

اندازهگيری تعداد زنان و مردان استفادهکننده از فضا و ميزان

رابطۀ معناداری يافتهاند.

احساس آرامش و امنيت آنها از حضور در آن فضا ميشود

در بررسيهای کتابخانهای عوامل مؤثر بر ميزان احساس

بررسي تأثير عوامل محيطي بر احساس امنيت زنان (نمونۀ موردی محلۀ سهلآباد شيراز)
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امنيت زنان در فضاهای شهری را چنين بر شمردهاند:

نامناسببودن پيادهروها ،نامناسببودن سرويسهای بهداشتي

مزاحمتهای خياباني ،امنيت تردد شبانه در شهر ،وضعيت

عمومي و کمبود عالئم و اطالعات هستند ( .)Jagori, 2010در

حملونقل ،ميزان دسترسي ،فيزيک محيط ،اشرافداشتن بر

پژوهش ديگری عواملي مانند ميزان ساختمانهای فرسوده،

فضا ،کيفيت پيادهروها ،روشنايي ،رنگ ،پوشش گياهي،

بناهای رهاشده ،زمينهای خالي ،وجود نقاط پنهان ،کيفيت

حجاب و پوشش ،نظارتهای عمومي و رسمي و حضور

نامناسب پيادهروها و نقاشيهای نامناسب ديواری بر احساس

پليس (پوراحمد و همکاران.)8930 ،

ناامني در فضاهای شهری تأثير دارند ( .)Pitner et al., 2012به

شکوریاصل ( )8938در پژوهش خود ،بيست و شش

اعتقاد فوستر و همکارانش نيز عوامل محيطي مؤثر بر وقوع

شاخص محيطي مؤثر بر احساس امنيت زنان را در سه بعد

جرم در فضاهای شهری شامل اين موارد هستند :تفکيک

فرم ،عملکرد و معنا دستهبندی کرده و برای آنها از آزمون

نامناسب کاربریها ،وجود انواع آلودگيها و وجود

کمّي استفاده کرده است.

فعاليتهای نامتجانس (.)Foster et al., 2011

پين ،طراحي نامناسب فضاها و خيابانهای شهری را بر
وقوع جرم و احساس ناامني مؤثر ميداند

(2000

 .)Pain,در

جدول شماره  ،8جمعبندی شاخصهای محيطي امنيت
را در منابع مختلف نشان ميدهد.

پژوهش ديگری عوامل مؤثر بر ناامني زنان را رعايتنکردن
سلسلهمراتب فضايي ،نظارت کم بر فضاهای شهری و مراقبت
کم از ساختمانها دانستهاند

روش و فرآیند پژوهش

 .)Brownبه اعتقاد

در نخستين مرحلۀ پژوهش ،برای يافتن شاخصهای محيطي

موسر ،در فضاهای شهری مهمترين مکانهای ناامن برای زنان

مؤثر بر امنيت زنان در فضاهای شهری منابع و اسناد

مکانها و فضاهای کمنور و تاريک ،ايستگاههای اتوبوس

کتابخانهای مطالعه و بررسي قرار شده است .هدف آن بوده

Moser,

است که به اين شيوه ،ضمن تدوين مباني نظری ،شاخصهای

(et al., 2004

دورافتاده و سرويسهای بهداشتي نامناسب هستند (
.)2004

الزم برای پيمايش و تدوين پرسشنامه ،اولويتبندی و

کوزنز و همکارانش ،عوامل تشديدکنندۀ ناامني زنان را

انتخاب شوند .نمودار تصوير شماره  ،8فراواني تکرار

وجود نقاط دورافتاده ،کيفيت نامناسب راهها و تقاطعها و

شاخصها را در منابع کتابخانهای نشان ميدهد .همان گونه که

نامناسببودن پيادهروها ميدانند (.)Cozens et al., 2005

در اين نمودار ديده ميشود ،شاخصهای نظارت رسمي و

براساس پژوهشي از مؤسسۀ جگوری در دهلي عوامل
محيطي مؤثر بر احساس ناامني زنان در خيابانهای شهر،
شلوغي محلهای انتظار برای وسايل حملونقل عمومي،

غيررسمي ،دسترسيپذيری و نورپردازی مناسب ،بيشترين
ميزان فراواني را در منابع نظری به خود اختصاص دادهاند.
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جدول شماره  -1جمعبندی پیشینۀ پژوهش
شاخصهای مؤثر بر امنيت
استفاده از تابلوها و عالئم -نظارت طبيعي -افزايش حس مالکيت -کنترل ورودیها -نورپردازی مناسب -مبلمان و تجهيزات-
دسترسي مناسب -دسترسي به کيوسک تلفن (دسترسي به کمک) -جدارۀ شفاف -تعمير و نگهداری -نظارت غيررسمي -
توجه به کاربریها
نبودن ازدحام -خوانايي -پرهيز از ايجاد فضاهای غير قابل دفاع -وجود تابلوها و عالئم -زيبايي بصری -نورپردازی مناسب-
نبودن آلودگي محيطي -وجودنداشتن آلودگي صوتي -دسترسي مناسب -کيفيت سکونت مناسب -سازگاری فعاليتها
شهرت فضا -آشنابودن فضا -عدالت اجتماعي -تراکم جمعيتي در يک فضا -نظارت و مراقبت از فضا و جاذبه و اجتماعپذيری
فضا
کاربریها و فعاليتهای ناشي از آنها -امنيت تردد زنان -خوانايي فضاهای شهری -مراقبتهای طبيعي و مصنوعي -ميزان
آشنايي فضا -حيات شبانۀ شهری -شهرت فضاها
نور و روشنايي -زيبايي بصری -جدارۀ شفاف -نظارت رسمي -نظارت غيررسمي -کنترل ورودیها -تعمير و نگهداری-
مبلمان و تجهيزات -وجودنداشتن کنجهای مخفي -سازگاری فعاليتها
معابر -عالئم و مبلمان شهری -کاربری اراضي -خوانايي -پوشش گياهي -دانهبندی و فشردگي بافت -تناسبات بصری-
نظارت غيررسمي -وجودنداشتن آلودگي محيطي
مشارکت زنان در شهر -حملونقل زنان در شهر -خوانايي فضاهای شهری -دسترسي داشتن به کمک -حيات شبانۀ کاربریها
و فعاليتهای شهری -آشنابودن فضا -شهرت محيط -نظارت و مراقبت از فضا -جاذبه و اجتماعپذيری فضا
احترام به مالکيت خصوصي -بزرگي خانه -سازماندهي عبور و مرور -نمای ساختمان -اشرافنداشتن بر ديگران -نمادهای
شهر -وجودنداشتن آلودگي محيطي -نور و روشنايي
آسايش بصری و محيطي -وجودنداشتن اطالعات محيطي گمراهکننده -فرم فضا -خلوتبودن -نور -کنترل نفوذپذيری -کيفيت
فعاليتها و کاربری زمين -متغيرهای زمينهای -دسترسي به خدمات و حملونقل عمومي
پيادهمداری -زيباييشناسي -اجتماعپذيری -امنيت شبانه -نظارت مستقيم -آسايش محيطي -ساختار محيط
ساختار فيزيکي -دانهبندی -انعطاف مکان -کيفيت کالبدی -سلسلهمراتب فضايي -تداوم بصری -کاربرد مناسب رنگ-
نورپردازی و روشنايي -آسايش اقليمي -پوشش گياهي مناسب -تجهيزات و مبلمان شهری -وجودنداشتن آلودگيهای
زيستمحيطي -کيفيت سکونت -دسترسي به خدمات -اختالط کاربریها -وجودنداشتن زمينهای رهاشده -فعاليتهای
شبانه -فعاليتهای بانوان -نفوذپذيری -حملونقل عمومي -نبودن ازدحام پياده -نبود ترافيک سواره -تفکيک مناسب سواره و
پياده -سازگاری بصری -سازگاری معنايي -شهرت مکان
وجودنداشتن مزاحمتهای خياباني -امنيت تردد شبانه در شهر -وضعيت حملونقل -دسترسيپذيری -فيزيک محيط -امکان
مشاهدۀ فضا -کيفيت پيادهروها -روشنايي -رنگ -پوشش گياهي -حجاب و پوشش -نظارتهای عمومي و رسمي و حضور
پليس
رعايت سلسلهمراتب فضايي -نظارت رسمي و غيررسمي -مراقبت از فضا
زيبايي بصری -آب و فضای سبز -نظارت رسمي -نظارت غيررسمي -کنترل ورودیها -تعمير و نگهداری -تابلو و عالئم-
جدارۀ شفاف  -مشارکت شهروندان
ديد مطلوب و جدارۀ شفاف -نور مناسب -زندگي شبانه -تعمير و نگهداری -پرهيز از ايجاد کنجهای مخفي  -دسترسي به
کمک -نظارت رسمي -نظارت غيررسمي -کاربری مختلط -سازگاری فعاليتها -تسهيالت پيادهروی -خردهفروشي -ايجاد
حس مالکيت -وجود تابلوها و عالئم -زيبايي بصری  -خوانايي
نظارت طبيعي -تسهيالت پيادهروی و دوچرخهسواری -کاربری مختلط -خوانايي -وجود تابلوها و عالئم -دسترسي به
حملونقل عمومي -ايجاد حس مالکيت -تعمير و نگهداری -نور و روشنايي -مبلمان -خردهفروشي -سازگاری فعاليتها-
امکان برگزاری رويدادهای فرهنگي هنری -زندگي شبانه -پرهيز از ايجاد کنجهای مخفي
نظارت رسمي -کنترل ورودیها -تعمير و نگهداری -تسهيالت پيادهروی -سازگاری فعاليتها -زندگي شبانه
نور و روشنايي -نظارت رسمي -نظارت غيررسمي -کنترل ورودیها -تعمير و نگهداری -دسترسي -تسهيالت پيادهروی-
مقياس انساني -سازگاری فعاليتها
نور و روشنايي -خوانايي -پاکيزگي و وجودنداشتن آلودگي -نظارت رسمي -نظارت غيررسمي -کنترل ورودیها -تعمير و
نگهداری -مبلمان و تجهيزات -وجودنداشتن کنجهای مخفي -ترافيک سواره -جدارۀ شفاف -سازگاری فعاليتها -زندگي
شبانه
نظارت رسمي -توجه به گروههای آسيبپذير -نور و روشنايي -فضای سبز -کنترل ورودیها -احساس مالکيت -تعمير و
نگهداری مبلمان و روشنايي -توجه به نقش شهروندان
تابلوها و عالئم -مالکيت عمومي -وجودداشتن سرويس بهداشتي -تنوع مکان نشستن -اقليم -نور و روشنايي -دستفروشي-
زيبايي بصری -کنترل ورودیها -تسهيالت پيادهروی -دسترسي -شهرت محيط -نظارت رسمي -نظارت غيررسمي -زندگي
شبانه
وجودنداشتن ساختمانهای فرسوده -وجودنداشتن ابنيۀ رهاشده -وجودنداشتن زمينهای خالي -وجودنداشتن نقاط پنهان-
کيفيت مناسب پيادهروها
اختالط مناسب کاربریها -وجودنداشتن انواع آلودگيها -وجودنداشتن فعاليتهای نامتجانس

بررسي تأثير عوامل محيطي بر احساس امنيت زنان (نمونۀ موردی محلۀ سهلآباد شيراز)
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تصویر شماره  -1میزان تکرار شاخصها در پژوهشهای پیشین

پس از آن برای نظمدهي و تحليل مناسبتر ،شاخصها

درچهار بُعد کالبدیفضايي ،عملکردی ،بصریادراکي،

ازنظر موضوعي دستهبندی و تفکيک شدهاند .در اين

زيستمحيطي و اجتماعي تفکيک شدهاند .نمودار تصوير

دستهبندی  28شاخص بهدستآمده از مطالعات کتابخانهای

شماره  2اين دستهبندی را نشان ميدهد.

شاخصهای محیطی مؤثر بر بهبود حس امنیت زنان

کالبدی-
فضایی

بصری  -ادراکی

اجتماعی

خوانايي فضا

اجتماعپذيری فضا

نورپردازی مناسب

قابل دفاع بودن فضا

عملکردی
پيادهمداری

زيبايي فضا

وجود نظارت اجتماعي

تنوع فضايي

تقويت حس تعلق به فضا

وجود نظارت غيررسمي

زندگي شبانه

نفوذپذيری

آشنابودن

رويدادپذيری فضا

اختالط کاربری

توجه به مقياس فضا

نداشتن شهرت

عدالت اجتماعي

نبودن کاربریهای ناسازگار

وجود پهنههای سبز

رفع آلودگيهای محيطي

مشارکت زنان

وجود دستفروشها

دسترسیپذیری

مبلمان و الحاقات

تصویر شماره  -2دستهبندی شاخص های محیطی مؤثر بر احساس امنیت زنان

پژوهشهای راهبردی مسائل اجتماعي ايران ،سال هشتم ،شماره پياپي  ،24شماره اول ،بهار 8931
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در مرحلۀ دوم ،دادهها به صورت کمّي جمعآوری

هکتار و با جمعيتي بالغ بر  81000نفر در منتهااليه جنوب

شدهاند .برای انجام اين کار و بهمنظور خالصهسازی پس از

شرقي شهر شيراز و در منطقۀ  1شهرداری اين شهر قرار دارد.

بازبيني مجدد شاخصهای حاصلشده از مباني نظری تعدادی

تحلیل دادهها

از مهمترين آنها بهصورت پرسشنامهای در قالب  84گويه با

دادههای حاصل از اين مرحله ،به کمک نرمافزار

طيف نگرشسنجي ليکرت تدوين شده است.

SPSS

ارزيابي و تحليل شدهاند و مدل تحليلي استفادهشده ،مدل
رگرسيون لجستيک ترتيبي است.

معرفی محلۀ سهلآباد

جدول شماره  ،2بهصورت توصيفي پاسخ افراد را به

مطابق مطالب گفتهشده ،در مرحلۀ دوم پژوهش ،بررسي

پرسشهايي نشان ميدهد که دربارۀ وضعيت شاخصهای

نگرش زنان دربارۀ شاخصهای محيطي اثرگذار بر احساس

محيطي مؤثر بر احساس امنيت زنان اين محله هستند.

امنيت آنان مدنظر است .اين محله با وسعت حدود 880

جدول شماره  -2وضعیت احساس امنیت و شاخصهای محیطی در محلۀ سهلآباد
بيجواب

خيلي بد

بد

متوسط

خوب

خيلي خوب

شاخص
رؤيتپذيری

9

44

11

804

03

22

زيبايي ،پاکيزگي و پاکيزگي محيطي

8
8

90
02

40
10

890
820

894
11

22
22

خوانايي

9

24

08

880

808

11

حس تعلق

8

14

12

11

11

آشنايي با فضا

9

40

81

30

800

32
16

شهرت
اجتماعپذيری فضا

2
9

04
31

10
11

821
809

10
84

نظارت رسمي

8

81

39

880

01

21
22
22

نظارت غيررسمي
وجود خردهفروشي

4
4
8

91
11
38

08
18
18

800
11
32

33
14
11

12
22
22

تعداد کاربریهای فعال در شب

8

43

11

888

30

26

نورپردازی

وضعيت پيادهرو

جدول شماره  -2دادههای حاصل از اعمال مدل لجستیک ترتیبی بر روی شاخصها
95% Confidence Interval
Upper Bound
0.475
0.925
0.611
0.799
0.728
0.371
0.844
0.117
0.521
0.599
-0.102
0.572
0.377
0.366

Lower Bound
0.178
0.533
0.276
0.449
0.423
0.07
0.492
-0.187
0.2
0.28
-0.391
0.264
0.061
0.061

Sig.

df

Wald

Std. Error

Estimate

00000
00000
00000
00000
00000
0.004
00000
0.652
00000
00000
0.001
00000
0.006
0.006

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

18.631
53.29
27.045
49.035
54.875
8.227
55.213
0.203
19.35
29.114
11.146
28.224
7.41
7.523

0.076
0.1
0.085
0.089
0.078
0.077
0.09
0.078
0.082
0.081
0.074
0.079
0.08
0.078

0.327
0.729
0.444
0.624
0.576
0.221
0.668
-0.035
0.36
0.439
-0.246
0.418
0.219
0.214

Q1
Q2
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q12
Q14
Q15
Q16
Q18
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کنيم ،درصد ميزان تغيير به دست ميآيد.

 eβنسبت بختها است و اين فرمول نشان ميدهد به ازای هر

بهطور خالصه ،در جدول شماره  4ميشود يافتههای

واحد تغيير و بهبود در شاخصها احساس امنيت چند برابر

حاصل از آزمون مدل رگرسيون لجستيک ترتيبي را بر

ميشود .اگر ميزان آن را از عدد  8کم و در عدد  800ضرب

شاخصها مشاهده کرد.

جدول شماره  -3یافتههای حاصل از آزمون لجستیک ترتیبی
شاخص

ضريب رگرسيون

نسبت بختها

تفسير (درصد تأثير)

فضايي

کالبدی
بصریادراکي
اجتماعي
عملکردی

رؤیتپذیری

72222

12262

2622

نورپردازی

72220

22722

17222

زیبایی ،پاکیزگی و پاکیزگی محیطی

72333

12220

2220

خوانایی

72123

12611

6121

حس تعلق

72221

12220

2220

آشنایی با فضا

72221

12232

2322

شهرت خوب

72116

12027

0227

-727222

72011

بی معنا

نظارت رسمی

7221

12322

3222

نظارت غیررسمی

72320

12221

2221

وجود دستفروشها

-72231

72262

72126

پیادهمداری

72316

12210

2120

تعداد کاربریهای فعال در شب

72210

12232

2322

نبود کاربریهای ناسازگار

72213

12220

2220

اجتماعپذیری فضا

در دستۀ شاخصهای کالبدیفضايي به ازای  8سطح

در

دستۀ

شاخصهای

بعد

اجتماعي،

شاخص

کاهش نقاط کور در محله (افزايش رؤيتپذيری) احتمال

اجتماعپذيری فضا با مقدار معناداری  08082در سطح

برخورداری زنان از حس امنيت 9181 ،درصد و به ازای 8

معناداری  8درصد ،درزمينۀ بهبود حس امنيت زنان تأثيری را

سطح بهبود وضعيت نورپردازی در محله ،احتمال برخورداری

نشان نميدهد .در اين دسته ،با  8سطح بهبود در شاخصهای

آنان از حس امنيت ،حدودا  2801برابر ميشود.

نظارت رسمي (حضور پليس) و نظارت غيررسمي ،احساس

در دستۀ شاخصهای بصریادراکي با  8سطح بهبود در

امنيت زنان به ترتيب  4989و  8888درصد افزايش مييابد.

وضعيت عمومي زيبايي محله و پاکسازی آن از آلودگيهای

در دستۀ شاخصهای عملکردی حضور دستفروشها

محيطي و بصری احساس امنيت 8883 ،درصد افزايش مييابد.

بر احساس امنيت زنان تأثير منفي داشته است .در همين دسته،

در اين دسته ،شاخصهای شهرت محله ،خوانايي فضا و حس

ارتقاء پيادهمداری تأثير چشمگيری بر احساس امنيت زنان

تعلق با  1080 ،38و  1183درصد ،بر حس امنيت زنان بيشترين

دارد .مطابق نتايج آزمون ،با  8سطح بهبود وضعيت پيادهمداری

تأثير را دارند .همچنين ،با  8سطح ارتقاء وضعيت آشنايي با

حس امنيت زنان  8881درصد افزايش خواهد يافت .بهبود

فضا حس امنيت زنان در محله  2481درصد افزايش مييابد.

کيفي و کمّي وضعيت تنوع کاربریها و نيز کاربریهای فعال

پژوهشهای راهبردی مسائل اجتماعي ايران ،سال هشتم ،شماره پياپي  ،24شماره اول ،بهار 8931
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شبانه 2484 ،درصد احساس امنيت زنان را افزايش ميدهد و

پاسخدهنده و قادرنبودن آنها به ارزيابي ميزان تأثير آنها بر

انتقال و حذف کاربریهای ناسازگار ،به ميزان  2981درصد بر

احساس امنيت.
در دستۀ شاخصهای عملکردی حضور دستفروشها،

بهبود حس امنيت زنان مؤثر است.

بر احساس امنيت زنان تأثير منفي داشته است .حضور
بحث و نتیجه

دستفروشها يا به عبارتي فروشندههای غيررسمي با آن که

يافتههای حاصل از اعمال مدل لجستيک ترتيبي بر روی

در بسياری موارد به افزايش سرزندگي فضا و تحقق حيات

دادهها نشان ميدهد در ميان شاخصهای محيطي مؤثر بر

شبانۀ فضاهای شهری کمک ميکند ،در برخي موارد مانند

احساس امنيت زنان ،وضعيت نورپردازی بيشترين ميزان تأثير

محلۀ مدنظر ،فضای اجتماعي امن و مطلوبي را برای حضور

را به خود اختصاص داده است .اهميت تأثير نورپردازی همان

زنان فراهم نميسازد .به نظر ميرسد دليل تأثير منفي اين

گونه که در ماتريس جدول شماره  2و نمودار شماره  8نيز

شاخص بر احساس امنيت زنان نيز چنين باشد .در همين

ديده ميشود ،در بخش مرور پيشينۀ پژوهش ،از پرتکرارترين

دسته ،توجه به مسئلهای چون پيادهمداری تأثير چشمگيری بر

شاخصها در ميان منابع کتابخانهای بوده است؛ بنابراين ،در

احساس امنيت زنان نشان ميدهد .اين موضوع ،بهخصوص در

فرآيند طراحي و برنامهريزی ،توجهکردن به کيفيت و کميت

مقياس محله اهميت بيشتری پيدا ميکند و برای تحقق آن در

نورپردازی معابر و فضاهای عمومي محله ،ممکن است تا حد

ابعاد عملکردی ،بصری و نيز کالبدیفضايي بايد به اين امر

زيادی به بهبود حس امنيت زنان کمک کند.

توجه و برای آن برنامهريزی کرد.

زيادبودن سهم تأثير شاخصها در دستۀ بصریادراکي

در مجموع ،طبق مرور نتايج پژوهشهای پيشين و نيز

اهميت بعد بصری و بهخصوص ،بعد ادراکي را در طراحي و

تحليل نتايج حاصل از اين پيمايش ،توجه به ابعاد

برنامهريزی فضاهای شهری نشان ميدهد .همان گونه که

کالبدیفضايي ،بصریادراکي ،عملکردی و اجتماعي در

پيشتر نيز اشاره شد ،جنبۀ ذهني امنيت زنان ،در بسياری از

طراحي و برنامهريزی فضاهای محلهای ممکن است بر بهبود

موارد از بعد عيني آن اهميت بيشتری دارد و بهتبع آن ،همان

حس امنيت زنان در اين فضاها تأثيرگذار باشد .در ساماندهي

گونه که نتايج اين تحليل آماری نيز نشان ميدهد،

فضاها از شاخصهای هويتيادراکي غافل ميشوند؛ بااينحال،

شاخصهای ذهني و ادراکي و تقويت آنها در فضاهای شهری

اين شاخصها بهطور ويژهای بر احساس امنيت زنان تأثير

ممکن است بر بهبود احساس امنيت زنان تأثير بهسزايي داشته

ميگذارند.

باشد .در حيطۀ دانش شهرسازی راهکارهای طراحي و

برنامهريزی و طراحي درخصوص عملياتيکردن اين

برنامهريزی مشخصي برای ارتقاء اين شاخصهای کيفي

راهبردها ممکن است ازطريق افزايش حس امنيت زنان-

وجود دارد.

بهصورت يکي از مهمترين گروههای استفادهکننده از فضاهای

در بعد اجتماعي نتايج معنادار نبودن تأثير شاخص
اجتماعپذيری فضا را بر احساس امنيت زنان نشان ميدهند.

شهری -حضور آنان را در عرصههای عمومي بهخصوص در
مقياس محله ،تقويت کند.

معنادارنبودن تأثير اين شاخص ،باوجود تأکيد پژوهشهای
پيشين بر آن ،ممکن است به دليل مسائلي از اين قبيل باشد:

منابع

فقدان فضاهای اجتماعپذير در محلۀ سهلآباد و درنتيجه،

بمانيان ،م.؛ رفيعيان ،م .و ضابطيان ،ا« .)8911( .سنجش عوامل

محسوسنبودن تجربه و درک چنين فضاهايي از جانب زنان

مؤثر بر ارتقاء امنيت زنان در محيطهای شهری (مورد

بررسي تأثير عوامل محيطي بر احساس امنيت زنان (نمونۀ موردی محلۀ سهلآباد شيراز)

محدوده اطراف پارک شهر تهران)» ،فصلنامۀ علمي-
پژوهشي پژوهش زنان ،د  ، 1ش  ،9ص .01 -43
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صارمي ،ح .و صارمي ،م« .)8930( .بررسي و تحليل عوامل

مؤثر بر تجلي شهر امن از ديدگاه اسالم» ،فصلنامۀ

پوراحمد ،ا.؛ آروين ،م .و رحيمپور ،ن« .)8930( .ارزيابي

علمي -پژوهشي مديريت شهری ،ش  ،21ص .1-81

احساس امنيت زنان در فضاهای شهری؛ مطالعۀ

صالحي ،ا .)8911( .ويژگيهای محيطي فضاهای شهری امن،

موردی منطقۀ يک اهواز» ،فصلنامۀ علمي -پژوهشي

تهران :مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و

مطالعات شهری ،ش  ،29ص .01-89

معماری.

پورجعفر ،م.؛ محمودینژاد ،ه.؛ رفيعيان ،م .و انصاری ،م.

ضابطيان ،ا.؛ بمانيان ،م .و رفيعيان ،م« .)8913( .بررسي الگوی

(« .)8911ارتقاء امنيت محيطي و کاهش جرائم شهری

برنامهريزی کاربری فضاهای شهری مؤثر بر افزايش

با تأکيد بر رويکرد  ،»C.P.T.E.D.نشريۀ

امنيت زنان» ،فصلنامۀ علمي – پژوهشي علوم

بينالمللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت ايران،

اجتماعي ،ش  ،41ص .801-841

ش  ،0ص .12 -19

قاضينژاد ،م .و شاکری ،ف« .)8938( .بررسي و تحليل

حاجياحمدی همداني ،آ.؛ ماجدی ،ح .و جهانشاهلو ،ل.

جامعهشناختي ترس از جرم و رفتارهای غيرمدني در

(« .)8934بررسي معيارهای تأثيرگذار بر افزايش ميزان

ميان زنان شهر تهران با تأکيد بر هويت جنسي و

فعاليت زنان در فضاهای شهری؛ مطالعۀ موردی محلۀ

هويت مدني» ،فصلنامۀ علمي -پژوهشي مسائل

پونک (20متری گلستان) شهر تهران» ،فصلنامۀ علمي-

اجتماعي ايران ،د  ، 9ش  ،2ص .818-202

پژوهشي مطالعات شهری ،ش  ،84ص . 41-81

کيقبادی ،س« .)8939( .ارتقاء حضور زنان در فضای شهری

جيکوبز ،ج .)8910( .مرگ و زندگي شهرهای بزرگ

با رويکرد توسعۀ امنيت اجتماعي (نمونۀ موردی بلوار

آمريکايي ،ترجمۀ :حميدرضا پارسي و آرزو افالطوني،

سجاد مشهد)» ،نخستين همايش مهندسي عمران،

تهران :مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

معماری و مديريت پايدار شهری ،گرگان.

رحيمي ،ل .و پيربابايي ،م« .)8932( .نقش سازماندهي فضايي

گلي ،ع« .)8930( .زنان و امنيت در فضاهای عمومي شهری

و ادراکي خيابان در احساس امنيت عابران ،مطالعۀ

(مطالعۀ موردی پارک آزادی شيراز)» ،فصلنامۀ علمي-

موردی شهر تبريز» ،فصلنامۀ علمي – پژوهشي هويت

پژوهشي جامعهشناسي تاريخي ،د  ،9ش  ،2ص

شهر ،د  ،1ش ،80ص .10 -18

.849-808

رضازاده ،ر .و محمدی ،م« .)8911( .طراحي فضای محلهای

گلي ،ع.؛ قاسمزاده ،ب.؛ فتحبقالي ،ع .و رمضانمقدمواجاری،

با تأکيد بر رويکرد عدالت جنسيتي و چارچوب اصول

ی« .)8934( .عوامل مؤثر در احساس امنيت اجتماعي

اخالق مراقبتي» ،فصلنامۀ علمي -پژوهشي نامۀ

زنان در فضاهای عمومي شهری (مطالعۀ موردی پارک

معماری و شهرسازی ،ش  ،2ص .19-32

ائلگلي تبريز)» ،فصلنامۀ علمي – پژوهشي مطالعات

شکوری اصل ،ش« .)8938( .شناسايي ويژگيهای محيطي

راهبردی زنان ،ش  ،03ص .31-890

تأثيرگذار بر احساس امنيت بانوان در فضاهای شهری؛

لطفي ،ص.؛ بردی ،ر .و واحدی ،ح« .)8934( .ارزيابي

مطالعۀ موردی محالت مخصوص و سالمت منطقۀ 88

مؤلفههای کالبدی فضاهای عمومي و تأثير آن در

شهر تهران» ،فصلنامۀ علمي -پژوهشي مطالعات

احساس

بابلسر»،

شهری ،ش  ،28ص .11-38

پژوهشهای راهبردی امنيت و نظم اجتماعي ،ش ،3

امنيت

اجتماعي

شهروندان

8931  بهار، شماره اول،24  شماره پياپي، سال هشتم،پژوهشهای راهبردی مسائل اجتماعي ايران
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