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  چكيده

رفتارهاي حاكميت خود، نظارت بر جريان امور اجتماعي و كنترل ها در اداره بهتر قلمرو تحت هاي اصلي حكومت يكي از كارويژه

مديريت و ساماندهي زندگي اجتماعي در دوران حاضر به دليل پيچيدگي فرآيندهاي گوناگون . شهروندان در چارچوب قانون است

ها و  كارگيري روشفرسا بوده و نيازمند به هاي جغرافيايي از جمله شهرهاي بزرگ، كاري بس طاقت در محيط... و سياسي، امنيتي

هاي  ها براي تأمين نيازهاي گوناگون شهروندان خود از جمله امنيت محيط ي دولت مسلماً همه. ينه استابزار كارآمد در اين زم

نمايند؛ ليكن با اين وجود، همواره فضاهايي وجود دارند كه عليرغم تالش  گيري مي ي امكانات و ابزارهاي الزم بهره شهري، از همه

شوند، حجم  هاي دولت محسوب مي ي حفره در اين قبيل فضاها كه به منزله. ها هستند ها، خارج از نظارت و كنترل آن دولت

پرسشي . گردند پيوندد كه باعث اختالل در جريان طبيعي امور اجتماعي مي هاي پيدا و پنهان بوقوع مي اي از جرائم و ناامني گسترده

ها را در اين فضاها افزايش داد؟ در پاسخ به  دولتتوان ميزان نظارت و كنترل  كه در اين رابطه وجود دارد آن است كه، چگونه مي

، در )دوربين مداربسته(كارگيري ابزار هوشمند نظارت و كنترل به تالش شده تا ضمن بررسي اثرات ،پرسش فوق، طي مقاله حاضر

. تحقيق قرار بگيردها در كنترل فرآيندهاي شهري مورد بررسي و  كاهش تخلفات و جرائم شهري، چگونگي افزايش كارائي دولت

گيري،  هاي ميداني انجام شده، بنابراين براي تجزيه و تحليل و نتيجه ي داده پژوهش حاضر، به روش توصيفي ـ تحليلي و بر پايه

ذكر است كه روايي سواالت الزم به. اي نيز استفاده شده است نامه هاي پرسش از يافته ياي و الكترونيك افزون بر منابع كتابخانه

در نهايت هم . شنامه با استفاده از روش تحليل عاملي و پايايي سواالت پرسشنامه از طريق ضريب آلفاي كرونباخ آزموده شدندپرس

هاي اين  نتايج حاصل از بررسي. ، تجزيه و تحليل شدند)T-test(هاي حاصل از پرسشنامه از طريق آزمون ميانگين يك جامعه  داده

هاي  گيري در كاهش جرائم و ناامني هاي شهري، نقش چشم هاي هوشمند نظارت در محيط ي سيستمكارگيردهد، به مقاله نشان مي

  .اجتماعي دارد
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    مقدمه

و افزايش امنيت در سطح جوامع ها و حفظ  ها، تنش كردن چالشي برطرف ترين نهادهاي انساني كه وظيفه يكي از مهم
ها در سطح جوامع شهري، سبب كاهش امنيت  ها هستند؛ زيرا وجود چالش و تنش عهده دارد، دولتشهري را به

  . ها خطري جدي محسوب شود تواند براي تداوم حاكميت دولت ي خود مي نوبهشود و اين به مي

فعاليت انسان و تاثير فعاليت انسان بر خصوصيات مكان است،  ي مكان تاثيرگذار بر نوع با توجه به اينكه فضا نتيجه
دهنده به فضايي با  تواند شكل ها، مي ها با تمام خصوصيات خود و نوع برداشت ذهني و عملكرد انسان در آن طبعاً مكان

ظرفيت توليد  توانند تر، بعضي فضاها بدليل خصوصياتي كه دارند، مي به بياني واضح. نوع امنيت مثبت يا منفي باشد
گيرند، حاكي از اين واقعيت  ها صورت مي همزمان و در عين حال كه جرائم در مكان. جرائم بااليي را داشته باشند

ها در حداقل سطح ممكن قرار دارد و بديهي است كه امنيت چه در  ها بر برخي مكان است كه، كنترل و نظارت دولت
هايي كه حداقل ميزان عبور و مرور را توسط  ها و خيابان كوچه. يابد اهش ميها ك بعد عيني و چه در بعد ذهني، در آن

سرقت، قتل، قاچاق (دارند، بدليل وجود حداقل نظارت، شاهد افزايش انواع جرائم ... ساكنين، گشت نيروي انتظامي و
  .آورند طوركلي فضاهايي با حداقل نظارت را پديد ميباشند و به مي...) مواد مخدر و

هاي دولت در  يكي از انواع حفره. ناميم هاي دولت در سطح شهر مي ين تحقيق، اصطالحاً چنين فضاهايي را حفرهدر ا
تواند در محل  ها مي گيري و وجود اين حفره حال از آنجا كه شكل. باشد فرهنگي مي - هاي اجتماعي سطح شهر، حفره

د امنيت را در اين فضاها و سپس احساس امنيت را در توان طور طبيعي ميسكونت مردم و يا در نزدكي آن باشد، به
ضرورت  ،روها را با چالش مواجه سازد؛ از اين تواند حاكميت دولت ها مختل نمايد و در نهايت، مي مردم ساكن در آن

اين كني  ها و همينطور افزايش احساس امنيت در مردم، تدابيري براي كنترل و ريشه دارد براي ارتقاي امنيت در مكان
  . باشد هدف و ضرورت انجام پژوهش حاضر نيز در راستاي حل و فصل همين دغدغه مي. ها انديشيده شود حفره

باشد كه  از جمله يكي از اين تدابير كه در مقاله حاضر، به بررسي آن پرداخته شده است، بررسي اين موضوع مي
تحت ) CCTV(هاي نظارت هوشمند ك سيستمها را به كم توان فضاهاي خارج از ديد و نظارت دولت چگونه مي

هاي تحت  گردد تا محدوده هاي مداربسته در هر مكان، سبب مي كارگيري دوربينكنترل درآورد؟ ترديدي نيست كه به
هاي مداربسته،  از طريق نصب دوربين: توان گفت عبارتي ميبه. ها، مورد نظارت قرار بگيرند شعاع عملكرد دوربين

  .شوند ، به فضاهاي مراقبت و كنترل تبديل مي)هاي دولت حفره(خيز در سطح شهرها  ظارت و جرمفضاهاي غيرقابل ن

با توجه به آنچه بيان شد و در راستاي هدف تحقيق، سوالي كه وجود دارد آن است كه، آيا پايش فضاهاي غيرقابل 
ايش امنيت عيني و ذهني اين ، در افز)CCTV(هاي مداربسته  ي دوربين بوسيله) هاي دولت حفره(نظارت شهري 

هاي مدار  اي كه در پاسخ به اين سوال ارائه گرديده عبارت از آن است كه، دوربين فضاها موثر است يا خير؟ فرضيه
دهند و بدين  عنوان يكي از ابزارهاي هوشمند نظارت و كنترل، توان نظارت و كنترل دولت را افزايش ميبسته به

  . شوند رت به فضاهاي قابل نظارت تبديل ميترتيب، فضاهاي غيرقابل نظا
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  مباني نظري تحقيق

  مفاهيم. الف

هاي مختلفي شكل گرفته و دچار  تاثير ديدگاهمفهوم فضا و فضاي شهري در طول تاريخ تفكر اجتماعي تحت :فضا.1
اي است پويا با  هاست و زمينه اي از مكان براي مثال، از نظر ارسطو، فضا مجموعه. تحوالت معنايي بسياري بوده است

 لطفي و همكاران،(بخشند  اين اعراض و آن زمينه، فضا را با اصالت عمل تنظيم كرده و اسلوب مي. اعراض كيفي متفاوت

منزله يك پديده ثانوي، از واكنش عمدي انسان يا ساخت اجتماعي، فضا، به: توان گفت طور ميهمين). 45: 1393
اي  فضا به معناي حوزه يا ناحيه: در تعريف ديگر، پيتر هاگت معتقد است). 287: 1391شكويي،(يابد  موجوديت مي

توان گفت  عبارت ديگر، ميبه). 157- 158: 1390نيا، حافظ(شود  بزرگ است و معموالً بر اساس سطح زمين نشان داده مي
  .كند و برداشت ذهني كه انسان از آن دارد هاي انساني را تعيين مي فضا همان خصوصيات مكان است كه شكل فعاليت

هاي اجتماعي است و بستر مطالعه  هاي اجتماعي افراد در فضاهاي مختلف براي گروه شهر مكان كنش :فضاي شهر

مفهوم فضاي شهري در قالب مفهوم اهداف ). 6: 1385رباني، (شناسي است  عبارتي آزمايشگاه جامعهو بهها  پديده
عنوان يكي از فضاي شهري به. شود هاي اجتماعي تعريف مي هاي انساني و فعاليت اجتماعي در انطباق با هدف -انساني

اي پويا با  معني كه ابعاد اجتماعي و فيزيكي شهر رابطهبدين . هاي مفهوم فضا، از مقوله فضا مستثني نيست زيرمجموعه
، محيط 1به تعبير ژان گاتمن. شود در واقع فضاي شهري مشتمل بر دو فضاي اجتماعي و فيزيكي مي. يكديگر دارند

   ).48: 1379پور، مدني(كند  افزار عمل مي مثابه يك نرمافزار است كه در درون آن، نظام اجتماعي به مصنوع يك سخت

ها، بازارها و ديگر  اند كه تفرجگاه نشان داده) 1995(تحقيقات اخير در استراليا و ديگر كشورها  :فضاي عمومي شهري

عناصري در مراكز : هاي مشخصه جرم در آنها عبارتند از پذير هستند و مولفه مراكز خريد عمومي، در برابر جرم آسيب
هاي تجاري و تفريحي  اصوالً موقعيت. هاي حمل و نقل عمومي و غيره تگاهها، ايس ها، تئاتر، رستوران شهري نظير مغازه

روها و  طور كه اين سطوح قسمتي از پيادهگذارند، همان بر جرم و رفتار مجرمانه در سطوح پيرامون خود تاثير مي
عمومي شهري هايي كه عموماً در فضاهاي  جرم). Bell,1998:11(كنند  فضاهاي خارجي خود را نيز همرنگ خود مي

هاي بدني  ، سرقت وسايل نقليه، حمله)هاي مجرمانه زدن صدمه(ي، كيف قاپي، ونداليسم بر دهند؛ شامل جيب  رخ مي
كنندگان را از مراكز  هاي زيادي از استفاده اما بيشتر رفتارها و اعمالي كه گروه. شود ها مي خفيف و ترساندن و نظاير آن

جين . شود نظمي عمومي مي طور اصولي جرم نيست، اما باعث بيگرچه بهاست كه  ترساند، اعمالي شهري مي
اي است كه با مفهوم  اين اصطالح زننده. كند خياباني ياد مي) وحشيگري(عنوان بربريت ها به از آن) 1961(2جيكوب
يكي و بددهني و ناسزا تمدني فيز تمدني و خشونت اجتماعي با بي عنوان مراكز تمدن تقابل دارد و البته بين بيشهرها به

 .)Tiesdell,1996(شود  تمدني اجتماعي محسوب مي گفتن در اين فضا، بي

نبايد در شهرها محلي براي تحريك جرم و ناامني وجود داشته باشد و بالعكس بايد  :هاي يك فضاي شهري امن ويژگي
  .فضاهاي عمومي شهر حاكم گردانيدهمواره با مداخالت مناسب اجتماعي، محيط را منسجم و روح وحدت را در 
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  :توان به شرح زير بيان داشت هاي يك فضاي امن شهري را مي طور كلي برخي از ويژگيبه

صورت، آن فضا قابليت اجتماعي در اين. در يك فضاي امن و راحت، مردم تمايل دارند كه يكديگر را ببينند −
 .شدن خواهد داشت

 .گيرد تر صورت مي راحت) ها دسترسي(اتصاالت به پيرامون آن فضا  −

 .شود ها مي مكان خوبي براي انجام يك سري از فعاليت −

 ).69: 87نژاد و همكاران،شماره حاتمي(ماند  شود و در اذهان باقي مي آن فضا جذاب مي −

ها در ابعاد مختلف و حفظ امنيت در قلمروهاي خود هستند و  ها درصدد برطرف كردن چالش با توجه به اينكه دولت
؛ بايد يادآور شد )Johnston  et al,1994(همچنين سعي در تحميل نوعي از نظارت يكسان بر قلمرو خويش دارند 

ها شده  دهند، سبب گسترش تبهكاري هاي مختلف اجتماعي ـ فرهنگي و اقتصادي رخ مي تغيير و تحوالتي كه در حوزه
اين : عريف فضاهاي غيرقابل نظارت شهري بايد گفتلذا، در ت. سازد هايي مواجه مي و اداره جوامع را با دشواري

هايي از  هاي يك فضاي امن شهري هستند؛ محرك انجام جرم فضاها در داخل شهرها واقعند و بدليل اينكه فاقد ويژگي
هاي بدني خفيف و ترساندن  ، سرقت وسايل نقليه، حمله)هاي مجرمانه زدن صدمه(قاپي، ونداليسم ي، كيفبر جيبقبيل 

ها سخت، پيچيده و در سطح حداقل  از آنجا كه همزمان، اداره و نظارت بر اين فضاها از سوي حكومت. شوند مي ...و
) اجتماعي ـ فرهنگي(هاي دولت  عبارتي همان حفرهقرار دارد، چنين فضاهايي را فضاهاي غيرقابل نظارت شهري يا به

تواند منجر به توليد تهديدات در  طور ادامه آن، ميو همين ي اين شرايط همچنين بايد اضافه كرد كه مجموعه. گويند مي
  .شود چارچوب امنيت ملي 

هايي حاكميت  گونهشود كه به هايي گفته مي هاي دولت به پديده حفره :)هاي دولت حفره(فضاهاي غيرقابل نظارت .2
ي به چالش كشيده شدن حاكميت كنند يا زمينه را برا اش با چالش روبرو مي دولت را در قلمرو و فضاي جغرافيايي

  ). 96: 263-264قاليباف و ميرزاده كوهشاهي،شماره(اندازند  آورند و امنيت ملي را به خطر مي دولت فراهم مي

آن دسته از تهديداتي هستند كه به صورت  :هاي اجتماعي ـ فرهنگي حفره. الف :ها از نظر ماهيت و جنس انواع حفره
ها  اينگونه حفره. كشند هاي اجتماعي ـ فرهنگي جامعه را به چالش مي يع و گسترده جنبهيافته يا در سطحي وس سازمان

. باشد ها مصون مي ها قابل مشاده بوده و كمتر دولتي از وجود آن رغم عدم يكساني خود، در بين تمامي دولت علي

از اختالل در (رائم اخالقي و اجتماعي كنند، مانند انواع ج هاي اجتماعي ـ فرهنگي در ابعاد مختلفي نمود پيدا مي حفره
در حوزه اجتماعي و فرهنگي ). ها و كتب مبتذل نظم عمومي و عدم رعايت قوانين ترافيكي گرفته تا توليد و پخش فيلم

ها بنمايد، مانند حوزه  اي براي دولت تواند ايجاد شرايط حفره عدم وجود شرايط مطلوب براي هر يك از موارد زير مي
زيستي، فقدان جرم و جنايت، اعتماد و سرمايه اجتماعي، حفظ هويت و شخصيت فردي و اجتماعي رفاه و به

رغم اينكه مانند  علي. ها فقر عمومي ملت را در پي دارد كه وجود آن :هاي اقتصادي حفره: ب). 4: 1385فرد، پيشگاهي(
اقتدار حاكميت را در درازمدت به چالش كشيده و توانند  كنند، اما مي ها دولت را مستقيماً تهديد نمي ساير انواع حفره

توان  ها را در ارتشاء، اختالس و قاچاق و امثالهم مي هاي اين حفره نمونه. فضاي حاكميت را كوچك و محدود كنند
نوسانات اقتصادي در . هاي جامعه دارند ثباتي بنيان هاي اقتصادي نقش بسيار زيادي در ناپايداري و بي حفره. ديد

  توانند زندگي مردم را شديداً  باشد كه اين نوسانات مي هاي جوامع در حال پيشرفته مي گسترده از ويژگيسطوح 
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هاي مقطعي و بدون مطالعه و كارشناسي،  گيري نداشتن استراتژي معين در اقتصاد كالن، تصميم. تاثير قرار دهندتحت
است و اين ... هايي از قبيل فقر، تورم، بيكاري و ت آن آسيبنمايد كه آثار و تبعا ثباتي اقتصادي ايجاد مي فضايي از بي

ترين انواع  از حساس: هاي سياسي حفره: ج ).20: 1385ناجا،(گردند  ساز جرائم و انحرافات مي ها خود زمينه آسيب
يستمي صورت سشود كه به هاي براندازي را شامل مي يافته تا هسته هاي سازمان حساب آمده كه از قالبها به حفره
يكي از مسائلي . كشند هاي موجوديت و امنيت دولت را مورد هجوم قرار داده و اصل حاكميت را به چالش مي ريشه

تواند موثر باشد، مسائل مديريتي است كه در سطح كالن، خود از ابعاد  هاي سياسي مي گيري حفره كه در شكل
م و انحرافات قابل ذكر است، اين است كه نظام اداري اي برخوردار است ولي آنچه در فرآيند تحليلي جرائ پيچيده

گري  كشورهاي مختلف با معضالتي از قبيل بوروكراسي اداري، مقررات دست و پاگير، فرآيند طوالني و پيچيده تصدي
 ها و نهادهاي مرتبط با امور مردم و غيره ناكارآمدي نظام اداري را بوجود آورده و روزافزون دولت، افزايش سازمان

دهد و از آنجا كه اين  تاثير قرار ميناكارآمدي نظام اداري كشور، مستقيماً سطح مقبوليت و مشروعيت نظام را تحت
تواند بسترساز جرائم  هاي عمومي در ارتباط است، لذا، هرگونه ضعف و ناكارآمدي در اين حوزه، مي حوزه با نيازمندي
  ).21: 1385ناجا،(و انحرافات باشد 

كه در لغت به معناي نداشتن دلهره و دغدغه است، گرفته شده و همچنين   secureامنيت، از ريشه التين: امنيت.3
موضوعاتي چون رهايي از خطر، تهديد، آسيب، اضطراب، هراس، نگراني با وجود آرامش، اطمينان، آسايش، اعتماد، 

امنيت مفهومي به سرعت در حال گسترش همچنين ). 44: 1393لطفي و همكاران،(گيرد  تامين و ضمانت را در برمي
امروزه مفهوم سنتي از امنيت كه بر بعد نظامي تاكيد داشت، جاي خود را به مفهوم امنيت در ابعاد مختلف داده . است
پاسداري از بقاي سياسي و سرزميني : ها عبارتند از اين ارزش. مفهوم امنيت، مركب از چندين ارزش ملي است. است

مردم، ايجاد شرايط الزم ) فيزيكي و جمعي(قاي سياسي و سرزميني كشور، تضمين بقاي ارگانيك كشور، تضمين ب
  ).17: 1377سايق، (براي رفاه اقتصادي و تامين و حفظ هماهنگي ميان اقوام و طوايف درون كشور 

، گسترده و متنوعي در همين راستا، بايد اضافه كرد؛ امنيت ملي داراي اهميت بااليي است و مفاهيم بسيار پيچيده
كنند  هاي بنيادين تعريف مي امنيت ملي را حفاظت جامعه در برابر ايجاد آسيب به نهادها و ارزش. دربر دارد

)Peterson & James,1985:57 .(ها و نهادهاي داخلي  در تعريفي ديگر، امنيت به مفهوم حفاظت جامعه و ارزش
اندازد  داتي است كه بقاي رژيم و نظام شهروندي را به خطر ميآن در برابر تهديدات داخلي و خارجي، يا تهدي

  ).46: 1385نصيري و اعظمي،(

در تبيين مفهوم امنيت، دو بعد متمايز از هم را بايد در نظر گرفت؛ يكي بعد عيني است كه در آن  :احساس امنيت
د ذهني كه براساس احساس امنيت از جمع گيرد و ديگري، بع پارامترهاي عيني محيطي و رفتاري مورد ارزيابي قرار مي

توانند بر يكديگر تاثيرات مثبت يا منفي برجاي گذارند كه اين موضوع ضرورت  البته هر دو بعد نيز مي. شود درك مي
  ).7: 1381پاكزاد،(دهد  توجه به هر دو را در ايجاد امنيت عمومي توأمان مورد تاكيد قرار مي

هاي فعال محيط حاصل شده  شود كه از مولفه س آرامش و آسايش دروني قلمداد ميبر اين اساس، امنيت نوعي احسا
  ). 166: 1392مويدي و همكاران،(آورد  اي احساس در امان بودن را به وجود مي و پس از ادراك ذهني، گونه

با همشهريان  جا شوند،در فضاهاي شهري، احساس امنيت شهري به اين معناست كه، شهروندان بتوانند آزادانه جابه
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هاي اجتماعي بپردازند، بدون آنكه تهديد شوند يا با خشونت و آزار و اذيت  خود ارتباط برقرار كنند و به فعاليت
... احساس امنيت به معناي امنيت خاطر شهروندان از مال، جان و. جسمي و روحي يا نابرابري جنسي مواجه شوند

). 3- 4: 1391مقدم و همكاران،رضايي(دي و باثبات بودن جامعه است يافتگي، قانونمن است كه خود نشانگر سازمان

هاي فردي و اجتماعي افراد انجام و شخص در آن  احساس امنيت حالتي است كه در آن ارضاي احتياجات و خواسته
  ).45: 1393لطفي و همكاران،(احساس ارزش، اطمينان خاطر و اعتماد به نفس نمايد 

منظور مراقبت هاي ارتباطي و اطالعاتي در كنترل و مراقبت، همچنين ممكن است به تكنولوژيهاي  طور كلي، قابليتبه
هاي مختلف شهر،  هاي مدار بسته در مكان عنوان مثال، استفاده از دوربينبه. سياسي و امنيتي نيز مورد استفاده قرار گيرد

و دستيابي مردم به احساس آرامش خاطر و ) عيني امنيت(عنوان ابزاري مناسب در جهت ايجاد محيطي امن تواند به مي
 . كار رود، به)امنيت ذهني(امنيت رواني از رخداد هرگونه تهديدي 

سال است كه در تمام  4نظارت ويژگي اكثر جوامع معاصر شده است؛ احتماالً بيش از  ):CCTV(دوربين مداربسته .4

توان بخشي از  طور نظارت را ميهمين). Ball  et al,2012:1-2(هاي رسمي نظارت گسترش يافته است  محيط
اگر مجرم تصور كند كه در صورت ارتكاب جرم در معرض نظارت و مشاهده قرار . ي محله دانست محافظت بالقوه

فرايند ”زيرا وي در . خواهد گرفت، اگرچه به واقع نيز اينگونه نباشد، احتمال ارتكاب جرم توسط وي كمتر خواهد شد
داند كه در اين محله به علت نظارت بالقوه،  وي مي. سنجد ، منافع و خطر ارتكاب جرم را مي“ديشه به عملگذار از ان

در . احتمال دخالت ساكنان، پليس و نهايتاً دستگيري باال  خواهد بود و در نتيجه از ارتكاب جرم منصرف خواهد شد
ده، دو عامل در متوقف كردن مجرمان بسيار موثر تلقي ها و افكار مجرمان انجام ش اي كه در رابطه با گرايش مطالعه

اند و  سارقان بر اهميت نظارت ساكنان محله صحه گذاشته. ها و عالئم تصرف و ديگري نظارت اول، نشانه. شده است
بر نظارت ). Bennett,1986:41-55(اند  ترين افراد براي نظارت بر محله معرفي كرده بعد از مالكان، همسايگان را مهم

  .يافته و نظارت مكانيكي نظارت طبيعي، نظارت رسمي يا سازمان: سه گونه است

اي طراحي شود كه ساكنان داخلي بتوانند به راحتي  گونهشود كه منزل به نظارت طبيعي وقتي محقق مي :نظارت طبيعي
ها ممكن  از طريق پنجره اين نظارت معموالً. بر فضاهاي خصوصي، نيمه خصوصي و عمومي كامالً نظارت داشته باشند

نظارت طبيعي اشاره به اين امر دارد كه طراحي بايد فضاهايي را ايجاد كند كه بهتر در معرض ديد ساكنان، . شود مي
دارد كه نظارت طبيعي بدين معنا است كه ساكنين منازل بايد قادر باشند  جاكوبز بيان مي. همسايگان و رهگذران باشد

  ).   Poyner,1991:96-101,Laycock and Austin,1992:60-154(را مشاهده نمايند  حياط، پاركينگ و خيابان

شوند مانند  يافته توسط افرادي كه به اين كار گمارده مينظارت رسمي يا سازمان: يافته نظارت رسمي يا سازمان

ها،  ت رسمي در پاركينگچهار تحقيق انجام شده درباره افزايش نظار. شود محافظان امنيتي يا نگهبانان انجام مي
  ).Ibid(ي اين است كه جرايم مرتبط با سرقت خودرو كاهش داشته است  دهنده نشان

يكي از اقسام . هاي مداربسته قابل اجرا است نظارت مكانيكي با بهبود روشنايي و نصب دوربين :نظارت مكانيكي

توصيف شده ) Panopticon(سراسربين  عنوان شكل مدرني ازنظارت مكانيكي، دوربين مدار بسته است؛ كه به
شود  كه در آن سوژه بدون مشاهده شدن ديده مي) Electronic Panopticon(است، سراسربين الكترونيكي 
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)Germain  et al,2013:138( .ي قبلي و توجيه منطقي نصب  تواند در صورتي كه با مطالعه اين فناوري جديد مي
محمودي جانكي و (آميز داشته باشد ه هنگام همراه باشد، عملكردي موفقيتي شايسته و ب شده باشد و با مداخله

تواند با افزايش خطر دستگيري مجرمان، موجب پيشگيري از جرم  دوربين مداربسته مي). 359: 1388قورچي بيگي،
 كنند و چون دوربين مجرمان در هنگام ارتكاب جرم به خطر دستگيري بيشتر از شدت مجازات فكر مي. شود

). Clarke,1997:199(تواند در پيشگيري از جرم موثر باشد  دهد، نصب آن مي مداربسته اين خطر را افزايش مي

هاي  هايي است كه كامالً توسط دوربين هاي مداربسته در مكان بيشترين اثر دوربين: معتقد است 1همينطور ديكنسون
اثرات مثبت دوربين مداربسته در يك : گويد ادامه ميوي در . اند باال پوشش داده شده) Zoom(با قدرت تمركز 
ها متفاوت از يكديگر است  تواند در مكان ديگر هم بوجود آيد؛ زيرا جغرافياي سياسي مكان مكان، عيناً نمي

)Dickinson,2012:8 .(اين احتمال وجود دارد كه به دليل وجود : گويد مي 2الزم به ذكر است، همانطور كه فاليت
تجاوز، زد و خوردهاي خياباني و : عنوان مثالار بسته در يك مكان، مكان انجام جرم نيز تغيير يابد، بهدوربين مد

ديگر ). Flight  et al:1(اند  جايي قابل توجهي داشتههايي با پتانسيل وقوع جرم باال جابه سرقت اتومبيل به مكان
  : آثار دوربين مداربسته عبارتند از

  .ها كمتر احتياط كنند شود آن كند و سبب مي س امنيت كاذب را در مردم ايجاد ميدوربين مداربسته احسا  . أ

 3همانطور كه كاپالن ،)Welsh & Farrington,2009(شود  دوربين مداربسته سبب تقويت گزارشات پليس و ثبت جرم مي  . ب

كارگيري مداربسته از طريق به با تحقيقي كه انجام داد به اين نتيجه رسيد؛ كه توانايي پليس با بررسي تصاوير دوربين

  ).Caplan et al,2009:2(تواند بهبود يابد  آل نصب دوربين مداربسته، مي تر براي شناخت مكان ايده ها و فنون دقيق روش

  .ها منتقل شود ها و زمان ي انجام جرم به ديگر مكان شود انگيزه دوربين مداربسته سبب مي  . ت

ها و  دهندگي دوربين در اين راستا تبليغات، پوشش(ها آگاه شوند  وجود دوربينضروري است تا مجرمان بالقوه، از   . ث

هاي  كارگيري دوربينتوان گفت؛ با به حال مي). Welsh & Farrington,2009)(ها الزم است سازي آن قابل رويت

هايي كه پتانسيل  ر كلي مكانطوها و به ـ تجاري ـ اداري، مراكز خريد، پارك هايي با كاركرد امنيتي مداربسته در خيابان

  . توان احتمال وقوع جرم را كاهش و ميزان امنيت را افزايش داد وقوع جرم بااليي دارند، مي

  

    چارچوب نظري. ب

عنوان نقاط ها به هاي ديگر بيشتر بوده و از اين مكان ها نسبت به مكان كه ميزان جرم و جنايت در برخي مكان از آنجا
. 2رفتار انسان و. 1منشأ بروز جرائم با دو عامل؛ : توجه به دو نكته حائز اهميت است. شود ميخيز شهري ياد  جرم

رو چنانچه بتوان عوامل فضائي و مكاني موثر در كاهش جرائم و از اين. ها، ارتباط دارد شكل و ماهيت فضاها و مكان
، در آن صورت امكان مقابله با جرائم اجتماعي ها را تحت نظارت و كنترل درآورد هاي ساكن در مكان نيز رفتار انسان

عنوان مدل و ي كنترل فضا و حاكميت را به در همين رابطه، رويكرد اسكار نيومن در زمينه. وجود خواهد داشت

                                                
1. Dickinson  
2. Flight  
3.Caplan  
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بايست داراي خصوصياتي  براساس اين رويكرد، محيط كالبدي مي. ايم چارچوب نظري اين تحقيق مد نظر قرار داده
هاي  هاي خصوصي تا عمومي باشد تا پهنه اي نمادين، مرزها و سلسله مراتبي تعريف شده از عرصهه مانند مكانيزم

مختلف درك و شناخته شوند، وي همچنين معتقد به ايجاد ظرفيت كالبدي نظارتي در فضا است تا فرصت نظارت 
هاي بيشتر و  كه حضور فعاليتدر عين حال، نيومن مخالف اين نظريه است . براي ساكنان و ديگر نهادها ممكن گردد

  .دهد هاي تجاري، ميزان جرم و جنايت را كاهش مي باالخص حضور فعاليت

اي سازماندهي شود تا وقوع جرم  گونهاز آنجا كه رويكرد نيومن  به اين موضوع اشاره دارد كه محيط فيزيكي بايد به
هاي ارتباطي و اطالعاتي يك  وجه به اينكه امروزه سيستمدر عين حال، با ت. عبارتي محيط ايمن ايجاد شودكاهش يابد و به

اند، كنترل و مراقبت الكترونيك در شهرها تبديل به يكي از موضوعات مهم  پيوند قابل توجه با فضاهاي شهري پيدا كرده
مراقبت  هاي جديد ارتباطي و اطالعاتي، نظارت فيزيكي تبديل به كنترل و كه با توسعه تكنولوژيشده است؛ تا جايي
در فضاهاي عمومي ) نظارت مكانيكي(كنترل و مراقبت الكترونيك از طريق نصب دوربين مداربسته . مجازي گرديده است

شهر براي كاهش جرم و افزايش امنيت، منجر به خلق فضاهاي جديدي درون فضاهاي نامبرده شده است؛ كه از آن با 
  ).88-89:  1393،شورچه(شود  عنوان فضاهاي مراقبت و كنترل ياد مي

  

  روش تحقيق

بنابراين . هاي ميداني است ي داده آوري اطالعات عمدتاً بر پايه روش انجام اين پژوهش توصيفي و تحليلي و جمع
اي نيز استفاده شده  هاي پرسشنامه اي و الكترونيك، از يافته گيري، افزون بر منابع كتابخانه براي تجزيه و تحليل و نتيجه

سوال تهيه شد و براي پاسخگويي در اختيار تعدادي از  12پرسشنامه هر كدام حاوي  100كار تعداد  براي اين. است
ها، مراكز تجاري و كارمندان نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي، كه به  استادان، دانشجويان، شاغالن در فروشگاه

هاي پاسخ داده شده به  عات كسب شده از پرسشنامهدر نهايت، اطال. ي تصادفي ساده انتخاب شدند؛ قرار داده شد شيوه
الزم به ذكر . اند تجزيه و تحليل شده SPSSافزار  ، در نرم)T-test( شكل جداول و از طريق آزمون ميانگين يك جامعه

ها در اختيار پاسخگويان قرار داده شود، براي مشخص شدن روايي سواالت، از روش  است؛ پيش از آنكه پرسشنامه
ها اعتبار الزم را براي سنجش  دهد كه گويه ي بدست آمده از اين روش نشان مي نتيجه. عاملي استفاده شدتحليل 

ها  هاي پرسشنامه با آزمون ضريب آلفاي كرونباخ آزموده شدند تا پايايي آن سپس سوال. متغيرهاي پژوهش دارند
 0.7از آنجا كه حداقل ضريب معتبر برابر  .بدست آمد 0.844ي اين آزمون، ضريب آلفاي  در نتيجه. سنجيده شوند

  .اند هاي پرسشنامه از پايايي مناسبي برخوردار بوده دهد كه سوال است، ضريب كسب شده نشان مي

  

  ها يافته

هاي دولت  در تحقيق حاضر براي پاسخگويي به اين سوال كه آيا پايش فضاهاي غيرقابل نظارت شهري يا همان حفره
 1- 4سوال طراحي شد كه سواالت  12اي با  زايش امنيت عيني و ذهني موثر است؟ پرسشنامه، در افCCTVي  بوسيله

آن به بررسي ميزان  6- 10پردازد و سواالت  آن به بررسي ميزان تاثير اصل نظارت و كنترل بر افزايش امنيت عيني مي
شنامه به بررسي ميزان تاثير پرس 12و  11، 5همينطور سواالت . بر افزايش امنيت عيني مربوط است CCTVتاثير 
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 12و  5بدين شكل كه سواالت . است هاي مداربسته بر افزايش امنيت ذهني پرداخته  نظارت و كنترل از طريق دوربين
عنوان يك شكل از ابزارهاي نظارتي، بر ايجاد احساس امنيت ، بهCCTVبه بررسي ميزان تاثير اصل نظارت و كنترل و 

. بر محدوديت احساس آزادي در مردم اشاره نموده است CCTVبه بررسي ميزان تاثير  11 در مردم پرداخته و سوال

نظر ها تحت كند كه هر چقدر مردم احساس كنند اعمال و حركات و روابط آن سوال مزبور بر اين مطلب تاكيد مي
  .يابد ها كاهش مي است، احساس امنيت هم به همان ميزان در آن

كم، كم، متوسط، ي خيلي دهندگان بايد نظر خود را براساس طيف ليكرت، در قالب پنج گزينه اسخدر پرسشنامه موردنظر، پ
  .شود شرح و توضيح اين سواالت براساس جدول توزيع فراواني پرداخته ميدر اينجا به. كردند زياد ارائه ميزياد، خيلي

  شرح و توصيف سواالت پرسشنامه براساس جدول توزيع فراواني: 1جدول

  درصد فراواني مطلق  فراواني مطلق  طيف ليكرت  سواالت پرسشنامه

  تاثير اصل نظارت و كنترل در ساماندهي امور اجتماعي

  كم خيلي

  كم

  متوسط

  زياد

  زياد خيلي

  جمع

3 

2 

26 

34 

35 

100  

3.0 

2.0 

26.0 

34.0 

35.0 

100.0  

  تاثير اصل نظارت و كنترل در تقويت نظم و انضباط اجتماعي

 كم خيلي

 كم

 متوسط

 زياد

 زياد خيلي

  جمع

0 

11 

18 

42 

29 

100  

0 

11.0 

18.0 

42.0 

29.0 

100.0  

  تاثير اصل نظارت و كنترل در قانونمند شدن رفتارهاي شهروندان

 كم خيلي

 كم

 متوسط

 زياد

 زياد خيلي

  جمع

1 

15 

32 

37 

15 

100  

1.0 

15.0 

32.0 

37.0 

15.0 

100.0  

  جرائم اجتماعيتاثير اصل نظارت و كنترل در كاهش تخلفات و 

 كم خيلي

 كم

 متوسط

 زياد

 زياد خيلي

  جمع

2 

9 

19 

45 

25 

100  

2.0 

9.0 

19.0 

45.0 

25.0 

100.0  

  در ايجاد مكان امن CCTVتاثير 

 كم خيلي

 كم

 متوسط

 زياد

 زياد خيلي

  جمع

4 

7 

34 

46 

9 

100  

4.0 

7.0 

34.0 

46.0 

9.0 

100.0  
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  فراواني مطلقدرصد   فراواني مطلق  طيف ليكرت  سواالت پرسشنامه

  در كاهش تخلفات رانندگي CCTVتاثير 

  

 كم خيلي

 كم

 متوسط

 زياد

 زياد خيلي

  جمع

0 

5 

18 

48 

29 

100  

0 

5.0 

18.0 

48.0 

29.0 

100.0  

  در كاهش سرقت CCTVتاثير 

 كم خيلي

 كم

 متوسط

 زياد

 زياد خيلي

  جمع

3 

13 

23 

41 

20 

100  

3.0 

13.0 

23.0 

41.0 

20.0 

100.0  

  ...در كاهش جرائمي مانند تجاوز، قاچاق مواد مخدر و CCTVتاثير 

 كم خيلي

 كم

 متوسط

 زياد

 زياد خيلي

  جمع

15 

26 

34 

22 

3 

100  

15.0 

26.0 

34.0 

22.0 

3.0 

100.0  

  در بهبود عملكرد نهادهاي انتظامي و قضايي CCTVتاثير 

 كم خيلي

 كم

 متوسط

 زياد

 زياد خيلي

  جمع

0 

5 

15 

45 

35 

100  

0 

5.0 

15.0 

45.0 

35.0 

100.0  

  تاثير اصل كنترل و نظارت در ايجاد احساس امنيت در مردم

 كم خيلي

 كم

 متوسط

 زياد

 زياد خيلي

  جمع

2 

16 

26 

33 

23 

100  

2.0 

16.0 

26.0 

33.0 

23.0 

100.0  

  در ايجاد احساس امنيت در مردم CCTVتاثير 

 كم خيلي

 كم

 متوسط

 زياد

 زياد خيلي

  جمع

4 

36 

34 

26 

0 

100  

4.0 

36.0 

34.0 

26.0 

0 

100.0  

  هاي شهروندان در ايجاد محدوديت بر آزادي CCTVتاثير 

 كم خيلي

 كم

 متوسط

 زياد

 زياد خيلي

  جمع

3 

17 

34 

34 

12 

100  

3.0 

17.0 

34.0 

34.0 

12.0 

100.0  

  

  پاسخ به سوال تحقيق

هاي دولت  در اين تحقيق با اين پرسش روبرو هستيم كه آيا پايش فضاهاي غيرقابل نظارت شهري يا همان حفره
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هاي موجود در  ، در افزايش امنيت عيني و ذهني موثر است؟ براي رسيدن به پاسخ اين سوال، از يافتهCCTVي  بوسيله
و روش آزمون  SPSSافزار  ها با كمك نرم اين پرسشدست آمده از هاي به داده. سواالت پرسشنامه بهره گرفته شد

در تحقيق حاضر براي . درنظر گرفته شد Test value=100در اين آزمون . آزموده شدند) T-test(ميانگين يك جامعه 
امنيت (در متغير وابسته ) اصل نظارت و كنترل از طريق دوربين مداربسته(تشخيص تاثير يا عدم تاثير متغير مستقل 

  :نتايج اين آزمون به شرح زير است. ، از آزمون مذكور استفاده شده است)و ذهني عيني

  

  بر امنيت عيني) اصل نظارت و كنترل(آزمون تي براي تاثير متغير مستقل  نتيجه: 2جدول

 t df  sig  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  )امنيت عيني(متغير وابسته 

 000. 99 467.929- 1.96782 7.9200 100  ساماندهي امور اجتماعي

 000. 99 484.171- 1.90470 7.7800 100  انضباط اجتماعي

 000. 99 485.009- 1.91749 7.0000 100  قانونمند شدن شهروندان

 000. 99 472.018- 1.95670 7.6400 100  كاهش تخلفات اجتماعي

  

، بر هر يك از متغيرهاي ساماندهي امور )مستقلمتغير (با توجه به جداول فوق، تاثير متغير اصل نظارت و كنترل 
ي آزمون ميانگين يك جامعه  اجتماعي، انضباط اجتماعي، قانونمند شدن شهروندان و كاهش تخلفات اجتماعي بوسيله

تاثير اصل : توان نتيجه گرفت بوده است، مي) sig=0.000( 0.05سنجيده شد و از آنجا كه سطح معناداري كمتر از 
توان گفت، از آنجا كه  طور ميهمين. مورد تاييد است% 95رل بر افزايش امنيت عيني با سطح اطمينان نظارت و كنت

از ديگر متغيرها بيشتر است؛ لذا بيشترين تاثير اصل نظارت و كنترل، بر ) متغير وابسته(ميانگين ساماندهي امور اجتماعي
 .باشد مديريت و ساماندهي امور اجتماعي مي

 بر امنيت عيني) CCTV(آزمون تي براي تاثير متغير مستقل  نتيجه: 3جدول

  t df  sig  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  )امنيت عيني(متغير وابسته

 000. 99 514.219- 1.80896 6.9800 100  ايجاد مكان امن

 000. 99 559.083- 1.64520 8.0200 100  كاهش تخلفات رانندگي

 000. 99 444.962- 2.08467 7.2400 100  كاهش سرقت

 000. 99 444.197- 2.12878 5.4400 100  ...كاهش تجاوز، قاچاق و

 000. 99 549.801- 1.66969 8.2000 100  كمك به كشف جرم و مجرم

  

، بر هر يك از متغيرهاي ايجاد مكان امن، كاهش )متغير مستقل(با توجه به جداول فوق، تاثير متغير دوربين مداربسته 
ي آزمون ميانگين  رانندگي، كاهش سرقت، كاهش تجاوز، قاچاق و نيز كمك به كشف جرم و مجرم بوسيلهتخلفات 

توان نتيجه گرفت؛  بوده است، مي) sig=0.000( 0.05يك جامعه سنجيده شد و از آنجا كه سطح معناداري كمتر از 
توان  طور ميهمين. مورد تاييد است% 95ان تاثير متغير مستقل دوربين مداربسته بر افزايش امنيت عيني با سطح اطمين

، داراي بيشترين 8.02و  8.2هاي  گفت، متغيرهاي كمك به كشف جرم و مجرم و كاهش تخلفات رانندگي با ميانگين
هاي مداربسته، در بهبود عملكرد  هاي متغيرهاي ديگر هستند؛ بنابراين بيشترين تاثير دوربين ها نسبت به ميانگين ميانگين

  .باشد اي انتظامي و قضايي و كاهش سرقت مينيروه
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 بر امنيت ذهني) CCTVاصل نظارت و كنترل و (نتيجه آزمون تي براي تاثير متغيرهاي مستقل: 4جدول

  ميانگين  تعداد  )امنيت ذهني(متغير وابسته 
انحراف 

  معيار
t df  sig  

 000. 99  432.131- 2.14796 7.1800 100  احساس امنيت مردم متاثر از اصل نظارت

 000. 99  542.926- 1.73799 5.6400 100  احساس امنيت مردم متاثر از دوربين مداربسته

هاي فردي متاثر از دوربين  احساس محدوديت در آزادي

  مداربسته
100 6.7000 1.99747 -467.090  99 .000 

  

، بر هر يك از )متغيرهاي مستقل( با توجه به جداول فوق، تاثير متغيرهاي  اصل نظارت و كنترل و دوربين مداربسته
ي آزمون ميانگين يك جامعه سنجيده شد  هاي فردي، بوسيله متغيرهاي احساس امنيت و احساس محدوديت در آزادي

توان نتيجه گرفت؛ تاثير متغيرهاي مستقل اصل  بوده است، مي) sig=0.000( 0.05و از آنجا كه سطح معناداري كمتر از 
توان  طور ميهمين. مورد تاييد است% 95ن مداربسته بر افزايش امنيت ذهني با سطح اطمينان نظارت و كنترل و دوربي

متاثر از (هاي فردي  و احساس محدوديت در آزادي) متاثر از اصل نظارت(گفت، متغيرهاي احساس امنيت مردم 
. پذيرند نترل و دوربين مداربسته ميبيشترين تاثير را از اصل نظارت و ك 6.7و  7.1هاي  ، با ميانگين)دوربين مداربسته

يابد و از طرفي، با قرار دادن دوربين مدار  كه با افزايش نظارت و كنترل، احساس امنيت در مردم افزايش ميطوريبه
نظر بوده و همين امر سبب كنند روابط و حركاتشان تحت هاي رسمي و عمومي، مردم احساس مي بسته در مكان

  .شان محدود شده است هاي فردي آزادي شود تا احساس كنند مي

شود و دوربين  ي تحقيق حاضر تاييد مي فرضيه: عمل آمده و توضيحات ارائه شده، بايد گفتبا توجه به نتايج آزمون به
بدين . دهد عنوان يكي از ابزارهاي هوشمند نظارت و كنترل، توان نظارت و كنترل دولت را افزايش ميمدار بسته به
رو، سطح جرائم كاهش يافته و امنيت از اين. گردند هاي غيرقابل نظارت به فضاهاي قابل نظارت تبديل ميترتيب، فضا

هاي مداربسته در شرايطي ممكن است سبب  ي امنيت ذهني بايد گفت، دوربين همچنين درباره. يابد عيني افزايش مي
كه افزايش نظارت و كنترل، سبب افزايش  در پژوهش حاضر، اين مطلب ثابت شد. افزايش امنيت ذهني مردم شوند

گيرد،  نظر ميشود؛ اما از آنجا كه دوربين مداربسته از طرفي اعمال و رفتار مردم را تحت احساس امنيت در مردم مي
اند كه اين موضوع  شان را از دست داده هاي فردي شود تا در بعضي شرايط، مردم احساس كنند آزادي همين سبب مي

  . منفي بر احساس امنيت مردم داشته باشد تواند اثر مي

  

  گيري نتيجه

ها  توان ميزان توانايي و كارائي دولت مسأله مورد بررسي در اين مقاله، عبارت از اين موضوع بوده است كه، چگونه مي
  ها در فضاهاي شهري افزايش داد؟ هاي خارج از ديد و نظارت آن را در كنترل و نظارت بر محيط

هاي  هاي هوشمند نظارتي از قبيل دوربين ه، نگارندگان با بررسي نقش و تاثيرات بكارگيري سيستمدر همين رابط
آوري  هاي الزم در اين رابطه، به جمع هاي شهري، به كمك پژوهش ميداني و تدوين پرسشنامه مداربسته در محيط

، به تجزيه SPSSافزار  ، در نرم)T-test(معه گيري از آزمون ميانگين يك جا ها پرداختند و با بهره هاي حاصل از آن داده
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كارگيري ابزار و سيستم هوشمند در نهايت، به اين نتيجه رسيدند كه، به. آوري شده پرداختند هاي جمع و تحليل داده
گيري در كاهش تخلفات و  هاي اصلي و ديگر فضاهاي شهري، نقش چشم در اماكن، ميادين، خيابان) CCTV(نظارت 

هاي خارج از  ها را در كنترل محيط توان كارائي و توانايي دولت هاي شهري داشته و از اين طريق مي منيجرائم و ناا
  .افزايش داد) هاي دولت حفره(نظارت 
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 .56هاي جغرافيايي، شماره  هاي جامعه ايران از منظر جغرافياي سياسي، پژوهش چالش ،)1385(فرد، زهرا   پيشگاهي .2

  ؛1-13صص

تبيين نقش فضاهاي شهري در پيشگيري از وقوع جرم و ايجاد امنيت،  ؛فعلي، محمد ؛منصوري، بابر ؛نژاد، حسين حاتمي .3

 ؛68- 76صص  .87دوره بيست و دوم، شماره 

  انتشارات پاپلي، چاپ سوم؛: شهداصول و مفاهيم ژئوپليتيك، م، )1390(مدرضا نيا، مح حافظ .4

  وم؛هاي اصفهان، چاپ س انتشارات سمت و دانشگاه: شناسي شهري، تهران جامعه، )1385(رباني، رسول  .5

بررسي جايگاه طراحي در ايجاد حس  ،)1391(؛ عبادي، مسعود پور، وحيد يوسف ؛آرزو، حسن ؛مقدم، عليرضايي .6

 .1391ريزي و مديريت شهري، مشهد مقدس، ارديبهشت هاي مسكوني، چهارمين كنفرانس برنامه امنيت در مجتمع

 ؛1-18صص

انتشارات : ، تهرانزاده عليرضا طيب و مصطفي ايمان: امنيت در كشورهاي در حال توسعه، ترجمه ،)1377(سايق، يزيد  .7

 علمي و فرهنگي؛

مؤسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي، جلد : هاي نو در فلسفه جغرافيا، تهران انديشه ،)1391(ويي، حسين شك .8

 هاردهم؛اول، چاپ چ

 مديران امروز، چاپ اول؛: ي، تهرانريز فوكو، فضا و برنامه ،)1393(شورچه، محمود  .9

ي شمال و خاور  هاي دولت در محدوده حفرهها و پيامدهاي  قاليباف، محمدباقر و مهدي ميرزاده كوهشاهي، ريشه .10

 ؛94-107صص .263- 264اقتصادي، شماره  - هرمزگان و جنوب كرمان، سياسي

مطالعه (بررسي احساس امنيت در فضاهاي عمومي ،)1393(پور، محمد  ، رحيم؛ ساسانيآنا مرادنژادبردي ؛لطفي، صديقه .11

 ؛35-56صص. 19ل پنجم، شماره ريزي شهري، سا ، پژوهش و برنامه)كالنشهر شيراز: موردي

نقش طراحي محيطي در پيشگيري از جرم، مجله دانشكده حقوق  ،)1388(بيگي  فيروز و مجيد قورچي محمودي جانكي، .12

 ؛345- 368صص .2و علوم سياسي، شماره 

ريزي  انتشارات شركت پردازش و برنامه: فرهاد مرتضايي، تهران: طراحي فضاي شهري، ترجمه ،)1379(پور، علي مدني .13

 ؛70- 75صص .شهري

 ت همايش امنيت اجتماعي، جلد اول؛مجموعه مقاال ،)1385(معاونت اجتماعي اداره كل ناجا  .14

هاي منظر شهري در ارتقاي سطح احساس  بررسي نقش مؤلفه ،)1392(نوايي، حسين  ؛نژاد، منوچهر علي ؛مؤيدي، محمد .15

 .35، فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي، شماره )ين تهرانمحله او: نمونه مورد مطالعه(امنيت در فضاهاي عمومي شهري



  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                                   168

 

 ؛159 - 191صص

هاي شهري تهديدي براي امنيت اجتماعي تهران رويكردي در  نابرابري ،)1385(يري، معصومه و هادي اعظمي نص .16

 ؛42-61صص .13جغرافياي سياسي، ژئوپليتيك، شماره 

17. Ball, K. Hggerty, K. D. Lyon, D. eds(2012), The Routledge Hand book of Surveillance Studies, 
London and New-York: Routledge; 

18. Bell, W(1998), Women and Community Safety, Bell Planning Associates South Australia, No 
32,PP. 1-26; 

19. Bennet, T(1986), Situational Crime Prevention From The Offender Perspective, in Heal & 
Laycoke; 

20. Caplan,J. M, Kennedy, L.W, Petrossian, G(2009), Police-monitored CCTV cameras in Newark, 
NJ: Placement choice and their impact on street crime incident, see www.rutgerscps.org; 

21. Clarke, R. V(ED)(1997), Situational Crime Prevention: Successful Case Studies. 2rd ed, Harrow 
and Heston, New-York; 

22. Dickinson, T (2012), The Impact of CCTV on Crime A Review of the Evidence, University of 
Missouri- Saint Louis. PP. 1-11; 

23. Flight, S. Heerwaarden, Y. Soomeren, P. Does CCTV displace Crime? An evaluation of the 
evidence and a Case Study from Amsterdam, Gepubliceerd in “CCTV” Martin Gill (ed). PP. 1-
13; 

24. Germain, S. Dumoulin, L. Cecile Douillet, A (2013), A Prosperous ‘Business’: the Success of 
CCTV through the eyes of international literature, Surveillance & Society, PP. 134-147. 

25. Johnston, R. Gregory, D. Smith, D. M(1994), The Dictionary of human geography, 3rd ed. 
Oxford: black well; 

26. Laycock, G. Austin, C(1992), Crime prevention in parking facilities, Security Journal, Vol. 3 
No.3; 

27. Peterson, P. James, K(1985), Sebenius the Primacy of the Domestic Agenda in Alison and 
Treverton, Rethinking America Security; 

28. Poyner. B(1991), Situational Crime prevention in two parking facilities, Security Journal, Vol.2 
No.1; 

29. Tiesdell, S(1998), Fear and Gender in Public Space, City center management and safer city 
centers: approaches in coventry and Nottingham, university Nottingham, institute of urban 
planning, school of built environment, Pergamon, UK; 

30. Welsh, B. C. Farrington, D. P (2009), Effectiveness of CCTV in Reducing Crime Campbell 
Systematic Review. In Security Journal. PP.1-41. 

  
 
 
  

 
    

  


