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 چکیده 
وامنیتعنصرازمهمترجامعهیکاستعدادهایشکوفاییوتوسعهپیشرفت،برایعنصریهیچ

.بودخواهدناممکنمکانامنیتبدونخالقیتواجتماعیتوسعهنیست.جامعهدرآرامشمینأت
ومفهومبررسی هایسیاستبرایمفیدابزاریکعنوانبهاجتماعیامنیتهایشاخصتبیین
وشهریاموردرگیریتصمیموعمومی توصیفیتب.استناپذیراجتنابضرورتیکبوده ینو

ام آینده شهریدر امینیتاجتماعینظام بروز از ناهنجاریتواند نواع اینهایاجتماعیبکاهد.
تبیینپژوهش ابعاد تدوین و واکاوی اجتماعکنندهبا منظرامنیت از ایران شهری نظام ی
امنیتتبیینبرایسازیشاخصنظاموتعریفکدامکهسوالاینبهپاسخبرایپژوهیآینده

واکتشافیعاملیتحلیلتحلیلی،–توصیفیروشازاست،مناسبایرانشهرینظامدراجتماعی
کندمیاستفادهایشبکهتحلیل وایکتابخانهمنابعابتداکه،باشدمیشرحبدیننیزتحقیقابزار.
توسطشدهانجامپژوهشیهایطرحوامنیتحوزهبامرتبطتخصصیمجالتهایپایگاه

تدقیقوشدهانجاممطالعاتتحلیلباسپسگرفته،قرارمطالعهوجستجوموردمرتبطهایسازمان
برایاصلیابعادتحقیق،هاییافتهاساسبر.گردیداحصاءعمومیاصلیهایشاخصآنهاتبیینو

سیاسی،فرهنگی،واجتماعیاقتصادی،عدبُشاملایرانشهرینظامدراجتماعیامنیتسنجش
هکباشدمی(فضایی-کالبدی)محیطیومحیطیزیستاسالمی،ودینیناموسی،وجانیامنیت

ندگردیداحصاءشهریهایگاهسکونتدرکاربردیهایشاخصوهالفهؤماساسبر برنهایتدر.
تحلیلشبکهاساس عاملیو تحلیل شهریهاشاخصوهالفهؤمبندیاولویتایتلفیق نظام در
.آمددستبهآینده

 کلیدی: های واژه
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  مقدمه

نظررازفضراامنیرتافرزایششرهریفضراهایحیراتوسررزندگیدراصلیهایمولفهازیکی

بروزدرشهریفضاهایدرامنیتعدم.(15:1395)علیمردانیوهمکاران،استروانیوفیزیکی

فضراهایدرشرهروندانحضورکاهشباعثنتیجهدروبودهتاثیرگذارشهریناهنجاررفتارهای

پیشررفت،برایعنصریهیچتردیدبدون.دهدمیکاهشرافضاسرزندگیمیزانوشدهشهری

رویرهبریرشرد.برودنخواهردامنیتعنصرازترمهمجامعهیکاستعدادهایشکوفاییوتوسعه

لجرامتوسرعهشهروندان،زندگیکیفیتشهری،شبکهنظامخوردنهمبهآنتبعبهوجمعیت

شرهرهایاطررا دربرنامرهبریوخودرواقماریشهرهایگیریشکلنشینی،حاشینهگسیخته

براکره،(47:1392نرژادوهمکراران،)حاتمیاستشهرنشینیبروزپیامدهایترینمهمازبزرگ

اصرلیهرایدغدغهازیکیبههموارهمهماین.استداشتههمراهبهرابزهکاریانواعرشدخود

امنیرتترامیندیگررسرویازوشردهتبردیلانتظامیوامنیتیامورگیرانتصمیمومسئوالن

پرردازاننظریرهوبرودهداخلریامنیرتاساسریارکرانازیکریعنروانبرهشهرهادراجتماعی

-دفراعینهادهایدرستکاربردوامنیتبرناظرعمدتاکهکشوریکامنیتتضمینانددریافته

امنیرتمولفرهمیرزانهربه.استاجتماعیامنیتآوردنفراهمگرودراست،کشوردرامنیتی

ترربالنردهوپایردارترملریامنیرتباشرد،داشتهبیشترینقشهامولفهسایرمیاندراجتماعی

اجتمراعیامنیرتموضروعبرهگرایانهواقع نوعینکبااگر.(1:1395نادی،وگراوند)بودخواهد

نگرراناسرتممکرناجتماعراتوجوامرعازبسریاریکرهشررایطیدردیردخرواهیمبنگریم،

ترینمهموحادترینباشد،خودسیاسیاستقاللوارضیتمامیتمثلخودپیرامونهایناامنی

دراخیرر،سالهایدراجتماعی،امنیت.کندمیتهدیدراجوامعهویتکهاستآنها،ناامنینوع

ایرانریجامعر برایمسئلهاین.استگرفتهقرارتریجدیتوجهموردالمللی،بینوملیسطح

یکردیگربرهمررتبطاماجداگانهبعدسهدرتوانمیراهاضرورتاین.داردایویژهاهمیتنیز

اهمیرتواجتمراعیامنیرتحروز درشردهبومیدانشفقدانفرامرزی،تهدیدات:کردبررسی

امنیرتمقولر گفرتبایردبنرابراین.(1390)نصرری،آنسرختابعادبرامنیتنرمابعادیافتن

برخروردآنبراسرنتیهایرهیافتوایسلیقههایروشبابتوانکهنیستموضوعیاجتماعی،

مفهرومبعرددربرومیگسرترد مطالعراتنیازمنردآن،العادهفوقپیچیدگیدلیلبهبلکهکرد؛

براموجرودوضرعیتارزیرابیبررایمیردانیمستمرهایسنجشسپسوسازیشاخصوسازی

نحروهواجتمراعیامنیرتمطالعراتلرذا.استمطلوبوضعیتوگذشتهبامقایسهوهاشاخص

مطالعراتانجراموجرودبراکرهاستدرحالیاین.یابدمیاهمیتشهریمناطقدرآنسنجش
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منراطقدراجتمراعیامنیتتبیینبرایجامعهایشاخصهنوزشهری،امنیتحوزهدرمتعدد

ازاسرتآنبهپاسخگوییپیدرپژوهشاینکهسوالیحال.استنشدهاحصاءشهری عبرارت

تابعمتغیراجتماعیامنیتچیست؟درنظامشهریاجتماعیامنیتبومیمفهومکه،ایناست

ایررانشرهرینظرامدراجتمراعیامنیرتسرنجشوتبیرینهرایشراخصثابت؟اصلیااست

نظامشهریاجتماعیامنیتهایشاخصتبیینآیندهپژوهیو برایاصلیهایاولویتاند؟کدام

 است؟چگونهایران
 

 های پژوهشمبانی نظری و پیشینه

 مبانی نظری 

 "استدغدغهودلهرهنداشتن"معنایبهلغتدرکه"Secures"التینریشهاز1امنیتامنیت:

آسریب،تهدیرد،خطرر،ازرهراییتروانمریراامنیرتلغرویمعنای.استشدهگرفتهباشدمی

.گرفرتنظرردرضرمانتواعتمرادآسرایش،اطمینان،آرامش،وجودبانگرانیهراس،اضطراب،

تریناصولدرجهتدستیابیبهاستانداردهایمطلوبآسایششهریاسرتوامنیتازابتدایی

بدونهراسازهرگونهتهدیدانسرانسراختواصوالکیفیتیرادربرداردکهدرآنشهروندان

دهچشرمهوعیلیرزاده،)محمردیمحیطساخت،اززندگیخروددرشرهرابررازرضرایتدارنرد

باتوجرهمجمروعدراما.استشدهمعنامتفاوتمختلفپژوهشگرانتوسطامنیت(.147:1396

اجتمراعیسراختاردرامنیرتماهیرتوابعادکه؛گفتتوانمیپژوهش،اینمطالعهماهیتبه

حروزهدر.شردنخواهردمشرخصفضاوجامعهتحلیلبرمبتنینگرشیکوجودبدونشهرها،

سرپسوامنیرتمبرادیبرهمراجعرهامنیرتبرومیشناختراهتنهاامنیتتبیینبرایشهری

امنیرتکندمیاشاره(1389)کارگرکههمانطوراساساینبر.استآنهادروندرامنیتتعریف

مرتنبرهباتوجهکهوابستهمتغییریکبلکهمستقلمتغییریکنهدید،دیگرایگونهبهبایدرا

مرتنتحولبامتناسبکهگرددمیارزیابیاجتماعیفرایندیامنیتآنگاه.کندمیپیدامعناآن

.کرددرکتواننمیاجتماعیمنظریبدونراامنیتویابدمیتغییرآن

وجرود.اسرتامنیتاحساسموضوعامنیت،مفهومازترمهمآیندهپژوهیدردیگر؛طر از

حتریوجامعرهآندرروانیامنیتاحساسکهاست،مهماندازههمانبهجامعهیکدرامنیت

آندرامنیررتوجررودازترررمهررمجامعرره،یررکدرراامنیررتاحسرراسکارشناسررانازبعضرری

وانتظرامیلحرا ازامنیرتایجامعرهدراسرتممکرنکرهچرا(.2:1391چیان،کاله)دانندمی

                                                           
1. Security 
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کننرداحسراسایجامعرهمردماگروننمایدامنیتاحساسفردولیباشد،داشتهوجودپلیسی

عنروانبرهراامنیرتاحسراسعردمنهایرتدراست،یافتهکاهشیاشدهکمرنگامنیتپدیده

شرود،مریمتصرورامنچهآنهرکهاستایندرسخنواقعدر.کردخواهندتلقیامنیتعدم

سرویبهرافردکهباشداحساسیآورپدیدیعنیکندفراهمراذهنفراغتوآرامشبتواندباید

.سازدرهنمونهراسوبیمازرهایی

وجرودمیرزانمرورددرقضراوتمبنایاجتماعیامنیتکهگفتتوانمی:1اجتماعیامنیت

امنیرتایرنزیرراشودمیسنجیدهآنباهادولتتواناییوبودهجامعهدرکلیمفهومبهامنیت

حیرثاز.دارندسروکارروزمرهطوربهآنبامردموبودهعینیوملموسجامعهیکمردمبرای

اخالقری،هرایگسریختگیمخردر،مروادگسرترشسرقت،قتل،اجتماعی،هایناهنجارینظری

مشرخص،طروربره.باشرندمیمطرحاجتماعیامنیتبحثدرهویتهایبحرانقومی،منازعات

وجامعرهنهادهرایضرعفهویرت،بحررانازناشیتهدیدهایازشدنفارغنیزاجتماعیامنیت

نظرمبراالرفتنوبقرابرهمربرو مسرایلوفرهنگیومعیشتیاقتصادی،هایناهنجاریکاهش

ازبعردایندر.(36:1395)رجبلووهمکاران،شودمیتلقیاجتماعیهایهویتحفظوعمومی

هویرت،عمرومی،فرهنرگاجتمراعی،هرایویژگیاجتماعی،نهادهایچونمواردیملیامنیت

.گیرندمیقراربحثموردها،دولتوجودیفلسفهوجامعهیکایدئولوژیوهاارزش

استشدارایهکهتعاریفیاساسبر مختلفهایدیدگاهدرنیزاجتماعیامنیتمفهومه

امنیتمفهومباراولینکپنهاگمکتبتحت3ویورالو2بوزانباری.استشدهمعنیمتفاوت

کهآمیزیتهدیدامواجبامبارزهرامفهوماینطرحاصلیانگیزهوکردهمطرحرااجتماعی

نقدبا4سوینیمکادامهدراما.دانندمیدهندمیقرارخطرمعرضدرراگروهوجامعههویت

بهصرفابایداجتماعیامنیتمطالعاتدرچراکه،کندمیمطرحراسوالاینویوروبوزانآثار

کلیتودارندمردمکهشماریبیهایدغدغهمیاندرچرا.شودپرداختههویتیرویکردهای

گرفتهصورتمطالعاتاساسبرعلیهذا.شودمیتوجههویتمسئلهبهشودمیشاملراجامعه

منظوربه(1394انیان،مه)بهویژهاجتماعیامنیتحوزهدرشدهمطرحمختلفهایدیدگاهو

امنیتازپژوهشاینمرادکهراکلیدیگانواژ6توانمیمفهوماینازمانعوجامعتعریف

کردشناساییاستاجتماعی عبارتندازهاواژهکلیداین.  Intentiona)عمدیهایحرکت:

                                                           
1
 . Societal Security 

2
 . Barry buzan 

3
 . Ole Waever 

4
 . Mc Sweeney 
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Movements)عادیتحوالت(Normal Development،)امنیتاحساس(Sense of Security)،

ادراکو(Place Perception)مکانیادراک(Social Groups)اجتماعیهایگروهوافرادهویت

ایننظرمدتعریفحاضرتحقیقماهیتوگذشتکهشرحیاساسبر(.Temporality)زمان

ازاستعبارتحالوآیندهاجتماعیامنیتمفهومازپژوهش افرادسالمتحفظوتدارک»:

منظوربهشهروندانذهنیهایدغدغهرفعآمیز،خشونتاقداماتمقابلدرشهریجامعهیک

برابردرخود(هویت)موجودیتحفظبهنسبتمختلفهایگروهوافرادخاطراطمینانایجاد

مکاندرحضورازناشیتجربهمستلزمکه(عمدیتحرکات)عادیغیراقداماتوعادیتحوالت

.«استزمانبرمبتنیو

ومعنرادربرارهبحرثهرایدشرواریازیکی:اجتماعیامنیتمفهومیمرزهایشناسیگونه

:چرونمشرابهیمفراهیمسرایربراآناشرتراکوافترراقنقا ومرزهااجتماعی،امنیتمفهوم

امنیرت،5انسرانیامنیرتو4اجتمراعیترامین،3ملریامنیرت،2عمومیامنیت،1جمعیامنیت

خلرطاجتمراعی،امنیتموضوعدرمتعار اشتباهترینمهمشاید.است7امنیتیجامعه،6فردی

شرمولگسرترهومرجرعدرمفهرومدوایرنکرهحرالیدر.استاجتماعیتامینموضوعباآن

مفهرومبرایمرر،نگراهاز.هسرتندنیزمتشابهینقا دارایهرچنددارند،باهممهمیهایتفاوت

دنیرایوجامعرهحیراتکرهشرهروندانانسانیجقوقیواساسیهایارزشبراجتماعیامنیت

حمرالتقترل،ازانسرانیافررادرهاییبهاستمعطو وداردداللتاست،استوارآنهابرمدرن

اسرتدادهقررارهرد راآنهراجسرمیسرالمتکرهمسرتقیمتهدیرداتسایروآمیزخشونت

(Brimmer, 2006.) 

   پژوهش هایپیشینه
تراکنردمریکمرکمحققبهکهاستعلمیروشازعمدهبخشیکگذشتهتحقیقاتمطالعه

بررمرروری.آورددسرتبرهخودپژوهشفعلیروندوگذشتهتحقیقاتنسبتوسیعتریبینش

هایپژوهشدهد،مینشانگذشتهمطالعات امنیرتازخاصریوجرهبرریرکهرگرفتهصورت

تجرویزآناسرتمراروامنیرتتحقرقبررایراگونراگونیکارهرایوسازاجتماعیتاکیدکردهو

.گرددمیاشارهآنهامهمترینازبرخیبه(1)جدولدراند.کرده

                                                           
1
. Collective Security 

2
. Public Security 

3
. Public Security 

4
. Social Security 

5
. Human Security 

6
. Self security 

7
. Security of Society 



1399بهار،16شمارهپنجم،سالپژوهیدفاعی،آیندهفصلنامه114



 ( پیشینه تحقیقات انجام شده1جدول )

  شناسی روش اهداف کشور مولف

1یافندیوسلی

(2019)

هرایدیرناسرالمدرایجرادتبیینتاثیرمولفرهاندونزی

امنیتاجتماعی

تحلیلمحتوا/طرحدیدگاهاسالمبرهعنروان

پارادایمجدیدامنیتی

2ستنسیکرتام

(2019)

بررینتعیرینوشناسرراییعوامررلایجررادتعررادلنروژ

نگراهاجتمراعیامنیرتوفردیحقوق نحروه و

اجتماعیامنیتبهنروژیدولتمردان

دلفی/تحلیلمحتواوتحلیلآماری

3الگواایجول

(2018)

 هایدستیابیبهامنیتاجتمراعیتعییناولویتروسیه

هستندخامنفتتوسعهتاثیرتحتکهجوامعی

تحلیلمحتوا/تحلیلآمارهایرسمی

کاکاوندوهمکاران

(1398)

امنیرتاحسراسوملیهویتبینرابطهتبیینایران

کرمانشاهشهردراجتماعی

روشکمیوپیمایشیتحلیلتوصیفی/

برررمرروثرمتغیرهررایبررسرریرسررالهدکتررری/ایران(1386)اتیبهرامب

تهرانشهردرامنیتاحساس

برهاطالعراتوپیمایشرینوعازتحقیقروش

استدهگرددیاوریجمعپرسشنامهوسیله

هایفضاییدررسالهدکتری/بررسیتاثیرمولفهایران(1389کارگر)

درحاشیهکالنشهرتهرانامنیتاجتماعی

مقاالت،مشراهده،ایکتابخانهیبهروشاسناد

/روشتحلیلفضاییومصاحبه


حاضر تحقیق اشتراک وجه : در نتایج از وامنیتبهتوجهگذشتههایپژوهشحاصل

تبارهایجنبهدر.استاهمیتحائزامنیتحوزهنظریمبانیتحلیلوآنتأثیرگذارهایمؤلفه

نقطه.اندمورداستفادهقرارگرفتهپژوهشاینانجامرونددروبودهتأسیقابلامنیتشناسی

افتراق وامنیتمفاهیمنظری،مبانیترسیموتبیینحیثازاگرچهپیشینهایپژوهش:

جستجوهایصورتگرفتهولیبرخوردارندقبولیقابلوجاهتازتعمیمقابلیت مشخصبا

تبیینشاخصگرددمی نظامشهری، امنیتاجتماعیدر هایمعر امنیتتعریفجامعیاز

.هابانگاهآیندهپژوهیموردتوجهقرارنگرفتهاستبندیشاخصاجتماعیدرشهرهاواولویت

هایامنیتهاوسنجهشهری،تبیینشاخصدرنظاماجتماعیامنیتوبومیتعریفجامعلذا

اولویت همچنین و شاخصاجتماعی آیندهبندی نگاه با مهمها افتراقپژوهی و نوآوری ترین

راایرانشهرینظامدرحاضرتحقیقاجرایضرورتکهاستپژوهشحاضربامطالعاتپیشین

گذارد.میباقیخودقوتبه
 

 شناسی پژوهشروش

هادادهواطالعاتگردآوریبرای.باشدمیتحلیلی–توصیفینوعازتحقیقایندرپژوهشروش

متولیهایسازمانپژوهشیهایطرحخارجی،داخلی،هایکتاببراساس)ایکتابخانهروشدوازنیز
                                                           

1
. Yusli, Effendi 

2
. Tom Christensen 

3
. Julia Loginova 
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تحقیقدراینشدهتهیههاینامهپرسش.استشدهاستفادهپرسشنامهمیدانیمطالعاتو(هامجلهو

دراینپژوهشبرای(.3شمارهجدول)یدگردتوزیعمتخصصانکارشناسان،،خبرگانگروهسهبین

روشنمونه از هم طراحیشده پرسشنامه روشگیریهدفمندتکمیل از هم و )بینخبرگان(

نمونه گردید. گیریتصادفیاستفاده از نظر روشتحقیقمورد به باتوجه نیز نمونه روشتعداد

استفادهشدهاست.دربخشدومنفرازخبرگانحوزهامنیت(20)مصاحبهباگیریهدفمندنمونه

نفر110هاروشتصادفیسادهبودهاست،نمونهموردنظرنامهگیریبرایتوزیعپرسشروشنمونه

نفر100هاتوزیعگردیدازاینمیانتعدادبازگشتپرسشنامهشاملانتخابوپرسشنامهبینآن

شدهانجاممطالعاتوهابررسیازبعدنامه،پرسشرواییتعیینبرایحاضرپژوهشدر.بودهاست

تاییدبهوتصحیحنامهپرسشزمینه،ایندرپیشینکارهایبامقایسهونامهپرسشمورددر

بیانگرنتایجوگردیدمحاسبهکرونباخآلفایباهاپرسشنامهیپایایآزمون.رسیدکارشناسانوخبرگان

رهایتغیمبرایرا820/0میانگینکرونباخآلفایاستیباالیپایاییدارایپژوهشرابزاکهاستاین

هادادهتحلیلوتجزیهبرای.اندکردهکسبرا70/0باالیضریبهامولفهتمامیودادهنشانتحقیق

ازمتخصصانونخبگان،کارشنانازنظرعواملبندیرتبهبرایهمچنینوSPSSافزارنرمازنیز

F’ANPمدل
گردیداستفاده 1  مطرح(Zebardast, 2013)توسطباراولینبرایF’ANPمدل.

FA)اکتشافیعاملیتحلیلازترکیبیمدلاینگردد،می
ANP)ایشبکهتحلیلو(2

وباشدمی(3

امنیتدهندهنشانهایشاخصاول؛مرحلهدر(.1شمارهشکل)استشدهتشکیلمرحلهسهاز

بهشدهسازیاستانداردشدهشناساییرهاییمتغشود،میاستخراجنظریمبانیمروربااجتماعی

در.شدخواهداجتماعیامنیتپارامترهایافزایشموجبرغیمتارزشمیزاندرشیافزاکهایگونه

وکلیدیابعاداستخراجبرایاجتماعیامنیتکنندهتبیینهایشاخصرویبرعاملیتحلیلادامه

استشدهانجامآناصلیمتغیرهای چندیرهایمتغتحلیلدرپرکاربردروشیکعاملیتحلیل.

 ,Zebardast)رودمیکاربهپیوستهرهایمتغیمیانپنهانساختارشناساییبرایکهاستمعیاره

بهراهمبهوابستهیرهایمتغاززیادیتعدادکاهشکهاستتکنیکیعاملیتحلیلواقعدر(.2013

اقتصادیاصلرعایتآنهد وساختهپذیرامکانمکنونیاپنهانابعادازکوچکتریتعدادصورت

مقداربیشینهتبیینمنظوربهکنندهتبیینمفاهیمکوچکترینکاربردطریقازجوییصرفهو

ANPازدوم؛مرحلهدر(.1393همکاران،ونیافاضل)استهمبستگیماتریسدرمشترکواریانس

                                                           
1
. Factor Analysis & Analytic Network Process ( ایتحلیلعاملیوفرایندتحلیلشبکه ) 

2
. Factor Analysis 

3
. Analytic Network Process 
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آمدهدستبهاولفازدرعاملیتحلیلازکههاییهددابراساسایشبکهمدلیکتشکیلرایب

.شودپرداختههاشاخصنسبیوزناحتساببهاقدامبدینوسیلهتاگرددمیاستفاده
 جامعه آماری تحقیق (2)جدول

 جامعه آماری

نفرنفرنفردرصدجنسیت

%23زن
50متخصصان20خبرگان60کارشناسان

%77مرد

 
 
 

 
 
 












 

 ترکیبیF’ANP فلوچارت مدل (1) شکل

امنیرتزمینرهدرمطررحهراینظریرهوهرادیردگاهمفاهیم،معانی،سنتزوبررسیمطالعه،

ایراندراجتماعی شهری کرنشوتعامرلحاصرلاجتماعی،امنیتکهاستآنازحاکینظام

وعینریهرایزمینرهازمتاثرسویکازمفهوماین.استزمانبستردراجتماعومحیطمتقابل

هرایتجربرهدرریشرهدیگر،سویازواستکالبدفرم،منظر،طرح،کالبد،نظیرمحیطظاهری

امنیرتکرهمعنرا،بردین.داردمرردممشرارکتواعتمرادمیزانتعلق،احساسچونهمذهنی

وتبلروروزنردگیمکرانبراانسرانتعاملازبلکهنیستشدهتعیینپیشازایمقولهاجتماعی

امنیرتدرونریوذهنیبعدتبیینوفهمبرایحقیقتدر.آیدمیپدیدزمانبستردرآنتجربه

.کررداتخراذرااجتمراعی–روانشناختیرویکردیبایداجتماعیامنیتاحساسیعنیاجتماعی

حروزهدروجمعریسرطحدرنیرزوروانشرناختیحروزهدروفردیسطوحدرمفهوماینچون

ازناشریاحسراسایرن.گیرردمریشرکل(مکران)زنردگیمحرلظر درهموشناسیجامعه

 فاز اول

 (FAتحلیل عاملی)

 انتخاب شاخص

عاملی و انجام تحلیل

 استخراج ابعاد

-شناسایی شاخص

 های هریک از ابعاد

 (ANPای)فرایند تحلیل شبکه

وابستگی  بررسی

 درونی و بیرونی

 ایساخت مدل شبکه

 تشکیل سوپر ماتریس

های امنیت شاخص

 اجتماعی

 هامحاسبه شاخص

 فاز دوم
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پیرامرونیمحریطاوضراعوشررایطازافراداکتسابیوعینیمستقیم،غیرومستقیمهایتجربه

گیرریامنیرتاجتمراعیدرتوانگفرتشرکلوتجربیپژوهشمینظریمبانیبراساس.است

گیرردوادراکبیرونی)بعردذهنی(شرکلمریادراکدرونی)بعدذهنری(شهرهابراساسدونوع

،تراجبخشوهمکراران،1395،حاجیرانی،1391چیران،،کراله1394مهانیران،،1378بوزان،)

داردبرعهردهراانساناطرا محیطشناختیهوظیفواقعدرکهاستفرآیندیادراک.(1394

گررددمیتبدیلذهنیایپدیدهبهادراکفرآینددرمستقل،خارجیموجودیترغمبهفضاهر

در(.Komeyli, 2008:171)جویدمیبهرهخودذهنیوادراکیتصویرازفرآیندایندرانسانو

همبعددرونیوهرمنظامشهریآیندهامنیتاجتماعیهایاینپژوهشنیزدرتدوینشاخص

براساسمطالعاتیکهتراکنونهمچنینبعدبیرونیازادراکامنیتاجتماعیموردتاکیداست.

پرور ،Newman, 1973, Crawford, 2006, Pottharst & Koneke, 2013)صورتگرفتهاست

در( (1387)همکرارانوپرورجعفرو(1392)همکرارانوتاجبخش(،1387)وهمکارانجعفر

مولفرهکرهعبارتنرداز:اندشناساییشدهعاملکلیدیچهارگیریامنیتاجتماعیشهرهاشکل

بالحا اینچهاربعردوهاادامهشاخصکهدرشناختیومتغیرهایزمینهاجتماعن،مکان،زما

دیدگاهپژوهشگرانبهبراساسپژوهشمدلمفهومیاولیهگردند.لذاتدقیقپژوهشاحصاءمی

ایرنمردلهرچنرد(2شرکل)پرردازددرشهرهامیگیریامنیتاجتماعیملموثربرشکلعوا

تررودقیقآنهاوابعادارایهشدهدرادامهمولفهپیشنهاداولیهبراساسمطالعاتپیشینبودهو

گردند.ترمیتکمیل
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 پژوهشاولیه ( مدل مفهومی 2شکل )
 

 ها دادهتجزیه و تحلیل 

 امنیت اجتماعی در نظام شهری ایران ایجادآینده پژوهی عوامل 

 اجتماعی امنیت هایشاخص و هامولفه تبیین

متدولوژیبستنبکاروپیچیدههایتکنیکازاستفادهبهنیازروزبهروزاخیرهایدههدر

شودمیاحساسبیشترتحقیق،دقیق براینیزکیفیمطالعاتازبسیاریدرراستاایندر.

ایندر.هستیممفهومبهکمیصورتدادننیازمندپژوهشمختلفزوایایبهتوجهوسنجش

تکبرایگیریاندازهقابلیتکهایگونهبهنظر،موردمفهومبهدادنکمیصورتبرایحال

وترکیببهاستالزمباشد،میسرکلیگیرینتیجهنهایتاوداشتهوجودنمونهواحدهایتک

یابندیشاخصاصطالحاکاراینبهزددستمفهومهربرایگوناگونمعرفهایادغام

 مشارکت اجتماعی فرم کالبد

 گیریفرایند شکل

در  اجتمااعی امنیت

 شهرها

بعد 
 عینی

 بعد

 ذهنی

 اجتماع محیط

 زمان

متغییرهای زمینه 

 شناختی

 مدت سکونت

 حس تعلق به مکان

 هنجارهای اجتماعی

 هماهنگی ساختار اجتماعی

 کیفیت محیطی

 وضعیت کمی و کیفی خدمات

وضعیت شبکه حرکت 

 ادراک و سازگاری

 منظر شهری

 آگاهی عمومی

 روابط اجتماعی

 اعتماد اجتماعی

  اجتماعیمفهوم امنیت
 زاادراک درون زاادراک برون

 سن
 جنس

 تحصیالت
پایگاه 

 اقتصادی
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گویندسازیشاخص درونمودهکمیراانتزاعیمفاهیمتاکندمیکمکمحققبهشاخص.

مهم(.144:1394انیان،مه)کندپایشوارزیابیقابلنتیجه راستا این دردر موضوع ترین

مفهومامنیتاجتماعیوترسیموضعیتآیندهنظامشهریایراندربعدامنیتاجتماعیتبیین

هااست.هاوسنجهشاخص

انجامعامطوربهاجتماعیامنیتحوزهدرتاکنونکهمطالعاتیونظریمبانیبراساس

اندپرداختهمختلفهایحوزهدراجتماعیامنیتابعادبررسیبهپژوهشگراناستشده صمد.

احساسازمنظوروپرداختهاجتماعیامنیتمالیبعدبررسیبهخودپژوهشدرجانبگه

امنیتدرحدچهتاافراداموالوداراییکه،کندمیتعریفگونهاینرامالیاجتماعیامنیت

73:1384جان،بگهصمد)گیرندنمیقرارتهدیدموردهاداراییاینواست ازبرخی(.

جانعلیهبرکهتهدیدیهرگونهراآنوپرداختهاجتماعیامنیتجانیبعدبهرانپژوهشگ

شرایطکنندمیعنوانودانندمیبردمیبینازراآنهاجانیامنیتوباشدداشتهوجودهاانسان

.باشدنداشتهوجودجامعهافرادجانعلیهبرتهدیدیگونههیچکهاستشرایطیجانیامنیت

اجتماعیآرامشوامنیت،نظممقویآندرستشکلدرایمانمسلمان،اندیشمنداننظربه

واخالقینظمتحققبرایرازمینهتوانندمیآنهابهعملودینیهایآموزهکردندرونی.است

(.33:1390غفاری،)کنندفراهماجتماعی-روانیامنیت

توسعهرااجتماعیامنیتبهدستیابیدرتاکیدموردابعادازدیگریکیپیشینهایپژوهش

دانندمیفرهنگیامنیتوفرهنگی زارشورهزمیندرفرهنگارزشمندبذرمعتقدندکهچرا.

(.56:1387صالحی،)نشیندنمیباروبرگبهورویدنمیهرگزناامنی

اجتماعیامنیناایجاددرمهمموضوعاتدیگراز .استناموسیناامنیاجتماعیامنیت/

ناایجادازجلوگیریبرایپژوهشگرانمدنظرابعاددیگرازانتظامیوقضاییامنیتاحساس

.استبودهاجتماعیامنی

.استآنهااجتماعیسرمایهموضوعشهرونداناجتماعیامنیتدرگذارتاثیرمفاهیمدیگراز

مطرحایجامعههردرتوسعهورشدهایشاخصهترینمهمازیکیعنوانبهاجتماعیسرمایه

است استتوانستهمدرن،هایپدیدهازبسیاریتوضیحدرتواناییدلیلبهاجتماعیسرمایه.

نمایدکسبجهانعلمیادبیاتدررامهمیجایگاه توسعهجامعه،پیشرفتبرایالزمشر .

اعتمادواجتماعیمشارکتبسطاجتماعی،انسجامگسترشگرم،روابطایجادجانبه،همه

اینبهکمترتوسعهحالدرکشورهایدرمتاسفانهکهاستامنیتنهایتدرواجتماعیمتقابل

سرمای میزانتحلیلوبررسیخصوصدرکهمطالعاتیبهباتوجه.شودمیتوجهمقوله

مفهومدرخصوصختلفیمهایدیدگاهشدهانجامروستاییوشهریمناطقدراجتماعی
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لیناجتماعیسرمایه ساختاردرنهفتهمنابعرااجتماعیسرمایه(2001)ارایهگردیدهاست.

.(Lin, 2001:29)استگردآورییادسترسیقابلهدفمندهایکنشباکهداندمیاجتماعی

مشارکتامکانکههاییشبکهوهنجارهارااجتماعیسرمایه(4139)همکارانوتاجبخش

همچونهاییشیوهباوکنندمیفراهممتقابلسودمنظورکسببهراجمعیاقداماتدرمردم

قابلغیررسمییارسمیمدنیهایانجمندرعضویتسطوحواجتماعیاعتمادسطحسنجش

(.160:1394همکاران،و)تاجبخشدانندمیدانگیریاندازه

بعداجتماعیامنیتمیزانافزایشیاکاهشدرگذارتاثیرومهمابعاددیگراز

استامنیت(فضاییوکالبدی)محیطی داردشهریساختوفضابامستقیمیارتبا امنیت.

یکآندروگرددمیمطرحایمنشهرعنوانبهنیزشهرسازیدرجدیدرویکردهایازیکیکه

وآنبرندهبینازنامناسبفضایوامنیتکنندهتامینزیادیحدتامناسبشهریفضای

استاجتماعیمعضالتوهاآسیبانواعساززمینه درمحیطیهایویژگیتاثیرواهمیت.

جرائم،کاهشدررویکردهامهمترینازیکیامروزهکهاستحدیبهناامنیتاامنیتاحساس

استجرمبهمکانی-موقعیتیرویکرد اینازاستفادهباکهمعتقدندرویکرداینطرفداران.

کسانیازبیشجرموقوعمکانوزمینهبرروشاینکرد،جلوگیریجرموقوعازتوانمیروش

کالبدی،خصوصیاتمکانی،–موقعیتیمعیارهایوداردتمرکزشوند،میجرممرتکبکه

همشهرهابنابراین(.Clarke,1997:4)دهدمیقرارمدنظررامحیطشناسانهروانوفضایی

کندمیایجاددافعههموجاذبههمکهباشندمیفرصتوتهدیدهموتمایلوترسمحل

(Siebel & Wehrheim, 2003.)محیطخطاکار،فردازبیششودمیسعیرویکردایندر

وضوابطوریزیبرنامهطراحانه،اصالحاتبرخیاعملباوشدهبررسیجرمکنندهتشویق

وجرموقوعفرصتکاهشبامرتبطهایدیدگاهترینمهم.کردوقوعازقبلپیشگیریقوانین

:عباتندازمحیططریقازاجتماعیامنیتاحساسایجاد

عملیشیوهبهشهرهادربزهکاریجغرافیایمطالعاتاولین:(شناسیبوم)شیکاگومکتب

دستبهوشروعاجتماعیاکولوژیهایاندیشهازگیریبهرهباونوزدهمقرناولنیمهاز

در(.46:1391،شماعیوهمکاران)یافتادامهبیستمقرناوایلدرشیکاگومکتباندیشمندان

مجرمانه،رفتاردرردفزیستمحیطوردیفزیستگاهتأثیراکولوژی،یاجناییشناسیبومواقع

دهدمیقرارمطالعهموردراردف وجرمرویهبیافزایشوشهرهاشتابانرشدباادامهدر.

یافتگسترششهریجرایممکانیهایبررسیبهتوجهآنهادرجنایت تاشدباعثامراین.

زمنیهایندرجدیدیمکانیرویکردهایوهانظریهویافتهتوسعهفضایی،تحلیلابزارهای
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-کهدرترسیمآیندهمطلوبامنیتاجتماعیکمکمیرویکردهااینترینمهم.گرددمطرح

:ازعبارتندکنند

(جیکوبزجین)خیابانچشمانتئوری طراحیطرقازجرمازپیشگیریتئوریریشه:

کردجستجوجیکوبزنظریاتدرتوانمیرامحیطی شهرهایزندگیومرگ"کتابدروی.

دورراندرشهریریزیبرنامههایسیاستبهنسبتراخوداعتراضومخالفت"آمریکابزرگ

عدممشکلاستمعتقدوی(.Drags & Crime, 2013:15)نمایدمیمطرحجنگازپس

نظرشهری،ازنقا بلکهنیست،فقیریابزهکارجمعیتیهایشهرها،گروهنقا ازبسیاریامنیت

32:1386کوبز،یج)نیستندآنازناشیسرزندگیوامنیتاعمالبهقادرفیزیکی جیکوبز(.

پلیسحضورباولیشود،نمیتامینپلیسوسیلهبهابتداشهریمحیطآرامشکهکندمیبیان

واجتماعیپیچیدهوناخودآگاهشبکهوسیلهبهابتدادرشهریمحیطآرامش.شودمیضروری

 (.81:1395اصل،شکوری)شودمیحفظمردممیانموجوداستانداردهای

سالدرباراولینCPTEDعبارت:محیطیطراحیازاستفادهباجرائمازپیشگیرینظریه

کاربهنامهمینبهکتابشانتشاربافلوریداایالتدانشگاهشناسجرم،جفریتوسط1971

امنیتدرموثراصلیبعدچهارCPTEDرویکرددرگرفتهانجاممطالعاتاساسبر.شدبرده

ازعبارتند .روانیوادراکیعاملواقتصادی-اجتماعیعاملکارکردی،عاملکالبدی،عامل:

تواندنقشمهمیدرپیشگیریازمیفیزیکیمحیطکهاستایندررویکردایناصلیایده

شدهساختهمحیطازمناسباستفادهوطراحیرویکرداینگفت،توانمی.جرایمداشتهباشد

منجرزندگیکیفیتبهبودبهکهاستجرموقوعازترسوجرایمازجلوگیرییاکاهشبرای

.(73:1387)پورجعفروهمکاران،گرددمی

(نیومناسکار)دفاعقابلفضاهاینظریه قابلفضاینظریه1972سالدرنیومناسکار:

پروژه100ازبیشدرجرمدرموثراجتماعیوکالبدیعواملتحلیلباوی.کردمطرحرادفاع

وکالبدیطراحیمختلفاشکالمیانرابطهوجودکهگرفتنتیجهنیویورکشهرساختمانی

بسیارجنایتوجرممیزانبینرابطهنیومن(.130:1388صالحی،)استقطعیجرمالگوهای

هامکاندرجنایتوجرممیزانکهرسدمینتیجهاینبهواستکردهبررسیراطراحیوباال

داشتهنگهدورعمومیدقیقبازرسیازضعیفیبسیارشکلبهکهایشدهمنزویفضاهایو

آنهادرمحلینظارتازباالییبسیارمیزانکههاییمکاندرواستحدباالتریندراند،شده

پایینبسیارجنایتوجرماست،باالمردمهمبستگیووحدتاحساسوداردوجود

برایجایگزیناصطالحیازاستعبارتدفاعقابلفضاینیومنبرای(.Newman,1973)است

هایفرصتوکردهتعریفرانفوذمناطقکهواقعیونمادینمرزهایسازوکارها،ازطیفی
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(1973)نیومنازنقلبه1389همکاران،وقالیبا )بخشندمیبهبودرانظارت حقیقتدر(.

بهدادنشکلونمادینسازوکارهایازاستفادهبااستمعتقدرویکرداینطرحبانیومن

.دادقرارساکنانشکنترلتحترامحیطیکتوانمیشده،تعریفهایعرصه

شکستهپنجرهیکاست،معتقدنظریهاین:(کلینگوویلسون)شکستههایپنجرهتئوری

ایجادمشکلیهاپنجرهبقیهشکستنودهدنمیاهمیتکسیهیچکهداردآنازنشان

کندنمی رفتارهایکهکنندمیرشدهاییمحلدرجدیخیابانیهایجرمدیگر،عبارتبه.

نظمزدنبرهمعلیهنگهبانعنوانبهاشقدیمینقشپلیساگر.ندارندبازخوردیهیچناهنجار

شودمیشکوفانیزجامعهدارد،نگهرا نگهداریدررانقشخودپلیسکهاینمحضبهولی.

اوباشوولگردهاشنوند،گزارشخیابانیهاینقاشیوهاکاریخرابکهزمانیکند،رهانظم

وپاشندمیهمازنیزاجتماعیهایکنترلنگردند،تعمیرشکستههایپنجرهونشوندکنترل

نوعیبهتئوریاین(.Alford, 2012:1257)کنندرشدکهیابندمیرااینفرصتجدیجرائم

وعادیغیررفتارهایازساکنانسازیآگاهیرویبرتاکیدباجرمازپیشگیریمقولهبه

.پردازدمیمحیطازحفاظتومشکوک

استشدهمتمرکزمورددوبرجرمبانوینشهرگراییمقابله:نوشهرگرایی ونخستین.

هایکاربریبرتمرکزدومیویکدیگردرجامعههایالیهنفوذپذیریبرتمرکزمورد،ترینمهم

کمتریاهمیتازخودروهاآندرکههاییطرحاستمدعینوینشهرگراییالبته.استمختلط

باهاغریبهوساکنانشوندمیموجب،اندشدهمنتقلهاخانهپشتمحوطهبهوبرخوردارند

باشندداشتهمراودهخودروهااینمزاحمتبدونیکدیگر افزایشموجبتنهانهامراین.

اعمالبهنسبتواکنشافزایشباعثبلکهشود،میهاهمسایهمیانخصوصبهصمیمیت،

 (.Schneider & Kitchen, 2007: 46)شدخواهدیکدیگردربارهمجرمانه

واستروانیحالتیسو،یکازتوانگفتامنیتاجتماعیباتوجهبهمطالبارایهشدهمی

استاجتماعیتولیدوبرایندیکدیگرسویازوداردذهنیجنبه کهاستایناستدالل.

برخودزندگیشرایطوموقعیتازافرادقضاوتوذهنیتبهکهاستایمقولهاحساس،

پذیرد،نمیراآنهامنفعالنهاوکند،میمحاصرهراانسانمختلفاطالعاتکهزمانیوگرددمی

وشهرسازنظردرکهمحیطیازکهداشتانتظارتواننمیلذاپردازدمیآنهاگزینشبهبلکه

تفسیریوتعبیرنیزمکانآنافرادسایرامن،ناعکسبریاشودمیقلمدادامنومطلوبمعمار

دانشوتجارببهمحیطیواطالعاتتفسیرودادنمعنابرایانسانچراکهباشندداشتهمشابه

استوابستهبسیارخودقبلی خاللدرکنشگروندادهرویخالءدرهاقضاوتاینهمچنین.
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یکسریمیانایندرحالشودمیتولیددارد،دیگرافرادباوجامعهدرکهتعامالتیوکنش

اینپژوهش.بودخواهندموثرنیزتحصیالتوجنسسن،قبیل،ازشناختیزمینهمتغیرهای

امنیتآیندهایجاددرموثرعواملمجموعوشدهمطالعهواردمستمرونگرانهکلصورتبه

همواقعدراجتماعیامنیتازتلقینوعاین.گیردمیقرارتوجهموردنظامشهریدراجتماعی

وتوسعهبهسنتیوکالسیکنگاه.استبهزیستییعنیتوسعه،ازجدیدفهمراستایدروارز

چندوترکیبینگاهاماداند،میبرابردولتانتظامیاقداماتواقتصادیرشدباراآنامنیت،

برجستهافرادبهزیستیدررامادیغیرهایارزشوعواملسهمامنیت،وتوسعهفهمدروجهی

متوندقیقبررسیبااجتماعی،امنیتموضوعکنندهتبیینمتغیرهایشناساییبرای.سازدمی

پژوهشمهانیان،گرفتهصورتمطالعاتباتوجهومرتبط؛تجربیونظری ویژه و(1394)به

دراجتماعیامنیتکنندهتبیینهایشاخصپژوهشتدقیقومختلفپژوهشگراندیدگاه

.استشدهتدوین،زیرولاجدقالب

 وحاانی  ؛ رOsberg & sharpe, 2010, OECDS, 2013 )براسراسمطالعراتصرورتگرفتره

هرایتبیرینکننردهامنیرتاجتمراعیدربعردتدقیقپژوهشگرشراخصو(1394مهانیان  ؛1389

گردد.ارایهمی(3)بهشرحجدولاقتصادی




 بعد: اقتصادی

منطقشاخصشاخص
 .بااقتصادباثباتاستنرخبیکاریپاییننشانگریکجامعه نرخبیکاری

.نرختورمپاییننشانگریکاقتصادباثباتاستنرختورم

امنیتشغلیباالیافرادیکجامعهنشانگرثباتاقتصادیجامعهاستامنیتشغلی

استاطمینانخاطرشهروندانازتامینمخارجاساسیزندگینشانگرثباتاقتصادیجامعهاطمینانازتآمینمخارجزندگی

نشاندهندهتوزیعدرآمددریکجامعهشهریاست،هرجقدرکمتروبرهصرفرنزدیکتررعردالتضریبجینی

.اقتصادیبیشتروطبعآنمیزانامنیتاجتماعیباالترخواهدبود

هرچقدرایننسبتکمترباشدبیانگرعدالتاقتصرادیدریرکجامعرهشرهریونتیجتراارتقرایهانسبتهزینهدهک

.امنیتاجتماعیاست

سرانهباالیتولیدغذاباعثکاهشفقروگرسنگیشدهکهاینمسببارتقرایامنیرتاجتمراعیسرانهتولیدغذا

.است

شرودباعرثمری...هایتولیدفنراوری،بنیرادیوباالبودنسرانهمخارجتحقیقوتوسعهدرحوزهسرانهمخارجتحقیقوتوسعه

هرایتحقیرقویعیبهسمتیحرکتکنردکرهازمحصروالتوفنراوریجامعهشهریبهطورطب

توسعهکسبثروتبیشتریداشتهباشد

گذاریبیانگرتولیدوانباشتبیشترثروتدریکجامعهشهریبرودهکرهنرخباالیسرانهسرمایهسرانهسرمایهگذاری

.تاثیرمستقیمدرارتقایامنیتاجتماعیدارد

منردیازرفراهبیشرترجامعهشهریکهدرآمدسرانهباالست،بالتبعثروتبیشتروامکانبهررهدردرآمدسرانه

.شودبودهواینباعثارتقایاحساسامنیتاجتماعیمی

 یهای تبیین کننده امنیت اجتماعی در بعد اقتصادشاخص (3جدول )
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 بعد: اقتصادی

منطقشاخصشاخص
تررهایثابتبیشترباشد،نسبتبهمواقعبحرانمقراومدرجامعهشهریکهسرانهانباشتسرمایهانباشتسرمایهثابت

نتاثیرمستقیمدرارتقایامنیتاجتماعیداردخواهدبودوای

...تواناییباالیافرادیکجامعهشهریبرایتامینامکاناتاساسیخرودمثرلمسرکن،ماشرینومسکنخریدبرایمالیتوانایی

شودفردازپایگاهاقتصادیخودارزیابیبهتروخشنودتریداشتهومیرزانرضرایتمندیباعثمی

.گذاردبروداینموضوعبرارتقایامنیتاجتماعیتاثیرمیافرداباالتر

هاهرچقدرارزیابیذهنیفردازپایگاهاقتصادیخودبهترباشدمیزانتمایلبهمشارکتدربرنامهارزیابیفردازطبقهاقتصادیخود

شرهریکهایندرارتقایامنیرتاجتمراعیجامعره...هاوبیشتروعدمتمایلبهشرکتدرشورش

.تاثیرگذاراست

هایخرودمثرلماشرینبهامنیتداراییتنسبهرچقدرمیزاناعتمادافرادبهیکدیگروهمچنین خیاباندرماشینپارک

.کنندبیشترباشدبهراحتیوبااطمینانخاطرماشینخودرادرخیابانپارکمی

هرایخرودبیشرترباشردوشهرینسبتبهامنیتدارایریهرچقدرمیزاناعتمادافرادیکجامعهخالیگذاشتنمنزل

گرردددیگرردلهررهازخرالیاطمیانخاطرداشتهباشندکهدرهرصورتداراییآنهاحفرظمری

گذاشتنمنزلخودرانخواهندداشتواینباعثارتقایمیزاناحساسامنیتاجتمراعیخواهرد

.شد

همراهبهوقاپیکیفازترس

زیادمقداربهنقدپولداشتن

عدمترسازکیفقاپیوبههمراهداشتنپولنقدیزیادبیانگراعتمادافرادیکجامعرهشرهری

است

فردیابهخودسرمایهسپردن

سازماندیگر

درجامعهشهریکهشهروندانبهراحتیوبااطمینانخراطرسرپردهخرودرادراختیرارفرردیرا

.نشانگرامنیتاجتماعیباالاستدهندسازماندیگرقرارمی

آراستنکودکانبهزیورآالتدر

خارجازمنزل

هانسبتبهحفظجانومالکودکانخوددرخارجازمنزلبیرانگرارتقرایاطمیانخاطرخانوداه

 یشهریاستاحساسامنیتاجتماعیدریکجامعه


 Cutter (2010) Normandin et al (2011) Burton (2012) )براساسمطالعاتصورتگرفته

Sharifiand Yamagata(2014)،زبردستونیاشریف،(1393)انوریان،علیپور(،1380)ترابی

(،1392)همکراران،ولطفری(،1385)همکرارانوازکیرا،(1392)همکرارانوحبیبی،(1391)

وتدقیقپژوهشگر((1387)همکارانوپورجعفر(و1392)تاجبخشوهمکاران(،1390)غفاری

ارایره(4)هایتبیینکنندهامنیتاجتماعیدربعدفرهنگیواجتماعیبهشرحجدولشاخص

گردد.می

 های تبیین کننده امنیت اجتماعی در بعد فرهنگی و اجتماعیشاخص (4جدول )

 و فرهنگی بعد: اجتماعی

منطقشاخصشاخصمولفه









،اعتمرادبرهاعتمادبره)بهدیگراناعتماد

و...(ایهامحلههمبهاعتماددوستان،

هرایترینمولفرههایمهموازاساسیاعتمادازمولفه

سرمایهاجتماعیاست

-ادهازاینترنتودسترسیبهشبکهاستف

مجازهایاجتماعی

------- 

 -------تبادل،آشنایانودوستانبامکالمه
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 و فرهنگی بعد: اجتماعی

منطقشاخصشاخصمولفه





سرمایهاجتماعی

آگررراهیعمرررومی،اعتمررراد،)

احسررراستعلرررقاجتمررراعی،

(مشارکتوروابطاجتماعی

مختلفاخبارواطالعات

 -------هایمختلفسازمانوظایفبهآشنایی

دنبالکردناخبارمربو بهمسایل

روزمره

------- 

 -------شهربهداشتقبالدرمسئولیتاحساس

 -------شهریخدماتازاستفادهدردقتنظر

 -------احساستعلقمکانی

 -------شهردرموجودمعضالتحلدرشرکت

 -------جمعیوگروهیکارهایدرهمکاری

هایخدماتهزینهتامیندرمشارکت

شهری

------- 

 -------هایشهریمشارکتدرتهیهطرح

 ------- هاهمسایهباآمدورفت

وشهرسطحدرمردمبادوستانهبرخورد

جمعدردیگرانباارتبا 

------- 

هایمحلیهایوانجمنگروهباارتبا 

مثلمسجد،بسیج،شورامحلی

------- 







انسجاماجتماعی

تجربیعاطفیومعنویخاصهرفردنسبتبهحسمکان

محیط

انسرجامهراندازهمیزاناختالفاتقومیکمتررباشردهایقومیاختالفاتودرگیری

بیشترومتقابالناامنیاجتماعیکمترخواهدبود

مشارکتدرامرورخیریرهوهمکراریدرکمرکرسرانیبرهمشارکت

 دیگران

منابعرفتاریخودجوشکهبهجایاینکهازقانونهنجارهایغیررسمیحاکمبرمحله

هایمتقابلاعضاییکاجتماعشکلبگیرندازکنش

آِیند؛ناشیازانتخابتعمدینسیتبلکهبهوجودمی

.تعهداخالقیاعضایمحلهاست





هایجمعیتیمولفه

تواندافرادبیگانهدربسیاریمناطقمیشتابانمهاجرتمهاجرتبیگانگان

زمینهظهورناامنیرافراهمآورد.

 -------جابجاییکالنجمعیت

 -------نرخرشد

 -------نرخباسوادی

 -------نرخورودبهآموزشعالی

 -------امیدبهزندگیبهداشتوامیدبهزندگی

 -------هایدرمانینگرانینسبتبههزینه



 مصر فرهنگی

 -------سرانهمطالعهکتاب

 -------سرانهاستفادهازاینترنت

 -------تعدادسالنسینماوتئاتر
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 و فرهنگی بعد: اجتماعی

منطقشاخصشاخصمولفه

-------سرانهتولیدمحتوادرفضایمجازی تولیدوتوزیعفرهنگی









جرائم

قتل،تجاوز،آدم)تعدادجنایتبهجمعیت

(ربائی

هاییهستندکهبهترینشاخصمیزانجنایاتازمهم

کاهندشدتازسطحامنیتمی

تعدادسرقت،کالهبرداریوسایرجرائم

اقتصادی

درجامعهشهریکرهمیرزانجررایماقتصرادیکمترر

تروانانتظرارداشرتکرهامنیرتاجتمراعیاستمری

ایباشدکهچنینوضعیتمطلوبترینسبتبهجامعه

.جرایمیدرآننیست

نسبتتعدادزندانیاندریکجامعرهشرهرینشرانگرتعدادزندانی

.میزانوقوعجرایمدرآناست

توانردترسازجرمبهعنوانیکمسئلهاجتماعیمریترسازجرم

سالمتورفاهاشخاصتاثیرگذاشرتهوبررکیفیرتبر

زندگیدراجتماعاتمحلیودرنهایتکاهشامنیت

اجتماعیتاثیرگذاراست

 

 جانی و ناموسیهای تبیین کننده امنیت اجتماعی در بعد (شاخص5جدول )

 بعد: امنیت جانی و ناموسی  

منطقشاخصشاخصمولفه







جانی

------ شبپایانیساعاتدرتردد

------شخصیمسافرکشترددبا

-----آزارواذیتازترس

-----اوباشواراذلازترس

-----ماندنمنزلدرتنهاییبه

-----غریبهافرادباارتبا برقراری
 -------ماندهخیاباندرکهاتومبیلیسرنشیانبهکمک

 -------خلوتوطوالنیمسیرهایدررانندگی

 -------زناندربهبودامورشهری مشارکتناموسی

 

 ------- دربیرونازمنزلهاخانماشتغال



 Kaufmannet. Al, 2010, Lustick, 2000،Van) گرفترههرایصرورتپرژوهشبرراسراس

Aerschot, 2000,،  واحصرراءپژوهشررگر (1380  پاارواز 1390 و همکاااران   شاایخی1394 مهانیااان

 گردد.ارایهمی(6)بهشرحجدولسیاسیهایتبیینکنندهامنیتاجتماعیدربعدشاخص
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 سیاسیهای تبیین کننده امنیت اجتماعی در بعد شاخص (6جدول )

 بعد: سیاسی

منطقشاخصشاخصمولفه

دچارتزلرزلشردهوهاییثباتسیاسیحاکمباافزایشچنیندرگیری(قومی،مذهبی)هایداخلیدرگیریثباتسیاسی

.شوددربلندمدتسببکاهشمیزانامنیتاجتماعیمی

سیاسریحراکمثباتافزایشمیزانتظاهراتخشونتآمیزباعثتنزیلتظاهراتخشونتآمیز

.شدهوزمینهکاهشمیزانامنیتاجتماعیرافراهمخواهدکرد

مشروعیت

سیاسی

هایمشروعیتسیاسیحاکمبودهویکیازمولفهمشارکتدرانتخابات مشارکتدرانتخابات

مشرروعیتحاکمیرتراکراهشوامنیرتعدممشارکتدرانتخابرات

.اندازداجتماعیرابهخطرمی

هرایمناسربتینظرامبیرانگرمیزانمشارکتشهرونداندرراهپیمراییهامشارکتدرراهپیمایی

مشرروعیترامشروعیتسیاسینظامحاکمبودهوعکسایرنموضروع

.کاهشوتاثیرمنفیدرامنیتاجتماعیخواهدداشت


اثرمدیریتو

مسئوالنبخشی

دولتی

ایکهفضایکسبوکاربهتریفراهمگردد،اطمینانخراطردرجامعهبهبودفضایکسبوکار

.رودافرادنسبتبهموجودیتخودارتقاءیافتهوامنیتاجتماعیباالمی

یهایبرقراریعدالتاجتماعیدرهرجامعهتامیناجتماعییکیازراهاجتماعیتآمین

.شهراست

میزانکاراییوکارآمدینظاماداریدرامنیتشهروندانمروثرخواهردکارایینظاماداری

.بود





 





کارآمدینظام

انتظامی/قضایی

شرهروندانازعملکرردپلریسدرمیرزانتلقیمثبرتواقتردارگرایانرهتلقیازعملکردپلیس

.احساسامنیتآنانموثرخواهدبود

دردسترسبودنپلیسدرکمترینزمانممکندرمواقعاضطراریدرپلیسبودندسترسدر

.میزاناحساسامنیتاجتماعیشهروندانموثرخواهدبود

-هایپلیسدرمحیطمستمرحضور

عمومی

هایعمومیدرمیزاناعتمادودرمحیطنظارتوحضورمستمرپلیس

.اطمینانشهروندانموثراست

ایتواناییواقتدارپلیسپایینباشردقرانونشرکنیرواجاگردرجامعهپلیساقتداروتوانایی

.گرددیافتهوامنیتاجتماعیخدشهدارمی

پلیسهنگامبهعملکرد



احسراسامنیرتشرهروندانعملکردسریعوبههنگامپلیسدرمیرزان

.موثرخواهدبود

توانانتظاریشهریکهاستقاللدستگاهقضاییکمباشدمیدرجامعهمیزاناستقاللدستگاهقضایی

.داشتکهامنیتقضاییودرنتیجهامنیتاجتماعیدچارخدشهگردد

دستگاهقضاییازعواملموثردررسیدگیبهموقعوبدونفوتوقتدردردستگاهقضاییموقعبهرسیدگی

.امنیتاجتماعیشهروندانخواهدبود

دردستگاهقانونمقابلدربرابری

عدالتگستریدستگاهقضاییوقضایی،

مظلومافرادحقوقازدفاع

هرچقدردریکجامعهشهریمیزانعدالتگسرتریدسرتگاهقضرایی

هرونداناحساساطمینانباالبودهوازحقوقافرادمظلومدفاعگرددش

.خاطروامنیتخواهندکرد

اساسمطالعاتصورتگرفته   Barnett, 1997, Emerson et al., 2012, Jost, 2003)بر

هایتبیینکنندهشاخصوتدقیقپژوهشگر(1388،درو،یزدانپناه1395،فراهانیومیرزایی

گردد.ارایهمی(7)محیطیبهشرحجدولامنیتاجتماعیدربعدزیست
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 زیست محیطیهای تبیین کننده امنیت اجتماعی در بعد (شاخص7جدول )

 بعد: زیست محیطی

منطقشاخصشاخصمولفه


کیفیت

ترباعثکیفیتزندگیبهترونهایتراسرببهرچقدرکیفیتهوامناسبکیفیتهوا

.گرددافزایشامنیتاجتماعیمی

وریوسالمتبیشترشرهروندانوبهبرودبهرهکیفیتمطلوبآبموجبکیفیتآب

.امنیتاجتماعیخواهدشد



مصر 

هایتجدیدناپذیرتراثیرمسرتقیمدررویهانرژیبهویژهانرژیمصر بیرویهانرژیمصر بی

.شودوریمحیطزیستوامنیتاجتماعیمیکاهشبهره

تغییرکاربریاراضیسبزوباغات

مسکونیبهکاربریتجاریو

تغییرکاربریاراضیجنگلی،باغاتوفضاهایسبزسببکراهشجردی

.شودوریمحیطزیستوکاهشامنیتاجتماعیمیبهره



وریبهره

میزانتراکمجمعیتدرهر

کیلومترمربع

وریمحیطزیستوسلبتوانراییآنیکیازعواملمهمدرکاهشبهره

.استدرتجدیدمنابعتراکمجمعیتانسانی

هرایحاصرلخیزاسرتوریمحریطزیسرت،زمرینازعواملمهمدربهرهخیزهایحاصلدرصدزمین

وریمحیطزیستونهایتاامنیرتهابیشترباشندبهرههرچقدراینزمین

.یابداجتماعیافزایشمی


،111آیه/نساء،4آیه/فتح)دیدگاهقرآنکریمدربعددینیواسالمینیزدردرجهاولبراساس

بقره 199ایه/ 277آیه/بقره، 64–62آیه/یونس، 26و4آیه/فتح، 4آیه/توبه، یوسفو 78آیه/ و(

پژوهش گرفته شاخصهایصورت جدول شرح به اجتماعی امنیت کننده تبیین ارایه8)های )

گردد.می
 اسالمیدینی و های تبیین کننده امنیت اجتماعی در بعد (شاخص8جدول )

 بعد: دینی و اسالمی

منطقشاخصشاخصمولفه







تبذیری

.داندقرآنحبدنیارایکیازعواملموجباحساسناامنیروانیمیدنیاحب

قرآندربعدسلبیغفلتازیادخداراازدیگررعوامرلموجرباحسراسغفلت

.داندناامنیروانیمی

.داندقرآنحرامخواریراازعواملموجباحساسناامنیاجتماعیمیخواریحرام

دزدیازدیگرعواملکاهشدهندهامنیتاجتماعیازدیدگاهقرآنکریمدزدی

.است

ازدیگرعواملمهمدرکاهشامنیتاجتمراعیرواجربراخرواریدریرکرباخواری

.جامعهشهریاست







تبشیری

قرآنکریمیکیازعواملمهمدرایجاداحساسامنیتاجتماعیراتقوایتقوا

داندالهیمی

هایمختلفقرآنکریمبرهعنروانیکریازعوامرلعدالتمحوریدرآیهعدالت

.گرددزمینهسازامنیتعنوانمی

آرامرشروحری،رادرایمرانواقعری،واجتماعیقرآنمجیدامنیتروانیایمان
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 بعد: دینی و اسالمی

منطقشاخصشاخصمولفه





دانداطمیناننفسویادخداوندمتعالمی

-قرآنکریمگذشتوبخششراازعواملمهمایجاداحساسامنیرتمریگذشت

.داند

قرآنکریمیکیازراهکارهایمهماعتمرادوآرامرشخراطرراتوسرلبرهتوسل

 .داندمی(ع)خداوندمتعالوائیمهمعصومین
 

گرفته صورت اساسمطالعات  & Newman, 1973, Crawford, 2006, Pottharst) بر

Koneke, 2013, Sime, 1995, Paumier, 2007, Kelly et al, 2009, UN habitat, 2007, 

Lyon, 2007, Jocobs, 1961, Minnery et al, 2009, Reynald et al, 2009, Weisburd, 

2004, Golkar , 2003, Cozens, 2002, علیمردانی، پژوهشگر(1395،همکارانو احصاء و

احصاءگردید.(9)بهشرحجدولمحیطیهایتبیینکنندهامنیتاجتماعیدربعدشاخص

 محیطیهای تبیین کننده امنیت اجتماعی در بعدشاخص (9جدول )

 فضایی( -)کالبدی  بعد: محیطی

منطقشاخصشاخصمولفه



















فرموعملکرد

)ریختوکارکرد(

اندازهوفرمفضا

مقیاسفضامجموعمباحثدرخصوصفرمفضابامطررحشردندر

لرذا.شوندشکلمطرحمی Lو uهاوسطوحفضاهایگمشده،کنج

توانرردبررهعنرروانیکرریازسرراماندهیفرررمکالبرردیوفضرراییمرری

.شوندهایپیشگیریازجرموایجادامنیتمطرحاستراتژی

1خواناییونفوذپذیریفضا



شرودتراافررادبرهخواناییونفوذپذیریمحیطمسکونیباعرثمری

راحتیجهتحرکتخودراانتخابنمایندودرایرنمحریطسرردر

-بهاینترتیبازیکطر زمینرهاترال وقرتوبیهروده.گمنشوند

گردیمجرماندرمحریطبرداشرتهشردهوازطرر دیگرراسرتفاده

گانازفضرراوعررابرینکمتررردرمعرررضخطرررقرارگیررریدرکننررد

.گیرندفضاهایغیرقابلدفاعقرارمی

2هااختال کاربری



هرایگونراگونبرهاضرافههراوسراختمانتراکم،اختالطیازکاربری

شلوغیوجنبوجوشمردم،تصویریکمرکرزشرهرایردهآلرادر

اینامرباعثجذابیت،سرزندگی.آورداندیشهخانمجیکوبزفراهممی

.شودوایمنیوامنیتفضامی

فعالبودنفضا
ترمردمازفضاهافرصتبیشتریاعتقادبرایناستکهاستفادهبیش

.کندهایغیررسمیایجادمیرابراینظارت

ادراکبصری
اهمیتجنبهبصریشهرازانرواستکهامکانقرائتمحیطرابره

آوردمتنفراهممیمثابهیک

3سرزندگیمحیط



سرزندگیمحیطشهریکیفیتیاستکهنشانازپویراییوجنربو

.جوشحیاتهرروزشهرونداندرارتبا بابسرترسکونتشراناسرت

                                                           
1
.Legibility or Permeability 

2
. Mixed land use  

3
.Liveliness  



1399بهار،16شمارهپنجم،سالپژوهیدفاعی،آیندهفصلنامه130



 فضایی( -)کالبدی  بعد: محیطی

منطقشاخصشاخصمولفه
هرچقدراینجنبوجوشبیشترباشدوفضابتوانردپرذیرایجمرع

.کثیریازافرادباشدمیزانامنیتباالترخواهدبود

1ویتمکانه



ایاستکهبسیاریازنظریهپردازانامنیتاهمیتهویتبهاندازه

گیرندواعتقادبرایناستکههرآنچهمتراد هویتدرنظرمی

هویترابخطربیندازدامنیتراموردهجومقراردادهاست.

2نمایانیونظارتپذیربودنفضا



فضاهاییکهاحتمالوقوعجرمکیفیتمحیطیاستکهبراساسآن

درآنهابیشتراستبایددرمعرضدیداستفادهکنندگانازفضاقررار

هاوفضاهایفعالیتینسربتبرهچگونگیقرارگیریساختمان.گیرند

.فضاهایجرمخیزیکیازمواردمهمدرنظارتپذیربودنفضااست

امنیررتهرچقرردرایررننظررارتبیشررترباشرردمیررزانجرررایمکمترررو

.اجتماعیبیشترخواهدبود

3حسمکانوخاطرهانگیزی



 جامعه افراد بین روابط نوع و میزان در مکان حس تاثیرمفهوم

گروهمی در رابطه این و خاصیگذارد مکان به که اجتماعی های

افزایشسرمایه باعث آناناختصاصدارند، اعتماد و اجتماعی های

گذارد.تاثیرمیشدهومیزانامنیتاجتماعی

فضاییمراتبسلسله
فضاهاینیمهعمومیوخصوصریازفضراهایینبودنفلمرومتمایز

.توانددرایجاداحساسناامنیموثرباشدعمومیمی

پذیریانعطا 
سازماندهی به بدوننیاز عملکردیبودنفضا چند انعطا پذیری:

مجدددرآنوسازگاریبانیازهایکاربران

نورپردازی

نورپردازیمناسبمحالتدرشبتصویرمثبتیازشهرایجادنموده

وبهباالرفتناندرکنشاجتماعی،آسایشبصری،وامنیتاجتمراعی

.کندوایمنیکمکمی

شردگیفدانهبندیو
بندیفشردهیابازفضادانهمیزاندسترسیبهفضاهاورودانتظارمی

امنیتساکنانموثرباشددرمیزاناحساس





وضعیتکمیوکیفی

هاوخدماتفعالیت

دسترسیکیفیت



سارقانوخرابکارانبرایاهدا بزهکارانهخودمناطقیرابررمعموال

.گزینندکهورودوخروجبهآنجاآسانباشدمی

-----(مناسببانوان)هایزنانهفعالیت

هایشبانهفعالیت
هایشبانهوبیرانگرامنیرتحراکمدریرکفعالیتادامهوجودتنوعو

محیطشهریاست.

شدهرهاوبایراراضیوجودعدم

فعالیتفاقدو

وجوداراضیبایرورهاشدهبهعنوانیکیازمراکزتجمیرعجررایمو

.ایجادناامنیاست

هاتنوعفعالیت
خیابرانراایجرادهایمختلفاستفادهکننردگانهاگونهتنوعفعالیت

هایارتکابجرممجرمینموثراست.کندوایندرکاهشفرصتمی

                                                           
1
. Identity of Place 

2
.Visibility & Surveillance  

3
. Sense of Place 
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 فضایی( -)کالبدی  بعد: محیطی

منطقشاخصشاخصمولفه

وضعیتشبکهحرکتو

دسترسی

سوارهعدموجودترافیک
محدودهازعوامل1وجودترافیکبهخصوصدرمعابرشریانیدرجه

.موثردرکاهشاحساسامنیتخواهدبود

وپیادهسوارهتفکیکحرکت

توانددرکاهشامنیرتفضرایوپیادهمیسوارهعدمتفکیکمناسب

نبررودپیررادهروهررایمناسرربونفرروذپررذیری.شررهریمرروثرباشررد

موتورسیکلتبهحریمپیادهنیزدرکاهشاحسراسامنیرتوایمنری

.موثرخواهدبود


دراجتمراعیامنیرتسنجشوکنندهتبییناصلیهایمولفهوهاشاخصاحصاءبهتوجهبا

متخصصانونخبگانکارشناسان،نظرازگذارتاثیرعواملبندیرتبهبهمختلفابعاددرشهرها

برهشدهوارداطالعاتازاستفادهبامرحلهایندر.استشدهپرداختهF’ANPمدلازاستفادهبا

عاملیتحلیلانجامبرای:باشدمیذیلشرحبهآننتایجکهپرداختیمعاملیتحلیلبهافزارنرم

آن،بررگرذارتراثیرعواملیافتنوشهرهادراجتماعیامنیتبامرتبطهایشاخصومتغییرها

بارتلرتکرویرتآزمرونو(KMO)اولکینمایر،کایسر،گیرینمونهکفایتیاندازهآمارهازابتدا

ازقبرلسرواالتهمبسرتگیارزیرابیبررایمعیاردوKMOمعیاروBattlerتست.شداستفاده

برینهمبسرتگیروابرطیعنریباشد،باالبه6/0ازاگرKMOمعیار.هستندآنالیزفاکتورانجام

همبسرتگییعنریباشرد5/0ازکمترراگراما.استقبولقابلآنالیزفاکتورانجامبرایمتغیرها

مجرددبرازنگرییرکاستبهترودادانجامآنالیزفاکتوربتوانتانیستایاندازهبهمتغیرهای

برابررKMOمقردارالزمهرایمحاسربهانجامبا.بگذاریمکنارراپرتهایدادهوگرفتهصورت

اجررایبرایهادادهبنابراینآمد؛دستبه001/0برابربارتلتآزمونداریمعنیسطحو/.720

(.10جدول)باشندمیمناسبعاملیتحلیل
 آزمون بارتلت وKMO  (10جدول )

 ( و بارتلتKMOآزمون کایسر، مایر، اولکین)

  نمونهگیریکایسر،مایر،اولکین 720/0

آزمونکرویت

 بارتلت

 

672/842 Approx. Chi-Square

120 Df

000/0 Sig. 


مربو بههایپژوهشومطالعاتگذشتهتمامیشاخصازآنجاییکهدرتبیینمبانینظری

نظامامنیتاج اجتماعیو حوزه دو جامعاحصاءشهریتماعیدر کاملو طور به )کالبدی(

معیاراصلیباتوجهبهدوهایمنتخبشاخصها،بندیشاخصردیدنددرادامهبرایاولویتگ
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 بکارگیریشاخصکهعبارتبودنداز: مطالعاتپیشینتعدد در هاییکهبیشترین)شاخصها

هاییکهپرپژوهشمورداستفادهگردیدهاست(ودومشاخص3فراوانیراداشتهوحداقلدر

نبوده اندهشدیصورتگرفتهبهعنوانرابطهجدیدکشفهاولیدرآخرینپژوهش،اندتکرار

انتخابموردآزمونقرارنگرفتهبودندواولینبارمطرحگردیدند(هاقبال)درواقعاینشاخص

یدند.گرد

11)شمارهجدول نشانرا(Extraction)استخراجیاشتراکو(Initial)اولیهاشتراک(

مربوطهمتغییرهایبرای(R2)چندگانههمبستگیدومتوانبرابریرمتغیکاشتراک.دهدمی

استخراجازقبلراهااشتراکاول،ستون.استکنندهبینیپیشعنوانبههاعاملازاستفادهبا

باشدمی1برابراولیههایاشتراکتمامیدلیلهمینبهکند،میبیانهاعامل دومستوندر.

5/0ازبزرگتر)باشدبزرگتراستخراجیمقادیرهرچه رامتغییرهاشده،استخراجهایعامل(

.دهندمینمایشبهتر
 اشتراکات (11جدول )

 شاخص اولیه خروجی

771./ 000/1  (قتل،تجاوز،آدمربائی)تعدادجنایتبهجمعیتحداقل

 کیفیتهوا 000/1 /.811

758/0 000/1 مشارکت

784./ 000/1  شبپایانیساعاتدرشهروندانتردد

739/0 000/1 نرخباسوادی

745/0 000/1 اعتمادبهدیگران

 حداقلنرخبیکاریوایجاداشتغال 000/1 /.880

 کیفیتآب 000/1 /.747

 تواناییواقتدارپلیس 000/1 /.808

 دوریازحرامخواری 000/1 /.948

 سرزندگیمحیط 000/1 /.898

789./  نورپردازیمناسب 000/1

 میزاناستقاللدستگاهقضایی 000/1 /.828

857./  فرمواندازهفضا 000/1

 اطمینانازتامینحداقلمخارجزندگی 000/1 /.859

 حسمکانوخاطرهانگیزی 000/1 /.859

 احساسامنیت 000/1 /.951
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 شاخص اولیه خروجی

 افزایشدرآمد 000/1 /.719

 تقوایالهی 000/1 /.963


مقادیرشد،پرداختهشدهداهتوضیحکلواریانستحلیلبهاشتراکاتشدنمشخصازبعد

مقادیرکههستندهاییعاملکنندهتعیینویژهمقادیرواقعدرآمددستبههاعاملبرایویژه

ازکمترویژهمقادیردارایکههاییعامل.مانندمیباقیتحلیلدرواست1ازبیشترآنهاویژه

نخواهدواریانسبیشترتبیینباعثعواملاینوجودکهچرا.شدندخارجتحلیلازهستند،1

محاسبهچرخشباباریکوچرخشبدونباریکاستخراجیعواملویژهمقادیرهمچنین.شد

گردید درکند،میتعیینراتغییراتازبیشتریدرصدعاملچرخشبدونروشدرواقعدر.

ودهدمیتوضیحرایکسانیتقریبانسبتآنهاازهریکها،عاملچرخشباروشدرکهحالی

ماتریسعواملدورانیافته(12)جدول.کندمیتوزیعهاعاملمیانیکنواختبطورراتغییرات

رهادرعواملباقیماندهپسازدورانشاملبارهایعاملیهریکازمتغیدهدکهرانشانمی

است.
 ماتریس عوامل دوران یافته  (12جدول )

 ماتریس عوامل دوران یافته

نام گذاری   مولفه

  1 2 3 4 5 6 7 8 عوامل

       902./ 
حرامدوریاز

خواری

عوامل

تبذیریو

دینتبشیری

مبیناسالم
 تقوایالهی /.887       

      819./  
نرخلحداق

 بیکاری
ثبات

 اقتصادی
      784./  

اطمینانخاطراز

تامینحداقل

 مخارجزندگی

 سرزندگیمحیط   /.817     

 

فرموعملکرد

کالبدی
 

     653./   
حسمکانو

 انگیزیخاطره

     568./-   فرمواندازهفضا 

     688/0   
نورپردازی

مناسب

     891/0  احساسامنیت 
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 ماتریس عوامل دوران یافته

نام گذاری   مولفه

  1 2 3 4 5 6 7 8 عوامل

    790./    

ترددشهروندان

درساعاتپایانی

میزانوقوع شب

 جرایم

    753./    

حداقلوقوع

تعدادجنایت

 )قتل،آدمربایی(

 کیفیتهوا     /.855   
عواملزیست

 محیطی

  سرمایه مشارکت      /809

-اجتماعی

 شهروندان

 

  787./-   اعتمادبهدیگران    

 723/0       
نرخباسوادی

 شهروندان

عوامل

جمعیت

 شناختی

732/0        
میزاناستقالل

کارآمدی دستگاهقضایی

نظامقضایی/

689/0 انتظامی        

تواناییواقتدار

پلیسونیروهای

 امنیتی


ایشبکهتحلیلبهعاملیتحلیلازحاصلنتایجازاستفادهباتحلیلبعدییمرحلهدر

(ANP شودمیپرداخته(  Superافزارنرماززیرمعیارهااهمیتضریبتعیینمنظوربه.

Decisionایجادامنیتدرموثرعواملاینکهازبعدکه،کردیماستفادهعاملیتحلیلنتایجو

وشودتبدیلایشبکهساختاریکبهمسئلهشدسعیآمد،دستبهعاملیتحلیلاجتماعیاز

شدهایامنیتاجتماعیتشکیلتبیینشاخصبرایایشبکهمدل کهدادنشانمدلاین.

هستنددرونیوابستگیدارایمعیارهازیرومعیارها بینایشبکهساختار(3)مطابقشکل.

بهدستآمد.زیرمعیارهاومعیارهاهد ،
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 ای معیارها و زیرمعیارها( ساختار شبکه3شکل)

خروجینتایجازاستفادهبا شاخصANPایشبکهتحلیلدرعاملیتحلیلو تمامی

دقتباراپژوهشنتایجتوانمیلذاشدند000/0نزدیک(Inconsistency index)ناسازگاری

امنیتتعییندرهاآناهمیتوارزشاساسبرمعیارهاازکدامهربرای.پذیرفتباالیی

آمده(13)درجدولمعیارهاازیکهروزناستشدهگرفتهنظردرمناسبیوزناجتماعی،

.است
 هاوزن ابعاد و شاخص (13جدول )

نهایی وزن  ردیف مولفه وزن معیار وزن معیارها 

ازحرامخواریدوری 268/0 103/0

385/0 

عواملتبذیری

وتبشیریدین

 مبیناسالم

1 

281/0  2 تقوایالهی 732/0

102/0  3  202/0 حداقلنرخبیکاری 502/0
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نهایی وزن  ردیف مولفه وزن معیار وزن معیارها 

100/0 498/0 
اطمینانخاطرازتامینحداقلمخارج

 زندگی

 ثباتاقتصادی
4 

101/0  سرزندگیمحیط 371/0

274/0 

فرموعملکرد

کالبدی
 

5 

038/0  6 انگیزیحسمکانوخاطره 141/0

036/0 132/0  7 فرمواندازهفضا

017/0 نورپردازیمناسب 065/0 8 

104/0 احساسامنیت 381/0 9 

016/0  ترددشهرونداندرساعاتپایانیشب 565/0

029/0 
میزانوقوع

 جرایم

10 

013/0 348/0 
)قتل،آدمحداقلوقوعتعدادجنایت

 رباییو...(
11 

030/0  030/0 کیفیتهوا 1
عواملزیست

 محیطی
12 

012/0  مشارکت 544/0

023/0 

سرمایه

اجتماعی

 شهروندان

13 

010/0  14 اعتمادبهدیگران 456/0

007/0 1  007/0 نرخباسوادیشهروندان
عواملجمعیت

 شناختی
15 

033/0  میزاناستقاللدستگاهقضایی 652/0

052/0 

کارآمدینظام

قضایی/

 انتظامی

16 

018/0  17 تواناییواقتدارپلیسونیروهایامنیتی 348/0



(براساسوزننهایی13)جدولشمارهباالجدولشرحبهعواملبندیاولویتنهایتدر

هایاولیهبهدستآمدهدرجدولاشتراکات.الزمبهتوضیحاستشاخصآمددستبهمعیارها

مشابههمدیگربودندیاحصاءشدههاموردازشاخص3باشدامابهدلیلاینکهمیشاخص19

 نهاییحاصلگردید.شاخص17وباهمادغامشده

 

  گیری نتیجه

آینده مطالعه و نمیپژوهینشانمینتایجپژوهشحاضر توانامنیتاجتماعیدهدکهدیگر

رویکردهاوراهبردهایسنتیامنیتودیدگاهسختافزاریپایدارنظامشهریایرانراصرفابا

افزاریامنیتهایسختازاهمیتمولفهزروکهروزبههاحاکیازآناستمحققکرد.یافته
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اهمیتمولفه بر و میاجتماعیکاسته افزاریامنیتآنافزوده طر دیگرهاینرم از شود.

یشهریاست؛اناظربرامنیتشهروندانجامعهگرددامنیتاجتماعیکهعمدتبینیمیپیش

تریهانقشبیشتریداشتهباشد،امنیتملیپایدارتروبالندهبههرمیزاندرمیانسایرمولفه

هایمهمدرتضمیندهدیکیازگذارهداشتهباشیم.همچنینمطالعاتآیندهپژوهینشانمی

هاوها،مولفهران،تبیینوتعریفدقیقشاخصامنیتاجتماعیحداکثردرنظامشهریآیندهای

گیریمیزانمشخصیبرایاندازههایامنیتاجتماعیاست.تازمانیکهمعیارووسیلهسنجه

ممکن شهریغیر نظام امنیتدر شناختوضعموجود اوال؛ باشیم امنیتاجتماعینداشته

توانیماختودرکصحیحنرسیمنمیخواهدبودثانیا؛مادامیکهماازوضعموجودخودبهشن

تریننتایجاینهمچنینمهمحوهبرخوردباآنهاداشتهباشیم.درکدرستیازمسائلنوظهورون

پژوهشکهدرترسیمآیندهمطلوبامنیتاجتماعینظامشهریایرانموثرخواهدبودعبارتند

از:

هایتبیینکنندهامنیتاجتماعینتایچتحلیلنظریپژوهشحاکیازآناستکهشاخص-

نظامشهری در تقویتامنیتاجتماعیآینده نظامشهریفعلیدرجهتبرنامهریزیو در

-فرهنگی،سیاسی،زیستمحیطی،کالبدی)مکانی–ایراندرقالبابعاداقتصادی،اجتماعی

گردند.فضایی(،امنیتجانی،ناموسیوامنیتدینیواسالمیمطرحمی

(برایاولویتبندیعواملنشاندادکه؛ANP)ایترکیبتحلیلعاملیوتحلیلشبکهجتاین-

بیکاری، حداقلنرخ خواری، حرام دوریاز جرم، وقوع ترساز عدم ترتیبتقوایالهی، به

سرزندگیمحیط،اطمیانازتامینحداقلمخارجزندگی،حسمکانوخاطرهانگیزی،اندازهو

ناستقاللدستگاهقضایی،کیفیتهوا،تواناییواقتدارپلیسونیروهایامنیتیفرمفضا،میزا

ترینعواملتاثیرگذاردرتامینامنیتاجتماعیشهروندانازنظرکارشناسان،متخصصانمهم

گردد:یتحقیقبهشرحزیرارایهمیهادرادامهپیشنهادباشند.وخبرگانمی

گررددمریداجتماعیپایرداردرنظرامشرهریکشرورپیشرنهابهمنظوردستیابیبهامنیت -

-درتمامیبرنامهایراندرنظامشهریفعلیاحصاءشدههایاصلیامنیتاجتماعیشاخص

.همچنینبهمنظورجلروگیریازاترال هایشهریموردتوجهجدیقراربگیرندهاوطرح

هایشرهریلحرا ریزیژهدربرنامههایبرتربهدستآمدهبهطورویانرژیومنابعاولویت

 گردند.

یاصرلکرردیدوروقالربدررویکردهایحاکمدرمطالعاتامنیتاجتمراعیباتوجهبهاینکه -

رییتغیبرمبنا.رویکرداجتماعییاجتماعکردیروویمکانریغکردرویقابلشناساییاست:

-شرکلیاجتماعیاهتوسعهاییاخالقهایییآموزشوراهنما،یشخصهایزهیوکاهشانگ
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یوبرهجرایگذاربررفتارافررادرابررسرریوعواملتاثیبستراجتماعکردیرونیگرفتهوا

ماننردمراقبرتیمباحثاصرفی؛موضعاییمکانکردی.رودهدیراهد قرارمنیجرم،مجرم

-بنظررمری.ردگییفضامالکقرارمدمانیوچیونحوهطراحیعینظارتطبشیبهتر،افزا

ییبهتنهراهاکردیرودونیازاهریکدرحوزهشهریبرخال مطالعاتصورتگرفتهرسد

پیشرنهاد.نخواهنردبروداجتماعینظامشهریایرانتیامنآیندهمطالعاتجامعیپاسخگو

هرایایرنهمانطورکهدرابعادشراخصآیندهشهرییاجتماعتیامنمطالعاتدرگرددمی

ارتکرابجررمرایافررادبررازهیرهرمانگکردیدورونیدرستاقیتلفپژوهشاحصاءشدبا

ازیریجلروگیالزمبرراهاییریشگیپیطیموانعمحقیوکنترلکردوهمازطرییشناسا

.ردیصورتگیناامنجادیجرموا

فرراوانموضروعباتوجهبرهضررورتواهمیرتگرددهایآتینیزپیشنهادمیبرایپژوهش -

گرردددرادامرهایرنپرژوهشبرهامنیتاجتماعیدرنظامشهریآیندهایرانپیشنهادمری

هایتبیینشدهدریکمطالعرهمروردیشاخص،هاتروآزمونسنجهمنظورشناساییدقیق

شهریبهآزمونگذاشتهشودتاضمنتاییدنتایجاینپژوهشابعرادپنهرانموضروعراکره

بتنیبرمحلموردمطالعهباشداحصاءگردد.کناستممم
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