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آیندهپژوهی امنیت اجتماعی در نظام شهری ایران:
شاخصشناسی برای تبیین ،سنجش و اولویتبندی

1

رسولافسری 
مصطفیبهزادفر*2
3
رضاخیرالدین
چکیده
هیچ عنصری برای پیشرفت ،توسعه و شکوفایی استعدادهای یک جامعه مهمتر از عنصر امنیت و
تأمین آرامش در جامعه نیست .توسعه اجتماعی و خالقیت بدون امنیت مکان ناممکن خواهد بود.
بررسی مفهوم و  تبیین شاخصهای امنیت اجتماعی به عنوان یک ابزار مفید برای سیاستهای
عمومی و تصمیمگیری در امور شهری بودهو یک ضرورت اجتناب ناپذیر است .تبیینوتوصیف
امنیت اجتماعی نظام شهری در آینده میتواند از بروز انواع ناهنجاریهای اجتماعی بکاهد .این
پژوهش با واکاوی و تدوین ابعاد تبیینکننده امنیت اجتماعی نظام شهری ایران از منظر
آیندهپژوهی برای پاسخ به این سوال که کدام تعریف و نظام شاخصسازی برای تبیین امنیت

اجتماعی در نظام شهری ایران مناسب است ،از روش توصیفی– تحلیلی ،تحلیل عاملیاکتشافی و
تحلیل شبکهای استفاده میکند.ابزار تحقیق نیز بدین شرح میباشدکه ،ابتدا منابع کتابخانهای و
پایگاههای مجالت تخصصی مرتبط با حوزه امنیت و طرحهای پژوهشی انجام شده توسط
سازمانهایمرتبطموردجستجوومطالعهقرارگرفته،سپسباتحلیلمطالعاتانجامشدهوتدقیق

و تبیین آنها شاخصهای اصلی عمومی احصاء گردید.بر اساس یافتههای تحقیق ،ابعاد اصلی برای
سنجش امنیت اجتماعی در نظام شهری ایران شامل بُعد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،سیاسی،
امنیت جانی و ناموسی ،دینی و اسالمی ،زیست محیطی و محیطی (کالبدی-فضایی) میباشد که
سکونتگاههای شهری احصاء گردیدند.در نهایت بر

بر اساس مؤلفهها و شاخصهای کاربردی در 
اساس تلفیق تحلیل عاملی و تحلیل شبکهای اولویتبندی مؤلفهها و شاخصها در نظام شهری
آیندهبهدستآمد.
واژههای کلیدی:
آینده پژوهی ،امنیت اجتماعی ،نظام شهری ،شاخصهای تبیین و سنجش امنیت اجتماعی.
.1دانشجویدکتریشهرسازی،دانشکدهمهندسیمعماریوشهرسازی،دانشگاهعلموصنعتایران.
.2استادگروهشهرسازی،دانشکدهمهندسیمعماریوشهرسازی،دانشگاهعلموصنعتایران.
.3دانشیارگروهشهرسازی،دانشکدهمهندسیمعماریوشهرسازی،دانشگاهعلموصنعتایران.
Email: behzadfar@iust.ac.ir



*نویسندهمسئول :
**اینمقالهمستخرجازرسالهدکتریآقایرسولافسریبهراهنماییدکترمصطفیبهزادفرودکتررضاخیرالدیندر
گروهشهرسازیدانشگاهعلموصنعتایراناست.
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مقدمه
مولفههایاصلیدرسررزندگیوحیراتفضراهایشرهریافرزایشامنیرتفضراازنظرر
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میدهد.بدونتردیدهیچعنصریبرایپیشررفت،
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تصمیمگیرانامورامنیتیوانتظامیتبردیلشردهوازسرویدیگررترامینامنیرت

مسئوالنو
اجتماعیدرشهرهابرهعنروانیکریازارکراناساسریامنیرتداخلریبرودهونظریرهپرردازان
دریافتهاندتضمینامنیتیککشورکهعمدتاناظربرامنیتوکاربرددرستنهادهایدفراعی-

امنیتیدرکشوراست،درگروفراهمآوردنامنیتاجتماعیاست.بههرمیرزانمولفرهامنیرت
مولفههانقشبیشتریداشتهباشرد،امنیرتملریپایردارتروبالنردهترر
اجتماعیدرمیانسایر 
واقعگرایانهبرهموضروعامنیرتاجتمراعی
خواهدبود(گراوندونادی.)1:1395،اگرباعینکنو 
بنگریم،خرواهیمدیرددرشررایطیکرهبسریاریازجوامرعواجتماعراتممکرناسرتنگرران
مهمترین
ناامنیهایپیرامونخودمثلتمامیتارضیواستقاللسیاسیخودباشد،حادترینو 

میکند.امنیتاجتماعی،درسالهایاخیرر،در
ناامنیها،آناستکههویتجوامعراتهدید 

نوع
جدیتریقرارگرفتهاست.اینمسئلهبرایجامعر ایرانری
سطحملیوبینالمللی،موردتوجه 
ضرورتهارامیتواندرسهبعدجداگانهامامررتبطبرهیکردیگر

نیزاهمیتویژهایدارد.این
بررسیکرد:تهدیداتفرامرزی،فقداندانشبومیشردهدرحروز امنیرتاجتمراعیواهمیرت
یافتنابعادنرمامنیتبرابعادسرختآن(نصرری.)1390،بنرابراینبایردگفرتمقولر امنیرت
رهیافتهایسرنتیبراآنبرخرورد

سلیقهایو

روشهای
اجتماعی،موضوعینیستکهبتوانبا 
کرد؛بلکهبهدلیلپیچیدگیفوقالعادهآن،نیازمنردمطالعراتگسرترد برومیدربعردمفهروم
سنجشهایمستمرمیردانیبررایارزیرابیوضرعیتموجرودبرا

شاخصسازیوسپس

سازیو
شاخصهاومقایسهباگذشتهووضعیتمطلوباست.لرذامطالعراتامنیرتاجتمراعیونحروه

مییابد.ایندرحالیاستکرهبراوجرودانجراممطالعرات
سنجشآندرمناطقشهریاهمیت 
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شاخصهایجامعبرایتبیینامنیتاجتمراعیدرمنراطق

متعدددرحوزهامنیتشهری،هنوز
شهریاحصاءنشدهاست.حالسوالیکهاینپژوهشدرپیپاسخگوییبهآناسرتعبرارت از
امنیتاجتماعیدرنظامشهریچیست؟امنیتاجتماعیمتغیرتابع

ایناستکه،مفهوم بومی
استیااصلثابت؟شراخصهرایتبیرینوسرنجشامنیرتاجتمراعیدرنظرامشرهریایرران
شاخصهایامنیتاجتماعینظامشهری

اولویتهایاصلیبرای آیندهپژوهیوتبیین

کداماند؟

ایرانچگونهاست؟
مبانی نظری و پیشینههای پژوهش
مبانی نظری
1

امنیت :امنیت ازریشهالتین""Securesکهدرلغتبهمعنای"نداشتندلهرهودغدغهاست"
میباشدگرفتهشدهاست.معنایلغرویامنیرترامریتروانرهراییازخطرر،تهدیرد،آسریب،
اضطراب،هراس،نگرانیباوجودآرامش،اطمینان،آسرایش،اعتمرادوضرمانتدرنظررگرفرت.
امنیتازابتداییتریناصولدرجهتدستیابیبهاستانداردهایمطلوبآسایششهریاسرتو
اصوالکیفیتیرادربرداردکهدرآنشهروندانبدونهراسازهرگونهتهدیدانسرانسراختو
محیطساخت،اززندگیخروددرشرهرابررازرضرایتدارنرد(محمردیدهچشرمهوعیلیرزاده،
.)147:1396امنیتتوسطپژوهشگرانمختلفمتفاوتمعناشدهاست.امادرمجمروعباتوجره
میتوانگفتکه؛ابعادوماهیرتامنیرتدرسراختاراجتمراعی
بهماهیتمطالعهاینپژوهش ،
شهرها،بدونوجودیکنگرشمبتنیبرتحلیلجامعهوفضامشرخصنخواهردشرد.درحروزه
شهریبرایتبیینامنیتتنهاراهشناختبرومیامنیرتمراجعرهبرهمبرادیامنیرتوسرپس
میکندامنیرت
تعریفامنیتدردرونآنهااست.برایناساسهمانطورکهکارگر()1389اشاره 
گونهایدیگردید،نهیکمتغییرمستقلبلکهیکمتغییروابستهکهباتوجهبرهمرتن
رابایدبه 
میگرددکهمتناسبباتحولمرتن
میکند.آنگاهامنیتفرایندیاجتماعیارزیابی 
آنمعناپیدا 
نمیتواندرککرد.
مییابدوامنیترابدونمنظریاجتماعی 
آنتغییر 
مهمترازمفهومامنیت،موضوعاحساسامنیتاسرت.وجرود
ازطر دیگر؛درآیندهپژوهی 
امنیتدریکجامعهبههماناندازهمهماست،کهاحساسامنیتروانیدرآنجامعرهوحتری
بعضرریازکارشناسرراناحسرراسامنیررترادریررکجامعرره،مهررمترررازوجررودامنیررتدرآن
میدانند(کالهچیان.)2:1391،چراکرهممکرناسرتدرجامعرهایامنیرتازلحرا انتظرامیو


1

. Security

112

آیندهپژوهیدفاعی،سالپنجم،شماره،16بهار1399
فصلنامه 



پلیسیوجودداشتهباشد،ولیفرداحساسامنیتننمایدواگرمردمجامعرهایاحسراسکننرد
پدیدهامنیتکمرنگشدهیاکاهشیافتهاست،درنهایرتعردماحسراسامنیرترابرهعنروان
عدمامنیتتلقیخواهندکرد.درواقعسخندرایناستکههرآنچهامنمتصرورمریشرود،
بایدبتواندآرامشوفراغتذهنرافراهمکندیعنیپدیدآوراحساسیباشدکهفردرابهسروی
رهاییازبیموهراسرهنمونسازد.
امنیتاجتماعی:1میتوانگفتکهامنیتاجتماعیمبنایقضراوتدرمروردمیرزانوجرود
امنیتبهمفهومکلیدرجامعهبودهوتواناییدولتهاباآنسنجیدهمیشودزیرراایرنامنیرت
برایمردمیکجامعهملموسوعینیبودهومردمباآنبهطورروزمرهسروکاردارند.ازحیرث
نظریناهنجاریهایاجتماعی،قتل،سرقت،گسرترشمروادمخردر،گسریختگیهرایاخالقری،
منازعاتقومی،بحرانهایهویتدربحثامنیتاجتماعیمطرحمیباشرند.برهطرورمشرخص،
امنیتاجتماعینیزفارغشدنازتهدیدهایناشیازبحررانهویرت،ضرعفنهادهرایجامعرهو
کاهشناهنجاریهایاقتصادی،معیشتیوفرهنگیومسرایلمربرو برهبقراوبراالرفتننظرم
عمومیوحفظهویتهایاجتماعیتلقیمیشود(رجبلووهمکاران.)36:1395،دراینبعرداز
امنیتملیمواردیچوننهادهایاجتماعی،ویژگیهرایاجتمراعی،فرهنرگعمرومی،هویرت،
میگیرند.
دولتها،موردبحثقرار 
ارزشهاوایدئولوژییکجامعهوفلسفهوجودی 

دیدگاههای مختلف

بر اساس تعاریفی که ارایه شده است مفهوم امنیت اجتماعی نیز در 
متفاوت معنی شده است.باری بوزان 2و ال ویور 3تحت مکتب کپنهاگ اولین بار مفهوم امنیت
اجتماعی را مطرح کرده و انگیزه اصلی طرح این مفهوم را مبارزه با امواج تهدید آمیزی که
میدانند.اما درادامهمکسوینی4بانقد
میدهند 
هویتجامعهوگروه را درمعرضخطر قرار 
آثاربوزانوویوراین سوالرامطرحمیکندکه،چرادرمطالعاتامنیتاجتماعیبایدصرفابه
دغدغههای بی شماری که مردم دارند و کلیت

رویکردهای هویتی پرداخته شود.چرا در میان 
میشود.علیهذابراساسمطالعاتصورتگرفته
میشودبهمسئلههویتتوجه 
جامعهراشامل 
دیدگاههای مختلف مطرح شده در حوزه امنیت اجتماعی(بهویژهمهانیان )1394،به منظور

و
میتوان  6واژگان کلیدی را که مراد این پژوهش از امنیت
تعریف جامع و مانع از این مفهوم  
حرکتهای عمدی ( Intentiona

واژهها عبارتنداز :
اجتماعی است شناسایی کرد .این کلید  
1

. Societal Security
. Barry buzan
3
. Ole Waever
4
. Mc Sweeney
2
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 )Movementsتحوالت عادی(،)Normal Developmentاحساسامنیت (،)Sense of Security
گروههایاجتماعی()Social Groupsادراکمکانی()Place Perceptionوادراک
هویتافرادو 
زمان ( .)Temporalityبر اساس شرحی که گذشت و ماهیت تحقیق حاضر تعریف مد نظر این
پژوهش از مفهوم امنیت اجتماعی حالوآیندهعبارت است از«:تدارک و حفظ سالمت افراد
دغدغههای ذهنی شهروندان به منظور

یک جامعه شهری در مقابل اقدامات خشونت آمیز ،رفع 
گروههای مختلف نسبت به حفظ موجودیت(هویت)خود در برابر
ایجاد اطمینان خاطر افراد و  
تحوالتعادیواقداماتغیرعادی(تحرکاتعمدی)کهمستلزمتجربهناشیازحضوردرمکان
ومبتنیبرزماناست».
گونهشناسیمرزهایمفهومیامنیتاجتماعی:یکیازدشرواریهرایبحرثدربرارهمعنراو
مفهومامنیتاجتماعی،مرزهاونقا افترراقواشرتراکآنبراسرایرمفراهیممشرابهیچرون:
امنیتجمعی،1امنیتعمومی،2امنیرتملری،3ترامیناجتمراعی4وامنیرتانسرانی،5امنیرت
مهمتریناشتباهمتعار درموضوعامنیتاجتمراعی،خلرط
فردی،6جامعهامنیتی7است.شاید 
آنباموضوعتامیناجتماعیاست.درحرالیکرهایرندومفهرومدرمرجرعوگسرترهشرمول
تفاوتهایمهمیباهمدارند،هرچندداراینقا متشابهینیزهسرتند.ازنگراهبرایمرر،مفهروم

ارزشهایاساسیوجقوقیانسانیشرهروندانکرهحیراتجامعرهودنیرای
امنیتاجتماعیبر 
مدرنبرآنهااستواراست،داللتداردومعطو استبهرهاییافررادانسرانیازقترل،حمرالت
خشونتآمیزوسایرتهدیرداتمسرتقیمکرهسرالمتجسرمیآنهراراهرد قرراردادهاسرت
(.)Brimmer, 2006
پیشینههایپژوهش

مطالعهتحقیقاتگذشتهیکبخشعمدهازروشعلمیاستکهبهمحققکمرکمریکنردترا
بینشوسیعترینسبتتحقیقاتگذشتهوروندفعلیپژوهشخودبرهدسرتآورد.مرروریبرر
مطالعاتگذشتهنشانمیدهد،پژوهشهایصورت گرفتههریرکبرروجرهخاصریازامنیرت
اجتماعیتاکیدکردهوسازوکارهرایگونراگونیرابررایتحقرقامنیرتواسرتمرارآنتجرویز
کردهاند.درجدول()1بهبرخیازمهمترینآنهااشارهمیگردد.

1

. Collective Security
. Public Security
3
. Public Security
4
. Social Security
5
. Human Security
6
. Self security
7
. Security of Society
2
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جدول ( )1پیشینه تحقیقات انجام شده
کشور

مولف
1

یوسلیافندی 
()2019

اهداف

روششناسی

اندونزی تبیینتاثیرمولفرههرایدیرناسرالمدرایجراد تحلیلمحتوا/طرحدیدگاهاسالمبرهعنروان
پارادایمجدیدامنیتی
امنیتاجتماعی

تامکریستنس2
()2019

نروژ

تعیرینوشناسرراییعوامررلایجررادتعررادلبررین دلفی/تحلیلمحتواوتحلیلآماری
حقوقفردیوامنیرتاجتمراعیو نحروه نگراه
دولتمرداننروژیبهامنیتاجتماعی

جولیاالگوا3
()2018

روسیه

تعییناولویتهایدستیابیبهامنیتاجتمراع 
ی
جوامعیکهتحتتاثیرتوسعهنفتخامهستند

تحلیلمحتوا/تحلیلآمارهایرسمی

کاکاوندوهمکاران
()1398

ایران

تبیینرابطهبینهویتملیواحسراسامنیرت
اجتماعیدرشهرکرمانشاه

تحلیلتوصیفی/روشکمیوپیمایشی

بهرامبیات()1386

ایران

رسررالهدکتررری/بررسرریمتغیرهررایمرروثربررر روشتحقیقازنوعپیمایشریواطالعراتبره
وسیلهپرسشنامهجمعاوریگرددیدهاست
احساسامنیتدرشهرتهران

کارگر()1389

ایران

رسالهدکتری/بررسیتاثیرمولفههایفضاییدر بهروشاسنادیکتابخانهای،مقاالت،مشراهده
ومصاحبه/روشتحلیلفضایی
امنیتاجتماعیدرحاشیهکالنشهرتهران



وجه اشتراک تحقیق حاضر :در نتایج حاصل از پژوهشهای گذشته توجه به امنیت و
مؤلفههایتأثیرگذارآنوتحلیلمبانینظریحوزهامنیتحائزاهمیتاست.درجنبههایتبار

شناسی امنیت قابل تأسی بوده و در روند انجام این پژوهش مورداستفادهقرارگرفتهاند.نقطه
افتراق :پژوهشهای پیشین اگرچه از حیث تبیین و ترسیم مبانی نظری ،مفاهیم امنیت و
قابلیت تعمیم از وجاهت قابل قبولی برخوردارند ولی با جستجوهای صورت گرفته مشخص
میگردد  تعریفجامعیازامنیتاجتماعیدرنظامشهری،تبیینشاخصهای معر امنیت

اجتماعیدرشهرهاواولویتبندیشاخصهابانگاهآیندهپژوهیموردتوجهقرارنگرفتهاست.
لذاتعریفجامع وبومیامنیت اجتماعی درنظامشهری،تبیینشاخصهاوسنجههایامنیت
اجتماعی و همچنین اولویتبندی شاخصها با نگاه آیندهپژوهی مهمترین نوآوری و افتراق
پژوهشحاضربامطالعاتپیشیناستکهضرورتاجرایتحقیقحاضردرنظامشهریایرانرا
بهقوتخودباقیمیگذارد.
روششناسی پژوهش
میباشد.برای گردآوری اطالعات و دادهها
روش پژوهش در این تحقیق از نوع توصیفی –تحلیلی  
سازمانهایمتولی

طرحهایپژوهشی
کتابهایداخلی،خارجی ،
کتابخانهای(براساس 

نیزازدو 
روش
1

. Yusli, Effendi
. Tom Christensen
3
. Julia Loginova
2
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نامههایتهیهشدهدراینتحقیق
پرسش 

مجلهها)ومطالعاتمیدانیپرسشنامهاستفادهشدهاست.
و 
بینسهگروهخبرگان،کارشناسان،متخصصانتوزیعگردید(جدولشماره.)3دراینپژوهشبرای
تکمیل پرسشنامه طراحی شده هم از روش نمونهگیری هدفمند (بین خبرگان) و هم از روش
نمونهگیری تصادفی استفاده گردید .تعداد نمونه نیز باتوجه به روش تحقیق مورد نظر از روش
نمونهگیریهدفمند(مصاحبهبا20نفرازخبرگانحوزهامنیت)استفادهشدهاست.دربخشدوم
روشنمونهگیریبرایتوزیعپرسشنامههاروشتصادفیسادهبودهاست،نمونهموردنظر110نفر
انتخابوپرسشنامهبینآنهاتوزیعگردیدازاینمیانتعدادبازگشتپرسشنامهشامل  100نفر
بررسیهاو مطالعات انجامشده

پرسشنامه،بعداز

بودهاست.در پژوهشحاضربرایتعیین روایی 
پرسشنامه تصحیح و به تایید

پرسشنامه و مقایسه با کارهای پیشین در این زمینه ،

در مورد 
پرسشنامههاباآلفایکرونباخمحاسبهگردیدونتایجبیانگر

خبرگانوکارشناسانرسید.آزمونپایایی
ایناستکهابزارپژوهشدارایپایاییباالییاستآلفایکرونباخمیانگین0/820رابرایمتغیرهای
دادهها
کردهاند.برایتجزیهوتحلیل 
تحقیقنشاندادهوتمامیمولفههاضریبباالی0/70راکسب 
نیز از نرم افزار  SPSSو همچنین برای رتبه بندی عوامل ازنظر نخبگان،کارشنان و متخصصان از
مدل  F’ANP 1استفادهگردید .مدل  F’ANPبرای اولین بار توسط ( )Zebardast, 2013مطرح
میباشدو
شبکهای( )ANP3
میگردد،اینمدلترکیبیازتحلیلعاملیاکتشافی()FA2وتحلیل 
از سه مرحله تشکیل شده است (شکل شماره .)1در مرحله اول؛ شاخصهای نشان دهنده امنیت
اجتماعیبا مرورمبانی نظریاستخراج میشود ،متغیرهایشناسایی شدهاستاندارد سازیشدهبه
گونهایکهافزایشدرمیزانارزشمتغیرموجبافزایشپارامترهایامنیتاجتماعیخواهدشد.در

شاخصهای تبیین کنندهامنیتاجتماعیبرایاستخراجابعاد کلیدی و

ادامهتحلیلعاملیبرروی
متغیرهایاصلی آن انجام شده است.تحلیل عاملی یک روش پرکاربرد در تحلیل متغیرهای چند
میرود( Zebardast,
معیاره است که برای شناسایی ساختار پنهان میان متغیرهای پیوسته بهکار  
.)2013درواقعتحلیلعاملیتکنیکیاستکهکاهشتعدادزیادیازمتغیرهایوابستهبههمرابه
امکانپذیرساختهوهد آنرعایتاصلاقتصادی
صورتتعدادکوچکتریازابعادپنهانیامکنون 
صرفهجویی از طریق کاربرد کوچکترین مفاهیم تبیینکننده به منظور تبیین بیشینه مقدار
و 
فاضلنیاوهمکاران.)1393،درمرحلهدوم؛ازANP
واریانسمشترکدرماتریسهمبستگیاست( 

1

)تحلیلعاملیوفرایندتحلیلشبکهای( . Factor Analysis & Analytic Network Process
. Factor Analysis
3
. Analytic Network Process
2
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برای تشکیل یک مدل شبکهای براساس داد ههایی که از تحلیل عاملی در فاز اول بهدست آمده
شاخصهاپرداختهشود.

وزننسبی
استفادهمیگرددتابدینوسیلهاقدامبهاحتساب 
جدول( )2جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری
جنسیت

درصد

زن

%23

مرد

%77


کارشناسان

فاز دوم
فرایند تحلیل شبکهای()ANP
ساخت مدل شبکهای








بررسی وابستگی
درونی و بیرونی
تشکیل سوپر ماتریس

نفر
60


خبرگان

نفر
20


متخصصان

نفر
50

فاز اول
تحلیل عاملی()FA

انتخاب شاخص
انجام تحلیلعاملی و
استخراج ابعاد

شناسایی شاخص-
های هریک از ابعاد

محاسبه شاخصها

شاخصهای امنیت
اجتماعی

شکل ( )1فلوچارت مدل F’ANPترکیبی

مطالعه،بررسیوسنتزمعانی،مفاهیم،دیردگاههراونظریرههرایمطررحدرزمینرهامنیرت
اجتماعیدرنظام شهری ایرانحاکیازآناستکهامنیتاجتماعی،حاصرلتعامرلوکرنش
متقابلمحیطواجتماعدربسترزماناست.اینمفهومازیکسومتاثراززمینرههرایعینریو
ظاهریمحیطنظیرکالبد،طرح،منظر،فرم،کالبداستوازسویدیگر،ریشرهدرتجربرههرای
ذهنیهمچوناحساستعلق،میزاناعتمراد ومشرارکتمرردمدارد.بردینمعنرا،کرهامنیرت
مقولهایازپیشتعیینشدهنیستبلکهازتعاملانسرانبرامکرانزنردگیوتبلرورو
اجتماعی 
میآید.درحقیقتبرایفهموتبیینبعدذهنیودرونریامنیرت
تجربهآندربسترزمانپدید 
اجتماعییعنیاحساسامنیتاجتماعیبایدرویکردیروانشناختی–اجتمراعیرااتخراذکررد.
چوناینمفهومدرسطوحفردیودرحروزهروانشرناختیونیرزدرسرطحجمعریودرحروزه
جامعهشناسیوهمدرظر محرلزنردگی(مکران)شرکلمریگیررد.ایرناحسراسناشریاز
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تجربههایمستقیموغیرمستقیم،عینیواکتسابیافرادازشررایطواوضراعمحریطپیرامرونی

است.براساسمبانینظریوتجربیپژوهشمیتوانگفرتشرکلگیرریامنیرتاجتمراعیدر
شهرهابراساسدونوعادراکدرونی(بعدذهنری)وادراکبیرونی(بعردذهنی)شرکلمریگیررد
(بوزان ،1378،مهانیران،1394،کرالهچیران،1391 ،حاجیرانی،1395،تراجبخشوهمکراران،
.)1394ادراکفرآیندیاستکهدرواقعوظیفهیشناختمحیطاطرا انسانرابرعهردهدارد
هرفضابهرغمموجودیتخارجیمستقل،درفرآیندادراکبهپدیدهایذهنیتبدیلمیگرردد
وانساندراینفرآیندازتصویرادراکیوذهنیخودبهرهمیجوید(.)Komeyli, 2008:171در
اینپژوهشنیزدرتدوینشاخصهایامنیتاجتماعینظامشهریآیندههمبعددرونیوهرم
بعدبیرونیازادراکامنیتاجتماعیموردتاکیداست.همچنینبراساسمطالعاتیکهتراکنون
صورتگرفتهاست( ،Newman, 1973, Crawford, 2006, Pottharst & Koneke, 2013پرور
جعفر وهمکاران( ،)1387تاجبخشوهمکراران()1392وپرورجعفروهمکراران() )1387در
شکلگیریامنیتاجتماعیشهرهاچهارعاملکلیدیشناساییشدهاندکرهعبارتنرداز:مولفره
مکان،زمان،اجتماعومتغیرهایزمینهشناختیکهدرادامهشاخصهابالحا اینچهاربعردو
تدقیقپژوهشاحصاءمیگردند.لذامدلمفهومیاولیهپژوهشبراساسدیدگاهپژوهشگرانبه
عواملموثربرشکلگیریامنیتاجتماعیدرشهرهامیپرردازد(شرکل)2هرچنردایرنمردل
پیشنهاداولیهبراساسمطالعاتپیشینبودهودرادامهمولفههاوابعادارایهشدهآندقیقتررو
تکمیلترمیگردند.
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مفهوم امنیت 
اجتماعی
ادراک برونزا


سکونت
مدت 

زمان

فرایند شکل 
گیری
امنیتاجتمااعی در
شهرها 


متغییرهای زمینه

بعد
عینی

محیط

ادراک درونزا

بعد
ذهنی

اجتماع

شناختی
فرم کالبد
کیفیت محیطی
وضعیت کمی و کیفی خدمات

مشارکت اجتماعی

سن
جنس
تحصیالت
پایگاه
اقتصادی

حس تعلق به مکان
هنجارهای اجتماعی
هماهنگی ساختار اجتماعی

وضعیت شبکه حرکت
آگاهی عمومی

ادراک و سازگاری
منظر شهری

روابط اجتماعی
اعتماد اجتماعی

شکل ( )2مدل مفهومی اولیه پژوهش

تجزیه و تحلیل دادهها
آینده پژوهی عوامل ایجاد امنیت اجتماعی در نظام شهری ایران
شاخصهای امنیت اجتماعی

مولفهها و

تبیین

تکنیکهای پیچیده و بکار بستن متدولوژی

دهههای اخیر روز به روز نیاز به استفاده از 
در  
میشود .در این راستا در بسیاری از مطالعات کیفی نیز برای
دقیق تحقیق ،بیشتر احساس  
سنجشوتوجهبهزوایایمختلفپژوهشنیازمنددادنصورتکمیبهمفهومهستیم.دراین
اندازهگیری برای تک
گونهای که قابلیت  
حال برای صورت کمی دادن به مفهوم مورد نظر ،به  
نتیجهگیری کلی میسر باشد ،الزم است به ترکیب و
تک واحدهای نمونه وجود داشته و نهایتا  
شاخصبندی یا

ادغام معرفهای گوناگون برای هر مفهوم دست زد به این کار اصطالحا 
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شاخصسازی گویند.شاخص به محقق کمک میکند تا مفاهیم انتزاعی را کمی نموده و در

نتیجه قابل ارزیابی و پایش کند (مهانیان .)144:1394 ،در این راستا مهمترین موضوع در
مفهومامنیتاجتماعیوترسیموضعیتآیندهنظامشهریایراندربعدامنیتاجتماعیتبیین
شاخصهاوسنجههااست.
براساس مبانی نظری و مطالعاتی که تاکنون در حوزه امنیت اجتماعی به طور عام انجام
پرداختهاند.صمد

حوزههای مختلف 
شده است پژوهشگران به بررسی ابعاد امنیت اجتماعی در  
بگه جان در پژوهش خود به بررسی بعد مالی امنیت اجتماعی پرداخته و منظور از احساس
میکند که ،دارایی و اموال افراد تا چه حد در امنیت
امنیت اجتماعی مالی را این گونه تعریف  
بگهجان .)73:1384،برخی از
نمیگیرند (صمد  
داراییها مورد تهدید قرار  

است و این 
پژوهشگران به بعد جانی امنیت اجتماعی پرداخته و آن را هرگونه تهدیدی که بر علیه جان
میکنندشرایط
میدانندوعنوان 
میبرد 
انسانهاوجودداشتهباشدوامنیتجانیآنهاراازبین 

امنیتجانیشرایطیاستکههیچگونهتهدیدیبرعلیهجانافرادجامعهوجودنداشتهباشد.
نظم ،امنیت و آرامش اجتماعی
به نظر اندیشمندان مسلمان ،ایمان در شکل درست آن مقوی  
میتوانندزمینهرابرایتحققنظماخالقیو
آموزههایدینیوعملبهآنها 
است.درونیکردن 
امنیتروانی-اجتماعیفراهمکنند(غفاری.)33:1390،
پژوهشهایپیشینیکیدیگرازابعادموردتاکیددردستیابیبهامنیتاجتماعیراتوسعه

شورهزار
فرهنگی و امنیت فرهنگی میدانند.چرا کهمعتقدند بذر ارزشمند فرهنگ در زمین  
نمینشیند(صالحی.)56:1387،
نمیرویدوبهبرگوبار 
ناامنیهرگز 
از دیگر موضوعات مهم در ایجاد نا امنی اجتماعی/امنیت اجتماعی ناامنی ناموسی است.
احساس امنیت قضایی و انتظامی از دیگر ابعاد مدنظر پژوهشگران برای جلوگیری از ایجاد نا
امنیاجتماعیبودهاست.
ازدیگرمفاهیمتاثیرگذاردرامنیتاجتماعیشهروندانموضوعسرمایهاجتماعیآنهااست.
جامعهای مطرح

شاخصههای رشد و توسعه در هر 

مهمترین 
سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از  
پدیدههای مدرن ،توانسته است
است.سرمایه اجتماعی به دلیل توانایی در توضیح بسیاری از  
جایگاه مهمی را در ادبیات علمی جهان کسب نماید.شر الزم برای پیشرفت جامعه ،توسعه
همه جانبه ،ایجاد روابط گرم ،گسترش انسجام اجتماعی ،بسط مشارکت اجتماعی و اعتماد
متقابلاجتماعیودرنهایتامنیتاستکهمتاسفانهدرکشورهایدرحالتوسعهکمتربهاین
مقوله توجه میشود .باتوجه به مطالعاتی که در خصوص بررسی و تحلیل میزان سرمای 
اجتماعی در مناطق شهری و روستایی انجام شده دیدگاههای مختلفی درخصوص مفهوم
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سرمایه اجتماعی ارایهگردیدهاست.لین ( )2001سرمایه اجتماعی را منابع نهفته در ساختار
اجتماعی میداند که با کنشهای هدفمند قابل دسترسی یا گردآوری است (.)Lin, 2001:29
تاجبخش و همکاران ( )1394سرمایه اجتماعی را هنجارها و شبکههایی که امکان مشارکت
مردم در اقدامات جمعی را به منظورکسب سود متقابل فراهم میکنند و با شیوههایی همچون
سنجشسطحاعتماداجتماعیوسطوحعضویتدرانجمنهایمدنیرسمییاغیررسمیقابل
اندازهگیریاندمیدانند(تاجبخشوهمکاران.)160:1394،
از دیگر ابعاد مهم و تاثیر گذار در کاهش یا افزایش میزان امنیت اجتماعی بعد
محیطی(کالبدی و فضایی)امنیت است.امنیت ارتبا مستقیمی با فضا و ساخت شهری دارد
میگرددودرآنیک
کهیکیازرویکردهایجدیددرشهرسازینیزبهعنوانشهرایمنمطرح 
فضای شهری مناسب تا حد زیادی تامین کننده امنیت و فضای نامناسب از بین برنده آن و
ویژگیهای محیطی در

آسیبها و معضالت اجتماعی است .اهمیت و تاثیر 

زمینهساز انواع 

احساسامنیتتاناامنیبهحدیاستکهامروزهیکیازمهمترینرویکردهادر کاهشجرائم،
رویکرد موقعیتی -مکانی به جرم است .طرفداران این رویکرد معتقدند که با استفاده از این
میتوانازوقوعجرمجلوگیریکرد،اینروشبرزمینهومکانوقوعجرمبیشازکسانی
روش 
میشوند ،تمرکز دارد و معیارهای موقعیتی– مکانی ،خصوصیات کالبدی،
که مرتکب جرم  
میدهد ( .)Clarke,1997:4بنابراین شهرها هم
فضایی و روان شناسانه محیط را مدنظر قرار  
میباشند که هم جاذبه و هم دافعه ایجاد میکند
محل ترس و تمایل و هم تهدید و فرصت  
میشود بیش از فرد خطاکار ،محیط
(.)Siebel & Wehrheim, 2003در این رویکرد سعی  
تشویق کننده جرم بررسی شده و با اعمل برخی اصالحات طراحانه ،برنامهریزی و ضوابط و
مهمترین دیدگاههای مرتبط با کاهش فرصت وقوع جرم و
قوانین پیشگیری قبل از وقوع کرد .
ایجاداحساسامنیتاجتماعیازطریقمحیطعباتنداز:
مکتب شیکاگو (بوم شناسی):اولین مطالعات جغرافیای بزهکاری در شهرها به شیوه عملی
اندیشههای اکولوژی اجتماعی شروع و به دست

بهرهگیری از 
از نیمه اول قرن نوزدهم و با  
اندیشمندانمکتبشیکاگودراوایلقرنبیستمادامهیافت(شماعیوهمکاران.)46:1391،در
واقعبومشناسیجنایییااکولوژی،تأثیرزیستگاهفردیومحیطزیستفرددررفتارمجرمانه،
میدهد .در ادامه با رشد شتابان شهرها و افزایش بی رویه جرم و
فرد را مورد مطالعه قرار  
مکانیجرایم شهری گسترش یافت .این امر باعث شد تا

بررسیهای 

جنایت در آنها توجه به 
نظریهها و رویکردهای مکانی جدیدی در این زمنیه
ابزارهای تحلیل فضایی ،توسعه یافته و  
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مهمترین این رویکردها کهدرترسیمآیندهمطلوبامنیتاجتماعیکمکمی-
مطرح گردد .
کنندعبارتنداز:
تئوری چشمان خیابان (جین جیکوبز) :ریشه تئوری پیشگیری از جرم از طرق طراحی
میتوان در نظریات جیکوبز جستجو کرد.وی در کتاب "مرگ و زندگی شهرهای
محیطی را  
برنامهریزی شهری در دورران
سیاستهای  

بزرگ آمریکا" مخالفت و اعتراض خود را نسبت به 
مینماید ( .)Drags & Crime, 2013:15وی معتقد است مشکل عدم
پس از جنگ مطرح  
شهرها،گروههایجمعیتیبزهکاریافقیرنیست،بلکهنقا شهری،ازنظر

امنیتبسیاریازنقا 
فیزیکی قادر به اعمال امنیت و سرزندگی ناشی از آن نیستند (جیکوبز .)32:1386 ،جیکوبز
نمیشود،ولیباحضورپلیس
بیانمیکندکهآرامشمحیطشهریابتدابهوسیلهپلیستامین 
میشود.آرامشمحیطشهریدرابتدابهوسیلهشبکهناخودآگاهوپیچیدهاجتماعیو
ضروری 
میشود(شکوریاصل.)81:1395،
استانداردهایموجودمیانمردمحفظ 
نظریه پیشگیری از جرائم با استفاده از طراحی محیطی:عبارت  CPTEDاولین بار در سال
 1971توسط جفری  ،جرم شناس دانشگاه ایالت فلوریدا با انتشار کتابش به همین نام به کار
برده شد.بر اساس مطالعات انجام گرفته در رویکرد  CPTEDچهار بعد اصلی موثر در امنیت
عبارتند از:عامل کالبدی ،عامل کارکردی ،عامل اجتماعی -اقتصادی و عامل ادراکی و روانی.
ایده اصلی این رویکرد در این است که محیط فیزیکی میتواندنقشمهمیدرپیشگیریاز
میتوان گفت ،این رویکرد طراحی و استفاده مناسب از محیط ساخته شده
جرایمداشتهباشد  .
برای کاهش یا جلوگیری از جرایم و ترس از وقوع جرم است که به بهبود کیفیت زندگی منجر
میگردد(پورجعفروهمکاران.)73:1387،
نظریه فضاهای قابل دفاع (اسکار نیومن):اسکار نیومن در سال  1972نظریه فضای قابل
دفاعرامطرحکرد.ویباتحلیلعواملکالبدیواجتماعیموثردرجرمدربیشاز100پروژه
ساختمانی شهر نیویورک نتیجه گرفت که وجود رابطه میان اشکال مختلف طراحی کالبدی و
الگوهای جرم قطعی است (صالحی.)130:1388،نیومن رابطه بین میزان جرم و جنایت بسیار
مکانها
میرسدکهمیزانجرموجنایتدر 
باالوطراحیرابررسیکردهاستوبهایننتیجه 
شدهای که به شکل بسیار ضعیفی از بازرسی دقیق عمومی دور نگه داشته
و فضاهای منزوی  
مکانهایی که میزان بسیار باالیی از نظارت محلی در آنها
شدهاند ،در باالترین حد است و در  

وجود دارد و احساس وحدت و همبستگی مردم باال است ،جرم و جنایت بسیار پایین
است( .)Newman,1973برای نیومن فضای قابل دفاع عبارت است از اصطالحی جایگزین برای
فرصتهای

طیفی از سازوکارها ،مرزهای نمادین و واقعی که مناطق نفوذ را تعریف کرده و 
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میبخشند (قالیبا و همکاران1389 ،به نقل از نیومن (.))1973در حقیقت
نظارت را بهبود  
نیومن با طرح این رویکرد معتقد است با استفاده از سازوکارهای نمادین و شکل دادن به
میتوانیکمحیطراتحتکنترلساکنانشقرارداد.
عرصههایتعریفشده ،

پنجرههای شکسته (ویلسون و کلینگ):این نظریه معتقد است ،یک پنجره شکسته

تئوری 
پنجرهها مشکلی ایجاد

نمیدهد و شکستن بقیه 
نشان از آن دارد که هیچ کسی اهمیت  
میکنند که رفتارهای
محلهایی رشد  
نمیکند .به عبارت دیگر ،جرمهای خیابانی جدی در  

قدیمیاشبهعنواننگهبانعلیهبرهمزدننظم

ناهنجارهیچبازخوردیندارند.اگرپلیسنقش
میشود.ولی به محض اینکه پلیس نقشخود را در نگهداری
را نگه دارد ،جامعه نیز شکوفا  
نقاشیهای خیابانی گزارش شنوند ،ولگردها و اوباش

کاریها و 
نظم رها کند ،زمانی که خراب 

میپاشند و
کنترلهای اجتماعی نیز از هم  

پنجرههای شکسته تعمیر نگردند ،

کنترل نشوند و 
مییابند که رشد کنند( .)Alford, 2012:1257این تئوری به نوعی
جرائم جدی فرصت این را  
به مقوله پیشگیری از جرم با تاکید بر روی آگاهیسازی ساکنان از رفتارهای غیر عادی و
میپردازد.
مشکوکوحفاظتازمحیط 
نوشهرگرایی :مقابله شهرگرایی نوین با جرم بر دو مورد متمرکز شده است .نخستین و
کاربریهای

مهمترین مورد ،تمرکز بر نفوذپذیری الیههای جامعه در یکدیگر و دومی تمرکز بر 

طرحهاییکهدرآنخودروهاازاهمیتکمتری
مختلطاست.البتهشهرگرایینوینمدعیاست 
میشوند ساکنان و غریبهها با
شدهاند ،موجب  
خانهها منتقل  
برخوردارند و به محوطه پشت  
یکدیگر بدون مزاحمت این خودروها مراوده داشته باشند .این امر نه تنها موجب افزایش
میشود ،بلکه باعث افزایش واکنش نسبت به اعمال
همسایهها  

صمیمیت ،به خصوص میان 
مجرمانهدربارهیکدیگرخواهدشد(.)Schneider & Kitchen, 2007: 46
باتوجهبهمطالبارایهشدهمیتوانگفتامنیتاجتماعیاز یک سو ،حالتی روانی است و
جنبه ذهنی دارد و از سوی دیگر یک برایند و تولید اجتماعی است .استدالل این است که
موقعیت و شرایط زندگی خود بر

مقولهای است که به ذهنیت و قضاوت افراد از 
احساس  ،
میکند ،او منفعالنه آنها را نمیپذیرد،
میگردد و زمانی که اطالعات مختلف انسان را محاصره  

نمیتوان انتظار داشت که از محیطی که در نظر شهرساز و
میپردازد لذا  
بلکه به گزینش آنها  
معمارمطلوبوامنقلمدادمیشودیابرعکسناامن،سایرافرادآنمکاننیزتعبیروتفسیری
مشابهداشتهباشندچراکهانسانبرایمعنادادنوتفسیراطالعاتومحیطیبهتجاربودانش
قضاوتها در خالء روی نداده و کنشگر در خالل

قبلی خود بسیار وابسته است.همچنین این 
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میشود حال در این میان یکسری
کنش و تعامالتی که در جامعه و با افراد دیگر دارد ،تولید  
زمینهشناختی از قبیل ،سن ،جنس و تحصیالت نیز موثر خواهند بود .اینپژوهش
متغیرهای  
کلنگرانه و مستمر وارد مطالعه شده و مجموع عوامل موثر در ایجاد آینده امنیت
به صورت  
اجتماعیدرنظامشهریموردتوجهقرارمیگیرد.ایننوعتلقیازامنیتاجتماعیدرواقعهم
ارز و در راستای فهم جدید از توسعه ،یعنی بهزیستی است.نگاه کالسیک و سنتی به توسعه و
امنیت ،آن را با رشد اقتصادی و اقدامات انتظامی دولت برابر میداند ،اما نگاه ترکیبی و چند
ارزشهایغیرمادیرادربهزیستیافرادبرجسته
وجهیدرفهمتوسعهوامنیت،سهمعواملو 
میسازد.برایشناساییمتغیرهایتبیینکنندهموضوعامنیتاجتماعی،بابررسیدقیقمتون

نظری و تجربی مرتبط؛ و باتوجه مطالعات صورت گرفته(به ویژه پژوهش مهانیان )1394،و
شاخصهای تبیین کننده امنیت اجتماعی در

دیدگاه پژوهشگران مختلف و تدقیق پژوهش 
قالبجداولزیر،تدوینشدهاست.
براسراسمطالعراتصرورتگرفتره( Osberg & sharpe, 2010, OECDS, 2013؛ روحاانی
1389؛ مهانیان )1394وتدقیقپژوهشگرشراخصهرایتبیرینکننردهامنیرتاجتمراعیدربعرد
اقتصادیبهشرحجدول()3ارایهمیگردد.

جدول ( )3شاخصهای تبیین کننده امنیت اجتماعی در بعد اقتصادی


بعد :اقتصادی
شاخص
نرخبیکاری
نرختورم
امنیتشغلی
اطمینانازتآمینمخارجزندگی

منطقشاخص
نرخبیکاریپاییننشانگریکجامعهبااقتصادباثباتاست.
نرختورمپاییننشانگریکاقتصادباثباتاست.
امنیتشغلیباالیافرادیکجامعهنشانگرثباتاقتصادیجامعهاست
اطمینانخاطرشهروندانازتامینمخارجاساسیزندگینشانگرثباتاقتصادیجامعهاست

ضریبجینی

نشاندهندهتوزیعدرآمددریکجامعهشهریاست،هرجقدرکمتروبرهصرفرنزدیکتررعردالت
اقتصادیبیشتروطبعآنمیزانامنیتاجتماعیباالترخواهدبود.

نسبتهزینهدهکها

هرچقدرایننسبتکمترباشدبیانگرعدالتاقتصرادیدریرکجامعرهشرهریونتیجتراارتقرای
امنیتاجتماعیاست.

سرانهتولیدغذا

سرانهباالیتولیدغذاباعثکاهشفقروگرسنگیشدهکهاینمسببارتقرایامنیرتاجتمراعی
است.

سرانهمخارجتحقیقوتوسعه

باالبودنسرانهمخارجتحقیقوتوسعهدرحوزههایتولیدفنراوری،بنیرادیو...باعرثمریشرود
جامعهشهریبهطورطبیعیبهسمتیحرکتکنردکرهازمحصروالتوفنراوریهرایتحقیرقو
توسعهکسبثروتبیشتریداشتهباشد

سرانهسرمایهگذاری

نرخباالیسرانهسرمایهگذاریبیانگرتولیدوانباشتبیشترثروتدریکجامعهشهریبرودهکره
تاثیرمستقیمدرارتقایامنیتاجتماعیدارد.

درآمدسرانه

درجامعهشهریکهدرآمدسرانهباالست،بالتبعثروتبیشتروامکانبهررهمنردیازرفراهبیشرتر
بودهواینباعثارتقایاحساسامنیتاجتماعیمیشود.
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بعد :اقتصادی
شاخص

منطقشاخص

انباشتسرمایهثابت

درجامعهشهریکهسرانهانباشتسرمایههایثابتبیشترباشد،نسبتبهمواقعبحرانمقراومترر
خواهدبودواینتاثیرمستقیمدرارتقایامنیتاجتماعیدارد

تواناییمالیبرایخریدمسکن

تواناییباالیافرادیکجامعهشهریبرایتامینامکاناتاساسیخرودمثرلمسرکن،ماشرینو...
باعثمی شودفردازپایگاهاقتصادیخودارزیابیبهتروخشنودتریداشتهومیرزانرضرایتمندی
افرداباالتربروداینموضوعبرارتقایامنیتاجتماعیتاثیرمیگذارد.

ارزیابیفردازطبقهاقتصادیخود

هرچقدرارزیابیذهنیفردازپایگاهاقتصادیخودبهترباشدمیزانتمایلبهمشارکتدربرنامهها
بیشتروعدمتمایلبهشرکتدرشورشهاو...کهایندرارتقایامنیرتاجتمراعیجامعرهشرهری
تاثیرگذاراست.

پارکماشیندرخیابان

هرچقدرمیزاناعتمادافرادبهیکدیگروهمچنیننسبتبهامنیتداراییهایخرودمثرلماشرین
بیشترباشدبهراحتیوبااطمینانخاطرماشینخودرادرخیابانپارکمیکنند.

خالیگذاشتنمنزل

هرچقدرمیزاناعتمادافرادیکجامعهشهرینسبتبهامنیتدارایریهرایخرودبیشرترباشردو
اطمیانخاطرداشتهباشندکهدرهرصورتداراییآنهاحفرظمریگرردددیگرردلهررهازخرالی
گذاشتنمنزلخودرانخواهندداشتواینباعثارتقایمیزاناحساسامنیتاجتمراعیخواهرد
شد.

ترسازکیفقاپیوبههمراه
داشتنپولنقدبهمقدارزیاد

 عدمترسازکیفقاپیوبههمراهداشتنپولنقدیزیادبیانگراعتمادافرادیکجامعرهشرهری
است

سپردنسرمایهخودبهفردیا
سازماندیگر

درجامعهشهریکهشهروندانبهراحتیوبااطمینانخراطرسرپردهخرودرادراختیرارفرردیرا
سازماندیگرقرارمیدهندنشانگرامنیتاجتماعیباالاست.

آراستنکودکانبهزیورآالتدر
خارجازمنزل

اطمیانخاطرخانوداههانسبتبهحفظجانومالکودکانخوددرخارجازمنزلبیرانگرارتقرای
احساسامنیتاجتماعیدریکجامعهیشهریاست


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

،and Yamagata(2014)Sharifiترابی(،)1380علیپورانوریان،)1393(،شریفنیاوزبردست
(،)1391حبیبیوهمکراران(،)1392ازکیراوهمکراران(،)1385لطفریوهمکراران،)1392(،
غفاری(،)1390تاجبخشوهمکاران()1392وپورجعفروهمکاران())1387وتدقیقپژوهشگر
شاخص هایتبیینکنندهامنیتاجتماعیدربعدفرهنگیواجتماعیبهشرحجدول()4ارایره
میگردد.
جدول ( )4شاخصهای تبیین کننده امنیت اجتماعی در بعد فرهنگی و اجتماعی
بعد :اجتماعی و فرهنگی
مولفه





شاخص

منطقشاخص

اعتماد بهدیگران(اعتمادبره،اعتمرادبره اعتمادازمولفههایمهموازاساسیترینمولفرههرای
سرمایهاجتماعیاست
دوستان،اعتمادبههممحلهایهاو)...
استفادهازاینترنتودسترسیبهشبکه-
هایاجتماعیمجاز

-------

مکالمهبادوستانوآشنایان،تبادل

-------
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بعد :اجتماعی و فرهنگی
مولفه

اطالعاتواخبارمختلف



سرمایهاجتماعی 
(اعتمررراد،آگررراهیعمرررومی،
احسررراستعلرررقاجتمررراعی،
مشارکتوروابطاجتماعی)

آشناییبهوظایفسازمانهایمختلف

-------

دنبالکردناخبارمربو بهمسایل
روزمره

-------

احساسمسئولیتدرقبالبهداشتشهر

-------

دقتنظردراستفادهازخدماتشهری

-------

احساستعلقمکانی

-------

شرکتدرحلمعضالتموجوددرشهر

-------

همکاریدرکارهایگروهیوجمعی 

-------

مشارکتدرتامینهزینههایخدمات
شهری

-------

مشارکتدرتهیهطرحهایشهری

-------

رفتوآمدباهمسایهها

-------

برخورددوستانهبامردمدرسطحشهرو
ارتبا بادیگراندرجمع

-------

ارتبا باگروههایوانجمنهایمحلی
مثلمسجد،بسیج،شورامحلی

-------

حسمکان




انسجاماجتماعی



مولفههایجمعیتی

بهداشتوامیدبهزندگی

مصر فرهنگی


شاخص

منطقشاخص

تجربیعاطفیومعنویخاصهرفردنسبتبه
محیط

اختالفاتودرگیریهایقومی

هراندازهمیزاناختالفاتقومیکمتررباشردانسرجام
بیشترومتقابالناامنیاجتماعیکمترخواهدبود

مشارکت

مشارکتدرامرورخیریرهوهمکراریدرکمرکرسرانیبره
دیگران

هنجارهایغیررسمیحاکمبرمحله

منابعرفتاریخودجوشکهبهجایاینکهازقانون
شکلبگیرندازکنشهایمتقابلاعضاییکاجتماع
بهوجودمیآِیند؛ناشیازانتخابتعمدینسیتبلکه
تعهداخالقیاعضایمحلهاست.

مهاجرتبیگانگان

مهاجرتشتابانافرادبیگانهدربسیاریمناطقمیتواند
زمینهظهورناامنیرافراهمآورد.

جابجاییکالنجمعیت

-------

نرخرشد

-------

نرخباسوادی

-------

نرخورودبهآموزشعالی

-------

امیدبهزندگی

-------

نگرانینسبتبههزینههایدرمانی

-------

سرانهمطالعهکتاب

-------

سرانهاستفادهازاینترنت

-------

تعدادسالنسینماوتئاتر

-------
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بعد :اجتماعی و فرهنگی
مولفه

شاخص

منطقشاخص

تولیدوتوزیعفرهنگی

سرانهتولیدمحتوادرفضایمجازی

-------

تعدادجنایتبهجمعیت(قتل،تجاوز،آدم
ربائی)

میزانجنایاتازمهمترینشاخصهاییهستندکهبه
شدتازسطحامنیتمیکاهند

تعدادسرقت،کالهبرداریوسایرجرائم
اقتصادی

درجامعهشهریکرهمیرزانجررایماقتصرادیکمترر
استمریتروانانتظرارداشرتکرهامنیرتاجتمراعی
وضعیتمطلوبترینسبتبهجامعهایباشدکهچنین
جرایمیدرآننیست.

تعدادزندانی

نسبتتعدادزندانیاندریکجامعرهشرهرینشرانگر
میزانوقوعجرایمدرآناست.

ترسازجرم

ترسازجرمبهعنوانیکمسئلهاجتماعیمریتوانرد
برسالمتورفاهاشخاصتاثیرگذاشرتهوبررکیفیرت
زندگیدراجتماعاتمحلیودرنهایتکاهشامنیت
اجتماعیتاثیرگذاراست





جرائم

جدول ()5شاخصهای تبیین کننده امنیت اجتماعی در بعد جانی و ناموسی
بعد :امنیت جانی و ناموسی
مولفه



جانی

ناموسی 

شاخص

منطقشاخص

تردددرساعاتپایانیشب

------

ترددبامسافرکششخصی

------

ترسازاذیتوآزار

-----

ترسازاراذلواوباش

-----

بهتنهاییدرمنزلماندن

-----

برقراریارتبا باافرادغریبه

-----

کمکبهسرنشیاناتومبیلیکهدرخیابانمانده

-------

رانندگیدرمسیرهایطوالنیوخلوت

-------

مشارکت زناندربهبودامورشهری

-------

اشتغالخانمهادربیرونازمنزل

-------


برراسراسپرژوهشهرایصرورتگرفتره (Van ،Kaufmannet. Al, 2010, Lustick, 2000

 ،Aerschot, 2000,مهانیااان  1394شاایخی و همکاااران  1390پاارواز  )1380واحصرراءپژوهشررگر
شاخصهایتبیینکنندهامنیتاجتماعیدربعدسیاسیبهشرحجدول()6ارایهمیگردد.
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جدول ( )6شاخصهای تبیین کننده امنیت اجتماعی در بعد سیاسی
بعد :سیاسی
مولفه

شاخص

منطقشاخص

ثباتسیاسی

درگیریهایداخلی(قومی،مذهبی)

باافزایشچنیندرگیریهاییثباتسیاسیحاکمدچارتزلرزلشردهو
دربلندمدتسببکاهشمیزانامنیتاجتماعیمیشود.

تظاهراتخشونتآمیز

افزایشمیزانتظاهراتخشونتآمیزباعثتنزیلثباتسیاسریحراکم
شدهوزمینهکاهشمیزانامنیتاجتماعیرافراهمخواهدکرد.

مشارکتدرانتخابات

مشارکتدرانتخاباتیکیازمولفههایمشروعیتسیاسیحاکمبودهو
عدممشارکتدرانتخابراتمشرروعیتحاکمیرتراکراهشوامنیرت
اجتماعیرابهخطرمیاندازد.

مشارکتدرراهپیماییها

میزانمشارکتشهرونداندرراهپیمراییهرایمناسربتینظرامبیرانگر
مشروعیتسیاسینظامحاکمبودهوعکسایرنموضروعمشرروعیترا
کاهشوتاثیرمنفیدرامنیتاجتماعیخواهدداشت.



بهبودفضایکسبوکار

مدیریتواثر
بخشیمسئوالن
دولتی

درجامعهایکهفضایکسبوکاربهتریفراهمگردد،اطمینانخراطر
افرادنسبتبهموجودیتخودارتقاءیافتهوامنیتاجتماعیباالمیرود.

تآمیناجتماعی

تامیناجتماعییکیازراههایبرقراریعدالتاجتماعیدرهرجامعهی
شهراست.

کارایینظاماداری

میزانکاراییوکارآمدینظاماداریدرامنیتشهروندانمروثرخواهرد
بود.

تلقیازعملکردپلیس

تلقیمثبرتواقتردارگرایانرهشرهروندانازعملکرردپلریسدرمیرزان
احساسامنیتآنانموثرخواهدبود.

دردسترسبودنپلیس

دردسترسبودنپلیسدرکمترینزمانممکندرمواقعاضطراریدر
میزاناحساسامنیتاجتماعیشهروندانموثرخواهدبود.

حضورمستمرپلیسدرمحیطهای-
عمومی

نظارتوحضورمستمرپلیسدرمحیطهایعمومیدرمیزاناعتمادو
اطمینانشهروندانموثراست.

تواناییواقتدارپلیس

اگردرجامعهایتواناییواقتدارپلیسپایینباشردقرانونشرکنیرواج
یافتهوامنیتاجتماعیخدشهدارمیگردد.

عملکردبههنگامپلیس


عملکردسریعوبههنگامپلیسدرمیرزاناحسراسامنیرتشرهروندان
موثرخواهدبود.

میزاناستقاللدستگاهقضایی

درجامعهیشهریکهاستقاللدستگاهقضاییکمباشدمیتوانانتظار
داشتکهامنیتقضاییودرنتیجهامنیتاجتماعیدچارخدشهگردد.

رسیدگیبهموقعدردستگاهقضایی

رسیدگیبهموقعوبدونفوتوقتدردستگاهقضاییازعواملموثردر
امنیتاجتماعیشهروندانخواهدبود.

مشروعیت
سیاسی





کارآمدینظام
قضایی/انتظامی

هرچقدردریکجامعهشهریمیزانعدالتگسرتریدسرتگاهقضرایی
برابریدرمقابلقانوندردستگاه
قضایی،عدالتگستریدستگاهقضاییو باالبودهوازحقوقافرادمظلومدفاعگرددشهرونداناحساساطمینان
خاطروامنیتخواهندکرد.
دفاعازحقوقافرادمظلوم

بر اساس مطالعات صورت گرفته (Barnett, 1997, Emerson et al., 2012, Jost, 2003

فراهانیومیرزایی،1395،یزدانپناهدرو)1388،وتدقیقپژوهشگرشاخصهایتبیینکننده
امنیتاجتماعیدربعدزیستمحیطیبهشرحجدول()7ارایهمیگردد.
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جدول ()7شاخصهای تبیین کننده امنیت اجتماعی در بعد زیست محیطی
بعد :زیست محیطی
مولفه

شاخص

منطقشاخص


کیفیت

کیفیتهوا

هرچقدرکیفیتهوامناسبترباعثکیفیتزندگیبهترونهایتراسربب
افزایشامنیتاجتماعیمیگردد.

کیفیتآب

کیفیتمطلوبآبموجببهرهوریوسالمتبیشترشرهروندانوبهبرود
امنیتاجتماعیخواهدشد.

مصر بیرویهانرژی

مصر بیرویهانرژیبهویژهانرژیهایتجدیدناپذیرتراثیرمسرتقیمدر
کاهشبهرهوریمحیطزیستوامنیتاجتماعیمیشود.

تغییرکاربریاراضیسبزوباغات
بهکاربریتجاریومسکونی

تغییرکاربریاراضیجنگلی،باغاتوفضاهایسبزسببکراهشجردی
بهرهوریمحیطزیستوکاهشامنیتاجتماعیمیشود.

میزانتراکمجمعیتدرهر
کیلومترمربع

یکیازعواملمهمدرکاهشبهرهوریمحیطزیستوسلبتوانراییآن
درتجدیدمنابعتراکمجمعیتانسانیاست.

درصدزمینهایحاصلخیز

ازعواملمهمدربهرهوریمحریطزیسرت،زمرینهرایحاصرلخیزاسرت
هرچقدراینزمینهابیشترباشندبهرهوریمحیطزیستونهایتاامنیرت
اجتماعیافزایشمییابد.


مصر 


بهرهوری



دربعددینیواسالمینیزدردرجهاولبراساسدیدگاهقرآنکریم(فتح/آیه،4نساء/آیه،111

بقره /ایه   ،199بقره /آیه  ،277یونس /آیه  ،64 – 62فتح /آیه  4و  ،26توبه  /آیه 4و یوسف /آیه  )78و
پژوهشهای صورت گرفته شاخصهای تبیین کننده امنیت اجتماعی به شرح جدول ( )8ارایه
میگردد.

جدول ()8شاخصهای تبیین کننده امنیت اجتماعی در بعد دینی و اسالمی
بعد :دینی و اسالمی
مولفه



تبذیری




تبشیری

شاخص

منطقشاخص

حبدنیا

قرآنحبدنیارایکیازعواملموجباحساسناامنیروانیمیداند.

غفلت

قرآندربعدسلبیغفلتازیادخداراازدیگررعوامرلموجرباحسراس
ناامنیروانیمیداند.

حرامخواری

قرآنحرامخواریراازعواملموجباحساسناامنیاجتماعیمیداند.

دزدی

دزدیازدیگرعواملکاهشدهندهامنیتاجتماعیازدیدگاهقرآنکریم
است.

رباخواری

ازدیگرعواملمهمدرکاهشامنیتاجتمراعیرواجربراخرواریدریرک
جامعهشهریاست.

تقوا

قرآنکریمیکیازعواملمهمدرایجاداحساسامنیتاجتماعیراتقوای
الهیمیداند

عدالت

عدالتمحوریدرآیههایمختلفقرآنکریمبرهعنروانیکریازعوامرل
زمینهسازامنیتعنوانمیگردد.

ایمان

قرآنمجیدامنیتروانیواجتماعیرادرایمرانواقعری،آرامرشروحری،
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بعد :دینی و اسالمی
مولفه

منطقشاخص

شاخص

اطمیناننفسویادخداوندمتعالمیداند





گذشت

قرآنکریمگذشتوبخششراازعواملمهمایجاداحساسامنیرتمری-
داند.

توسل

قرآنکریمیکیازراهکارهایمهماعتمرادوآرامرشخراطرراتوسرلبره
خداوندمتعالوائیمهمعصومین(ع)میداند.

بر اساس مطالعات صورت گرفته ( & Newman, 1973, Crawford, 2006, Pottharst
al, 2009, UN habitat, 2007,  Koneke, 2013, Sime, 1995, Paumier, 2007, Kelly et
Lyon, 2007, Jocobs, 1961, Minnery et al, 2009, Reynald et al, 2009, Weisburd,
 ،2004, Golkar , 2003, Cozens, 2002,علیمردانی و همکاران )1395 ،و احصاء پژوهشگر

شاخصهایتبیینکنندهامنیتاجتماعیدربعدمحیطیبهشرحجدول()9احصاءگردید.
جدول ( )9شاخصهای تبیین کننده امنیت اجتماعی در بعدمحیطی
بعد :محیطی (کالبدی  -فضایی)
مولفه










فرموعملکرد
(ریختوکارکرد)

شاخص

منطقشاخص

اندازهوفرمفضا

درمقیاسفضامجموعمباحثدرخصوصفرمفضابامطررحشردن
فضاهایگمشده،کنجهاوسطوح uو Lشکلمطرحمیشوند.لرذا
سرراماندهیفرررمکالبرردیوفضرراییم ریتوانرردبررهعنرروانیکرریاز
استراتژیهایپیشگیریازجرموایجادامنیتمطرحشوند.


خواناییونفوذپذیریفضا1


خواناییونفوذپذیریمحیطمسکونیباعرثمریشرودتراافررادبره
راحتیجهتحرکتخودراانتخابنمایندودرایرنمحریطسرردر
گمنشوند.بهاینترتیبازیکطر زمینرهاترال وقرتوبیهروده-
گردیمجرماندرمحریطبرداشرتهشردهوازطرر دیگرراسرتفاده
کننرردگانازفضرراوعررابرینکمتررردرمعرررضخطرررقرارگیررریدر
فضاهایغیرقابلدفاعقرارمیگیرند.

اختال کاربریها2


تراکم،اختالطیازکاربریهراوسراختمانهرایگونراگونبرهاضرافه
شلوغیوجنبوجوشمردم،تصویریکمرکرزشرهرایردهآلرادر
اندیشهخانمجیکوبزفراهممیآورد.اینامرباعثجذابیت،سرزندگی
وایمنیوامنیتفضامیشود.

فعالبودنفضا

اعتقادبرایناستکهاستفادهبیشترمردمازفضاهافرصتبیشتری
رابراینظارتهایغیررسمیایجادمیکند.

ادراکبصری

اهمیتجنبهبصریشهرازانرواستکهامکانقرائتمحیطرابره
مثابهیکمتنفراهممیآورد

سرزندگیمحیط3


سرزندگیمحیطشهریکیفیتیاستکهنشانازپویراییوجنربو
جوشحیاتهرروزشهرونداندرارتبا بابسرترسکونتشراناسرت.
1

.Legibility or Permeability
 . Mixed land use
3
.Liveliness
2
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بعد :محیطی (کالبدی  -فضایی)
مولفه

شاخص

منطقشاخص
هرچقدراینجنبوجوشبیشترباشدوفضابتوانردپرذیرایجمرع
کثیریازافرادباشدمیزانامنیتباالترخواهدبود.

هویتمکان1




وضعیتکمیوکیفی
فعالیتهاوخدمات

اهمیتهویتبهاندازهایاستکهبسیاریازنظریهپردازانامنیت
متراد هویتدرنظرمیگیرندواعتقادبرایناستکههرآنچه
هویترابخطربیندازدامنیتراموردهجومقراردادهاست.

نمایانیونظارتپذیربودنفضا2


کیفیتمحیطیاستکهبراساسآنفضاهاییکهاحتمالوقوعجرم
درآنهابیشتراستبایددرمعرضدیداستفادهکنندگانازفضاقررار
گیرند.چگونگیقرارگیریساختمانهاوفضاهایفعالیتینسربتبره
فضاهایجرمخیزیکیازمواردمهمدرنظارتپذیربودنفضااست.
هرچقرردرایررننظررارتبیشررترباشرردمیررزانجرررایمکمتررروامنیررت
اجتماعیبیشترخواهدبود.

حسمکانوخاطرهانگیزی3


مفهوم حس مکان در میزان و نوع روابط بین افراد جامعه تاثیر
میگذارد و این رابطه در گروههای اجتماعی که به مکان خاصی

اختصاص دارند ،باعث افزایش سرمایههای اجتماعی و اعتماد آنان
شدهومیزانامنیتاجتماعیتاثیرمیگذارد.

سلسلهمراتبفضایی

متمایزنبودنفلمرویفضاهاینیمهعمومیوخصوصریازفضراهای
عمومیمیتوانددرایجاداحساسناامنیموثرباشد.

انعطا پذیری

انعطا پذیری :چند عملکردی بودن فضا بدون نیاز به سازماندهی
مجدددرآنوسازگاریبانیازهایکاربران

نورپردازی

نورپردازیمناسبمحالتدرشبتصویرمثبتیازشهرایجادنموده
وبهباالرفتناندرکنشاجتماعی،آسایشبصری،وامنیتاجتمراعی
وایمنیکمکمیکند.

دانهبندیوفشردگی

انتظارمیرودمیزاندسترسیبهفضاهاودانهبندیفشردهیابازفضا
درمیزاناحساسامنیتساکنانموثرباشد

کیفیتدسترسی


معموالسارقانوخرابکارانبرایاهدا بزهکارانهخودمناطقیرابرر
میگزینندکهورودوخروجبهآنجاآسانباشد.

فعالیتهایزنانه(مناسببانوان)

-----

فعالیتهایشبانه

وجودتنوعوادامهفعالیتهایشبانهوبیرانگرامنیرتحراکمدریرک
محیطشهریاست.

عدموجوداراضیبایرورهاشده
وفاقدفعالیت

وجوداراضیبایرورهاشدهبهعنوانیکیازمراکزتجمیرعجررایمو
ایجادناامنیاست.

تنوعفعالیتها

تنوعفعالیتهاگونههایمختلفاستفادهکننردگانخیابرانراایجراد
میکندوایندرکاهشفرصتهایارتکابجرممجرمینموثراست.

1

. Identity of Place
.Visibility & Surveillance
3
. Sense of Place
2
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بعد :محیطی (کالبدی  -فضایی)
مولفه

وضعیتشبکهحرکتو
دسترسی

شاخص

منطقشاخص

عدموجودترافیکسواره

وجودترافیکبهخصوصدرمعابرشریانیدرجه1محدودهازعوامل
موثردرکاهشاحساسامنیتخواهدبود.

تفکیکحرکتسوارهوپیاده

عدمتفکیکمناسبسوارهوپیادهمیتوانددرکاهشامنیرتفضرای
شررهریمرروثرباشررد.نبررودپیررادهروهررایمناسرربونفرروذپررذیری
موتورسیکلتبهحریمپیادهنیزدرکاهشاحسراسامنیرتوایمنری
موثرخواهدبود.



مولفههایاصلیتبیینکنندهوسنجشامنیرتاجتمراعیدر
شاخصهاو 

باتوجهبهاحصاء
شهرهادرابعادمختلفبهرتبهبندیعواملتاثیرگذارازنظرکارشناسان،نخبگانومتخصصان
بااستفادهازمدلF’ANPپرداختهشدهاست.دراینمرحلهبااستفادهازاطالعاتواردشدهبره
نرمافزاربهتحلیلعاملیپرداختیمکهنتایجآنبهشرحذیلمیباشد:برایانجامتحلیلعاملی
شاخصهایمرتبطباامنیتاجتماعیدرشهرهاویافتنعواملتراثیرگرذاربررآن،

متغییرهاو
نمونهگیریکایسر،مایر،اولکین()KMOوآزمرونکرویرتبارتلرت
اندازهیکفایت 
ابتداازآماره 
استفادهشد.تستBattlerومعیارKMOدومعیاربررایارزیرابیهمبسرتگیسرواالتقبرلاز
انجامفاکتورآنالیزهستند.معیارKMOاگراز0/6بهباالباشد،یعنریروابرطهمبسرتگیبرین
متغیرهابرایانجامفاکتورآنالیزقابلقبولاست.امااگرکمترراز0/5باشردیعنریهمبسرتگی
متغیرهایبهاندازهاینیستتابتوانفاکتورآنالیزانجامدادوبهتراستیرکبرازنگریمجردد
صورتگرفتهودادههایپرتراکناربگذاریم.باانجاممحاسربههرایالزممقردارKMOبرابرر
دادههابرایاجررای
معنیداریآزمونبارتلتبرابر0/001بهدستآمد؛بنابراین 
./720وسطح 
میباشند(جدول.)10
تحلیلعاملیمناسب 
جدول ( KMO )10و آزمون بارتلت
آزمون کایسر ،مایر ،اولکین( )KMOو بارتلت
آزمونکرویت
بارتلت

نمونهگیریکایسر،مایر،اولکین

0/720

Approx. Chi-Square

842/672

Df

120

Sig.

0/000



ازآنجاییکهدرتبیینمبانینظریپژوهشومطالعاتگذشتهتمامیشاخصهایمربو به
امنیت اجتماعی در دو حوزه اجتماعی و نظامشهری (کالبدی) به طور کامل و جامع احصاء
گردیدنددرادامهبرایاولویتبندیشاخصها ،شاخصهایمنتخبباتوجهبهدو معیاراصلی
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که عبارتبودنداز:تعددبکارگیریشاخصهادرمطالعات پیشین(شاخصهایی کهبیشترین
فراوانیراداشتهوحداقلدر3پژوهشمورداستفادهگردیدهاست)ودومشاخصهاییکهپر
تکرارنبودهاند ،ولیدرآخرینپژوهشهایصورتگرفتهبهعنوانرابطهجدیدکشفشدهاند
(درواقعاینشاخصهاقبالموردآزمونقرارنگرفتهبودندواولینبارمطرحگردیدند) انتخاب
گردیدند.
جدول شماره ( )11اشتراکاولیه ( )Initialو اشتراک استخراجی ( )Extractionرا نشان
میدهد .اشتراک یک متغیر برابر توان دوم همبستگی چندگانه ()R2برای متغییرهای مربوطه

بااستفادهاز عاملهابه عنوانپیشبینی کنندهاست.ستوناول،اشتراکهارا قبلازاستخراج
عاملها بیان میکند ،به همین دلیل تمامی اشتراکهای اولیه برابر  1میباشد.در ستون دوم
هرچه مقادیر استخراجی بزرگتر باشد(بزرگتر از  ) 0/5عاملهای استخراج شده ،متغییرها را
بهترنمایشمیدهند.
جدول ( )11اشتراکات
شاخص

اولیه

خروجی

حداقلتعدادجنایتبهجمعیت(قتل،تجاوز،آدمربائی)

1/000

./771

کیفیتهوا

1/000

./811

مشارکت

1/000

0/758

ترددشهرونداندرساعاتپایانیشب

1/000

./784

نرخباسوادی

1/000

0/739

اعتمادبهدیگران

1/000

0/745

حداقلنرخبیکاریوایجاداشتغال

1/000

./880

کیفیتآب

1/000

./747

تواناییواقتدارپلیس

1/000

./808

دوریازحرامخواری

1/000

./948

سرزندگیمحیط

1/000

./898

نورپردازیمناسب

1/000

./789

میزاناستقاللدستگاهقضایی

1/000

./828

فرمواندازهفضا

1/000

./857

اطمینانازتامینحداقلمخارجزندگی

1/000

./859

حسمکانوخاطرهانگیزی

1/000

./859

احساسامنیت

1/000

./951
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شاخص

اولیه

خروجی

افزایشدرآمد

1/000

./719

تقوایالهی

1/000

./963



بعدازمشخصشدناشتراکاتبهتحلیلواریانسکلتوضیح داهشدهپرداختهشد،مقادیر
عاملهاییهستندکهمقادیر
ویژهبرایعاملهابهدستآمددرواقعمقادیرویژهتعیین کننده 
عاملهایی که دارای مقادیر ویژه کمتر از
میمانند .
ویژه آنها بیشتر از  1است و در تحلیل باقی  
 1هستند ،از تحلیل خارج شدند.چرا که وجود این عوامل باعث تبیین بیشتر واریانس نخواهد
شد.همچنینمقادیرویژهعواملاستخراجییکباربدونچرخشویکبارباچرخشمحاسبه
میکند ،در
گردید.در واقع در روش بدون چرخش عامل درصد بیشتری از تغییرات را تعیین  
میدهد و
عاملها ،هریک از آنها نسبت تقریبا یکسانی را توضیح  
حالی که در روش با چرخش  
میکند.جدول()12ماتریسعواملدورانیافته
عاملهاتوزیع 
تغییراترابطوریکنواختمیان 
رانشانمیدهدکه شاملبارهایعاملیهریکازمتغیرهادرعواملباقیماندهپسازدوران
است.
جدول ( )12ماتریس عوامل دوران یافته
ماتریس عوامل دوران یافته
مولفه

نام گذاری
عوامل
عوامل
تبذیریو
تبشیریدین
مبیناسالم

ثبات
اقتصادی

فرموعملکرد
کالبدی

1
دوریازحرام
خواری

./902

تقوایالهی

./887

2

حداقلنرخ
بیکاری

./819

اطمینانخاطراز
تامینحداقل
مخارجزندگی

./784

3

سرزندگیمحیط

./817

حسمکانو
خاطرهانگیزی

./653

4

5

6

7

8

فرمواندازهفضا



-./568







نورپردازی
مناسب



0/688







احساسامنیت



0/891
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ماتریس عوامل دوران یافته
مولفه

نام گذاری
عوامل

میزانوقوع
جرایم

عواملزیست
محیطی
سرمایه
اجتماعی-
شهروندان
عوامل
جمعیت
شناختی
کارآمدی
نظامقضایی/
انتظامی

1
ترددشهروندان
درساعاتپایانی
شب
حداقلوقوع
تعدادجنایت
(قتل،آدمربایی)
کیفیتهوا

2

3


4

5

6

7

8

./790

./753

./855

مشارکت
اعتمادبهدیگران



/809





-./787





نرخباسوادی
شهروندان





0/723



میزاناستقالل
دستگاهقضایی







0/732

تواناییواقتدار
پلیسونیروهای
امنیتی







0/689



مرحلهی بعدی تحلیل با استفاده از نتایج حاصل از تحلیل عاملی به تحلیل شبکهای

در 
میشود .به منظور تعیین ضریب اهمیت زیرمعیارها از نرم افزار  Super
( )ANPپرداخته  
 Decisionو نتایج تحلیل عاملی استفاده کردیم که ،بعد از اینکه عوامل موثر درایجادامنیت
شبکهایتبدیلشودو
اجتماعیازتحلیلعاملیبهدستآمد،سعیشدمسئلهبهیکساختار 
شبکهای برای تبیین شاخصهای امنیت اجتماعی تشکیل شد .این مدل نشان داد که
مدل  
معیارها و زیر معیارها دارای وابستگی درونی هستند.مطابق شکل ( )3ساختار شبکهای بین
هد ،معیارهاوزیرمعیارهابهدستآمد.
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شکل( )3ساختار شبکهای معیارها و زیرمعیارها

شبکهای  ANPتمامی شاخص
با استفاده از نتایج و خروجی تحلیل عاملی در تحلیل  
میتوان نتایج پژوهش را با دقت
ناسازگاری( )Inconsistency indexنزدیک  0/000شدند لذا  
باالیی پذیرفت .برای هر کدام از معیارها بر اساس ارزش و اهمیت آنها در تعیین امنیت
اجتماعی ،وزن مناسبی در نظر گرفته شده است وزن هر یک از معیارها درجدول ( )13آمده
است.
جدول ( )13وزن ابعاد و شاخصها
ردیف

مولفه

وزن

1

عواملتبذیری
وتبشیریدین
مبیناسالم

0/385

2
3

0/202

معیار

وزن معیارها

وزن نهایی

دوریازحرامخواری

0/268

0/103

تقوایالهی

0/732

0/281

حداقلنرخبیکاری

0/502

0/102
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معیار

وزن معیارها

وزن نهایی

ردیف

اطمینانخاطرازتامینحداقلمخارج
زندگی

0/498

0/100

سرزندگیمحیط

0/371

0/101

حسمکانوخاطرهانگیزی

0/141

0/038

فرمواندازهفضا

0/132

0/036

8

نورپردازیمناسب

0/065

0/017

9

احساسامنیت

0/381

0/104

میزانوقوع
جرایم

ترددشهرونداندرساعاتپایانیشب

0/565

0/016

0/029

حداقلوقوعتعدادجنایت(قتل،آدم
رباییو)...

0/348

0/013

عواملزیست
محیطی

0/030

کیفیتهوا

1

0/030

سرمایه
اجتماعی
شهروندان

مشارکت

0/544

0/012

0/023

اعتمادبهدیگران

0/456

0/010

عواملجمعیت
شناختی

0/007

نرخباسوادیشهروندان

1

0/007

کارآمدینظام
قضایی/
انتظامی

میزاناستقاللدستگاهقضایی

0/652

0/033

0/052

تواناییواقتدارپلیسونیروهایامنیتی

0/348

0/018

4

مولفه

وزن

ثباتاقتصادی

5
6
7

10
11
12
13
14
15
16
17

فرموعملکرد
کالبدی

0/274



در نهایت اولویتبندی عوامل به شرح جدول باال (جدولشماره )13براساسوزننهایی
معیارهابهدستآمد.الزمبهتوضیحاستشاخصهایاولیهبهدستآمدهدرجدولاشتراکات
19شاخصمیباشدامابهدلیلاینکه3موردازشاخصهایاحصاءشدهمشابههمدیگربودند
باهمادغامشدهو17شاخصنهاییحاصلگردید.
نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر و مطالعه آیندهپژوهی نشان میدهد که دیگر نمیتوان امنیت اجتماعی
پایدارنظامشهریایرانراصرفابا رویکردهاوراهبردهایسنتیامنیتودیدگاهسختافزاری
محققکرد.یافتههاحاکیازآناستکهروزبهروز ازاهمیتمولفههایسختافزاریامنیت
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اجتماعی کاسته و بر اهمیت مولفههای نرم افزاری امنیت آن افزوده میشود .از طر دیگر
پیشبینیمیگرددامنیتاجتماعیکهعمدتاناظربرامنیتشهروندانجامعهیشهریاست؛
بههرمیزاندرمیانسایرمولفههانقشبیشتریداشتهباشد،امنیتملیپایدارتروبالندهتری
داشتهباشیم.همچنینمطالعاتآیندهپژوهینشانمیدهدیکیازگذارههایمهمدرتضمین
امنیتاجتماعیحداکثردرنظامشهریآیندهایران،تبیینوتعریفدقیقشاخصها،مولفههاو
سنجه هایامنیتاجتماعیاست.تازمانیکهمعیارووسیلهمشخصیبرایاندازهگیریمیزان
امنیت اجتماعی نداشته باشیم اوال؛ شناخت وضع موجود امنیت در نظام شهری غیر ممکن
خواهدبودثانیا؛مادامیکهماازوضعموجودخودبهشناختودرکصحیحنرسیمنمیتوانیم
درکدرستیازمسائلنوظهورونحوهبرخوردباآنهاداشتهباشیم.همچنینمهمتریننتایجاین
پژوهشکهدرترسیمآیندهمطلوبامنیتاجتماعینظامشهریایرانموثرخواهدبودعبارتند
از:
 نتایچتحلیلنظریپژوهشحاکیازآناستکهشاخصهایتبیینکنندهامنیتاجتماعیدرنظامشهریفعلیدرجهتبرنامهریزیوتقویتامنیتاجتماعیآیندهدر نظام شهری
ایراندرقالبابعاداقتصادی،اجتماعی– فرهنگی،سیاسی،زیستمحیطی،کالبدی(مکانی-
فضایی)،امنیتجانی،ناموسیوامنیتدینیواسالمیمطرحمیگردند.
نتایجترکیبتحلیلعاملیوتحلیلشبکهای()ANPبرایاولویتبندیعواملنشاندادکه؛به ترتیب تقوای الهی ،عدم ترس از وقوع جرم ،دوری از حرام خواری ،حداقل نرخ بیکاری،
سرزندگیمحیط،اطمیانازتامینحداقلمخارجزندگی،حسمکانوخاطرهانگیزی،اندازهو
فرمفضا،میزا ناستقاللدستگاهقضایی،کیفیتهوا،تواناییواقتدارپلیسونیروهایامنیتی
مهم ترینعواملتاثیرگذاردرتامینامنیتاجتماعیشهروندانازنظرکارشناسان،متخصصان
وخبرگانمیباشند.درادامهپیشنهادهایتحقیقبهشرحزیرارایهمیگردد:
 بهمنظوردستیابیبهامنیتاجتماعیپایرداردرنظرامشرهریکشرورپیشرنهادمریگررددشاخصهایاصلیامنیتاجتماعیاحصاءشدهدرنظامشهریفعلیایراندرتمامیبرنامه-
هاوطرحهایشهریموردتوجهجدیقراربگیرند.همچنینبهمنظورجلروگیریازاترال 
انرژیومنابعاولویتهایبرتربهدستآمدهبهطورویژهدربرنامهریزیهایشرهریلحرا 
گردند.
 باتوجهبهاینکهرویکردهایحاکمدرمطالعاتامنیتاجتمراعیدرقالربدورویکررداصرلیقابلشناساییاست:رویکردغیرمکانیورویکرداجتماعی.رویکرداجتماعیبرمبنایتغییر
وکاهشانگیزههایشخصی،آموزشوراهنماییهایاخالقییاتوسعههایاجتماعیشرکل-
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گرفتهواینرویکردبستراجتماعیوعواملتاثیرگذاربررفتارافررادرابررسریوبرهجرای
جرم،مجرمینراهد قرارمیدهد.رویکردمکانییاموضعی؛صرفامباحثیماننردمراقبرت
بهتر،افزایشنظارتطبیعیونحوهطراحیوچیدمانفضامالکقرارمیگیرد.بنظررمری-
رسدبرخال مطالعاتصورتگرفتهدرحوزهشهریهریکازایندورویکردهابهتنهرایی
پاسخگویمطالعاتجامعآیندهامنیتاجتماعینظامشهریایراننخواهنردبرود.پیشرنهاد
میگردددرمطالعاتامنیتاجتماعیشهریآیندههمانطورکهدرابعادشراخصهرایایرن
پژوهشاحصاءشدباتلفیقدرستایندورویکردهرمانگیرزهافررادبررایارتکرابجررمرا
شناساییوکنترلکردوهمازطریقموانعمحیطیپیشگیریهایالزمبررایجلروگیریاز
جرموایجادناامنیصورتگیرد.
 برایپژوهشهایآتینیزپیشنهادمیگرددباتوجهبرهضررورتواهمیرتفرراوانموضروعامنیتاجتماعیدرنظامشهریآیندهایرانپیشنهادمریگرردددرادامرهایرنپرژوهشبره
منظورشناساییدقیقتروآزمونسنجهها،شاخصهایتبیینشدهدریکمطالعرهمروردی
شهریبهآزمونگذاشتهشودتاضمنتاییدنتایجاینپژوهشابعرادپنهرانموضروعراکره
ممکناستمبتنیبرمحلموردمطالعهباشداحصاءگردد.
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