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 چکیده
یکی از معیارهای اساسی شهر سالم و توسعه پایدار به حساب آمده و بهه هیهید دلیهم تیهام      تیامن

بهر ایهد اسهاح تققیه      . مربوط می گرددبرنامه ریزی های صورت گرفته در شهر به نوعی به اید مقوله 

از جیعیهت ههای    نفر از شهروندان )بر اسهاح نیونهه گیهری    033با نیونه ای به حجم ی دارد عحاضر س

اطالعات مهورد نیهاز بها اسهتفاده از اسهناد و      اید شرایط را از شهر مشهد مورد بررسی قرار دهد. پنهان( 

بهرای  اسهت.  مدارک موجود و پرسشگری میدانی با بهره گیری از پرسشنامه مقق  ساخته، به دست آمده 

اسهتفاده شهده    TOPSISو تکنیه    GIS افزاهای نرم در موجود توابع از هاتجزیه و تقلیم و ارائه یافته

احساح امنیت ارتباط معناداری با سطح توسعه و وجود امکانات رفهاهی  نتایج نشانگر آن است که  است.

 احسهاح  میهزان  دیشهتر یب یدارا 11و  11، 13،  9، 1منهاط   در مناط  شهرداری داشته و به هیید علت 

 1و منهاط    شرایط احساح امنیت نسبی و یا متوسط درو ثامد،  8، 7مناط   امنیت بوده و اید شرایط در

اید شرایط به خوبی با وضعیت اسهکان ییهر رسهیی در    . در شرایط امنیتی نسبتا نامناسب قرار دارند 6تا 

 شهر مشهد و هیچنید جا به جایی و اسکان خانوارهای بادرآمد و پایگاه اجتیاعی باال انطباق دارد. 
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 مقدمه

  یچرا که در صورت توف .است تیامن دیتامها حکومت  یدیدیه اصلبی گیان در تیامی جوامع، 

 نهه یزم گهر ید یرسد و از سهو  یحکومت به اثبات م تیو صالح یستگیسو شا  یاز امنیت  دیدر تأم

 یفهراهم مه   یبعهد  یهها یزیه امهه ر بها حکومهت و برن   یهر نوع هیکار یبرا یجلب مشارکت عیوم

با وجهود آن کهه مسه له    (. 01 :1081،یزیکهربه نقم از   http://anthropology.ir/node/11713شود)

بیشتر به مسائم مرزی و تهدیدات نظامی مربوط می شد، از اید زمان به بعهد   1983تامید امنیت تا دهه 

 یت اجتیاعی نیز مورد توجه قرار گرفت. در کنار سایر مقوالت اقتصادی، سیاسی و ... مس له امن

و جایگهاه ویه ه ای   مفهوم جدید بیشتر در جوامع بزرگ و متراکم به خصوص مادر شهرها اهییت 

مجیوعه پیچیده ای از روابط و ارتباطات اجتیاعی و تنوعات قومی و پیدا نیود. چرا که در اید مناط ، 

ههای گسهترده، بهروز    مههاجرت  ت جیعیتی سریع، شهرها به دلیم تقوال ،مذهبی مطرح است. در واقع

، از جیله مناط  اصلی بهرای برنامهه   زیو وجود فضاهای جرم خ کارییب ،یو مذهب یهای قوم اختالف

  .هستندریزی های امنیتی 

ای نکته بسیار مهم در اید بید آن است که در بسیاری از مواقع، امنیهت میکهد اسهت در جامعهه     

در سطح قابم قبولی  اید احساح د و یاناحساح امنیت وجود نداشته باش ممرد وجود داشته باشد، ولی

 ،ینه یاسهت. از بعهد ع   ینیو ع یدو بعد ذهن یاست که دارا یمفهوم ت،یامنچرا که قرار نداشته باشد. 

به  تیامن ،یافراد جامعه است و از بعد ذهن یبرا یدیا تیو موقع طیشرا جادیا یبه معنا یاجتیاع تیامن

 و ادراک مردم دارد.  تیذهن با یییارتباط مستق ت،یامن ،اساح دیاست. بر ا تیساح امناح یمعنا

 میکهد  اسهت،  افتهه یکهاه    ایکیرنگ شده و  تیامن دهیاحساح کنند که پد یاگر مردم جامعه ا

کنند، اما در مرحلهه بعهد و بهه نقهو      یتلق یذهن تیواقع  یاست در مرحله اول آن را فقط به عنوان 

اید شرایط باعث می شود کهه مسه له عهدم    . افتیخواهد  یتجل یرونیب یا دهیپد عنوان به ناخودآگاه

امنیت تیام ابعاد زندگی انسان را تقت تاثیر قرار داده و در واقع توسعه جامعه را دچار چال  نیایهد.  

لهرز   بی خوابی،  تن  مداوم، هراح عیومی، بی قراری،مختلفی چون  عالئم گذارناامنی پایه چرا که 

. بر اید اساح، اولهید رکهد   (1071)ح  طلب، مقتیم الوقوع است و ترح های مبهم از مصیبت های

احساح امنیت می باشد و در پی آن اسهت کهه زمینهه     ،وجود امنیت و به طور دقی  تر ،اساسی توسعه

 پیشرفت فراهم می گردد. های سرمایه گذاری و 

 



 

 

 

مختلف میزان امنیت و احساح امنیت متفاوتی را  واقعیت های موجود نشانگر آن است که شهرهای

د و حتی در داخم ی  شهر مناط  مختلف آن، از سطوح متفهاوتی  نبرای شهروندان خود فراهم می آور

چه پیامدهایی دارد  ،از امنیت برخوردارند. اید که چه عواملی در اید بید اثر گذار بوده و اید احساح

منیت را ارتقا داد و ... سواالتی است که هییشه مطرح می باشد و و به چه طری  می توان اید احساح ا

گانه شهرداری مشهد، بهه برخهی از   با تعیید میزان امنیت مناط  سیزده در اید تققی  قصد آن است که

 . آنها پاسخ گفته شود

 

 مبانی نظری

(، ینه یع تیه نحفاظهت در برابهر خطهر )ام    یبه معنا، (11: 1078)اگر امنیت را مطاب  عقاید بوزان

هر جامعهه بها   ی( بدانیم، شخص یها افتیدر )اعتیاد به دیاز ترد یی( و رهایذهن تی)امنیینیاحساح ا

آن را مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به تهامید آن اقهدام مهی     ،مجیوعه عوامم و پارامترهاییبه توجه 

را با چال  های متعددی روبرو شرایط، داخلی و بیرون دست یابی به اید هدف ی از ااما مجیوعهکند. 

می سازد که مقققان بایستی اید تفاوت را در سطوح اجتیاعی و فضایی مورد بقهث و بررسهی قهرار    

دهند تا علم و عوامم آن مشخص شده و از آن طری  برنامه ریزان بتوانند، نابسامانی ههای موجهود را   

امنیت، امنیت اجتیاعی و احساح امنیت چیست باید دید اساسا مقوله  ،نیایند. اما قبم از اید ساماندهی

 را شامم می گردد. یو چه عناصر

افالطون در آثار متعدد خود خواهان جامعه ای آرمانی )مدینه فاضله( است که در آن هیه مردم از 

سهالح علهم و   ، مجهز شدن بهه  تامید امنیت اجتیاعی و رفاهاو برای امنیت اجتیاعی برخوردار باشند. 

اید مقوله در آموزه های دینی نیز به شکلی مطرح شده است و در روایتی . وری می داندرا ضرحکیت 

شهری برای زندگی مناسب است که در آن آسای )امنیت و رفاه( وجود داریم که حضرت علی)ع( از 

 داشته باشد. 

گهی  توانایی جامعه بهرای حفهو وی   به معنای  ،اما امنیت اجتیاعی که مورد توجه اید تققی  است

. (61: 1081)نویدنیا، واقعی و مقتیم تعریف می شود یهای اساسی ا  تقت شرایط تغییر و تهدیدها

اجتیاعی)سرقت، بزهکاری، بی عفتی(، جرایم جنهایی )قتهم و جنایهت( و     ناآرامی های شهری، جرائم

اثیر مهی  آبرو و حیثیت افراد قلیروهای بیان شده حوزه اجتیاعی اند که بر امنیهت اجتیهاعی افهراد ته    

 ت دولت است یامن ،یموضوع مهم و مورد بررس ت،یاز امن انهیکه در برداشت واقع گرا یدر حالگذارند. 



 

 

 

 یکردهها یخاص قائهم باشهندا از رو   یازیدولت، امت یکه برا دیا یبه جا گرید یبرخ مقابم، . در

 کنند. یم تیمردم مقور، حیا

چهون   ییدهایه تهد دگاه،یه د دی. در ااستافراد  تیامن  ت،یمعتقدند که مراد از امن لگرانیتقل ریسا

 یگرفتهه مه   یمطهرح هسهتندا جهد    یکه در سهطح فهرد   یو انواع مخاطرات یناتوان ،ییاریب ،یگرسنگ

  یمهم در په  یفردی به عنوان عوامل اتیخصوص ،به هیید جهت. (16: 1080)تریف و هیکاران، شود

 دیترح از جرائم مف ینیب  یتوانند جهت پ یم یمقل اتیاز خصوص شتریهستند و ب امنیتترح از  ینیب

اعتیهاد بهه    و سد ،تیاند که جنس افتهی دست جهینت دیبه ا ،( 1333)  یکیو مکر احیللیواقع شوند. ک

شهب در   13بعد از ساعت  رفتد ترح از راه ینیب  یدر پ رییپذ بینفس اشخاص به عنوان عوامم آس

و بهبهود عوامهم    ابهان یبهودن خ  روشد مانند یکه مسائلکرده اند   یتصد البته اید گروه ،است ابانیخ

زارع و  .(1093)صهابری فهر،   اسهت   نشهده  واردمطالعه آنهها   دیدر ا ست،یز طیو اصالح مق یطیمق

جهنس،   یا نهه یزم یرهها یبها متغ  تیه احساح امن دیب( نیز در تققی  خود ثابت نیودند که 1093ترکان)

 دارد.  وجود یدرآمد رابطه معنادار و شغم الت،یتقص

قلیهداد کهرده   بسیاری سرمایه اجتیاعی را عامم اصلی تامید امنیت اجتیهاعی و احسهاح امنیهت    

ی نهادهای مقل ،یاجتیاع بانیبه شبکه های پشت یاجتیاع هیسرما (.Ferguson&mindel,1337: 011)اند

 یمعه که ماعضای جا دیب یهای جیع تیو فعال هیاعتیاد و تعامالت دو سو ،هنجارها و ضوابط مشترک

)کهامران و شهعاع   (، اشهاره دارد  1333)پتنام  رندیمورد استفاده قرار گ یهیگان دیفوا جادیا برای تواند

 . (1089برآبادی، 

 دییشههروندان بهرای پها    یمقرک بر کارهای جیع رییتاث سیپل هیانند ،یکنترل اجتیاع ینهاد مل

حضهور   میمسهتق  ریاز جرم دارد. تاث ترازهای ترح کردن و هم سطح یآوردن نرخ جرم در مقم زندگ

  یه رائم و کاه  ترح از جهرم، کهه از طر  ج از یدر کاه  درک خطر احتیال یدر مقم زندگ سیپل

رسهد،   یمه  یمتعهادل و متوسهط   زانیه م بهه  یاز مقم زندگ بیشترخاطر  تیباال و رضا یجیع ییتوانا

)صابری فر و رسولی، دهد یم دیرا نو میساکنان و اجرای قانون در مبارزه با جرا دیب ندهیآ هاییهیکار

از  ادییه بها تعهداد ز   ییمقله هها  ،یهای اجتیاع هیدر مورد سرما دیشیبا منابع پ ی. در هیاهنگ(1091

تواننهد   ی( احتیهاال بهتهر مه   یو ارگهان ههای خهدمات    سایمدارح، کل س،ی)مانند پل گوناگون نهادهای

 درآورند و فرصت شرکت در سازمان های  به اجرا تیرا با موفق مطلوب رفتار یهنجارهای اجتیاع

 



 

 

 

 ،)سامپسون ندیرا برای شهروندان فراهم نیا یمقم زندگ یجیع و یهیگان  یبه منظور آسا یمقل

  .(1089)کامران و شعاع برآبادی،  ( 1331

 یخهود مه   شهاوندان یخو ریو ی شاوندانیخو یاجتیاع تیحیا فاقد با افرادی که سهیدر مقا اصوال

کننهد، در   یمه  افتیاز خانواده و دوستان خود در ییباال عاطفی – یاجتیاع تیه حیاباشند، افرادی ک

نگران  قایعی ،دارند یآنان که دوستشان م ایخود و  شدن یو امکان قربان رامونشانیپ طیمورد جرائم مق

ی در بستر گران،یبه د نانیاعتیاد و اطیمعتقد است که  دنزیگ(. Ferguson&mindel, 1337: 011)هستند

اگهر شههروندان   به عنوان مثال، (. 86: 1086)گیدنز، دیآ یم دیپد دیدر گروههای نخست دیاز روابط اول

کار خود شکست خهورده   نهادهای اجرای قانون در ایفاسد است و  ای ریتاث یب سیاحساح کنند که پل

 یاجتیاع نجارهایه تیو قبول و رعا یکه بر انسجام اجتیاع ییسو امدهاییاعتیادی هیراه با پ یاند، ب

 خواهد شد.  یدارد بر جامعه مستول

بهه  شهود.   یمه  یبه اعتیاد شخص ازین  یمنجر به افزا استیدر س نانیقرار گرفتد اطی دیترد مورد

کهه از سهطقی از اطیینهان در سیساسهت      باشهند  یخهود مه   اتیح ادامه قادر به یجوامعهیید دلیم 

بهه   نهان یاز طرف عیهوم، اطی  استیدارانیبه س یاحتیالاعتیادی  یچرا که بر خالف ببرخوردار باشند. 

 .به وجود می آید ( 1083)مجتهد زاده،   یروند )اصول( دموکراتخود و روابط گروهی بدون توجه به 

مقافظت در  ایآنها و نق  اساسی بر احساح امنیت   سیپل رینظ یاجتیاع کنترل نهادهایبا اید وجود 

 (Adu&mireku, 1331: 111)دارند. شدن  یقربان برابر خطرات

شههروندان   یکاه  نگران ،یکل خاطر تیرضاو  یجیع تیمثبت سطح باالی قابل راتیاز تاث یکی

 یبرخه  (.Ferguson&mindel, 1337: 011آنهاسهت)  شهدن  یو احتیهال قربهان   تیدر قبال جرم و جنا

 رایی سیهیچون پل هیوبه نهادهای ثان ازیین چیه ،جاکوبز دیج ریاز جرم نظ یجیع رییطرفداران جلوگ

و  تیه امن جهاد یدولت در ا تیکه نق  و اهی یینجاآ(. از  00:1078 اما،ی)فوکو نندیب یترح نی کاه 

 دگاهیه پهردازان د  هیه مانند نظر)پردازان بوده است  هیاز نظر ارییاز ابتدا مورد توجه بس تیامن احساح

و  انیمکتب کپنهاگ، پساسهاختارگرا  افالطون و هابز و مکاتب فکری متعددی مانند ارسطو، چون یسنت

داننهد و   یدولت م یرا از ارکان اصل تیو حفو امن جادیا (باجپای یکانت گور،یگر سوم  مانند یکسان

 سهت یبا یباشهد و بهرای بقهای خهود مه      یشهروندان م تیکننده احساح امن دیتام دولت معتقدند که

از  زیه ن یانتظهام  روییه ن و آمهاده سهازد   ازیه ن دیخود را در جهت رفع ا ینظارت و ییدستگاههای اجرا

 را بر عهده دارد. ریخط امر دیاست که ا یدستگاههای دولت



 

 

 

 

  یدر افزا یرسانه های جیع ری( بر تاثیهای مربوط به ترح از جرم )احساح ناامن هیاز نظر یبرخ

ح نها  ردند که رسانه ها بر احسها ک( مشخص  1996) لبرتیو گ لثیاند. ه دهیورز دیتاک جرم ترح از

بهودن   یتصهادف  ایه نگری  یعوامم متعددی شامم حس ریتقت تاث ریتاث دیاما ا هستند، مردم موثر یامن

 ایه  عیهیچون رشد سر یدارند که عوامل یآنها اظهار م نطوریباشد، هی یم مخاطب های ی گیجرم و و

  یر افهزا به  نکهه یبه جهای ا  گذارد ریدرک شده از جرم تاث س یتواند بر ر یم پوش  رسانه ای جرم

طور منظم در معرض جهرائم   به . به عالوه(118: 1086)علیخواه و نجیبی ربیعی، جرم اثر گذارد یواقع

  (.Bedenbaugh,1330:1-9می سازد) شدن خود حساح یقربان س یقرار گرفتد مردم را کیتر به ر

 ونیه زیتلو ترایتهاث  زیهای متیها  به فهم جنبه دیبا که جرج گرنبر مبدع ت وری پرور  معتقد است

و  عیمدت و مشترک عامه های وس یطوالن جنبه ها شامم در معرض قرار گرفتد گسترده، دیا قائم بود.

و  یای قهرار دارنهد )سهاروخان    رسهانه  های امیتوده ای پ عیو توز دیاست که در معرض تول یناهیگن

 (.  1081 زاده،یمهد

از مردم  یداند که بعض یم ییفشارها جهینت را یکه رفتارهای انقراف یفشار اجتیاع هیبر اساح نظر

 یعنه ی یاجتیهاع  تیه ابعهاد امن  روی بر یطیمق طیشرا ریکند، تاث یم یرا وادار به کجروی و بروز ناامن

است که عوامهم   دیاعتقاد بر ا به طور کلی. ستیجهت ن  یو  کسانی رهیو ی یمال تیامن ،یجان تیامن

باشد و ههر   یافراد م تیامن احساح زانیکننده م دییتع یفردی به خصوص طبقه اجتیاع های ی گیو و

 تیه احساح امن زانیم ،باشد قرار داشته یمناسب تیدر وضع یچه فرد از لقاظ عوامم اقتصادی و رفاه

ا  نهاتوان   یزنهدگ  یفه یو ک یکی ازهاییباالتر رفته و هر چه فرد به لقاظ اقتصادی و ن زیافراد ن دیا

تهری   دییدر سطح پا تیفرد به لقاظ داشتد احساح امن ،احساح کندرا  شترییب رییپذ بیباشد و آس

با توجه به آنچه بیان شد می توان شاخص های الزم برای  (91: 1081 ا،یدنیو نو ی)ساروخان قرار دارد

 ، خالصه نیود.1طبقه بندی مناط  شهری را بر حسب میزان احساح امنیت به شرح جدول شیاره 

به سر  یسالی یاجتیاع و یکیزیافرادی که در فضای فالغا می کنند که نظریات بیان شده اید طور 

دارند که  یکسان را نسبت به ییباال تیاحساح امن بیاطرافشان ضر طیبودن مق یدیبه لقاظ ا ،برندیم

در  یناامن است که باعث به وجود آمدن احساح ییها ینظی یفضای اطرافشان آکنده از اختالالت و ب

  و یکیزیدهد. پس اوضاع ف یآنان را کاه  م تیاحساح امن بیگردد و ضر یمجسم و روانشان 

 



 

 

 

به هیید دلیم در اید تققی  قصد اصلی آن است  گذار است. ریتاث تیشهر بر احساح امن یاجتیاع

 که اید فرضیه را در شرایط موجود مناط  شهری مشهد مورد آزمون قرار دهد.

 
 احساس امنیت شهروندان ، شاخص های اساسی موثر در1جدول شماره 

 ...پایگاه اجتیاعی و  فضای شهری رسانه ها نهاهای امنیتی سرمایه اجتیاعی شاخص ها

 درآمد فیزیکی داخلی جدیت ارتباطات 1

 مسکد اجتیاعی خارجی عیلکرد اعتیاد 1

 شغم فرهنگی مجازی حضور مشارکت 0

مقافم  نظارت ها حیایت 1

 گروهی

 سواد سیاسی

تبلیغات  دسترسی و...خودباوری  1

 قلیم

 بعد خانوار اقتصادی

  

 روش تحقیق

و هدف آن تعیید شرایط احساح امنیهت   است یفتوصی – یلیاید بررسی از نوع تقل  یرو  تقق

 ای کتابخانه و اداری اطالعات از گیری . به اید منظور ضید بهرهگانه شهر مشهد می باشد10در مناط  

)بر اساح نیونه گیری از جیعیهت ههای    نفر از شهروندان مشهد 033حجم  با استفاده از نیونه ای به و

، نظر سنجی شده است. نقطه نظرات نیونه مورد پرس  با استفاده از پرسشنامه مقق  ساخته بهه  پنهان(

قبم از کاربرد به تایید کارشناسان مربوطه رسهیده و بها اسهتفاده از     ،دست آمده است. اید پرس  نامه

درصد برای آن تایید شهده اسهت. داده    91ضریب اطیینان  )ضریب آلفای کرونباخ(اریآزمون های آم

های گردآوری شده از اید طری  و سایر داده های مرتبط که از اسناد و سرشیاری های به دست آمهده  

مورد تقلیم قرار و نرم افزارهای سیستم های اطالعات جغرافیایی  TOPSIS تکنی  با استفاده از ،است

مقاالت و نوشهته ههای متعهددی     GIS. از آنجا که در ارتباط با ه و به شکم نقشه ارائه شده استگرفت

وجود دارد و خوانندگان اید مبقث به احتیال زیاد با اید نوشته ها سرو کار داشته اند، در اید بخه   

 اکتفا می شود. TOPSISتنها به معرفی مختصر تکنی  

 

 



 

 

 

یهت بنهدی   وبهرای اول  یبه معنهی روشه   1ارت انگلیسیحروف اول کلیات ی  عب TOPSISژه وا

است. اید مدل توسط هوانگ  ،آل ه راه حم ایدهب دستیابی جهت آنهابر اساح میزان مشابهت  قاتترجی

شهود. منطه     شاخص ارزیابی مهی   n گزینه بوسیله m پیشنهاد شد. در اید رو  1981و یون در سال 

کنهد. راه حهم ایهده آل     آل منفی را تعریهف مهی   حم ایده اهآل )مثبت( و ر حم ایده اصولی اید مدل راه

دهد. گزینه بهینه، گزینه ای  )مثبت( راه حلی است که معیار سود را افزای  و معیار هزینه را کاه  می

 راآل منفهی   آل و در عید حال دورترید فاصله از راه حم ایهده  است که کیترید فاصله از راه حم ایده

حهم   را با راه تشابهمکه بیشترید  ییگزینه ها TOPSIS ها به رو  بندی گزینه تبهدارد. به عبارتی در ر

به ترتیب، راه حم ایهده آل و راه    -A و +A کنند. در اینجا ایده آل داشته باشند، رتبه باالتری کسب می

ه فاصله کیتری تها راه حهم ایهده آل و فاصهل     A2 به نسبت گزینه  A1 . گزینههستندآل منفی  حم ایده

 (.163: 1091 م،یسل یفیشر ،یبیشتری تا راه حم ایده آل منفی دارد)مومن

رتبهه   GISو شاخص های احساح امنیت در مقهیط   TOPSISبه هر حال با بهره گیری از تکنی  

برای اید منظور،  بندی مناط  شهرداری مشهد به انجام رسیده است. هیانطور که پی  از اید بیان شد، 

خص های مورد نظر، اطالعات مورد نیاز در پایگاه اطالعات تهیهه شهده وارد و   پس از کیی سازی شا

با توجه به الیه های تهیه شهده  . صورت پذیرفت GIS افزار نرم طیمق در  یتقق یآمار میتقل و هیتجز

  .و اجرای توابع مختلف مورد نیاز، در نهایت نتایج قابم ارائه به صورت نقشه ارائه شده است

 

 عاتتحلیل اطال

( نشهان داده  1باشد که در نقشه شیاره ) یم یمنطقه شهردار 10 دارای اکنون هم مشهد شهر کالن

شده است. به هیید دلیم تیام داده های و اطالعات گردآوری شده در اید قالب طبقهه بنهدی و مهورد    

 یراهبه ه TOPSISدر رو   نهیگز 10تقلیم قرار گرفت. در واقع، تیام اطالعات مورد نیاز به صورت 

و بر اید اساح ارزیابی شدند. الزم به یادآوری است در هنگامی کهه   یمعرف یمورد بررس یهاشاخص

بررسی روندهای تاریخی مورد نیاز بود، داده های قدییی بر اساح مرز بندی ههای جدیهد، اصهالح و    

 مورد استفاده قرار گرفت تا نتایج به دست آمده قابم تعییم باشد.

 

                                                 
1
. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution  



 

 

 

 

 گانه شهرداری مشهد، مناط  سیزده1نقشه شیاره 

 
 

 (1090نگارندگان، ) 

 قبهال  در شاخصهها  از  یه  ههر  تیه ماه و وزن باسهت  یم س،یتاپس رو  یمفهوم مدل با مطاب 

خبهره تعیهید مهی     کارشناسان توسط هم معیوالً  شاخصها به مربوط وزن. شود یبررس احساح امنیت

و امنیتی و انتظهامی و مسه ولید عرصهه ههای اجتیهاعی      شوند که در اید بررسی عیدتاً از کارشناسان 

 ،13 تا 1 عدد از توانند یم شاخصها س،یتاپس رو  اساح برمتخصصان دانشگاهی استفاده شده است. 

 از  یه تقق دیه ا در کهه  شوند مرتب نرمال یها وزن اساح بر ای و دهند اختصاص خود به را وزن  ی

 یمه  انیه ب احساح امنیت با آنها ی رابطه شاخصها، تیماه خصوص در. است شده استفاده اول رو 

 . است یکاهش ای یشیافزا صورت به که شود

 ههر  یازا بهه  شهاخص  هر یکی مقدار ،GIS افزار نرم در گرفته صورت یها میتقل از استفاده با

 خصهوص  در شهاخص  ههر  یاثرگهذار  ینقوه به توجه با سپس. است آمده دست به یشهردار منطقه

  مطاب  نکهیا ضید. است تعیید شده   شاخص آن( بودن یمنف ای مثبت) تیماه ،احساح امنیت

 



 

 

 

 یبنهد  رتبهه  بها  مطاب  یگرید بر ارهایمع از  یهر تیاهی کارشناسان، از گرفته صورت ینظرسنج

-شهده  ارائهه ( 1) شیاره جدول در ارهایمع به مربوط اتیجزئ. است دهیگرد لقاظ( 13 تا 1 از) یعدد

 .است

 

 (.1131)نگارندگان،  محورها، شاخص ها و منابع تامین کننده منابع اطالعاتی مورد استفاده در تحقیق ،2جدول شماره 

 محاسبه نحوه اطالعات نوع استفاده منبع شاخص محور

سرمایه 

 اجتماعی

 اولویت بندی بر اساس طیف لیکرت GIS هیال پرسشگری ارتباطات

 س طیف لیکرتاولویت بندی بر اسا GIS هیال پرسشگری اعتماد

 اولویت بندی بر اساس طیف لیکرت GIS هیال پرسشگری مشارکت

 اولویت بندی بر اساس طیف لیکرت GIS هیال پرسشگری حمایت

 اولویت بندی بر اساس طیف لیکرت GIS هیال پرسشگری خودباوری

نهادهای 

 امنیتی

 اولویت بندی بر اساس طیف لیکرت GIS هیال پرسشگری جدیت

 اولویت بندی بر اساس طیف لیکرت GIS هیال پرسشگری دعملکر

 تعداد پاسگاه ها و پایگاه های پلیس و بسیج GIS هیال نیروی انتظامی و بسیج حضور

 اولویت بندی بر اساس طیف لیکرت GIS هیال پرسشگری نظارت ها

 اولویت بندی بر اساس طیف لیکرت GIS هیال پرسشگری دسترسی

 رسانه ها

 اولویت بندی بر اساس طیف لیکرت GIS هیال پرسشگری داخلی

 اولویت بندی بر اساس طیف لیکرت GIS هیال پرسشگری خارجی

 اولویت بندی بر اساس طیف لیکرت GIS هیال پرسشگری مجازی

 اولویت بندی بر اساس طیف لیکرت GIS هیال پرسشگری محافل گروی

 بندی بر اساس طیف لیکرت اولویت GIS هیال پرسشگری تبلیغات محلی



 

 

فضای 

 شهری

 

 اولویت بندی بر اساس طیف لیکرت GIS هیال پرسشگری فیزیکی

 اولویت بندی بر اساس طیف لیکرت GIS هیال پرسشگری اجتماعی

 اولویت بندی بر اساس طیف لیکرت GIS هیال پرسشگری فرهنگی

 تاولویت بندی بر اساس طیف لیکر GIS هیال پرسشگری سیاسی

 اولویت بندی بر اساس طیف لیکرت GIS هیال پرسشگری اقتصادی

پایگاه 

 اجتماعی 

 طبقه بندی پنجگانه درآمدی GIS هیال پرسشگری درآمد

 ملکی، استیجاری و غیره GIS هیال پرسشگری مسکن

 شاغل، بیکار و درآمد بدون کار GIS هیال پرسشگری شغل

 ره های تحصیلی رسمی کشوربر اساس دو GIS هیال پرسشگری سواد

 خانوار یک، دو و ... نفره GIS هیال پرسشگری بعد خانوار

 

اید که اراته تیامی داده های به دست آمده اید بخ  امکان پهذیر نیهی باشهد، از ههر      به توجه با

نهه در  باالترید امتیاز را در ابعاد منفی و یا مثبت به دست آورده انهد، بهه عنهوان نیو   گروه دو مورد که 

 درو تقلیم ههای صهورت گرفتهه    (0) شیاره جدولهای ارائه شده در دادهجدول زیر ارائه می گردد. 

بر اسهاح معیارههای مهورد     یشهردار مناط وضعیت  ، GIS افزار نرم طیمق در سیتاپس  یتکن قالب

 .اشاره تعیید شده اند
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بر اساح معیارهای منتخب برای سنج  احساح امنیتگانه شهرداری مشهد 10، شرایط مناط  0جدول شیاره، 

 (.1090)نگارندگان، 

 تیماه + + + - + - + - + -

یشرا
ط

 

 رتبه 8 7 9 1 0 9 8 8 1 13

 نهادهای امنیتی رسانه فضای شهری پایگاه اجتیاعی
سرمایه 

  اجتیاعی

 ها نهیگز

وار
خان
د 
بع

 

واد
س

دی 
الب
ک

گی 
رهن
ف

جی 
ار
خ

 

لی
اخ
د

ور 
ض
ح

ت 
دی
ج

یاد 
اعت

ت 
طا
تبا
ار

 

 1 منطقه 07 11 13 03 63 18 03 11 13 13

 1 منطقه 19 11 19 01 11 17 13 10 11 18

 0 منطقه 16 13 71 07 1 01 11 16 11 13

 1 منطقه 16 09 88 11 0 10 13 13 19 09

 1 منطقه 16 08 86 11 0 10 11 13 13 18

 6 منطقه 10 08 61 13 0 11 13 13 01 11

 7 منطقه 18 11 17 07 13 11 13 13 13 16

 8 منطقه 18 10 13 01 11 11 01 11 19 13

 9 منطقه 11 11 03 01 01 18 08 10 16 13

 13 منطقه 11 11 11 00 11 11 01 11 11 17

 11 منطقه 68 11 13 01 19 11 01 10 17 13

 11 منطقه 71 11 11 00 16 07 16 11 19 18

 10 همنطق 11 09 00 08 73 10 19 16 11 13

 

هر منطقه  یفاصله تا حد مطلوب برا زانیبرای آن که اید جایگاه معنای واقعی خود را پیدا نیاید، م

به سطح مطلوب  یابیهر منطقه در قبال دست ازی، امت1با کسر عدد مورد نظر از  تیمقاسبه شده و در نها

شهود و   یممنظور  1با  برابر احساح امنیتحد مطلوب  جه،یبه دست آمده است. در نت احساح امنیت

 شکم که هرچه فاصله شاخص  دیشود. به ا یم ریتفس 1هر منطقه به نسبت فاصله از  منیتمیزان اعدد 



 

 

 

احساح امنیت بیشتری کرده و یها  کیتر باشد، منطقه مورد نظر  1منطقه از عدد   ی احساح امنیت

اح امنیهت مناسهب بهوده و    فاقد احس یباشد، منطقه  شتریفاصله ب دیو هرچه اامد مقسوب می شود 

 .ناامد تلقی می گردد

 یمشههد، دارا  یشههردار  11، منطقه GISبدست آمده از  میفوق و بنابر تقل طیبا لقاظ کردن شرا

 یاست. در رتبه هها  گریفاصله تا حد مطلوب نسبت به مناط  د دی( و کیتر3.70) امنیت زانیم دیشتریب

 11 منطقهه بها   یزینهاچ  یفاصله  میزان احساح امنیتقاظ قرار گرفته اند که به ل 11و  1مناط   یبعد

کهه در اثهر توسهعه     گیرندمیدارند. هیانطور که قبم از اید بیان شد، اید مناط  در شیار مناطقی قرار 

سال اخیر جیعیت پذیر شده است. اید مناط  که بر خهالف   03های جدید شهر شکم گرفته و در طی 

کیلومتر مربعی شهر مشهد، بر اساح اصول شهرسازی  033دود وسعت حشهر مشهد و  هایاکثر بخ 

شکم گرفته است، بر اثر هیید شرایط نه تنها در گذشته نه چندان دور جیعیت ثروت مند نشهید   دیدج

شهر را به سوی خود جلب نیوده است، بلکه روز به روز بر قابلیت های جذب خود در اید زمینه مهی  

تهوالی   نکم اصولی و منطقی مدیریت نشود، با روند های اکولوژیکی چوافزایند و اگر اید شرایط به ش

 و جایگزینی برخی از آشفتگی هایی که قبم از اید با آن مواجه بوده اند را شاهد خواهند بود.

( 3.07) احساح امنیت ازیامت دیکیتر یدارا ،1 منطقه ،در مقابم، شرایط مناط  مورد اشاره در فوق

، یه   6و  1، 0، 1در واقع ایهد منطقهه بهه هیهراه منهاط       . باشد یم مطلوب حد تا فاصله دیشتریب و

مجیوعه واحد از پهنه شهر مشهد را به خود اختصاص می دهند. اید بخ  و به طول کم، تیامی بخ  

های شرقی شهر مشهد مقدوده ای است که ایلب مناط  حاشیه نشید شهر مشهد را در خود جای داده 

دلیم شرایط زیست مقیطی، اجتیاعی و اقتصادی از جیله مناطقی است که از قدیم است. اید مناط  به 

 االیام در شیار بخ  های بسیار مقروم شهر به حساب آمده و در واقع تیامها هسهته ههای روسهتایی    

زمان به شهر مشهد اضافه شده اند. از آنجا که اید روستاها به هیان شهکم قبلهی و    رکه به مرو هستند

. به هیید دلیم، نه تنها القاق آنها به شهر شرایط خود ساکنید انده خود به شهر مقل  شدهت نخورددس

قدییی را بهتر و مناسب تر نساخته است، بلکه به دلیم شرایط خاص اقتصهادی و اجتیهاعی، جیعیهت    

ع حاشیه نشید و فقیر بیشتری را به سوی خود جذب نیوده است. با توجه به اید که اید مقدوده موضو

تققیقات متعددی بوده و شرایط آنها در قالب مقاله، کتب و طرح های تققیقاتی متعدد مهورد مطالعهه   

 خودداری به عیم می آید. در اید ارتباط قرار گرفته است، از توضیح بیشتر 

 



 

 

 

 نسبتا امهد   ،امد ی دسته 0 به یشهردار مناط به هر حال و در ی  نگاهی کلی می توان گفت که 

 شهکم  GIS طیمقه  در Quantile رو  یمبنها  بر یبند میتقس دیا. اند شده میتقس تا پاییدامنیت نسب و

 بهازه   یه  در اند، بوده کترینزداحساح امنیت  ی درجه یدارا که یمناطق که شکم دیا به. است گرفته

 ونسبتا امهد   مناط  ثامد، و 7 ،8 ،13 مناط  ،امد مناط  جزوه 1 و 9 ،11 ،11 مناط . اند شده فیتعر

  .(1)نقشه شیاره هستند با امنیت نسبتا پایید مناط   6 و 1 ،1 ،0 ،1 مناط 
 گانه شهر مشهد، میزان امنیت در مناطق سیزده2نقشه شماره 

 

 (1131)نگارندگان،  

 

 نتیجه گیری

امنیت از جیله مقوالتی است که با وجود آن که در ایلب معادالت اقتصادی، اجتیاعی و سیاسهی  

ر و روشد مد نظر قرار نیی گیرد، اما در تیامی تصیییات اتخاذ شده در اید سطوح تاثیر به طور آشکا

گذار است. اید شرایط به قدری اثر گذار است که در مواردی یگانه عامهم مهوثر در اسهتقرار سهرمایه     

گذاری های اساسی و مهم تلقی شده و بدون وجود آن بقا و ماندگاری سرمایه در منهاط  خهاص بهی    

اید در حالی است کهه در بسهیاری از مهوارد ایهد رونهد       .(1091به حساب می آید)صابری فر،  معنی

عیلکرد معکوسی دارد. به اید معنا که وقتی سرمایه گذاری در منطقه ای رو به ازدیاد می گذارد، افهراد  

 می نیایند. تلقی کرده و احساح امنیت بیشتری   ساکد در منطقه میزان امنیت در منطقه را رو به افزای



 

 

 

با اید وجود در مناط  شهری، ایلب طرح ها و برنامه بدون توجه به اید شرایط شکم می گیهرد و  

ایلب مناط  نهاامد   ،روندهای متقابم توسعه یافتگی و امنیت به فراموشی سپرده می شود. به هیید دلیم

ند، امنیهت کیتهری   سرمایه گذاری کیتری دریافت کرده و چون سرمایه گذاری کیتری دریافت می کن

دارند و به دلیم امنیت کیتر جذب و استقرار سرمایه در اید مناط  رو به کاه  بوده و اید شرابط بهه  

 صورت ی  دوره بسته هیچنان ادامه دارد. 

کم و بی  حاکییت دارد. در اید شهر نیز هیچهون ایلهب کهالن     یدر شهر مشهد نیز چنید شرایط

عت تقوالت اجتیاعی و اقتصادی، عقب تر از مردم حرکت کهرده و در  شهرها، برنامه ریزان از نظر سر

واقع، بعد از حدوث تغییر، مدیران و برنامه ریزان سعی دارند، تقوالت بهه وجهود آمهده را مهدیریت     

نیایند. اید در حالی است که آنها در حالی که به فکر مدیریت تغییرات قدییی هستند، تقوالت فهزون  

 د مهی بهرد.  بیت و اید روند، امکان ساماندهی فضای شهری را تا حد زیادی از تری در حال انجام اس

اید ادعا زمانی به اثبات می رسد که بدانیم، مناط  شهر مشهد، در طی روند توسعه شهر ایلب شهرایط  

یکنواختی داشته و تغییرات اساسی در آنها به وجود نیامده است. به عبارت دیگر، مناط  کیتر توسهعه  

م در شهیار  او ناامد، هیچنان ناامد و توسعه نیافته باقی مانده و بر عکس مناطقی که از قدیم االیه یافته 

 مناط  توسعه یافته قلیداد می شدند، هیچنان اید جایگاه را حفو نیوده اند. 

هیانطور که از یافته های تققی  حاضر مشخص می گردد، ایلب مناطقی که اخیرا به بدنهه اصهلی   

ده و مطاب  طرح های توسعه قانونی و رسیی به رشد و توسعه خود ادامهه داده انهد، از   شهر افزوده ش

د. اید مناط  حتی اگر استانداردهای طرح های مهورد نظهر را بهه    نی مناسب تری برخورداریتشرایط امن

دقت پیروی نکرده باشند، به دلیم آن که مورد حیایت سازمان های متولی مدیریت و برنامه ریزی شهر 

بوده اند، ایلب در شیار مناط  امد  و به تبع آن توسعه یافته تلقی می شوند. نیونه مشخص اید گهروه  

نام برد. اید در حالی است که مناط  حاشیه نشید شیال شهر، به مشهد  یشهردار 11منطقه را می توان 

 هیچ وجه چنید شرایطی ندارند. 

ب مهوارد، میهزان امنیهت و بهه خصهوص      القاق مناط  روستایی به بدنهه اصهلی شههر، در ایله    

احساح امنیت در منهاط  را بهه شهکم قابهم مالحظهه ای کهاه  مهی دههد. بهه عنهوان مثهال، در            

جهذب شهده اسهت، میهزان احسهاح      روسهتاهای حاشهیه ای    دتعهدا  که باالترید، یشهردار 1منطقه 

اختالفهات   در ارتبهاط بها   امنیت بهه شهکم معنهاداری پهایید مهی باشهد. ایهد شهرایط را مهی تهوان          

 فرهنگی و اجتیاعی به خوبی، توجیه نیود. البته بایستی یادآوری نیود که اید روستاها قبم از 



 

 

 

اید کهه بهه بدنهه اصهلی شههر، ملقه  شهوند، تقهوالت جیعیتهی و اجتیهاعی گسهترده ای را            

تجربه می کنند که خود موضهوع یه  په وه  جداگانهه بهوده و از حوصهله ایهد بررسهی خهارج          

 است.

، رابطهه ای  تکهه قبهم از ایهد بیهان شهد، میهزان امنیهت و جهذب سهرمایه و امکانها           هیهانطور 

بهاالتری داشهته و یها الاقهم مهردم چنهید        یتنگاتنگ دارند. در واقع، ایلب مناطقی که شهرایط امنیته  

نهد، در جهذب و جلهب گهروه ههای ثروتینهدتر پیشهتاز بهوده انهد و هیهید شهرایط،            کناحساح می

کهه ایلهب    9و  11ها به ارمغهان آورده اسهت . بهه عنهوان مثهال، در منطقهه       امنیت بیشتری را برای آن

های با درآمد باال زندگی می کنند، میزان احسهاح امنیهت بهی  از منهاط  دیگهر و ههم سهطح        هوگر

سهال اخیهر بهه بدنهه اصهلی شههر        03در طهی  مناط  مورد اشاره هیان هایی هسهتند کهه   . می باشد

 وسهتایی تنثنای بسیار کوچه ، بهه طهور کهم فاقهد هسهته ههای ر       مشهد اضافه شده و به جز چند اس

 می باشند.

با وجود آن که در معیارهای احساح امنیت، مسائلی چون حاشیه نشینی و اسکان ییر رسیی، مورد 

توجه قرار نگرفته بود، اما بررسی حاضر نشان داد که اید عامهم وقتهی در قالهب پایگهاه اجتیهاعی و      

رسی قرار می گیرد، اثر گذاری خود را بر احساح امنیت به خوبی نشهان مهی   سرمایه اجتیاعی مورد بر

افزای  درصد گروه های حاشیه نشید، به طور معناداری میهزان احسهاح امنیهت را    دهد. به طوری که 

که در شیار مناط  با امنیت کم طبقه بندی شهده انهد، از    6 تا 1مناط  کاه  می دهد. به عنوان نیونه 

 هستند که بیشترید تعداد جیعیت حاشیه نشید شهر مشهد را به خود جلب کرده اند.جیله متاطقی 
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