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ABSTRACT 
 
Objective: Current century is named extra complexities age and security is one of the 
Substantial factors of development in human societies. The other meaning, security is 
prerequisite for social, economic, cultural and political development and associates to 
development levels of each society and for this reason, awareness of a society security statue 
has impressive role in problems cognition and their infrastructure enhancement.  

Methods: These research data are obtained through predicative studying (statistic annals of 
Yazd). In this research for weighting indexes, we use Delphi technique and for data analyzing 
ARAS technique and for spatial analyzing IDW model. 

Results: The research conclusions show that Meybod town has the best quality with score:1 
and Yazd town has the worst condition with score:0.431 in citizenship security. Northwest and 
south from  yazd are rather balanced in security sense and central districts of Yazd (Taft and 
Bafgh) have the less density than other places 

Conclusion: Spatial Distribution of Citizenship Sense of Security in Yazd Province does not 
follow variables such as population size, bureaucratic congestion and extent. The ranking of 
Yazd city with the highest population density and administrative-military density and being the 
urban center of Yazd province illustrates this. 

Keywords: Special reception, security feeling, citizen, Yazd province 
  

 
 
Received: April 12, 2019             Reviewed:  Aug 06, 2019              Accepted: Aug 28, 2019            Published online: December 23, 2019 

 
Citation: Piri, I., Jalilian, L., Afzali Goruh, M., Allahgholi Tabar, F (2019). The analyze on spatial distribution of citizen security 
in Yazd province cities. Journal of Urban Social Geography, 6(2), 55-71. (In Persian) 
 
DOI: 10.22103/JUSG.2019.1990  
 

                                                 
1 Corresponding author at: Zanjan University, Zanjan, Iran, P.C: 45371-38791. E-mail address: Zahra_afzali@znu.ac.ir (Afzali 

Goruh. Z). 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 تحليلي بر پراكنش فضايي امنيت شهروندي در شهرهاي استان يزد 
  

  dفاطمه اللهقلي تبار نشلي  1وc افضلي گروه زهرا ،bلعيا جليليان ، aعيسي پيري

  
a رانيا ،زنجان ،زنجانريزي شهري، دانشگاه استاديار جغرافيا و برنامه.  
b رانيا ،زنجان دانشگاه ريزي شهري،جغرافيا و برنامه دانشجوي دكتري.  
c رانيا ،زنجان دانشگاه ريزي شهري،جغرافيا و برنامه دانشجوي دكتري.  
d  رانيا ،زنجان دانشگاه ريزي شهري،جغرافيا و برنامه دكتريدانشجوي.  

    چكيده

حاضر كه عصر فراپيچيدگي ها نام گرفته است، امنيت يكي از مسائل اساسي توسعه در جوامع انساني در عصر تبيين موضوع: 

نياز هرگونه توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي محسوب شده و با سطح شود. به بياني ديگر امنيت، پيشمحسوب مي

ي از وضعيت امنيت ساكنان يك اجتماع نقش مؤثري در پيشرفت جوامع در ارتباط است. و اين امر بدان دليل است كه آگاه

  .نمايدهاي آن عمل ميها و راهكارهاي توسعه يك جامعه داشته و در جهت تقويت زيرساختشناخت چالش

هاي اين پژوهش از طريق مطالعه اسنادي (سالنامه تحليلي است. داده -روش تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفي روش:

دهي آوري گرديده است. در اين پژوهش به منظور وزنناحيه انتظامي استان يزد) جمع -زد؛ بخش قضاييآماري استان ي

استفاده  IDWو به منظور تحليل فضايي از مدل  ARASها از تكنيك ها از تكنيك دلفي و به منظور تحليل دادهشاخص

  .گرديده است

در بدترين وضعيت  431/0در بهترين سطح و شهرستان يزد با مقدار  1دهد شهرستان ميبد با مقدار پژوهش نشان ميها: يافته

منيت نسبتاٌ متعادلي برخوردار اند. به طوري كه شمال غرب و جنوب منطقه مورد مطالعه از احساس ااز امنيت شهروندي قرار داشته

  .تري برخوردار استاست و بخش مركزي استان يعني يزد؛ تفت و بافق نسبت به ديگر شهرستان ها از تراكم كم

ستان يزد از متغيرهاي همچون ميزان جمعيت، تراكم       نتايج: سطح ا شهروندي در  ضايي احساس امنيت  هاي اداري  پراكنش ف

سعت پيروي نمي  - سطح   نظامي و و شهر يزد در رتبه دهم از  شترين جمعيت و تراكم   كند به طوري كه قرار گرفتن  بندي با بي

 عنوان مركزيت شهري استان يزد روشن كننده اين امر است. نظامي و واقع شدن به -اداري

  رك فضايي، احساس امنيت، شهروند، استان يزدد :هاكليدواژه

  

  01/07/1398انتشار آنالين:           06/06/1398پذيرش:             15/05/1398 بازنگري:           23/01/1398دريافت: 

  

تحليلي بر پراكنش فضايي امنيت شهروندي در شهرهاي ). 1398(پيري، عيسي؛ جليليان، لعيا؛ افضلي گروه، زهرا؛ اللهقلي تبار نشلي، فاطمه استناد: 
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  مقدمه

مختلفي  رياتنظ آمدند، هم گرد شهر چون محيطي بشري در اجتماعات چرا كه اين و شهر پيدايش علل بررسي در

 از هاقرن گذر با داند. حاليم موثر شهر پيدايش در را و ابعاد ايمني امنيت مسأله ،نظريات از يكي كه است ارائه  گرديده

 در جديدي ئلمسا درگير خود جمعيتي و نتيجه رشد گسترده كالبدي در شهرها ،شهري پيدايش نخستين اجتماعات

ز مسائل مهم در مباحث ااين ميان امنيت شهري، به عنوان يكي  در. شهروندان هستند زندگي ابعاد مختلف چارچوب انواع

 شهروندان نزد در امنيت احساس و امنيت مقوله). 115:1387آيد(صالحي، حساب مي اصطالحات و ساماندهي شهري به

  است: اهميت واجد جنبه دو از يك شهر
 ايفاي به قادر در صورتي است گوناگون افراد از متراكمي حجم دارنده در بر كه زيستي موقعيت يك مثابه به شهر آنكه اول -

 شود. قبولي ارزيابي قابل حد در آن ساكنان نزد در امنيت كه خواهد گرديد خود ويژه كاركردهاي

 موضوعات با پيوند شهر در در امنيت مقوله جهان، سراسر در مردم شدن) اكثريت يا (و بودن نشين شهر به توجه با آنكه دوم -

 ). 2: 1391(احساني فرد و همكاران،  شودمي اهميت واجد لذا و گيردمي قرار ملي همچون امنيت اي عمده و كليدي

 داشته استهاي فضايي و كالبدي را به عنوان يك اصل مهم و حياتي به همراه نياز به امنيت در شهرها، بازتاب

شود. احساس امنيت را واكنش عاطفي به جرايم مطرح مي). در كنار مفهوم امنيت، ((احساس امنيت)) 115:1387(صالحي،

هاي عاطفي و عملي به جرم و بي نظمي گيرند و يا طيفي از واكنشهاي فيزيكي در نظر ميخشونت بار اجتماعي و آسيب

هاي نامطلوب شهري مشكالت بسياري در عصر حاضر، محيط ).Gert, 2005: 65( كه افراد يا اجتماع با آن مواجه هستند

بازد و ها، امنيت رنگ ميهاي اجتماعي موثر هستند. با گسترش اين آسيبرا براي شهروندان ايجاد كرده و در رشد آسيب

ها دو اتفاقي، ترس و دلهره آن كنند و با هرهاي اجتماعي محتاطانه عمل ميشود؛ مردم در كنشبر ميزان جرم افزوده مي

  ). Day et al, 2003: 311كنند(شود و در نتيجه احساس ناامني ميچندان مي

 استان اين شهر ترين پرجمعيت اينها ونظاير اداري تمركز رفاهي، شغلي، هاي جاذبه بودن دارا علت به يزد شهر

 شديدي هايمهاجرت با قرن اخير، در شهرنشيني شتابان گسترش به توجه با شهر اين ).2:1390(زياري، شودمي محسوب

 عدم و جديد محيط در هويتي مهاجرانبي احساس فرهنگي، تنوع همچون عواملي امروزه كه طوري به است، بوده مواجه

و در   هاي آسيب تبلور و گسيختگي فرهنگي و اجتماعي هايناهنجاري بروز باعث ها، ارزش به وابستگي و خاطر تعلق

 است. شده يزد شهر در نهايت كاهش احساس امنيت

هاي هر مكان ها در ويژگيهاي مكاني در بررسي احساس امنيت شهري ضرورت دارد، تفاوتاز آنجا كه توجه به تفاوت

ين )، لذا ا3:1395(سلطاني و همكاران، تواند در القاي متفاوت احساس امنيت يا ترس، به شهروندان تاثيرگذار باشدمي

 هاي مكاني و تاثير آن بر احساس امنيت در شهروندان است، در همين راستا پژوهشپژوهش، در پي شناخت اين تفاوت

شهرستان در تحليل فضايي احساس امنيت  در سعي شهروندي، احساس امنيت در دخيل متغير 16 شناسايي با حاضر

 .يزد دارد استان گانه ده هاي

   نظريپيشينة 

 احساس امنيت

بخش) شهروندان كننده و آرامبخش، قانعگيري رواني مثبت(رضايتاحساس امنيت عبارت است از نوعي ذهنيت و جهت

هاي امنيت اجتماعي، نسبت به عدم تاثيرگذاري حضور و بروز رويدادها و وقايع ضد امنيتي در شرايط فعلي و آتي، در حوزه

شناسي احساس امنيت، ). به لحاظ روش47:1382(رجبي پور، ينيثبات سياسي، انسجام هويتي يكپارچگي، امنيت سرزم

ال مختلف نيز قابل اي متفاوت ظهور يافته و به اشكسازه چندبعدي است و در شرايط اجتماعي و افراد مختلف به گونه

). در سطح فردي احساس امنيت در يك جامعه به احساس رواني 56:1378(موذن جامي، گيري استسنجش و اندازه
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تر گردد و هر چه ميزان فراواني جرم باالتر، احساس امنيت پايينهروندان از ميزان يا عدم وجود جرم در آن جامعه ميش

است. ولي اين احساس ناامني صرفا منبعث از عدم وجود امنيت در يك جامعه نخواهد بود. ممكن است در يك جامعه امنيت 

  ).93:1382(كالهچيان، اند و بالعكسمنيت نداشتهوجود داشته است ليكن شهروندان در آن احساس ا

  امنيت شهري

امروزه امنيت از طرف انديشمندان و صاحبنظران به عنوان يكي از مهمترين نيازهاي اساسي انسان در شهرها مطرح 

ن از تواند احساس آرامش، اطمينان خاطر و نبود هراس شهروندا). امنيت شهري مي80: 1394ميشود (سرور و همكاران: 

هاي شهري و ساير هرگونه تهديد و خطر عليه شهروندان، فضاهاي شهري، ساختمانها، سازمانها، تأسيسات و زيرساخت

). بعضي از معيارهاي شهرسازي در تامين 9: 1390عناصر مهم در زندگي شهري را در برگيرد (احمدي پور و همكاران، 

هاي طراحي و براي كل جامعه كاربرد خواهد داشت نظير مالك امنيت يك فضا اختصاص به جنسيت و سن و .... ندارد

). در ادبيات شهرسازي مفهوم امنيت به معني امنيت شهري و امنيت 7:1395يك فضاي امن شهري(سلطاني و همكاران،

ي در محيط شهر مطرح است. معيارهاي شناخت و تحليل امنيت در پهنه شهر بسيار متفاوت است و با توجه به مؤلفه ها

گيري فضاها، هاي شهري بنا به شرايط اجتماعي موجود، يعني شكلكند. محيطكالبدي، كاركردي و محيطي نوسان پيدا مي

سرور و توانند بر ميزان امنيت مؤثر باشند (... مي محيطي وهاي زيستكاركرد فضاها، وجود امكانات رفاهي، تراكم، آلودگي

  ). 83: 1394همكاران: 

تواند در نتيجه شهرنشيني و تشديد مشكالت ناشي از آن هاي اجتماعي ميعنوان بخشي از ناهنجارجرايم شهري به 

 رويهبي رشد نتايج ازجمله شهري ناامني و ). جرم78:1387كنند (موسوي، وارد جامعه بر پديدار شده و آسيب هاي جدي

 تراكم جمعيت، قبيل از مختلف شرايط وجود ). درواقع77:1377به تبع آن بي هويت ماندن شهرهاست (گي بورژل،  و

 بيكاري طبقاتي، اختالف جوان، و مجرد مردان زياد تعداد دارند، مختلف نژادهاي و ها فرهنگ كه وجود مهاجراني زياد،

هستند  شهري ساز جرايم زمينه عوامل جمله از اينها مانند و مناسب مسكن كمبود درآمدي، اقتصادي و شديد، مشكالت

 را آنها ساكنان بيشتر مخدرند و مواد به آلودگي و اعتياد توسعه مستعد معموالً فقيرنشين ). مناطق6:1379پور،(دالل

 با آن رابطه و شهرها در جنايت و جرم ميزان مورد ). در94-96: 1381دهد(توسلي،مي تشكيل مهاجران روستايي

 و شهرها فيزيكي و كالبدي محيط كيفيت ميان رابطه يانب به اينها، يكي از در دارد. وجود نظريه دسته دو شهرنشيني،

 جغرافيايي مناطق نظريه برحسب گردد.مي مطرح شهري دفاع بدون نظريه فضاهاي و شودمي پرداخته جنايت و جرم ميزان

). 116:1374شهرنشيني(گسن، كيفيت به نه شودمي مربوط شهرسازي به كيفيات شهر تبهكاري بيشترين بزهكاري،

هاي ها و خصيصهپيشگامان مكتب اكولوژي شهري شيكاگو نيز همه مسائل اجتماعي و از جمله ميزان جرايم را در تفاوت

 و افزايش ميزان ميان رابطه آنها، در كه هستند هايينظريه دوم ). دسته15:1373كنند(شكويي،مكاني جست وجو مي

  ). 6:1388عوامل اجتماعي و فرهنگي با جرم و جنايت بررسي مي گردد (زياري، و جمعيت تراكم

  هاي مكانيفضاي شهري با مؤلفه هاي مربوط به ارتباط احساس امنيت درنظريه

هاي مكاني هستند. ساس امنيت در فضاي شهري با مؤلفههاي تحليلي از نظريات متعدد، گوياي ارتباط احبرداشت

  كنند.اس امنيت در فضاي شهري اشاره نميهاي مكاني در احسريات به طور مستقيم به تأثير ويژگيهرچند تمامي اين نظ

توان جزو اولين نظريه هاي پاتريك گدس است، مي) را كه به گفته خود در واقع بسط دهنده ايده1938لوييس مامفورد(

و مقياس انساني در فضاهاي شهري مورد توجه  پردازاني دانست كه در نيمه اول قرن بيستم بر ايجاد امنيت، حس مكان

قرار داد. وي در كتاب فرهنگ شهرها از شهر به عنوان مكان تبلور فرهنگ و دفاع از انسان در مقابل اتومبيل نام برده و به 

  ها در فضاي شهري و اولويت حركت پياده بر سواره در محيط شهري اشاره كرده است.تنوع و اختالط كاربري
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هاي جفري و جين جاكوبز مطرح ميالدي) آمريكا كه تحت تاثير انديشه 60اين نظريه در (دهه  :CEPTEDنظريه 

توان با طراحي مناسب و كاربري موثر از محيط بر بهبود كيفيت محيط زندگي ناشي از شد، بر اين ادعا استوار است كه مي

طراحي شود كه بتواند موجب بهبود نظارت افراد شده، تعلق اي ترس از جرم غلبه نمود. به عبارت ديگر اگر محيط به گونه

  نمايد. ساكنان را به قلمرو خود باال برده و تصوير مثبت از فضا ايجاد مي

) نظريه پرداز بزرگ شهري، در تبيين امنيت شهري به تعامل فضاي فيزيكي و فرآيندهاي اجتماعي كه 1961جيكوبز(

 كندفعال بودن فضا به عنوان عاملي در ايجاد يك محيط امن و موفق تاكيد مي سازند. توجه نموده و برمحيط را مي

  ). 51:1381(بمانيان و همكاران، 

نيومن نظريه پيشگيري از جرم به وسيله طراحي محيطي بر مبناي تغيير در محيط فيزيكي را  نظريه فضاي قابل دفاع:

فاده از طراحي محيطي، رويكرد اصلي اين نظريه است. به مطرح نمود. كاهش رفتارهاي مجرمانه با است 1960در سال 

شود. در اين رويكرد سيستمي، سلسله مراتبي از عبارتي ايجاد محيط ايمن به وسيله طراحي، با عملكرد پليس هماهنگ مي

ترتيب، در  بندد. به اينشود كه راه فرار بر مجرمان را ميهاي بن بست به كار گرفته ميفضاهاي به هم پيوسته و كوچه

اي كاهد و به نوعي مانند محدودهها به حضور در فضا ميكند، از تمايل غريبهعين حال كه دسترسي عمومي را ممكن مي

  ). 16: 1385، كند(مديريبسته عمل مي

مطرح شد، به اين نتيجه دست يافت كه  1982اين نظريه كه توسط ويلسون و كلينگ در سال  نظريه پنجره شكسته:

ها هايي كه در آنتواند بر رفتار افراد تاثيرگذار است. صاحبان اين نظريه معتقدند محلهمحله و عدم نگهداري از آن ميزوال 

هايي از بي توجهي و خرابي ها نشانههايي كه در آندند محلهتواند بر رفتار افراد تاثيرگذار است. صاحبان اين نظريه معتقمي

هاي شكسته وجود دارد به بيان ديگر امكان دسترسي ها و پنجرهاي بيروني ناموزون ساختمانها، نمنظير تلنبار شدن زباله

  پذيري بيشتري دارند. مجرم مهياست حاكي از آن است كه ساكنان آن محله احساس آسيب

هايي ) بر افزايش امنيت از طريق افزايش تحركت و جنبش در فضاهاي شهري تاكيد دارد. بنابراين، مكان1988هيلر(

تر شدن فضا، افزايش حضور  كه براي جنبش و حركت، ظرفيت كمتري دارند، مستعد وقوع جرم هستند. همچنين، با بزرگ

مردم و ايجاد الگوهاي حركتي توسط فضاهاي خصوصي شده با مردمي كه در آن حضور مردم و ايجاد الگوهاي حركتي 

 ند، امنيت استفاده كنندگان از فضا افزايش خواهد يافتتوسط فضاهاي خصوصي شده با مردمي كه در آن حضور دار

)Brenda et al, 1997: 276.(   

 هايمشخصه كه گردد مي حاصل نتيجه اين بحث موضوع مورد با رابطه در متعدد نظريات تحليل از كلي، طور به

اين شاخص است و داراي رابطه احساس امنيت خود تابعي از  دارند. امنيت احساس ارتقاي در بسزايي نقش كالبدي محيط

تنوع  بين كه نمود مطرح را فرضيه اين توانمي شد، جيكوبز بيان نظريات آنچه در به توجه است. با آنها با ديالكتيك

توان مي هيلر نظرية از منتج اي فرضيه همچنين دارد. رابطه وجود شهروندان امنيت احساس و شهري فضاهاي در كاربري

ميزان ترددها در فضاهاي شهري و احساس امنيت شهروندان رابطه وجود دارد (سلطاني و تعريف كرد كه بين 

). در اين راستا با افزايش و پيچيدگي جوامع، شرايط تأمين اين نياز و برطرف كردن اين مسأله نيز پيچيده 8:1395همكاران،

متنوع و متعدد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي  تر شده است. به رغم آنكه مسأله فضاي امن شهري در هر جامعه داراي ابعاد

بايست از نقش و تأثير عوامل محيطي و كالبدي (فضايي) غافل شد. در مباني نوين طراحي است، ولي در تأمين اين نياز نمي

شود تا زمينه بروز جرم در يك مكان خاص را تا شود كه در آن تالش ميرنامه ريزي شهري از اصولي ياد ميشهري و ب

توان نتيجه گرفته كه ايجاد امنيت در صحيح برطرف گردد. پس اين گونه ميريزي د امكان از طريق طراحي و برنامهح

ريزان و طراحان باشد كه الزم است در طراحي محيط زيست انسان مدنظر برنامهي ابعاد آن از جمله نكات مهمي ميتمام

  ).84: 1394هاي توسعه واقع شود (سرور و همكاران: و متوليان امور شهري قرار گرفته و سرلوحه برنامه
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  پيشينه عملي

لوسرا، اشاره  توان به مطالعات لئونارد دوهل، جان اشتون، مارشال، ژرژ پيكا،در خصوص امنيت در فضاهاي شهري مي

 ). 4:1397(سبحاني و همكاران، نمود

روي افراد در استراليا بررسي و تحليل كرده اند. تاثيرات ترس از جرم را در راه رفتن و پياده )2014( فوستر و همكاران

توان ترس از جرم را كاهش و ميزان هايي ميگيريدهد كه با افزايش مداخالت و تصميمها نشان ميهاي آننتايج يافته

  روي را در معابر شهري، افزايش داد. پياده

پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي در دو كشور اياالت متحده و بريتانيا به طور  )2013( اشنايدر و كيتچن

  جداگانه مورد مقايسه قرار گرفتند. 

در مطالعه خود در آمريكا نشان مي دهند كه جدا از ساير متغيرها، كاربري خاص زمين،  )2009( استاكي و اُتنسمن

هاي غيرمسكوني با ميزان باالي جرايم كند. برخي كاربرينت را پيش بيني مياختالف در ميزان جرايم فردي و مقدار خشو

  و برخي ديگر، با تعداد كمتري از جرايم در ارتباط هستند.

-) به واكاوي فضايي احساس امنيت شهروندان در فضاهاي شهري با رويكرد آينده1397( سبحاني و همكاران

ترتيب شامل اشتغال، گذار بهدهد پنج متغير اثرها نشان ميند، نتايج مطالعات آنپرداخت آباد)پژوهي(مطالعه موردي: شهر خرم

ها، بازخوردهاي اجتماعي و ارتباطي شهروندان درآمد و طبقه اجتماعي، تاثير ساز و كارهاي مديران در كاهش ناهنجاري

  باشد.  نسبت به يكديگر و ميزان اشراف و احاطه واحدهاي مسكوني برهم مي

اي در راستاي ارتقاي ها و ابعاد توسعه پايدار محلهاي با عنوان تحليل شاخص) در مقاله1395( ني و همكارانسبحا

هاي توسعه پايدار در برابر جرم دژ به اين نتيجه رسيدند كه با ايجاد امنيت از طريق شاخصامنيت شهري در شهر شاهين

 ها تقويت كرد. توان پايداري را در سطح محلهمي

مورد  ) در مقاله خود با عنوان تحليل فضايي احساس امنيت در محالت مختلف شهري1395( سلطاني و همكاران

 اراضي، كاربري باتوزيع متناسب نوساز كمابيش محلة يك عنوان به مركزي بيان نمودند كه محلة مطالعه: شهر قدس

از  محالت ترينمحروم مهاجران، غالب سكونت و آشفته بافت با غربي جنوب محلة و قدس شهر محلة برخوردارترين

  اند.  شده بندي رتبه امنيت، احساس هاي شاخص لحاظ

يابي فضاي سوم ونقشه شناختي احساس امنيت در خود با عنوان تطبيق مكان ) در مقاله1394( صادقي و همكاران

ريزي جهت ناخت عوامل موثر و برنامهفضاي شهري عنوان كردند؛ ارتقا احساس امنيت شهر در گرومطالعات زيربنايي، ش

تواند رسد فضاي سوم به عنوان راهكار موثر اجتماعي محيطي ميارتقا كيفيت كالبدي و اجتماعي محيط است. به نظر مي

  ساز ارتقاي حس امنيت شهروندان گرديد. زمينه

ها شيراز پرداختند، نتايج مطالعات آنشهر احساس امنيت در فضاهاي عمومي كالن ) به بررسي1393( لطفي و همكاران

  هاي مناطق مختلف شهر از نظر ميزان احساس امنيت فضاهاي عمومي تفاوت وجود دارد.دهد بين ميانگيننشان مي

هاي منظر شهري در ارتقاي سطح احساس ) در تحقيق خود با عنوان بررسي نقش مولفه1392( مويدي و همكاران

به اين نتيجه رسيدند كه در مجموع احساس امنيت در فضا، با ايجاد ) (محله اوين تهرانامنيت در فضاهاي عمومي شهري

  گردد. احساس مطلوب، برقراري آرامش و ايجاد آسايش در محيط تامين مي

در پژوهشي به بررسي ميزان احساس امنيت شهروندان در شهرهاي جديد پرداختند و  )1392( احساني فرد و همكاران

ها، نقش نيروي ون سرمايه اجتماعي، عملكرد رسانههايي همچسيدند كه بين احساس امنيت و شاخصر به اين نتيجه

  انتظامي، پايگاه اجتماعي افراد رابطة معناداري وجود دارد.
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روش تحليل  استفاده از با ها تحقيقات پيشين در اين زمينه، سعي داردگيري از برخي از رهيافتحاضر با بهره ةدر مقال

 معيارهاي كليه در نظرگرفتن با تحليل فضايي امنيت شهروندي به معياره، چند گيريمتصمي هايروش بر ادي متكياسن

  .ايمبود احساس امنيت شهروندي پرداختهو در عين حال به تبيين و ارئه راهبردهايي جهت به .بپردازد آن در مؤثر

  شناسي ها و روشداده

 روش تحقيق

تحليلي است. از آنجا كه جامعه آماري اين پژوهش  -ماهيت كاربردي و روش تحقيق آن توصيفيپژوهش حاضر از نظر 

و  1395هاي آماري استان يزد در سال گانه استان يزد مي باشند، اطالعات مورد نياز از آخرين سالنامه 10هاي شهرستان

 16هاي استان يزد، هاي مكاني شهرستانهمچنين ناحيه انتظامي استان يزد گردآوري شده است. منظور سنجش  تفاوت

هاي صورت گرفته در اين زمينه منتخب و با استفاده از تكنيك هاي امنيت انساني از طريق مرور پژوهششاخص از مؤلفه

هاي تحقيق تدوين و براي اي در ارتباط با اهميت و ميزان وزن شاخصنامهدهي گرديد. در همين راستا پرسشدلفي ارزش

كه  پرسشنامه توسط متخصصان 7پرسشنامه ارسالي،  11ريزي شهري ارسال گرديد، از تعداد از كارشناسان برنامه نفر 11

هاي مورد نياز پرسشنامه به عنوان وزن 7هاي به دست آمده از اين مرتبه توسط هر متخصص تكميل و ميانگين وزن 4

گيري ها از تكنيك تصميمندي و تحليل فضايي شهرستانبدر نهايت به منظور سطح .جهت انجام مدل تحقيق بكار رفت

 استفاده گرديده است. IDWآراس و

  متغيرها و شاخص پژوهش

گانه امنيت (شامل ابعاد جاني، شغلي، مالي، اقتصادي، اخالقي، فرهنگي، اعتقادي، عاطفي، احساسي، از ميان ابعاد دوازده

)؛ 1388)؛ بيات (1385في، مالي و فكري در پژوهش نويدنيا و ساروخاني (حقوقي، قضايي و نواميس)؛ ابعاد جاني، شغلي، عاط

اي به ) در مطالعه1386چنين دالور و رضايي () مورد توجه واقع شده بود. هم1385) و افشار (1386گروسي و ديگران (

ها امنيت جاني، اند؛ آنههاي مختلف احساس امنيت پرداختگيري عوامل يا مؤلفهساخت و اعتباريابي ابزاري براي اندازه

هاي احساس امنيت محسوب نمودند. ابعاد اعتقادي، نواميس، امنيت اقتصاد فردي (مالي) و امنيت اقتصاد عمومي را از مؤلفه

: 1391اخالقي و فرهنگي از تئوري پردازان مكتب كپنهاگ و به طور ويژه بارب بوزان اخذ شده است (افشاني و هامانه، 

هاي امنيت انساني شامل (ابعاد جاني، حقيق به منظور سنجش سطح احساس امنيت شهروندي از گويه). در اين ت154

 ) آورده شده است.1متغير استفاده گرديده است كه در جدول ( 16اقتصادي، اخالقي و قضايي) در قالب 

  
  گويه هاي استفاده شده در تحقيق -1جدول

 كد گويه  بعد

ي
سان

 ان
ت
ني
ام

 

 X1 ده هزار نفر تعداد دادگاه به

 X2 تعداد دادسرا به ده هزار نفر

 X3 ميزان سرقت از اماكن به ده هزار نفر

 X4 ميزان سرقت از وسايل نقليه و وسايل آن به ده هزار نفر

 X5 ميزان سرقت از احشام به ده هزار نفر

 X6 تصادفات درون شهري وسايل نقليه منجر به فوت به ده هزار نفر

 X7 تصادفات درون شهري وسايل نقليه منجر به جرح  به ده هزار نفر

 X8 تصادفات درون شهري وسايل نقليه منجر به خسارت  به ده هزار نفر
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 X9 ميزان مواد مخدر كشف شده توسط نيروهاي نظامي

 X10 زنان حمل كننده و توزيع كننده مواد مخدر به ده هزار نفر جمعيت زنان شهرستان

 X11 مردان حمل كننده و توزيع كننده مواد مخدر به ده هزار نفر جمعيت مردان شهرستان

 X12 تعداد زنان معتاد به مواد مخدر به ده هزار نفر جمعيت زنان شهرستان

 X13 تعداد مردان معتاد به مواد مخدر به ده هزار نفر جمعيت مردان شهرستان

 X14 به ده هزار نفر جمعيت زن شهرستان تعداد نگهدارنده مواد مخدر زن نسبت

 X15 تعداد نگهدارنده مواد مخدر مرد نسبت به ده هزار نفر جمعيت مرد شهرستان

 X16 ها  به ده هزار نفر جمعيتميزان سرقت از منازل و مغازه

  

  قلمرو پژوهش

دقيقه  35درجه و  29مختصات كيلومتر مربع در قسمت مركزي فالت ايران در  131575استان يزد با مساحت حدود 

دقيقه طول شرقي واقع شده است. اين  16درجه و  58دقيقه تا  50درجه و  52دقيقه عرض شمالي و  7درجه و  35تا 

شهرستان و بر اساس آخرين سرشماري عمومي نفوس و  10؛ داراي 1395استان طبق آخرين تقسيمات كشوري در سال 

 ه است.نفر جمعيت بود 1074428مسكن داراي 

  
  هاي استان يزد (ترسيم: نگارندگان)موقعيت سياسي شهرستان -1شكل

  هايافته

 ARASتكنيك 
   گيريگام اول) تشكيل ماتريس تصميم

هاي خام هر يك از معيارها در محدوده مورد مطالعه ها از طريق مطالعه اسنادي، ماتريس دادهآوري دادهپس از جمع

 10هاي هاي ما شهرستانها) و معيارها (سطرها) است. گزينهها (ستونگيري كه متشكل گزينهتعريف شد. ماتريس تصميم
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). در تحقيق X1X ,16) اشاره و كدگذاري گرديدند (2كه در جدول ( معياري هستند 16گانه استان يزد و معيارهاي ما 

شده است. چرا كه هاي تحقيق پرداختهو تحليل احساس امنيت شهروندان ابتدا به استانداردسازي داده حاضر جهت بررسي

ها جام تكنيك دادهاند؛ لذا قبل از انها حالت مثبت داشتههاي مورد بررسي حالت منفي و برخي از شاخصبرخي از شاخص

سازي نرم خطي مقياسها از مفروضات روش بيهم جهت گرديده است. الزم به ذكر است براي هم جهت كردن داده

 (هم جهت) آورده شده است.استفاده شده است. بر اساس اين روش چنانچه در ماتريس تصميم گيري برخي از 

                                                                                                                    )1رابطة (

دارد كه به  )Optimal valueهاي ديگر سطري به نام مقدار بهينه معيار (گيري آراس بر خالف روشجدول تصميم

  شود:صورت زير تعيين مي

  )2(رابطة 

 

 
 

  

 گيري) در استان مورد مطالعهشده (ماتريس تصميمهاي خام استاندارد ماتريس داده -2جدول 

  كد
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1X  0,42 0,38 0,60 0,47 0 0,44 0,56 0,45 0,36 0,54 0,6 

2X  0,64 0,64 0,90 0,71 0 0,88 0,85 0,90 0,60 0,30 0,9 

X3 0,11 0,15 0,07 0,10 0,21 0,03 0,19 0,11 0,15 0,04 0,21 

X4 0,10 0,05 0,13 0,04 0,30 0,11 0,19 0,06 0,04 0,02 0,3 

X5 0,24 0,86 0,47 0,17 0,30 0,28 0,29 0,63 0,75 0,34 0,86 

X6 1,16 1,94 3,31 0,83 1,53 1,50 0,70 1,47 0,82 1,42 3,31 

X7 0,05 0,04 0,05 0,04 0,07 0,08 0,13 0,02 0,03 0,02 0,13 

X8 4,6 1,94 0,66 8,37 3,06 2,25 1,17 8,82 8,28 0,24 8,82 

X9 0,037 0,016 0,004 0,006 0,007 0,013 0,004 0,011 0,009 0,06 0,06 

X10 9,33 0,70 3,31 0,59 0,51 9,02 0,43 8,8 16,56 0,52 16,56 

X11 0,38 0,075 0,23 0,113 0,170 0,034 0,031 0,126 1,18 0,078 1,18 

X12 2,33 7,77 1,65 8,37 1,53 2,25 7,03 8,82 16,56 2,00 16,56 

X13 0,46 0,40 0,06 0,32 0,03 0,13 0,21 0,33 0,41 0,35 0,46 

X14 9,33 7,77 6,63 0,52 3,06 1,50 3,51 4,41 8,28 1,38 9,33 

X15 0,06 0,14 0,018 0,30 0,38 0,14 0,06 0,05 0,18 0,15 0,38 

X16 0,21 0,22 0,33 0,14 0,13 0,08 0,29 0,19 0,13 0,10 0,33 
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  دهي معيارهاسازي و وزننرمالگام دوم) 

 زير انجام گرفته است.  )3با استفاده از رابطة (
  )3رابطة (

 
 

دهي معيارها از تكنيك دلفي استفاده گرديده است. بر اين همچنين الزم به ذكر است كه در اين مرحله به منظور وزن

 7هاي ارسال ريزي شهري ارسال گرديد كه از پرسشنامهمتخصص در زمينه برنامه 11اي آماده و براي اساس پرسشنامه

هاي معيارها وزنها و سازي دادهها وزن معيارهاي ما را تشكيل داده است. نتايج نرمالمورد آن تكميل گرديد كه ميانگين آن

 آورده شده است.  )3(در جدول 

  
  ماتريس نرمال شده -3جدول 

 يزد ميبد مهريز خاتم تفت بهاباد بافق اشكذر اردكان ابركوه  كد

ي
ض
فر
ل 
ه آ
يد
ا

 

  وزن

1X 0,100 0,090 0,142 0,111 0,000 0,104 0,133 0,107 0,128 0,142 0,025 0,025  

2X 0,100 0,100 0,140 0,111 0,000 0,137 0,132 0,140 0,093 0,047 0,140 0,019  

X3 0,095 0,129 0,060 0,086 0,181 0,026 0,164 0,095 0,129 0,034 0,181 0,106  

X4 0,096 0,048 0,125 0,038 0,288 0,106 0,183 0,058 0,038 0,019 0,288 0,189  

X5 0,055 0,199 0,109 0,039 0,069 0,065 0,067 0,145 0,173 0,079 0,199 0,141  

X6 0,079 0,132 0,225 0,057 0,104 0,102 0,048 0,100 0,056 0,097 0,225 0,007  

X7 0,094 0,075 0,094 0,075 0,132 0,151 0,245 0,038 0,057 0,038 0,245 0,006  

X8 0,117 0,049 0,017 0,212 0,078 0,057 0,030 0,224 0,210 0,006 0,224 0,005  

X9 0,222 0,096 0,024 0,036 0,042 0,078 0,024 0,066 0,054 0,359 0,359 0,009  

X10 0,187 0,014 0,067 0,012 0,010 0,181 0,009 0,177 0,333 0,010 0,333 0,034  

X11 0,157 0,031 0,095 0,047 0,070 0,014 0,013 0,052 0,488 0,032 0,488 0,045  

X12 0,040 0,133 0,028 0,144 0,026 0,039 0,121 0,151 0,284 0,034 0,284 0,059  

X13 0,170 0,148 0,022 0,119 0,011 0,048 0,078 0,122 0,152 0,130 0,170 0,079  

X14 0,201 0,167 0,143 0,011 0,066 0,032 0,076 0,095 0,178 0,030 0,201 0,015  

X15 0,041 0,095 0,012 0,203 0,257 0,095 0,041 0,034 0,122 0,101 0,257 0,011  

X16 0,115 0,121 0,181 0,077 0,071 0,044 0,159 0,104 0,071 0,055 0,181 0,251  

 

  )Values optimality functionگام سوم و چهارم: تشكيل ماتريس وزين و محاسبه مقدار بهينگي (

دلفي به دست آمده  ضرب  ها كه از طريق تكنيكدر اين مرحله ماتريس نرماليزه شده در وزن هر يك از شاخص

  پردازيم.گردد. با استفاده از رابطه زير به محاسبه مقدار بهينگي ميمي

  )3رابطة (
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  ماتريس وزين -4جدول 
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اب
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ب
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ض
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ل 
ه آ
يد
ا

 

1X  0,002 0,002 0,004 0,003 0,000 0,003 0,003 0,003 0,002 0,003 0,004 

2X  0,002 0,002 0,003 0,002 0,000 0,003 0,003 0,003 0,002 0,001 0,003 

X3 0,010 0,014 0,006 0,009 0,0099 0,003 0,017 0,010 0,014 0,004 0,019 

X4 0,018 0,009 0,024 0,007 0,055 0,020 0,035 0,011 0,007 0,004 0,055 

X5 0,008 0,028 0,015 0,006 0,010 0,009 0,009 0,021 0,024 0,011 0,028 

X6 0,001 0,001 0,002 0,000 0,001 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 0,002 

X7 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 

X8 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,001 

X9 0,002 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,003 0,003 

X10 0,006 0,000 0,002 0,000 0,000 0,006 0,000 0,006 0,011 0,000 0,011 

X11 0,007 0,001 0,004 0,002 0,003 0,001 0,001 0,002 0,022 0,001 0,022 

X12 0,002 0,008 0,002 0,008 0,002 0,002 0,007 0,009 0,017 0,002 0,017 

X13 0,013 0,012 0,002 0,000 0,001 0,004 0,006 0,010 0,012 0,010 0,013 

X14 0,003 0,003 0,002 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 0,003 0,000 0,003 

X15 0,000 0,001 0,000 0,002 0,003 0,001 0,000 0,00 0,001 0,001 0,003 

X16 0,029 0,030 0,046 0,019 0,018 0,011 0,040 0,026 0,018 0,014 0,046 

Si 0,106 0,113  0,112  0,071  0,113  0,065  0,125  0,104  0,136  0,056  0,136  

  

  

  هامحاسبه درجه سودمندي يا مطلوبيت گزينه )گام پنجم

محاسبه درجه سودمندي يا ها در اين مرحله با استفاده از رابطه زير به پس از محاسبه مقدار بهينگي هر يك از گزينه

  شود.ها پرداخته ميمطلوبيت گزينه

   )4رابطة (

 
 

  هابندي گزينهرتبه )گام ششم
شود. كه مطابق نتايج حاصل بندي آنها پرداخته ميها به رتبهدر اين مرحله با استفاده از درجه سودمندي هر يك از گزينه

رتبه اول تا سوم و شهرستان مهريز و بافق در رتبه آخر  به لحاظ شهرستان ميبد سپس خاتم و بهاباد به ترتيب در 

  يافتگي قرار دارند.توسعه
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  بندي نهاييو رتبه Kiمحاسبه مقدار  -5جدول 

شهرست

  ان

اردك ابركوه

 ان

اشكذ

 ر
 يزد ميبد مهريز خاتم تفت بهاباد بافق

Ki 0,781 0,832 0,824 0,525 0,837 0,480 0,922 0,770 1 0,413 

 10 1 7 2 9 3 8 5 4 6 رتبه

     
اي كه بيشترين ارزش باالترين اولويت را به صورت گرفت به گونه Kبندي بر اساس ارزش ) رتبه7بر اساس جدول (

به دست آمد. كه نشان  0,738شهرستان استان يزد برابر با  10در  Kخود اختصاص داده است. ميانگين محاسبه شده براي 

نشان  7همانگونه كه جدول شماره  باشد.دهد استان يزد از نظر احساس امنيت شهروندي داراي وضعيت مطلوبي ميمي

ن وضعيت و در بهتري 1گانه امنيت شهروندي، شهرستان ميبد با مقدار  16هاي از نظر شاخص Kدهد بر اساس مقدار مي

بندي رتبه 2در بدترين وضعيت از سطح احساس امنيت قرار گرفته است. و در شكل شماره  0,413شهرستان يزد با مقدار 

  هاي استان يزد نشان داده شده است.شهرستان

  

  

  هاي استان يزد به لحاظ امنيت شهروندي (ترسيم: نگارندگان)رتبه بندي شهرستان -2شكل
  

  IDW با استفاده از يابيدرون

يابي است كه در آن برآورد بر اساس مقادير نقاط نزديك به نقطة برآورد كه بنابر ها درون، از جمله روشIDWروش 

نشان داده در بخش شمال  IDW يابيگيرد. بر اساس نتايج حاصل از روش درونشوند، انجام ميدهي ميعكس فاصله وزن

 شود.ي اطراف تراكم امنيت بيشتر بوده است كه محدوده ميبد و خاتم را شامل ميغرب و جنوب منطقه نسبت به نواح

منطقه مورد مطالعه از احساس امنيت نسبتا متعادلي برخوردار است و بخش مركزي استان يعني يزد؛ تفت و بافق نسبت به 

  .ديگر جهات از تراكم كمتري برخوردار است
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 هاي استان يزدبررسي تراكم امنيت شهرستان  -3شكل

  نتايج

گانه استان يزد بر اساس بعد امنيت انساني  10هاي پژوهش حاضر به تحليل فضايي احساس امنيت در شهرستان

-1394-1395ها از طريق سالنامه آماري استان يزد بر اساس سال متغير انتخاب و داده 16پرداخته است. بدين منظور 

هاي استان يزد از طريق تكنيك د گردآوري گرديد. در اين راستا شهرستانو همچنين ناحيه انتظامي استان يز 1393

اند. بر اساس نتايج تحقيق مشخص گرديد كه پراكنش فضايي احساس امنيت بندي شدهرتبه ARASگيري تصميم

كند به نظامي و وسعت پيروي نمي -هاي اداري شهروندي در سطح استان يزد از متغيرهاي همچون ميزان جمعيت، تراكم

نظامي و واقع شدن به عنوان  -بندي با بيشترين جمعيت و تراكم اداريطوري كه قرار گرفتن شهر يزد در رتبه دهم از سطح

هاي تحقيق مشخص گرديد كه شهرستان مركزيت شهري استان يزد روشن كننده اين امر است. همچنين بر اساس يافته

هاي ترين وضعيت از سطح احساس امنيت شهروندي با توجه به شاخصميبد در بهترين وضعيت و شهرستان يزد در بد

يابي جهت تحليل فضايي استان مطرح شده در اين پژوهش قرار داشته اند. و در نهايت بر اساس نتايج حاصل از روش درون

دوده ميبد و نشان داد، در بخش شمال غرب و جنوب منطقه نسبت به نواحي اطراف تراكم امنيت بيشتر بوده است كه مح

منطقه مورد مطالعه از احساس امنيت نسبتا متعادلي برخوردار است و بخش مركزي استان يعني يزد؛  شود.خاتم را شامل مي

توان بيان نمود وجوي نويسندگان ميتفت و بافق نسبت به ديگر جهات از تراكم كمتري برخوردار است. با توجه به جست

ه احساس امنيت شهروندان در ايران، اغلب با رويكرد جامعه شناختي صورت گرفته و كه مطالعات صورت گرفته در زمين

هايي با موضوع تحليل فضايي احساس اند، لذا جاي خالي پژوهشتنها چند مورد ذكر شده با رويكرد مكاني به تحليل پرداخته

 شود.وندان(با رويكرد مكاني) احساس ميامنيت شهر
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  پيشنهادها

هاي استان يزد حاضر گامي نخستين و ابتدايي در راستاي شناسايي شرايط امنيت شهروندي شهرستانچه پژوهش اگر

ها و نتايج حاصل از پژوهش به منظور افزايش امنيت در فضاهاي عمومي و ايجاد است، وليكن با توجه به تحليل يافته

 شهرهاي استان پيشنهاد نمود: توان اقدامات زير را جهت افزايش احساس امنيت در فضاي امن شهري، مي
هاي استان يزد به منظور ارتقا و سازي نيروهاي مردمي در شهرستانافزايش نظارت نيروهاي انتظامي و امنيتي با فعال -

 بهبود شرايط امنيتي منطقه؛
مركز مهم  دهد در شهر يزد و بافق به عنوان دوبندي و تحليل فضايي شهرهاي استان يزد نشان مينتايج حاصل از سطح -

هاي تهديد كننده و مخاطره آميز در باشد. از اين رو شناخت موقعيتجمعيتي استان حس امنيت شهروندي مطلوب نمي
 هاي استان يزد بخصوص شهر يزد بايد در اولويت قرار گيرد.سطح شهرستان

ز كاربري ها مانند فروشگاه هاي مختلط، قرار گيري تركيبي اهاي تشويقي در راستاي شكل گيري كاربرياتخاذ سياست -
 . ها، مراكز خدماتي، درماني و ... در كنار محيط هاي مسكوني
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هري در شهر قدس، تحليل فضايي احساس امنيت در محالت مختلف ش). 1395( سلطاني، ليال؛ بيك محمدي، حسن و حيدري، سميه
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م و نقشه شناختي احساس امنيت در يابي فضاي سومقايسه تطبيقي مكان). 1394( صادقي، نگين؛ ذبيحي، حسين؛ اسالمي، غالمرضا

 .93-115، صص 2، شماره 5ريزي فضايي، دوره نشريه برنامهفضاي شهري (نمونه موردي شهر اصفهان). 

 . پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران.اپوزيسيون توده وار: تحليلي بر بحران). 1382( حمودكالهچيان، م

 نيا، انتشارات مجد.مهدي كي . مترجم:جرم شناسي نظري). 1374( گسن، ريموند

بررسي احساس امنيت در فضاهاي عمومي (مطالعه موردي كالنشهر ). 1393( لطفي، صديفه؛ رحيم بردي، آنامرادنژاد؛ ساساني پور، محمد

 .39-56، صص 19، شماره 5ريزي شهري، دوره نشريه پژوهش و برنامه شيراز).
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 .95-112، صص 4، شماره6رس علوم انساني، دوره . نشريه مدپديده كاهش همبستگي اجتماعي در كالنشهرها). 1387( موسوي، يعقوب

هاي منظر شهري در ارتقاي سطج احساس امنيت در بررسي نقش مولفه). 1392( نژاد، منوچهر؛ نوايي، حسنمويدي، محمد؛ علي

 . 159-191، صص 35، شماره 1فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي، دوره  فضاهاي عمومي شهري(نمونه موردي: محله اوين تهران).
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