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 چکيده

های شهری و در نتیجه عدم وقووع امنیوت   نجاریای برای وقوع نابهمولفه هجا که فضاهای شهری امروزاز آن

ی امنیت چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ اجتماعی در های کیفی و کمّباشد، بنابراین بررسی جنبهدر شهر می

اری در سوح   کو م و بزههش بررسوی و ححلیوم میوزان جورائ    پوژو  این هدف فضاهای شهری امری ضروری است.

. روش اسوت  SAWو  TOPSIS چنود مییواره   گیوری های حصومیم اده از روشهای استان فارس با استفشهرستان

آمواری   نامو  هوای سوا   و برای انجام پژوهش از داده استو با رویکرد کاربردی ححلیلی  -پژوهش حاضر حوصیفی

اسوتفاده   EXCEL آمواری افوزار  از نرمها دادهبرای حجزیه و ححلیم و همچنین  است گردیدهاستفاده  1394سا  

( بوه  1گویای آن است که شهرستان شویراز بوا امتیواز      TOPSISاست. نتایج پژوهش با استفاده از حکنیک شده 

( به 005/0سروستان با امتیاز  ها و شهرستانناحیه از لحاظ جرم و بزهکاری در سح  شهرستان نحریامنناعنوان 

. نتایج با استفاده از باشنداستان فارس میی هاجرم و بزهکاری در سح  شهرستان حرین ناحیه از لحاظامنعنوان 

و کمترین جرم و  (544/0  امتیاز شیراز با حرین جرم و بزهکاری در شهرستاندهنده بیشنیز نشان SAWحکنیک 

شهرستان شیراز دارای بدحرین وضع از  ،در این میان ( قرار دارد.003/0  بزهکاری درشهرستان سروستان با امتیاز

هایی کوه بوه ایون شهرسوتان     اد شده است و وضییت آن طی چند سا  اخیر به دلیم مهاجرتهای ینظر شاخص

میوزان جورم و    فضوایی  پراکنودگی  گیوری بهتور نۀشو    در آخر هم برای نتیجوه  حر شده است.صورت گرفته بغرنج

وجه بوه نۀشو    قرار گرفته است. با حبا استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی مورد نمایش استان فارس  بزهکاری

هوای جورم و   صهای شیراز و سروستان کوه دارای بودحرین و بهتورین وضوع از لحواظ شواخ      مورد نظر شهرستان

 اند.باشند در کنار یکدیگر قرار گرفتهبزهکاری می
 

 فارساستان ، SAWبندی، رحبهTOPSIS حکنیکجرم و بزهکاری، امنیت،  :هاي کليديواژه

 

 1 مقدمه

یازی اساسوی و همگوانی اسوت،    امنیت ن: بيان مسئله

ناگسستنی با زندگی  اهمیت و ضرورت امنیت در پیوند

امنیوت و ضورورت آن بورای زنودگی،      است. در زمینو  

                                                           
  gmail.com70e.moammare@ نویسنده مسئو :*

یکووی از  ن بووک کووه دانشوومندان آن را بووه م ابوو همووی

گیرنود. بوه مووازات    نیازهای اساسی انسان در نظر موی 

حر شدن روابط و حیامالت گسترش اجتماعات و پیچیده

اعی، موجود بشری وارد روابط گوناگونی شود کوه   اجتم

های زندگی را ححت عناوین اجتماعی، اقتصادی، عرصه

امنیوت او را   و ... از هم متمایز کورد فرهنگی وسیاسی، 



 233-248: صفحات/  99  تابستان /ششم و سي مسلسل شماره/  دهم سال/  فضا جغرافيايي آمايش مجله                                                234

مین امنیت و فورار  که برای حأ. بشر ححت شیاع قرار داد

از ناامنی، جامیه را حشکیم داده بود، به زودی دریافوت  

او نه حنها از سوی طبییوت و عواموم    که این بار امنیت

هووا و عوامووم گونوواگون طبییووی، بلکووه از سوووی انسووان

شود؛ بودین  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی نیز حهدید می

مین امنیوت در  همیشوگی او بورای حوأ    حرحیب، دغدغو  

، با عنوان احسواس امنیوت اجتمواعی    یای جدیدمۀوله

ت درحۀیۀ (.10: 1388و همکاران، نبویکند ظهور می

بندی آبراهای موازلو از نیازهوای انسوان،    مبنای طبۀهبر

هوا در ایون   بنودی هحورین طبۀو  که یکی از پذیرفته شده

، نیاز به ایمنی و امنیت بوه عنووان دوموین    زمینه است

زیولوژیوک قورار گرفتوه    نیاز انسانی، پک از نیازهای فی

-حرحیب دستیابی به این کیفیت جهت بهرهایناست. به

رضوایت از زنودگی بسویار ضوروری و      مندی و احساس

مازلو، هنگامی  (. به عۀیدۀ6: 1381 لنگ، حیاحی است

که نیازهای فیزیولوژیک برآورده شوند، بالفاصله موردم  

شان به برآورده ساختن و ارضای نیازهوای سوح    حوجه

 شدتجلب خواهد شد. این نیازها به باالحر نظیر امنیت

ای اجتماعی و کالبدی هحواناییای حنگاحنگ باو به گونه

امنیت مصدر (. 22: 1387اند صالحی، محیط در رابحه

ینی ایمن شودن و  جیلی یا صناعی فارسی است و به م

همچنین به مینی ایمنی، آراموش   در امان بودن است؛

و آسودگی و مصونیت از حیرض و حصورف اجبواری بور    

(. امنیوت منوو    1391احمد،  پور خالف رضایت است

-گیری بهینه از فرصتی از حهدید و بهرهبه رهایی نسب

( و به دفواع یوا حفاظوت از    22: 1381 خلیلی،  هاست

شوود. امنیوت   خود، خانواده، دوستان و اموا  گفته موی 

ابیاد مختلفوی دارد: امنیوت انسوانی بوه مینوی حفو        

حۀوق و امنیوت فوردی، موالی، فرهنگوی، اجتمواعی و      

 ید حوداقلی ید دارد، بُسیاسی است. امنیت انسانی دو بُ

 کفاف( که در آن آحاد جامیه قادر به حامین و حضمین 

 یود ارحۀوایی  و بُ یوت خوود هسوتند   میشیت و بۀوا و امن 

ن مووردم قادرنوود از احسوواس م بووت و  رفوواه( کووه در آ

اجتماعی برخووردار  - آسایش در زندگی و امنیت روانی

حرس و حمایم و شهرها هم محم (. 1389 قرایی، باشند

ند که هم جاذبه و هوم دافیوه   صت هستهم حهدید و فر

(. ناامنی در شهرها بسیار Siebel, 2003کنند ایجاد می

های پیدا و پنهانی است که بوه  پیچیده و دارای ویژگی

ها را به طور کامم حرسیم و حشوری   حوان آنآسانی نمی

کرد. آمار بواالی بالیوای طبییوی ماننود زلزلوه، سویم،       

آورد ی اجتماعی یا انسانهاسونامی، آحشفشان و ناامنی

ا، ماننوود حروریسووم، خشووونت، قتووم، فسوواد و فحشوو    

امنی در شهرهاسوت.  نشان از گسوتردگی نوا  مخدر مواد

یی برای امنیت یک محیط های احتمالی و یا قحناامنی

 (.112: 1389بسیار زیادی دارد صوارمی،  شهری دامن 

ن یوک واقییوت   حورس از جورم بوه عنووا     1960از دهه

، اندازۀ خود جورم دارای اهمیوت اسوت    اجتماعی که به

عوامم  .(Ackah, 2000: 555مورد پذیرش قرار گرفت 

حردید در ایجاد امنیت و احسواس امنیوت   گوناگونی بی

دخالت دارند که نبود آنها برقراری احسواس امنیوت را   

شود. یکوی از ایون عواموم،    ند یا مانع از ححۀق آن میکُ

دهنده آن اسوت   های حشکیمسرمایه اجتماعی و مولفه

سووالم، اعتموواد اجتموواعی  و شوور  ایجوواد یووک جامیوو 

 بهوزاد،   متۀابم بوین اعضوا ، موردم و مسوئوالن اسوت     

 حورین عواموم حهدیدکننودۀ   یکی از مهم (.110: 1381

در فضواهای عموومی، حورس یوا احسواس      حضور مردم 

فضوایی را   ،اگر مردم " میتۀد است 1امنی است. الیننا

 ا حرس استفاده نکننود، عرصو   حتی و یبه دلیم عدم را

 (.32: 1389  کووامران،"عمووومی از بووین رفتووه اسووت 

های متفاوحی در ارحبوا  بوا امنیوت در    حاکنون پژوهش

های مختلو  حوسوط محۀۀوین علووم اجتمواعی      استان

انجام گرفته است، اما به صوورت خواد در ارحبوا  بوا     

میزان جرم و بزهکاری ححۀیۀات چشمگیری در سوح   

هوایی کوه   نگرفته است به ویژه بوا بررسوی   کشور انجام

دهد کوه ایون محالیوه در ردیو      انجام گرفته نشان می

-ها در ناحیه مورد محالیوه اسوت. درایون   اولین پژهش

راستا به نتایج برخوی از محالیوات انجوام گرفتوه شودۀ      

داخلی و خارجی که نتایج آن بوه موضووعیت پوژوهش    

جوین   گوردد. مذکور نزدیکتر اسوت در ذیوم ذکور موی    

جیکوبز اولین فردی بود که بوه ارحبوا  بوین حیوامالت     

انسانی، طراحی شهری و پیشگیری از جرم بوا یکودیگر   

اشاره کرد. جیکوبز در حبیین امنیت شهری بوه حیاموم   

فضای فیزیکی و فرآینودهای اجتمواعی کوه محویط را     

                                                           
1. Lyin 
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عنووان  سازند حوجه نموده و بر فیا  بوودن فضوا بوه   می

یط امون و موفوق حاکیود کورد     عاملی در ایجاد یک مح

(. احموودی 7: 1389 الیوواس زاده مۀوودم و ضووابحیان، 

امنیت اجتماعی و "ای با عنوان(، در مۀاله1389مۀدم  

، براین باور است که یکی از الزاموات دسوتیابی   "هویت

جمهوری اسالمی ایوران بوه جایگواه او  اقتصوادی در     

 دستیابی به امنیت پایودار اسوت.  1404 منحۀه در سا 

ححۀیق، محۀوق حوالش نمووده اسوت حوا نۀوش        این در

حورین رکون و منبوع    امنیت اجتماعی را به عنوان مهوم 

امنیت و در ذیم آن، هویت به عنووان شاخصو  اصولی    

امنیت مورد بررسی قرار دهد و راهکارهای حف  هویت 

ملی و در نهایت ارحۀوای امنیوت اجتمواعی بوه منظوور      

بررسوی قورار گیورد.     حر موردای امندستیابی به جامیه

ای بوا  ( نیز در مۀالوه 1390صالحی امیری و همکاران  

 "های ححلیم امنیت در فضاهای شهریشاخص"عنوان 

به این نکته اشاره داشتند کوه کواربری خوور اراضوی     

حواند سبب حأمین رضایت سواکنان در محوم شوده،    می

حک حیلق به محله را در افراد حۀویت کند که این امور  

پذیری ساکنان خواهد شد و بوه حبوع   ولیتموجب مسئ

آن افزایش مراقبت از فضاها را در پی خواهد داشوت و  

نتوایج   شوود. باعث کاهش ناامنی در بوین سواکنان موی   

اولویووت امنیتووی  "( بوواعنوان1390  نیوواححۀیووق نویوود

شووهروندان در منوواطق مختلوو  شووهر حهووران بررسووی 

بیانگر  "تیالگوهای امنیتی و ارحبا  آن با نیازهای امنی

آن است که میزان امنیت شهروندان حوابیی از اولویوت   

که مناطق کسب و کار، بخوش  امنیتی آنان است. چنان

عمووده فروشووی و صوونایع سوونگین و سووبک حولیوودی،  

کوه  نیازمند امنیت وجودی بیشتری هسوتند، درحوالی  

نشوین و چوه منواطق مسوکونی حوموه و      مناطق مرفوه 

هی حأکید دارند و مراکز فۀیرنشین، بیشتر بر امنیت رفا

ها و حفرجگاههوا، دانشوگاهها و   فرهنگی و هنری، پارک

بخووش نظوور مراکووز آموزشووی بیشووتر بوور امنیووت مینووا

ای بوا  ( در مۀالوه 1391اند؛.پوراحمد و همکاران  داشته

امنیووت شووهری: فضوواهای عمووومی بررسووی و "عنوووان 

 2هوای شوهری در منحۀوه    سنجش سح  امنیت پارک

اند. نتایج این پوژوهش حواکی از آن   تهپرداخ "شهر قم

از دیوود  2اسوت کووه وضووییت امنیووت در کووم منحۀوو   

شهروندان مناسب نیسوت کوه در ایون میوان شوراطی      

هوا در نوواحی مجواور بوا محوالت فۀیور و       امنیت پارک

، به علت وضییت نامناسوب  3نشین مانند ناحی  حاشیه

ویژه اقتصادی، نسبت بوه سوایر   اجتماعی، فرهنگی و به

( بوه  1398  مسویودی و همکواران   نواحی دیگر اسوت. 

هوای حوسویه پایودار    بررسی پراکنش فضوایی شواخص  

هوای آموزشوی در   روستایی با حاکید بر شاخص -شهری

 دسوت بوه  هوای افتوه ی اند.پهنه استان گلستان پرداخته

کوه   کنود یو ساو مشخص م کوریو هایکحکنی از آمده

 اریتان بسو در استان گلس یآموزش های-شاخص عیحوز

کوه شهرسوتان    ای-ناهمگون و نوابرابر اسوت بوه گونوه    

 بوا  حپوه -( و شهرسوتان موراوه  725/0  ازیو گرگان با امت

و  نیعنووان برخووردارحر  بوه  بحرحیو ( بوه 016/0  ازامتی

استان هستند کوه اخوتالف    هایهرستانش نحریمحروم

موازلو در حئووری هورم     .آنهوا وجوود دارد   نیبو  یفاحش

ت را بوه عنووان یکوی از نیازهوای     نیازهای خوود، امنیو  

کنود،  ای بورای حیوالی انسوان حلۀوی موی     ضروری و پایه

درست شبیه نیازهای فیزیولوژکی انسان که برای حداوم 

حیات ضرورت دارد و در مجموع ارحۀای این مؤلفوه بور   

هوا و در نتیجوه جامیوه حوأ یر     سالمت و سیادت انسان

 "2005در سوا   (.1375گوذارد  موازلو،   مستۀیمی می

بااسووتفاده از سیسووتم اطالعووات  "چووای پووون چانووگ

( به ححلیم جرم در پوردیک دانشوگاه   GIS  جغرافیایی

هنگ کنوگ پرداخوت. در ایون ححۀیوق بوا اسوتفاده از       

های بزهکاری یک ابوزار ححلیلوی حهیوه شود کوه      نۀشه

حوانایی کموک بوه مودیران و پرسونم امنیتوی را بورای       

ه جورایم پدیود   شان نسبت بو حجدید نظر در دید سنتی

(.در ححۀیق دیاس و همکواران  20: 1389آورد  پرهیز، 

( در برزیووم، نۀووش آرایووش فضووایی در ایجوواد  2007 

کننودگان بررسوی شود. نتوایج     رفتارهای خاد استفاده

دهد عوامم اجتماعی و فضایی با ها نشان میححۀیق آن

حوجه به ا ری که بر اجزای محیحی و شناخت فضوایی  

ری دارند، بر کمبود امنیت و افزایش های باز شهمحیط

( ححۀیۀووی بوواعنوان 2008جوورم حووا یر گذارند.هارالوود  

انتۀووا  بووین نسوولی سوورمایه اجتموواعی، بووه جوورم در  

نوجوانی، با بررسوی جورم در اوایوم بلوو  در دانشوگاه      

ایالتی اوهایو انجام داده اسوت. هودف ایون بررسوی پور      
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عی و کردن خال  ححۀیۀواحی در زمینو  سورمای  اجتموا    

حا یر آن در ارحکار به جورم در دوران نوجووانی اسوت.    

کنود،  وی با سه فرضی  مهم، ایون هودف را دنبوا  موی    

سرمایه اجتماعی که از پدر  و موادر بوه فرزنود منتۀوم     

کنود. رابحو  بوین سورمایه     شود و حوسیه پیودا موی  می

اجتماعی نوجوان و خشونت جوانان مختل  و ایون کوه   

وجوان در بزرگسوالی هوم هموراه    آیا سرمایه اجتماعی ن

هووای اوسووتب بوورای سوونجش ایوون فرضوویات از نظریووه

هووای کنتوور  سووازمانی اجتموواعی و دیگوور حئوووریبووی

اجتموواعی اسووتفاده شووده اسووت. وی بووا اسووتفاده از    

های کمّی و کیفی به حجزیوه و ححلیوم اطالعوات    روش

پرداختوه اسوت. نتوایج حواکی از آن بوود کوه سورمایه        

شوود حغییور   ه به فرزندان منتۀم میاجتماعی والدین ک

کند؛ زیرا فرزند از سرمایه اجتماعی محله و دوستان می

عی کوه از مدرسوه و   پذیرید. سرمایه اجتمانیز حا یر می

گردد خشونت کواهش  شود باعث میخانواده کسب می

که سرمایه اجتماعی بزرگسالی پیدا کند و درنهایت این

احتما  وجود دارد که باشد و این فرد قابم پیش بینی 

های اجتماعی کسب شوده خوود را در   نوجوانان سرمایه

(، 2009جووی  دوران بزرگسووالی حفوو  نماینوود.کانگ 

ححۀیۀی باعنوان قربوانی شودن و درگیوری در کنتور      

اجتماعی با بررسی شرایط در محله در نیویورک انجوام  

داده است. این پژوهش، به بررسی ارحبا  بوین قربوانی   

الت در کنتر  اجتماعی از طریق شورکت در  شده و دخ

های داوطلبانه برای پیشگیری از جرم و جنایوت  انجمن

های مختل  برای بررسوی  پرداخته است و با ارائ  مد 

هووایی ماننوود پیوسووتن، مانوودن و حوورک ایوون  شوواخص

ها و ادراک افوراد از امنیوت محلوه، جنایوت در     سازمان

توه اسوت.   سح  فردی و محلی مورد بررسوی قورار گرف  

ها از نظرسنجی حلفنی با بویش از  آوری دادهبرای جمع

نفر از آمار جرم و جنایت از ادارۀ پلیک سویاحم   5000

دست آمده است. سپک اطالعوات مخوتص هور فورد     به

نگور،   شامم بررسی طولی از افراد با پرسشهای گذشوته 

گیری افراد جامیه ای در مورد حصمیماطالعات گسترده

هوایی  ت از حفاظت از خانواده و شواخص در مورد حمای

از قبیووم سوونجش مفوواهیم پرداختووه شووده اسووت و از  

سازی چندسوححی اسوتفاده شوده اسوت.     حکنیک مد 

دهود کوه درگیوری افوراد در ایون      هوا نشوان موی   یافته

ها در نرخ جرم حا یر بسوزایی داشوته اسوت. در    سازمان

کند که درگیری افوراد  گیری مینهایت، نویسنده نتیجه

ها باعث کواهش جورم و جنایوت در آن    در این سازمان

ها پوک از  ( آن2013شود.پائو  و همکاران  جامیه می

بررسووی رونوود پیشووگیری از جوورم از طریووق طراحووی  

های غربی، انتۀوا  ایون نظریوه را در    محیحی در کشور

هوا  انود. آن امارات متحده عربی مورد بررسی قورار داده 

ن نظریوه در ایون   هوای پویش روی ایو   همچنین چالش

اند و میتۀدند که با دانش میان مناطق را برجسته کرده

حوان پیشگیری از جورم را در ایون منواطق    فرهنگی می

( بوا یوک مود     2014حوسیه داد.فوسوتر و همکواران    

رگرسیونی خحی حا یرات حرس از جورم در راه رفوتن و   

اند. روی افراد را در استرالیا بررسی و ححلیم کردهپیاده

هووا کووه بووا افووزایش مووداخالت و هووای آننتووایج یافتووه

حوان حرس از جرم را کواهش داد  هایی میگیریحصمیم

بنودی نتوایج   روی را افزایش داد.در جمعو میزان پیاده

حاصم از مرور منابع حجربوی بایود اذعوان داشوت، کوه      

دهوه اقودامات مورحبط حۀریبوا همو        4باوجود بیش از 

یه اجتموواعی و جوورم را هووا بووه نوووعی رابحوو  سوورماآن

هوا،  هوا سورمایه اجتمواعی بوا مولفوه     سنجند، در آنمی

های متفواوحی موورد سونجش قورار     ها و میرفشاخص

هوا بوه   طوری که مۀایس  نتایج حاصوم از آن گرفته، به

دلیم نبود ابزار یا خحکوش واحود مشوکم اسوت، ولوی      

رغوم حوصوی  نسوبی در حیریو  و     رسد علوی نظر میبه

اجتماعی، در ححلیم آن حوفیق چندانی  حوصی  سرمایه

اند. اغلب منابع حجربی خصلتی حوصیفی دارند و نداشته

هوا سویی شوده عوالوه بور      در حیداد بسیار اندکی از آن

حوصی  به ححلیم سرمایه اجتماعی هم پرداخته شوود؛  

هوا یوا   همچنین در اغلب منابع حجربوی بور روی پیامود   

در ایون زمینوه   نتایج سرمایه اجتمواعی حمرکوز شوده،    

هوایی چوون حسوهیم کونش، حوأمین      بیشتر روی پیامد

منافع فردی و جمیوی  بوه خصوود اقتصوادی( بووده      

است که البته منابیی که در این ححۀیق گردآوری شده 

هوای اجتمواعی بیشوتر حمرکوز     بر روی کاهش آسویب 

که بوا مۀایسو  ححۀیۀوات داخوم و     اند. ضمن اینداشته

کووه سووح  محالیووه  شووودخووارا از کشووور دیووده مووی
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حر از حر و در عین حا  عمیقححۀیۀات خارجی گسترده

ححۀیۀات داخم کشور است و همچنین از لحاظ کمّوی  

نیز از حنوع و حیداد کمتری هوم برخووردار اسوت؛ لوذا     

ححۀیوق حاضور ضومن درنظرداشوتن نتوایج ححۀیۀوات       

نووعی در  ها، بهپیشین و شناخت نۀا  قوت و ضی  آن

 ات قرار دارد.ادام  این ححۀیۀ

 

 مباني نظري

ها، برای ححۀق نظم و امنیوت  به اعتۀاد پوزیتویست

جان و حیات افراد  باید با خحرات و حهدیداحی که مخمّ

حوورین و باشوود، بووه مۀابلووه پرداخووت. مهوومجامیووه مووی

حرین حهدیدات، جرایم و حخلفوات  هسوتند کوه    اساسی

ه نظم هنجاری جامیه را از بین برده و موجب آسیب بو 

گردند. ابزارهای زور و قدرت کارآمدحرین شهروندان می

 انود حجهیزات برای مۀابله با خحرات در نظر گرفته شده

شهرها بوه دلیوم حمرکوز بواالی      (.91: 1389 نیا، نوید

مۀیوواس انسووانی و هووای خووارا از جمییووت و فیالیووت

هوای آراموش و   حودریج، از شواخص  فراوانی ماشوین بوه  

ه انود. ایون مسوئل   گرفتوه  امنیت فضای شوهری فاصوله  

 روز رفتارهای جورم نابهنجاری اجتماعی و در کنار آن بُ

 همیندر نظام سکونت شهری جهان شده است؛ بهخیز 

های امون بوه اشوکا  مختلو  بوه      منظور ایجاد محیط

زان ریو عنوان یک اولویت اساسی در دستور کوار برناموه  

حوالی اسوت کوه بوا     شهری قرار گرفتوه اسوت. ایون در   

ش آمووار بزهکوواری و کوواهش احسوواس امنیووت،  افووزای

مدیریت شهری پدید آمده  ۀی در حوزۀهای عمینگرانی

هوای  و به همین خاطر مالحظات امنیتی و ایجاد برنامه

ریزی شهری افزایش مختل  کنترلی در الگوهای برنامه

ای پژوهشوگران در چوارچور واقوع بینانوه     .یافته است

تظووامی حیریوو   هووای سیاسووی و ان امنیووت را در واژه

کلی بیشتر آن را به مینوی حمایوت از   طورهاند و بکرده

 داننوودهووا و مۀابلووه بووا خحرهووا و دشوومن مووی  ارزش

 Brownlow, 2005, 586حوان یک حق (. امنیت را می

ۀای رفاه و سوالمت  نیازی برای ابۀا و ارحبنیادین و پیش

در  1اساس حئوری نیازها در هورم موازلو  مردم دانست. بر

ای بورای  امنیت یکی از نیازهای ضروری و پایوه  ،1968

                                                           
1. Maslow 

شوود، درسوت شوبیه نیازهوای     حیالی انسان حلۀوی موی  

رت دارد فیزیولوژیک انسان که برای حداوم حیات ضورو 

لفوه بور سوالمت و سویادت     و در مجموع ارحۀای این مؤ

 گوذارد ها و در نتیجه جامیه حا یر مستۀیمی موی انسان

(. 271، 1998 گووزارش سووازمان بهداشووت جهووانی،   

ای که باید به آن حوجه شود نۀش و اهمیت وجود نکته

یود ذهنوی در   احساس امنیت در بین افراد جامیه در بُ

ید عینی است و به هموین دلیوم   کنار وجود امنیت و بُ

برخی کارشناسان احساس امنیوت را مۀودم بور وجوود     

(. 151: 1385کننود کرامتی،  عینی امنیت میرفی موی 

رت اسووت از نوووعی ذهنیووت و  احسوواس امنیووت عبووا 

کننوده و  بخوش، قوانع  گیری روانی م بت رضوایت جهت

بخش( شهروندان نسبت به عدم حا یرگذاری حضور آرام

روز رویدادها و وقایع ضد امنیتی در شرایط فیلوی و  و بُ

هوای امنیوت اجتمواعی،  بوات سیاسوی،      آحی، در حوزه

پارچه و امنیت سرزمینی، در سوح   انسجام هویتی یک

فردی احساس امنیت در یک جامیه به احساس روانوی  

شهروندان از میزان یا عدم وجود جرم در آن جامیه بر 

گردد و هرچوه میوزان فراوانوی جورم بواالحر باشود،       می

ولی این احساس نواامنی   حر است،احساس امنیت پایین

حنها ناشی از عدم وجود امنیت در یک جامیه نخواهود  

یوه امنیوت وجوود داشوته     بود. ممکن است در یک جام

ه باشد، ولی شوهروندان در آن احسواس امنیوت نداشوت    

نش مکتب کُو (. 23: 1387باشند و یا برعکک رحیمی، 

متۀابم نمادین نیز بوه مفهووم احسواس امنیوت حوجوه      

خاصووی دارد. مبنووای دیوودگاه کوونش متۀابووم نمووادین 

ای کوه در آن قورار   حیری  افوراد از وضوییت اجتمواعی   

ان انجووام حیامووم بووا دیگووران را در  انوود و امکووگرفتووه

و در این حیامم  زنند استهای مختل  رقم میموقییت

های نظم و امنیت کوه بور رفتوار    متۀابم است که بنیان

 کنداجتماعی افراد استوار است ساخته و حداوم پیدا می

مبحث امنیت از نظر روانشناسی  (.133: 1388 بیات، 

شناسی روانی یببه خصود در بهداشت روانی و در آس

اهمیت بسیاری دارد. آرامش، رشود، شوکوفایی انسوان،    

هوا و نیوم بوه همو      اسوتیدادها و خالقیوت   روز همو  بُ

آید. اموروزه  دست میهامنیت ب کماالت انسانی در سای 

سووت. هووای کیفووی زنوودگی در شهرهاامنیووت از شوواخه
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حورین پیامودهای مختلو     های اجتماعی از مهوم آسیب

جا کوه فضواهای شوهری    آنروند. ازیامنیت به شمار م

هوای شوهری و   ای برای وقوع نابهنجاریلفهزی، مؤامرو

، بررسوی  ر نتیجه عودم وقووع امنیوت در شوهر اسوت     د

ی امنیت، چه از لحاظ کالبودی و  های کیفی و کمّجنبه

چه از لحاظ اجتماعی در داخوم هور یوک از فضواهای     

: 1389 شهری امری ضروری اسوت قرایی و همکواران،  

رو یا فضاهایی احساس انسان در فضا وابسته به قلم (.2

دهد و ایون گونوه   حک امنیت می است که به او حجرب 

 نتیجوه انسوان  گذارنود، در بر رفتار انسان ا ر می ،نواحی

هوای  بور انوواع فضواهایی کوه احسواس      رفتار خاصی را

دهود.  روز موی بُو  کنود رو در او ایجاد موی از قلم مختلفی

حوانود آراموش،   ی امنیت شهری موی طور کلهامنیت و ب

اطمینان خواطر و نبوود هوراس شوهروندان از هرگونوه      

حهدید و خحر علیه شهر، شهروندان، فضواهای شوهری،   

هوای  سواخت سیسوات و زیر هوا، حأ ها، سازمانساختمان

ناصور مهوم در زنودگی شوهری را در     شهری و سوایر ع 

نووی و احسوواس نوواامنی در  نگرا موجووب گیوورد کووه بر

 (.9: 1390 ،همکواران پور و شود احمدیمی شهروندان

های کالبدی و خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و ویژگی

های شوهری، موجوب   فرهنگی حاکم بر برخی محدوده

هووا هووا و اهووداف مجرمانووه در آنگیووری فرصووتشووکم

هوایی  شوهرها کوانون   شود. بدین حرحیب در محدودۀمی

گیرنود کوه حیوداد جورایم بسویار بواالیی در       شکم موی 

 کالنتوری و حووکلی،    های دیگر داردمۀایسه با محدوده

هوای  (. جرایم شهری موجب ححمیم هزینوه 75: 1386

بسوویار گزافووی در سووحو، فووردی، اجتموواعی و ملووی   

پیوودایش و افووزایش   رو در زمینوو ایوون گووردد. ازمووی

هووای شووهری  هووای اجتموواعی در محوویط ناهنجوواری

های در چارچور بررسی یهای حئوریکی مختلفسیستم

اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و حتی روانشناسوی بوه   

د بوا  انو ححلیم و ارزیابی این موضوع پرداخته و کوشیده

 ر و جوانوب  های عملی موؤ فرضیات، الگوها و مد  ارائ 

 1378 موسووی،   گوناگون را مورد بررسی قورار دهنود  

شوان بوه نحووی    هوای (. فضاهای شهری با ویژگوی 91:

ند. جدای از ا ورات اجتمواعی و   روز جرم هستمحرک بُ

های امن ریزی و طراحی، محیطفرهنگی ناشی از برنامه

شهری بر الگوهای رفتوار شوهروندی و بهبوود کیفیوت     

محیحووی فضوواهای شووهری، کوواهش جوورایم شووهری و 

کاستن وقوع جرم، موضوع مستۀم بوا اهمیتوی اسوت.    

-دهد که ساکنانی کوه در محودوده  ححۀیۀات نشان می

هوا  کورد امنیوت از طریوق طراحوی در آن    هایی که روی

کنند، نص  دیگوران  پیاده سازی شده است زندگی می

برابور کمتور از جورایم     5/2 کننود و احساس ناامنی می

هوای  همچنوین محودوده   برنود؛ وسایم نۀلیه رنوج موی  

 25یافته محابق اصو  این رویکرد سبب کاهش حوسیه

 Monchuk  گوردد های مجرمانوه موی  درصدی فرصت

and Armitage, 2010.)    ،فۀدان یا اخوتال  در امنیوت

های نگران کننده و خحرناکی برای افراد پیامد و بازحار

هوا و  رابحوه، دولوت  ها به دنبوا  دارد، درهموین  و دولت

هوای هنگفتوی را هزینوه    نظام سیاسی، سواالنه بودجوه  

رابحوه بوا   (. در 265: 1384 حرابی و گودرزی،  کنندمی

ۀات انجوام گرفتوه حوسوط وزارت    احساس امنیت ححۀی

نشان از وجوود   1379فرهنگ وارشاد اسالمی در سا  

تر از موردان، در بوین   احساس امنیت در بین زنان بیش

هلین بیشتر از مجردین، در بین افراد شاغم بیشوتر  متآ

از بیکاران و در بین افوراد بوا سوح  ححصویالت پوایین      

(. 97: 1384رجبوی،    بیشتر از افراد ححصیم کرده بود

 وجوه بوه حنووع محویط    حوجود افوراد مختلو  بوا    این با

امنیوت داشوته و    پیرامونی، بیونش متفواوحی از مۀولو    

احساس امنیت را با حوجوه بوه نظوام اقتصوادی، نظوام      

ردی نواامنی، متغیور دانسوته و    های فو سالمت و حجربه

هوای  امنی را بیشوتر از الیوه  دلهرۀ ناشی از احساس نوا 

 و وقوووع جوورم در اذهووان دارد عینووی و واقیووی نوواامنی

 Lindstrom & Others, 2003: 1.)   ایون   هودف کلوی

ای هو ای در شاخصهای ناحیه، ححلیم نابرابریپژوهش

افزایش امنیوت در   جرم و بزهکاری استان فارس است.

شووهرها افووزون بوور مزایووایی چووون حۀویووت هویووت،    

سورزندگی، کوارایی و زیبوایی فضوا، مزایوای اقتصوادی       

ارد. فضای امون کوه موردم در آن حضوور     دیگری هم د

حور  گذاری و کسب و کار، جذارقوی دارند برای سرمایه

و حۀاضوای  در نتیجوه از نظور موالی دارای ارزش     است،

رده و کک فضوای نواامن مُو   بیشتری خواهد بوود و بورع  

حودریج و هور روز بویش از روز قبوم دافوع      خحرناک به
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 Eck and  گووذارن خواهوود بووود  مووردم و سوورمایه 

Weisburd, 1994.) هووای اخیوور، اهمیووت   در دهووه

المللوی هوم از لحواظ حیوداد     گردشگری در سح  بوین 

ظ درآمد ارزی همواره و به طور گردشگران و هم از لحا

ا حوجوه بوه   بو  ای در حا  افزایش بووده اسوت.  سابۀهبی

ضرورت موضوع و عدم حوج  کافی به حوا یرات امنیوت   

ستان فوارس بوه   ا حوان گفت،گردشگری، می در حوسی 

حرین و مشهورحرین مناطق لحاظ گردشگری از پرجاذبه

آید و از حوان قابم حووجهی  ایران در جهان به شمار می

جهت گردشگری برخوردار است. استان فارس یکوی از  

چنین یکی از حرین مراکز حمدن ایران است و همقدیمی

از وآید های فرهنگی ایران به شمار میحرین قحببزرگ

ه مناطق بسیار دیدنی و مشوهور ایوران اسوت کوه     جمل

بخش مهمی از حاریخ حمدن کهن و بوزرگ ایوران را در   

درصود   7/6اسوتان فوارس  آن، بور فته اسوت. عوالوه  برگر

خووود حت کووم جمهوووری اسووالمی ایووران را بووه مسووا

هوای  ای در بخوش سوهم عموده  و اختصاد داده است 

ه اقتصادی کشور به ویژه کشاورزی و صنیت داشته و ن

ده بلکووه صوونایع حنهووا قحووب الکترونیووک کشووور بووو  

حوجووه بووه با. پتروشوویمی آن نیووز اهمیووت خاصووی دارد

امتیازات و موقییت استراحژیک اسوتان فوارس، ایجوار    

که در راستای ححۀق امنیت و حوسیه پایدار در  دکنمی

سوح  کشوور بوه    رد و در سح  استان بوه صوورت خُو   

-و درایون   ری برداشته شوود صورت کالن گام های مؤ

-فارس با موقییت ویژه و منحصر به میان استان پهناور

هوای کشوور بوا نۀوش     ر اسوتان فرد خود در کنوار سوای  

موردی این پوژوهش   حأ یرگذاری مؤ ر به عنوان محالی 

  انتخار گردیده است.

 

 روش تحقيق

هوای موورد   لفوه حوجه به اهداف و مؤ پژوهش بااین 

ئم مربوو   گام کوچکی در جهت شناخت مسوا  بررسی،

 .های استان فوارس اسوت  به حک امنیت در شهرستان

-پژوهش از نووع ححۀیۀوات کواربردی و از لحواظ روش    

هوای  شود. دادهححلیلی محسور می -شناسی، حوصیفی

مورد نیاز برای انجام این پوژوهش، از طریوق محالیوات    

آمواری   . جامیو  انددست آمدههای باسنادی و کتابخانه

 1394اسوتان فوارس در سوا     رسوتان  شه 29 ححۀیق،

 باشود. اداری موی  -اساس آخرین حۀسیمات سیاسوی  بر

هوای اسوتان از لحواظ میوزان     جهت ارزیابی شهرستان

ده گردیده اسوت.  شاخص استفا 18جرم و بزهکاری از 

 SAWو TOPSISاسوتفاده از حکنیوک   ححلیم داده ها با

انجام پذیرفته همچنین برای حجزیوه و ححلیوم از نورم    

هوای  شواخص  دهیو بورای امتیواز   Excelافزار آمواری  

 آنتروپی شانون استفاده شده است. حکنیک از پژوهش

 

 هامعرفي متغيرها و شاخص

ها، حرجمان اهداف کوالن  ها به عنوان نماگرشاخص

 را گیووریگیووری و سوومتفووی هسووتند کووه جهووتو کی

ممکوون  هووای مووورد نظوورداف و سیاسووتوی اهووسووهبوو

(. از طریووق ایوون  154: 1383 رضوووانی،  دنسووازمووی

ها باید بتوان، حصویری مناسب از حوزیع جورم و  شاخص

هوای  شواخص  .بزهکاری در سح  استان به دست آورد

 :دراین پژوهش به شر، ذیم است مورد استفاده

های مختومه در دادگاههای عمومی برحسوب  پرونده -

 ،عمد قتم غیر

های مختومه در دادگاههای عمومی برحسوب  پرونده -

 ایراد ضرر و جر،،

انواع مواد مخدر کش  شده حوسط نیوروی انتظوامی    -

  واحدکیلوگرم(، فارس

های مختومه در دادگاههای عمومی برحسوب  پرونده -

 اختالس و ارحشا جیم،

های مختومه در دادگاههای عمومی برحسوب  پرونده -

 ،مزاحمت حصرف عدوانی و

های مختومه در دادگاههای عمومی برحسوب  پرونده -

 ،صدور چک بال محم

های مختومه در دادگاههای عمومی برحسوب  پرونده -

 اعما  منافی عفت،

های عموومی برحسوب   های مختومه در دادگاهپرونده-

 موجر و مستاجر،

حصادفات درون شهری وسایم نۀلیه منجر بوه فووت،    -

 جر، و خسارت،

های مختومه در دادگاههای عمومی برحسوب  ندهپرو -

 الزام به حمکین،



 233-248: صفحات/  99  تابستان /ششم و سي مسلسل شماره/  دهم سال/  فضا جغرافيايي آمايش مجله                                                240

های عموومی برحسوب   های مختومه در دادگاهپرونده -

 دعاوی حۀوقی،

های عموومی برحسوب   های مختومه در دادگاهپرونده -

 سایر جرائم،

های عموومی برحسوب   های مختومه در دادگاهپرونده -

 شرر خمر،

های عموومی برحسوب   ههای مختومه در دادگاپرونده -

 ،حرک انفاق

های عموومی برحسوب   های مختومه در دادگاهپرونده -

 سرقت،

های عموومی برحسوب   های مختومه در دادگاهپرونده -

 طالق،

های عموومی برحسوب   های مختومه در دادگاهپرونده -

 ،حخریب

های عموومی برحسوب   های مختومه در دادگاهپرونده -

ی و راننوودگی بوودون حخلفووات راهنمووایی و راننوودگ

 گواهینامه.

 

 مورد مطالعه محدده

و  ای چهار فصوم اسوت  استان پهناور فارس، منحۀه

 سردسویر،  حووان سوه منحۀو    از نظر آر و هووایی موی  

ایون   میتد  و گرمسیر را در این منحۀه مشاهده کرد. 

های اصفهان و یزد، از مشورق  استان از شما  به استان

تان هرمزگان و از مغورر  استان کرمان، از جنور به اس

کهگیلویه و بویر احمود محودود    های بوشهر وبه استان

، از نظوور حۀسوویمات کشوووری 1394و در سووا   اسووت

 205شووهر،   102بخووش،  84شهرسووتان،  29دارای 

آبوادی دارای سوکنه بووده اسوت. در      4220دهستان و

نفور بووده    4596658، جمییت اسوتان  1390آبان ماه 

درصود در نۀوا  شوهری و     6/67است که از این حیداد 

درصد در نۀا  روستایی سکونت داشوته و بۀیوه    1/32

 سرشماری نفووس و مسوکن سوا      اندغیر ساکن بوده

 استان فارس(. 1394

 

 
 . منبع، نويسندگانموقعيت جغرافياي استان فارس :1 شکل

 

 بحث اصلي

 TOPSISبندی با حکنیک رحبه -

ری گیوووحاپسووویک بوووه عنووووان یوووک روش حصووومیم

بنودی  روشی ساده ولی کارآمد در اولویت شاخصه،چند

حوسط چون   1992این روش در سا  شود.محسور می

: 1396  بوزی و میموری،   و هوانگ محر، شوده اسوت  

مراحم اجرای حکنیک حاپسیک بوه شور، ذیوم     .(105

گیری؛ در مرحله او  حشکیم ماحریک حصمیمباشد؛ می

ی اسوتان  هوا بندی شهرسوتان پژوهش حاضر برای رحبه

 TOPSISبا حکنیک  های امنیتشاخصفارس از لحاظ 
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گیری، شامم ها ماحریک حصمیمآوری داده، بید از جمع

سوحر یوا شهرسوتان     29ی و ستون یا شاخص کمّو  18

 .حشکیم شده است

کووه کلیووه مۀیواس سووازی؛ بوورای ایون  مرحلوه دوم: بووی 

هووای موواحریک ر رفتووه در سووتونمتغیرهووای بووه کووا 

هایی یکسان باشند، به شاخص صورتگیری، به حصمیم

هم مۀایسه کرد از ا باها رنآراحتی بتوان بهصورحی که 

 شدهاستفاده  سازی نورممۀیاسبی

وزن  هووا؛ محاسووب مرحلووه سوووم: حییووین وزن شوواخص

مشوابه   SAW و  TOPSISدو حکنیوک  هوا در  شواخص 

هوا  برای حییین وزن و اهمیت هر یک از شواخص  است.

  ن به کار گرفته شده است.روش آنتروپی شانو

مۀیواس  ه چهارم، بوه دسوت آوردن مواحریک بوی    مرحل

مۀیاس شوده  . برای این منظور ماحریک بیاستموزون 

را در ماحریک مربیی که عناصور قحور اصولی آن اوزان    

 شود.ها و دیگر عناصر آن صفر است ضرر میشاخص

  و حوداقم: مرحلوه   آهمرحله پنجم: حییین راه حم اید

 ، خود شامم دو مرحله زیر است:پنجم

 ییین ضریبی که برابر اسوت بوا فاصول    پایانی، ح مرحل 

آلترنواحیو   حۀسیم بر مجموع فاصول   -diآلترناحیو حداقم

نشان  Ciکه با  +diو فاصله آلترناحیو ایدئا  -di  حداقم

ها بر بندی آلترناحیوشود. شایان ذکر است، رحبهمی داده

آمده بین صوفر  قم به دست است که ر Ci اساس میزان

 دهنودۀ نشوان  Ci1= بنوابراین و یک در نوسوان اسوت؛   

کمتورین رحبوه    دهنودۀ نیز نشان Ci=0باالحرین رحبه و 

 (.57: 1398  بزی و همکاران، است
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 TOPSISبندي با تکنيک رتبه :2 شکل

 
بنوودی انجووام شووده نشووان از آن دارد کووه   سووح 

هوای اسوتان   ی موورد بررسوی در شهرسوتان   هاشاخص

هوا از  دارای نابرابری فضوایی اسوت و شهرسوتان    فارس

 باشوند. هوای امنیوت دارای حیواد  نموی    لحاظ شاخص

(، 1  با امتیاز شیراز های( شهرستان2 حوجه به شکم با

(، 0.103  (، کوازرون بوا امتیواز   0.111  دارار با امتیاز

 امتیووازان بووا (، الرسووت0.095  ازمرودشووت بووا امتیوو 

هوای  ( و شهرسوتان 0.079  ( و جهرم با امتیاز0.090 

(، 0.006  (، گراش با امتیاز0.005  امتیاز سروستان با

(، 0.008  (، بوانووات بووا امتیوواز0.007  مهوور بووا امتیوواز

(، 0.010  ( و خنج بوا امتیواز  0.009  فراشبند با امتیاز

از لحواظ   محللوور و  نوامحلور  به حرحیب در شش رحب 

هووای شهرسووتان هووای امنیتووی قوورار دارنوود. شوواخص

حورین  حورین و نواامن  حرحیوب امون  سروستان و شیراز به

نیتوی و بزهکواری و جورم قورار     ها از نظور ام شهرستان

و آخوورین  شهرسووتانو اخووتالف بووین اولووین   دارنوود

ف فووواحش بوووین اخوووتال دهنووودۀشهرسوووتان نشوووان

هوای امنیتوی و   لحاظ شواخص های استان بهشهرستان

حوزیع فضایی  3در شکم  زیع نامتیاد  حخلفات است.حو

 نمایش داده شده است.
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 هاي امنيت در استان فارس با تکنيک تاپسيس: توزيع فضايي شاخص3شکل

 

هوای  از دیگور روش  :saw بندي با تکنيکک سطح -

 میوانگین   sawبندی نواحی اسوتفاده از حکنیوک   سح 

 هوووایاسوووت. ایووون حکنیوووک از روش وزنوووی سووواده(

بوار در   ری چند مییاره است که برای اولوین گیحصمیم

ی های جنگ جهانی با هدف بهینه سوازی عملیواح  سا 

. (22: 1396 صحنه و میمری،مورد استفاده قرار گرفت

وم اجتمواعی، بوه   ویژه علو در علوم مختل  بهروش ساو 

و  و سوهولت اسوتفاده   دلیم سادگی ای بهطور گسترده

مسیودی گیرد اده قرار مییب خحای کم مورد استفضر

کوارگیری  (. برای اسوتفاده و بوه  215: 1397و میمری،

 حکنیک مذکور، اجرای مراحم زیر ضرورت دارد:

 .گیریمرحله او : حشکیم ماحریک حصمیم

بورای   SAWمۀیاس سازی؛ در حکنیوک  مرحله دوم: بی

گیری، واحدی مشابه های ماحریک حصمیمکه ستوناین

ها را با هم آنراحتی بتوان که بهیداشته باشند به طور

 شود.  سازی خحی استفاده میمۀیاسمۀایسه کرد از بی

هوای  هوا؛ حییوین وزن  مرحله سوم: حییین وزن شاخص

 .شاخص با آنتروپی شانون انجام شده

بندی و انتخار بهترین گزینه انجوام  مرحله پایانی: رحبه

 شده است. 
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 SAW بندي با تکنيک: رتبه4کلش

 
(، 4  محوووابق اطالعوووات درا شوووده در شوووکم   

 با مۀدار کازرون(،0.544  با مۀدار شیرازهای شهرستان

( و 0.046  بوووووا مۀووووودار  مرودشوووووت( و 0.050 

 با مۀدار  خنج(، 0.005  با مۀدار گراشهای شهرستان

حرحیوب در  ( بوه 0.003  با مۀودار  سروستانو  (0.004 

قورار  هوای امنیوت   از لحاظ شاخصو  و آخر ا سه رحب 

، SAWبنوودی حکنیووک بنووابراین محووابق رحبووهدارنوود؛ 

و  بیشوترین حرحیب به سروستانو  شیرازهای شهرستان

در جورم و بزهکواری   هوا از لحواظ   شهرسوتان  کمترین

حوزیع فضوایی حاصوم از    5شکم  هستند. فارس استان

 دهد.نتایج با حکنیک ساو را نشان می

 

 
 هاي امنيت در استان فارس با تکنيک ساو: توزيع فضايي شاخص5 شکل
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بنوودی نهوایی در ایون پووژوهش از روش   بورای رحبوه  

واقع میانگین این روش در ها استفاده شد.میانگین رحبه

هوای مورداسوتفادۀ   دسوت آموده باحکنیوک   بههای رحبه

بنودی نهوایی از   پژوهش را محاسبه و سوپک بوه رحبوه   

( 6شوکم    کند.ترین مۀدار اقدام میکوچکترین حا بزرگ

 دهد.  نشان مینتیج  نهایی امنیت را در استان فارس 

 

 
 هاي امنيت در سطح استان فارس. منبع: نگارندگان: توزيع فضايي شاخص6شکل

 

 گيرينتيجه بندي وجمع

ست کوه  ا از پژوهش حاضر مسلم شد، این آنچه که

قبیووم  در نظوور گوورفتن مسووائلی ازله امنیووت بووائمسوو

همکاری مردم و دولت و ارحۀا  سح  فرهنگی موردم و  

ریزی و ایجاد ساختار مناسوب و  حر از همه با برنامهمهم

رشود   یوافتنی باشود.  حواند امری دستایمن شهری می

شته مسائم و مشوکالت  ذشهر طی سالیان گ نسنجیدۀ

هوا، مشوکالت،   روز انواع آلودگیزیادی را در ارحبا  با بُ

و رشد است افزایش بزهکاری درپی داشته و هایدرگیر

پایدار نوواحی و شوهرها را بوا مشوکم مواجوه       و حوسی 

هوای مورحبط بوه آن را    امنیوت و زمینوه    ساخته است.

حوان حۀی بنیادی برای انسان و پیش نیوازی بورای   می

تیالی انسوانی دانسوت کوه    های مسالمت و حف  ارزش

 آن در مۀولو   اهمیت غیر قابوم انکوار  حوجه به امروزه با

بوورای اهمیووت قابووم حوووجهی  کیفیووت زنوودگی افووراد،

بدون وجود امنیت، امکان حوسویه در  . پژوهشگران دارد

واقوع زموانی    ای وجوود نخواهود داشوت، در   هیچ زمینه

حوانود بوه   استیدادهای متنوع و متک ر افراد جامیه موی 

فیلیت برسود کوه امنیوت در آن وجوود داشوته باشود.       

در  پیشورفت اسوت،   از انگیزه برای سرشار ،انسان ایمن

بررسی و  با ، نتایج محالیات حاضر در زمین همین ارح

های اسوتان  سنجش سحو، امنیت در سح  شهرستان

های جنوبی و اسوتراحژیک  عنوان یکی از استانفارس به

اولین گام برای ارحۀا  و بهبود ساختار اجتمواعی   کشور،

هایی از آن هو عناصر کالبدی یک محیط، شناسایی پهن

ت کوه در مۀایسوه بوا سوایر نوواحی      ناحیه یا محیط اس

اساس، پژوهش حاضر . براینحری داردوضییت نامحلور

 و TOPSISگیووری بووا اسووتفاده از دو حکنیووک حصوومیم

SAW افزار آمواری  گیری از نرمو آنتروپی شانون و بهره

اسوواس شهرسووتان اسووتان فووارس را بر   29سووم، اک

زان جرم و بزهکاری بررسوی و  های قضایی و میشاخص

 TOPSISحوجه به نتایج حکنیوک  با ححلیم نموده است.

 (، دارار بوا امتیواز  1  های شویراز بوا امتیواز   شهرستان

(، مرودشووت بووا 0.103  (، کووازرون بووا امتیوواز0.111 



 245                                                                                                                                                          همکاران  ووهي شاهک خواجه عليرضا

( و جهرم بوا  0.090  (، الرستان با امتیاز0.095  امتیاز

 ا امتیواز های سروسوتان بو  ( و شهرستان0.079  امتیاز

 (، مهوور بووا امتیوواز0.006  (، گووراش بووا امتیوواز0.005 

 (، فراشبند بوا امتیواز  0.008  (، بوانات با امتیاز0.007 

حرحیب در شوش  (، به0.010  تیاز( و خنج با ام0.009 

هوای امنیتوی قورار    بدحر و بهتر از لحواظ شواخص   رحب 

حرحیوب  هوای سروسوتان و شویراز بوه    دارند. شهرسوتان 

نیتوی و  هوا از نظور ام  حرین شهرسوتان و ناامنحرین امن

ن و اخووتالف بووین اولووی بزهکوواری و جوورم قوورار دارنوود

اخوتالف   دهنودۀ و آخرین شهرسوتان نشوان   شهرستان

های های استان به لحاظ شاخصفاحش بین شهرستان

امنیتووی و حوزیووع نامتیوواد  حخلفووات اسووت. محووابق   

هوای  ، شهرسوتان sawاطالعات درا شوده در حکنیوک   

( و 0.050(،کوازرون بوا مۀودار    0.544  یراز با مۀودار ش

های گوراش بوا   ( و شهرستان0.046  مرودشت با مۀدار

و سروستان با  (0.004  (، خنج  با مۀدار0.005  مۀدار

او  و آخور از   حرحیوب در سوه رحبو    ( بوه 0.003  مۀدار

بنوابراین محوابق    های امنیت قرار دارنود؛ لحاظ شاخص

هووای شوویراز و ، شهرسووتانSAWبنوودی حکنیووک رحبووه

ها از سروستان به حرحیب بیشترین و کمترین شهرستان

لحاظ جرم و بزهکاری در استان فارس هستند. الگووی  

هوا در هور دو روش   حاصم از حجزیه و ححلیم شواخص 

گیری بیانگر آن است که شهرسوتان شویراز در   حصمیم

های جورم و بزهکواری   بدحرین جایگاه از لحاظ شاخص

 SAWو  TOPSISن فارس قورار دارد. حکنیوک   در استا

 حرحیوب بیانگر این است که شهرستان شیراز با مۀدار به

هوای  ( دارای بدحرین وضییت در شاخص0.544( و  1 

مۀوودار و بزهکوواری و شهرسووتان سروسووتان با   جوورم

از بهتری ( دارای وضییت 0.003( و  0.005  حرحیببه

ایون  . اسوت های قضائی در سح  اسوتان  لحاظ شاخص

یند و بازحوار عواموم متیوددی از قبیوم     آها برنابرابری

رشوود شووتابان جمییووت شووهری، گسووترش فیزیکووی   

آسای   فضای اجتماعی، هجوم سیمدناموزون، عدم حیا

هووا در جمییووت از نووواحی روسووتایی و دیگوور اسووتان  

ریووزی نشووده و هوای برنامووه ، کوواربریهووای اخیوورسوا  

نادرسووت از  ادۀهوای منحۀووه، اسوتف  نامتناسوب بوا نیوواز  

دسوتی، عودم وجوود    هوای باال ضوابط و مۀوررات طور،  

ها، محویط  شهر مدیریت یکپارچه برای حوسی سیستم 

، ضوی  حاکمیوت   هوای غیور رسومی   نامناسب، اشتغا 

و  Topsisهوای  حوجه به ححلیوم حکنیوک  با .محلی است

Saw  هووای شوویراز، مشووخص گردیوود کووه شهرسووتان

ستان و فسا دارای کازرون، مرودشت، جهرم، دارار، الر

میوان  ر امنیتی هستند. در ایون ظوضییت نامحلوبی از ن

شهرسوووتان شووویراز دارای بووودحرین وضوووع از نظووور  

های یاد شده اسوت و وضوییت آن طوی چنود     شاخص

هایی که به این شهرسوتان  سا  اخیر به دلیم مهاجرت

  حر شده است.صورت گرفته بغرنج

 

 هاپيشنهاد

تین و ابتدایی در اگر چه پژوهش حاضر گامی نخس

ولیکن با  ای شناسایی شرایط امنیت محیط است؛راست

حوان اقودامات زیور   حوجه به نتایج حاصم از پژوهش می

را جهت افزایش امنیت در فضواهای شوهری پیشونهاد    

کوه موردم در فضواهای    چه که مسلم است ایننمود. آن

حردد شهر، داخوم زیرگوذرها، پوم هووایی،     خلوت و کم

نیمه حمام و رها شده یا متروک فضاهای  هایساختمان

-های بزرگ ولی کم رفت و آمد، حاشویه مجاور کاربری

های پیاده کوه از لحواظ کالبودی    نشینی، کمبود مسیر

هایی که افراد میتاد و مزاحم حائز اهمیت است و مکان

نوامیک مردم حضور دارند که موجب سلب آسوایش و  

هوای مردموی   هشود، شلوغی و نگات شهروندان میامنی

رهنوگ زنودگی روی دیگوران    دلیم فۀر و نبوود ف هکه ب

هایی که فۀر اقتصوادی بیوداد   کند و محلهسنگینی می

هایی کوه پلویک حضوور دائموی نودارد،      کند، مکانمی

هوایی  های کنج و دنج فضاهای عمومی، قسومت قسمت

.. .نووری وجوود دارد و  هوای محیحوی و کوم   که آلودگی

اظ اجتمواعی قابوم بررسوی    عواملی هستند که بوه لحو  

-است و موجب کاهش امنیت شده و میضالت و پیامد

هایی از قبیم عدم اعتماد، احساس نگرانوی نسوبت بوه    

گیوری از مشوارکت و   هچیزها و مسوائم مختلو ، کنوار   

ناکی و دوری جستن از های اجتماعی، حرس و بیمرفتار

هوای عوادی و ارحباطوات،    کردن فیالیتمحیط، محدود 

حووان  مدنیت و غیره را بوه دنبوا  دارد، موی    عدم حف 
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پیشنهادهای ذیم را با حوجوه بوه نتوایج ححۀیوق ارائوه      

 نمود:

های نظارت کننده از جمله الزم است کارایی سازمان -

پلیک در حف  نظم و  بوات افوزایش یابود. نۀوش     

پلیک و نیروی انتظامی در کنتور  و مهوار جورایم    

قابوم  ه، غیور  ی، دزدی، سرقت خودرو و غیور خیابان

هوا و  پلویک بایود نسوبت بوه گوزارش     انکار اسوت.  

نگرانی مردم بورای بسوتن امواکن مشوکوک بوه      دل

آوری افوراد  فروش و حوزیع مواد مخودر و یوا جموع   

 میتاد و مزاحم، اقدام به موقع و مناسب انجام دهد.

خصوود  ها باحوجه به نۀش خود در جامیوه بوه  رسانه -

رسوانی  عنند با اطالحوادر ایجاد احساس امنیت، می

را بوورای ارحکووار جوورائم مجرمووان صووحی  زمینووه 

 هوای پلیسوی در  حر و ضومن انیکواس حوصویه   حنگ

دانسوت حوا     رارحۀا  سح  دانش انتظامی مردم موؤ 

هوای مختلوو  در  روز ناهنجوواریایون طریووق از بُو  از

 جامیه بکاهند.

شووود کوواران منتشوور موویاز بووزه هووایی کووهگووزارش -

درآمود و  الی حضور قشور کوم  حجم با دهندۀنشان

هوا  های پایین اجتماع در این جرم و جنایوت دهک

های و اجیر شده حوسط سردستهبه صورت وردست 

این مینوی کوه فۀور،    گروههای مجرم بوده است. به

شوود کوه   بیکاری و نداشتن درآمد کافی سبب موی 

آلووت و ابووزاری بوورای اسووتفاده   افووراد بووه صووورت

اختن رمان با جلو انود های مجرم درآیند و مجگروه

امنیت مناسوبی ایجواد    این افراد برای خود حاشی 

 در صوورت لوزوم از صوحنه پنهوان شووند؛     کنند و 

بنابراین حالش برای ایجاد امنیوت اقتصوادی بورای    

های پوایین اجتمواع از جملوه اقودامات     افراد دهک

وردن امنیوت  ای است که بورای فوراهم آ  پیشگیرانه

شوت  انی کوه حوداقم میی  عمومی الزم است و حا زم

استفاده از این افراد افراد حامین نشود، احتما  سو 

 های جرم و جنایت وجود خواهد داشت.در شبکه

ها که امنیت گونه شهرحوجه به مناطق فۀیرنشین این -

، گر مناطق شهر بسیار پایین استآنان نسبت به دی

هوا اخووتالف  کوه در بیشوتر ایوون محلوه   جهوت آناز 

تموواعی بسوویار وجووود دارد و ایوون   جفیزیکووی و ا

هوا و  ها منجر به حضویی  ارزش نظمی و اختال بی

گی آن اجتماع ها و در نتیجه به هم از پاشیدارهنج

خوود در   های ویوژۀ شود و پلیک با گشتمنجر می

روز و شب به کنتر  و نظارت بیشتر خوود در ایون   

مناطق بپردازد حا اختالف فیزیکی و اجتماعی ایون  

 نیز کاهش یابد.مناطق 

فضاهای عمومی، نیروی انتظوامی   در ایجاد امنیت در -

هوای  های سیار و نصوب دوربوین  استفاده از گشتبا

در  حوانود از حضوور اراذ  و اوبواش   مدار بسوته موی  

 بکاهد. های پرخحرمکان

مین روشونایی مناسوب در مراکوز    ها بوا حوأ  شهرداری -

د عوامووم اصوولی نووحوانهووا موویحفریحووی و پووارک

 ها را کاهش دهند.یجادکننده ناامنی در این فضاا

های مردمی از طریوق طراحوی   حضور مردم و نظارت -

همووایی کوواربران فضوواهای هووایی بوورای گووردمکووان

حووان باعوث کواهش جورم و بزهکواری      می عمومی

 شود.

که اک ر مردم برای گذران اوقات فراغت اینباحوجه به -

نسوبت بوه   کننود   به فضاهای عمومی مراجیه موی 

ورزش و مالقووات دوسووتان و آشوونایان( حوجووه بووه  

هایی برای طراحی و ایجاد امکاناحی که افوراد  زمینه

را به خود مشغو  کند و محیحی سوالمی را ایجواد   

 گردد.کند، مهم حلۀی می

هوای  ریزی برای ارحۀای سح  فرهنگ و آگاهیبرنامه -

 عمومی مردم در طراحی فضاهای عمومی شهر

از جرم نسبت به مردم و کودکان از طریق  پیشگیری -

انوودازی خحووو  هووا، راهآموووزش، طراحووی  برنامووه

 .ی حلفنیمشاوره

حوودابیری بوورای افووزایش دسترسووی بووه امووداد نظیوور  -

ی هووای عمووومی محوودوهافووزودن بوور حیووداد حلفوون

هوا بوه   ردازی و حجهیز آنمحالیاحی و همچنین نورپ

 .امداد فوری کد و دکم 

آوری اوباش و افراد زی محیط از طریق جمعساسالم  -

 .ناسالم

حضور فیا  و مسوتمر نیوروی انتظوامی و پلویک در      -

هوای  های شلو  و پرحوردد و همچنوین مکوان   مکان

 .خلوت
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