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 چکيده
های شهری است. بدین منظور احسااس امنیات شاهری    های مکانترین ویژگیاحساس امنیت یکی از مهم
اس شهری بوده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی سناریوهای ممکان احسا  همواره کانون توجه مطالعات 
شاهر تهاران از طریاق ال اوی     ترین ساناریوهای احسااس امنیات شاهری کا ن     امنیت شهری و طرح مطلوب

تارین وواما    ن اری راهبردی است. این مطالعه در مرحله نخست براساس مروری بر ادبیات تحقیق، مهمآینده
 8دهناد کاه   شهر تهران شناسایی کرده است. محققان نشاان مای  ساس امنیت شهری را در ک نتأثیرگذار بر اح

شاهر تهاران حاااه اهمیات هسادند. در ایان باین، از        معیار اصلی در ارزیابی احساس امنیت شاهری در کا ن  
ناار از   30ها اسادااده شاده اسات. براسااس نظارات      افهارهای میک مک و سناریو ویهارد برای تحلی  دادهنرم

ای أثیرپذیر جخبرگان، چهار وام  در بخش ووام  ولّی یا تأثیرگذار و چهار وام  در بخش ووام  معلولی یا ت
. 2هاا و باورهاای ماذهبی،    . ایماان، معنویات، ارز   1 ام  شاام   اند. ندایج تحقیق نشان داد که چهار وگرفده

. شهری واری از فقار،  4درآمد و اشدغال پایدار( و  ز. رفاه مادی )برخورداری ا3تبعیض، ودالت، برابری و ودم
ساناریو باا    6اناد. درنهایات   ونوان نیروهاای پیشاران شناساایی شاده    بیکاری و گرانی و نیه پایداری کالبدی به

شاهر تهاران   بیشدرین سازگاری براساس شرایط مطلوب، ایسدا و بحرانی بارای احسااس امنیات شاهری کا ن     
انداز شهر تهران در چشموها، تحقق آینده مطلوب برای احساس امنیت شهری ک ناندخاب شدند. تحلی  سناری
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 . مقدمه و بيان مسئله1

 از فضاا  امنیت افهایش شهری، فضاهای حیات و سرزندگی در اصلی هایمؤلاه از یکی

 ناهنجاار  باروز رفدارهاای   در شاهری،  فضااهای  در امنیتودم است. روانی و نظر فیهیکی

 و شده فضاهای شهری در شهروندان حضور کاهش باوث درندیجه و بوده تأثیرگذار شهری

ر د. احسااس امنیات   (110  1399)افساری و همکااران،   دهاد  مای  کااهش  را فضا سرزندگی میهان

شاهری اسات.    از ضروریات توسعه و راهبردی برای تأمین توسعه پایدارهای شهری محیط

المللی و نیه مکاتب فلساای توجاه باه وااه امنیات در     های بینکه در سطح سازمانطوریبه

 آراماش و  احسااس  حوزه شهروندی بیش از گذشده مورد تأکید قرار گرفده است. امنیات، 

شود کاه بایاد از آن   ها محسوب میانسان وقحق سایر و مال جان، به تعرضودم از اطمینان

 دغدغه ریهان شهری کهو برنامه . بسیاری از مصلحان(15  1389)قرایی و همکاران، صیانت گردد 

اند و نیه کسانی کاه  ودالت دانسده ضروری شرط امنیت را اند،داشده تحقق ودالت شهری را

انی کاه بار توساعه اقدصااد     ی و آنا آسایش شهر اند، امنیت را ضامنبه رفاه شهری اندیشیده

 معناوی  هاای ارز  حاکمیت برای که کسانی را وام  آن و نیه امنیت اند،کرده شهری تکیه

در  امنیات  اگر .(6  1395)ولیدوست، اند الهی تلقی نموده واجب اند، امنیت را مقدمهکرده ت  

 ایدیاده و ار مشاک ت دچا  زندگی شهروندان تنهانه ابعاد مدنوع آن تأمین ن ردد، سطوح و

 انشاهروند  همراهی و مشارکت شهری نیه قادر نخواهند بود به مسئولین بلکه خواهد شد،

تارین  ز مهما. بدین ترتیب یکی (46  1395)شای ان و همکاران، امیدوار باشند  امور جامعه اداره در

ت شاهری  های احساس امنیا مواره تبیین معیارها و شاخصریهان شهری ههای برنامهچالش

 ن اری آن بوده است. های سنجش و آیندهو رو 

ن ااری راهباردی در   بار آیناده  گرای مبدنای های اخیر اسدااده از رویکردهای ک در سال

ها را قادر سازند تا پاسخی در برابر این تهدیادات  که مردم و سازمان-مقابله با این تهدیدها 

ن ااری در  فقادان نظاام آیناده    .(57  2004، 1)لیدا  شاود  امری ضروری تلقی مای  -داشده باشند

توسعه شهری موجب تشدید ناهنجاری و نیه کاهش سطح احساس امنیات شاهری خواهاد    

                                        
1. Little 
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 بارای  رو  تارین هوشامندانه  کاه  محققاان معدقدناد   اکثر. (5  1395)زند حسامی، شهرام فر، شد 

 است.  آن برای شدنآینده، آماده با مواجهه

پاور و  )ساسانهای آن آماده باشند قطعیتودم با مواجهه و آینده ایبر باید هاانسان بنابراین

دهاد، حاوزه   نشان می 1طور که شک  رسد همان. در این راسدا به نظر می(172  1396همکاران، 

ن ااری راهباردی و   بر رویکرد آیندهمند مبدنیشهر تهران فاقد ال وی نظامامنیت شهری ک ن

 ای بومی و محلی است.  بر سناریوها و ال وهمبدنی

 
 : تبیین درخت مسئله تحقیق1شکل 

 -دهاد نشاان مای   1طور که جادول  همان-سال گذشده  10مروری بر پیشینه تحقیق در 

مقاله تحقیقی در حوزه احساس امنیت شاهری در شاهر تهاران انجاام      14مبیّن آن است که 

اناد.  ضاوع امنیات ندرداخداه   ن اری به موصورت جامع و با رویکرد آیندهیک بهشده که هیچ

خاوبی  گیاری امنیات شاهری تهاران باه     این مسئله موجب گردیده تا ووام  مؤثر بار شاک   

تواناد پیاماد   واکاوی نشود و شناخت دقیقی از آنها حاص  ن ردد. لذا احسااس نااامنی مای   

شهر تهران محسوب گردد که نیازمند دقت جدی در بلندمدت چنین فرایندی در سطح ک ن

 رصه است.این و
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 شهر تهران: پیشینه تحقیق در حوزه احساس امنیت شهری در کالن1جدول 
 عنوان طرح های تحقيقیافته

حس امنیت در مناطق شمالی شهر در هن ام شب و روز مداااوت اسات و   

این تااوت در میهان کاهش حس امنیت در شاب در میاان زناان و ماردان     

ااوتی در میهان حس امنیات  محسوس است. ولی در مورد مناطق مرکهی، ت

هن ام، امنیت برای خارو  از مناهل   گردد و شبزنان و مردان مشاهده نمی

 یابد.  برای آنان به یک میهان کاهش می

بررسی و سنجش حس امنیت در منااطق  

 2مخدلف شهری؛ نمونه موردی  منطقاه  

شااهر تهااران )قرایاای و همکاااران،  11و 

1389  31.) 

کاررفداه در ساه   از آن است که کلیاه معیارهاای باه   های تحقیق حاکی یافده

سطح مدل سنجش، احساس امنیت در محدوده موردمطالعه با مدغیار منظار   

شهری رابطه معناداری دارد. همچنین بین میان ین احساس امنیات و میاناة   

نظااری اخااد ف معناااداری وجااود دارد. احساااس امنیاات در محاادوده    

 تر از سطح مدوسط ارزیابی شده است.موردمطالعه از دید ساکنان، پایین

ارزیاابی احسااس امنیات شاهروندان بااا     

رویکارد منظار شاهری؛ نموناه ماوردی       

  1391محله اوین )رفیعیان و همکااران،  

62.) 

های موردمطالعه از نظر میهان احساس ناامنی تااوت معنااداری  بین ساکنان محله

ساکونی و میاهان شناساایی    وجود دارد. مدغیرهای سن، تعداد خانوار در واحد م

محله توساط افاراد موردمطالعه وموماا  در احسااس نااامنی سااکنان تأثیرگاذار      

زمان ساکونت در محا  و احسااس تعلاق    نیست؛ اما مدغیرهایی همچاون مدت

 طور معناداری در احساس ناامنی آنان مؤثر است.مکانی افراد موردمطالعه، به

نی بررسی ووام  مرتبط با احسااس نااام  

در مح ت شهری؛ نمونه موردی  ناحیاه  

شااهر تهااران )رضااوان و   17منطقااه  3

 (.403  1391فدحی، 

ای و برای شناخت ووام  مؤثر بر نااامنی شاهر تهاران مطالعاات کدابخاناه     

میدانی در این زمینه انجام شده و این ووام  در شش بخش مدمرکاه شاده   

دگاه شاهروندان در  دهناده تاااوت دیا   است که ندایج حاصا  از آن نشاان  

 های مؤثر بر ناامنی شهر تهران است.  مناطق موردمطالعه نسبت به شاخص

سیاسی ماؤثر بار    -تبیین ووام  اجدماوی

پرور و همکاران، امنیت شهر تهران )جان

1392  26.) 

با میاهان امنیات   « کالبدی»و « اجدماوی»، «کارکردی»مدغیرها در هر سه بعد 

اند. از این مدغیرها، هویت محلاه  مالی رابطه داشدهآباد شساکنان محله جنت

 بیشدرین تأثیر را در افهایش احساس امنیت داشده است.

ووام  ماؤثر بار بهباود امنیات محا ت      

آباااد شااهری؛ موردمطالعااه، محلااه جناات

شمالی شاهر تهاران )موسای کااومی و     

 (.10  1393همکاران، 

شک ت کالبادی و وجاود   دهد که مندایج حاص  از این مطالعه نشااان می

های اجدماوی در محدوده خار  از ایسد اه بر میهان احساس امنیات  آسیب

اثر کاهنده دارد و امکانات امنیدی داخ  ایسد اه موجاب تقویات احسااس    

شود. ولی خدمات ایسد اه تأثیر معناداری بار احسااااس امنیات    امنیت می

توجااه بااه   مسااافران ناادارد و بنااابراین در توسااعة فضاااهای شااهری    

 کند.  های بنیادین همچون تأمین امنیت نقش مهمی ایاا میزیرساخت

امنیات   و احسااس  ساخدار فضایی شاهر 

در بااین زنااان؛ مطالعااه مااوردی  ورودی 

ایسد اه مدروی تجریش و پایانه جناوب  

 (.69  1394تهران )ف حدی، 
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 عنوان طرح های تحقيقیافته

 15طقاه  آمده، در نوع و اسدقرار مبلمان شهری مندستهای بهبراساس یافده

تهران هم به مساا  فرهن ی توجه نشده و هم مدناسب با جمعیات سااکن   

بندی ناواحی  در منطقه نیست. همچنین با اسدااده از رو  تاپسیس در رتبه

و در زمیناه مبلماان    3مشخص شد کاه در زمیناه مبلماان پاارکی، ناحیاه      

 در رتبه اول قرار دارند. 2خیابانی، ناحیه 

ن شهری منطقه تحلیلی بر وضعیت مبلما

حسااینی و شااهرداری تهااران )شاااه  15

 (.20  1394واشورمراد، 

های مربوط باه وواما    های مهم در امر ارتقای سطح امنیت، مقولهاز مقوله

هاای  یابی مناساب کااربری  های کالبدی، مکانکالبدی است. در میان مقوله

 هاایی کاه نقاش بسایار حساسای در     ونوان آن دسده از کااربری شاخص به

توان پس از فجاایع باه کماک آنهاا اراضای      پذیری شهر داشده و میآسیب

دیده را مدیریت کرد، نقش بسیار مهمی را در ارتقای ساطح  محدوده آسیب

کند. درواقع ضروری است که با مشاارکت سااکنان، ال اوی    امنیت ایاا می

واساطه  هاا اراااه داد. ال اویی کاه باه     ای برای قرارگیری این کااربری بهینه

پاذیری آن باا   درگیرکردن ساکنان محله و وجود مقیاس خرد محلی، تحقق

 حداق  موانع همراه است.

رهیافت نوین ارتقای سطح امنیات شاهر   

تهااران بااا رویکاارد پدافنااد غیرواماا     

 (.55  1395)حسینی و قدیری، 

 

فرهن اای در   -های اجدمااوی ندایج ارزیابی حاکی از آن است که شاخص

کیایات کالبادی در منطقه، در وضعیت نامطلوب و  منطقاه و زیرشااخص

د؛ اماا  محیطی، در وضعیت بسیار ناامطلوب قارار دارنا   های زیستشاخص

 تری هسدند.های اقدصادی، در وضعیت نسبدا  مطلوبشاخص

تهاران   12بررسی کیایت کالبدی منطقاه  

 (.526  1395زاد و نعیمی، )مهدی

ود امنیات محلاه فرحاهاد توجاه باه      دهد که اولویت در بهبندیجه نشان می

تناسب میان وملکرد، کالبد و قشار اجدمااوی و واما  فضااهای وماومی      

 سرزنده و خواناست.

سنجش امنیت شهری در محلاه فرحاهاد   

تهران با اسدااده از رو  تحلیا  وااملی   

 (.61  1395زادگان و همکاران، )وباس

های پیراماونی  محدوده امنیت در آن دسده از فضاهای ومومی که از بدنه یا

های ترکیبی و مدنوع اراضی شهری برخاوردار بودناد در   با ویژگی کاربری

مقایسه با سایر فضاهای مشابه که فاقاد ویژگای تناوع و ترکیاب کااربری      

 اراضی شهری بودند، مدااوت بود.

نقش ووام  محیطی و کالبدی در ارتقای 

امنیت فضاهای شاهری؛ نموناه ماوردی     

اری تهاران )مرصوصای و   شهرد 8منطقه 

 (.152  1396وظیمی،

های اجدماوی، ریسک اودماد کردن، درک نظمیاحساس امنیت براساس بی

دهاد  از بروز جراام و امداد و یاوری بررسی شده است. نداایج نشاان مای   

از حاد مدوساط و در شاهر تهاران     احساس امنیت در منطقه مسکونی بیش 

 کمدر از حد مدوسط است.

 بر مؤثر ووام  و امنیت ساحسا بررسی

  1385آن در شااهر تهااران )امیاار کااافی، 

22.) 
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بینای آیناده یاا    گااه باه معناای پایش    ن اری هیچآینده در این راسدا باید توجه داشت که

مطالعات مرتبط با آینده نیست، بلکه فرایندی است که درنهایات باه سااخت آیناده کماک      

هاا و معیارهاای   الزم است ضامن توجاه باه نظریاه     بدین ترتیب .(335  2011، 1)هارتمنکند می

بخاش اسا م و مکاتاب غربای و نیاه      کننده احساس امنیت شهری در مکداب حیاات  تبیین

بار   شناسایی وجوه مشدرک هریک، بسدر مناسبی را در جهت شناخت معیارها فاراهم کارد.  

طراحای و از  هم ام با تبیین مسئله تحقیق، سه سؤال محاوری در فرایناد تحقیاق    این مبنا، 

طریق مطالعات اسنادی و میدانی به آنها پاسخ مسددل داده شده است. این سؤاالت وبارتناد  

 از  

 د؟  شهر تهران کدامنکننده احساس امنیت شهری در ک نترین معیارهای تبیینالف( مهم

شهر تهاران  ترین معیارهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر بر احساس امنیت شهری ک نب( مهم

 امند؟  کد

ن اری راهبردی سناریوهای محدم  احسااس امنیات شاهری     ( بر اساس رویکرد آینده

 شهر تهران کدامند؟در ک ن

 

 اهميت و ضرورت انجام تحقيق. 2

اسات    وجاه ت قابا   بعاد  دو از شاهر تهاران  کا ن  شهری امنیت انجام تحقیق در مسئله

 دایتها  و کندارل  همچناین  و یملا  اقدصااد  تهران در مدیریت ةویژ جای اه دلی به نخست

 طاورکلی باه  دوم آنکاه  و موجاود؛  دولدای  مدمرکاه  نظاام  باه  توجاه  باا  کشور امور تمامی

توجاه باه ماهیات و     باا  هسادند.  اجدماوی هاینابهنجاری و انحرافات ساززمینه شهرهاک ن

تاوان ندیجاه گرفات کاه مادیریت امنیات       چندبعدی بودن مقوله احساس امنیت شهری مای 

ن ار باوده و فراتار از تحلیا      گرا، یکدارچه، آیناده شهر تهران باید مدیریدی ک نشهری ک 

 .(185  1391)رهنمایی و پورموسوی، وضع موجود را دنبال کند 

                                        
1. Hartmann 
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شناخت دقیق ووام  ماؤثر بار   طور که در بیان مسئله تصریح گردید، ودمهمچنین همان

تواناد موجاب   اری راهباردی مای  ن دهشهر تهران با رویکرد آیناحساس امنیت شهری ک ن

هاای آیناده گاردد. چناین     ریاهی رو برای برناماه شناخت و ارااه دقیق سناریوهای پیشِودم

هاای  تواند موجب ناپایداری امنیت شهری شود که درندیجه چاالش فرایندی در بلندمدت می

 مبناا، اهمیات و ضارورت شناساایی    آینده شدت اثربخشی بیشدری خواهند داشت. بر ایان  

ن اری راهبردی امنیدی های اساسی امنیت شهری، ووام  تأثیرگذار بر آن و نیه آیندهشاخص

 اندازچشمشود. از سویی دی ر در ازپیش آشکار میشهر تهران با رویکرد سناریوسازی بیش

اناداز  چشم براساس هشهر برشمرده شده ک این های مهمی برایویژگی، 1404 افق در تهران

هاای  تاز زیرسااخ  است. برخاورداری  و جهانی هوشمند پایه،دانش شهری تهران ترسیمی،

 اقدصاادی مادرن،   باا  و جهاانی  و ملای  وملکردهاای  باا  شاهری درندیجاه کا ن   و مناسب

 در شاده اسات. ایان    ترسیم در این افق شهر این دی ری است که برای های اساسیویژگی

ناام   باا  در شاخصای  تاوان می را آنها و تلایق یادشده هایویژگی همه تقریبا  که است حالی

سادوار  کارد کاه اسااس آن بار پایاه امنیات شاهری ا        جسدجو پذیری شهریرقابت شاخص

  .(24  1398پور و همکاران، )فیضاست

 

 مباني نظری. 3

های شاهری، از ضاروریات توساعه و راهباردی بارای تاأمین       احساس امنیت در محیط

ساازمان ملا  مدحاد در ساال      ةهای مندشرشاد  توسعه پایدار شهری است. در اولین گهار

حوزه چالشی شام  تصاادفات   10مشخص گردید که بسیاری از شهرهای اروپایی با  1913

آموزشای، آلاودگی   کمبود خادمات  های شغلی، ای، ناامنی، آلودگی هوا، کمبود فرصتجاده

ونقا   م صدا، کمبود خدمات بهداشدی، کمبود خدمات اجدماوی، کمبود مسکن و کمبود ح

های انساانی  در گهار  جهانی سکوند اههمچنین  .(5  2015، 1)جاکایدیساند ومومی مواجه بوده

ونوان یاک واما  تأثیرگاذار زمیناه تشادید      تصریح گردیده که چ ونه فقر توانسده است به

                                        
1. Jakaitis 
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هاای اجدمااوی،   ایمنی و امنیت شهروندان را فراهم کند و موجاب باروز اناواع آسایب    ودم

هاای  در ساال  .(7  2007، 1های انساانی ملا  مدحاد   )برنامه سکوند اهسیاسی در شهرها شود اقدصادی و 

اخیر نیه هم ام با توسعه ادبیات مرتبط باا امنیات شاهری، اقادامات مدعاددی درخصاو        

گروهی احسااس خطار را مبناایی    تعریف شهر امن و ووام  شیوع ناامنی انجام شده است. 

ی شاهری دانساده و آن را شاخصای بارای تعریاف نااامنی       امنیت در نواحبرای تعریف ودم

در این راسدا، امنیت شهری در جسدجوی تحقاق نظاام    .(293  2019، 2)ریسدیانا و سوساندودانند می

دسادرس، حااوات افاراد در برابار     ونق  ومومی ایمن، فضاهای ومومی امان و قابا   حم 

بر به خادمات پایاه و اساسای و    ها، حااوت در برابر مخاطرات طبیعی، دسدرسی براشور 

لذا این گروه از محققان وویاه اصلی دسدرسی برابر به ودالت برای تمامی شهروندان است. 

منظور برقراری احسااس  ریهان شهری را تحقق شاخص ودالت فضایی بهکارگهاران و برنامه

کنناده  گرهاای تبیاین  ای از مناابع غربای، نما  . در پااره (399  3،2017)تولوملوکنند امنیت تلقی می

ثباتی شهری، مساکن  امنیت شهری در چهار طبقه شام  توسعه شهری، جرم و جنایت و بی

بار ایان   . (11  2013، 4)یاو و همکااران  اند پذیری شهری، و مخاطرات شهری تقسیم شدهو زیست

 مبنا، در برنامه توسعه انسانی سازمان مل  نیاه ابعااد امنیدای در هاات دساده اقدصااد، غاذا،       

 . در(137  1385)جاوانمرد،  زیست، فرد، جامعه و سیاسات تبیاین شاده اسات     بهداشت، محیط

 امنیات  غاذایی،  امنیات  اقدصاادی،  نااامنی شاام  امنیات    چند ناوع  انسانی ةگهار  توسع

 امنیت شاغلی  سیاسی، امنیت امنیت جامعه، امنیت شخصی، محیطی،زیست بهداشدی، امنیت

بنادی  براسااس طبقاه  . برای نموناه،  (369  1397بخش، )تا مطرح شده است  اط وات امنیت و

 2019وام  یا نماگر برای ارزیابی شاهرهای امان در ساال     57واحد اط وات اکونومیست، 

ای از ایان نماگرهاا از ناوع    طراحی و در تعدادی از شهرهای جهان ارزیابی شده است. پاره

شوند. حوزه ایمنی شاهرها در  ورودی و بخشی نیه از نوع نماگرهای خروجی محسوب می

                                        
1. United Nations Human Settlements Program 

2. Mega Risdiana and Dwi Susanto 

3. Tulumello 

4. Yu et al 
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، امنیات بهداشات   2، امنیت شخصی1چون امنیت دیجیدالیبندی با پنج معیار امنیدی این تقسیم

ماورد ارزیاابی قارار     5و امنیات زیرسااخدی   4، امنیت مبدنی بر خصوصایات محلای  3و س مدی

امنیات و کااهش   رسد اساس، به نظر میبراین .(15  2019)واحد اط وات اکونومیسات،  گرفده است 

هاای نااامنی   های دولدی برای مقابله باا پدیاده  شکنندگی شهری چالشِ رو به تهاید سیاست

ریاهی و نیاه توجاه    هاا اوام از برناماه   هاا نیازمناد یکداارچ ی فعالیات    است. این سیاسات 

هاا، جارم و   ها به شهرها در جهت رفع تهدیدات مرتبط با نااامنی همانناد شاور    حکومت

محورها و ووام  بروز نااامنی  . (5  2018، 6)کامینههای اقدصادی است یه ناامنیجنایت، ترس و ن

هاای مکاتاب   بین تاااوت دیادگاه  توان از زوایای مدعددی ن ریست. درایندر شهرها را می

تری را باه محققاان حاوزه امنیات شاهری در جهات       تواند شناخت دقیقغربی و اس م می

گرایاان، نااامنی   های سندی غربدر دیدگاهها ارااه کند. شناسایی ووام  بروز ناامنی در شهر

شهری تابع فقر شهری و وجوه ساخداری است؛ لذا وجود مسااکن غیراساداندارد، بیکااری،    

هااای نااابرابر زناادگی،   تضااادهای اقدصااادی، توپااوگرافی نااابرابر اجدماااوی، فرصاات    

ادی و مادیریدی،  های نامدعادل شهری، رویکردهاای نامناساب قاانونی و نها    گذاریسیاست

. (89  1395)وسکری حصان و همکااران،   شوند ترین ووام  بروز ناامنی در شهرها محسوب میمهم

. ووام  بنیادی چون دسدرسی 1  همچنین در رویکرد ساخدارگرایی، سه وام  اساسی شام 

 هاای موجاود در  دسدرسی برابر به ساخدارها و منابع حیااتی، ناابرابری  محدود به منابع، ودم

. وواما  دیناامیکی   2های اودقادی و ایداولوایکی بین اقوام و اقشار مخدلف شاهری؛  بحث

. وواما  ایمنای   3چون کیایت زندگی شهری، دسدرسی به خادمات و تحاوالت شاهری؛ و    

چون فرایند نامناسب طراحی فضاهای شهری و ساخدار محیط کالبدی در شاهرها، طراحای   

توانند بسدرسااز باروز   ت مقابله با مخاطرات محیطی، میویژه در جهها بهناپایدار زیرساخت

                                        
1. Digital Security 

2. Personal security  

3. Health security  

4. Local Characteristic  

5. Infrastructure security 

6. Commins 
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های حاص  از رویکردهاای  یافده .(149  1388چشمه و ولیاهاده،  محمدی ده)ناامنی در شهرها گردند 

 پایادار  دهد که امنیات ان اری برگرفده از مکاتب غربی نشان میاندقادی و نیه رهیافت سازه

فیهیکای آناان اسات. لاذا      حاظ تمامیت روانی و شهروندان و راحدی و رفاه شهری در گرو

 و گرسان ی  فقار،  نظیر اقدصادی معض ت ساخداری سطح در و تهدید ناامنی منابع ازجمله

 و فرهن ی، اقدصاادی  ووام  و ن ریسده چندبعدی و جانبههمه را امنیت است. آنان بیکاری

. هم اام باا   (218  1391کاافی،   )ازغنادی و دانناد  می امنیت بر مسدقیم اثر دارای را زیسدی محیط

امنیات   معاادالت  وارد نیاه  را ذهنی ها بعدپوزیدیویسترویکردهای اندقادی در غرب، پست

شاود.  وناوان بعاد ذهنای آن شاناخده مای     ترتیب احسااس امنیات باه   اینبه .اندشهری کرده

د و بیننا ناابرابری دسدرسای باه قادرت مای      های شهری راریشه ناامنی هاپوزیدیویستپست

دانناد. باا روا  بیشادر رویکردهاای اندقاادی در مقولاه       می هانابرابری اصلی سازنده را جامعه

وینی امنیات اشااره    و های ذهنیشاخص جدایی اودقادها به ودممدرنیسمامنیت شهری، پست

ها و رویکردهای غربی، مکاتب برخاسده از آرای اندیشامندان نیاه باه    کنند. هم ام با نظریهمی

 .(173  1390)یهدانای و خدابناده،   کنناد  گیری امنیت با ناامنی اشاره میه مدااوتی از ووام  شک وجو

ای ابهاری نیست بلکه موضووی اخ قی اسات،  برای نمونه در مکدب ان لیس، امنیت مسئله

محیطی تنها در سایه توجه به اخ قیات و که کسب امنیت اقدصادی و امنیت زیستطوریبه

 امنیت کنندهتعیین . در مکدب امنیت وله نیه ووام (11  1393)ابراهیمی، یت ملی است تأمین امن

دارد. در مکدب  بسد ی ملی و دینی اقدصادی، اجدماوی، هایمؤلاه به وم  و نظریه ونوانبه

تاأثیر وواما    شاود کاه تحات   ای ذهنی و وینی محسوب میکدنهاک نیه امنیت شهری مقوله

. در مکداب پااریس نیاه    (17)هماان   گیارد  اوی و سیاسای شاک  مای   مخدلف اقدصادی، اجدم

بخش امنیت شهری قاب  شناسایی اسات. در ایان منظار رواباط     هایی از ووام  هویتجلوه

دهنده امنیات محساوب   شهروندان با یکدی ر، روابط با دی ران و نیه روابط با طبیعت شک 

رقابات بارای    1زانای چاون تومااس هاابه    پردااز دیادگاه نظریاه   .(844  1393)قیصری، شوند می

های نابرابر مبدنی بر زور و فریب، موجاب نااامنی اسات.    دسدیابی به منابع کمیاب و رقابت

                                        
1. Thomas Hobbes 
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وادالدی در دسدرسای باه    اساس، وام  ناامنی در شاهرها توزیاع نامدناساب مناابع، بای     براین

ی، سیاسای،  امنیات نظاام   1هاای ناابرابر اسات. در اندیشاه بااری باوزان      ها و رقابات فرصت

بندی وجاوه امنیات را تشاکی  داده و واما      محیطی ترکیباقدصادی، اجدماوی و زیست

وجودآورنده آنها نیه امنیت هویت اسات کاه در قالاب حااظ ال وهاای ساندی، زباان،        به

گیرد. بدین ترتیب، وام  ناامنی شاهری از دیادگاه   فرهنگ، هویت و ورف ملی شک  می

هاای اجدمااوی نامدجاانس در    گیاری گاروه  دی باا شاک   خوردن امنیات هاوی  بوزان برهم

واما  نااامنی    2در اندیشه فکاری امیا  دورکایم    .(68  1396نیاا،  )کیانی سلمی و بی لریستشهرها

 اصلی تاداوم  رو، ونصر همین است. از اخ قی قواود و اصول خوردن سلسلةشهرها برهم

. دورکایم  (11  1391تباار،  منظمای )سارایی و  اسات   اخ قی نظم حیات اجدماوی و امنیت شهرها،

هاای  کند. در تعام  با اندیشهمی و تحقق امنیت برجسده همبسد ی در ایجاد را مذهب نقش

شاده را واما  تحقاق    شاده و نهاادی  های درونینیه وام  ارز  3دورکیم، تالکوت پارسونه

 مسائله  حا   باه  مناوط  پارسونه، از دیدگاه نظم و امنیت مسئله ح  داند. بنابراینامنیت می

 حقوقی امنیت سیاسی، امنیت اقدصادی، مالی و است. امنیت جامعه در هاکردن ارز درونی

از  هریاک  و باوده  ضاروری  پارساونه  نظاام فکاری   در ترتیاب به فرهن ی امنیت قضایی، و

 و تعادلودم دچار را جامعه امنیت ابعاد، این از هریک فقدان و برخوردارند خاصی جای اه

نیه ووام  باروز نااامنی مدااوتناد. او     4. از دیدگاه آندونی گیدنه(18)همان  کند می لیحاپریشان

 آن وینی جنبه از ترذهنی را مهم امنیت وجه و وینی معدقد است اما ذهنی امنیت به احساس

 نحاوه  باا  کاه  دارد خویش نظر از فرد رضایت و خشنودی به وجه ذهنی در داند. امنیتمی

و  اودماد و اطمینان در جامعه گیدنه، نظر شود. درمی محقق وی زندگی رو  و راه اندخاب

از  امنیات،  غیررسمی مدولی و رسمی هایسازمان امکانات فردی و نیه و جمعی تعهد درجه

بسایاری از  . (115  1391نیاا،  )شاایعی شاوند  بخش امنیات محساوب مای   ترین وناصر هویتمهم

                                        
1. Barry Buzan 

2. Emile Durkheim 

3. Talcott Parsons 

4. Anthony Giddens 
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از ن ااه کالبادی    2و الیهابت وود 1چون جین جکوبهپردازان شهری در مکاتب غربی همنظریه

و گرایش باه جارم باه حاوزه امنیات شاهری ن ریساده و واواملی چاون آلاودگی رناگ،            

هاای نماادین، آلاودگی صاوتی، آلاودگی ناور، ازدحاام، فارم فضاا، انادازه فضاا،            آلودگی

ویاژه  های شاهری باه  گیری ناامنیها، کیایت سکونت و کاربری اراضی را در شک دسدرسی

باه نظار   . (141  1396)مرصوصی و وظیمای،  اند خیهی شهرها مؤثر دانسده و بر آن تأکید کردهجرم

بیشدر مورد توجه محققان غربی قارار   1980های امنیت شهری از اواخر دهه رسد ن رانیمی

رویاه،  نشاده، مهااجرت بای   ریهیشدن، مانند شهرنشینی برنامهگرفده زیرا اثرات سوء جهانی

یافده و تروریسم زندگی روزمره مردم وادی را در و توزیع نابرابر ثروت، جرایم سازمان فقر

زوال سااخدار اجدمااوی در منااطق شاهری      به مناطق شهری تضعیف کرده و بنابراین منجر

  .(7-1  2019، 3)بابکشده بود 

دانناد    مای همچنین منابع دردسدرس اس می نیه ووام  مدعددی را در بروز ناامنی شهری دخی

که از منظر قران کریم انواع امنیت باه اشاکالی چاون امنیات معناوی، فاردی و اجدمااوی،        طوریبه

نبای   .(15  1386)اخاوان کااومی،   بنادی شاده اسات    سیاسی و نظامی، اقدصادی، حقوقی یا قضایی طبقه

 ،اسا می  هویات  دادن معنایی باه ومق طلبی،صلح و از خشونت نیه پرهیه ) (مکرم اس م

سادیهی،  ولام  سادم،  و اسادبداد  از پرهیاه  وحدت، و دشمنی، هم رایی جایبه اخوت اص 

 و تسااه   قاوانین الهای،   باه  تعهاد  و الدهام شکنان،پیمان با برخورد و تعهدات به وفاداری

 قساط،  و برقاراری وادالت   واقعیات،  و نرمش قاطعیت، درآمیخدن و جدیت با توأم تسامح

ایثااار را از اصااول بنیااادین امنیاات  و انااااق تاارویج و محرومااان، فقاارا بااه رساایدگی

. همچناین بررسای آرا و   (54  1394بخاش،  ؛ کرمای و فارح  128  1389زاده و درجاانی،  جمعاه )اماام داندمی

ای امان،  الب غه مبیّن آن است که در جهت حصول به جامعهدر نهج )ع(نظرات حضرت ولی

قرار گیرند. معیارهای سانجش امنیات از   های بنیادین مدعددی مورد نظر الزم است شاخص

توجهی دارای هویت ارزشی و اخ قی اسات. از منظار   به میهان قاب )ع( دیدگاه حضرت امیر

                                        
1. Jane Jacobs 

2. Elizabeth Wood 

3. Babak 



183                                                  1401، تابسدان 44فصلنامة ولمی امنیت ملی، سال دوازدهم، شمارة  

 

تارین ونصار   ودالت کانونی -های ایشان وجه غالب استکه در بیشدر فرمایش-)ع( امام ولی

ن هماناا کااهش   تحقق امنیت پایدار در جامعه اس می است. بار پایاه بیانش ماوالی مدقیاا     

های ناپساند اقدصاادی چاون    انسجام سیاسی، کاهش مشارکت، شیوع شیوهمشروویت، ودم

احدکار، تضعیف توان اقدصادی مردم، تضعیف اودقادات و باورهای دینی، کاهش انساجام و  

تجانس، انحرافات در باورها و اودقاادات، ناکارآمادی کاارگهاران، ضاعف نیاروی انساانی       

خاوردن امنیات پایادار محساوب     هاای اصالی تأثیرگاذار در بارهم    ز زمینهکارآمد و تارقه ا

تاوان در  نیاه مای   ولیاه( اهلل)رحمات اماام خمینای   آرای . در(170-179  1391احمادی،  )خاان شاوند  می

 امنیات  اسدخرا  کرد. بحث امنیت ضرورت و اهمیت مدعدد، مطالبی را در باب هاییگهاره

فقادان   باه  توانمی ازجمله است. گرفده قرار اشاره مورد های مخدلایوااه با امام مباحث در

اشااره کارد. آنچاه در مکداب      ماال  و جاان  حااظ  ترس، و روب خشونت، و زور تحمی ،

دینی  بیش از هر چیه دی ری حااه اهمیت است، امنیت ولیاه( اهلل)رحمتشناسی امام خمینیانسان

ای از نظرات خود به مقوله نیه در پاره لعالی(ا)مدولهمقام معظم رهبری .(8-17  1390زایی،)لکاست 

تماام   بارای  و شاهروندی  حق یک ونوانبه اند. ایشان بر این باورند که امنیتامنیت پرداخده

خواهاد و نیاه   می امنیت که است این انسان اصلی است و معدقدند که یکی از نیازهای مردم

کنند.  زندگی روانی انی و امنیترو در آرامش که است این مردم مهم اساسی حقوق از یکی

 ماااهیمی  آراماش،  و امنیات  هاای مؤلااه  ،العاالی( )مدولهاس می انق ب رهبر فکری منظومه در

 م حظاات  هماراه  به جامعه و فرد سطوح به آن، در که هسدند اس می بینیبه جهان مدعلق

 برناماه  در منیات ایشان بر این باورناد کاه ا   .است شده توجه آنها به مربوط و معنوی مادی

 رفااه  معیشدی، و مادی برخورداری است. هم غیرمادی و مادی ابعاد شام  هم اس م، ک ن

)شاای ان و همکااران،   رسااند  می یاری آرامش و امنیت و اسدمرار حاظ به مولّد بودن، و ومومی

بخاش  م  امنیتتوان ووامی العاالی( )مدوله. بر این مبنا، از دیدگاه مقام معظم رهبری(66-46  1395

 را به دو دسده مادی و معنوی تقسیم کرد. 

های اخیر تحقیقات مدعددی بر مبنای اصول فکاری اسا م و مکاتاب غربای در     در سال

شهرها صورت گرفده که به شناسایی ووام  مدعدد ناامنی در شهرها منجر شده اسات. باروز   
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 غیررسامی، تشادید   انفقر، گسادر  پدیاده اساک    مداوم رشد و گسدرده جمعیدی تغییرات

وواما  باروز    از گیری شمال و جنوب اقدصاادی و اقدصادى و شک  اجدماوى هاینابرابری

ویاژه  شاوند. باا گسادر  روزافاهون شاهرها باه      مای  ها در این تحقیقاات محساوب  ناامنی

 هاوا،  آلاودگی  زیسات، محایط  تخریاب  طبیعات،  با هایی چون نامهربانىشهرها پدیدهک ن

 آلودگى غذایی، نوری، آلودگی آلودگی آلودگی صوتی، آب، طی، آلودگیمحیآلودگی زیست

. (48  1389)صاارمی،  گردند محسوب می در شهرها ناامنى ووام  از حرارتى آلودگى تشعشعى،

توان وواملی را شناسایی کرد کاه نقاش وماده و اساسای در     در بسیاری از منابع موجود می

تاوان باه نقاش وواما  تمرکاه اقدصاادی،       باین مای  یناند. دراهای شهری داشدهبروز ناامنی

هاای فعاال،   اجدماوی، فرهن ی، سیاسی و اداری، مخاطرات طبیعی چون مجاورت با گسا  

گرفد ی، زلهله، سی ، تمرکه و تنوع جمعیدای، مسااا  اقدصاادی چاون افاهایش قیمات       آب

تعادل باین جمعیات   درآمد، ودمهای کمنشینی و رشد گروهبها، حاشیهزمین، مسکن و اجاره

های صاوتی،  ونق  ومومی، ازدحام، شلوغی، ترافیک و آلودگیو امکانات خدماتی چون حم 

هاا و ناوع کااربری اراضای شاهری و      های طبقاتی، کیایت فعالیات هوا، نقش افهایش نابرابری

امنیات   هاای اساس شاخص. براین(15  1392پرور و همکاران، )جانویژه جوانان اشاره کرد بیکاری به

هایی چون آشنابودن فضا و شهرت آن، وجود نظارت اجدمااوی،  طور مدداول با مؤلاهشهری به

وضوح یا خوانایی، تاراکم جمعیات، حاس تعلاق، ادراک وماومی و لاذت بصاری و فارم و         

  .(53  1391)رفیعیان و همکاران، گیرند شناسی، مورد سنجش و ارزیابی قرار میریخت

 ماهاوم  مقابا   را در امان  شاهری  فضاای  اری از محققان ماهومدر تحقیقات اخیر، بسی

ذهنای   و وینی دو جنبه دارای ناامنی دهند. در این دیدگاه پدیدهمی قرار ناامن فضای شهری

 شاام  کلیاه   وینای،  جنباه  از ناامنی شود. مقولهشام  می را زندگی هایورصه کلیه و است

 جنباه  از نااامنی  مقولاه  کهاست. درصورتی و... قد ، خشونت سرقت، ازجمله مظاهر ناامنی

است. درواقع احساس امنیت  فضای شهری و منطقه درخصو  امنیت داوری شام  ذهنی،

تلایقی از ووام  مخدلف است که در آن، امنیت بعد وینای مسائله و احسااس امنیات، بعاد      

احساس . (94  1398ن، آبادی و همکاارا رضایی خرم؛ 247  1398)محسنی و طاهری، شود ذهنی آن تلقی می
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شناخدی و اجدماوی محسوب کارده کاه دارای ابعااد    ای روانتوان پدیدهامنیت شهری را می

هاای مسادقیم و غیرمسادقیم شاهروندان از شارایط و      تواناد از تجرباه  گوناگونی است و می

 باه معناای  کننده احساس امنیت شاهری  اوضاع محیطی ناشی شود. بر این مبنا، ووام  تبیین

هایی چون ودم احسااس خطار و   در مؤلاهاست و  فضای شهری امنیت درخصو  وریدا

کالباد، آشانابودن    و محیط مطلوبیت و کارایی افهایشترس از شرایط اقدصادی و اجدماوی، 

فضا و شهرت آن، وجود نظارت اجدماوی، وضوح یا خوانایی، برخورداری از حاس تعلاق،   

شناسی مناسب شاهر تجلای   بصری، فرم و ریخت ها، لذتادراک ومومی و احدرام به ارز 

 خلاق  مردم، فضای شهری، حضور فعال پویایی و سرزندگی در توانمی را آن نمود یافده که

 سنی و جنسای  مخدلف هایگروه حضور ن رانی، و اسدرس کاهش تعام ، و تعاون فرهنگ

اقدصاادی،  لاذا احسااس امنیات باا بسایاری از وناصار       کرد.  شبانه شهری مشاهده حیات و

. بار  (367  1399)زماانی و همکااران،   اجدماوی، سیاسی، فرهن ی و مذهبی جامعه در ارتباط است 

شده و های کسبامنیت در معنای وینی یعنی فقدان هر نوع تهدید نسبت به ارز این مبنا، 

های مهباور ماورد حملاه قارار     در معنای ذهنی نیه به فقدان احساس هراس از اینکه ارز 

 فقر همانند ایتوان ناامنی را پدیده. در این بینش می(351  1398)مهری، شود تعریف می گیرند

شاهری   ناامنی، خشاونت  ازجمله ناهنجار اجدماوی هایپدیده دی ر محسوب کرد که مقدمه

 ةزمینا  که ای استگونهبه شهری فضاهای برخی رسد خصوصیاتاست. به نظر می غیره و

 کاافی، خوابیادن   ناور  آورند. برای نمونه مسکن نامناسب، نباود می فراهم را بیشدری ترس

توانناد واما  باروز    ها میبهرگراه در روپیاده نبود و هاخیابان کنار در معدادان و سرپناهانبی

 . (15  1389)قرایی و همکاران، ناامنی در شهرها باشند 

 های اخیر،یژه در دههوبه شهرى توجه جوامعهای قاب رغم پیشرفترسد ولیبه نظر می

شاهروندان خاود باشاند. از     باراى  زندگى مطلاوب  یک نویدبخش هنوز شهرها قادر نیسدند

نیاز  به گوییپاسخ شهر براى ناتوانى تواند موجبمی ناامنى هرگونه از دیدگاه اس می ترس

ویاژه در  ههای شهری ببر این مبنا مظاهر و مصادیق ناامنی .(48  1389)صارمی، باشد  شهروندان

 گاری، تکادی  زبالاه،  گذاشادن  خوابی،نشینی، کارتنحاشیه فروشی،شهرها چون دستک ن
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آن،  فارو   و ماواد مخادر   مصارف  ناوامیس،  باه  تعارض  اناواع سارقت،   ول ردان، تجمع

 هاا، خیاباان  شالوغی  هاا، در خیاباان  ساارق  و ول ارد  افاراد  وجاود  خیابانی، هایمهاحمت

، (393  1391)رضاوان و فدحای،   زیرگاذر   هاای پا   و های اتوباوس ایسد اه روشنایی بودنناکافی

زنی، نقض حریم ومومی خانواده، جاولین بندی، کیفخریدوفرو  کاالهای ممنوع و شرط

و ریسک باالی اودمااد کاردن   ( 142  1397فر و همکاران، )نظممدارک، حام ن س ح گرم و سرد 

 . (18  1385)امیرکافی، اند گذاشدن منهل، رشد معناداری داشدهبرای خالی

از دیدگاه مبانی اس می ووام  سیاسی همانند محاربه و افساد، وواما  اقدصاادی چاون    

ودالدی، تارقاه و وواما  اخ قای مانناد     انواع فقر، ووام  اجدماوی مانند روا  تبعیض و بی

، مالی، حیثیدی، های جانیترین ووام  تولیدکننده ناامنیفساد اداری و بحران معنویت از مهم

. از منظار  (110  1396)موساوی کاشامری،   شوند قضایی، شغلی، خانوادگی و مذهبی محسوب می

 تهدیاد  و نااامنی  شاناخت وواما    بشار  امنیت به برای دسدیابی وام  تریناین دیدگاه مهم

 تهدیاد  و ناامنی ووام  طورکلیبخش اس م، بهاز منظر مکدب حیات آنهاست. رفع و انسان

 ناامنی، مناابع  و نهادی سازمانی ناامنی، منابع انارادی منابع سطح شام  چهار در توانمی را

و مصادیق هر یاک را   بندیناامنی و منابع ارزشی و معنوی ناامنی طبقه فرهن ی و ساخداری

یکای  . بر این مبنا دین (50  1390؛ صالحی امیری و افشاری نادری، 215  1391)ازغندی و کافی، تبیین کرد 

دلیا   ها و باورهای ماردم در جواماع مخدلاف اسات و باه     دهنده ارز از ووام  مهم شک 

سازی رفدارها قادر است در سطح جامعه زمینه ارتقای رفدارهای شهروندی را قابلیت درونی

بدین ترتیب الزم  .(70  1399)ذوالاقاری و همکاران، فراهم و به افهایش احساس امنیت کمک کند 

وجه به آرای اندیشمندان غرب، توجه ومیقی به مبانی اودقادی اس م در باروز  است ضمن ت

 ن اری آن صورت پذیرد.پدیده ناامنی شهری و آینده

ن اری راهبردی، همواره در هن ام اندخاب اهداف و مقاصد راهبردی، بار  در تاکر آینده 

فار،  ند حساامی و شاهرام  )زشود ویژه امنیت شهری تأکید میهای رشد و توسعه شهری بهشاخص

 است کاه  ن اری راهبردی مبیّن رویکردهایی. در قلمرو امنیت شهری، ماهوم آینده(57  1395

فرایناد   به هم همان میهان به و داشده همراه به امنیت شهری را بلندمدت درمورد آینده تاکر
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 ااری راهباردی   نتوان آیناده دارد. بر این مبنا می توجه هوشمندانه و راهبردی گیریتصمیم

 ریاهی شاام   برناماه  گونااگون  ماااهیم  دساده از  ساه  هم رایای  امنیت شاهری را حاصا   

ها محسوب کارد کاه در   سیاست توسعه یا سازیشبکه و پژوهیآینده راهبردی، ریهیبرنامه

)دانیاالی و  کنناد  ن ااری راهباردی امنیات شاهری را تبیاین مای      تعام  با یکدی ر ماهوم آینده

هاای  ن ااری راهباردی از رو   هاای اخیار در حاوزه آیناده    . در ساال (34  1398زادگان، شریف

 است. هادف  بر سناریومبدنی ریهیبرنامه ترین آنان،گیری شده که یکی از مهممدعددی بهره

 هماه  بارای  کاه  اسات  تصامیماتی راهباردی   سناریو، اتخااذ  برمبنای ریهیبرنامه در اصلی

بادین ترتیاب باه نظار     . جاا( )هماان باشد  دمندانه و راه شاخر اندازه کافیبه ممکن هایآینده

هاای آن باا   ترین شااکله ن اری راهبردی امنیت شهری الزم است مهممنظور آیندهرسد بهمی

وناوان  کننده امنیت از منظر اس م بههای تبیینتأکید بر آرای اندیشمندان، رویکردها و نظریه

طاور کاه   رد توجه قرار گیرناد. بناابراین هماان   های بومی و محلی و مکاتب غربی موارز 

کننده امنیت شهری در ها و معیارهای تبییندهد، باید ضمن توجه به نظریهنشان می 2شک  

بخش اس م و مکاتب غربای و نیاه شناساایی وجاوه مشادرک هریاک، بسادر        مکدب حیات

عیارهاا و وواما    مناسبی را در جهت شناخت معیارها و ووام  فراهم کرد. تعام ت میاان م 

نیروهاای  تواند زمینه مناسبی را بارای شناساایی   تأثیرگذار بر احساس امنیت شهروندان، می

 پیوندی فراهم آورد. 

 
 : الگوی مفهومي تحقیق2شکل 
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شوند؛ امنیت شهری محسوب می در توسعه معیارها تأثیرگذارترین و ترینمهم هاپیشران

 نقاش  ووام  هام  این است. ها وابسدهپیشران این بهکه آینده توسعه امنیت شهری طوریبه

دارند. با شناسایی نیروهاای تأثیرگاذار    و توسعه رشد در تأثیرپذیری نقش هم و تأثیرگذاری

ن ااری راهباردی امنیات شاهری را فاراهم      توان زمینه آیندهو تأثیرپذیر در امنیت شهری می

ریاهی  بارای انجاام برناماه    مناسبی مکک توان اذوان کرد که سناریوسازیبین میکرد. دراین

شاود؛  مای  ترسایم  تحلیا  امنیات شاهری    بارای  شرایط مخدلف شیوه این در شهری است.

در جهات تحقاق    هاگهینه بهدرین به پیچیده شرایط در توانندشهری می ریهانبرنامه بنابراین

وان ونا باه  ریاهی شاهری، ساناریوهای امنیات شاهری     برناماه  محایط  امنیت دست یابند. در

توصایف   -مواجه خواهند شاد  با آنها های شهریمحیط که- های احدمالیآینده هایداسدان

دهد که با توجاه باه وواما     در این راسدا مروری بر مبانی نظری تحقیق نشان میشوند. می

مدغیار اصالی    8توان کننده احساس امنیت شهری در مکاتب غربی و مکدب اس م، میتبیین

ن اری راهبردی کننده احساس امنیت شهری برای آیندهشدرک ووام  تبیینزیر را از وجوه م

 به حساب آورد  

ویاژه روایات   بار خادامحوری باه   ها و باورهای دینی مبدنیایمان، معنویت، ارز  .1

 های شهروندی؛  احکام الهی در حوزه مسئولیت

هاران ویژه توساط کاارگ  تبعیض در توزیع امکانات شهری بهودالت، برابری و ودم .2

 مسئول در حوزه مدیریت شهری؛  

 از درآمد و اشدغال پایدار به هدف کاهش فقر شهری؛  رفاه مادی اوم .3

 احساس س مت و بهداشت روحانی و جسمانی شهروندان؛   .4

ویژه سرقت، نهاع، فرو  مواد مخدر در محایط  فقدان ترس از خشونت و جرم به .5

 شهری؛  

 معه شهری چون اودیاد، رشوه، منکرات؛ها در جااخ قیفقدان سوءرفدارها و بی .6

 ها؛  ساخت چون زلهله و بیماریاحساس امنیت در برابر مخاطرات طبیعی و انسان .7

 توسعه کالبدی پایدار شام  دسدرسی به خدمات و رضایت مکانی از مسکن. .8
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 شناسي تحقيق  روش .4

از مراحا   مراتبای اسات و   ن اری راهبردی احساس امنیت شهری، فرایندی سلسلهآینده

منظور سنجش و ارزیاابی وواما  ماؤثر بار     مخدلای تشکی  شده است. در مرحله نخست به

منبع داخلای و خاارجی اقادام     30احساس امنیت شهری، نسبت به تحلی  محدوای بیش از 

افاهار  شد و درنهایت با مرور مکاتب غربی و اس می و تشکی  ابر وااگان با اسدااده از نارم 

Word Cloud، 8 شاهر  ها و مدغیرهای پیشران امنیت شاهری کا ن  قطعیتونوان ودمام  بهو

 تهران به شرح زیر شناسایی گردید  

  ها و باورهای دینی کاه مبایّن وجاه معناوی شاهروندان در      ایمان، معنویت، ارز

 تحقق احساس امنیت شهری است. 

 امکاناات  کننده تخصایص مداوازن مناابع و    تبعیض که تبیینودالت، برابری و ودم

 شهری است.

       رفاه مادی )درآمد و اشدغال پایدار( و رفع فقر، بیکااری و گرانای کاه مبایّن وجاه

 امنیت اقدصادی جامعه شهری است.

    ساا مت روحااانی و جساامانی شااهروندان کااه مدضاامن ساارزندگی و پایااداری

 شناخدی جامعه شهری است.روان

 هروندان است.پرهیه از خشونت و جرم که مدضمن امنیت مالی و جانی ش 

 هاا،  اودماادی و مااساد اداری کاارگهاران، بای    ویاژه درو  ها بهاخ قیپرهیه از بی

هاا و منکارات کاه    هاا، خیانات  حرمدای ها، بینظمیها، بیقانونیها، بیاطمینانودم

 مدار است.مدضمن جامعه شهری اخ ق

 هاای  بیمااری  از زلهلاه، سای ،  ساخت اوممصونیت انواع مخاطرات طبیعی و انسان

 زیست پایدار شهری است.کننده محیطواگیردار، آلودگی هوا که تبیین

 های بهینه به اناواع خادمات   از مسکن مناسب و دسدرسیفضای کالبدی پایدار اوم

  کننده امنیت کالبدی پایدار برای تمامی شهروندان است.که تبیین
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 هرچند هایچ قرار گرفده است. در مرحله دوم اندخاب جامعه آماری خبرگان مورد توجه 

هاای  تعاداد مدخصصاین در کااربرد رو     و اندخااب  نحوه در مورد صریحی و قوی قانون

وواما    باه  وابساده  آنهاا  تعاداد  و نادارد  گیری از نظرات خبرگان وجودمنظور بهرهکیای به

 تواناایی  تصامیم،  مشاک ، کیایات   وسعت یا تحقیق هدف نمونه، هدروان بودن یا هموان

هاا، پیچیادگی   ناوع و کمیات داده   خاارجی،  و اودبار داخلای  مطالعه، اداره در تحقیق گروه

 پاذیر   و مسائله  دردسادرس، دامناه   منابع و هاداده آوریجمع مااهیم موردسنجش، زمان

تاا   15طورمعماول باین   نار و به 50است. بدین منظور تعداد خبرگان معموال  کمدر از  پاسخ

؛ رحماانی و همکااران،   44  1384؛ بنیاد توسعه فردا، 177  1387دی و همکاران، )احمشوند نار اندخاب می 20

مدغیر پیشران، نسبت به تهیه و تنظایم   8پس از شناسایی . بنابراین در این مرحله، (520  1399

ای و تشکی  مااتریس مقایساه  منظور شناسایی اثرات مدقاب  آنها بر یکدی ر پرسشنامه اول به

(، تأثیر مدوسط 1(، تأثیر ضعیف با نمره )0ون تأثیرگذاری با نمره وددی )در چهار گهینه بد

ناار از خبرگاان بخاش امنیات منادر  در       30( توساط  3( و تأثیر قوی با نمره )2با نمره )

 افرادی است مجموع از حاضر وبارت پژوهش آماری ةدرواقع جامع اقدام گردید. 2جدول 

 هسادند و  فعالیات  باه  مشغول موردمطالعه ةمحدود در و اجرایی ولمی نخب ان ونوانبه که

الزم برخوردارناد.   اتتجربیا  و داناش  از شاهر تهاران  شاهری کا ن   امنیات  مساا  پیرامون

 خبره( براساس مراح  زیر انجام پذیرفده است  30بین اندخاب جامعه نمونه )دراین

هاای  حاوزه  در هاای موردنیااز  ها و تخصاص ها، مهارتمرحله اول  شناسایی دیسیدلین

مدنوع اقدصادی، امنیدی، سیاسی، اندظامی، اوم از افراد دانش اهی و سدادی مطلع به مساا  و 

 های امنیدی تهران؛چالش

 مرحله دوم  تعیین افراد با نام، سطح تخصص و نوع مهارت؛  

 شده، توجیه طرح و تبیین شرح ووایف؛مرحله سوم  تماس با افراد مدخصص اندخاب

 آمادگی و پذیر  افراد به مشارکت در فرایند تحقیق.   مرحله چهارم 
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 شهر تهراننگاری راهبردی کالنکننده در فرايند تدوين آينده: فهرست خبرگان شرکت2جدول 
 سمت تخصص مدرک تحصيلي ردیف

 ولمی و مدیر ارشدوضو هیئت امنیت ملی دکدری 1

 پژوهش ر ارشد مطالعات امنیدی امنیت شهری دکدری 2

 پژوهش ر ارشد مطالعات امنیت و توسعه ایآمایش منطقه دکدری 3

 مدیر ارشد تهدیدات امنیدی دکدری 4

 ولمی و مدیر ارشدوضو هیئت امنیت اجدماوی دکدری 5

 ولمی و مدیر ارشدوضو هیئت های طبیعیمدیریت بحران دکدری 6

 مدیر ارشد مدیریت بحران دکدری 7

 ر ارشدمدی حکمرانی شهری دکدری 8

 پژوهش ر ارشد مطالعات امنیت یافدهجراام سازمان دکدری 9

 پژوهش ر ارشد توسعه شهری دکدری 10

 مدیر ارشد جراام شهری کارشناس ارشد 11

 مدیر ارشد امنیت فضای سایبر کارشناس ارشد 12

 پژوهش ر و مدیر ارشد مبارزه با مااسد اقدصادی کارشناس ارشد 13

 ولمیوضو هیئت معارف اس می دکدری 14

 ولمیوضو هیئت شناسی شهریجامعه دکدری 15

 ولمیوضو هیئت ااوپلیدیک دکدری 16

 ولمیوضو هیئت آمایش سرزمین دکدری 17

 ولمیوضو هیئت ریهی کالبدیبرنامه دکدری 18

 ولمیوضو هیئت گردش ری دکدری 19

 وبودجه کشوربرنامه کارشناس ارشد سازمان آمایش سرزمین دکدری 20

 کارشناس ارشد شهرداری تهران ن اریآینده دکدری 21

 ولمیوضو هیئت ایریهی منطقهبرنامه دکدری 22

 ولمیوضو هیئت ساماندهی سیاسی فضا دکدری 23

 ولمیوضو هیئت ااوپلیدیک دکدری 24

 ماویپژوهش ر ولوم اندظامی و مطالعات اجد پژوهش ر ولوم اندظامی دکدری 25

 ولمیوضو هیئت گردش ری دکدری 26

 ولمیوضو هیئت ااوپلیدیک دکدری 27

 ولمیوضو هیئت مسکن شهری دکدری 28

 ولمی و نماینده سابق مجلسوضو هیئت امنیت دکدری 29

 کارشناس ارشد دفاع ملی امنیت شهری دکدری 30
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امنیت شهری باا توجاه    در مرحله سوم، ووام  کلیدی در حوزهها، آوری دادهپس از جمع

شده است. رو  انجام این مرحله، تحلی  ساخداری با  به نظرات خبرگان شناسایی و فهرست

افهار میک مک است که با هدف شناسایی مدغیرها، توصیف روابط باین مدغیرهاا   اسدااده از نرم

مرحلاه چهاارم،    . در(896  1397)رنجبرنیا و همکااران،  گیرد و شناسایی مدغیرهای کلیدی صورت می

مدغیر پیشاران، نسابت باه     8پس از شناسایی ووام  کلیدی دارای بیشدرین تأثیرگذاری از میان 

تنظیم پرسشنامه دوم و ارزیابی اثرات وواما  کلیادی بار یکادی ر و سناریوساازی احسااس       

بات . در پرسشنامه دوم، هریک از مناسا (113  1394)شکوری و نااینی، امنیت شهری اقدام شده است 

( و 2(، مدوساط ) 3های مثبت به معناای اثار ارتقاابخش قاوی )    بر اثرات ازطریق و متمبدنی

( و -2(، مدوساط ) -3سااز قاوی )  های منای به معنای اثرات محدودیت( و و مت1ضعیف )

دلیاا  انااد. ایاان رو  بااه( توسااط خبرگااان مشااخص شااده0( و باادون تااأثیر )-1ضااعیف )

انجام شاده اسات. خروجای     1افهار سناریو ویهاردقاب  توسط نرمبودن محاسبه اثرات مدطوالنی

شهر تهران را برای آیناده مشاخص   افهار، سناریوهای محدم  امنیت شهری ک نحاص  از نرم

افهارهاای تخصصای چاون میاک ماک و      گردد که اسادااده از نارم  کرده است. خاطرنشان می

هاای بااالیی   گیرناد، از قابلیات  ده قرار مای ن اری مورد اسدااسناریو ویهارد که در حوزه آینده

کنند. اسادااده از  بخش میتوجهی اطمینانبرخوردارند که روایی و اودبار ندایج را تا حدود قاب 

افهار ساناریو ویاهارد،   افهار میک مک و نمره سازگاری در نرمها در نرمشاخص چرخشی داده

یشدرین روایی و اودباار را داشاده باشاند.    های خبرگان، بشود که ندایج براساس پاسخباوث می

منظاور تبیاین ولّای رواباط،     در سناریوسازی به مدقاب  اثرات رو  تحلی  همچنین اسدااده از

 شود.افهار محسوب میهای نرمحداق  انحراف را دارد که تضمینی برای تأیید خروجی

 

 هاوتحليل یافتهتجزیه. 5

افاهار میاک ماک    تشکی  شاد و در نارم   8در  8منظور تحلی  ساخداری، یک ماتریس به

های هشاد انه، ابعااد تأثیرگاذاری و تأثیرپاذیری     پیشران به گروه خبرگان امدیازات براساس

                                        
1. Scenario Wizard 



193                                                  1401، تابسدان 44فصلنامة ولمی امنیت ملی، سال دوازدهم، شمارة  

 

 56 مجموع گرفت. از قرار تحلی  سلول و در فرایندی سخت و دشوار مورد 56هریک در 

وجاوه )وواما (    ی آنکهاست به معنا برابر صار رابطه 8ماتریس،  این در شدهارزیابی رابطه

رابطه  22 یک به معنای تأثیر کم، ودد رابطه 14اند؛ همچنین نداشده مدقابلی بر یکدی ر تأثیر

کننده اثر زیااد  دهند که بیانرا نشان می سه نیه ودد رابطه 20 به معنای اثر مدوسط و دو ودد

هاای خبرگاان   سخشده از پاحاص  یک وجه )وام ( بر سایر وجوه یا ووام  است. ماتریس

 درصاد  100 شادگی بهینه و مطلوبیت از ای،داده چرخش بار دو با آماری براساس شاخص

تحلیا  مجماوع   اسات.   آن هاای پاسخ و پرسشنامه روایی باالی از حاکی که شده برخوردار

دهد که وجه اثرات ردیای و سدونی حاص  از ماتریس اثرات مسدقیم و غیرمسدقیم نشان می

شام  تخصیص مدوازن مناابع و امکاناات شاهری بارای تماامی      -شهروندان  امنیت توزیعی

و وجاه امنیات اقدصاادی     -تبعیض و ولام مندی از ودالت، برابری و ودمشهروندان با بهره

با تأکید بر رفاه مادی )درآماد و اشادغال پایادار( و باه دور از فقار، بیکااری و       -شهروندان 

هاا و  شاام  ایماان، معنویات، ارز    -روندان و وجه امنیت درونای و معناوی شاه    -گرانی

بررسای حاصا  از    اناد. بیشدرین اثرگذاری را داشده -باورهای دینی شهروندان و کارگهاران

دهاد  گیری احساس امنیت شهروندان نشاان مای  نمره اثرگذاری و اثرپذیری ووام  در شک 

مسدقیم و غیرمسادقیم  وجه توزیعی، اقدصادی، معنوی و کالبدی امنیت از بیشدرین اثرگذاری 

شاناخدی و اخ قای امنیات، از بیشادرین اثرپاذیری مسادقیم و       ماالی، روان  –و وجه جانی 

 اند.غیرمسدقیم برخوردار بوده

بنادی اثارات مسادقیم و    بقاه دهاد، ط نشاان مای   3طاور کاه جادول    بدین ترتیب همان

بنادی پانج   ه رتبهغیرمسدقیم ووام  تأثیرگذار بر احساس امنیت شهروندی، مبیّن آن است ک

وام  از وجوه امنیت در اثارات مسادقیم و غیرمسادقیم یکساان باوده و تنهاا در ساه وجاه         

طاور  اند. همچنین همانبندی مدااوتی داشدهشناخدی، جانی و مالی و وجه اخ قی، رتبهروان

بندی اثرات مسدقیم و غیرمسدقیم ووام  اثرپاذیر  نشان داده شده است، طبقه 4که در جدول 

بندی شاش واما  از وجاوه امنیات در     کند که رتبهبر احساس امنیت شهروندی، روشن می
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شاناخدی و وجاه اخ قای،    اثرات مسدقیم و غیرمسدقیم یکسان بوده و تنها در دو وجه روان

 اند.بندی مدااوتی داشدهرتبه
 بندی عوامل مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار بر احساس امنیت شهری: طبقه3جدول 

 عوامل )غيرمستقيم( عوامل )مستقيم( هرتب

 وجه توزیعی وجه توزیعی 1

 اقدصادیوجه  اقدصادیوجه  2

 وجه معنوی وجه معنوی 3

 وجه کالبدی وجه کالبدی 4

 وجه اخ قی شناخدیروانوجه  5

 شناخدیروانوجه  مالی -جانیوجه  6

 مالی -جانیوجه  وجه اخ قی 7

 وجه محیطی وجه محیطی 8

 
 بندی عوامل مستقیم و غیرمستقیم اثرپذير: طبقه4ل جدو

 عوامل )غيرمستقيم( عوامل )مستقيم( رتبه

 مالی -جانیوجه  مالی -جانیوجه  1

 وجه اخ قی شناخدیروانوجه  2

 شناخدیروانوجه  وجه اخ قی 3

 وجه معنوی وجه معنوی 4

 وجه اقدصادی اقدصادیوجه  5

 توزیعیوجه  وجه توزیعی 6

 وجه محیطی وجه محیطی 7

 وجه کالبدی وجه کالبدی 8

 پراکنادگی  نقشاه  وواما  مسادقیم اثرگاذار و اثرپاذیر در     توزیع تحلی  و ارزیابی شیوه

 از وواما ،  کاه برخای  طورینمایان ر توزیع نسبدا  پایدار ووام  است. به 3مندر  در شک  

 دند. هس باال دارای تأثیرپذیری برخی و باال تأثیرگذاری دارای
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 -تأثیرگذاری محور در : نقشه نفوذ روابط مستقیم عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهری3شکل 

 تأثیرپذيری
کنناده وجاوه احسااس    دهد که از مجماوع وواما  تبیاین   بررسی نقشه موجود نشان می

درونی و معنوی امنیت شاهروندان شاام  ایماان، معنویات،     وجه . 1وام    4امنیت شهری، 

. وجه توزیعی امنیت شاهروندان شاام    2باورهای دینی شهروندان و کارگهاران،  ها وارز 

منادی از وادالت،   تخصیص مدوازن منابع و امکانات شهری برای تمامی شهروندان باا بهاره  

. وجه امنیت اقدصادی شهروندان باا تأکیاد بار رفااه ماادی      3برابری و ودم تبعیض و ولم، 

. وجاه امنیات کالباادی   4ر از فقار، بیکااری و گرانای،    )درآماد و اشادغال پایادار( و باه دو    

شهروندان شام  دسدرسی مناسب به مراکه تجااری، فرهن ای، آموزشای، تاریحای، فضاای      

در ضالع شامال غربای و در محادوده     ونق  ومومی و رضایت مکانی از مسکن سبه، حم 

ت شاهروندان  شاناخدی امنیا  وجاه روان . 1وام    3نیروهای مسدق  با بیشدرین اثرگذاری و 

. وجاه  2)سرزندگی و پایداری( با توجه بر س مت و بهداشت روحاانی و جسامانی آناان،    

و مااسااد اداری  ویااژه مصااونیت از درو مااداری( بااهامنیاات اخ قاای شااهروندان )اخاا ق

. وجاه  3ها، مصارف ماواد مخادر و منکارات،     ها، خیانتقانونیاودمادی، بیکارگهاران، بی

شهروندان به دور از تهدید و ترس از خشاونت، جارم، سارقت، قدا ،      امنیت مالی و جانی
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نهاع و درگیری در ضلع جنوب غربی و در محدوده نیروهای وابسده با بیشدرین تأثیرپذیری 

 اند.واقع شده

 شاهر امنیت شهری کا ن  بر احساس مؤثر پیشران مسدقیم نیروهای روابط تحلی  گراف

امنیت توزیعی، امنیت اقدصادی، امنیت درونای و معناوی   اثرگذاری قوی وجوه  تهران بیان ر

ن ااری احسااس امنیات شاهری     و امنیت جانی و مالی بر سایر وجاوه اسات. نداایج آیناده    

مناساب منادج از    و ممکن هایمنظور شناسایی ترکیببه 1404افق سال  شهر تهران درک ن

 واما  بارای   4 واما ، تنهاا   8 میاان  از دهد کاه افهار سناریو ویهارد، نشان میخروجی نرم

وبارتناد   این در چهارگانه برگهیده شده است. ووام  یا توصیا رهای برگهیده سناریوسازی

  از

   وجه امنیت اقدصادی شهروندان با تأکید بر رفاه مادی )درآمد و اشدغال پایدار( و باه

 دور از فقر، بیکاری و گرانی؛

 ن منابع و امکانات شهری بارای  وجه امنیت توزیعی شهروندان شام  تخصیص مدواز

 مندی از ودالت، برابری و ودم تبعیض و ولم؛تمامی شهروندان با بهره

  هاا و باورهاای   وجه امنیت درونی و معنوی شهروندان شام  ایمان، معنویت، ارز

 دینی شهروندان و کارگهاران؛

     وجه امنیت کالبدی شهروندان شام  دسدرسی مناسب باه مراکاه تجااری، فرهن ای ،

 ونق  ومومی و رضایت مکانی از مسکن.آموزشی، تاریحی، فضای سبه، حم 

 در توصایا ر یادشاده   4 برای تصورقاب  مخدلف هایحالت پژوهش، از مرحله این در

 کاه - بعادی  بخاش  باه  ورود بارای  قرار گرفات. سادس   بحث مورد نخب ان گروه در باال،

 ممکان  هاای حالات  -یا رها( اسات )توصا  کلیدی ووام  این میان مدقاب  اثرات شناسایی

 و شاد  گذاشاده  بحث به گروه خبرگان در و مطالعه کلیدی ووام  از هریک برای ماروض

 توصیا رها از کدام هر برای هاحالت از هریک مطلوبیت میهان خبرگان، اجماع درنهایت با

و  یروند بحرانا  نشانه قرمه روند مطلوبیت، رنگ نشانه سبه رنگ(میهان مطلوبیت  برحسب

 3*3*3*3واما ، تعاداد    4هاای  حالت ترکیب از. گردید روند ایسدا( مشخص زرد رنگ
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سناریو اسات. در ایان فرایناد،     81 با ودد برابر که گیردمی شک  ممکن سناریوی یا ترکیب

منظور ارزیابی خبرگان تشکی  شده و در آنها تصاریح گردیاده کاه اگار     سلول اصلی به 12

نه در سه روند مطلوب، ایسدا و بحرانی شک  گیرد، چه تأثیری های چهارگاهریک از حالت

 شناسای رو  تواند داشده باشد. مطابقمی 1404انداز در سایر وجوه یا ووام  در افق چشم

هاای  ساناریوی ترکیبای براسااس داده    81 ایان پاژوهش،   مدقابا  در  اثارات  تحلی  باالنس

محدما  باا ساازگاری صاار و مجماوع      سناریو قوی یا  6واردشده پرسشنامه دوم تحلی  و 

 شاده اندخاب حاالت تأثیرات همه امدیاز اثرگذاری مدااوت ارااه گردید. در این تحلی  جمع

شاده توساط   پژوهش، تمامی ساناریوهای اراااه   این آید. دربه حساب می سناریو یک برای

اناد.  شاده  گاهار   سناریوها ترینقوی ونوانبه افهار سناریو ویهارد، با سازگاری صار ونرم

شاهر تهاران در حاوزه احسااس امنیات      ک ن رویباورکردنی پیشِ هایآینده سناریوها این

ساناریوهای باا نماره ساازگاری بااال و مجماوع        .کنناد مای  ترسیم را 1404 سال در شهری

 اند امدیازات قوی به شرح زیر گهار  شده

ر و امدیاز تأثیرات ک  نیه برابار  نمره سازگاری این سناریو برابر با ودد صا (:1سناريو )

محاسبه شده است. در این سناریو، ارزیابی کیای وناصر وجوه احسااس امنیات شاهری     20

شاهر تهاران یعنای    در آینده بر مبنای چهار وام  تأثیرگذار بر احساس امنیت شاهری کا ن  

و امنیات   کننده وجوه امنیت درونی و معنوی، امنیت توزیعی، امنیات اقدصاادی  وناصر تبیین

 کالبدی در وضعیت مطلوب قرار خواهند داشت.

نمره سازگاری این سناریو برابر با ودد صار و امدیاز تأثیرات ک  نیه برابار   (:2سناريو )

محاسبه شده است. ارزیابی کیای وناصر وجوه احساس امنیت شهری در آینده بار مبناای    3

ر تهاران از وجاوه مداااوتی    شاه چهار واما  تأثیرگاذار بار احسااس امنیات شاهری کا ن       

 وناصر وجه امنیات تاوزیعی  و  وناصر وجه امنیت درونی و معنویکه طوریبرخوردارند. به

وناصار وجاه امنیات    در وضعیت بحرانی و  وناصر وجه امنیت اقدصادیدر وضعیت ایسدا، 

 در وضعیت مطلوب قرار خواهند داشت.   کالبدی
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بر با ودد صار و امدیاز تأثیرات ک  نیه برابار  نمره سازگاری این سناریو برا (:3سناريو )

محاسبه شده است. ارزیابی کیای وناصر وجوه احساس امنیت شهری در آینده بر مبنای  14

وناصر وجه امنیت که طوریچهار وام  تأثیرگذار در این سناریو نیه وجوه مدااوتی دارند. به

وناصار وجاه امنیات    طلاوب و  در وضعیت م وناصر وجه امنیت توزیعیو  درونی و معنوی

 در وضعیت ایسدا قرار خواهند داشت. وناصر وجه امنیت کالبدیو  اقدصادی

نمره سازگاری این سناریو برابر با ودد صار و امدیاز تأثیرات ک  نیه برابار   (:4سناريو )

محاسبه شده است. ارزیابی کیای وناصر وجوه احساس امنیت شهری در آینده بار مبناای    6

شهر تهران در این سناریو نیه از وجاوه  م  تأثیرگذار بر احساس امنیت شهری ک نچهار وا

وناصر وجاه امنیات   و  وناصر وجه امنیت درونی و معنویکه طوریمدااوتی برخوردارند. به

وناصار وجاه   در وضعیت بحرانی و  وناصر وجه امنیت اقدصادیدر وضعیت ایسدا،  توزیعی

 قرار خواهند داشت.در وضعیت ایسدا  امنیت کالبدی

نمره سازگاری این سناریو برابر با ودد صار و امدیاز تأثیرات ک  نیه برابار   (:5سناريو ) 

محاسبه شده است. ارزیابی کیای وناصر وجوه احساس امنیت شهری در آینده بر مبنای  11

جه امنیت وناصر وکه طوریچهار وام  تأثیرگذار در این سناریو نیه وجوه مدااوتی دارند. به

در وضاعیت ایسادا و    وناصار وجاه امنیات تاوزیعی    در وضعیت بحرانی،  درونی و معنوی

در وضعیت بحرانی قرار خواهناد   وناصر وجه امنیت کالبدیو  وناصر وجه امنیت اقدصادی

 داشت.

نمره سازگاری این سناریو برابر با ودد صار و امدیاز تأثیرات ک  نیه برابار   (:6سناريو ) 

شده است. ارزیابی کیای وناصر وجوه احساس امنیت شهری در آینده بر مبنای  محاسبه 12

شاهر تهاران از وجاوه همساانی     چهار وام  تأثیرگاذار بار احسااس امنیات شاهری کا ن      

وناصار وجاه امنیات    ، وناصر وجه امنیت درونای و معناوی  که تمامی طوریبرخوردارند. به

در وضعیت بحرانی قارار   جه امنیت کالبدیوناصر وو  وناصر وجه امنیت اقدصادی، توزیعی

 خواهند داشت.
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افاهار ساناریو ویاهارد وضاعیت هریاک از      توان مدناسب با خروجی نرمبدین ترتیب می

شاهر تهاران   دهنده احساس امنیت شهری ک نسناریوها را مرتبط با وجوه و وناصر تشکی 

 تلخیص کرد. 5به شرح جدول 

 

 شهر تهراناحساس امنیت شهری در ک ن کننده  سناریوهای تبیین5جدول 

 سناریو ششم سناریو پنجم سناریو چهارم سناریو سوم سناریو دوم سناریو اول

وناصر وجه 

امنیت درونی و 

 معنوی

وناصر وجه 

امنیت درونی و 

 معنوی

وناصر وجه 

امنیت درونی و 

 معنوی

وناصر وجه 

امنیت درونی و 

 معنوی

 وناصر وجه امنیت درونی و معنوی

 

 بحرانی ایسدا مطلوب ایسدا مطلوب

وناصر وجه 

 امنیت توزیعی

وناصر وجه 

 امنیت توزیعی

وناصر وجه 

 امنیت توزیعی

وناصر وجه 

 امنیت توزیعی

وناصر وجه 

 امنیت توزیعی

وناصر وجه 

 امنیت توزیعی

 بحرانی ایسدا مطلوب ایسدا مطلوب

وناصر وجه 

 امنیت اقدصادی

وناصر وجه 

 امنیت اقدصادی

صر وجه ونا

 امنیت اقدصادی

وناصر وجه 

 امنیت اقدصادی

وناصر وجه 

 امنیت اقدصادی

وناصر وجه 

 امنیت اقدصادی

 بحرانی ایسدا بحرانی مطلوب

وناصر وجه 

 امنیت کالبدی

وناصر وجه 

 امنیت کالبدی

وناصر وجه 

 امنیت کالبدی

وناصر وجه 

 امنیت کالبدی

وناصر وجه 

 امنیت کالبدی

وناصر وجه 

دیامنیت کالب  

 بحرانی ایسدا مطلوب

 و پایدارترین ترین،معقول ترین،باورکردنی سناریو 6شود، این طور که مشاهده میهمان

 سناریو 75نیه  دوم به باال الیه سناریو هسدند. در اجهای بین منطقی یکدسدی بیشدرین دارای

کاه گاداه شاد،     طورهمان شود.نمی ایاشاره آنها به باال دلی  ناسازگاریبه که اندگرفده قرار

احساس امنیات   برای ها،حالت این است؛ حالت چند وجه از وجوه امنیت شهری دارای هر

 با که هسدند مطلوب، ایسدا و بحرانی هایوضعیت دارای اندازدر افق چشم شهر تهرانک ن

 خاوانش  راهنمای هارنگ اند. اینشده مشخص 6و قرمه مطابق جدول  زرد سبه، رنگ سه

 ایان  ترکیاب  از برخورداری نسبت براساس نیه سناریو یک مطلوبیت میهان اندها در وده وب

 شود.سنجیده می رنگ سه
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   راهنمای خوانش مطلوبیت سناریوهای قوی و محدم 6جدول 

 هامؤلفه
سناریو 

 اول

سناریو 

 دوم

سناریو 

 سوم

سناریو 

 چهارم

سناریو 

 پنجم

سناریو 

 ششم

 بحرانی بحرانی ایسدا مطلوب ایسدا مطلوب عنویوناصر وجه امنیت درونی و م

 بحرانی ایسدا ایسدا مطلوب ایسدا مطلوب وناصر وجه امنیت توزیعی

 بحرانی بحرانی بحرانی ایسدا بحرانی مطلوب وناصر وجه امنیت اقدصادی

 بحرانی بحرانی ایسدا ایسدا مطلوب مطلوب وناصر وجه امنیت کالبدی

 تارین قوی ونوانبه سازگاری باالترین دارای سناریوی 6د، شوطور که مشاهده میهمان

 ساناریوهای تأثیرگاذار   میاان  شاود. از  آنها فراهم مقایسه امکان تا اندشده تجمیع سناریوها

افهایش احساس امنیات   یعنی اول و سوم شهر تهران، سناریویامنیت شهری ک ن رویپیشِ

، امنیات تاوزیعی  ، امنیات درونای و معناوی    وجاه شهری، مدأثر از روند رو به بهبود وناصر 

دوم و  اسات. ساناریوهای   شهر تهرانک ن ِرویپیش آینده امنیت کالبدیو  امنیت اقدصادی

باا   قرماه  ایپانجم و ششام آیناده    سناریوهای با تداوم روند موجود و زرد چهارم وضعیدی

شاود،  اهده مای طور که مشا اند. همانکرده وضعیت بحرانی احساس امنیت شهری را تصویر

 خاود  باه  را صااحه ساناریوها   از ایوماده  بخاش  بحرانای  آسدانه و بحرانی هایوضعیت

 5/37)معادل  وضعیت 9 سناریو، صاحه بر حاکم وضعیت 24 مجموع اند. ازداده اخدصا 

وضعیت  8درصد( در حالت مطلوب و  1/29وضعیت )معادل  7درصد( در حالت بحرانی، 

 عیت ایسدا قرار دارند.درصد( در وض 4/33)معادل 

 

 گيری  نتيجه . 6

شاده اسات.   های امنیدی تبدی  به اولویت سیاست 1980امنیت شهری از اواخر دهه 

های انسانی برای توساعه  سازی سکوند اهکه هدف آن ایمن-ارتباط آن با توسعه پایدار 

گیارد.  حاول محورهاای اصالی نااامنی در فضااهای شاهری شاک  مای         -انسانی است

حال، امنیت همچنین از نظر نابرابری و روند تغییرات نیه باید کندرل شود و ماورد  ینباا

تر از همه، باید با دیدی منظم، یکدارچه و جامع به ن اری راهبردی قرار گیرد. مهمآینده

موضوع امنیت شهری ن ریست و ابعاد مدااوت آن را از دیدگاه مکاتب غربی و اسا م  
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بر توجه به ا فرایندی اثرگذار محسوب گردد. تحقیق اخیر و وهمورد بررسی قرار داد ت

های های مقابله با آن را ازطریق برنامهشهر تهران، رو های اصلی ناامنی در ک نریشه

ن اری نیه مورد تأکید قرار داده است. از دیدگاه مکاتب مادی، با توجه باه اینکاه   آینده

به همان اندازه حق امنیت داشده باشند. ایان امار   امنیت کاالیی ومومی است، افراد باید 

کند تبدی  می -هم در مکاتب غربی و هم در مکدب اس م-ای حیاتی امنیت را به پدیده

از دولدی اوم-که باید در چارچوب نابرابری، بدون توجه به اینکه کدام یک از بازی ران 

دد. همچنین الزم است امنیات  پردازند، با آن مقابله گربه تأمین امنیت می -یا خصوصی

شهری با توسعه پایدار مورد بررسی قرار گیرد تا رابطه توسعه امنیت را وملیااتی کناد.   

ن ااری راهباردی قاادر اسات شاکنندگی      بار آیناده  مبدنای  ةهای پیش یراناجرای برنامه

 پذیری آن را افهایش دهد. بر این مبناا آوری و انعطافشهر تهران را کاهش و تابک ن

های اساسی امنیت شاهری، وواما  تأثیرگاذار بار آن و نیاه      ضرورت شناسایی شاخص

ازپیش آشکار شهر تهران با رویکرد سناریوسازی، بیشن اری راهبردی امنیدی ک نآینده

 ویژگای  ، چنادین 1404 افق در تهران شهرانداز ک نشود. از سویی دی ر، در چشممی

 1404تهران در افق زمانی  ترسیمی، اندازچشم ساسبرا برشمرده شده که شهر این برای

 وملکردهای با مناسب هایاز زیرساخت هوشمند، جهانی، برخوردار پایه،دانش شهری

 هایویژگی همه تقریبا  که است حالی در اقدصادی مدرن است. این با جهانی و و ملی

 جسدجو یری شهریپذرقابت شاخص نام با در شاخصی توانمی را آنها و تلایق یادشده

 فضاای  سااماندهی  امار  رو،کرد که اساس آن، بر پایه امنیت شهری اسدوار است. ازاین

شاهری   پایادار  توساعه  بارای  بسدرساازی  وناوان باه  تهران، مانند شهریک ن در امنیدی

هاای فعاال چاون    شهر تهران روی گسا  است. از طرفی دی ر قرارگیری ک ن ضروری

هاای محیطای،   ری، باروز اناواع آلاودگی    جنوب گس  و تهران شمال گس  گس  مشا،

های اقدصادی و سوءرفدارهای ناشی از تهدیدهای اقدصادی چون فقر شهری و نابرابری

خواری، بیکاری، مشاغ  کااذب و  بها، رانتبازی زمین، گرانی زمین و اجارهآن، بورس

ات، بار نااامنی   های چندگانه همراه باا تبعیضا  گری و اومال سیاستغیررسمی و تکدی
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در  امنیدای  تهدیادات  گیاری شاک   شهر تهران افهوده اسات. فرایناد  فضای شهری ک ن

 ةشوند. در اداما می تبدی  پذیریآسیب به و آغاز مشک ت از شهری تهران،ک ن فضای

 باه  تهدیاد  شک  تدریجبه هاآسیب صحیح، مدیریت و کندرلودم دلی به روندی چنین

منظور غلبه بر این مبنا، محققان به .آورندفراهم می ران شهری رابح زمینه و گرفده خود

بر سناریوسازی، سه سؤال کلیدی را ن اری راهبردی مبدنیهای موجود و آیندهبر ناامنی

اند. در سؤال نخست تصریح گردیده کاه  مطرح کرده و درصدد پاسخ ویی به آنها بوده

 شهر تهران کدامند؟ ت شهری در ک نکننده احساس امنیترین معیارهای تبیینمهم

نار از خبرگان حوزه امنیت شاهری در   30آمده، براساس نظرات وم های بهطی بررسی

مؤلاه ماؤثر بار امنیات شاهری، از      8وضعیت حاکم بر شهر تهران، مشخص گردید که ک ن

 شهر تهران هسدند   کننده امنیت شهری ک نترین ووام  تبیینمهم

هاا و باورهاای دینای    کم بر وجه درونی افراد شام  ایمان، معنویت، ارز حا شرایط .1

 شهروندان و کارگهاران؛  

. وضعیت توزیع وادالنه، برابر و به دور از تبعیض در تخصیص منابع و امکانات میاان  2

 همه شهروندان؛  

 . وضعیت رفاه مادی شهروندان و چ ون ی روند فقر، بیکاری و گرانی؛  3

 مت و بهداشت روحانی و جسمانی شهروندان؛  . وضعیت س 4

 . وضعیت حاکم بر روند بروز خشونت، جرم، سرقت، قد ، نهاع و درگیری؛ 5

هاا و مااساد اداری کاارگهاران،    ویاژه درو  هاا باه  اخ قی. وضعیت حاکم بر روند بی6

 ها، مصرف مواد مخدر و منکرات؛  ها، خیانتقانونیاودمادی، بیبی

از زلهلاه،  سااخت اوام  نی شهروندان در برابر مخاطرات طبیعای و انساان  . وضعیت ایم7

 های واگیردار، آلودگی هوا؛ سی ، بیماری

از دسدرسای مناساب باه    مندی شهروندان از فضای کالبدی پایادار اوام  . وضعیت بهره8

ونق  ومومی و رضایت مکانی مراکه تجاری، فرهن ی، آموزشی، تاریحی، فضای سبه، حم 

 ن. از مسک
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تارین معیارهاای تأثیرگاذار و تأثیرپاذیر بار احسااس       در سؤال دوم، تبیین شده که مهم 

 شهر تهران کدامند؟امنیت شهری ک ن

چهاار واما    دهد که در این بخش، ندایج تحقیق با اسدااده از تحلی  ساخداری نشان می

اورهاای دینای   هاا و ب درونی و معنوی امنیت شهروندان )شام  ایمان، معنویت، ارز وجه 

شهروندان و کارگهاران(، وجه توزیعی امنیت شهروندان )شام  تخصایص مداوازن مناابع و    

منادی از وادالت، براباری و وادم تبعایض و      امکانات شهری برای تمامی شهروندان با بهره

ولم(، وجه امنیت اقدصادی شهروندان )با تأکید بر رفاه مادی ]درآمد و اشدغال پایدار[ و باه  

فقر، بیکاری و گرانی( و وجه امنیت کالبدی شهروندان )شام  دسدرسی مناساب باه    دور از

ونق  ومومی و رضایت مکانی مراکه تجاری، فرهن ی، آموزشی، تاریحی، فضای سبه، حم 

از مسکن( دارای امدیاز تأثیرگذاری باال و رتبه تأثیرپذیری نسابدا  انادکی در میاهان احسااس     

وجاه  واما    3دهاد کاه   هسادند. همچناین نداایج نشاان مای     شاهر تهاران   امنیت در کا ن 

شناخدی امنیت شهروندان )سارزندگی و پایاداری( باا توجاه باه سا مت و بهداشات        روان

ویاژه تحقاق   ماداری( باه  روحانی و جسمانی آنها، وجه امنیت اخ قی شاهروندان )اخا ق  

هاا،  هاا، خیانات  انونیقا اودمادی، بیها و مااسد اداری کارگهاران، بیشهری مصون از درو 

منظور تحقاق شاهری   مصرف مواد مخدر و منکرات، وجه امنیت مالی و جانی شهروندان به

به دور از تهدید و ترس از خشاونت، جارم، سارقت، قدا ، ناهاع و درگیاری در محادوده        

 نیروهای وابسده، بیشدرین تأثیرپذیری را دارند.

ن ااری راهباردی ساناریوهای    ناده در سؤال سوم تصریح گردیده که براساس رویکرد آی

 شهر تهران کدامند؟  محدم  احساس امنیت شهری در ک ن

ساناریوی   81ندایج تحقیق برحسب روند سناریوسازی بیان ر آن اسات کاه از مجماوع    

ساناریوهای   تارین قاوی  وناوان باه  سازگاری را دارناد،  باالترین که سناریو 6احدمالی، تنها 

 شود. از آنها فراهم مقایسه تهران، قاب  تجمیع هسدند تا امکانشهر محدم  برای آینده ک ن

 اول و ساوم  شهر تهران، ساناریوی امنیت شهری ک ن ِرویپیش سناریوهای تأثیرگذار میان

وجه امنیت درونای و  افهایش احساس امنیت شهری، مدأثر از روند رو به بهبود وناصر  یعنی



 شهر تهرانن اری راهبردی احساس امنیت شهری در ک نآینده  مقالة پژوهشی                                                          204

 

 شاهر تهاران  کا ن  ِرویپیش آینده منیت کالبدیاو  امنیت اقدصادی، امنیت توزیعی، معنوی

پانجم و   سناریوهای با تداوم روند موجود و زرد وضعیدی دوم و چهارم هسدند. سناریوهای

اناد. نداایج   کارده  با وضعیت بحرانی احساس امنیات شاهری را تصاویر    قرمه ایششم آینده

 صاحه ساناریوها  ی ازبحرانی سهم بیشدر آسدانه و بحرانی هایبیان ر آن است که وضعیت

 داده است.   اخدصا  خود به را

ترین وام  تأثیرگاذار در  براساس راهنمای خوانش سناریوهای دارای سازگاری باال، مهم

شام  رفااه   شهر تهران، ضعف وناصر وجه امنیت اقدصادیروند بحرانی امنیت شهری ک ن

کناد.  را مهیاا مای   بیکاری و گرانیاز درآمد و اشدغال پایدار( است که زمینه فقر، مادی )اوم

بخش امنیت شهری چون وجاه  وناصر وجوه اقدصادی تأثیر معناداری بر سایر وناصر هویت

هاا و  اخ قیشناخدی در قالب س مت روحانی و جسمانی شهروندان، کاهش روند بیروان

صار  ویژه ازطریق کاهش جرم خواهد داشات. تقویات ونا  امنیت مالی و جانی شهروندان به

ویاژه  وجه امنیت درونی و معنوی شهروندان و نیه وناصر وجه امنیت کالبدی و توزیعی باه 

شاهر  توزیع وادالنه منابع، از دی ر وجوه تأثیرگذار بر ارتقای احساس امنیت شهری در ک ن

 است این از حاکی پژوهش، این اصلی ندیجه گات باید شوند. درمجموعتهران محسوب می

 و آل نیسات ایاده  و آرماانی  شاهر تهاران چنادان   منیات شاهری کا ن   ا فعلای  وضعیت که

 ریاهان را باه  اگرچه برناماه  نیه شهر تهرانامنیت شهری ک ن ِرویپیش احدمالی سناریوهای

 اندظاار  از دور را بحرانای  شارایط  اما وقوع کنند،امیدوار می آینده در مطلوب شرایط وقوع

 دانند.نمی

 

 های راهبردیپيشنهاد. 7

گیاری  تصامیم  محیط شهری، به نسبت بینش داشدن شهری، مهم توسعه الهامات از ییک

ن اری آینده امر اینکه م ر شود،نمی این میسر و است جامع هدفمند برنامة داشدن و موقعبه

نهادهاای   از بسایاری  آنکاه  باا  وجاود ایان،   گیارد. باا   انجاام  صاحیح  صاورت راهبردی به

 فراینادهای  از یکای  ونوانبه را آینده ، تحقیقات پیرامونگیری در امور توسعه شهریتصمیم
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 نحاو  باه  قادرناد  کمدار  کنناد، اماا  تلقی می راهبردی توسعه و گذاریسیاست امر در اصلی

هاای شاهری   گاذاری سیاسات  امار  شده درتحقیقات انجام توسط ایجادشده دانش از مؤثری

 آیناده،  در مطلاوب  اناداز شمچ سوی به برای حرکت کنند. حوزه امنیت شهری نیه اسدااده

 ایجااد  منظاور باه  هاا فرصت و تهدیدات بینیپیش و محیطی مدغیرهای سریع به درک ناچار

 اصلی ندیجه گات باید های شهری است. درمجموعدر جهت مقابله با پدیده ناامنی آمادگی

 شاهر تهاران چنادان   امنیت شهری ک ن فعلی وضعیت که است این از حاکی پژوهش، این

 نیاه  شهر تهرانامنیت شهری ک ن ِرویپیش احدمالی سناریوهای و آل نیستایده و مانیآر

 شارایط  اماا وقاوع   کنند،امیدوار می آینده در مطلوب شرایط وقوع ریهان را بهاگرچه برنامه

 پیشانهاد  پاژوهش،  ایان  از حاصا   نداایج  باه  توجاه  باا دانند. نمی اندظار از دور را بحرانی

 گردد می

بارای امنیات شاهری     بلندمادت  هاای ریاهی و برنامه ک ن هایگذاریسیاست رالف( د

 از و هام  گذاشاده  بار سیسادم   زیاادی  تاأثیر  هام  کاه  راهبردی شهر تهران، روندهایک ن

 ایان  باه  با توجاه  آینده و شرایط گیرد قرار ارزیابی مورد پذیرند،می تأثیر سیسدم مدغیرهای

 گردد.  ترسیم راهبردی مدغیرهای

 احسااس  افهایش مقاب ، در و رفدارهای غیرمدنی و اجدماوی نظمیبی کاهش برایب( 

 شود.  توجه و محرومیت فقر رفع و بیکاری با به مبارزه همهمان اجدماوی باید امنیت

قطعیت ووام  مرتبط با امنیات  ودم پدیده به توجه شهر تهران،محیط شهری ک ن  ( در

نهادهای مسئول حاوزه   و گیرد قرار ریهی راهبردیبرنامه و هااسددالل کانون در شهری باید

 کنند.  ریهیبرنامه به اص ، اقدام این براساس امنیت شهری

رواباط   یعنای  هاا، گیریتصمیم در سیسدمی تاکر گیری باید به اص د( در فرایند تصمیم

هاران کاه   شاهر ت کا ن  توجه وافری صورت گیارد. در  آنها، تأثر و تأثیر یکدی ر، بر مدغیرها

مادیریت و   ساندی  هایرو  ها در حوزه امنیت شهری است، باید ازقطعیت ودم از سرشار

مارتبط باا    ادراکاات  به برای دسدیابی مشارکدی از مدیریت شود و پرهیه ریهی شهریبرنامه

 غریب ای،  هاایی چاون ناشاناخد ی،   گردد. پدیاده  اسدااده آینده احساس امنیت شهری برای
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 شود، اوضااع شهر تهران محسوب میمهم ک ن هایویژگی از که ابهام و پیچیدگی گمنامی،

 ساخده ها فراهمقطعیتغیرمدنی توأم با ودم رفدارهای و اجدماوی نظمیبی برای را مناسبی

 و ریساک  اودماادی، بی اجدماوی، نظمیبی شهر تهران،ک ن در که است آن است. واقعیت

 هسادند،  مارتبط  هام  باه  زنجیار  هایحلقه صورتهب که اجدماوی فقدان حمایت و مخاطره

 مساا  این است. تمام ساخده فراهم شهروندان احساس ودم امنیت برای را مساودی زمینة

جویی توأم با برناماه مشاارکدی   نیازمند چاره که دهندمی تشکی  را روزمره زندگی از بخشی

 است.
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