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مقدمه
 تا تاریخ ماقبل غارنشینان نخستین از .است بوده ساکنان رفاه و منیتا ایمنی، همواره انسانی یها سکونتگاه دهیسامان هدف

 امروزه .(Cozens et al., 2005: 343) است بوده شهرها اصلی موضوعات ءجز امنیت مدرن، و ییوسطا قرون شهرهای

 اجتماعی ستیز امنیت مسائل از یا گسترده طیف با همچنین .اند شده تبدیل مقاومت و ابرابرین از فضاهایی به شهرها بیشتر

 فضایی پیامدهای و اقتصادی اجتماعی، اسفناک و دردناک یها ینابرابر گسترش جمعیت، ۀفزایند هجوم و افزایش قبیل از

 (.Lyytinen, 2015: 593) دهستن مواجه دیگر اجتماعی یها بیآس از بسیاری و جرم بزهکاری، ،ینیگز ییجدا یعنی آن

 شهری مدیران و پژوهشگران باید بنابراین ؛کند تضعیف جدی شکلی  به را شهری پایداری ۀگسترد اهداف است ممکن ناامنی

 ,Cozens) هستند غافل شهری یها طیمح در جرم و امنیت ةجنب از زیادی حد تا زیرا ؛کنند تمرکز شهری امنیت احساس بر

 ؛است شده بازبینی شهری پایدار ةتوسع در خطیر موضوعی منزلة به شهری فضاهای برای امنیت تأمین امروزه (.102 :2007

 است انسانی ةتوسع به رسیدن برای قدم اولین شهری، امنیت که باورند این بر بسیاری پژوهشگران و دانشمندان که یطور به

(Alemi, 2008: 113)زندگی کیفیت بهبود و ناامنی کاهش سبب تواند یم توسعه موانع و شهری یها چالش رفع بنابراین ؛ 

 و امنیت با محیطی و اجتماعی اقتصادی، ضعیف عملکرد و بیکاری فقر، آلودگی، جمعیت، ازدحام میان یعل ارتباط زیرا شود؛

 زمین، تراکم ،ینینش هیحاش مانند مواردی امروزی، یشهرها از بسیاری در (.Cozens, 2007: 89) دارد وجود جرم

 توجه با .کنند یم مطرح را شهرها پایداری لزوم ،آن امثال و اعتیاد ،جنایت و جرم زمین، کاربری تغییر ،همتروک یها ساختمان

 تقویت ایجاد شهری پایدار ةتوسع یندافر .کرد توجه شهری پایدار اصول و ابعاد به باید شهرها مشکالت و مسائل به

 هاشمی، و لیبهلو یوسفی) است یطیمح ستیز و کالبدی فرهنگی،-اجتماعی اقتصادی، زندگی در پایداری یها یژگیو

 آموزش، بهداشت، جمله از ،شهر یک انفعاالت و فعل همة ،شود یم صحبت شهری پایداری از وقتی (.2134 :1391

 امنیت اجتماعی، رفاه زندگی، کیفیت توزیعی، عدالت برابر، دسترسی ،ها رساختیز و امکانات تفریح، مسکن، ،ونقل حمل

 شود یم شامل را شهری انسجام و نظم ،یطیمح ستیز ةتوسع نگی،فره ةتوسع تعامل، اجتماعی، مشارکت اجتماعی،

(Feriha and Lerzan, 2019: 2-5؛) برای را زمینه و شود می توسعه و رشد مانع ناپایداری و ناامنی گفت توان می بنابراین 

 و است وابسته دیگری به یکهر که دارند هیدوسو و متقابل ای رابطه امنیت و توسعه رو این از کند؛ می فراهم یافتگین توسعه

 توسعه و رشد فرایند ناپایداری و یماندگ عقب در امنیت نبود معنا این به باشد. دیگری برای مانعی است ممکن مواردی در

 بر عالوه تیامن (.Anbari, 2011: 329) شود یم فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، مختلف ابعاد در بحران موجب و دارد شنق

 مناطق نیب یژهو به ،یرفاه و یتصاداق ،ییفضا یها ینابرابر که چنان ؛دارد میمستق ای رابطه زین ینیرزمس عدالت با توسعه

 همچنین .نندک هیتغذ را یا هیناح یتینارضا و قیعم را یاسیس یها شکاف توانند یم ییروستا و یشهر ،یرامونیپ و یزکمر

 شود، همراه ها آن التکمش به نکردن یدگیرس با اناتکام زا ها آن نبودنبرخوردار و ها هیحاش ینسب تیمحروم چنانچه

 (.11 :1394 ه،لچلچ مختاری) کند فراهم را بحران بروز و یناامن بستر تواند یم

 دلیل هب و داشته ای گسیخته لجام و شتابان رشد اخیر های سال در ،خوزستان استان شهر ترین پرجمعیت اهواز شهر

 همراه بسیاری کالبدی و جمعیتی تحوالت با اقتصادی، و اجتماعی تغییرات پذیری، تمهاجر جمعیت، طبیعی رشد داشتن

 شهری، یها رساختیز ضعف قبیل از شهری مسائل و معضالت عوامل این (.496 :1395 همکاران، و پور )امان است بوده
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 گسترش و ینینش هیحاش تفاوت،م یها فرهنگ و درآمدها با جمعیتی یها گروه اختالط بیکاری، میزان افزایش و شغل نبود

 مدیریت ءسو است. داشته دنبال به را کاذب و انگلی مشاغل بروز و اعتیاد جنایت، و جرم افزایش فقر، ،غیررسمی اسکان

 تمرکز یا رفاهی خدمات و امکانات تخصیص منظور به شهری فضاهای دهیسامان در تفاوت و یا منطقه و شهری

 مناطق و ها همحل که ه استشد سبب شهری فضاهای برخی انگاشتن نادیده و خاص نقاط در رفاهی و زیرساختی امکانات

 :1394 ،انیپر شه )حسینی باشند داشته زیادی تفاوت خدماتی و فرهنگی-اجتماعی اقتصادی، پایداری نظر از اهواز شهری

 شهروندان امنیت احساس مچنینه است. هشد مناطق دیگر در پایداری نبود و مناطق بعضی پایداری موجب امر این (.2

 ةرابط تحلیل حاضر، پژوهش هدف موضوع، اهمیت به توجه با بنابراین ؛است پذیرفته تأثیر مناطق پایداری میزان از

 است. اهواز شهر در شهروندان اجتماعی امنیت و شهری مناطق پایداری

نظریمبانی
 معنای به امنیت لغت، فرهنگ در تردید. از رهایی و یمنیا احساس خطر، برابر در محافظت یعنی لغوی نظر از امنیت

 فرهنگدر  و آسودگی و آرامش ایمنی،، عمید فرهنگ در واژه این است.بودن  هراس و بیم بدون و ماندن درامان شدن، ایمن

 حمله یا تهدید هرگونه از فراغت حالت معنای به امنیت، سیاسیة دانشنام در است. شده معنا خاطر آرامش و اطمینان المنجد

 یریگ اندازه آن عینی مفهوم درهمچنین  است. شده تعریف تهدیدنکردن قالب در امنیت معموالً (.42 :1393 )احمدیان، است

 اشارهشده است  حمله ییها ارزش چنینبه  اینکه از ترس احساسنبود  به ذهنی مفهوم در و ستها ارزش علیه تهدیدنبود 

 مناطق در امنیت کاهش است. خورده پیوند جنایت و جرم و نابهنجار رفتار با امنیتۀ واژ .(Brownlow, 2004: 586) دارد

 اولین را اجتماعی امنیت مفهوم (.46 :1396 )صالحی، شود یم داده نسبت اجتماعیة سرمای و کنترلنداشتن  به شهر مختلف

 مطرح 2کپنهاک مکتب عنوان با 1لمیتر و ویور آل ،بوزران باریمانند  اندیشمندانی ،1993 سال در کلمه فنی مفهوم به و بار

 توانمندی را اجتماعی امنیت (1993) 3ویور امنیتی، امور پردازان هینظر و شناسان جامعه میان در .(32 :1397 )امیرخانی، کردند

 میان نزدیک تباطار ایجاد و احتمالی و عینی تهدیدات و تغییر شرایط در خود بنیادین یها یژگیو از مراقبت برای جامعه

 .کرد تعبیر مردم خاص ایمنی عنوان به توان یم را اجتماعی امنیت (.43 :1394 )یوسفی، کند یم تعریف امنیت و جامعه هویت

 همة ۀندینما عنوان به شهروند یک خاطر ایمنی قالب در اجتماعی امنیت وجه یک در دارد. کیتفک قابل وجه دو مفهوم این

 عضو یک خاطر آرامش و رضایتمندی میزان براساس جامعه یک اجتماعی امنیت دیگر عبارت به .شود می بررسی مردم

 ةرابط بعد، این در .گردد یبازم یکدیگر با جامعه افراد تعامل به اجتماعی امنیت دوم وجه .شود یم بررسی جامعه آن ةنمون

 یها گروه توانایی را اجتماعی امنیت ۀواژ نیز 4بوزان است. مدنظر جوامع دیگر مردم و نهادها دولت، با جامعه یک مردم

 (.56 :1396 )امجدی، است کرده تعریف خود هویت و هستی حفظ در جنسی و قومی صنفی، مختلف،

شهریپایدارةتوسعوامنیت

 لمعقو و یمنطق یلکش به توسعه یاجزا و عناصر انیم هرابط یبرقرار و ارتباط به توجه داریپا ةتوسع ةینظر قوتة نقط
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 بر هک است ینسب و یذهن یمفهوم تیامن (.41 :1394 چلچله، مختاری) شود توسعه یبقا و حفظ سبب تواند یم هک است

، در بیشتر موارد تیامن ةمقول به یسنت یها نگرش در .ابدی یم استمرار وشود  می داریپد جامعه یک در متعدد اصول ةیپا

 امروز، نگر جامع و یانتقاد یتیامن مطالعات در که یدرحال است؛ بوده توجه مورد یدمحوریتهد و ینظام یروهاین اربردک

 توانند یم عوامل نیا شوند. دیتهد یاقتصاد ای یطیمح عواملو  ینظام ابزار ةیناح از توانند یم یاجتماع یها گروه

 ةجیدرنت یتیامن یها یداریناپا بروز به بسیاری پردازان هینظر .کنند دیتهد را شورک یک یاسیس استقالل ای یپارچگیک

« قاعده یب شهرهای» کتاب در پایل استیو (.187 :1377 نونژاد،) اند کرده توجه داریپا ةتوسع یها مؤلفه نیافتن تحقق

 تهدیدات و خطرات به است ممکنکند،  می تغییر زمان طی شهریة توسع با که اجتماعی و محیطی مشکالت :سدینو یم

 (.180 :1385 پورموسوی، و رهنمایی) شود منجر شهری ثبات حتی و شهریة جامع ثبات برای امنیتی

 هتوسع است. کرده مشغول خود به را بشر ذهن همواره که است ییها آرمان از زندگی کیفیت بهبود و توسعه بهدستیابی  

 توسعه (.47 :1395 کاران،هم و نعمتی)شود  بهینه ۀاستفاد کشور تولید منابع و امکانات عوامل، همة از که ابدی یم تحقق زمانی

 ایجاد مستلزم آن، تحقق و شود یم محسوب جامعه هر خدماتی و فرهنگی ،اجتماعی اقتصادی، متغیرهای در بنیادی تغییر

 ،اقتصادی های یتعادل بی رفع در آن بودن یکپارچه و جامعیت توسعه ارکان از یکی است. آن گوناگون ابعاد بین هماهنگی

است: آمده خدماتی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی،ة توسع تعریفادامه  در است. مناطق در آن مثالا و فرهنگی اجتماعی،

 بهبود که است مبتنی عمومی زندگی سطح و درآمد افزایش منظور به اقتصادی عوامل از استفاده بر درواقع اقتصادیة توسع

 فرایندی و شود محسوب می فرهنگی و اجتماعیة توسع زا یا جنبه اقتصادی،ة توسع .دربردارد را مردم عمومی رفاه و زندگی

 کاهش اولة درج در تحولی و دگرگونینتیجة این  که طوری به ؛شود یم دگرگون جامعه اقتصادی یها شالوده آن طی که است

 (.39: 1390 ملکی،) بود خواهد جامعه مصرف الگوهای و توزیع تولیدی، یها نهیزم در تغییراتی و اقتصادی یها ینابرابر

 ابعاد در و دارد تنگاتنگ پیوندی جامعه یک افراد زندگیۀ ویش و چگونگی با که است مفاهیمی از اجتماعیة توسع

 تغذیه، فقرزدایی، یها نهیزم در بهینه و مطلوب شرایط ایجادکمک  به عمومی زندگی سطحافزایش  بر ناظر بیشتر عینی

 بار و ابعاد از فرهنگیة توسع(. 438: 1373 توسلی،) است اغتفر اوقات گذران چگونگی و آموزش مسکن، بهداشت،

 نیهمچن و است برخوردار سیاسی و اجتماعی اقتصادی،ة توسع مانند، توسعه یها بخش سایردر مقایسه با  بیشتری ارزشی

 توسعه مسیر در فرهنگیة توسع اولویت(. 40: 1390 ملکی،) دارد جامعه افراد غیرمادی نیازهای بر بیشتری تأکید

 منجر فرهنگی توسعه به اقتصادی ةتوسع که درحالی ؛دارد دنبال به را اقتصادی ةتوسع فرهنگی، ةتوسع است. انکار غیرقابل

 اهمیت دارد به این دلیل یشهر داریپا ةتوسع در یشهر خدمات به توجه دارد. دنبال به را فرهنگی تسلط بلکه شود، نمی

 نیمضام بر یجمع یزندگ تیفکی بهبود یراستا در دیبا  و شود ینم حاصل خدمات هب جانبه همه نگاه با جز یداریپا هک

 آن یشهر خدمات یبررس بدون را یشهر ساختار توان ینم هک شود یم یناش مهم نیا از ردیکرو نیا .ندک دکیتأ یاجتماع

 (.38 :1394 ،انیپر شه ینیحس) کرد یابیارز

 امنیتوتوسعهمتقابلةرابط

 امنیت از برخورداری بدون توسعه بهدستیابی  که یطور به هستند؛ یکدیگر ملزوم و الزم ،وستهیپ هم به مفاهیمی عهتوس و امنیت

 و یا منطقه ملی، محلی، مختلف سطوح در پیوستگی این و دارد بسزایی نقش امنیت از برخورداری در نیز توسعه است. ناممکن
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، در حال است توسعه ۀکنند نیتضم راهبرد امنیتی، راهبرد بهترین کهمقوله  این امروزه خوشبختانه .کند یم پیدا مصداق جهانی

 یها مؤلفه نیافتن تحقق ةنتیج، پردازان هینظربسیاری از  (.Tadjbakhsh, 2008:10) است عمومی یباور شدن به تبدیل

 یها شاخص از بسیاری با هکبل ،توسعه با اتنه نه تیامن ةرابط .اند کرده بررسی امنیتی یها یداریناپا بروز در را پایدار ةتوسع

 فقر، ورطة از ییرها و درآمدایجاد  بر عالوه جامعه در اشتغال جادیا اساس، نیبرا است. مطالعه شده جداگانه طور به زین توسعه

 کشور یک امنیت که عواملی نیتر مهم از یکی رو نیا از ؛دارد جامعه در یتیامن و یاسیس ثبات جادیا از نظر یتر گسترده دامنة

 (.57 :1393 همکاران، و رضازاده) است کشور آن جغرافیایی مختلف مناطق میان فضایی یها ینابرابر وجود کند، می تهدید را

 ملی امنیت و انجامد یم کشور در ملی امنیت جهیدرنت و ملی قدرت مبانی تقویت به آن یسو به حرکت و توسعه دیگر،سوی  از

 (.75 :1390 موسوی، و اطاعت) کند می فراهم را ملی ةتوسع برای ناسبم بسترهای از یکی نیز

 بعد در توسعه بر مؤثر عوامل بررسی در است. اجتماعی و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، ةوستیپ هم به ابعاددارای  توسعه

 و معمول امکاناتی که ، زمانافتراقی تئوری در آرد کلود دیدگاه براساس گرفت. نادیده را امنیت نقش توان ینم اجتماعی

 و وسایل از دستیابی به افراد از بعضی و گیرند می قرار بهتر شرایطدر  برخی نشود، توزیع یکسانشکلی  به نیاز مورد

 مکاتب برخی ادامه در (.81 :1393 )احمدیان، ابدی یم افزایش جرم به ارتکاب احتمال شوند و درنتیجه محروم می امکانات

 است. شده ذکر توسعه و امنیت یها دگاهید و

اکولوژیمکتب

 تاکید بر به سرانجام و آغاز مکنزی و برجس پارک، کارهای با خود تکوینی مسیر در شهری (یشناس بوم) اکولوژی مکتب

 در اجتماعی یها ینابهنجار ودنب کنترل غیرقابل یا بودن طبیعی بر تأکید اگرچه .شد ختم اجتماعی-اقتصادی متغیرهای

 سیستمی، نگرش ةغلب باخود  تکاملی سیر در اجتماعی اکولوژی دیدگاه ،است بوده مکتب این ضعف قاطن از شهرها

 شهری جامعه در اجتماعی -اقتصادی یها یتعادل بی شناخت گرو در را شهری یها خشونت و ها ینابهنجار یابی شهیر

 (.33 :1391 ،)زینالی کند می تلقی

مرتوندیدگاه

 و فقر پیوند بارۀدر وی .است مرتون کی رابرت به متعلق پایین، ةطبق جرم میزانبارۀ در ضیحاتتو نیتر معروف از یکی

 اگر .نیست منزوی یمتغیر فقر ،وی تعبیر به .دنشو ینم جرم سبب الزاماً ها فرصت کمبود و فقر که دارد یم اظهار جرم

 به دسترسی در اجتماعی سازمان اما ،شوند یدرون جامعه یک اقشار از سوی فرهنگی اهداف آن در که آید پیش شرایطی

 نظام در فرد جایگاه هرچه .شود یم فراهم جرائم بروز ةزمین کند عمل متفاوت گوناگون، طبقات به عطف و اهداف این

 مواجه زآمی موفقیت اهداف به رسیدن برای قانونی ابزار به دستیابی برای ییها تیمحدود با بیشتر باشد، تر نییپا قشربندی

 (.81 :1393 احمدیان،) شود یم

اجتماعیقشربندیدیدگاه

 ای سابقه دیدگاه این .دارد ارتباط جامعه اجتماعی-اقتصادی وضعیت با ناامنی( )بروز جرم ارتکاب، دیدگاه اینبراساس 

 مدل که خستن دیدگاه .داشتند تسلط جرم و ینینش هیحاشۀ دربار مختلف تحقیقات بر آن فرعی ةنسخ دو اما ،دارد طوالنی



1399تابستان،2،شمارة8ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش242

 معتقد و دارد تأکید اولیه معیشتی نیازهای تأمین برای مکفی درآمد نداشتن یزا جرم تأثیر بر ،شود یم خوانده مطلق محرومیت

 فقر مدل همچنین .است فقیرنشین نواحی ساکنان برای معاش کسب اصلی یها وهیش و منابع از یکی جرم ارتکاب است

 که کند یم ایجاد را ییها یناکام اقتصادی، نامساعد شرایط در زندگی یرانسانیغ و زا ترساس تأثیرات که کند یم تأکید مطلق

 نسبی محرومیت مدل اجتماعی، قشربندی دیدگاه از دیگر ةنسخ .شود یم ابراز فیزیکی و جسمی یها خشونت کمک به

 (.86 :1393 )احمدیان، مطلق فقر بر تا اردد تأکید اجتماعی اقتصادی نابرابری شناختی جرم ابعاد بر بیشتر که شود یم خوانده

 کنند یم ارزیابی دیگران با مقایسه مقام در را خود اقتصادی موقعیت افراد که است آن دیدگاه، این در شده تأکید اساسی ۀاید

 و فرتن محرومیت، احساس دارند، اختیار در ها آن با مقایسه در را بیشتری مطلوب منابع دیگران حس کنند که زمانی و

 ناعادالنه را منابع نابرابر توزیع افراد که شود یم تشدید زمانی ژهیو به محرومیت احساس این .شود یم ایجاد ها آن در عصبانیت

 امنیت، مفهوم شهری، ةتوسع تعریف براساس .کنند احساس ناتوان شان یاجتماع-اقتصادی موقعیت بهبود از را خود و بدانند

 .شد ترسیم 1 شکل در پژوهش مفهومی مدل امنیت، با توسعه ارتباط و امنیت و توسعه یها دگاهید

 

پژوهشمفهومیمدل.1شکل

پژوهشیشناسروش
 و ای کتابخانه ۀشیو دو از اطالعات و ها داده یآور جمع منظور به .است تحلیلی-توصیفی و کاربردی-نظری ،حاضر پژوهش

 اطالعات و پژوهش نظری مبانی نه،پیشیبارۀ در اطالعات آوری جمع برای صورت که ؛ بدیناست شده  استفاده میدانی

 مدارک و اسناد مجالت، و مقاالت اتمطالع شامل ای کتابخانه مطالعات از اهواز شهر مناطق ةتوسع یها شاخص آماری

 احساس نجشس به دستیابی برای و اینترنت در جوو جست و جامع و تفضیلی های طرح ها، آمارنامه نقشه، کتاب، دولتی،

 پرسشنامه روایی است. شده  استفاده لیکرت( طیف در) ساخته محقق ةنامشپرس بر مبتنی میدانی روش از شهروندان امنیت

 تعیین .شد تأیید سیاسی علوم و اجتماعی علوم ،شهری یزیر برنامه و جغرافیا ۀحوز خبرگان و کارشناسان  دیدگاه براساس

 که پاسخگویان( دقت افزایش برای) است بوده خانوار تعداد برحسب کوکران وشر کمک بهنیز  آن آماری ةنمون حجم

 294 تعداد (104 :1393 همکاران، و عینالی) 1کوکران ۀشد اصالح فرمول براساس .شد برآورد خانوار 320 فرمول براساس

                                                            
1. n n/2 (n/ N) nn΄/[2+n΄/N] 383( کوکران ةحجم نمون ) 383/[2+383/270569(  تعداد خانوار شههر اههواز)]320 حجهم نمونهه   )

  (کوکران شدۀاصالح فرمول
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 دلیل به گرفت. قرار قبولی لقاب سطح در 829/0 مقدار بانیز  پژوهش ایاییپ شد. توزیع اهواز شهر مناطق بین پرسشنامه

 و  تجزیه روش شد. انجام ساده تصادفی روش از استفاده با گیری نمونه روش ،زیاد وقت و هزینه نمونه، حجم بودن بزرگ

 و اجتماعی )اقتصادی، توسعه پایداری یها شاخص ابتدا اول بخش در ؛است صورت چند به پژوهش این در ها داده تحلیل

 شانون آنتروپی روش از استفاده با سپس و استخراج پژوهش ةپیشین تحقیقات و مقاالت اساسبر خدماتی(،-فرهنگی

 تعداد که هنگامی .است بررسی مورد متغیرهای تعدادفراوانی  شانون آنتروپی روش از استفاده دلیل .اند شده دهی وزن

 و ویکور تکنیک از مناطق پایداری سنجش رمنظو به .رسد یم نظر به تر یمنطق روش این از استفاده باشد، زیاد غیرهامت

 یآور جمع پرسشنامه کمک به آن اطالعات که پژوهش، دوم بخش در شد. استفاده (GIS) ییایجغراف اطالعات سیستم

 سازی قانون برای نیز سوم بخش در شد. استفاده پیرسون بستگی هم و یا نمونه تک t آماری یها آزمون از ه است،شد

 .استفاده شد MATLAB محیط در فازی استنتاج سیستماز  امنیت، ساساح و توسعه میزان

 در بسیار اطالعات یآور جمع به توان یم آن مزایای جمله از .دارند معایبی و مزایا شده استفاده ابزارهای یطورکل به

 جمله از اشاره کرد. جداول و اشکال صورت به نتایج خروجی شهروندان، ذهنیت از گرفته نشئت و دقیق آمار زمان، کمترین

هزینة  اطالعات، واردکردن هنگام خطا امکان پرسشنامه، تکمیل هنگام شهروندان یتوجه یب ا نیزه روش این معایب

 .است بودن کمی بر متکی و فراوان

 خبره یها ستمیس ۀحوز در قدرتمند ابزارهای از یکی فازی استنتاج سیستم:(FIS)یفازاستنتا سیستممدل

 یها مجموعه یها هینظر (.9 :1395 سبکبار، فرجی) شده است استفاده متعدد تحقیقات در که است نوعیمص هوش و

 ریاضی یبند صورت را انسانی یریگ میتصم و استدالل ۀنحو ها آن کمک به توان یم که کند می فراهم را ابزارهایی فازی

 (.6 :1395 همکاران، و )کیانی کرد استفاده یفناور و معلو گوناگون یها نهیزم در آمده دست به ریاضی الگوی از و بخشید

است  داده( پایگاه و پایگاه قانون شامل) دانش پایگاه یک و شده فازی ورودی یک، کلی حالت در فازی استنتاج سیستم

 استدالل ةفوظی تحلیل، ةمرحل نیتر یاصل عنوان به و کند می فراهم را استدالل یندافر برای الزم منطقی ةزمین و مبنا که

-فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، یها شاخصیا  ها یورود بر فازی آنگاه( اگر=) قواعد شکل به فازی استنتاج و تقریبی

 استفاده بعد ةمرحل ورودی عنوان به مرحله هر خروجی از ادامه در دارد. برعهده را آن مختلف مراحل در مدل خدماتی

 سازی نافازی عملیات به کمک نهایی قطعی مقادیر بعدی گام در و ودش  اجاستخر سیستم فازی خروجی آخرین تا شود یم

 امینی ؛13-4 ،1395 همکاران، و کیانی) شود  حاصل پژوهش( یها مؤلفه و ها شاخص) پایه و اولیه یها مؤلفه برای

 (.58-42 :1384 فسخودی،

 FIS تکنیک و t آزمون ویکور، لمد از استفاده دلیلپژوهش:درشدهاستفادهیهاآزمونوهامدلارتباط

 نظر از اهواز شهر مناطق وضعیت t آزمون و ویکور مدل براساس است. پژوهش در متفاوت یها کیتکن از بردن بهره

 هدف است. بوده یکدیگر راستای در تکنیک دو نتایج گفت توان یم .شد مشخص شهری امنیت و توسعه یها شاخص

 )عامل شهروندان امنیت بر تأثیری چه تکنیک( به ورودی )عوامل توسعه ةگان سه شاخص که است این نیز FIS تکنیک

 این نتایج است. داده قرار یسطح چه در را شهروندان امنیت توسعه، یها شاخص فعلی وضعیت یعنی ؛دارد خروجی(

 یها آزمون ،یریگ میتصم یها مدل پژوهش، این در درواقع ؛است بوده t آزمون و ویکور مدل نتایج راستای در نیز تکنیک
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 بودن کمی رویکرد به توان یم تکنیک سه این میان مشترک نکات جمله از .شدند تلفیق یکدیگر با فازی استنتاج و آماری

 کرد. اشاره ناساکن و کارشناسان های دیدگاه از دنرب بهره و

مطالعهموردةمحدودمعرفی
 31 در جغرافیایی نظر از است که خوزستان استان و اهواز رستانشه مرکز و ایران غرب جنوب شهر نیتر بزرگ اهواز شهر

 عمران و توسعه راهبردی طرح) است گرفته قرار شرقی طول ةقیدق 40 و درجه 48 و شمالی عرض ةدقیق 20 و درجه

 سال تا که است تهران از پس ایران وسیع شهر یندوم کیلومترمربع 220 مساحت با شهر این (.1390 اهواز، شهر )جامع(

 منطقه 1391 سال در اما ه است،شد می شامل را هیناح چهار ای سه یکهر هک بوده یشهردار ةمنطق هشت یدارا 1390

 و جمعیت خانوار، تعداد ،1 لجدو در شد.  تقسیم شهری ةمنطق هفت به اهواز شهر و جدا شهری مناطق دیگر از آن 1پنج

 .شده است ذکر تفکیک به اهواز شهر مناطق پراکندگی ،2 شکل در و مساحت

مناق تفکیکبهاهوازشهرمساحتوجمعیت.1جدول

جمع1234678منطقه
 270.569 34.016 38.238 41.588 51.180 47.993 26.463 31.091 خانوار تعداد

 1.056.589 133.112 150.856 173.390 199.352 177.396 97.458 125.025 جمعیت
 33/18469 91/2890 89/1809 30/2948 09/3772 35/2112 90/2967 92/1067 مساحت

 (1392) اهواز شهر کالن ةآمارنام (،1390) یرانا آمار مرکز ،(1390) اهواز شهر (جامع) عمران و توسعه راهبردی طرح :منبع

 

کشورن،استاشهرستان،دراهوازشهرجغرافیاییموقعیت.2شکل

                                                            

 گذاری شد. نام «کارون»از جدا و از مناطق شهری اهو و مسئوالن شهری اهواز وزیران تئهی از سوی 1391 ماه بهمن 12 شهر اهواز، در 5 ةمنطق .1

http://www.noojum.com/
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پژوهشیهاافتهی
اهوازشهریمناق پایدارییبندسطح

 سطر 7 و متغیرها( تعداد) ستون 54 بر مشتمل ،تصمیم ماتریس ابتدا اهواز شهر مناطق یبند رتبه برای پژوهش، این در

 این در شد. تعیین ها آن وزننیز  استفاده مورد یها شاخص و معیارها نسبی اهمیت بیان برای شد. تشکیل مناطق( تعداد)

 وزن و استفاده است، دهی وزن یها روش از یکی که شانون آنتروپی روش از، انتخابی معیار 54 به دهی وزن برای پژوهش

 (.2 )جدول شد محاسبه معیارها از یکهر اهمیت و

شانونآنتروپیروشازاستفادهباپایداریمتغیرهایوزن.2جدول

وزن

 شاخص
 شاخص متغیر

وزن

 صشاخ
 شاخص متغیر

 معمولی راهنمای چراغ دارای تقاطعات 0630/0
ی

خدمات
 

 اتاق در نفر تعداد متوسط 0011/0

ی
اجتماع

 

 مسکونی واحد در نفر تعداد متوسط 0011/0 هوشمند چراغ داری تقاطع 0466/0

 مسکونی واحد در خانوار متوسط 0030/0 تصویری نظارت های یندورب تعداد 0369/0

 خانوار بعد 0002/0 روشنایی های یهپا صبن 0317/0

 منطقه در خانوار تراکم 0172/0 ابتدایی مدارس تعداد 0015/0

 مرد باسواد جمعیت 0025/0 راهنمایی مدارس تعداد 0111/0

 زن باسواد جمعیت 0026/0 دبیرستان مدارس تعداد 0059/0

 دمر سواد یب جمعیت 0184/0 بیمارستان تعداد 0150/0

 زن سواد یب جمعیت 0150/0 آزمایشگاه تعداد 0124/0

 زمین قیمت میانگین 0144/0 داروخانه تعداد 0040/0

ی
صاد

اقت
 آپارتمان قیمت میانگین 0030/0 هاپرتونگار تعداد 0035/0 

 بها اجاره میانگین 0004/0 یبخش توان مراکز تعداد 0057/0

 شاغل جمعیت درصد 0004/0 هادرمانگاه تعداد 0180/0

 بیکار جمعیت درصد 0072/0 هاکلینیک تعداد 0180/0

 عمرانی و جاری ةبودج 0014/0 بهداشت هایهخان تعداد 0047/0

 ینشان آتش خودرو تعداد 0115/0 تخت ضریب 0269/0

ی
خدمات

 

 ورزشی مراکز تعداد 0165/0 بهورز ضریب 0124/0

 هاکتابخانه تعداد 0347/0 عمومی پزشک ضریب 0144/0

 عمومی هایپارکینگ تعداد 0351/0 متخصص پزشک ضریب 0073/0

 ینشان آتش هایشیر تعداد 0407/0 شده انجام عمرانی یها پروژه تعداد 0020/0

 ها پارک در نیمکت نصب تعداد 054/0 فرسوده بافت یها پهنه تعداد 0813/0

 یا محله ارکپ 0147/0 روها یادهپ مساحت 0154/0

 یا منطقه پارک 0817/0 معابر مساحت 0117/0

 ای یهناح پارک 0572/0 معابر طول 0252/0

 همسایگی پارک 0045/0 آسفالت مساحت 0041/0

 ها یدانم سبز فضای 0053/0 صادرشده ساختمانی ةپروان مساحت درصد 0083/0

 ها پارک در روشنایی نصب 0455/0 ساختمانی یها پروانه تعداد 0063/0

 1 :وزن مجموع

 1398 ،نگارنده :منبع
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 این در شد. استفاده ویکور تکنیک از ،2 جدول متغیرهای براساس اهواز شهری مناطق پایداری سنجشمنظور  هب ادامه در

 عنوان به ای گزینه تیدرنها و شوند می مرتب تر بزرگ به تر کوچک از گروه سه در Qو  R ،S مقادیر به توجه با ها گزینه ،روش

 توجه با اهواز شهر مناطق پایداری وضعیت شود. می شناخته برتر ةنیگز عنوان بهنیز  Q گروه در که شود می انتخاب برتر ةگزین

 هستند. توسعه از محروم 1 – 8/0 بین و ،یافته توسعه 2/0 – 0 بین ارزش ،جدول این براساس است. آمده  دست به 3 جدول به

(ویکور)آلنپرسکاتدیدگاهازتوسعهپایداریکیفیوکمیسطحارزیابیوسنششمقادیر.3جدول

1-80/080/0-60/060/0-40/040/0-20/020/0-0ویکورارزش
 برخورداری عدم برخوردار کم برخوردار نیمه برخوردار برخوردار کامالً برخورداری وضعیت

 1394 ،پریان شه ینیحس :منبع

 منطقه، 7 بین در. اند گرفته قرار توسعه از برخورداری مختلف سطوح در اهواز شهر مناطق ویکور، روش براساس

 عواملباید توجه داشت که  (.3 شکل و 4 جدول) اند گرفته قرار آخر ةرتب در 8 و 7 ،6 مناطق و نخستة رتب در 2 ةمنطق

 .دارند نقش توسعه از نظر اهواز شهر مناطق تفاوت ایجاد در مختلفی

 همچنین از نظر .( دارد8 و 7 ،6) مناطق سایر از متفاوت بافتی و ساختار کالبدی، از نظر منطقهاین  :2ةمنطق

 شهر، کل  به خدمات ئةارا با تجاری های یکاربر تمرکز اقتصادی، از نظر است. مرفه اقشار سکونت محل اجتماعی،

 از منطقه این شده یانب موارد همة به توجه با بنابراین ؛است هداشت دنبال به منطقه در را سرقفلی و زمین ارزش افزایش

 مانند ییها محله وجود .است برخوردار کالبدی ةتوسع محدودیت همراه به اقتصادی و کارکردی زیاد پتانسیل و ظرفیت

 .هستند تأثیرگذار منطقه این ةتوسع بر شهر کیان و امانیه کیانپارس،

 به گرایش و مرفه نسبتاً اقشار سکونت نفت، شهرک کارمندی، زیتون کوروش، مانند ییها محله وجود :3ةمنطق

 خدمات و امکانات ،پاساژها و بزرگ تجاری مراکز احداث درمانی،-بهداشتی خدمات تمرکز ،منطقه این در وساز ساخت

 باشد. داشته مناطق دیگر از یتر مناسب وضعیت اهواز شهر کالن 3 قةمنط که شده است سبب منطقه این در شهری

 ۀگسترد وجود و اهواز شهر تجاری یتمرکز .است گرفته قرار سوم ةرتب در ویکور مدل نتایج براساس منطقه این :1ةمنطق

 و بهسازی تاریخی، قدمت شهری، سبز فضای تمرکز ملک، بودنمندارزش ،یفروش خرده و یفروش عمده مراکز تجاری، بافت

 باشد. تأثیرگذار آن ةتوسع وضعیت بر توانسته غیره و شهری ونقل حمل به دسترسی آموزشی، مراکز مساکن، نوسازی

 دانشگاه اهواز، چمران شهید )دانشگاه آموزشی قطبدلیل  به ،دارد را 4 ةرتب ویکور مدل در که منطقهاین  :4منطقه

 یگذار هیسرما بیمارستان، نچندی تمرکز اسالمی(، آزاد دانشگاه نور، پیام دانشگاه ،کاربردی-علمی دانشگاه پزشکی، علوم

 مانند مشکالتی است. بوده اثرگذار آن رشد روبه ةتوسع بر مساکن نوسازی و مسکن خصوصی یگذار هیسرما پزشکی،

 را ییها چالش بیکاری و ها همحل برخی در شهری فاضالب سیستم نبود و فرسوده بافت ،نینش هیحاش یها محله وجود

 است. آورده وجود به منطقه این برای

 بیکاری، شهری، فاضالب سیستم نبود فرسوده، بافت زیاد وسعت شهری، فقر مانند عواملی :8و6،7مناق 

 شهری، مدیریت ضعف شهری، خدمات و امکانات کمبود یین،پا درآمدی سطح با افراد شدن ساکن گسترده، ینینش هیحاش
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 معابرویژه  ، بهکالبدی ناکارآمدی و ضعف شهری، نمساک پایین کیفیت کافی، ةبودج ندادن تخصیص فضایی، نابرابری

 است. ر بودهتأثیرگذا مناطق ایننیافتن  توسعه در غیره و شهری

ویکورمدلکمکبهاهوازشهرکالنةگانهفتمناق نهاییبندیرتبه.4جدول

8ةمنطق7ةمنطق6ةمنطق4ةمنطق3ةمنطق2ةمنطق1ةمنطقمناق 
 901/0 899/0 705/0 587/0 237/0 0 412/0 برخورداری ضریب

 7 6 5 4 2 1 3 رتبه
 نبودنبرخوردار کم برخورداری برخوردار نیمه برخوردار برخوردار نیمه برخورداری وضعیت

 

ویکورمدلبراسا پایدارییهاشاخصازاهوازشهرمناق برخورداری.3شکل

وازاهشهریمناق درشهرونداناجتماعیامنیتسنشش

 .شد تعیین ها آن وضعیت سپس و یریگ اندازه شهروندان اجتماعی امنیت نماگرهای از هریک بررسی، از بخش این در

 است و )بیشترین( 5 حداکثر و )کمترین(1 حداقل است که عددی شهروندان اجتماعی امنیت یها هیگو سنجش میانگین

 پژوهشگران ،SPSS افزار نرم استنباطی و توصیفی آمار در) گرفت درنظر آن برای وسط حد عنوان به را 3 عدد توان یم

 تر کینزد 1 به و کمتر 3 عدد از آن مقدار هرچه دیگر عبارت به .(رندیگ یم درنظر لیکرت ةگان پنج طیف میانگین را 3 عدد

 امنیت ۀدهند نشان ،دباش تر کینزد 5 به و بیشتر 3 از آن مقدار هرچه و ناامنی() کم خیلی و کم امنیت ۀدهند نشان باشد،

 شرایط در نماگرها سایر ،3 میانگین با مدرسه به فرزندان فرستادن نماگر جز هب ،ها افتهی براساس است. زیاد خیلی و زیاد

(.5 )جدول دارند قرار نامناسب

 شاخص .شدند تبدیل اخصش یک به و ترکیب هم با ها هیگواین  ،اجتماعی امنیت های گویه از هریک بررسی از پس

 نشان ها افتهی شد. دهآزمو یا مونهن تک t آزمون از استفاده با اهواز شهر ةگان هفت مناطق تفکیک به امنیت احساس

 دیگراز  بیشتری اجتماعی امنیت 1 و 3 ،2 مناطق دارد. وجود تفاوت امنیت نظر از اهواز شهری مناطق میان دهد یم

 (.6 )جدول ستین مناسب مناطق از کدام چیه در شهروندان اجتماعی امنیت خصشا درمجموع اما دارند، مناطق
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اهوازشهرشهروندانیاجتماعتیامنینماگرهایبررس.5جدول

نیانگیمنماگر
 38/2 جانی امنیت احساس

 3 مدرسه به فرزندان فرستادن از امنیت حساسا
 61/2 شب در شخصی مسافرکش های ینماش با تردد

 45/2 منزل گذاشتن خالی
 26/2 شب پایانی ساعات در تردد

 03/2 خلوت مسیر در زدن قدم
 34/2 خانه در تنهاماندن

 97/2 سبز فضای و ها پارک در نشستن یا رفتن
 50/2 طقهمن سطح های یابانخ در تردد

 23/2 قیمتی لوازم سایر با همراه پول کیف داشتن همراه
 34/2 منطقه سطح در طوالنی مدت برای اتومبیل پارک

 82/2 ...و ها جشن ،ها فروشگاه مانند ،منطقه شلوغ تجمعات برخی در حضور

tآزمونازاستفادهبااهوازشهرمناق کیتفکبهیاجتماعتیامنشاخصسنشش.6جدول

 مناق 
Test Value = 3

میانگینمیانگیناختالففراوانیt مقدارآزادیةدرج Sig فرضیمیانگین
1 59/2 542/0- 43 819/5- 42 001/0 3 

2 87/2 289/0- 47 593/1- 46 118/0 3 

3 60/2 579/0- 41 311/4- 40 001/0 3 

4 42/2 717/0- 44 462/8 43 001/0 3 

6 22/2 963/0- 38 398/8- 37 001/0 3 

7 23/2 960/0- 39 637/8- 38 001/0 3 

8 21/2 952/0- 42 372/9- 41 001/0 3 

اجتماعیامنیتاحسا ومناق یپایدارارتباطبررسی

 پیرسون بستگی هم ضریب آزمون از شهروندان یاجتماع امنیت با مناطق ةتوسع پایداری بستگی هم بررسی راستای در

 ةتوسع پایداری ، میاننتایجبراساس  شد. استفاده آزمون این از هستند، یا فاصله نوع از متغیرها که آنجا از شد. استفاده

 شهروندان امنیت بر مناطق پایداری سطح و دارد وجود یدار یمعن و مثبت ةرابط شهروندان امنیت احساس و مناطق

 اجتماعی امنیت باشند، برخوردار بیشتری رفاهی امکانات و خدمات از مناطق هرچه؛ یعنی (7 جدول) است رگذاریتأث

 است. بیشتر نیز شهروندان

شهرونداناجتماعییتامنواهوازشهرمناق پایداریةرابط.7جدول

پیرسونبستگیهم

توسعهپایداریاجتماعیامنیت

 بستگی هم سطح 1 461/0

 معناداری سطح - 001/0 توسعه پایداری

 فراوانی 7 7

 بستگی هم سطح 461/0 1

 معناداری سطح 001/0 - اجتماعی امنیت

 فراوانی 7 7
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شهرونداناجتماعیامنیتاحسا وپایداریبهمربوط(فازی)یزبانعدقوا.8جدول

اجتماعیامنیتویافتگیتوسعهاستنتا برایپایگاهقانون27

خروجیورودی

قانون
یافتگیتوسعهاگر

اجتماعیبخش

یافتگیتوسعهو

اقتصادیبخش

بخشیافتگیتوسعهو

،باشدخدماتی

اجتماعیامنیتآنگاه

دان؟شهرون
 زیاد خیلی زیاد زیاد زیاد 1
 زیاد متوسط زیاد زیاد 2
 متوسط کم زیاد زیاد 3
 زیاد زیاد متوسط زیاد 4
 متوسط متوسط متوسط زیاد 5
 متوسط کم متوسط زیاد 6
 زیاد زیاد کم زیاد 7
 کم متوسط کم زیاد 8
 کم خیلی کم کم زیاد 9
 زیاد زیاد زیاد متوسط 10
 زیاد توسطم زیاد متوسط 11
 کم کم زیاد متوسط 12
 زیاد زیاد متوسط متوسط 13
 متوسط متوسط متوسط متوسط 14
 کم کم متوسط متوسط 15
 متوسط زیاد کم متوسط 16
 کم متوسط کم متوسط 17
 کم خیلی کم کم متوسط 18
 زیاد زیاد زیاد کم 19
 متوسط متوسط زیاد کم 20
 کم خیلی کم زیاد کم 21
 متوسط زیاد سطمتو کم 22
 کم متوسط متوسط کم 23
 کم خیلی کم متوسط کم 24
 کم زیاد کم کم 25
 کم خیلی متوسط کم کم 26
 کم خیلی کم کم کم 27

 

فازیمنط کمکبهتماعیاجامنیتوتوسعهپایداریارزیابیمدلةارائ

 مراحل .استفاده شد (MATLAB) متلب افزار نرم محیط در فازی استنتاج سیستم از ،آمده دست به نتایج تکمیل برای

 داده پایگاه تشکیل دانش، پایگاه شامل اجتماعی امنیت و اهواز شهر مناطق پایداری ارزیابی به رسیدن برای فازی استنتاج

 دانش، پایگاه تشکیلمنظور  به است. فازی( منطقی قواعد) قانون پایگاه تشکیل و عضویت( وابعت و فازی یها مجموعه)

 نماگرها از یکهر بنابراین ؛دارند وجود پایه متغیرهای با رابطه در یعنی مدل سطح اولین در تنها واقعی یها داده

 از ؛شوند یم استنتاج پایه یها داده از ریبیتق استدالل و فازی منطق یریکارگ به با که هستند یشناخت زبان متغیرهای
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 متغیرهای برای زیاد کارایی با عضویتی توابع انتخاب فازی، ۀخبر سیستم یک طراحی در اصلی ضرورت رو نیا

 دانش یآور جمع سپس و داده( پایگاه تشکیل) مرحله هر خروجی و ورودی فازی یها مجموعه تعریف و یشناخت زبان

 قانون( پایگاه تشکیل) فازی آنگاه-اگر منطقی قوانین قالب در شده یآور جمع دانش کدکردن و ررسیب مورد ةمسئلبارۀ در

 ورودی عنوان به خدمات و اجتماعی اقتصادی، ابعاد از هرکدام برای بعد ةمرحل در (.5 :1395 همکاران، و کیانی) است

 خروجی() شهروندان اجتماعی امنیت احساس برای و متوسط و زیاد کم، زبانی، مقدار یا ارزش 3 با فازی یها مجموعه

 که سوم ةمرحل در شد. تعریف زیاد خیلی و زیاد وسط،مت ،کم ،کم خیلی صورت به عضویت توابع با فازی یها مجموعه

 سطح باالترین تا پایه یها شاخص سطح از قوانینی قانون( پایگاه ساختن) است فازی استنتاج روش بخش نیتر مهم

 هستند یکدیگر بر ها آن تأثیر و تعامل ۀنحو و ها مؤلفه ،ها شاخص متقابل یها یوابستگ بیانگر قوانین این .آمد دست به

 یک همواره تالی بخش. است شده تشکیل آنگاه() تالی و اگر() مقدم بخش دو از قانون هر (.47 :1384 فسخودی، امینی)

 صورتبه و رابطه با که است شرط( چندین اصطالح در) عبارت چندین شامل معموالً مقدم بخش، اما اسمی عبارت

 مختلف سطوح) ها یورود میان طبقات تعداد و ها یورود تعداد به قوانین این تعداد .شوند یم مرتبط هم هب منطقی

 یه،اول یها مؤلفه از هرکدام زبانی یها ارزش تعداد) داده پایگاه در شده تعریف فازی یها مجموعه نوع همچنین و (ها مؤلفه

 تنظیم مستلزم خدمات، و اجتماعی اقتصادی، یها مؤلفه استنتاج قانون پایگاه اولین در .دارد بستگی (ها شاخص و ثانویه

 کم، زبانی ارزش سه زبانی، متغیر سه در .اند شده اجرا 8 جدول در قانون 27 این که است زبانی( مقدار 3) قانون 27

 هستند. دخیل زیاد و متوسط

 مقادیر به عضویت، توابع خطی معادالت به توجه با خدماتی( و اقتصادی اجتماعی،) پایداری یها مؤلفه ،مرحله این در

 ورودی و 230/0 مقدار با اقتصادی ةتوسع ،دوم ورودی ،200/0 مقدار با اجتماعی ةتوسع ،ولا ورودی .شوند می تبدیل فازی

 ،18 ،17 ،15 ،14 قوانین ،4 شکل در حاصل نتایج و 8 جدول قوانین به مراجعه با .است 17/0 مقدار با خدماتی ةتوسع ،سوم

 از: بود خواهند عبارت اهواز شهر بر فوق ةگان هشت قوانین ةنتیج اساس براین دارند. عضویت مقدار 27 و 26 ،24 ،23

 میزانآنگاه  باشد، متوسط شهری خدمات عةتوس و متوسط اقتصادی ةتوسع متوسط، اجتماعی ةتوسع اگر :14قانون

 بود. خواهد متوسط شهروندان یاجتماع امنیت

آنگاه  باشد، کم شهری خدمات ةتوسع و متوسط اقتصادی ةتوسع متوسط، اجتماعی ةتوسع میزان اگر:15قانون

 است. کم اهواز شهر در شهروندان اجتماعی امنیت میزان

آنگاه  باشد، متوسط شهری خدمات ةتوسع و کم اقتصادی ةتوسع متوسط، اجتماعی ةتوسع میزان اگر :17قانون

 است. کم شهروندان اجتماعی امنیت میزان

 امنیت آنگاه باشد، کم شهری خدمات ةتوسع و کم یاقتصاد ةتوسع متوسط، اجتماعی ةتوسع میزان اگر :18قانون

 است. کم خیلی شهروندان اجتماعی

آنگاه  باشد، متوسط شهری خدمات ةتوسع و متوسط اقتصادی ةتوسع کم، اجتماعی ةتوسع میزان اگر :23قانون

 است. کم شهروندان اجتماعی امنیت میزان
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 میزانآنگاه  باشد، کم شهری خدمات ةتوسع و متوسط دیاقتصا ةتوسع کم، اجتماعی ةتوسع میزان اگر :24قانون

 است. کم خیلی شهروندان اجتماعی امنیت

 میزانآنگاه  باشد، متوسط شهری خدمات ةتوسع و کم اقتصادی ةتوسع کم، اجتماعی ةتوسع میزان اگر :26قانون

 است. کم خیلی شهروندان اجتماعی امنیت

 میزانآنگاه  باشد، کم شهری خدمات ةتوسع و کم اقتصادی ةتوسع کم، اجتماعی ةتوسع میزان اگر :27قانون

 است. کم خیلی شهروندان اجتماعی امنیت

آنگاه  باشد، 17/0 شهری خدمات ةتوسع و 23/0 اقتصادی ةتوسع ،2/0 اجتماعی ةتوسع میزان اگر کلی صورت به

 (.3 شکل) است 287/0 ،اهواز شهر شهروندان اجتماعی امنیت میزان

 مناطق میان در خدماتی و اقتصادی اجتماعی، ةتوسع میزان نکهیا به توجه با دارد. قرار 1 و 0 ۀباز در افزار رمن خروجی

 گروه در امنیت افزایش و تسرو هروب جدی چالش با نیز شهروندان اجتماعی امنیت میزان است، متفاوت اهواز شهر

 .است شهری فضاهای مطلوب دهیسامان و یافتگی توسعه

 

 اهوازشهردر(امنیتاحسا )خروجیبر(شهریخدماتواقتصادیاجتماعی،ةتوسع)مؤثرعواملورودی.4لشک

یریگشهینت
 عمومی، باور یک در تقریباًنیز  امروزه .است بررسی شده توسعه و امنیت مستقیم ةرابط متعدد، مطالعات و تحقیقات در

 بسترساز امنیتباید توجه داشت که  .شوند یم شناخته امنیتی راهبردهای نیتر کامل و بهترین هتوسع بر مبتنی راهبردهای
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 .باشد ناامنی بروز برای بستری تواند یم یافتگین توسعه که یطور به ؛ردیپذ یم تأثیر توسعه از سوی دیگر نیز از .است توسعه

 برای است. شده بررسی شهروندان اجتماعی امنیت با آن ارتباط و اهواز شهر مناطق پایداری میزان حاضر، پژوهش در

 منظور به شد. استفاده متغیر 54 و شهری خدمات و اقتصادی اجتماعی، شاخص سه از اهواز شهر مناطق پایداری انجام

 مختلف سطوح در اهواز شهر مناطق تکنیک این براساس شد. استفاده ویکور تکنیک از نیز ها شاخص لیتحل و  هیتجز

باید توجه  .دارند قرار آخر ةرتب در 8 و 7 ،6 مناطق و نخست ةرتب در 2 ةمنطق منطقه، 7 میان در. ندا گرفته قرار برخورداری

 برای .است 17/0 خدماتی ةتوسع میزان و 23/0 اقتصادی ةتوسع میزان ،2/0 اهواز شهر اجتماعی ةتوسع میزان داشت که

  شد. استفاده شاخص 12 از نیز شهروندان امنیت احساس میزان سنجش

 3 ،2 مناطق دارد. وجود تفاوت امنیت نظر از اهواز شهری مناطق میان دهد یم نشان یا نمونه تک t آزمون یها افتهی

 کدام چیه در شهروندان اجتماعی امنیت احساس شاخص درمجموع اما دارند، بیشتری اجتماعی امنیت، مناطق از دیگر 1 و

 ضریب آزمون از شهروندان اجتماعی امنیت با مناطق ةتوسع یپایدار بین بستگی هم برای .ستین مناسب مناطق از

 و مثبت ةرابط شهروندان اجتماعی امنیت و مناطق پایداریمیان  دهد می نشان نتایج شد. استفاده پیرسون بستگی هم

 سازی قانون و تکمیل برای تیدرنها است. رگذاریتأث شهروندان امنیت بر مناطق پایداری سطح و دارد وجود یدار امعن

 قانون 27 ،توسعه مقدار با متناسب شد. استفاده فازی استنتاج سیستم از شهروندان تیامن ینیب شیپ و توسعه یها شاخص

 عضویت مقدار اهواز شهر در (27 و 26 ،24 ،23 ،18 ،17 ،15 ،14 )قانون حالت یا قانون 8 ،نتایج براساس که شد تشکیل

 باشد، 17/0 شهری خدمات ةتوسع و 23/0 اقتصادی ةتوسع ،2/0 اجتماعی ةعتوس میزان اگر کلی صورت به .اند داشته

  .است 287/0 اهواز شهر شهروندان امنیت احساس میزان

 ةتوسع و جرم میزان بین)( 2004) سوآرئس خوانی دارد: های زیر هم پژوهش نتایج با پژوهش این نتایج ةمقایس

 .(است بوده جرائم وقوع در تأثیرگذار عوامل جمله از کشورها در رینابراب وجود و دارد وجود یمستقیم ةرابط کشورها

 جنایت و جرم عمل تحریک سبب که است اصلی عوامل از اقتصادی مسائل) (2009) همکاران و 1لریوریرو

 کاهش سبب ها همحل فقیرترین در درآمد کم های همحل مسکن ةتوسع) (2011) اونس و فریدمن .(شود یم آمیز غیرخشونت

 فضاهای دکنندهیتهد عوامل)( 1391) هاشمی و بهلولی یوسفی .(است شده آمیز خشونت جنایت و جرم میزان از اوانیفر

 اقوام و طوایف وجود) فرهنگی و اجتماعی و( قاچاق کاذب، اشتغال شهری، فقر بیکاری،) اقتصادی بعد در زاهدان شهری

 .(است طبیعی( حوادث بروز احتمال فرسوده، یها بافت وجود) محیطی و اجتماعی( انحرافات ،نینش هیحاش مناطق متنوع،

 و توسعه به توجه و دارد وجود معناداری ارتباط منطقه در پایدار تأمین و اشتغال ایجاد بین) (1393) همکاران و رضازاده

 و حمایت با اقتصادی، سالم یها تیفعال طریق از مرزنشینان اقتصادی درآمد و رفاه افزایش و مرزی مناطق امنیت

 مستقیم ةرابط امنیت و توسعه بین) (1394) چلچله مختاری .(دارد مثبت تأثیر مرز امنیتی کارکرد بر دولت، یگذار هیسرما

-اجتماعی ةتوسع میان که دهد یم نشان ذکرشده یها پژوهش مانند حاضر پژوهش نتایج (.دارد وجود معناداری و

 و امکانات توزیع در نابرابری وجود دارد. وجود معناداری ارتباط هروندانش امنیت و رفاهی خدمات اقتصادی، فرهنگی،

 عبارت به .ه استشد شهری فضاهای در شهروندان ناامنی بروز سبب ناهمسان اجتماعی و اقتصادی شرایط و خدمات

                                                            
1. Loureiro 
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 یررسمی،غ یها گاه سکونت و نشینی یهحاش مانند عواملی و مسائل به شهری مدیریت یتوجه بی گفت توان یم دیگر

 خدمات تخصیص در نابرابری شهری، یها طرح نیافتن تحقق اجتماعی، و اقتصادی کالبدی، از نظر بافت فرسودگی

 برای و گذاشته تأثیر شهروندان مالی و جانی امنیت احساسبر  غیره، و اعتیاد بیکاری، سیاسی، یها ینابرابر شهری،

 ست.ا کرده ایجاد محدودیت شهروندان عادی یها تیفعال

 احداث و یشهر سبز یفضا شیافزاداد؛  ارائه شرح این به ییشنهادهایپمی توان  پژوهش حاصل جینتا به توجه با

 ،مناطق سطح در آن برابر عیتوز و یدرمان مراکز تمرکز از یریجلوگ ،8 و 7 ،6 ،4 مناطق در ویژه به یا محله یها پارک

 تیتقو ،8 و 7 ،6 مناطق در یشهر ۀفرسود بافت یبهساز و ینوساز، است کم آنان یدرمان ةسران که یمناطق در ویژه به

 و (روها ادهیپ آسفالت، ،یی)روشنا یشهر یها ابانیخ و معابر تیفیک شیافزا ،برخوردارتر کم مناطق یکالبد و یکیزیف بافت

 متیق تیتثب و نییتع ،ها آن پراکنش ۀنحو به توجه و یآموزش مدارس شیافزا ،8 و 7 مناطق درویژه  ، بهها آن اصالح

 و دالالن متفاوت یها یگذار نرخ کردن خارج و مربوط متخصصان و کارشناسان از سوی شهر مختلف مناطق در نیزم

 نیب ینابرابر توان یم مناطق تمام در یشهر خدمات و امکانات متعادل عیتوز باو در نهایت  یا رحرفهیغ یها واسطه

 .کرد رنگکم را مناطق
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منابع
 ةرشت ارشد، یکارشناس نامة انیپا ،اهواز شهر کالن یشهر تیامن بر یاجتماع عدالت یاثربخش یبررس (.1393) فاطمه ان،یاحمد

 .یروزیف یمحمدعل دکتر :راهنما استاد اهواز، چمران دیشه دانشگاه ،یشهر یزیر برنامه و ایجغراف

 و ستانیس بر دیتأک با یاسیس یفضاها یافتگی توسعه و یا هیناح تیامن متقابل رابطة» (.1390) یموسو زهرا و جواد اطاعت،

 .87-70 صص ،1 شمارۀ هفتم، سال ،کیتیژئوپل فصلنامة ،«بلوچستان

 از اهواز شهر کالن مناطق یبرخوردار سطوح ییفضا لیحلت» (.1395) یملک دیسع و اهلل ینب ،انیپر شه ینیحس د،یسع پور،امان

 ،3 شمارۀ چهارم، دورۀ ،یشهر یزیر برنامه ییایجغراف یها پژوهش فصلنامة ،«یماعاجت عدالت بر دیتأک با یشهر خدمات

 .517-495 صص

 شریعتی پارک )موردی: شهری منظر در نابینایان ذهنی امنیت افزایش در منظر حسیچند ادراک نقش (.1396) ریحانه امجدی،

 عظمتی. حمیدرضا دکتر راهنما: استاد رجایی، شهید دبیر  تربیت دانشگاه معماری، رشتة ارشد، کارشناسی ةنام انیپا تهران(،

 ،تهران( شهر )موردی: کودکان برای شهری معابر در امنیت حس ایجاد در شهری طراحی نقش بررسی (.1397) مهدیه امیرخانی،

 فرد. ندایی احمد دکتر راهنما: استاد )س(، الزهرا دانشگاه شهرسازی، ةرشت ارشد کارشناسی ةنام انیپا

 توسعه، و دانش ةمجل ،«یا منطقه ةتوسع و یزیر برنامه مطالعات در فازی منطق استنتاج کاربرد» (.1384) عباس فسخودی، مینیا 

 .60-40 صص ،17 ۀمارش

 .33-24 صص ،15 ۀشمار توسعه، و فرهنگ ةمجل ،«فرهنگ با آن ةرابط و توسعه مفهوم جامعیت» (.1373) عباس غالم توسلی،

 ةنام انیپا اهواز، شهر کالن در شهری عمومی خدمات بر تأکید با فضایی عدالت بر تحلیلی (.1394) اهلل ینب ،انیپر شه حسینی

 .اهواز چمران شهید دانشگاه ، اهواز:پور امان سعید راهنما: استاد شهری، یزیر برنامه و جغرافیا ةرشت ارشد، یکارشناس

 مورد) مرزی مناطق پایدار امنیت تأمین در آن نقش و یا توسعه اقدامات» (.1393) راستی عمران و مفید شاطری، زهره، رضازاده،

 خراسان، اجتماعی-فرهنگی مطالعات ةفصلنام ،«(افغانستان با جنوبی خراسان مرز خوشاب دشت سبز کمربند :مطالعه

 .72-50 صص ،13 ۀشمار

 پایدار ةتوسع یها شاخص براساس تهران شهر نکال امنیتی ناپایداری بررسی» (.1385) پورموسوی موسی و محمدتقی رهنمایی،

 .193-177 صص ،57 ۀشمار جغرافیایی، یها پژوهش ةمجل ،«شهری

 ارشد، کارشناسی ةنام انیپا ،تهران شهر 19 و 1 مناطق شهری امنیت بر فضایی عدالت تأثیر بررسی (.1391) محمدعلی زینالی،

 ری. شهر واحد اسالمی آزاد دانشگاهتهران:  شهری، یزیر برنامه و جغرافیا ةرشت

 کارشناسی ةنام انیپا سبزوار(، شهر )مورد: شهری یفضاها در زنان اجتماعی امنیت احساس بر مؤثر عوامل (.1396) زهرا صالحی،

 .سبزواری حکیم دانشگاه ، سبزوار:حسینی هادی سید راهنما: استاد شهری، یزیر برنامه و جغرافیا ةرشت ارشد،

 .، جامعه شناسی توسعه از اقتصاد تا فرهنگ، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران(1390موسی )نبری، ع

 در زلزله ةسانح اثرات کاهش در اجتماعی ةسرمای نقش ارزیابی» (.1393) جعفری نسرین و حسین فراهانی، جمشید، عینالی،

 .115-93 صص ،32 ۀشمار چهاردهم، سال جغرافیایی، تحقیقات ةفصلنام ،«خدابنده شهرستان رود سجاس دهستان

 ،«انیبن دانش یها ستمیس کمک به روستایی نواحی طبیعی محیط کیفیت ارزیابی برای مدلی ةیراآ» (.1395) حسنعلی سبکبار، فرجی

 .18-1 صص ،1 ۀشمار ،پنجم سال روستایی، یزیر برنامه و پژوهش ةمجل
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 ةتوسع سنجش ةزمین در فازی استنتاج سیستم کاربرد» .(1395) یکانون رضا و احد، بدلی لو، عیسی پاسبان وحید ،اکبر کیانی،
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