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 دهیچک
سـان های اساسـی انحقوق طبیعی و مقدم و اساس برخورداری از دیگر حقوق و آزادی ازجملهحق حیات و امنیت 

المللی و قوانین اساسی کشورها جای دنیا و اکثر اسناد بینانی در همهشر  بنیادین حیات انس عنوانبهاست، امنیت 

ظـامی تأکیـد نهای سنتی که بیشتر بر ابعاد فیزیکی و . امنیت از جنبهاست قرارگرفتهبوده و مورد تأکید  درکقابل

بـین امنیـت پایـدار اسـت. دراین تری از زندگی انسان را در برگرفتهداشته فاصله گرفته است و ابعاد بیشتر و کامل

گیرد و بـا مرجـع در برمی های مختلفی راشهروندی از مفاهیم نوینی است که ضمن در برگرفتن ابعاد قبلی، جنبه

و  عوامـل اسـاییشن اصـلی مسـئله قرار دادن انسان مستقیماً باکیفیت زندگی و کرامت انسـانی در ارتبـا  اسـت؛

 سـاختاری سـازیمدل وسـیلهبه عوامـل این شناسایی با تا ؛است شهروندی پایدار امنیت گیریشکل هایشاخص

ردآوری اطالعـات از نـوع گـگردد. ازنظر هدف کاربردی و ازنظـر  مشخص عوامل بین افزایانههم ارتبا  تفسیری

س مطالعه شهروندی بر اسا گیری امنیت پایدارت. عوامل تأثیرگذار بر شکلای و توصیفی اسهای کتابخانهپژوهش

لـی نـوین المللی و مصاحبه با خبرگان مشخص گردیده و سپس با اسـتفاده از متـدولوژی تحلیاسناد بین ادبیات و

شده است. درنهایت بـا صورت یکپارچه تحلیل( رواب  بین عوامل تعیین و بهISM) سازی ساختاری تفسیریمدل

اند. نتـایج شـدهعوامـل، تحلیلتوجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر  ، عوامل باMICMACاستفاده از تحلیل 

گیری امنیـت دهد که عوامل سیاسی و اقتصادی با بیشترین قدرت نفوذ، زیربنـا و محـرک اصـلی شـکلنشان می

 2در ایـن  م اصـالحاتپایدار شهروندی است و هرگونه اقدام برای ایجاد و ارتقای امنیت پایدار شهروندی، مسـتلز

قش حیاتی ن سیستم نی، بهداشتی، غذایی، محیطی نیز با تعدد خود در ایعامل است. عوامل پیوندی شاملِ اجتماع

هروندی امنیـت پایـدار شـ عامل شخصی/فردی در این سیستم منفعل بوده و در ارتبا  با مفهوم کنند.را بازی می

 تحت تأثیر سایر عوامل است.

 

 .MICMACفسیری، تحلیل سازی ساختاری تامنیت پایدار شهروندی، مدل :یدیکل واژگان
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 مقدمه

ای شـهری عنوان شر  حیات انسانی از حقوق طبیعی و مقدم انسان است. امروزه با گسترش شهرنشینی و فضاهامنیت به

کنند، بح  امنیت شهرها و ساکنان آن موردتوجه و ای که بیش از نیمی از جمعیت کره زمین در شهرها زندگی میگونهبه

کنند. امنیت سـنتی که امنیت را متأثر می ختلف هستندابعاد م هایی درمسائل و بحرانگیرد. شهرها دارای اهمیت قرار می

ی ایجـاد های فیزیکی و نظامی تأکید دارد، بخش ابتدایی امنیت است؛ ایـن در صـورتی اسـت کـه بـراکه بیشتر بر جنبه

ه با امنیت شهروندی در ارتبـا  شود کهای متعددی مطرح میها و شاخصپایداری و تداوم جامعه بشری در شهرها مؤلفه

وسـعه پایـدار، تعنوان بعد جدیدی از امنیت، برای رسیدن به پایداری در شهرها در مسـیر است. امنیت پایدار شهروندی به

یـدار بـه دنبـال که با نگرش سنتی امنیت تفاوت دارد. امنیت پا داده استهای مختلفی را در درون خود جایابعاد و مؤلفه

محیطی، از بـین بـردن فقـر و های ناامنی با گسترش رفاه و آسایش، توجـه بـه مسـائل زیسـتن بردن ریشهحل و از بی

 نابرابری، عدالت و... هست.

و ابعـاد مختلـف اقتصـادی، اجتمـاعی،  شـدهخارجی فیزیکی و محسوس هاجنبهاز حالت اولیه و  در شهرهامفهوم امنیت 

اسـت امروزه امنیت در شهرها شامل تمامی مفاهیم اجتماعی و اقتصادی  کهیطوربهاست،  درگرفتهفرهنگی و سیاسی را 

 هیـپای است کـه بـر اجامعه(. پایداری و مفاهیم ترکیبی آن مانند امنیت پایدار ناظر بر درک 28: 1393سرور و همکاران،)

 ،پوری)احمد شودیمباهم توجه  سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و... در کنار یکدیگر و تعامل مؤثرآن، به همه عوامل 

میزانـی بـرای سـنجش  عنوانبـهشـهری  گذاراناستیس(. استفاده از مفهوم امنیت انسانی در شهرها و توس  40: 1389

در  روزمـرهتوسعه شهری، ارائه خدمات شهری و الگوهای زنـدگی  هایزیربرنامهاست؛ و نبود آن در  هابرنامهموفقیت در 

ی نابرابر اقتصـادی و اندازهاچشم ریگچشمکه نتیجه آن، رشد  کندیمی مواجهه ریگچشممشکالت  فضاهای شهری را با

با  1394خانقاه و همکاران، سال  عسگری ی مشابهی توس  اصغرهاپژوهش (.Bollens,2008:36) ی استنینشهیحاش

 فرهنگـی نقـش بـه پژوهش در اینصورت گرفته است؛  "مریوان شهرستان پایدار امنیت در مردم فرهنگی نقش"عنوان 

 ایـن در را مردمـی نهادهـا نقش است شده سعی که ایگونهبه شده است،پرداخته مریوان شهرستان پایدار امنیت در مردم

 ایـن وجودبـااین .اسـت شدهاستفاده 1مالینوفسکی برونیسالو کارکردگرایی نظری مکتب از راستا این در .دهند نشان زمینه

 آن بـر عالوه. تشریح نکرده است را شهری پایدار امنیت و نپرداخته پایدار امنیت از دقیقی و کامل مفهوم ارائه به پژوهش

 مفهوم به توجه با و بیشتر است عوامل این کهدرصورتی است؛ کرده بیان مورد چند در خالصه را پایدار امنیت اصلی مؤلفه

بـا  1393لطفـی و همکـاران، سـال  میرمحمود رضا  .نشده است دارد که به آن پرداخته نیز محیطیزیست جنبه پایداری

؛ در ایـن "(سیستان روستایی مناطق: موردی مطالعه) پایدار امنیت بر مرزی روستایی هایسکونتگاه اثرات تحلیل"عنوان 

 وجـود نسیستا مرزی روستایی هایسکونتگاه زمینه در که آبی منابع کمبود و اقتصادی بد وضعیت و توسعه پژوهش عدم

 شدهتخلیه نواحی این جمعیت آن تبعبه که. گرددمی منجر مرزنشینان جمعیت مهاجرت به و بوده فقر و بیکاری زمینه دارد

، بـا عنـوان 1390شـکوری و همکـاران، سـال  ابوالفضـلگردد. می مناطق این امنیت کاهش باع  باز خود نوبهبه این و

 پایـدار امنیت اسالمی ایرانی نوعیبه و بومی الگوی ؛ در این پژوهش بر"ایران اسالمی جمهوری در پایدار امنیت الگوی"

 کـه طورهمـان. دانـدیم الگو این اصلی هایمؤلفه را دینی تربیت و توحید اسالم، راستا این در دارد؛ تأکید ایران.ا.ج برای

 مسـئله بـه ارزشـی و جانبـهیک دیـد ؛است کرده استفاده جابجا ملی امنیت با را پایدار امنیت پژوهش این است مشخص

غالمعلی خمر . است نداشته پایدار امنیت سازیمفهوم راستای در بنیادی و نظری مطالعات طورهمین و داشته پایدار امنیت

 ایـن ؛ هدف"شهروندان خواست برتأکید  با زابل شهر ملت پارک پایدار امنیت بررسی"، با عنوان 1393و همکاران، سال 

                                                           
1 . Bronisław Malinowski 
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 همچـون هاییشـاخص با را امنیت. موردسنجش قرار دهد زابل شهر ملت پارک در را پایدار امنیت  که است این پژوهش

 ازنظـر هـا،پوشکف بررسی و نظافت و بهداشت رفاهی، امکانات سبز، فضای بصری ادراک مکان، کنترل شهری، مبلمان

 و شهرسـازی دیـد از پـژوهش این در پایدار امنیت مفهوم است مشخص که طورداده است. همان قرار موردسنجش مردم

 جنبـه از پایـدار امنیـت طـورهمین و. اسـت نشـده ذکـر واقعبه پایدار امنیت درست معنای و قرارگرفته موردتوجه کالبدی

توسـعه پایـدار و امنیـت "در پژوهشـی بـا عنـوان  2007و همکاران در سـال  1بلینس. است داده قرار تأکید مورد فیزیکی

عه پایدار را در جهت و رسیدن به امنیت جهانی بررسی کرده است، به عبارتی امنیت پایـدار را نـوعی امنیـت توس "جهانی

که جامعیـت جهـانی داشـته یعنی امنیت پایدار در راستای توسعه پایدار شکل خواهد گرفت درصورتی داندیمشمول جهان

در  2010و همکـاران در سـال  2یـد قـرار داده اسـت. هادسـونباشد. این مقاله امنیت پایدار را  از دید اقتصادی مـورد تأک

محیطی در امنیـت این پژوهش تأکید بر امنیت زیست "امنیت اکولوژی شهری، پارادایم جدید شهری"پژوهشی با عنوان 

امنیـت های امنیت پایدار در نظر نگرفته است، نکته این مقاله توجه به بح  پایداری در مفهـوم شهری دارد و سایر مؤلفه

دانـد و محیطی میکنـد. آینـده شـهری را در گـرو امنیـت زیسـتجـدا می هـاپژوهشاست که این مبح  آن را با سایر 

 زیرساخت سازی شهری را در این زمینه مفید ذکر کرده است.

حلیـل نشـده اسـت؛ تدقیـق تعریـف و  صـورتبهاهمیت پایداری در مفهوم امنیت شهروندی این مفهـوم هنـوز  باوجود 

قالـه بـرای معا است. ایـن ی مفهوم امنیت پایدار شهروندی به فارسی و انگلیسی در زمان کنونی دال بر این ادوجوستج

 سـیریتف سـاختاری یسـازمدل بـا را مفهوم این ایجاد عوامل ارتبا  اولین بار مفهوم امنیت پایدار شهروندی را تعریف و

 طوربـهو  انـدداده رد ارزیابی قراربیشتر امنیت پایدار را در مقیاس ملی مودر این زمینه  شدهانجاممطالعات  .کندیم تحلیل

فته از مفهـوم پایدار شهروندی برگر مفهوم امنیت کهیدرصورت؛ اندنکردهعوامل را بررسی  نهیافزاهمدقیق عوامل و ارتبا  

شهر پایدار،  ا تأکید بربعیت شهروند، در مقیاس شهر با مرج این پژوهش، مفهوم امنیت پایدار شهروندی در پایداری است؛

هروندی گیری امنیـت پایـدار شـبنابراین عوامل شکل ؛ردیگیمی شهری موردتوجه قرار هابحرانتوسعه پایدار و مسائل و 

گـذاری در یـزانِ اثرمبرگرفته از ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسان بوده؛ این عوامل ضمنِ مشخص شـدن، بایـد ازنظـر 

یسـتم پیچیـده سبندی شوند؛ و نحوه ارتبا  این عوامل با یکـدیگر بـرای ایجـاد ت پایدار شهروندی، نیز تقسیمایجاد امنی

 .مشخص گرددامنیت پایدار شهروندی 

 

 نظری مبانی

کاربرد عام به معنای رهایی از مخاطرات مختلف است. فرهنگ آکسفورد این واژه را با عبارت زیـر تعریـف  در واژه امنیت

: 1383)کینـگ و مـوری، «شودموجود در معر  خطر نبوده یا از خطر محافظت می کیآنشرایطی که در » :کرده است

 یمنـیااحسـاس  "یا  "احساس آزادی از ترس ". تعاریف مندرج در فرهنگ لغات درباره مفهوم کلی امنیت، بر روی (787

(. در گفتمان جنگ سرد، امنیت به مفهوم حفاظـت 46: 1379ماندل،) ددارندیتأککه ناظر بر امنیت مادی و روانی است،  "

و هنجارهـای  هـاارزشو اصـول،  هـادولتی اساسی، هنجارها، قواعد و نهادهای جامعه بود. این تعریف، نظام هاارزشاز 

 در برابر تهدیدات نظـامی هاآن، شامل حمایت از مردم و تأسیسات و اصول حقوقی عالوهبهی گرفت. دربرمناشی از آن را 

از سایر  تربرجستهی بنیادین بود؛ و نقش نیروی نظامی در تحقق امنیت، هایآزادی و تضمین الزامات اساسی و رنظامیغو 

ی در تفکرات امنیتـی صـورت گرفـت؛ اشهیر(. پس از جنگ سرد، نوعی بازنگری Makinda,2008:329هاست )جنبه

ی از امنیـت تـریغننشد، بلکه تصـویر  هاحکومتی امنیتی هابرنامهاین بازنگری تنها موجبِ افزودن موضوعات جدید به 
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ی نظامی( بود. شناسایی امنیت در راسـتای هاتیمحدودمسبب ناامنی )اجتماعی، سیاسی و  مسائل؛ و دربردارنده تمام ارائه

مـام سـطوح آن تهدیدات را در سطح دولت تصور کرد، بلکه باید ت توانینمتهدیدات متنوع زندگی بشر صورت گرفت که 

(. ایجــاد تحــول و دگرگــونی در مفهــوم امنیــت و Bilgin,2007:31-32) قــرارداد مــدنظررا  هــاگروهزنــدگی افــراد و 

به امنیـت  هاملتبه اشکال مختلفی پدیدار شده است: بس  مفهوم از امنیت  1990، توسعه این مفهوم در دهه گریدانیببه

ی فراملـی، هـا یمح، درواقـعو  الملـلنیبی امنیـت نظـام سـوبهورها ، گسترش مفهوم از امنیت کشـهاگروهاشخاص و 

، تیـدرنهای و انسانی در کنار امنیت نظامی و طیمحستیزمفاهیمی چون امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،  شدنمطرح

ی هـاتحکومی، المللـنیبی ملی به سـمت نهادهـای هادولتتوسعه مسئولیت سیاسی برای تضمین امنیت که عالوه بر 

(. این تحوالت در مفهوم امنیـت، شـامل دگردیسـی اسـت کـه 9: 1393ابراهیمی،است ) افتهیگسترشی و محلی امنطقه

قرار داده است. امنیت شهری  موردتوجه، برای رسیدن به رفاه و آسایش انسانی هایزیربرنامهمرجع و مقیاس امنیت را در 

چنین دگرگونی در مفهوم امنیـت  زادهشهری با مرجعیت شهروند و انسان،  است. امنیت قرارگرفتهنیز در درون این تحول 

 است. به عبارتی امنیت انسانی و امنیت پایدار شهروندی در درون این تحوالت مفهومی شکل گرفت.

 ی مرجـعجابـه تیـاز امن، برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تعریف خود 1994در ادامه تحوالت مفهوم امنیت، در سال 

ی اجتمـاعی و هاجنبـه. رهـایی از آسـیب بـه قـراردادقرار دادن دولت و امنیت ملی، مفاهیم فردی و انسانی را در اولویت 

ی که آزادی از ترس و نیـاز در زنـدگی روزمـره، اشـتغال، اگونهبهی اصلی این مفهوم است. هاجنبهاقتصادی زندگی جزء 

هدف امنیت انسانی حفاظـت از » (.Bollens,2008:36) اندقرارگرفته وستهیپهمبه صورتبهو بهداشت  آموزش، مسکن

ی که با رضایت و کرامت بلندمـدت انسـانی اگونهبهدر برابر تهدیدات شایع و حاد است  هاانسانهسته حیاتی زندگی همه 

 1حبـوب الخلـق(. ابعاد امنیت انسانی در گزارش توسعه سازمان ملل متحد کـه توسـ  م,2003:2Sabina)«سازگار باشد

 (.Human Development Report,1994:24بعد اساسی است) 7دیپلمات پاکستانی ارائه شد دارای 

 
 . ابعاد امنیت انسانی از دیدگاه گزارش توسعه سازمان ملل متحد1جدول شماره 

 شرح ابعاد امنیت انسانی

اسـت و یـا  کار تولیـدی یـا خیریـه واسطهبهبرای افراد  شدهنیمتضدر چهارچوب امنیت انسانی، مستلزم نوعی درآمد اولیه  امنیت اقتصادی
 .شودیممالی عمومی برقرار  نیتأمتوس  شبکه  تیدرنها

 اشند.بی اولیه را داشته غذادسترسی اقتصادی و فیزیکی به  هازمانبدان معنی که همه مردم در همه  امنیت غذایی

 ست.ی اربهداشتیغی زندگی هاسبکو  هایماریبدر برابر  تضمین نوعی حفاظت حداقلی منزلهبه امنیت سالمت

طبیعـی  سـتیز یمحساخت در قبال آن و زوال طبیعت، تهدیدات انسان بلندمدتحفاظت از مردم در برابر تخریب کوتاه و  یطیمحستیزامنیت 
 .هستمشکالت جامعه بشری کنونی  نیترمهمپاکیزه از  آباست. دسترسی به 

 گراخشـونت، افراد چه از سوی دولت خودی چه از سوی دولت خارجی() یکیزیفی هاخشونتشامل حفاظت مردم در برابر  یامنیت شخصی/فرد
 زیآمخشونت جرائم برژهیو تأکیداز کودکان و سالمندان؛ با  سوءاستفادهو عوامل فرو ملی، تجاوز جنسی یا 

ــــی /  ــــت جمع امنی
 اجتماع

دم در برابـر ها و صلح بین جمعـی اشـاره دارد؛ حفاظـت از مـر، خانواده، زبان، سنتامنیت جمعی به شأن و احترام فرهنگی
 در ابعاد گوناگون هاتیاقلی؛ عدم تهدید شدن الهیقبی قومی و هاخشونتو  آورانیزی سنتی هاارزشرواب  و 

، زیآمتخشـون. بازداشـت شـودیمترام گذاشـته اح هاآنی است که در آن به حقوق بشر اولیه اجامعهبیانگر زندگی مردم در  امنیت سیاسی
 .کندیمی و ناپدید کردن مخالفان سیاسی و ... این بعد را تهدید بدرفتار، مندنظامشکنجه 

 

 یانسـانو شخصـیت و هویـت  شدهنیتأمکه در آن نیازهای مادی اولیه انسانی  کندیمامنیت انسانی وضعیتی را توصیف 

نیست کـه تـأمین آن بـرای یـک دسـته از افـراد  گونهنیاباشد.  افتهیتحققگی اجتماعی( شامل مشارکت معنادار در زند)

امنیت انسانی در فضاهای شهری دارای ابعاد  (.26: 1382کارولین، )یی را برای افراد دیگری به دنبال داشته باشد هانهیهز

                                                           
1 . Mahbub ul Haq 
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، ایـن مفهـوم شـودینمدر شهر را شـامل  زیآمخشونت 1وجود یا رهایی از ناامنی و تهدید صرفاً کهیطوربهمتعددی است، 

. تهدیـد سـاختاری در شودیمکه باع  ایجاد و ابقاءِ ضعف و محرومیت شهری  2شامل یک نوع تهدید/ خشونت ساختاری

و موجب توزیع نابرابر قدرت و حتی امید به زنـدگی در فضـاهای  شودیمی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایجاد هاستمیس

و منـافع شخصـی  هاسـازمانتوسـ   جادشـدهیای هـاتیمحرومی، تبعـیض و برداربهره. اشکال مختلف شودیمشهری 

 تـوانیمتقسیمات دائمی نابرابر اقتصادی و اجتماعی را در شهر ایجاد کنـد؛ امنیـت انسـانی در شـهر را  تواندیمقدرتمند 

مسـئله نـاامنی در جهـان،  حـلراهبهتـرین  تـوانیمرهایی از ترس و نیاز شهروند تعریف کرد. رهایی از تـرس و نیـاز را 

ی از حقـوق خصوصـی و امجموعـهمفهوم شـهروند نـاظر بـه  (.Bollens,2008:36) در شهروندان دانست خصوصبه

یـک پایگـاه و نقـش اجتمـاعی مـدرن و فراگیـر،  عنوانبـهعمومی است که بر رواب  اجتماعی حاکم اسـت. شـهروندی 

حقوق و وظایف برابر همگانی، ناظر به احساس تعلق اجتماعی به جامعه و مـؤثر در مشـارکت از  وستهیپهمبهی امجموعه

تمام اعضای جامعه از مزایا، منابع و امتیازهای فـارغ از تعلقـات نـژادی،  منصفانههمگانی، به همراه برخورداری عادالنه و 

  (.56: 1383قومی، طبقاتی، فرهنگی و مذهبی است)توسلی و نجاتی حسینی، 

 

 های اصلی جوامع پایدار و ناپایداریژگیو. 2جدول شماره 
 جوامع ناپایدار جوامع پایدار معیار

سیعی از وکه طیف  بلندمدتآن با تعهدات  شدنساختهاز پایه و  رشد اقتصادی
اقتصادی را  یهاتیفعال با مرتب  کارگزاران و عاملین و کارگران
 .شودیمشامل 

، مدتکوتاه، ریپذبیآسی شغلی، هافرصتوابسته به توسعه، فقدان 
 شدهمیتقسناامن و 

 جامعـه، نـامزدی بلندمـدتجامعه و شـهروندان فعـال، نظـارت  شهروندی
 و سالم شهروندان، سرمایه اجتماعی قوی مؤثرسیاسی 

کت جامعه و شهروندان منفعل و وابسـته، کمبـود مالکیـت و مشـار
 ی اجتماعیهاهیاسرماجتماعی، سطح پایین فعالیت اجتماعی و 

اتژیک، ی پاسـخگو، تعـادل اسـترهاسـتمیسنماینده مدار، دارای  نحوه حکومت
به  نظرات پایین ی سیاسی باال به پایین با گنجاندناندازهاچشم
 باال

ی هااسـتیسی حکومتی بسته و غیـر پاسـخگو، فقـدان هاستمیس
ــم ــتگی  ریگچش ــایی، وابس ــدشیبفض ــه  ازح ــافرمب ــل ه ی منفع
 ی،زیربرنامه

یـت و و نیـروی کـار، اهم هـامهارتی از اگسـتردهوجود طیف  ی جامعههایژگیو
، ی جامعـهو اجتمـاعی قـومی هـاتیظرفاحترام قائل شدن بـه 

محـور  اقتصادی و امکانات اجتماعی، محله ازنظرجامعه متعادل 
 بودن

و  هـاگروهعدم مهارت در نیـروی کـار، کمبـود جمعیـت، جـدایی 
 لهی زیاد اقتصادی، ناسازگاری از محهافاصله، هاتنوع

معماری متنوع، فضاهای عمـومی در دسـترس، تـراکم شـهری  ی شهریهایطراح
 لهاد محو ایج خودمدارباالتر با طیف وسیعی از امکانات، جوامع 

 دسـترسرقابلیغ، شـدهبستهمعماری یکنواخت، فضاهای عمـومی 
 ، توسـعهبودن طیف امکانات برای همه، پراکندگی مراکـز شـهری

 بیرونی وسیع شهر

 در حد گسـترده، شدهاستفادهاستفاده مجدد از مواد و محصوالت  ابعاد محیطی
عمـومی، افـزایش  ونقلحملباال بودن میزان استفاده از وسایل 

 عمومی ونقلحملکیفیت 

 ونقـلحملنبود سیستم کارآمد بازگشت، وابستگی به ماشین، نبود 
 و گسترده تیفیباکعمومی 

فاصـله  ی جذاب، کیفیت باالی زندگی، تعادل درها یمحدارای  یت زندگیکیف
 ی اجتماعیهاگروهکیفیت زندگی بین 

ی هاگروهی از اگستردهپایین بودن کیفیت زندگی و فشار بر طیف 
 اجتماعی

ـــق و  ـــت، تعل هوی
 ایمنی

بـین  حس هویت و تعلق اجتماعی باال، تساهل، احترام و تعامـل
ای ی متنـوع، سـطح پـایین جـرم و رفتارهـهانهیزمافراد دارای 
 یضداجتماع

بـودن تنـوع،  تحملرقابلیغی محلی، هایهمبستگفقدان فرهنگ 
 سطح باالی اختالس جرم و ترس

 (Raco,2007:307)منبع: 
 

افـزایش  منظوربهمفهوم امنیت شهروندی را حفاظت از آزادی هر فرد  UNDPی توسعه شهروندی المللنیبگزارش نهاد 

(. در نظریات امنیت پایدار، کیفیت زنـدگی، محـور مباحـ  UNDP,1994:81-82کرده است )اه و شأن وی تعریف رف

                                                           
1 . Threat 

2 . Structural violence 
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، رونیـازابه حقوق شهروندی احتـرام بگذارنـد.  هادولتو این مفهوم، به دنبال شرایطی است که در چهارچوب آن،  هست

ی را تصور کرد که فقر و اچرخه توانیمهروندان است و کاهش فقر، بیکاری و برابری ش جهیدرنتتوسعه و پایداری امنیت 

 ی در جامعـه شـودثبـاتیبی و افتگینتوسـعهی مرتب  با امنیت انسانی، منجر به ناامنی و نـاامنی منجـر بـه هامؤلفهسایر 

(chandler,2007:12.) 

 

 های امنیت در ادبیات امنیت ملی و امنیت پایدار های مؤلفهیبررس .3شمارهجدول 

 امنیت پایدار امنیت ملی های امنیتؤلفهم

 جامعه دولت مرجع

 های برابرایجاد فرصت سرزمین یا نهاد موضوع

 تبعیض هجوم خارجی یا شورش داخلی منبع

 های اخالقی و اجتماعیشبکه نظامیان کارگزار

 تسهیلگری گیری استراتژیکتصمیم نقش نخبگان

 بالندگی و رهایی بخشی بقاء دغدغه

 پذیری داخلیآسیب تهدید خارجی لویتاو

 فرصت تشریفات المللیهنجارهای بین

 توزیع فرصت نظم دغدغه دولت

 بازدارندگی و ترغیب وادارسازی روش تولید امنیت

 (40: 1390زاده و کرمی، منبع: )عباس

 

جعیـت انسـان/ هر بـا مرشـمقیاس  امنیت پایدار برگرفته از مفهوم پایداری است؛ امنیت پایدار شهروندی این مفهوم را در

. امنیـت پایـدار دهـدیمقـرار  موردتوجهی شهری هابحرانبر فضاهای شهری، توسعه پایدار و مسائل و  تأکیدشهروند با 

 ، هسته اصـلیتوان رهایی از ترس و نیازِ انسانِ ساکن در شهر تعریف کرد، رهایی که ضمنِ تداوم داشتنیمشهروندی را 

 جهیدرنت انسانی است. ی رفاه و آسایش و حف  کرامتریگشکلیجه آن و نتدگی شهروند را شامل شود؛ و ابعاد مختلف زن

رد کـه وند تعریـف کـامنیت انسانی در فضاهای شهری با مرجعیت انسان شهری/ شهر توانیمامنیت پایدار شهروندی را 

 یتـی و... در کنـارهنگی و امنسیاسی، اجتماعی، فر رمؤثمانند مفاهیم ترکیبی با پایداری دارای دوام بوده و به همه عوامل 

 یکدیگر و تعامل باهم، توجه دارد.

 
 مدل مفهومی پژوهش .1 شکل شماره
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 پژوهش روش

کـه  برای ایجاد امنیت پایدار شهروندی اسـت رگذاریتأثاین پژوهش بنیادی و کاربردی است؛ مرحله اول شناسایی عوامل 

عامـل  7ی نظری پـژوهش و مبانابعاد امنیت انسانی در گزارش توسعه سازمان ملل متحد  در این راستا با توجه به عوامل

ی امنیـت ریگشکلدر  رگذاریتأثعوامل  عنوانبهاجتماعی، شخصی/فردی، سیاسی، اقتصادی، غذایی، بهداشتی و محیطی 

ی هاشـاخصیـک از عوامـل، است. در ادامه برای مشخص شدن ویژگی و ابعـاد هـر  شدهگرفتهپایدار شهروندی در نظر 

ی سـازمدلاست. برای تفسیر و مشخص کردن ارتبا  بین عوامل و مشخص کردن نقـش هریـک، از  شدهفیتعردقیقی 

 ژهیوبـه ،هاسـتمیس طراحـی یهـاروش از یکـی تفسـیری سـاختاری یسـازمدلاسـت.  شـدهاستفاده 1ساختاری تفسیری

 رایانه ریاضیات، از یریگبهره با که است رویکردی تفسیری، اختاریس یساز. مدلاست اجتماعی و اقتصادی یهاستمیس

 توسـعه و معرفـی "2وارفیلد" توس  رویکرد این. پردازدیم پیچیده و بزر، یهاستمیس طراحی به متخصصان، مشارکت و

 یسـازمدل ،رواقـعد .(257: 1395آذر و همکاران،بود ) میسون جورج دانشگاه در سیستمی علوم دانشمند وارفیلد. شد داده

 بـر اهمیـت مختلـف سطوح در کیفی متغیرهای آن در که است موضوعاتی برای کارا و مؤثر روشی ساختاری - تفسیری

 را مسـئله کیفـی متغیرهـای بـین یهایوابسـتگ و ارتباطات روش، این از استفاده با توانیم و داشته متقابل آثار یکدیگر

 روش مطلـوب اسـتقرار در اصـلیگام سـه ،رونیـ. ازا(Ruiz & Cambra,2011:93) کـرد ترسـیم و تحلیـل کشف،

 بـین مفهـومی رابطه تعیین. 2 کیفی؛ متغیرهای شناسایی. 1: ازاند عبارت که است حیاتی ساختاری - تفسیری یسازمدل

اکبـری،  و حسـینیموردمطالعـه ) کیفـی متغیرهای تعامالت شبکه ترسیم. 3 ؛ISM از استفاده با مدنظر کیفی متغیرهای

 .ردیگیممراحل زیر شکل ساختاری تفسیری در  یسازمدل طراحیمراحل  (.363 :1393

 

 (SSIM)3 یساختار خود تعاملی ماتریس آوردن دست به 

شوند. آنگـاه روابـ  که در سطر و ستون اول آن متغیرها به ترتیب ذکر می عوامل استاین ماتریس یک ماتریس به ابعاد 

 و بحـ  اسـاس بـر سـاختاری یتعامل خود ماتریس(. 63:1389،تیزروشود )نمادهایی مشخص می توس  ی عواملدودوبه

 بـر کارشناسـان و خبرگـانازنظـر  که است شنهادشدهیپ رواب  نوع تعیین برای. شودمی تشکیل متخصصان گروه نظرات

 ,Singh et al)  ازجمله طوفان مغزی و تکنیک گروه اسمی و غیره استفاده شـود مدیریتی، مختلف هایتکنیک اساس

 :کرد استفاده زیر نمادهای از توانیم رابطه نوع تعیین برای(. 34 :2003
 

 روابط مفهومی در تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری .4جدول شماره

 مفهوم نماد نماد

V I  منجر بهj  (ستون به منجر سطر. )شودمی 

A J  منجرi  (سطر به منجر ستون. )شودمی 

X  رابطه دوطرفهi  و j وجود دارد 

O .رابطه معتبری وجود ندارد 

 

 4رسی اولیهبه دست آوردن ماتریس دست 

توان به ماتریس دستیابی رسید. ایـن قواعـد در جـدول به اعداد صفر و یک می SSIMبا تبدیل نمادهای رواب  ماتریس 

 (.Thakkar et al,2007است ) شدهانیب زیر

                                                           
1 . interpretive structural modelling (ISM) 

2 . Warfield,j.n. 

3 . structural self interaction matrix 

4 . reachability matrix 
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 نحوه تبدیل روابط مفهومی به اعداد  .5شمارهجدول 

 iبه  j J  به   i نماد مفهومی

V 1 0 

A 0 1 

X 1 1 

O 0 0 

 

 رسی نهاییسازگار کردن ماتریس دست

 kباید منجـر بـه  iشد، آنگاه  kمنجر به  jو  jمنجر به  iبین عوامل نیز بررسی شود؛ اگر  یریپذدر این مرحله باید انتقال

 صـورتنیبد کردنـد فادهاست سازگاری ایجاد برای ریاضی قوانین از همکاران و هوآنگ (.Thakkar et al,2007) شود 

اید طبق قاعـده ب ماتریس رساندن توان به عملیات البته،. است K≥1رساند و ( میK+1) توان به را دستیابی ماتریس که

 (. 2003:35t al,eSinghباشد )( 1+1=1,1×1=1) 1بولیَن

 

 2و تشکیل ماتریس مخروطیعوامل  سطح تعیین

 مجموعـه. شـودمی تعیـین عامـل هـر بـرای ازیـنشیپ مجموعه و رسیتمجموعه دسعوامل برای تعیین سطح و اولویت 

شـامل  ازیـنشیپ هـا رسـید و مجموعـهتوان بـه آنمی عامله از طریق این ک شودمی عواملی شامل عامل هر دسترسی

وامل همه ع ازینشیپ و رسیرسید. سپس اشتراکات مجموعه دست عاملتوان به این ها میشود که از طریق آنمی عواملی

عنوان سـطح بـاال در جموعه اشتراک آن عامل )عوامل( بـهمبا  رسیشود و در صورت برابر بودن مجموعه دستتعیین می

ر شود. پـس از شود. برای به دست آوردن سایر سطوح باید سطوح قبلی از ماتریس جدا گردند و فرآیند تکرانظر گرفته می

شـود می طی نامیـدهیب سطوح مرتب کرده، ماتریس جدید، ماتریس مخروتعیین سطوح دوباره ماتریس دریافتی را به ترت

(Thakkar et al,2007:35.) 

 

 نمودار رسم

 شدهحاصل ماتریس از استفاده با. کنیممی مرتب پایین به باال از آمدهدستبه اولویت طبق را ارهایمع سطح، اساس بر ابتدا

 به i از ایرابطه اگر. شودمی رسم خطو  و هاگره وسیلهبه ساختاری مدل سطوح، اساس بر شدهمرتب دریافتی ماتریس از

j از پیکانی با دارد، وجود i به j شود.می مشخص  

 

 MICMAC لیوتحلهیتجز

منبع این تحلیل جدول ماتریس نهایی  .متغیرهاست وابستگی و تشخیص و تحلیل قدرت نفوذ لیوتحلهیهدف از این تجز

 وابستگی و هدایت قدرتبرحسب عوامل  تحلیل این در .شده استمشخصو وابستگی عوامل  که در آن قدرت نفوذ است

نسبتاً  عواملاین  ؛: که دارای قدرت هدایت و وابستگی ضعیف هستندخودمختار عوامل -1: شوندمی تقسیم دسته چهار به

که دارای قدرت هدایت  :وابسته ملعوا -2؛ غیر متصل به سیستم هستند و دارای ارتباطات کم و ضعیف با سیستم هستند

 ریغ عوامل : که دارای قدرت هدایت زیاد و وابستگی زیاد هستند. اینعوامل پیوندی -3 ؛کم، ولی وابستگی شدید هستند

توانـد بازخورد سیستم نیـز می تیقرار دهد و درنها ریتواند سیستم را تحت تأثها میهستند، زیرا هر نوع تغییر در آن ستایا

 ,Ravi: که دارای قدرت هدایت قوی، ولی وابستگی ضعیف هسـتند )مستقل عوامل  -4؛ را دوباره تغییر دهد واملعاین 

                                                           
1 . Boolean 

2 . Conical matrix 
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2005:14.) 

 

 هایافته و بحث

وندی و ایـدار شـهرپامنیت پایدار شهروندی مفهومی پیچیده و چندبعدی است؛ با بررسی ادبیات نظری و مفهـوم امنیـت 

گیری امنیـت پایـدار عنوان عوامـل مـؤثر در شـکلعامـل بـه 7ورد امنیت انسـانی، طور گزارش سازمان ملل در مهمین

رای شـرح عوامل نیز بـ ی تهدیدکننده اینهاشاخصشهروندی مورداستفاده قرارگرفته است. پس از شناسایی این عوامل، 

. شـودیمی تشـکیل تاربهتر عوامل آورده شده است. برای طراحی مدل ساختاری تفسیری ابتدا ماتریس خود تعاملی ساخ

 .شودیمشکیل ت O,X,V,Aاین ماتریس با مقایسه زوجی متغیرهای مسئله توس  کارشناسان و با به کار بردن حروف 

و همکـاران،  1لـی) شـده اسـتنفـر انتخاب 20-14شده معموالً بین مقاالت بررسی ISMکننده در تعداد خبرگان شرکت 

 5؛ چـاران2009، 4، پنـدی و گـرج2008و همکـاران،  3؛ رامش2013، 2و المسالمی؛ هچیچا 2010؛ فیسال و همکاران، 2010

تن از خبرگان و کارشناسان امنیت و مسـائل شـهری  30(. با در نظر گرفتن معیارهای یادشده درنهایت 2008و همکاران 

 ؛شـدهگرفتهلیه در نظر و تشکیل ماتریس او گریکدو مراکز پژوهشی برای مشخص کردن ارتبا  عوامل با ی هادانشگاهدر 

ی امنیـت پایـدار شـهروندی ریگشـکلحالت رواب  مفهومی عوامل  4بنابراین ماتریس خودتعاملی ساختاری با استفاده از 

 تشکیل شد.

 

 ی امنیت شهروندیهاشاخصعوامل و 

 هاصشـاخاسـت. ایـن  شـدهمشخصی دقیقی تعریف و هاشاخصبرای مشخص شدن ویژگی و ابعاد هر یک از عوامل، 

ی عوامـل بـا هاشـاخص؛ تر اسـتگسـتردهحاصل تجزیه عوامل و مطالعات نظری پژوهشگران این مقالـه در پژوهشـی 

 .دینمایم ترواضحرا  هاآنمشخص کردن ابعاد عوامل، چگونگی ارتبا  بین 
 

 ی امنیت پایدار شهروندیریگشکلی هاشاخصعوامل و  .6شمارهجدول 

 ی تهدید این عاملهاشاخص عوامل امنیت شهروندی

ی، عـدالتیبی سـنتی، هـافرهنگو  هـازبانی قومی، فروپاشی خانواده، نابودی سازپاکی و کشنسلتبعیض و تضاد قومی،  اجتماعی
والیـد، نـر  پـایین م به معلم، هویت اجتماعی، آموزدانشموزشی، تعداد مدارس، نسبت آ-نر  باالی موالید، عدالت اجتماعی

 مدی نظام آموزشی و تناسب آن با نیازهای شهریمیزان سواد، کارآ

ی نسـبت اربـدرفتی و قاچاق انسان، داربردهاز زنان و کودکان،  سوءاستفادهخشن، قاچاق مواد مخدر، خشونت و  جرائمنر   شخصی / فردی
 ی از حقوق انسانیمندبهرهیی، زلزله، سیل، کرامت انسانی، رباآدمبه زنان و کودکان، کودک ربایی، 

 بردکـاروع، قدرت مشروع، حقوق بشر، حقوق مشر مندنظامعلیه حقوق انسانی، نقض  مندنظامفشارهای حکومتی، خشونت  سیاسی
 ی قدرت، ثبات سیاسی، احزاب، مشارکت و پاسخگوییرقانونیغ

 رخ یـزد ، تعداد افـرازمدتادرمالی بخش عمومی، بیکاری  نیتأمی ایمنی با هاشبکهی شغلی، نبود ثباتیبنبود شغل مولد،  اقتصادی
ی رفـاهی و هاتاسیساسب، فقر، نوع و میزان یارانه دولتی، رضایت و اطمینان از درآمد، عدالت اقتصادی، رشد اقتصادی من

 وجود درآمد پایه و مطمئن برای افراد

ن توان خرید ه غذا، فقدابفیزیکی ی دسترسی ناکافی به منابع، توزیع ناعادالنه غذا، عدم دسترسعدم برخورداری از خوراک،  غذایی
 یسالخشکو 

حیات، نبود آب آشـامیدنی سـالم، آلـودگی هـوا، عـدم دسترسـی بـه  دکنندهیتهدی هایماریبی مسری و انگلی، هایماریب بهداشتی
 ،ریپذبیآسـی هـاگروه، عدم توان مـالی سـالمت، ناکـافی بـودن دارو، تعـداد هیسوءتغذی سالمتی، هامراقبتتسهیالت و 

                                                           
1 . Lee 

2 . Hachichal & Elmsalmi 

3 . Ramesh 

4 . Pandey & Garg 

5 . Charan 
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 بهداشتی -ی درمانی هانهیهزی رفاهی برای هاارانهی

ی هـایدگآلوی هوا، اثـر یی، از بین بردن فضای سبز، آلودگزاابانیب، زیحاصلخکاهش دسترسی به آب سالم، کاهش اراضی  محیطی
 ی فرسوده و ناامنهابافتشیمیایی و خاک و آب کشاورزی و آب آشامیدنی، 

 

 عاملی ساختاریماتریس خود ت .7شمارهجدول 

عوامل ایجاد امنیت 
 پایدار شهروندی

شخصی  سیاسی اقتصادی غذایی بهداشتی محیطی
 فردی

 اجتماعی

 - X V X A A V اجتماعی

  - A A A A A شخصی/فردی

   - V O O X سیاسی

    - O V V اقتصادی

     - O X غذایی

      - X بهداشتی

       - محیطی

 

( دو 8ل شـماره شده، به ماتریس دسترسی اولیه )جـدوخود تعاملی ساختاری با توجه به قوانین گفته در مرحله بعد ماتریس

 .شودیمارزشی صفر و یک تبدیل 
 

 ماتریس دسترسی اولیه .8شمارهجدول 

عوامل ایجاد امنیت 
 پایدار شهروندی

شخصی  سیاسی اقتصادی غذایی بهداشتی محیطی
 فردی

 اجتماعی

 1 1 0 0 1 1 1 اجتماعی

 0 0 0 0 1 0 0 شخصی/فردی

 0 0 1 1 1 1 1 سیاسی

 1 1 1 1 1 1 0 اقتصادی

 1 1 0 0 1 1 0 غذایی

 1 1 0 0 1 0 1 بهداشتی

 1 0 0 0 1 1 1 محیطی

 

شـکیل تدی، ماتریس دسترسـی نهـایی ی امنیت پایدار شهرونریگشکلپذیری عوامل در گام بعدی با دخیل نمودن انتقال

ذ هـر . قـدرت نفـوشودیمماتریس قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر عامل در برابر عوامل دیگر مشخص  . در اینشودیم

ی کـه از ز جمـع عـوامل. میزان وابستگی یک عامـل ادیآیمعامل از جمع تعداد عوامل متأثر از آن و خود عامل به دست 

امـل گر ایـن اسـت کـه عل ماتریس نهـایی نشـان. نتایج حاصل از جدودیآیمو خود عامل به دست  ردیپذیمتأثیر  هاآن

اسـت کـه  MICMACاقتصادی بیشترین تأثیر و عامل شخصی/فردی کمترین تأثیر را دارد. این جدول مبنـای تحلیـل 

ی ی و الگـوی مـدیریت شـهرزیربرنامـهی مفهوم امنیت پایدار شهروندی را برای طراحـی ریگشکلعوامل اصلی و مهم 

 .کندیممشخص 
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 ماتریس دسترسی نهایی .9شماه  جدول

 قدرت نفوذ (7محیطی ) (6بهداشتی ) (5غذایی ) (4)اقتصادی (3سیاسی ) (2شخصی/فردی ) (1اجتماعی ) عوامل 

 5 1 1 1 0 0 1 1 (1اجتماعی )

 1 0 0 0 0 0 1 0 (2شخصی/فردی )

 5 1 0 0 1 1 1 1 (3سیاسی )

 6 0 1 1 1 1 1 1 (4اقتصادی )

 4 0 1 1 0 0 1 1 (5غذایی )

 4 1 1 1 0 0 1 0 (6بهداشتی )

 4 1 1 0 0 0 1 1 (7محیطی )

  4 5 4 2 2 7 5 میزان وابستگی

 

 هرکدامای دل نهایی به ازشود. برای تعیین سطح متغیرها در م بندیدستهماتریس دسترسی نهایی باید به سطوح مختلف 

رهـای کـه اشـتراک . در نخستین جدول شاخص یا متغیدشومیسه مجموعه خروجی، ورودی و مشترک تشکیل  هاآناز 

، شـوندمیترک محسـوب مجموعـه مشـ عنوانبـه مراتبسلسـلهاسـت، در فرآینـد  یکـیآنمجموعه خروجـی و ورودی 

طح از فهرسـت سز شناسایی باالترین این متغیرها در ایجاد هیچ متغیر دیگری مؤثر نیستند. آن متغیرها پس ا کهطوریبه

هش سطوح . در این پژویابدمی. این تکرارها تا مشخص شدن سطح همه متغیرها ادامه شودمیا کنار گذاشته سایر متغیره

 هـاآنکـه مجموعـه خروجـی و مشـترک  عوامل امنیت پایدار شهروندیاست.  آمدهدستبهجدول  هدر سعوامل گانه سه

 .گیردمیتفسیری قرار  مدل ساختاری مراتبسلسلهیکسان باشند، در باالترین سطح از  کامالً
 

 ی عوامل ایجاد امنیت پایدار شهروندی سطح یکبندسطح .10شماره جدول 

 سطح مجموعه مشترک مجموعه ورودی مجموعه خروجی عوامل ایجاد امنیت پایدار شهروندی

  1،5،6،7 1،3،4،5،6،7 1،5،6،7 اجتماعی

 1 2 1،2،3،4،5،6،7 2 شخصی/فردی

  3،4 3،4 1،2،3،4،5،6،7 سیاسی

  3،4 3،4 1،2،3،4،5،6،7 اقتصادی

  1،5،6،7 1،3،4،5،6،7 1،2،5،6،7 غذایی

  1،5،6،7 1،3،4،5،6،7 1،2،5،6،7 بهداشتی

  1،5،6،7 1،3،4،5،6،7 1،2،5،6،7 محیطی

 

طح تمـام عناصـر س، این عمل تا زمانی که گرددیماز سایر عوامل جدا و حذف  2شدن باالترین سطح عامل  با مشخص

 گردد.ست، تکرار میاگونه که در جداول زیر مشخص مشخص شود همان
 

 ی عوامل ایجاد امنیت پایدار شهروندی سطح دوبندسطح .11شماره جدول 

 سطح مجموعه مشترک مجموعه ورودی مجموعه خروجی عوامل ایجاد امنیت پایدار شهروندی

 2 1،5،6،7 1،3،4،5،6،7 1،5،6،7 اجتماعی

  3،4 3،4 1،3،4،5،6،7 شخصی/فردی

  3،4 3،4 1،3،4،5،6،7 سیاسی

 2 1،5،6،7 1،3،4،5،6،7 1،5،6،7 اقتصادی

 2 1،5،6،7 1،3،4،5،6،7 1،5،6،7 غذایی

 2 1،5،6،7 1،3،4،5،6،7 1،5،6،7 بهداشتی

 2 1،5،6،7 1،3،4،5،6،7 1،5،6،7 محیطی
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 طح سهی عوامل ایجاد امنیت پایدار شهروندی سبندسطح .12شمارهجدول 

 سطح مجموعه مشترک مجموعه ورودی مجموعه خروجی عوامل ایجاد امنیت پایدار شهروندی

 3 3،4 3،4 3،4 سیاسی

 3 3،4 3،4 3،4 اقتصادی

 

. عامـل شـودیمسـطح تشـکیل  3گیری مفهـوم امنیـت پایـدار شـهروندی از عوامل شکل کندیمجداول فوق مشخص 

ر داقتصـادی  وغذایی، بهداشتی و محیطی در سطح دوم و عوامل سیاسی  شخصی/فردی در سطح اول؛ عوامل اجتماعی،

ی ریپذانتقالا حذف بتوجه به سطح عوامل و ماتریس دسترسی نهایی، یک مدل اولیه رسم و  . باردیگیمسطح سوم قرار 

 شـدهطح تشکیلآمده از سه سدستطور که مشخص است مدل نهایی به. هماندیآیمدر مدل اولیه، مدل نهایی به دست 

. باشـندیم ایر عوامـلسـاست. عواملی که در سطوح باالتر هستند از تأثیرگذاری کمتری برخوردارند و بیشتر تحت تـأثیر 

شخصی و فردی  اند و بیشترین تأثیر را روی عوامل دیگر دارند. عاملعوامل سیاسی و اقتصادی در سطح پایین قرارگرفته

 وامل است.ز سایر عدر باالترین سطح کامالً متأثر ا
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 MICMAC تحلیل

میزان نفوذ و وابستگی هر یک از عوامل  9شده است. با توجه به جدول شماره بندیگروه طبقه 4در این مرحله عوامل به 

مـل( سـطر و سـتون عا 7عوامـل )که به تعـداد  شودیمحلیل جدولی طراحی شده است. برای این ت گریکدارتبا  با ی در

ی به عبـارت. دارا است داشته باشد. هر عامل میزان نفوذ و وابستگی مخصوص در محور سطر )وابستگی( و ستون )نفوذ( را

جدول مشـخص ون دارای دو عدد است، میزان وابستگی در سطر جدول و قدرت نفوذ در ست 9هر عامل در جدول شماره 

 .کندیممشخص  MICMACتقاطع سطر و ستون، جایگاه عامل را در تحلیل  نقطهو  گرددیم

 گونه که از نمودار قدرت نفوذ و( که قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی دارند. آن1 هیناحاولین گروه شامل عوامل خودمختار ) 

( کـه 2 هیاحهستند )ن. در دسته دوم عوامل وابسته اندهنگرفتیک از عوامل در این ناحیه قرار وابستگی مشخص است هیچ

ادی تأثیرگـذار ل عوامـل زیـبه عبارتی برای ایجاد این عام قدرت نفوذ ضعیف اما وابستگی و اثرپذیری باالیی برخوردارند.

ر راخصـی/فردی در ایـن گـروه قـشی سایر عوامل شود. عامل ریگشکل سازنهیزمتواند هستند و خود این عامل کمتر می

دارنـد. عوامـل بهداشـتی، که از قدرت نفوذ و وابسـتگی بـاالیی برخور باشندی( م3 هی)ناح دارد. دسته سوم عوامل پیوندی

گـروه  .کنـدیما متـأثر رغذایی، محیطی و اجتماعی در این دسته قرار دارند؛ هرگونه تغییری در این عوامل سایر عوامـل 

ایجاد  و برای ایینی هستند؛پگیرد. این عوامل دارای قدرت نفوذ باال و وابستگی ( را در برمی4 هی)ناح چهارم عوامل مستقل

 .رار دارندقامنیت پایدار شهروندی ابتدا به این عوامل نیاز است. عوامل اقتصادی و سیاسی در این ناحیه 
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 نمودار قدرتِ نفوذ و وابستگی .3شماره شکل

 

 گیرینتیجه

عنوان یک مفهوم پیچیده و سیستمی نیازمند توجه به عوامل به در فضاهای شهریی امنیت پایدار شهروندی ریگشکل

مختلف و متنوع تأثیرگذار در این مفهوم را دارد. همچنین اثرگذاری و ارتبا  بین این عوامل برای مدیریت فضاهای 

ضمن تعریف مفهوم  شهری و رسیدن به امنیت پایدار شهروندی الزمه اصلی محقق شدن این سیستم است. این پژوهش

ی آن با روش ساختاری تفسیری ارتبا  بین عوامل ریگشکلامنیت پایدار شهروندی و مشخص کردن عوامل تأثیرگذار در 

عامل )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، غذایی، محیطی و شخصی/فردی( از درون  7را نیز مشخص کرده است؛ 

ی امنیت پایدار شهروندی ریگشکلعنوان عوامل اصلی ی بهالمللنیبتبر مطالعات نظری، مفهوم پایداری و اسناد مع

. شودیمشاخص را شامل  64شده است که درمجموع یی مشخصهاشاخصمشخص گردید. برای هر یک از عوامل نیز 

ل سیاسی نتایج مقاله مشخص کرده است که ازلحاظ قدرت نفوذ )میزان تأثیری که هر عامل بر سایر عوامل دارد( دو عام

ی امنیت پایدار شهروندی است. ریگشکلو اقتصادی با باالترین قدرت نفوذ و تأثیرگذاری مبنا و محرک سایر عوامل، در 

کمترین تأثیر را دارد. وابستگی عامل شخصی/فردی به سایر عوامل  1در مقابل عامل فردی و شخصی باقدرت نفوذ 

صورت امنیت در فضاهای شهری با مرجعیت انسان است؛ به عبارتی ی بهای تائید تعریف امنیت پایدار شهروندگونهبه

صورت فردی و مفعول، تحت تأثیر عواملی است که این عامل به که رای؛ زشودیمامنیت انسانی در شهر را نیز شامل 

دفِ سیستم . به عبارتی فرد/شخص خروجی اصلی و هدهدیمکامالً زندگی شخصی و کرامت انسانی را تحت تأثیر قرار 

پیچیده امنیت پایدار شهروندی است. نبود عامل خودمختار که دارای قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی هستند، دال بر ارتبا  

عوامل خودمختار به نحوی باقدرت نفوذ و  که رایزو تأثیرگذاری همه عوامل امنیت پایدار شهروندی با یکدیگر است؛ 

ی پایداری در ریگشکلگونه که پایداری و شرای  . همانشوندیماز سیستم تلقی  وابستگی پایینی که دارا هستند، خارج

گیرد. ی باهم است؛ که با تأکید مؤثر بر همه ابعاد را در برمیریگشکلامنیت تعریف شد الزمه آن پیوستگی عوامل 

یران را به امنیت پایدار نخواهد ی شهری، مدهایزیربرنامهبعدی به مسئله امنیت پایدار شهروندی در بنابراین نگاه تک

عنوان حد وس  عوامل وابسته و مستقل با نگاه سیستمی اجتماعی، بهداشتی، محیطی و غذایی( به) یوندیپرساند. عوامل 

گیری امنیت پایدار شهروندی داشته باشد. به عبارتی برای در شکل تواندیم( باالترین تأثیر را عامل 4و تعداد بیشتر )

هرگونه تغییر  که رایزتوجهی دارند؛ رتقاء امنیت پایدار شهروندی، مدیریت، کنترل و ارتقاء این عوامل نقش قابلایجاد و ا

. عوامل سیاسی و اقتصادی در این مدل زیربنای دهدیمقرار  الشعاعتحتکل سیستم امنیت پایدار شهروندی را  هاآندر 

 طورشروع تحوالت سیستمی نیاز به اصالحاتِ این دو عامل را دارد و همینو برای  اندآمدهحساب هرگونه تغییر و ارتقا به

عوامل را  ٔ همه؛ این دو عامل دهدیمگیری امنیت پایدار شهروندی نشان نقش عوامل مدیریتی و کالن را در شکل
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منیت پایدار شهروندی ایجاد ا محرکهمتأثر کرده؛ و خود کمتر تأثیرپذیر هستند. به عبارتی سیاست و اقتصاد شهری موتور 

عنوان خروجی که عامل فردی/شخصی با بیشترین وابستگی و کمترین نفوذ به دهدیمنشان  MICMACتحلیل  است.

. برای ایجاد تغییر و ارتقاء عامل امنیت شخصی/ فردی همه عوامل دخیل دیآیمحساب سیستم امنیت پایدار شهروندی به

تغییر تأثیر در مفهوم امنیت پایدار شهروندی شود. در مفهوم امنیت پایدار  سازنهیزم تواندیمهستند؛ و خود عامل کمتر 

ی باالی عوامل در ایجاد وستگیپهمبهشهروندی عوامل خودمختار وجود ندارد، این مورد تأکیدی بر سیستمی بودن و 

ی امنیت پایدار شهروندی ریگشکلمفهوم امنیت پایدار شهروندی است. عوامل سیاسی و اقتصادی از عوامل کلیدی 

طور که در مدل مفهومی پژوهش و ادبیات نظری تأکید شده بود که برای رسید به مفهوم پایداری . همانندیآیمحساب به

عامل کل  2ی دقیق الزامی است. درواقع هرگونه عملی در این زیربرنامهنبود فقر، وجود رفاه و آسایش انسانی در سایه 

، تا به شهروندی کندیم. سیاست و اقتصاد با رابطه متقابل امنیت پایدار را شروع کندیمرا متأثر  سیستم و سایر عوامل

شده و تجزیه تحلیل با توجه به عوامل شناسایی و این امنیت تداوم دارد. کندیمبرسد که ازهرجهتی احساس امنیت 

ی مدیریت شهری و سرزندگی اقتصادی هااستیس که توجه بیشتری به شودیمآمده بر روی این عوامل پیشنهاد عملبه

عنوان برای رسیدن به امنیت پایدار شهروندی شود. اشتغال و درآمد پایدار و رسیدن به استاندارهای رفاه و آسایش به

گیری امنیت پایدار شهروندی حائز اهمیت است. این در صورتی است که بدون معلول رابطه سیاست و اقتصاد در شکل

امنیت پایدار شهروندی را در سیستم شهری قرارداد؛ و باید اقدامات اساسی برای حل مسئله  توانینمتصاد عامل اق

 اشتغال و کارآفرینی، از بین بردن نابرابری و فقر صورت بگیرد.
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