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چکیده
امنیت یکی از معیارهای اساسی شهر سالم و توسعه پایدار به حساب آمده و به همین دلیل تملام برنامله
ریزی های صورت گرفته در شهر به نوعی به این مقوله مربوط می گردد .بر این اسلا
دارد با نمونه ای به حجم  033نفر از شهروندان (بر اسا

تققیلح حا لر سلعی

نمونه گیری از جمعیت های پنهان) این شرایط را از

شهر مشهد مورد بررسی قرار دهد .اطالعات مورد نیاز بلا اسلتفاده از اسلناد و ملدارج موجلود و پرسشلگری
میدانی با بهره گیری از پرسشنامه مققح ساخته ،به دست آمده است .برای تجزیه و تقلی و ارائله یافتلههلا از
توابع موجود در نرم افزاهای  GISو تکنیك  TOPSISاستفاده شده است .نتایج نشانگر آن است که احسا
امنیت ارتباط معناداری با سطح توسعه و وجود امکانات رفاهی در مناطح شهرداری داشلته و بله هملین عللت
مناطح  11 ،13 ،9 ،1و  11دارای بیشترین میزان احسا
شرایط احسا

امنیت بوده و این شرایط در مناطح  8 ،7و ثلامن ،در

امنیت نسبی و یا متوسط و مناطح  1تا  6در شرایط امنیتلی نسلبتا نامناسلر قلرار دارنلد .ایلن

شرایط به خوبی با و عیت اسکان غیر رسمی در شهر مشهد و همچنین جلا بله جلایی و اسلکان خانوارهلای
بادرآمد و پایگاه اجتماعی باال انطباق دارد.
کلید واژه ها :امنیت ،احسا

امنیت ،مناطح شهری ،تاپسیس ،مشهد.
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خدمات شهری ،شهرداری مشهد ،منطقه ،0ناحیه1

مقدمه
بی گمان در تمامی جوامع ،دغدغه اصلی حکومت ها تامین امنیت است .چرا که در صلورت توفیلح در
تأمین امنیت از یك سو شایستگی و صالحیت حکومت به اثبات می رسلد و از سلوی دیگلر زمینله جللر
مشللارکت عمللومی بللرای هللر نللوک همکللاری بللا حکومللت و برناملله ریللزیهللای بعللدی فللراهم مللی
شود( http://anthropology.ir/node/11740به نق از کهریزی .)01 :1081،با وجود آن که مسئله تلامین
امنیت تا دهه  1983بیشتر به مسائ مرزی و تهدیدات نظامی مربوط می شد ،از این زملان بله بعلد در کنلار
سایر مقوالت اقتصادی ،سیاسی و  ...مسئله امنیت اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفت.
مفهوم جدید بیشتر در جوامع بزرگ و متراکم به خصوص مادر شهرها اهمیت و جایگاه ویلهه ای پیلدا
نمود .چرا که در این مناطح ،مجموعه پیچیده ای از روابط و ارتباطات اجتماعی و تنوعات قلومی و ملبهبی
مطرح است .در واقع ،شهرها به دلی تقوالت جمعیتی سریع ،مهاجرت های گسترده ،بلروز اخلتال

هلای

قومی و مبهبی ،بیکاری و وجود فضاهای جرم خیز ،از جمله مناطح اصلی برای برنامه ریلزی هلای امنیتلی
هستند.
نکته بسیار مهم در این بین آن است که در بسیاری از مواقع ،امنیت ممکن اسلت در جامعله ای وجلود
امنیت وجود نداشته باشند و یا این احسا

داشته باشد ،ولی مردم احسا

در سطح قاب قبولی قرار نداشته

باشد .چرا که امنیت ،مفهومی است که دارای دو بعد ذهنی و عینی است .از بعد عینی ،امنیلت اجتملاعی بله
معنای ایجاد شرایط و موقعیت ایمن برای افراد جامعه است و از بعد ذهنی ،امنیت به معنای احسا

امنیلت

است .بر این اسا  ،امنیت ،ارتباط مستقیمی با ذهنیت و ادراج مردم دارد.
اگر مردم جامعه ای احسا

کنند که پدیده امنیت کمرنگ شده و یا کاهش یافته است ،ممکن اسلت در

مرحله اول آن را فقط به عنوان یك واقعیت ذهنی تلقی کنند ،اما در مرحله بعد و به نقو ناخودآگاه به عنوان
پدیده ای بیرونی تجلی خواهد یافت .این شرایط باعث می شود که مسئله عدم امنیلت تملام ابعلاد زنلدگی
انسان را تقت تاثیر قرار داده و در واقع توسعه جامعه را دچار چالش نماید .چرا که ناامنی پایه گبار عالئلم
مختلفی چون تنش مداوم ،هرا

عمومی ،بی قراری ،بی خوابی ،لرزش و تر

های مبهم از مصلیبت هلای

مقتم الوقوک است(حح طلر .)1071 ،بر این اسا  ،اولین رکن اساسی توسعه ،وجلود امنیلت و بله طلور
دقیح تر ،احسا

امنیت می باشد و در پی آن است که زمینه های سلرمایه گلباری و پیشلرفت فلراهم ملی

گردد.
واقعیت های موجود نشانگر آن است که شهرهای مختلف میزان امنیت و احسلا

امنیلت متفلاوتی را

برای شهروندان خود فراهم می آورن د و حتی در داخ یك شهر مناطح مختللف آن ،از سلطوح متفلاوتی از
امنیت برخوردارند .این که چه عواملی در این بین اثر گبار بوده و این احسا  ،چه پیامدهایی دارد و به چه
طریح می توان این احسا

امنیت را ارتقا داد و  ...سواالتی است کله همیشله مطلرح ملی باشلد و در ایلن

تققیح قصد آن است که با تعیین میزان امنیت مناطح سیزدهگانه شهرداری مشهد ،به برخی از آنها پاسخ گفته
شود.
مبانی نظری
اگر امنیت را مطابح عقاید بوزان( ،)11 :1078به معنای حفاظت در برابر خطر (امنیت عینلی) ،احسلا
ایمنی(امنیت ذهنی) و رهایی از تردید (اعتماد به دریافت های شخصلی) بلدانیم ،هلر جامعله بلا توجله بله
مجموعه عوام و پارامترهایی ،آن را مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به تامین آن اقدام می کند .اما مجموعه-
ای از شرایط ،داخلی و بیرون دست یابی به این هد

را با چالش های متعددی روبرو می سازد که مقققان

بایستی این تفاوت را در سطوح اجتماعی و فضایی مورد بقث و بررسی قلرار دهنلد تلا علل و عوامل آن
مشخص شده و از آن طریح برنامه ریزان بتوانند ،نابسامانی های موجود را ساماندهی نمایند .اما قب از ایلن،
باید دید اساسا مقوله امنیت ،امنیت اجتماعی و احسا

امنیت چیست و چه عناصری را شام می گردد.

افالطون در آثار متعدد خود خواهان جامعه ای آرمانی (مدینه فا له) است که در آن همه مردم از امنیت
اجتماعی برخوردار باشند .او برای تامین امنیت اجتماعی و رفاه ،مجهز شلدن بله سلالح عللم و حکملت را
روری می داند .این مقوله در آموزه های دینی نیز به شکلی مطرح شلده اسلت و در روایتلی از حضلرت
علی(ک) داریم که شهری برای زندگی مناسر است که در آن آسایش(امنیت و رفاه) وجود داشته باشد.
اما امنیت اجتماعی که مورد توجه این تققیح است ،به معنای توانایی جامعه برای حفل ویهگلی هلای
اساسی اش تقت شرایط تغییر و تهدیدهای واقعی و مقتم تعریف می شلود(نویدنیا .)61 :1081 ،نلاآرامی
های شهری ،جرائم اجتماعی(سرقت ،بزهکاری ،بی عفتی) ،جرایم جنایی (قت و جنایت) و آبلرو و حیيیلت
افراد قلمروهای بیان شده حوزه اجتماعی اند که بر امنیت اجتماعی افراد تاثیر می گبارنلد .در حلالی کله در
برداشت واقع گرایانه از امنیت ،مو وک مهم و مورد بررسی ،امنیت دولت است  .در مقاب  ،برخی دیگلر بله
جای این که برای دولت ،امتیازی خاص قائ باشند؛ از رویکردهای مردم مقور ،حمایت می کنند.
سایر تقلیلگران معتقدند که مراد از امنیلت ،امنیلت افلراد اسلت .در ایلن دیلدگاه ،تهدیلدهایی چلون
گرسنگی ،بیماری ،ناتوانی و انواک مخاطراتی که در سطح فردی مطرح هستند؛ جدی گرفته می شود(تریف و
همکاران .)66 :1080 ،به همین جهت ،خصوصیات فردی به عنوان عواملی مهم در پیش بینی تر
هستند و بیشتر از خصوصیات مقلی می توانند جهت پیش بینی تر

از امنیت

از جرائم مفید واقع شوند .کیللیا

و

مکریکی (  ،) 1333به این نتیجه دست یافته اند که جنسیت ،سن و اعتماد به نفس اشخاص به عنوان عوام
آسیر پبیری در پیش بینی تر

از راه رفتن بعد از ساعت  13شر در خیابان است ،البته این گروه تصدیح

کرده اند که مسائلی مانند روشن بودن خیابان و بهبود عوام مقیطی و اصالح مقیط زیست ،در این مطالعه

آنها وارد نشده است (صابری فر .)1093 ،زارک و ترکان( )1093نیز در تققیح خلود ثابلت نمودنلد کله بلین
احسا

امنیت با متغیرهای زمینهای جنس ،تقصیالت ،شغ و درآمد رابطه معناداری وجود دارد.

بسیاری سرمایه اجتملاعی را عامل اصللی تلامین امنیلت اجتملاعی و احسلا

امنیلت قلملداد کلرده

اند( .)Ferguson&mindel,2007: 322سرمایه اجتماعی به شبکه های پشتیبان اجتماعی ،نهادهلای مقللی
هنجارها و وابط مشترج ،اعتماد و تعامالت دو سویه و فعالیت های جمعی بین اعضلای جامعله کله ملی
تواند برای ایجاد فواید همگانی مورد استفاده قرار گیرند (پتنام  ،) 1333اشاره دارد(کامران و شعاک برآبلادی،
.)1089
نهاد ملی کنترل اجتماعی ،همانند پلیس تاثیری مقرج بر کارهای جمعی شهروندان بلرای پلایین آوردن
نرخ جرم در مق زندگی و هم سطح کردن ترازهای تر
زندگی در کاهش درج خطر احتمالی از جرائم و کاهش تر

از جرم دارد .تاثیر مستقیم حضور پلیس در مق
از جرم ،که از طریلح توانلایی جمعلی بلاال و

ر ایت خاطر بیشتر از مق زندگی به میزان متعادل و متوسطی می رسد ،همکاریهای آینده بلین سلاکنان و
اجرای قانون در مبارزه با جرایم را نوید می دهد(صابری فر و رسولی .)1091 ،در هماهنگی با منابع پیشلین
در مورد سرمایه های اجتماعی ،مقله هایی با تعداد زیادی از نهادهای گوناگون (مانند پلیس ،مدار  ،کلیسا
و ارگان های خدماتی) احتماال بهتر می توانند هنجارهای اجتماعی رفتلار مطللوب را بلا موفقیلت بله اجلرا
درآورند و فرصت شرکت در سازمان های مقلی به منظور آسایش همگانی و جمعی مق زنلدگی را بلرای
شهروندان فراهم نمایند (سامپسون( ) 1331 ،کامران و شعاک برآبادی.)1089 ،
اصوال در مقایسه با افرادی که فاقد حمایت اجتماعی خویشاوندان و غیر خویشاوندان خود می باشلند،
افرادی که حمایت اجتماعی – عاطفی باالیی از خانواده و دوستان خود دریافت می کننلد ،در ملورد جلرائم
مق لیط پیرامونشللان و امکللان قربللانی شللدن خللود و ی لا آنللان کلله دوستشللان م لی دارنللد ،عمیقللا نگللران
هستند( .)Ferguson&mindel, 2007: 324گیدنز معتقد است که اعتماد و اطمینان به دیگران ،در بستری از
روابط اولین در گروههای نخستین پدید می آید(گیدنز .)86 :1086 ،به عنوان ميال ،اگر شلهروندان احسلا
کنند که پلیس بی تاثیر یا فاسد است و یا نهادهای اجلرای قلانون در کلار خلود شکسلت خلورده انلد ،بلی
اعتمادی همراه با پیامدهای سویی که بر انسجام اجتماعی و قبلول و رعایلت هنجارهلای اجتملاعی دارد بلر
جامعه مستولی خواهد شد.
مورد تردید قرار گرفتن اطمینان در سیاست منجر به افزایش نیاز به اعتماد شخصی می شود .بله هملین
دلی جوامعی قادر به ادامه حیات خود می باشند که از سطقی از اطمینان در سیساست برخوردار باشند .چرا
که بر خال

بی اعتمادی احتمالی به سیاستمداران از طر

عموم ،اطمینان به خود و روابلط گروهلی بلدون

توجه به روند (اصول) دموکراتیك (مجتهد زاده ) 1083 ،به وجود می آید .بلا ایلن وجلود نهادهلای کنتلرل

اجتماعی نظیر پلیس نقش اساسی بر احسا

امنیت آنها و یا مقافظت در برابر خطرات قربانی شدن دارند.

()Adu&mireku, 2002: 155
یکی از تاثیرات ميبت سطح باالی قابلیت جمعی و ر ایت خاطر کلی ،کلاهش نگرانلی شلهروندان در
قبال جرم و جنایت و احتمال قربانی شدن آنهاست( .)Ferguson&mindel, 2007: 324برخلی طرفلداران
جلوگیری جمعی از جرم نظیر جین جاکوبز ،هیچ نیازی به نهادهای ثانویه همچون پلیس یرای کاهش تلر
نمی بینند (فوکویاما .) 00:1078 ،از آنجایی که نقش و اهمیت دولت در ایجاد امنیلت و احسلا

امنیلت از

ابتدا مورد توجه بسیاری از نظریه پردازان بوده است (ماننلد نظریله پلردازان دیلدگاه سلنتی چلون ارسلطو،
افالطون و هابز و مکاتر فکری متعددی مانند مکتر کپنهلاگ ،پساسلاختارگرایان و کسلانی ماننلد سلومك
گریگور ،کانتی باجپای) ایجاد و حف امنیت را از ارکان اصلی دولت می دانند و معتقدند کله دوللت تلامین
کننده احسا

امنیت شهروندان می باشد و برای بقای خود می بایست دستگاههای اجرایی و نظلارتی خلود

را در جهت رفع این نیاز آماده سازد و نیروی انتظامی نیز از دستگاههای دولتی است که این امر خطیر را بلر
عهده دارد.
برخی از نظریه های مربوط به تر
تر

از جرم (احسا

ناامنی) بر تاثیر رسلانه هلای جمعلی در افلزایش

از جرم تاکید ورزیده اند .هیلث و گیلبرت(  ) 1996مشخص کردند که رسانه ها بر احسا

نلا امنلی

مردم موثر هستند ،اما این تاثیر تقت تاثیر عوام متعددی شام حسی نگری یا تصادفی بودن جرم و ویهگی
های مخاطر می باشد ،همینطور آنها اظهار می دارند که عواملی همچون رشد سریع یلا پوشلش رسلانه ای
جرم می تواند بر ریسك درج شلده از جلرم تلاثیر گلبارد بله جلای اینکله بلر افلزایش واقعلی جلرم اثلر
گبارد(علیخواه و نجیبی ربیعی .)118 :1086 ،به عالوه به طور منظم در معرض جرائم قرار گلرفتن ملردم را
کمتر به ریسك قربانی شدن خود حسا

می سازد(.)Bedenbaugh,2003:5-9

جرج گرنبر مبدک تئوری پرورش معتقد است که باید به فهم جنبه های متمایز تلاثیرات تلویزیلون قائل
بود .این جنبه ها شام در معرض قرار گرفتن گسترده ،طوالنی مدت و مشترج عامه های وسیع و ناهمگنی
است که در معرض تولید و توزیع توده ای پیام های رسانه ای قرار دارند (ساروخانی و مهدیزاده.) 1086 ،
بر اسا

نظریه فشار اجتماعی که رفتارهای انقرافی را نتیجه فشارهایی می داند که بعضلی از ملردم را

وادار به کجروی و بروز ناامنی می کند ،تاثیر شرایط مقیطی بر روی ابعاد امنیت اجتماعی یعنی امنیت جانی،
امنیت مالی و غیره یکسان و یك جهت نیست .به طور کلی اعتقاد بر این است کله عوامل و ویهگلی هلای
فردی به خصوص طبقه اجتماعی تعیین کننده میزان احسا

امنیت افراد می باشد و هر چله فلرد از لقلا

عوام اقتصادی و رفاهی در و عیت مناسبی قرار داشته باشد ،میزان احسا

امنیت این افراد نیز باالتر رفته

و هر چه فرد به لقا اقتصادی و نیازهای کمی و کیفی زندگی اش ناتوان باشد و آسیر پبیری بیشلتری را
احسا

کند ،فرد به لقا داشتن احسا

امنیت در سطح پایین تری قرار دارد (ساروخانی و نویدنیا:1081 ،

 )91با توجه به آنچه بیان شد می توان شاخص های الزم برای طبقه بندی مناطح شهری را بر حسر میلزان
احسا

امنیت به شرح جدول شماره  ،1خالصه نمود.

نظریات بیان شده این طور الغا می کنند که افرادی که در فضای فیزیکی و اجتماعی سالمی به سر ملی-
برند ،به لقا ایمن بودن مقیط اطرافشان ریر احسا

امنیت باالیی را نسبت به کسانی دارند که فضلای

اطرافشان آکنده از اختالالت و بی نظمی هایی است که باعث به وجود آملدن احسلا
روانشان می گردد و ریر احسا
احسا

نلاامنی در جسلم و

امنیت آنان را کاهش می دهد .پس او اک فیزیکی و اجتماعی شهر بلر

امنیت تاثیر گبار است .به همین دلی در این تققیح قصلد اصللی آن اسلت کله ایلن فر لیه را در

شرایط موجود مناطح شهری مشهد مورد آزمون قرار دهد.
جدول شماره  ،1شاخص های اساسی موثر در احساس امنیت شهروندان
سرمایه اجتماعی

شاخص ها

نهاهای امنیتی

فضای شهری

رسانه ها

پایگاه اجتماعی و ...

1

ارتباطات

جدیت

داخلی

فیزیکی

درآمد

1

اعتماد

عملکرد

خارجی

اجتماعی

مسکن

0

مشارکت

حضور

مجازی

فرهنگی

شغ

6

حمایت

نظارت ها

مقاف گروهی سیاسی

1

خودباوری و...

دسترسی

تبلیغات مقلی

اقتصادی

سواد
بعد خانوار

روش تحقیق
روش تققیح این بررسی از نوک تقلیلی – توصیفی است و هد

آن تعیین شرایط احسلا

امنیلت در

مناطح 10گانه شهر مشهد می باشد .به این منظور من بهره گیری از اطالعلات اداری و کتابخانله ای و بلا
استفاده از نمونه ای به حجم  033نفر از شهروندان مشهد (بر اسا

نمونه گیری از جمعیلت هلای پنهلان)،

نظر سنجی شده است .نقطه نظرات نمونه مورد پرسش با استفاده از پرسشنامه مققح ساخته به دسلت آملده
است .این پرسش نامه ،قب از کاربرد بله تاییلد کارشناسلان مربوطله رسلیده و بلا اسلتفاده از آزملون هلای
آماری( ریر آلفای کرونباخ) ریر اطمینان  91درصد برای آن تایید شده است .داده های گردآوری شده
از این طریح و سایر داده های مرتبط که از اسناد و سرشماری های به دست آمده است ،با استفاده از تکنیك
 TOPSISو نرم افزارهای سیستم های اطالعات جغرافیایی مورد تقلی قرار گرفته و به شلک نقشله ارائله
شده است .از آنجا که در ارتباط با  GISمقاالت و نوشته های متعددی وجود دارد و خوانندگان این مبقلث
به احتمال زیاد با این نوشته ها سرو کار داشته اند ،در این بخش تنها به معرفی مختصلر تکنیلك TOPSIS

اکتفا می شود.

واژه  TOPSISحرو
بر اسا

اول کلمات یك عبارت انگلیسی 1به معنی روشی برای اولویت بندی ترجیقات

میزان مشابهت آنها جهت دستیابی به راه ح ایدهآل ،است .این مدل توسط هوانگ و یون در سال

 1981پیشنهاد شد .در این روش  mگزینه بوسیله  nشاخص ارزیابی میشود .منطح اصولی این مدل راهح
ایدهآل (ميبت) و راهح ایدهآل منفی را تعریف میکند .راه ح ایده آل (ميبت) راه حلی است که معیار سود
را افزایش و معیار هزینه را کاهش می دهد .گزینه بهینه ،گزینه ای است که کمترین فاصله از راه ح ایلدهآل
و در عین حال دورترین فاصله از راه ح ایدهآل منفی را دارد .به عبارتی در رتبهبندی گزینلههلا بله روش
 TOPSISگزینه هایی که بیشترین مشابهت را با راه ح ایده آل داشته باشند ،رتبه باالتری کسر میکنند .در
اینجا  A+و  A-به ترتیر ،راه ح ایده آل و راه ح ایدهآل منفی هستند .گزینه  A1به نسبت گزینله A2

فاصله کمتری تا راه ح ایده آل و فاصله بیشتری تا راه ح ایده آل منفی دارد(مومنی ،شریفی سلیم:1091 ،
.)163
به هر حال با بهره گیری از تکنیك  TOPSISو شاخص های احسا

امنیت در مقیط  GISرتبه بنلدی

مناطح شهرداری مشهد به انجام رسیده است .همانطور که پیش از این بیان شد ،برای ایلن منظلور ،پلس از
کمی سازی شاخص های مورد نظر ،اطالعات مورد نیاز در پایگاه اطالعات تهیه شده وارد و تجزیه و تقلی
آماری تققیح در مقیط نرم افزار  GISصورت پبیرفت .با توجه به الیله هلای تهیله شلده و اجلرای توابلع
مختلف مورد نیاز ،در نهایت نتایج قاب ارائه به صورت نقشه ارائه شده است.

تحلیل اطالاعا
کالن شهر مشهد هم اکنون دارای  10منطقه شهرداری می باشد که در نقشه شماره ( )1نشان داده شلده
است .به همین دلی تمام داده های و اطالعات گردآوری شده در این قالر طبقه بندی و مورد تقلیل قلرار
گرفت .در واقع ،تمام اطالعات مورد نیاز به صورت  10گزینه در روش  TOPSISبله هملراه شلاخصهلای
مورد بررسی معرفی و بر این اسا

ارزیابی شدند .الزم به یادآوری است در هنگامی که بررسلی رونلدهای

تاریخی مورد نیاز بود ،داده های قدیمی بر اسا

مرز بندی های جدید ،اصالح و مورد استفاده قرار گرفلت

تا نتایج به دست آمده قاب تعمیم باشد.

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution

1.

نقشه شماره  ،1مناطق سیزدهگانه شهرداری مشهد (نگارندگان)1131 ،

مطابح با مدل مفهومی روش تاپسیس ،می باست وزن و ماهیت هر یك از شاخصلها در قبلال احسلا
امنیت بررسی شود .وزن مربوط به شاخصها هم معموالً توسط کارشناسان خبره تعیین می شوند که در ایلن
بررسی عمدتاً از کارشناسان امنیتی و انتظامی و مسئولین عرصله هلای اجتملاعی و متخصصلان دانشلگاهی
استفاده شده است .بر اسا

روش تاپسیس ،شاخصها ملی تواننلد از علدد  1تلا  ،13یلك وزن را بله خلود

اختصاص دهند و یا بر اسا

وزن های نرمال مرتر شوند کله در ایلن تققیلح از روش اول اسلتفاده شلده

است .در خصوص ماهیت شاخصها ،رابطه ی آنها با احسا

امنیت بیان می شود که به صورت افزایشی یلا

کاهشی است.
با استفاده از تقلی های صورت گرفته در نرم افزار  ،GISمقدار کمی هر شاخص بله ازای هلر منطقله
شهرداری به دست آمده است .سپس با توجه به نقوهی اثرگباری هر شاخص در خصوص احسا

امنیت،

ماهیت (ميبت یا منفی بودن) آن شاخص تعیین شده است .من اینکه مطابح نظرسنجی صورت گرفتله از
کارشناسان ،اهمیت هریك از معیارها بر دیگری مطابح با رتبه بندی عددی (از  1تا  )13لقا گردیده است.
جزئیات مربوط به معیارها در جدول شماره ( )1ارائه شدهاست.

جدول شماره  ،1مقورها ،شاخص ها و منابع تامین کننده منابع اطالعاتی مورد استفاده در تققیح (نگارندگان.)1090 ،
مقور

سرمایه
اجتماعی

نهادهای
امنیتی

شاخص

منبع استفاده

نوک اطالعات

نقوه مقاسبه

ارتباطات

پرسشگری

الیه GIS

اولویت بندی بر اسا

طیف لیکرت

اعتماد

پرسشگری

الیه GIS

اولویت بندی بر اسا

طیف لیکرت

مشارکت

پرسشگری

الیه GIS

اولویت بندی بر اسا

طیف لیکرت

حمایت

پرسشگری

الیه GIS

اولویت بندی بر اسا

طیف لیکرت

خودباوری

پرسشگری

الیه GIS

اولویت بندی بر اسا

طیف لیکرت

جدیت

پرسشگری

الیه GIS

اولویت بندی بر اسا

طیف لیکرت

عملکرد

پرسشگری

الیه GIS

اولویت بندی بر اسا

طیف لیکرت

حضور

نیروی انتظامی و بسیج

الیه GIS

تعداد پاسگاه ها و پایگاه های پلیس و بسیج

نظارت ها

پرسشگری

الیه GIS

اولویت بندی بر اسا

طیف لیکرت

دسترسی

پرسشگری

الیه GIS

اولویت بندی بر اسا

طیف لیکرت

داخلی

پرسشگری

الیه GIS

اولویت بندی بر اسا

طیف لیکرت

خارجی

پرسشگری

الیه GIS

اولویت بندی بر اسا

طیف لیکرت

مجازی

پرسشگری

الیه GIS

اولویت بندی بر اسا

طیف لیکرت

مقاف گروی

پرسشگری

الیه GIS

اولویت بندی بر اسا

طیف لیکرت

تبلیغات مقلی

پرسشگری

الیه GIS

اولویت بندی بر اسا

طیف لیکرت

فیزیکی

پرسشگری

الیه GIS

اولویت بندی بر اسا

طیف لیکرت

فضای

اجتماعی

پرسشگری

الیه GIS

اولویت بندی بر اسا

طیف لیکرت

شهری

فرهنگی

پرسشگری

الیه GIS

اولویت بندی بر اسا

طیف لیکرت

سیاسی

پرسشگری

الیه GIS

اولویت بندی بر اسا

طیف لیکرت

اقتصادی

پرسشگری

الیه GIS

اولویت بندی بر اسا

طیف لیکرت

رسانه ها

پایگاه
اجتماعی

درآمد

پرسشگری

الیه GIS

طبقه بندی پنجگانه درآمدی

مسکن

پرسشگری

الیه GIS

ملکی ،استیجاری و غیره

شغ

پرسشگری

الیه GIS

شاغ  ،بیکار و درآمد بدون کار

سواد

پرسشگری

الیه GIS

بر اسا

بعد خانوار

پرسشگری

الیه GIS

خانوار یك ،دو و  ...نفره

دوره های تقصیلی رسمی کشور

با توجه به این که اراته تمامی داده های به دست آمده این بخش امکان پبیر نمی باشد ،از هر گلروه دو
مورد که باالترین امتیاز را در ابعاد منفی و یا ميبت به دست آورده اند ،به عنوان نمونه در جلدول زیلر ارائله
می گردد .دادههای ارائه شده در جدول شماره ()0و تقلی های صورت گرفته در قالر تکنیك تاپسلیس در
مقیط نرم افزار  ، GISو عیت مناطح شهرداری بر اسا

معیارهای مورد اشاره تعیین شده اند.

جدول شماره ،1 ،شرایط مناطق 11گانه شهرداری مشهد بر اساس معیارهای منتخب برای سنجش احساس امنیت
(نگارندگان.)1131 ،

شرایط

ماهیت

+

+

+

-

+

-

+

-

+

-

رتبه

8

7

9

1

0

9

8

8

6

13

سرمایه اجتماعی

رسانه

نهادهای امنیتی

فضای شهری

پایگاه اجتماعی

گزینه ها

ارتباطات

اعتماد

جدیت

حضور

داخلی

خارجی

فرهنگی

کالبدی

سواد

بعد خانوار

منطقه 1

07

61

63

03

63

18

03

11

63

13

منطقه 1

19

61

69

06

11

17

13

10

16

18

منطقه 0

16

63

76

07

1

01

16

16

66

13

منطقه 6

16

09

88

61

0

10

13

13

19

09

منطقه 1

16

08

86

61

0

10

11

13

13

18

منطقه 6

60

08

61

63

0

11

13

13

01

61

منطقه 7

18

61

17

07

13

11

13

13

13

16

منطقه 8

18

60

13

01

16

61

01

11

69

13

منطقه 9

66

66

03

01

01

18

08

10

16

13

منطقه 13

11

66

16

00

11

11

06

61

11

17

منطقه 11

68

61

13

01

19

11

01

10

17

13

منطقه 11

71

61

11

00

16

07

16

61

19

18

منطقه 10

11

09

00

08

73

10

19

16

16

13

برای آن که این جایگاه معنای واقعی خود را پیدا نماید ،میزان فاصله تا حد مطللوب بلرای هلر منطقله
مقاسبه شده و در نهایت با کسر عدد مورد نظر از  ،1امتیاز هر منطقه در قبلال دسلتیابی بله سلطح مطللوب
احسا

امنیت به دست آمده است .در نتیجه ،حد مطلوب احسا

امنیت برابر با  1منظور می شلود و علدد

میزان امنیت هر منطقه به نسبت فاصله از  1تفسیر می شود .به این شک که هرچه فاصله شاخص احسلا
امنیت یك منطقه از عدد  1کمتر باشد ،منطقه مورد نظر احسا
شود و هرچه این فاصله بیشتر باشد ،منطقه ی فاقد احسا

امنیت بیشتری کرده و یا امن مقسوب ملی

امنیت مناسر بوده و ناامن تلقی می گردد.

با لقا کردن شرایط فوق و بنلابر تقلیل بدسلت آملده از  ،GISمنطقله  11شلهرداری مشلهد ،دارای
بیشترین میزان امنیت ( )3.70و کمترین فاصله تا حد مطلوب نسبت به منلاطح دیگلر اسلت .در رتبله هلای

بعدی مناطح  1و  11قرار گرفته اند که به لقا میزان احسا

امنیت فاصله ی ناچیزی با منطقله  11دارنلد.

همانطور که قب از این بیان شد ،این مناطح در شمار مناطقی قرار میگیرند که در اثر توسعه های جدید شهر
شک گرفته و در طی  03سال اخیر جمعیت پبیر شده است .این مناطح که بر خال
مشهد و وسعت حدود  033کیلومتر مربعی شهر مشهد ،بر اسا

اکير بخشهلای شلهر

اصول شهرسازی جدید شک گرفته است،

بر اثر همین شرایط نه تنها در گبشته نه چندان دور جمعیت ثروت مند نشین شهر را به سلوی خلود جللر
نموده است ،بلکه روز به روز بر قابلیت های جبب خود در این زمینه می افزایند و اگر این شرایط به شک
اصولی و منطقی مدیریت نشود ،با روند های اکولوژیکی چون توالی و جایگزینی برخی از آشفتگی هایی که
قب از این با آن مواجه بوده اند را شاهد خواهند بود.
در مقاب  ،شرایط مناطح مورد اشاره در فوق ،منطقه  ،6دارای کمترین امتیلاز احسلا

امنیلت ( )3.07و

بیشترین فاصله تا حد مطلوب می باشد .در واقع این منطقه به همراه مناطح  1 ،0 ،1و  ،6یك مجموعه واحد
از پهنه شهر مشهد را به خود اختصاص می دهند .این بخش و به طول ک  ،تمامی بخش های شلرقی شلهر
مشهد مقدوده ای است که اغلر مناطح حاشیه نشین شهر مشهد را در خود جای داده است .این مناطح بله
دلی شرایط زیست مقیطی ،اجتماعی و اقتصادی از جمله مناطقی است که از قدیم االیلام در شلمار بخلش
های بسیار مقروم شهر به حساب آمده و در واقع تماما هسته های روستایی هستند که به مرور زمان به شهر
مشهد ا افه شده اند .از آنجا که این روستاها به همان شک قبلی و دست نخورده خود به شهر مقلح شده-
اند  .به همین دلی  ،نه تنها القاق آنها به شهر شرایط خود ساکنین قدیمی را بهتر و مناسر تر نساخته اسلت،
بلکه به دلی شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی ،جمعیت حاشیه نشین و فقیلر بیشلتری را بله سلوی خلود
جبب نموده است .با توجه به این که این مقدوده مو وک تققیقات متعددی بوده و شلرایط آنهلا در قاللر
مقاله ،کتر و طرح های تققیقاتی متعدد مورد مطالعه قرار گرفته اسلت ،از تو لیح بیشلتر در ایلن ارتبلاط
خودداری به عم می آید.
به هر حال و در یك نگاهی کلی می توان گفت که مناطح شهرداری به  0دسته ی املن ،نسلبتا املن و
امنیت نسبتا پایین تقسیم شده اند .این تقسیم بندی بر مبنای روش  Quantileدر مقلیط  GISشلک گرفتله
است .به این شک که مناطقی که دارای درجه ی احسا

امنیت نزدیکتر بوده اند ،در یك بازه تعریف شلده

اند .مناطح  9 ،11 ،11و  1جزوه مناطح امن ،مناطح  7 ،8 ،13و ثامن ،مناطح نسبتا امن و مناطح  1 ،6 ،0 ،1و
 6مناطح با امنیت نسبتا پایین هستند(نقشه شماره .)1

نقشه شماره  ،2میزان امنیت در مناطق سیزدهگانه شهر مشهد(نگارندگان)1131 ،

نتیجه گیری
امنیت از جمله مقوالتی است که با وجود آن که در اغلر معادالت اقتصلادی ،اجتملاعی و سیاسلی بله
طور آشکار و روشن مد نظر قرار نمی گیرد ،اما در تمامی تصمیمات اتخاذ شده در این سلطوح تلاثیر گلبار
است .این شرایط به قدری اثر گبار است که در مواردی یگانه عام موثر در استقرار سلرمایه گلباری هلای
اساسی و مهم تلقی شده و بدون وجود آن بقا و ماندگاری سرمایه در مناطح خاص بی معنی به حساب ملی
آید(صابری فر .)1091 ،این در حالی است که در بسیاری از موارد این روند عملکرد معکوسی دارد .به ایلن
معنا که وقتی سرمایه گباری در منطقه ای رو به ازدیاد می گبارد ،افلراد سلاکن در منطقله میلزان امنیلت در
منطقه را رو به افزایش تلقی کرده و احسا

امنیت بیشتری می نمایند .با این وجود در مناطح شهری ،اغلر

طرح ها و برنامه بدون توجه به این شرایط شک می گیرد و روندهای متقاب توسلعه یلافتگی و امنیلت بله
فراموشی سپرده می شود .به همین دلی  ،اغلر مناطح ناامن سرمایه گباری کمتلری دریافلت کلرده و چلون
سرمایه گباری کمتری دریافت می کنند ،امنیت کمتری دارند و به دلی امنیت کمتر جبب و استقرار سرمایه
در این مناطح رو به کاهش بوده و این شرابط به صورت یك دوره بسته همچنان ادامه دارد.
در شهر مشهد نیز چنین شرایطی کم و بیش حاکمیت دارد .در این شهر نیز همچون اغلر کالن شهرها،
برنامه ریزان از نظر سرعت تقوالت اجتماعی و اقتصادی ،عقر تر از مردم حرکت کرده و در واقع ،بعلد از
حدوث تغییر ،مدیران و برنامه ریزان سعی دارند ،تقوالت به وجود آمده را مدیریت نماینلد .ایلن در حلالی
است که آنها در حالی که به فکر مدیریت تغییرات قدیمی هستند ،تقوالت فزون تری در حال انجام است و
این روند ،امکان ساماندهی فضای شهری را تا حد زیادی از بین می برد .این ادعا زمانی به اثبات ملی رسلد

که بدانیم ،مناطح شهر مشهد ،در طی روند توسعه شهر اغلر شرایط یکنواختی داشته و تغییرات اساسلی در
آنها به وجود نیامده است .به عبارت دیگر ،مناطح کمتر توسعه یافته و ناامن ،همچنان ناامن و توسلعه نیافتله
باقی مانده و بر عکس مناطقی که از قدیم االیا م در شمار مناطح توسعه یافته قلمداد می شدند ،همچنان ایلن
جایگاه را حف نموده اند.
همانطور که از یافته های تققیح حا ر مشخص می گردد ،اغلر مناطقی که اخیرا به بدنه اصللی شلهر
افزوده شده و مطابح طرح های توسعه قانونی و رسمی به رشد و توسعه خود ادامه داده اند ،از شرایط امنیتی
مناسر تری برخوردارند .این مناطح حتی اگر استانداردهای طرح های مورد نظر را به دقلت پیلروی نکلرده
باشند ،به دلی آن که مورد حمایت سازمان های متولی مدیریت و برنامه ریزی شهر بوده اند ،اغلر در شمار
مناطح امن و به تبع آن توسعه یافته تلقی می شلوند .نمونله مشلخص ایلن گلروه را ملی تلوان منطقله 11
شهرداری مشهد نام برد .این در حالی است که مناطح حاشیه نشین شمال شهر ،به هیچ وجه چنین شلرایطی
ندارند.
القللاق منللاطح روسللتایی بلله بدنلله اصلللی شللهر ،در اغلللر مللوارد ،میللزان امنیللت و بلله خصللوص
احسا

امنیت در مناطح را به شلک قابل مالحظله ای کلاهش ملی دهلد .بله عنلوان ميلال ،در منطقله 1

شللهرداری کلله بللاالترین ،تعللداد روسللتاهای حاشللیه ای جللبب شللده اسللت ،میللزان احسللا

امنیللت بلله

شک معناداری پایین می باشلد .ایلن شلرایط را ملی تلوان در ارتبلاط بلا اختالفلات فرهنگلی و اجتملاعی
به خوبی ،توجیه نمود .البتله بایسلتی یلادآوری نملود کله ایلن روسلتاها قبل از ایلن کله بله بدنله اصللی
شهر ،ملقلح شلوند ،تقلوالت جمعیتلی و اجتملاعی گسلترده ای را تجربله ملی کننلد کله خلود مو لوک
یك پهوهش جداگانه بوده و از حوصله این بررسی خارج است.
همانطور که قب از ایلن بیلان شلد ،میلزان امنیلت و جلبب سلرمایه و امکانلات ،رابطله ای تنگاتنلگ
دارند .در واقع ،اغلر مناطقی که شلرایط امنیتلی بلاالتری داشلته و یلا الاقل ملردم چنلین احسلا

ملی-

کن ند ،در جلبب و جللر گلروه هلای ثروتمنلدتر پیشلتاز بلوده انلد و هملین شلرایط ،امنیلت بیشلتری را
برای آنه ا بله ارمغلان آورده اسلت  .بله عنلوان ميلال ،در منطقله  11و  9کله اغللر گلروههلای بلا درآملد
باال زندگی می کنند ،میزان احسا

امنیلت بلیش از منلاطح دیگلر و هلم سلطح ملی باشلد .منلاطح ملورد

اشاره همان هایی هستند که در طلی  03سلال اخیلر بله بدنله اصللی شلهر مشلهد ا لافه شلده و بله جلز
چند استنينای بسیار کوچك ،به طور ک فاقد هسته های روستایی می باشند.
با وجود آن که در معیارهای احسا

امنیت ،مسائلی چون حاشیه نشینی و اسلکان غیلر رسلمی ،ملورد

توجه قرار نگرفته بود ،اما بررسی حا ر نشان داد که این عام وقتی در قاللر پایگلاه اجتملاعی و سلرمایه
اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد ،اثر گباری خود را بر احسا

امنیت به خوبی نشان می دهد .به طوری

که افزایش درصد گروه های حاشیه نشین ،به طور معناداری میزان احسا

امنیت را کلاهش ملی دهلد .بله

عنوان نمونه مناطح  1تا  6که در شمار مناطح با امنیت کم طبقه بندی شده اند ،از جمله متاطقی هسلتند کله
بیشترین تعداد جمعیت حاشیه نشین شهر مشهد را به خود جلر کرده اند.
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