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*********
چکیده

امنیت یکی از ارکان اساسی دستیابی به یک جامعه سالم و داشتن شهرهای پایدار می باشد. در این راستا هدف از مطالعه 
حاضر ارزیابی مؤلفه های امنیت شهری بر پایه رویکرد ساختار گرا از نگاه شهروندان در شهر ارومیه می باشد. این پژوهش 
با رویکردی کاربردی و به شیوه »توصیفی- تحلیلی« انجام شده که با استفاده از روش پیمایشی با ابزار پرسشنامه امنیت در 
فضاهای شهری را در قالب نظریه ساختاری در سه بعد بنیادی، دینامیک و ایمنی در شهر ارومیه مورد تحلیل قرار داده است. 
جامعه نمونه پژوهش 322 نفر از شهروندان شهر ارومیه می باشند که براساس فرمول عمومی کوکران به صورت تصادفی ساده 
انتخاب و مورد پرسش قرار گرفته اند. میزان پایایی سازه های پژوهش 73 درصد و میزان روایی آن به میزان 71 درصد ارزیابی 
شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و متناسب با اهداف پژوهش از آزمون های همبستگی، آزمون T و تحلیل تشخیص 
در قالب نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اواًل ارزیابی ارتباط بین مؤلفه های تبیین کننده امنیت 
از دیدگاه ساختارگرایی در شهر ارومیه حاکی از آن است که این مؤلفه ها دارای همبستگی درونی باالیی برای تبیین مقوله 
امنیت در شهر ارومیه می باشند. ثانیًا ارزیابی اولویت مؤلفه های امنیت از دیدگاه ساختاری برای بسترسازی و تبیین امنیت در 
فضاهای شهری در ارومیه بیان گر اولویت مؤلفه بنیادی در امنیت شهری با توجه به اختالف از میانگین مبنای پایین 0/0858 
به نسبت مؤلفه دینامیکی با 0/3575 اختالف از میانگین و مؤلفه ایمنی با 0/3982 اختالف از میانگین مبنا می باشد و ثالثًا پیش بینی 
فرایند تحقق امنیت شهری در شهر ارومیه از طریق مؤلفه های منتخب نشان می دهد که مؤلفه ایمنی با میزان المبدای 0/201 
و میزان پیش بینی کلی 0/502 دارای پیش بینی قوی تر و بهتری به نسبت سایر مؤلفه ها برای تحقق امنیت در فضاهای شهری 

ارومیه می باشد.

واژه های کلیدی: امنیت شهری، ، مؤلفه بنیادی،رویکرد ساختارگرا ، شهر ارومیه
*********

m.mohammadi@scu.ac.ir استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز )نویسنده سئول(    -1
Std.hadi@gmail. com دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز  -2



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي ) ( دوره26، شماره 104، زمستان 96
 Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.26,No.104, Winter 2018 / 146  

1- مقدمه
امروزه با توجه به روند رو به تزاید شهرنشیني و رشد 
با  ارتباط  در  شهروندان  و  شهر  ریسک پذیري  تصاعدي 
به  امنیت  مسئلة  به  اهتمام  ضرورت  مخاطرات،  و  سوانح 
عنوان یکي از مؤلفه هاي مهم و تعیین کننده یک شهر خوب 
بیش از پیش احساس می شود و این چالش نظریه پردازان را 
بسوي یافتن تعریفي از شهر سالم، امن و پایدار سوق داده 
است. سازمان ملل در گزارش تقویت ایمني و امنیت شهري 
که در سال 2007 منتشر کرده است ایمني و امنیت انساني 
را معادل حمایت از نیازهای حیاتي بشري یعني آزادي از 
شرایط نامطلوب زندگي و نزدیک کردن انسان ها به آمال و 
آرزوهایشان معنا نموده است. این تفسیر از ایمني و امنیت 
بر  تأکید  با  دانمارک  کپنهاگ   2005 سال  بیانیة  در  انساني 
تالش براي از بین بردن گرسنگي و سوء تغذیه، ایجاد امنیت 
غذایي، توسعه و معاش زندگي، خدمات بهداشتي شامل آب 
آشامیدني سالم، بهداشت و پناهگاه مناسب و مشارکت در 
زندگي اجتماعي و فرهنگي تکمیل شده است )سازمان ملل: 

.1)2009

روز   ،1998 سال  در  ملل  سازمان  بشر  اسکان  مرکز 
جهاني اسکان )11 فوریه هر سال( را با عنوان روز شهرهاي 
امن تر برگزید. هدف این برنامه شکل بخشي به شهرنشیني 
برنامه ریزي در راستاي  از طریق حاکمیت شهري و  پایدار 
رویکرد  با  شهري  مخاطرات  و  بحران ها  از  بازدارندگي 
)وان  است  ناامني  و  از جرم، جنایت  عاري  مراکز سکونتي 
دن بنگ،2013(2 و این طرح به عنوان منشور اولیه جهاني براي 

ترفیع عدالت و امنیت شهري محسوب می شود )سازمان ملل: 
راستای  در  گرفته  تالش های صورت  وجود  این  با   .)2009

جای  به  عمومًا  جهانی  مقیاس  در  شهری  امنیت  برقراری 
فضاهای  در  امنیت  افتادن  خطر  به  علل  و  جرم  بر  تمرکز 
گفت  می توان  جرأت  به  نموده اند.  مقابله  مجرم  با  شهری 
که در هر فضاي شهري مفروض، مقدارمعیني از  خشونت 
به طورتصادفي  در سطح شهر  اما خشونت ها  دارد،  وجود 
1- UN,2009
2- Van den Berg, 2013

توزیع نشده اند و برای داشتن نگرش بهتر به مبحث امنیت 
بایستی عوامل ایجاد نا امنی در فضاهای شهری را جستجو 
امنیت  بنابراین  )نویدنیا، 1388: 9(.  داد  قرار  و مورد شناسایی 
مورد  شهری  فضاهای  در  گوناگون  دیدگاه های  از  شهری 
که  می دهد  نشان  مسئله  این  و  است  گرفته  قرار  ارزیابی 
عوامل متعددی می تواند ریشه در بروز ناامنی در فضاهای 
شهری داشته باشد )محمدی ده چشمه، 1392: 69(. الزمه داشتن 
یک جامعه فعال و پویا با ابعاد پایدار منوط به داشت امنیت 
در آن می باشد. این مسأله در کنار برآورد نیازهای اساسی 
از ارکان اصلی پایداری در رشد و توسعه شهرها نیز قلمداد 

شده است )کولتر و همکاران، 2010(3.
امنیت  به  توجه  لزوم  و  شده  یاد  مسائل  به  توجه  با 
به  ارومیه  شهر  حاضر  مطالعه  در  شهری،  فضاهای  در 
به  شهر  این  است.  شده  ارزیابی  مطالعه  مورد  بستر  عنوان 
با  اخیر  دهه  چند  در  غربی  آذربایجان  استان  مرکز  عنوان 
ارمنی  و  آشوری  مسیحیان  کرد،  قومیت های  انواع  پذیرش 
نشینی  میزان حاشیه  افزایش  این شهر و  برای سکونت در 
بستری  شهر  جنوبی  و  غربی  شمال  و  شمالی  مناطق  در 
واسطه  به  ناهنجار  و  ناامن  فضاهای  ایجاد  برای  مناسب 
سایر  و  آذری ها  میان  عقیدتی  و  قومی  تعصبات  افزایش 
این شهر  در  میزان جرم  افزایش  و  درگیری ها  و  قومیت ها 
منابع و  متوازن  توزیع  گردیده است. تعصبات قومی، عدم 
ایدئولوژیکی  و  عقیدتی  تعصبات  شهر،  در سطح  امکانات 
پایدار  کالبدی  زیرساخت های  وجود  عدم  ها،  قومیت  بین 
ایجاد  به  منجر  قومیتی که  تنوع  با  نشین  نواحی حاشیه  در 
نهایتًا عدم  بین ساکنان گردیده است و  نارضایتی  ناامنی و 
و  تأثیرگذار  نهادهای  به  قومیت ها  و  شهروندان  اعتماد 
سیاست گذار شهری در مباحث مشارکتی به لحاظ مباحث 
نارضایتی در  ناامنی و  بروز  باعث  ایدئولوژیکی  عقیدتی و 
بین شهروندان و کاهش سطح امنیت در شهر و نواحی یاد 
شده گردیده است. برای نمونه تشکیل نواحی ناامن شهری 
ناامن  ناهنجار و  مانند زورآباد و مفت آباد گویای وضعیت 

3- Cutler et al.,2010
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این نواحی در شهر ارومیه می باشد. مسأله بحران امنیت و 
همراه  به  قومیت گرایی  و  اجتماعی  ناهنجاری های  افزایش 
مسأله حاشیه نشینی باعث شده است که این چالش در شهر 
به لحاظ مسائل امنیتی و اجتماعی به عنوان یکی از چالش های 
مدیریت شهری نیز قلمداد گردد. با توجه به مسأله یاد شده 
مطالعه  در  ارومیه،  در شهر  امنیت شهری  تحقق  فرایند  در 
مؤلفه های  مطالعه ی  طریق  از  امنیت  تحقق  مسأله  حاضر، 
ارزیابی  مورد  ارومیه  امنیت شهری  در  ساختارگرا  رویکرد 
قرار گرفته است. چرا که این رویکرد اوالً با نگاهی بنیادی 
دسترسی  عدم  طریق  از  شده  ایجاد  ناامنی های  ارزیابی  به 
ایدئولوژیکی می پردازد.  عقاید  و  امکانات  و  منابع  به  برابر 
مناسب  تحقق  عدم  یا  تحقق  فرایند  دینامیکی  دید  از  ثانیًا 
به  منجر  که  اجتماعی  رفاه  و  زندگی  کیفیت  شاخص های 
ایجاد ناامنی در فضاهای شهری در ارومیه می شود را بررسی 
می کند و نهایتًا عملکرد نهادها، وضعیت سالمتی و پایداری 
کاهش  و  ناامنی  بروز  به  منجر  که  کالبدی  زیرساخت های 
ارزیابی  مورد  را  می شود  شهری  فضاهای  در  امنیت  سطح 
قرار می دهد. بنابراین در مطالعه حاضر تالش شده است در 
قالب سه هدف تحلیلی به ارزیابی اهمیت مؤلفه های دیدگاه 
ارومیه،  شهری  فضاهای  در  شهری  امنیت  در  ساختارگرا 
تحلیل ارتباط و همبستگی بین مؤلفه های تبیین کننده امنیت 
شهری  فضاهای  در  امنیت  پیش بینی  و  ارومیه  در  شهری 

ارومیه از بین مؤلفه های دیدگاه ساختارگرا پرداخته شود.

1-1- اهداف پژوهش
مؤلفه های  ارزیابی  مطالعه حاضر  پژوهش  اصلی  هدف 
ارومیه  شهر  در  ساختارگرا  رویکرد  پایه  بر  شهری  امنیت 
گرفته  قرار  بررسی  مورد  در سه هدف جزیی  که  می باشد 

است.
- تحلیل میزان ارتباط درونی مؤلفه های تبیین کننده امنیت 

شهری از نگاه ساختارگرا در شهر ارومیه
- تحلیل میزان اولویت مؤلفه های تبین کننده امنیت شهری 

از نگاه ساختارگرا در شهر ارومیه

مؤلفه های  توسط  امنیت شهری  بینی  پیش  میزان  تحلیل   -
تبین کننده امنیت از نگاه ساختارگرا در شهر ارومیه

2- مبانی نظری پژوهش
به  دستیابي  جهت  در  اصول  ابتدایي ترین  از  امنیت 
استانداردهاي مطلوب آسایش شهري است و اصوالً کیفیتي 
را در بر دارد که در آن شهروندان بدون هراس از هرگونه 
از زندگي در شهر  انسان ساخت و محیط ساخت،  تهدید 
ابراز رضایت دارند. از این منظر امروزه امنیت شهري ارتباط 
و  زندگي،  کیفیت  و  سالمت  شاخصه های  با  را  معناداري 
زیست  و  محیطي  مخاطرات  اجتماعي،  نابهنجاري های 
محیطي  و بحران های تکنولوژیک نشان می دهد. در مفهوم 
جامعه  یعني  رفتاری  علوم  رویکرد  با  شهری  امنیت  جامع 
شناسي3  جرم  اجتماعي2،  شناسي  آسیب  شهري1،  شناسي 
بر  و  دارد  معناداري  پیوند  شهري  محیط  روانشناسي  و 
دانست.  امنیت  بین رشته اي  بعد  را  آن  اساس می توان  این 
جامعه شناسان از بعد امنیت در محیط شهر با عنوان آسایش 
امنیت  و  اجتماعي  سالمتي   ،)65 چشمه،1391:  ده  )محمدی 

روحي-  سالمت  عنوان  با  آن  از  روانشناسان  و  فیزیکي 
رواني یاد می کنند )رباني، 1385:ص 171(. جامعه شناسان امنیت 
در  تعادل  و  شهروندان  پذیري  جامعه  از  ناشي  را  شهري 
دسترسي به امکانات و خدمات و فرصت های بهینة زندگي 
تفسیر و ناامني را بر محور جنایت و اعمال خشونت آمیز و 
ناامني  نابهنجاري های رفتاري تحلیل می نمایند. اچ کوینگ 
رفتاري را در ارتباط با مسائل غیر اخالقي، تهدید آمیز و  هم 

جنس بازي تحلیل می کند )پوررضا،1389: ص112(.
مفهوم،  اجتماعي4:  »امنیت  عنوان  با  مقاله اي  در  اولسن 
مرزها و ابهامات« از امنیت رفتاري و اجتماعي یاد کرده و 
معتقد است که امنیت اجتماعي را می توان به عنوان قابلیتي 
به  شهري  کارکردهاي  حفظ  براي  شهري  اجتماعات  از 

1- Urban Sociology

2 - Social pathology

3- Criminology 

4- Societal Security
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منظور تأمین زندگي و سالمتي شهر و شهروندان و مدیریت 
فشار های  با  مقابله  شرایط  در  شهروندان  اساسي  نیازهاي 
وجه   .)1 2007:ص69  همکاران،  و  )اولسن  نمود  تعریف  شهري 
تفاوت غالب مطالعات جامعه شناختي و علم روانشناسي با 
امنیت شهری، مفهوم »مکان« است.  علوم مکانی در بحث 
در مطالعات جامعه شناختي رفتار و کنش اجتماعي و در 
تحقیقات روانشناسي عمومًا رفتار و کنش فردي به عنوان 
متغیري تابع کنکاش می شود، در حالي که در علوم مکانی 
قالب  در  مکان  در  آن  فضایی  پیامدهای  و  اجتماعی  کنش 
تحقیقات  شاخص ترین  می شود.  سنجیده  متقابل  روابط 
امنیت شهري و اکولوژي جرایم  با رویکرد مکانی توسط 
جامعه شناسان مکتب شیکاگو انجام گرفته است )پلینگ، 2003 
2(. نظریه پردازان مکتب شیکاگو با در نظرگیري فرایندهاي 

اجتماعي در ارتباط با مکان زندگي افراد، الگوهاي متفاوت 
را  رفتاري  امنیت  و  تحلیل  را  شهري  فضاهاي  در  زندگي 
کیفیتي متشکل از خصیصه های مکاني زندگي و مشخصه های 
اجتماعي، فرهنگي، نژادي و اقتصادي افراد می دانند )شکوئي، 
1369:ص 134(. جرم شناسان با وام گیري از اصول این مکتب 

حاشیه های  قدیمي،  محالت  شهري،  زاغه های  معتقدند 
شهري، مراکز  پرتراکم شهرها، محالت مهاجرین روستایي 
و گتوهاي نژادي به عنوان فضاهاي با ضریب امنیت رفتاري 
مجموع  در   .)134 )آلتمن،1382:ص  می شوند  شناخته  پایین 
دیدگاه های سنتی فقر شهري، مساکن غیر استاندارد، بیکاري، 
فرصت های  اجتماعي،  نابرابر  توپوگرافي  و  اقتصادي  تضاد 
نابرابر زندگي، سیاست گذاري نامتعادل شهري، رویکردهاي 
نامناسب قانوني- مدیریتي و فقدان سرمایه اجتماعي را از 
در  کننده  تعیین  و  رفتاري  ناامني  ایجابي  عوامل  مهم ترین 
ضریب امنیت در فضاهاي شهري می دانند. در نگاه جدید 
به امنیت در شهرها به ویژه شهرهاي با ریسک باالي ناامنی 
اجتماعي، سنجش فاکتور های مداخله  گر در نظم شهري و 
و  زماني  بستر  در  اجتماعي  امنیت  تهدید  به  دهنده  شکل 
مکاني آن از اهمیت باالیي برخوردار می باشد.نونژاد با تأکید 
1- Olsen and others,2007
2- Pelling,2003

پایدار  براي توسعة  امنیت و توسعه، شرایط الزم  بر رابطة 
آزادي  برقراري  داخلي،  امنیت  برقراري  شامل  را  شهري 
امنیت،  است  معتقد  و  مي داند  مناسب  خارجي  سیاست  و 

فرهنگ توسعه است )رهنمایی و پور موسوی، 1384:ص 123(.
فیکر هرگونه ناهنجاري در فضاي شهري را مقدمة ناامني 
به شمار آورده و انبوهي جمعیت جوان در شهرهاي بزرگ 
وي  نظر  به  مي داند.  شهري  پایدار  امنیت  براي  خطري  را 
مسائل عمدة کالنشهرها مهاجرت فزایندة روستا-شهري و 
شهرهاي کوچک به شهرهاي بزرگ، بي تردید حاشیه نشیني 
وجمعیت فقیر شهري است که مي تواند به ناپایداري امنیتي 
منجر شود )فالکس، 2010:ص 12(3. تأمین امنیت مهم ترین نیاز 
براي درک، شناخت و استفاده از مواهب محیط است. این 
اساس  این  بر  می شود.  شروع  خطر  احساس  عدم  از  نیاز 
آبراهام مازلو4 نیازهاي انساني را به دو گروه نیازهاي اساسي 
یا اولیه و نیازهاي برتر دسته بندي و در سلسله مراتبي آنها 
را از قوي ترین تا ضعیف ترین ردیف می کند. در پایین ترین 
سطح )سطح بنیادین( از نیازهاي انساني که قوي ترین آنها 
نیازهاي   .)18 کلهر،1389:ص  و  )دغاغله  می شود  محسوب  نیز 
جسماني و به دنبال آن نیاز به ایمني و امنیت قرار دارد. نیاز 
به امنیت از نظر جان لنگ سه بعد کالن رواني، فیزیولوژیک 
و بعد جسماني را در برمی گیرد )افروغ،1390: ص112(. بررسي 
تمامي  امنیت  مفهوم  که  انساني مشخص می سازد  نیازهاي 
سطوح نیازهاي انساني را در بر نمي گیرد اما رابطة تنگاتنگي 
با سایر سطوح نیازهاي انساني در محیط برقرار می کند. با 
با  می تواند  امنیت  مازلو،  از  انساني  نیاز های  مدل  به  توجه 
ابعاد مختلف نیازهاي زیبایي شناختي، حرمت، حس مکاني، 
حس زیبا شناختي و... در رابطه تعاملي و رفت و برگشتي 

قرار گیرد )النگ، 2005: ص32 (5.

3- Flacks, 2010

4- Abraham Maslow

5- Lang,2005
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نگاره 1 : مثلث نیازهای انسانی مازلو
منبع : محمدی ده چشمه، 1390: 135

و  متفاوت  رویکردهای  البته  اجتماعی  امنیت  حوزه  در 
متعددی ارائه شده است که می توان به رویکردهایی مثل ایده آل 
اجتماعی،  امنیت  و  گرایی  اثبات  اجتماعی  امنیت  و  گرایی 
فرااثبات گرایی و امنیت اجتماعی، رویکرد سیستمی و امنیت 
و  )کرافت  کرد  اشاره  اجتماعی  امنیت  و  فیمینیسم  اجتماعی 
تریف،1381:ص366-361(. در بین رهیافت های ارائه شده برای 

امنیت یکی از کاربردی ترین رهیافت ها، رویکرد ساختارگرا 
از  امنیت،  مقوله ی  بر  ساختارگرا  رویکرد  داشتن  می باشد. 
تحلیل  در  فضایي   – مکاني  فلسفه های  فعال ترین  جمله 
مفاهیم انساني در راستای موضوع ایمنی و امنیت در چند دهة 
اخیر محسوب می شود. مکتب فکري حاضر که از طریق رابطة 
بین سوانح، سطح توسعه و وابستگي اقتصادي جهان در حال 
توسعه نشأت می گیرد بر این اصل استوار است که افزایش 
گرفتاری های کشورهاي جنوب بیشتر به سبب توجه افراد به 
امور اقتصاد جهاني، گسترش سرمایه داري و در حاشیه قرار 
گرفتن مردم فقیر است تا اثر حوادث ژئو فیزیکي )گیوه چي، 
1388:ص 38(. از مهم ترین نظریه پردازان این رویکرد می توان به 

توبین و مونتز اشاره کرد که در سال 1997 با نگاهي ساختاري 
روند شکل گیري و تشدید آسیب های مکاني را متأثر از سه 

اصل عمده تحلیل کرده اند که در نگاره 2 آمده است.

نگاره  2 : عوامل اصلی رویکرد ساختارگرا در امنیت شهری
منبع: بلیک و همکاران، 1996

در این دیدگاه عوامل بنیادی به عنوان یکی از فرض های 
اساسی جهت بروز ناامنی در شهرهای کشورهای در حال 
توسعه قلمداد شده است. این عوامل اشاره به مواردی چون 
به  برابر  دسترسی  عدم  انرژی،  منابع  به  محدود  دسترسی 
ساختارها و تشکیالت اولیه و منابع حیاتی دیگر و همچنین 
و  اعتقادی  بحث های  در  موجود  نابرابری های  و  تضادها 
می باشد  شهری  مختلف  اقشار  و  اقوام  بین  ایدئولوژیکی 
که می تواند به عنوان یک عامل راهبردی در ارزیابی میزان 
جمله  از  دینامیکی  عوامل  گردد.  قلمداد  شهرها  در  امنیت 
رویکرد  در  شهری  امنیت  ارزیابی  در  مؤثر  عوامل  دیگر 
ساختارگرا می باشد. این عوامل عمدتًا به مقوله های مهمی 
چون کیفیت زندگی شهری، دسترسی به خدمات و تحوالت 
جمعیتی و شرایط و دگرگونی های شهرنشینی اشاره دارد. 
در حقیقت این عوامل به ارزیابی پویایی فرایندهایی اشاره 
دارد که در اثر عدم دسترسی برابر و عدم توزیع نامتوازن 
این فرایندها در قالب عوامل دینامیکی موجب بروز ناامنی 
تسهیل  عوامل  می گردد.  شهرها  در  امنیت  سطح  کاهش  و 
کننده ایمنی و امنیت از دیگر مؤلفه های مد نظر در رویکرد 
ساختارگرا در فرایند ایجاد امنیت در شهرها می باشد. فرایند 
طراحی فضاهای شهری و ساختار محیط کالبدی یا فیزیکی 
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را  خود  بیشتر  که  زیرساخت ها  پایدار  طراحی  شهرها،  در 
بیماری های  بروز  و  می دهد  نشان  مترقبه  غیر  حوادث  در 
واگیردار و عدم شرایط بهداشتی و درمانی مناسب در شهرها 
که به خصوص در شهرهای کشورهای در حال توسعه  و 
جهان سوم مشاهده می شود می تواند بسترساز بروز ناامنی 

در شهرها گردد )محمدی ده چشمه، 1390( . 
در حقیقت این رویکرد یک تفسیر همه جانبه از فرایند 
به خصوص کشورهای در حال  ناامنی در شهرهای  ایجاد 
توسعه ارائه می دهد که می تواند در ابعاد مهمی ایجاد ناامنی 
و کاهش سطح امنیت در شهرها را بررسی کند. رویکردی که 
به صورت ساختاری نارسایی های شهرگرایی و شهرنشینی 
در شهرهای کشورهای در حال توسعه که کشور ما هم جزو 
آن هاست به نمایش گذاشته که هر کدام از این نارسایی ها 

بسترساز چالش هایی در فرایند امنیت شهری خواهد بود.

3- روش شناسی پژوهش
روش  به  و  کاربردی  هدف گذاری  با  حاضر  مطالعه 
در  امنیت  تحلیل وضعیت  در جهت  تحلیلی«   - »توصیفی 

ساختاری  رویکرد  لحاظ  با  ارومیه  شهر  شهری  فضاهای 
دستیابی  جهت  است.  رسیده  انجام  به  شهری  امنیت  در 
توصیفی  بخش  آوری  جمع  برای  شده؛  تعیین  اهداف  به 
موضوع  باب  در  کتابخانه ای  اسناد  و  مطالعات  از  پژوهش 
از  استفاده  با  پژوهش  تحلیلی  بخش  برای  و  پژوهش 
امنیت  تحلیل  به  پرسشنامه ای  شیوه  به  و  پیمایشی  روش 
دینامیک و  بنیادی،  بعد  ارومیه در سه  در فضاهای شهری 
ایمنی از دیدگاه شهروندان پرداخته شده است. برای تحلیل 
پیرسون  همبستگی  آماری  آزمون های  از  پژوهش  داده های 
برای ارزیابی ارتباط درونی مؤلفه های امنیت در شهر ارومیه، 
امنیت در  اولویت مؤلفه های  ارزیابی میزان  برای   T آزمون 
شهر ارومیه  و مدل تحلیل تشخیص برای پیش بینی فرایند 
تحقق امنیت در شهر ارومیه با توجه به مؤلفه های رویکرد 
است.  شده  استفاده   SPSS افزار  نرم  قالب  در  گرا  ساختار 
فرمول  از  استفاده  با  پژوهش  نمونه  جامعه  تعیین  برای 
تجانس  میزان  و   0/95 اطمینان  سطح  با  کوکران1  عمومی 
0/7؛ با توجه به جمعیت جامعه پژوهش 322 نفر به روش 

1- Cochran

نگاره 3 : مدل مفهومی 
پژوهش

منبع : نگارندگان: 1392
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تصادفی ساده انتخاب گردید.
از  استفاده  با  پژوهش  سازه های  پایایی  میزان  ارزیابی 
سنجه آلفای کرونباخ1 در قالب نرم افزار SPSS انجام شد. 
این میزان برای سازه های تشکیل دهنده مؤلفه بنیادی امنیت 
0/73، برای سازه های مؤلفه دینامیکی امنیت 0/75 و برای 
سازه های ایمنی امنیت 0/71 محاسبه گردید. با توجه به این 
نتایج سازه ها از لحاظ پایایی مورد تأیید قرار گرفت. برای 
ارزیابی میزان روایی سازه ها نیز از طریق سنجه KMO در 
قالب آزمون تحلیل عاملی2 اقدام شد که به میزان 0/71 و 
در سطح مناسب ارزیابی گردید. مدل مفهومی فرایند انجام 

پژوهش در نگاره 3 آمده است.

3-1- محدوده مورد مطالعه
شهر ارومیه به عنوان یکی از کالن شهرهای ایران، مرکز 
استان آذربایجان غربی و شهرستان ارومیه در شمال غربی 
با  این شهر طبق سرشماری سال 1390  است.  واقع  ایران 
۶۶8هزار نفرجمعیت، دهمین شهر پرجمعیت ایران و دومین 
می آید.  به شمار  ایران  شمال غرب  منطقه  پرجمعیت  شهر 
ارومیه یک شهر چندقومیتی با ادیان و مذاهب گوناگون است. 
1- Cronbach
2- Factor analyze

اکثریت مردم ارومیه را ترک های آذربایجانی و نیز اقلیتی از 
کردها و مسیحیان )آشوری و ارمنی( تشکیل می دهند. طبق 
یک مطالعه از ترکیب قومی خانوارهای نمونه و مورد بررسی 
در سطح شهر ارومیه که در سال 1390 انجام گرفت نشان 
می دهد که ترک زبانان 85% درصد خانوارهای نمونه را به 
خود اختصاص داده و کردزبان ها حدود 10/5درصد بوده اند. 
دراین آمارگیری نمونه ای درصد آشوری ها، فارس زبان ها و 
ترتیب1/1،۶/7و5 صدم درصد  به  ارومیه  ارمنی ها در شهر 
میزان  افزایش  به  توجه  با  ارومیه،1391(.  )شهرداری  می باشد 
به  حاشیه نشینی  شهر؛  نامتوازن  رشد  و  قومیت ها  جمعیت 
عنوان یکی از چالش های مدیریت و برنامه ریزی شهری در 
ارومیه مطرح شده است.استفاده از نام هایی چون اسالم آباد، 
زورآباد، حسین آباد، مفتی آباد، مهدی آباد و علی آباد نشان از 
دسته بندی قومیت ها در این نواحی از یک سو و وضعیت 
قومیت های  تداخل  خاطر  به  مناطق  این  در  امنیتی  بغرنج 
ساکن و جناح بندی های آنها در این نواحی و کاهش ایمنی 
به  شده  ایجاد  ناهنجاری های  جهت  به  اجتماعی  امنیت  و 
واسطه تعصبات قومی و مذهبی به خصوص بین ترک های 
آذری شیعه مذهب با کردهای سنی مذهب مهاجر می باشد. 
در  توسعه  پنجم  برنامه  طبق  تاکنون  نفر  هزار   25 حدود 

منبع : ترسیم نگارندگان
نگاره 4: موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
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حاشیه ارومیه ساماندهی شدند که تنها در 7 ماهه منتهی به 
دی 1392 با افزایش ساخت و سازهای حاشیه شهر 750 
تخریب  به  منجر  که  شده  اضافه  شهر  محدوده  به  هکتار 
غیر  ساخت های  همچنین  و  اطراف  کشاورزی  زمین های 
مناطق  است.  شده  قومیت ها  مختص  ناهماهنگ  و  متوازن 
حاجی  حسین آباد  آباد،  علی آباد،مفتی  آباد،  زور  اسالم آباد، 
روستاهای  و  باغ  قره  ساالر،  الله  کوی  آباد،  وکیل  پیرلو،  
الواج و دیگاله مناطق حاشیه ای ارومیه را تشکیل می دهند 
و  )همان،1391(  شده اند  تشکیل  متعدد  قومیت های  از  که 
و  اجتماعی  ناهنجاری های  بروز  برای  مستعدی  مکان های 
کاهش امنیت در این نواحی قلمداد می گردند. در نگاره 4 

نقشه محدوده مورد مطالعه ارائه شده است.

4- یافته های پژوهش
اهداف  با  متناسب  یافته های پژوهش  در مرحله تحلیل 
درونی  همبستگی  و  ارتباط  ارزیابی  به  ابتدا  شده؛  تعیین 
نگاه  از  ارومیه  شهر  شهری  فضاهای  در  امنیت  مؤلفه های 
ارتباط  تحلیل  کار  این  از  هدف  گردید.  اقدام  ساختارگرا 
در  امنیت  ارزیابی  جهت  مؤلفه ها  این  پیوستگی  و  درونی 
است  سؤال  این  به  پاسخ  و  ارومیه  شهر  شهری  فضاهای 

که آیا نگاه بنیادی، دینامیکی و امنیتی به ایمنی شهر ارومیه 
شهر  این  در  را  شهری  امنیت  ساختاری  نگاه  از  می تواند 

تبیین کند.
نتایج بدست آمده حاصل از همبستگی درونی مناسب 
در بین مؤلفه های ارزیابی امنیت در فضاهای شهری ارومیه 
می باشد. این نتایج نشان می دهد همبستگی درونی مؤلفه ها 
معنادار   0/99 سطح  در  اوالً  نمونه؛  جامعه  به  توجه  با 
می باشد. ثانیًا این همبستگی برای مؤلفه های امنیتی در وهله 
اّول اشاره به نحوه ساخت و طراحی فضاهای شهری دارد. 
و  شهری  فضاهای  از  ناهنجاری ها  انتشار  بعدی،  وهله  در 
حتی انتشار بیماری ها در شهر ارومیه با میزان باالی 0/73 
گسترش  چون  مواردی  که  امنیت  دینامیکی  مؤلفه های  با 
شهرنشینی و افزایش جمعیت که به تبع آن وجود و ساخت 
کمبود  می گردد؛  سبب  را  نشین  حاشیه  و  ناهنجار  نواحی 
در  و  نواحی شهری  این  در  آموزشی  نهادهای  و  امکانات 
نتیجه کاهش کیفیت زندگی شهری در شهر ارومیه ارتباط 
بنیادی  شاخص های  دارد.  معناداری  و  مثبت  سویی  هم  و 
کننده  تبیین  نامه های  آیین  و  قوانین  وجود  مانند  امنیت 
منابع  به  برابر  دسترسی  و  امکانات  و  زیرساخت ها  امنیت، 
و امکانات که نقش به سزایی در تأمین امنیت شهری دارند 

جدول 1 : آماره همبستگی درونی مؤلفه های امنیت شهری در شهر ارومیه

آمارهمؤلفه بنیادیمؤلفه دینامیکیمؤلفه امنیتی

مؤلفه بنیادیهمبستگی پیرسون0/5070/6381
میزان معناداری-0/0000/000
جامعه نمونه322322322

مؤلفه دینامیکیهمبستگی پیرسون0/73810/638
میزان معناداری0/000-0/000
جامعه نمونه322322322
مؤلفه امنیتیهمبستگی پیرسون10/7380/507
میزان معناداری0/0000/000-

جامعه نمونه322322322

منبع : محاسبات نگارندگان
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امنیتی  و  دینامیکی  مؤلفه های  با  نیز  ارومیه  شهر  در  خود 
ارتباط مثبت و معناداری را برای تبیین امنیت نشان می دهند.
امنیت  برای  برنامه ریزی  اساسی  راهکارهای  از  یکی 
ساختن  ارومیه مشخص  در شهر  ساختاری  بُعد  از  شهری 
اولویت های برنامه ریزی جهت تعیین ضعف و قوت ها در 
مقوله امنیت شهری در شهر ارومیه می باشد. با بهره گیری از 

سنجه آماری T تک نمونه ای نسبت به این مهم اقدام شد.
بنیادی در  اولویت شاخص های مؤلفه ی  میزان   تحلیل 
امنیت شهری ارومیه از دیدگاه شهروندان نشان می دهد که 
متغیرهایی چون انزجار و بروز ناهنجاری به دلیل بی عدالتی 

در برخورداری از منابع در محالت شهری با بروز ناهنجاری 
به  ناامنی  به منابع اصلی و کاهش  به خاطر عدم دسترسی 
شهروندان  مطالبات  به  قانونی  نهادهای  توجه  عدم  علت 
امنیت  به  توجه  جهت  شهروندان  اصلی  دغدغه های  از 
در  آن می باشد.  بنیادی  نگاه  از  ارومیه  در فضاهای شهری 
این  بیانگر  ارومیه  امنیت در شهر  به  حقیقت نگاه ریشه ای 
امکانات در  منابع و  به  متوازن  موضوع است که دسترسی 
کاهش  در  راهکاری  می تواند  خود  شهری  نواحی  تمامی 
ناهنجاری ها و ناامنی ها و آشفتگی ها به خصوص در نواحی 
حاشیه نشین شمالی و غربی و حتی جنوب با نواحی دیگر 

جدول 2 : تحلیل میزان اولویت شاخص های مؤلفه بنیادی در امنیت شهری ارومیه
رتبهاختالف از میانگینانحراف از معیارمقدار ویژهشاخص هامؤلفه

دی
نیا

ه  ب
ؤلف

م

بروز ناهنجاری به علت عدم دسترسی به منابع اصلی 

همچون آب، برق و گاز در محل سکونت

2/971/200/1012

بروز ناهنجاری و کاهش امنیت عدم توجه نهاد های 

قانونی به مطالبات شهروندان

2/541/120/0943

انزجار و بروزناهنجاری به خاطرعدم عدالت 

دربرخورداری از منابع مابین محالت شهری

3/101/390/1171

تأثیر آیین نامه ها و قوانین وتعدد آنها در تشدید 

ناهنجاری ها و جرم و جنایات

2/0۶1/030/0875

بروز ناهنجاری به علت عدم رعایت عدالت در قوانین 

در زمینه قومیت ها و خرده فرهنگ ها

2/231/220/1024

منبع : محاسبات نگارندگان
جدول 3 : تحلیل میزان اولویت  شاخص های مؤلفه دینامیکی در امنیت شهری ارومیه

رتبهاختالف از میانگینانحراف از معیارمقدار ویژهشاخص هامؤلفه

کی
امی

دین
فه 

مؤل

تأثیر فقدان نهادهای رفتاری و آموزشی در بروز 
ناهنجاری ها و ناامنی شهری

2/131/110/0945

تأثیر میزان کیفیت زندگی افراد در بروز ناامنی ها و 
ناهنجاری های شهری

3/241/050/0881

تأثیرات افزایش و کاهش جمعیت )ازدحام و سکون( در 
بروزناهنجاری در فضاهای شهری

2/750/9970/0823

تأثیرات گسترش شهرنشینی در بروز ناهنجاری ها 
وناامنی های شهری

2/701/050/0884

تأثیرات محیط فیزیکی در بروزناهنجاری ها وناامنی های 
شهری

2/921/160/0972

منبع : محاسبات نگارندگان
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شهر ارومیه باشد.
دینامیکی  مؤلفه ی  شاخص های  اولویت  میزان  تحلیل 
امنیت در فضاهای شهری ارومیه از دیدگاه شهروندان نشان 
زندگی  آن  در  آنها  که  محیطی  زندگی  کیفیت  که  می دهد 
می کنند و جمعیت ساکن چقدر می تواند در ایجاد فضاهای 
آمده  دست  به  ویژه  مقدار  به  توجه  باشد.  تأثیرگذار  امن 
برای شاخص های بیان کننده مؤلفه دینامیکی مؤثر در امنیت 
کیفیت  میزان  که  است  امر  این  مؤید  ارومیه  شهر  شهری 
زندگی افراد و تأثیر آن در بروز ناامنی ها با توجه به وضعیت 
نواحی حاشیه نشین و فقرنشین در مقایسه با نواحی مرفه 
شهری، تأثیرات محیط فیزیکی )کالبدی( در بروز ناامنی ها 
و نارضایتی های امنیتی و تأثیر افزایش و کاهش جمعیت در  
محالت و مناطق که به مقوله ی مهاجرت به نواحی شهری 
از نگاه دقیق می تواند به در هم ریختگی بافت  می پردازد، 
یک دست جمعیتی محالت و مناطق شهری منجر شود. به 
نواحی شمالی و شمال غربی شهری و  در  که  آنچه  مانند 
حتی محالت جنوبی شهر ارومیه با ورود قومیت های ُکرد 
اتفاق می افتد. اولویت های عمده از نگاه دینامیکی به مقوله 
امینت شهری در شهر ارومیه که خود بیان کننده جریان و 
است  ارومیه  شهر  در  ناامنی  عکس  بر  یا  و  امنیت  پویایی 

می باشد.
تحلیل اولویت مندی شاخص های مؤلفه های امنیتی در 
امنیت شهری ارومیه بیشتر بر نوع ساخت شهری و کیفیت 
طراحی شهری در متن و حاشیه کالبدی شهر ارومیه صحه 
دربروز  کالبدی  و  محیطی  طراحی  نوع  تأثیر  می گذارد. 
ناهنجاری ها به خصوص در محالت و مناطق چون اسالم 
...؛ کمبود و فرسودگی زیرساخت های  آباد و  آباد، حسین 
حیاتی شهری از جمله زیرساخت های ارتباطی و منابع در 
نواحی حاشیه نشین یاد شده و نواحی حاشیه ای متصل به 
جنوب شهر ارومیه، و اینکه همجواری فضاهای مسکونی با 
محیط های عمومی و باز در شهر ارومیه شاخص های مهم 
برای برآورد ایمنی و امنیت اجتماعی از بعد ساختاری آن 
می باشد؛ با توجه به مقدار ویژه بدست آمده می تواند دیدگاه 
و دغدغه ی شهروندان را به خوبی در این زمینه به نمایش 

بگذارد.
سه  کننده  تبیین  شاخص های  اولویت  تشریح  از  بعد 
تشریح  به  ارومیه،  شهر  در  شهری  امنیت  ساختاری  مؤلفه 
اولویت نهایی سه مؤلفه اصلی رویکرد ساختارگرا در امنیت 
در  نهایی  جمع بندی  تا  است  شده  پرداخته  ارومیه  شهری 

زمینه تعیین اولویت ها انجام شود.

جدول 4 : تحلیل میزان اولویت شاخص های مؤلفه امنیتی در امنیت شهری ارومیه
رتبهاختالف از میانگینانحراف از معیارمقدار ویژهشاخص هامولفه

تی
منی

ه ا
ؤلف

م

تأثیر فقدان یا فرسودگی زیرساخت های شهری )مثل 

زیرساخت های ارتباطی و خدمات شهری( در بروز 

ناامنی های شهری

3/171/100/0852

 تأثیر نوع طراحی محیطی و کالبدی در بروز

 ناهنجاری ها و ناامنی شهری
3/431/130/0921

تأثیر همجواری محیط های مسکونی با محیط های ناامن در 

بروز ناهنجاری های شهری
2/781/220/0954

2/091/150/09۶5تأثیرات بروز بیماری ها در بروز ناامنی و ناهنجاری شهری

تأثیر همجواری محیط های مسکونی با فضاهای عمومی و 

باز شهری
3/011/050/0883

منبع: محاسبات نگارندگان
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تحلیل نهایی اولویت مؤلفه های امنیت شهری از دیدگاه 
ساختارگرا در شهر ارومیه نشان می دهد که مؤلفه بنیادی با 
میزان اختالف از میانگین پایین تر نسبت به دو مؤلفه دیگر با 
میزان 0/0858 و میزان T پایین تر دارای وضعیت نامناسب تری 
نسبت به دو مؤلفه دیگر در شهر ارومیه از دیدگاه شهروندان 
می باشد. این نتایج نشان می دهد که توجه به عوامل ریشه ای 
و بنیادی در مبحث امنیت شهری در فضاهای شهری ارومیه 
امن  از دیدگاه شهروندان می تواند در بسترسازی فضاهای 
شهر در این شهر بسیار راهگشا باشد. در وهله اول توجه 
به زیرساخت ها و منابع، به خصوص توزیع متوازن و بهینه 
آنها در تمامی نواحی شهری چه در متن کالبدی شهر و چه 
نواحی حاشیه ای و فقیر نشین خود می تواند محرک عمده ای 
برای کاهش ناامنی ها و احترام به امنیت در فضاهای شهری 
این مؤلفه مهم و اساسی  باشد. مقوله بعدی که در  ارومیه 
است تدوین آیین نامه های مرتبط، نهادهای مسئولیت پذیر و 
در نهایت عدم تبعیض برای قومیت ها به خصوص در این 
شهر که مقوله مهاجرت ها و ترکیب جمعیتی موجود این مسأله 

می دهد  نشان  امر  این  می باشد.  می دهد  پررنگ تر جلوه  را 
برای حرکت به سمت امنیت شهری پایدار در شهر ارومیه 
این موارد در قالب مؤلفه بنیادی در اولویت و در قدم اول 

قرار دارد.
در ادامه فرایند دستیابی به اهداف پژوهش؛ سعی گردید به 
پیش بینی امنیت در فضاهای شهری ارومیه از طریق مؤلفه های 
بیان شده برای آن از دیدگاه ساختاری از مدل تحلیل تشخیص 
استفاده شود. در این راستا برای تدارک متغیر وابسته یا مالک؛ 
تمامی شاخص های بیان شده برای مؤلفه های پژوهش مورد 
سوی  از  که  شاخص هایی  بنابراین  گرفتند.  قرار  طبقه بندی 
شهروندان با میزان کمتر از میانگین مبنا ارزش گذاری شده 
با  از سوی شهروندان  که  متغیرهایی  و  عدد صفر  با  بودند 
میزانی بیشتر از میزان میانگین مبنا ارزش گذاری شده بودند با 

عدد یک مشخص گردیده و طبقه بندی شدند.
تحلیل اولیه میزان پیش بینی مؤلفه های امنیت شهری در 
شهر ارومیه نشان می دهد که مؤلفه امنیتی با توجه به میزان 
میانگین و وزن اکتسابی  دارای وضعیت مناسبی برای پیش 

جدول 5 : آماره T برای اولویت گذاری مؤلفه های امنیت شهری در شهر ارومیه

مؤلفه

مقدار میانگین مبنا : 2/5

با سطح اطمینان %95
tdfمعنی داریبیشترینکمتریناختالف از میانگین

0/5523210/08580/04321/۶20/001بنیادی
2/8۶3210/2540/1090/1410/000دینامیکی
۶/173210/5800/3240/۶870/000امنیتی

منبع: محاسبات نگارندگان
جدول 6 : آماره میزان میانگین و انحراف استاندارد پیش بین شاخصهای امنیت شهری در ارومیه

اوزان کسب شده میزان انحراف از معیار میزان میانگین  مؤلفه های امنیت

وزن اکتسابی وزن غیر اکتسابی

14 16 0/122 0/138 بنیادی
17 22 0/109 0/208 دینامیکی

22 28 0/098 0/421 امنیتی

منبع : محاسبات نگارندگان
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بینی امنیت شهری در شهر ارومیه می باشد.
امنیت  مؤلفه های  طرفه  یک  واریانس  بین  پیش  تحلیل 
مؤلفه ها  این  پیش بینی  بین  رابطه  که  می دهد  نشان  شهری 
با امنیت شهری در ارومیه معنادار می باشد. تحلیل المبدای 
ویلکز برای پیش بینی امنیت نشان می دهد که مؤلفه ی ایمنی 
باالیی  پیش بینی  قدرت  مراتب  به  و  کمتر  المبدای  میزان 
نسبت به دیگر مؤلفه ها دارد. این مدعا به این خاطر است که 
در سنجه المبدای ویلکز هرچه میزان بدست آمده به عدد 
1 نزدیک باشد قدرت پیش بینی کاهش می یابد. بنابراین با 
توجه به نتایج بدست آمده مؤلفه ایمنی با دارا بودن 0/211 
میزان المبدا کمتر از دو شاخص دیگر بوده و وزن اکتسابی 
آن برای پیش بینی امنیت نیز باالتر از دو مؤلفه دیگر می باشد. 
و  شهر  کالبدی  وضعیت  نشان دهنده  ایمنی  مؤلفه 
ریخت شناسی آن در آفرینش فضاهای امن یا نا امن و بروز 
بروز  در  مکانی  همجواری های  تأثیر  شهر،  در  بیماری ها 
در  می باشد.  طراحی  کیفیت  و  شهری  ناامنی  یا  و  امنیت 
در  شهری  امنیت  پیش بینی  در  آمده  بدست  نتایج  حقیقت 
فوق،  شرایط  که  است  موضوع  این  گر  نشان  ارومیه  شهر 
باشد  بارزتری  شرایط  دارای  چقدر  هر  موجود  وضع  در 
می تواند در کم و کیف امنیت و تحقق یا عدم تحقق آن در 

شهر ارومیه بسیار حائز اهمیت باشد. دقت در وجود شرایط 
بافت فرسوده و نواحی مخروبه شهری در بروز ناهنجاری ها  
در نواحی شمالی و شمال غربی شهر، بافت های متصل به 
نواحی جنوبی شهر و نحوه طراحی شهری و تفاوت بروز 
ناامنی ها برای مثال در نواحی مرکزی و متمایل به شرق شهر 
که شدت پایین تری نسبت به نواحی شمالی و حتی جنوب 
شهر دارد می تواند پیش بینی بهتری از وضعیت امنیت در 

شهر ارومیه داشته باشد.
آماره نهایی تحلیل تشخیص نشان می دهد که برای پیش 
بینی امنیت در فضاهای شهری ارومیه مؤلفه ایمنی در ادامه 
بینی کلی  پیش  میزان  با  اولیه تحلیل تشخیص  نتایج  تأیید 
0/502 دارای پیش بینی قوی تری برای امنیت در فضاهای 
شهری ارومیه می باشد. این در حالی است که مطابق با مقدار 
امنیت در  آمده تحلیل تشخیص در پیش بینی  ویژه بدست 
فضاهای شهری ارومیه با توجه به شاخص های مطرح شده 

برای آن 0/77 موفق عمل کرده است. 

5- نتیجه گیری
با  امنیت  به  ساختارگرا  رویکرد  شد  گفته  که  همانطور 
امنیت  مقوله  ارزیابی  به  آن  نظریه پردازی  فرایند  به  توجه 

جدول 7 : آماره تحلیل واریانس یک طرفه مؤلفه های امنیت شهری در ارومیه
مؤلفه های امنیتمیزان المبدای ویلکزDf2Df1Fمعنی داری

بنیادی0/000321113/290/673
دینامیکی0/001321114/510/389
امنیتی0/000321122/060/201

منبع : محاسبات نگارندگان
جدول8: آماره تحلیل تشخیص برای پیش بینی امنیت در فضاهای شهری شهر ارومیه

مؤلفه های امنیتمیزان المبدای ویلکزدرصد واریانس کلیمقدار ویژهمیزان پیش بینی کلیسطح معنی داری

0/0010/287

0/7797/60/345

بنیادی
دینامیکی0/0000/304
امنیتی0/0000/502

منبع: محاسبات نگارندگان
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می پردازد.  توسعه  حال  در  کشورهای  شرایط  براساس 
و  مشکالت  از  نشان  نیز  آن  دهنده  تشکیل  مؤلفه های 
در  ناامنی  به  منجر  می تواند  که  دارد  ریشه ای  چالش های 
زمینه  پیش  این  با  شود.  کشورها  این  در  شهری  فضاهای 
قرار  ارزیابی  مورد  ارومیه  شهر  در  رویکرد  این  مؤلفه های 
گرفت. برای ارزیابی چگونگی و درستی میزان تبیین مقوله 
امنیت در فضاهای شهری ارومیه ارتباط درونی مؤلفه های 
منتخب از دیدگاه ساختارگرا مورد سنجش قرار گرفت. در 
برای  آیا  که  دهد  نشان  تا  بود  آن  بر  ارزیابی  این  حقیقت 
تبیین مقوله امنیت شهری در ارومیه مؤلفه ها و شاخص های 
منتخب از انسجام و ارتباط درونی برای نشان دادن این تبیین 
برخوردارند یا نه. این فرایند با میزان همبستگی باال نشان داد 
که می توان با استفاده از مؤلفه های منتخب به ارزیابی امنیت 
شهری با توجه به مؤلفه های رویکرد ساختار گرا پرداخت. 
از دیدگاه رویکرد  ایمنی  مؤلفه های  اولویت  میزان  ارزیابی 
از  بتوان  که  بود  علت  این  به  ارومیه  شهر  در  گرا  ساختار 
طریق شناخت اهمیت مؤلفه ها با توجه به ضعف و قوت آنها 
به برنامه ریزی جهت بهبود سطح امنیت در فضاهای شهری 
در شهر ارومیه پرداخت. تحلیل شاخص های تشکیل دهنده 
مؤلفه های سه گانه مؤید این امر بود که شاخص هایی چون 
ناهنجاری ها  بروز  در  کالبدی  و  نوع طراحی محیطی  تأثیر 
بروز  در  افراد  زندگی  کیفیت  میزان  تأثیر  ناامنی شهری؛  و 
ناامنی ها و ناهنجاری های شهری؛ تأثیر فقدان یا فرسودگی 
زیرساخت های شهری )مثل زیرساخت های ارتباطی و خدمات 
شهری( در بروز ناامنی های شهری؛ همچنین انزجار و بروز 
ما  منابع  از  برخورداری  در  عدالت  دلیل عدم  به  ناهنجاری 
بین محالت شهری و تأثیر همجواری محیط های مسکونی با 
فضاهای عمومی و باز شهری دارای اولویت و اهمیت بیشتری 
جهت برنامه ریزی برای بهبود شرایط آنها جهت بسترسازی 

مقوله امنیت در فضاهای شهری شهر ارومیه می باشد.

نگاره 5 : نمودار اهمیت شاخص های پژوهش1

فرایند  اهداف تحلیلی پژوهش پیش بینی  از  یکی دیگر 
هدف  بود.  پژوهش  مؤلفه های  به  توجه  با  شهری  امنیت 
با  منتخب  مؤلفه های  از  کدامیک  که  بود  این  اقدام  این  از 
امنیت  فرایند تحقق  بهتر می تواند  به شرایط موجود  توجه 
فرایند  این  بخشد.  تحقق  را  ارومیه  شهری  فضاهای  در 
ارزیابی برای مؤلفه های پژوهش، مؤلفه ایمنی را با توجه به 
شاخص های تشکیل دهنده آن به عنوان مؤلفه ای می داند که 
با سرمایه گذاری فکری و برنامه ریزی بر روی آن می توان 
امنیت را با توجه به شرایط فعلی و نظرات شهروندان بهتر 
پیش بینی کرد. در مجموع نتایج پژوهش نشان داد که اوالً 
ارزیابی امنیت شهری در شهر ارومیه با توجه به مؤلفه های 
این  قوی  درونی  ارتباط  اساس  بر  ساختارگرا  رویکرد 
اینکه تحلیل میزان  تبیین شده است. دومًا  مؤلفه ها درست 
و  شناخت ضعف ها  بهتر جهت  برنامه ریزی  برای  اولویت 
مؤلفه  سه  دهنده  تشکیل  شاخص های  به  توجه  با  قوت ها 
رویکرد ساختارگرا مؤلفه بنیادی را به عنوان مؤلفه با اهمیت 
اینکه  سّومًا  و  کرد  شناسایی  راستای شناخت ضعف ها  در 
بر اساس پیش بینی فرآیند تحقق امنیت در فضاهای شهری 
ارومیه تحلیل داده ها نشان داد که با توجه به وضع موجود 
مؤلفه ایمنی بهتر می تواند فرایند تحقق امنیت در فضاهای 

شهری ارومیه را پیش بینی کند.

1- در این نمودار شاخص های مربوط به مؤلفه بنیادی با شناسه A شاخص های 
مربوط به مؤلفه دینامیکی با شناسه B و شاخص های مربوط به مؤلفه ایمنی با 

شناسه C مشخص شده اند.
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