
  انجمن جغرافیاي ایران) علمی ـ پژوهشی و بین المللیجغرافیا (فصلنامه 
  1397ابستان ت، 57شماره ، سال شانزدهم، دوره جدید

 
شناسی اجتماعی ناشی از بافت فرسوده در شهر دوگنبدان (گچساران) با تأکید بر تحلیلی بر آسیب

  1شاخص امنیت
  4محمدرضا رضایی، 3الدینیعلی شمس، 2نژادمحمد حاصل

  18/06/1397تاریخ تایید: ، 12/03/1397تاریخ وصول: 
  

  چکیده
- هاي شهر قرار دادهروي ساکنان این بافت و حتی دیگر بخشهاي بسیاري را پیشريهاي فرسوده شهري ناهنجاامروزه بافت      

ترین باشد. که تبدیل به یکی از مهم، مبحث امنیت اجتماعی حاصل از این بافت میهاترین مشکالت و ناهنجارياند؛ از جمله مهم
هاي اجتماعی و تحلیل مسائل و آسیب روي مدیریت شهري شده است. هدف اصلی این پژوهش، شناساییموضوعات پیش

باشد. نوع تحقیق در پژوهش حاضر، کاربردي و موجود در بافت محالت فرسوده شهر دوگنبدان از منظر امنیت اجتماعی می
جدول  استقرایی است. حجم نمونه بر اساس –پیمایشی و قیاسی –آوري اطالعات نیز اسناديتحلیلی است. شیوه جمع –توصیفی

گیري نفر افزایش یافت و با روش نمونه 400نفر بدست آمده است که براي اطمینان بیشتر این تعداد به  384 مورگانکرجشس و 
دهد که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می SPSSافزار گیري از نرمها با بهرهتصادفی انتخاب شدند. داده

- باالتر از حد متوسط قرار دارد. آزمون کاي اسکوئر در سطح معنی 8,47فرسوده با میانگین  هاي امیتی در بافتهاي آسیبگویه
هاي آماري پیرسون، کند. همچنین تحلیلهاي امنیتی در محالت فرسوده را تأیید میدرصد وضعیت نامناسب آسیب 95داري 

ن بافت فرسوده و امنیت اجتماعی، وضعیت نامناسب اي و تحلیل رگرسیون چندمتغیره، نشان از همبستگی بیآزمون تی تک نمونه
از بعد امنیت اجتماعی بافت فرسوده از دیدگاه شهروندان و در تحلیل چند متغیره ضریب تبیین بدست آمده براي تمامی عوامل در 
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  مقدمه 
هاي گذشته به دالیل گوناگونی نظیر تراکم جمعیت و کاهش روابط چهره به ترین مباحثی که طی سالیکی از مهم     

هاي وجود امنیت در محیط. ریزان و مدیران شهري قرار گرفته، امنیت شهروندان استچهره انسانی، مورد توجه برنامه
- ریزي شهري، از مهمدلیل در فرایند برنامه شود و به همینهاي اساسی کیفیت زندگی محسوب میشهري یکی از الزام

بدین ترتیب توجه . هاي فرسوده استهاي شهري به ویژه در بافتترین اهداف همانا کاهش جرم و جنایت در محیط
به امنیت شهري به عنوان بستر اساسی براي ایجاد ارتباطات اجتماعی و ارائه خدمات عمومی و در نتیجه ایجاد شهري 

از دیرباز شناسایی ). 121: 1392ذبیحی و همکاران، (پردازان شهري است م، مورد اتفاق نظر عمومی نظریهپایدار و سال
ترین راهکار افزایش عوامل محیطی و مکانی بروز بزه و سعی در از بین بردن این عوامل و کاهش تأثیرات آن، مهم

هاي اجتماعی به هر نحو که از انسان سربزند، اريایمنی و پیشگیري از وقوع ناهنجاري شناخته شده است؛ زیرا ناهنج
در ). 43: 1393حیدري و همکاران، (کند بستر ظرف مکانی و زمانی خود را دارد که این رفتارها را از هم متمایز می

این راستا فضاهاي شهري بیشترین ارتباط را با مردم و محیط زندگی دارند؛ بنابراین، نقش بسزایی در هویت بخشیدن 
). 25: 1387کالرك، (امنیت اجتماعی با فضا و ماهیت آن ارتباط معناداري دارد . یا احساس آرامش شهروندان دارند و

هاي در شهرهاي ایران، بافت) خیزهاي جرمکانون(هاي تراکم بزهکاري و ناامنی ترین محدودهچنان که یکی از مهم
اند ترین مناطق پرتراکم و پرمسئله شهري از نظر کالبديجمله مهماز ها   به عبارتی، این محدوده. فرسوده شهري هستند

هاي اجتماعی بهنجار یا هایشان به نحوي محرك بروز جرم هستند و تأثیر مهمی بر رفتارها و فعالیتکه با ویژگی
وجب شده و متاسفانه تمرکز شدید رفت و آمد و فعالیت به همراه ساختار فضاي درهم، م. ناهنجار شهروندان دارند

 ). 52: 1396علیزاده، حاجی(است؛ نسبت رفتارهاي ناهنجار در این بخش از شهر بیشتر باشد 
ها، مشکالت دسترسی و عدم تمایل  و پذیرش همچنین رکود و ناکارآمدي فعالیتی و اقتصادي در این بافت      

در برابر بالیاي ها   ه آسیب پذیري این بافتهم تر ازو مهم). Ista, 2008: 213(نوآوري در مناسبات اجتماعی ساکنین 
هاي گوناگون وادار به ریزان و مدیران شهري را در قالب طرحبرنامه هایی است کهترین چالشطبیعی، از جمله مهم
در این بین سطح عدالت اجتماعی در شهر، وضعیت توزیع ). Knox,2011: 29(ها کرده است مداخله در این بافت

عمومی باعث ناهماهنگی فضایی و اجتماعی، ناپایداري امنیتی و روند نزولی میزان احساس امنیت  خدمات و منابع
هاي فرسوده شهري شده که ساختار جمعیتی از نظر ابعاد خانوار و ساختار سنی را تحت اجتماعی بین ساکنین بافت

ي شهري یکی از الزامات اساسی ها  محیطبنابراین وجود امنیت در ). 1388قرخلو و همکاران، (تأثیر قرار داده است 
جوامع، موضوع  امروزه با گسترده و پیچیده شدن). 120: 1392ذبیحی و همکاران، (شود زندگی محسوب می کیفیت

عوامل پایدارى جوامع امروزى به  امنیت یکى از اصلی ترین. امنیت ابعاد گسترده و پیچیدهاى به خود گرفته است
ى پاسخگویى به آن تأثیر اساسى انسان است که نحوه امنیت از نیازهاى). 1388: 178عباسی،  هدایتی و(آید شمار می

پرداختن به مقوله امنیت شهر از آن جا مهم است که پیوستگى متقابل . گذاردمی مستقیم در ارضاى سایر نیازهاى وى
به  ى شهرىها  نترل مناسب تر محیطتوسعه امرى اجتناب ناپذیر است و سنجش امنیت ابزارى براى ک میان امنیت و

  ). 12: 1392نورائی و همکاران، (آید   می شمار
-احتمال بزهکاري افرادي که در محله. ها و مناطق مختلف شهر از لحاظ بزهکاري با یکدیگر متفاوت هستندمحله     

کم هاي   است که در محله هاي حاشیه شهرها، به مراتب بیش از افراديهاي پرجمعیت و فقیرنشین شهرها یا زاغه
شهر دوگنبدان به عنوان مرکز شهرستان گچساران با توجه ). 63: 1387صالحی، (جمعیت و مرفه شهرها سکونت دارند 

نشین در هسته اولیه شهر هست، که به دالیل مختلف به سابقه شهرنشینی که دارد، داراي مناطق فرسوده و حاشیه
اعدتري براي بروز و تشدید ناامنی در محیط شهر را به وجود آورده، و شرایط مس هاياجتماعی و اقتصادي، زمینه

سادات، از این دست مناطق، محالت . مشکالت جدي نموده استاختالل و  زندگی اجتماعی شهروندان را دچار
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اي معابر تنگ، ترین محالت دوگنبدان هستند که دار رادك، لبنان، کیامرثی و پربالی با قدمت بیش از صد سال از قدیمی
از  هاي فرهنگی، خدماتی و رفاهی از جمله مشکالت ساکنان این مناطق هاي ناایمن، نبود زیرساخت شیب تند، خانه

محیط این . گذاردمعماري سنتی و ارگانیک را به نمایش می شهر است که به عنوان یک بافت فرسوده، الگویی از
پذیر هاي شهري، آسیببود دسترسی مناسب، کمبود خدمات و زیرساختهاي کالبدي، نها نیز به دلیل فرسودگیبافت

پذیري و ایمنی ضعیف در کنار باشند؛ همچنین، زیستشده و از ارزش مکانی، محیطی و اقتصادي نازلی برخوردار می
ن بخش از هاي کالبدي، اجتماعی، اقتصادي و خدمات شهري، مانعی عمده بر سر راه توسعه پایدار شهري اینابسامانی

هاي اجتماعی موجود در بافت هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل مسائل و آسیب. باشدشهر دوگنبدان می
بر همین اساس در تحقیق حاضر براي شناسایی . باشدمحالت فرسوده شهر دوگنبدان از منظر امنیت اجتماعی می

  دهد؛کنند؛ به این سؤاالت پاسخ میی میتأثیرات بافت فرسوده بر انجام رفتارهایی که ایجاد ناامن
  .هاي امنیت اجتماعی و بافت فرسوده شهر ارتباط معناداري وجود داردآیا بین شاخص -
 باشد؟  می هاي امنیت اجتماعی در بافت فرسوده داراي وضعیت نامناسبیآیا از دیدگاه شهروندان شاخص -
 تماعی رابطه وجود دارد؟آیا بین میزان فرسودگی بافت کالبدي و میزان امنیت اج -

  مفاهیم و ادبیات نظري تحقیق
شود که به دلیل فرسودگی هایی از محدوده قانونی شهرها گفته میبافت فرسوده شهري به عرصه: بافت فرسوده

پذیر بوده و از هاي شهري، آسیبکالبدي، عدم برخورداري مناسب از دسترسی سواره، تأسیسات، خدمات و زیرساخت
نه دابه یک ود شهرها محددر گی دفرسو ).Robert et al,1997(نی، محیطی و اقتصادي نازلی برخوردارند ارزش مکا

ن ـیا. تـگی مبتالسدوـه فرسـهر بـیک شاز یعی ـسوش ـبرخی شهرها بخدر . یرساخت نیستزا یک ـیي شهر
الی ـعراي شو). 21 :1383ي، حمدا(ست ر اهوـمشده وـت فرسـه بافـبي هرـشي یزربرنامهت بیادر ادش ـبخ

گی دلیل فرسودند که به داقانونی شهرها میي اـهوده دـمحاز عرصههایی ده را بافت فرسوري، معمازي و اـشهرس
ده وــذیر بــیبپــسي آهرــشي اــاختهــیرست و زدماـخاره، سترسی سواز دمناسب رداري برخوم عدي، دـکالب

ت ــن بافــیدر ا). 32: 1387، دــنونابیرري و یاز(ست ردارالی برخوزنادي قتصاو امحیطی ، مکانیو از ارزش 
ق و رـبز، اـگآب، عمومی نظیر شبکه ت دماـمینی خو روزمینی زیرت زتأسیساو ها نب ساختماــش غالــبخ
ه ــلزلزر ــبابرم در تحکاــساقل ادــحو داراي د ـنداری ـگ کهنگـنرعمومی ي فضاهاو بکه معابر ـشب، الـفاض
 ). 86: 1389ر، وــپاربر(تند ــهس

مباحث سیاسی، اجتماعی و  یکی از مفاهیم با اهمیت، پیچیده و جدید در دنیاي امروز و در بسیاري از: امنیت
ترین نیازهاي بشري و داراي مراتب و ابعاد امنیت از مهم). 12: 1386اخوان کاظمی، (اقتصادي، موضوع امنیت است 

تواند ابعاد گوناگونی به   می وع، موضوع و محتواي معرفت شناختی وابسته به آنقابل تأملی است که هر یک بر حسب ن
شود اي چند بعدي است که صرفاً بر افراد تحمیل نمیاحساس امنیت پدیده). 3: 1390کارگر و سرور، (خود بگیرد 

ی خود در ایجاد و از بین هاي شخصی و روانو توانمنديها   بلکه اکثر افراد جامعه بر اساس نیازها، عالیق، خواسته
  ).2: 1394کانونی، (بردن آن نقش اساسی دارند 

شود که در چارچوب اصول آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردي یا جمعی اطالق می: شناسی اجتماعیآسیب
گیرد و در نتیجه قانونی و یا قبیح اخالقی و قواعد عمل جمعی رسمی و غیررسمی جامعه محل فعالیت قرار نمی

هاي ها و نابسامانیشناسی اجتماعی، مطالعه ناهنجاريدر واقع آسیب. گردداخالقی و اجتماعی رو به رو گسترش می
خواري، ولگردي، زورگیري، گدایی، مسائل   می اجتماعی نظیر بیکاري، سرقت، فرار از خانه، فقر، اعتیاد، خودکشی،

ها و نیز شرایط بهینه اجتماعی است ان آنهاي پیشگیري و درمجنسی و غیره همراه با علل و شیوه
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)Setoudeh,2005.( در جوامع مختلف تا حدودي طبیعی ............ها چگگگجج وها و ناهنجارياگر چه بروز آسیب
را ها   و اختالالتی مواجه است که بروز ناهنجاريها   اما ذات زندگی اجتماعی بشر همواره با کمبودها، نارسایی. است
اجتماعی پدیده غیرفردي، واقعی، نسبی، قانونمند و قابل کنترل هستند، که طرح و هاي   مسائل و آسیب. سازد  یم ناگزیر

مستلزم وجود یک واحد اجتماعی مشخص و اندیشمند است که با تعامل گروهی، جهت ارتقاء ها   شناسایی علمی آن
  ). 1ول جد). (Salehi Amiri&  Afshari Naderi  2011,(آن اقدام گردد 

  هاي اندیشمندان مطرح در این حوزهبا نظریهها   هاي احساس امنیت اجتماعی در فضاي شهري و ارتباط آنشاخص: 1جدول 
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  ).11: 1394کانونی، : (منبع          

  پیشینه تحقیق
ه انجام رسانیده است جرائم شهري را تحت تأثیر فضاي مناطق خاص شهر ، در پژوهشی که ب)2012(کلیفورد شاو 

حاشیه اي هاي   وي با اخذ آمار و اطالعات مناطق خاص شهر از دادگاه و پلیس به مناطقی رسید که ویژگی. داندمی
ضریب هوشی و بزهکاران مناطق حاشیه از حیث : اصلی پژوهش عبارتند ازهاي   معروفند، یافته» گتو«دارشتند و به 

عرفی، نهادهاي محله هاي   در مناطق حاشیه اي، سنت - 2. شخصی با بزهکاران دیگر مناطق، تفاوت معناداري ندارند
 - 3. کنند، به طور عمده از هم فروپاشیده اند  می ، رفتار افراد را کنترلها  محلهها   اي و افکار عمومی که از طریق آن

دي را براي فعالیت مجرمان از جمله خرید و فروش مواد مخدر، اموال مسروقه، متعدهاي   مناطق حاشیه اي، فرصت
بزهکارانه در این مناطق از همان هاي   فعالیت - 4.دهند  می مشروبات الکلی، اعمال خرابکارانه در اختیار مجرمان قرار

در ) 1387(رث حبیبی کیوم). Shaw & Mchay, 2012(شوند   می شروعها   سنین کودکی به عنوان بخشی از بازي
به » Fuzzyو GIS پذیري بافت کهن شهري زنجان با استفاده از ساختمانی مؤثر در آسیب/ ايتعیین عوامل سازه«مقاله 

هاي ناپایدار بافت مرکزي شهر زنجان به برده کمک سیستم اطالعات جغرافیایی، یازده شاخص را در شناسایی پهنه
د بخش بزرگی از منطقه در برابر حوادث طبیعی ناپایدار است و لزم نوسازي و دهنتایج پژوهش او نشان می. است

انداز توسعه پایدار بافت تحلیلی بر چشم«در پایان نامه ) 1390(عاطفه احمدي  .شودبهسازي آن به شدت احساس می
پایداري پوله را از نظرفرسوده شهري با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی، محله سرتپوله شهر سنندج، محله سرت

- بندي فرسودگی بافت براي انجام طرحبه شناسایی و اولویت OWAاو با استفاده از منطق فازي . بررسی کرده است
  .هاي مختلف پرداخته است

به مسئله امنیت و عوامل بازدارنده فضایی » زندگی و مرگ شهرهاي بزرگ آمریکایی«در کتاب ) 1386(جین جکوبز    
-کند که آرامش فضاي شهري از ابتدا به وسیله پلیس تأمین نمیوي بیان می. کنداشاره میها   شهرها و محله و کالبدي

آرامش فضاي شهري ابتدا به وسیله شبکه ناخودآگاه و پیچیده اجتماعی و . شودشود ولی با حضور پلیس تأمین می
تأثیر عوامل «، در پژوهشی با عنوان )1392(می یزدي افشار کهن و رحی. شود  می استانداردهاي موجود میان مردم حفظ



  )المللی انجمن جغرافیاي ایران فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین(جغرافیا                                                    136

  

هاي رگرسیون و با استفاده از آزمون» )مورد مطالعه محالت منتخب یزد(محیطی و اجتماعی بر احساس امنیت شهري 
اند که متغیرهاي فضاي فیزیکی، قلمروگرایی، نظارت اجتماعی و تعامالت پیرسون براي تحلیل داده به این نتیجه رسیده

همچنین متغیراي . اجتماعی بر روي احساس امنیت تاثیر دارند ولی میان جرم با احساس امنیت رابطه اي به دست نیامد
  .تصور مردم، دستیابی به امکانات و سخت کردن آماج جرم بر روي میزان جرم تأثیر دارند

   تحقیق روش
شیوه جمع آوري اطالعات نیز . حلیلی استت –روش تحقیق در پژوهش حاضر، از نوع کاربردي و توصیفی       
در واقع با بررسی ادبیات تحقیق و متون مرتبط با بافت فرسوده و امنیت . استقرایی است –پیمایشی و قیاسی –اسنادي

) توزیع پرسشنامه(و سپس با استفاده از شیوه پیمایشی ) شیوه استقرایی(شهري معیارهاي مورد نظر استخراج گردیده 
تحلیلی هاي   فرسوده بر امنیت شهروندان ساکن در این بخش مورد مطالعه از شهر با استفاده از تکنیک تأثیر بافت

ها   همچنین به منظور سازگاري داده. انداي، رگرسیون چند متغیره سنجیده شدهتک نمونههمبستگی پیرسون، آزمون تی
. یشتري برخوردار است، از این روش استفاده شده استنیز به دلیل اینکه ضریب آلفاي کرونباخ از عمومیت ب) پایایی(

جامعه آماري تحقیق نیز . نامه را چند نفر از متخصصان بررسی و اصالح کردندبراي تعیین روایی و اعتبار، پرسش
نفر بدست  384 جدول کرجشس و مورگان باشد که حجم نمونه بر اساس  می سال شهر دوگنبدان 18جمعیت باالي 

پس از . اي به صورت بیسته پاسخ طراحی شده استهاي پرسشنامه به شکل طیف پنج درجهغلب گویها. آمده است
ها   و تبدیالت الزم بر روي دادهها   ویرایش SPSSبه نرم افزار ها   گردآوري اطالعات به وسیله پرسش نامه و پانچ داده

به منظور سنجش میزان پایایی ابزار گردآوري . گردیدبراي مرحله تجزیه و تحلیل آماده ها   انجام شده و نهایتاً داده
با توجه به اعداد به . ، از آلفاي کرونباخ استفاده شده است و هماهنگی درون ابزار اندازه گیري، تعیین گردیدها  داده

قبولی شود که ابزار پژوهش از ثبات و پایایی قابل   می دست آمده براي هر یک از ابعاد مورد بررسی، نتیجه گرفته
  ). 2جدول . (برخوردار است

  میزان آلفاي کرونباخ براي ابعاد مختلف پژوهش: 2جدول 

ف
ردی

 

 کرونباخآلفاي ها  شاخص

 0.781 امنیت جانی 1

 0.821 امنیت مالی 2

 0.765 فرهنگی –امنیت ارزشی  3

 0.758 امنیت اخالقی 5

 0.741 امنیت اقتصادي 6

  ).1397نامه و محاسبات نگارندگان، اطالعات مستخرج از پرسش : (منبع

بعد جداگانه شامل؛ امنیت جانی،  4به منظور سنجش تأثیر بافت فرسوده بر میزان احساس امنیت در این پژوهش      
مورد سنجش قرار  3گویه به وسیله طیف لیکرت در جدول  18امنیت اخالقی، امنیت اقتصادي و امنیت اخالقی در 

  .گرفت
  احساس امنیت در بافت فرسوده شهري هايشاخص: 3جدول 

ف
ردی

 

 گروه شاخص

امنیت  بافت فرسوده شهرهاي   نگرانی از تردد کودکان در کوچه 1
جانی

 

 بافت فرسوده در شبهاي   نگرانی از تردد زنان در کوچه 2
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 نگرانی از تجاوز به عنف در این بافت 3

 نگرانی از برخورد با افراد شرور در بافت فرسوده 4

 موجود در این بافتهاي   نگرانی از تنها ماندن در خانه 5

امنیت  )با توجه به وجود تنوع قومی در این شهر(نگرانی از برخورد قومیتی  6
ارزشی و 
فرهنگی

 

 محله ايهاي   نگرانی از ضعف هویت 7

 سرقت از منزل در صورت نبودن افراد خانواده 8

امنیت مالی
 سرقت اشیاء گرانبها 9 

 ترس از جیب بري 10

 زورگیري از افراد 11

 ترس از سرقت اتومبیل 12

امنیت اقتصادي ترس ایجاد مغازه در بافت فرسوده براي اشتغال زایی 13
 

 )مثل باز بودن مغازه تا پاسی از شب(ترس از استفاده کامل از موقعیت شغلی براي درآمد زایی 14

 ت توسط افرادعدم سرمایه گذاري در این باف 15

امنیت اخالقی نگرانی از شیوع فحشا 16
 

 نگرانی افزایش استفاده از مواد مخدر 17

 )معلوالن، سالخوردگان(ها  نگرانی از تردد افراد آسیب پذیر در کوچه 18

  . 1397مطالعات نگارندگان، : منبع
  محدوده مورد مطالعه

شهرسـتان . چساران در استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده استشهر دوگنبدان به عنوان مرکز شهرستان گ
گچسـاران از شـمال بـه شهرسـتان کهگیلویه و از جنوب به استان بوشهر، از مشرق به استان فارس و از مغرب به 

طح متري از س 720کـه در ارتفاع  ). 114: 1393محمدي و همکاران، (شود استانهاي بوشهر و خوزستان محدود می
بـر اسـاس آخـرین سرشماري در سال . کیلـومتر مربـع را داراسـت 18دریـا قـرار دارد و مسـاحتی بـالغ بـر 

). 1397اسـتانداري اسـتان کهگیلویـه و بویراحمد،(نفـر بـوده اسـت  728هزار و  96جمعیت شهر دوگنبدان 1395
ایـن شهرستان داراي یک نقطه . باشـدهسـتان مـید 4داراي یک بخش مرکـزي بـا  1390شهرستان گچساران در سال

بافت  .اندآبادي خالی از سکنه بوده 66آبادي داراي سکنه و  111آبادي بوده که از این تعداد 177و ) دوگنبدان(شهري 
-هاي بافت فرسوده شهر زندگی مینفر در محله 963هزار و  20تعداد هکتار واقع و  161فرسوده شهري دوگنبدان در 

محالت سادات، رادك، لبنان، کیامرثی و  .)http://yasouj.isna.ir) (1395خبرگزاري دانشجویان ایران ایسنا، (نند ک
هاي  ترین محالت دوگنبدان هستند که داراي معابر تنگ، شیب تند، خانه پربالی با قدمت بیش از صد سال از قدیمی

  ).1نقشه . (جمله مشکالت ساکنان این مناطق است هاي فرهنگی، خدماتی و رفاهی از ناایمن، نبود زیرساخت

http://yasouj.isna.ir
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   -)گچساران(تعیین محدوده بافت فرسوده شهر دوگنبدان : 1نقشه 

  ها  یافته
هاي هاي توصیفی برخی از ویژگییافته. هاي استنباطی استهاي توصیفی و یافتههاي پژوهش، شامل یافتهیافته    

به . دهدهاي استنباطی، تجزیه و تحلیل متغیرهاي تحقیق را نشان میو یافته شودهاي بررسی شده را شامل مینمونه
نفر از  384ي بین بافت فرسوده و امنیت در شهر دوگنبدان،  بر اساس جدول کرجشس و مورگان منظور سنجش رابطه

  .دهدي آماري این افراد را نشان میمردم پرسشگري شده است که جدول زیر مشخصات نمونه
  ي آماريمشخصات نمونه: 4جدول 

 درصد تعداد تحصیالت درصد تعداد سن درصد تعداد جنس

 57.29 220 مرد
 22.91 88 دیپلم و زیر دیپلم 21.87 84 18 – 29

 12.76 49 فوق دیپلم 43.22 166 29 – 39

 42.70 164 زن
 49.47 190 لیسانس 25.87 99 39 – 49

 14.84 57 االترفوق لیسانس و ب 9.11 35 و باال 50

  . 1397محاسبات نگارندگان، : منبع
  امنیتیهاي   سنجش میزان آسیب

هاي امنیت اجتماعی امنیتی بافت فرسوده شهر دوگنبدان در قالب طیف لیکرت از گویههاي   براي سنجش میزان آسیب
با . اقتصادي استفاده شده استفرهنگی، امنیت اخالقی و امنیت  –همچون؛ امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت ارزشی

نشانه کمترین میزان امنیت و  1اي لیکرت استفاده شده است که امتیاز گزینه 5توجه به اینکه در پرسشنامه از طیف 
جهت تحلیل هر یک . انتخاب شده استها   به عنوان حدوسط پاسخ 3عدد . نشانه بیشترین میزان امنیت است 5شماره 
درصد معناداري بین  95دهد در سطح   می نتایج نشان. ون کاي اسکور یکطرفه استفاده شده استنیز از آزمها   از گویه

  .وجود دارد که سبب تأیید ارزیابی شده استها   هر یک از معرفه
دهد که میزان امنیت اجتماعی در بافت فرسوده شهر دوگنبدان نشان میهاي   نتایج حاصل از بررسی شاخص      
بر اساس . باالي حد متوسط قرار دارد 47/8و ماکزیمم و  50/3تی در محالت فرسوده این شهر با مینمم امنیهاي   آسیب

امنیتی در محالت فرسوده این هاي   درصد وضعیت نامساعد آسیب 95نتایج آزمون کاي اسکوئر، و سطح معنی داري 
داند و در رتبه بعد امنیت   می امنیت اخالقی ساکنین محالت فرسوده بیشترین آسیب امنیتی خود را. گرددشهر تأیید می

  ). 5جدول شماره . (گیردارزشی و فرهنگی قرار می

محدوده بافت 
 فرسوده
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  امنیتی در محدوده مورد مطالعههاي   آسیبهاي   بررسی گویه: 5جدول 
 سطح معنا داري کاي اسکوئر انحراف معیار میانگین معرف

 Sig<0/05 80.846 11.03 6.45 امنیت جانی

 Sig<0/05 75.963 7.35 7.26 امنیت مالی

 Sig<0/05 84.764 7.47 4.39 فرهنگی –امنیت ارزشی 

 Sig<0/05 89.342 6.45 8.47 امنیت اخالقی

 Sig<0/05 67.843 3.18 3.51 امنیت اقتصادي
  ).1397پژوهش، هاي   یافته: (منبع

جهت آزمون مقایسه  ده شده است وجهت بررسی رابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته از ضریب همبستگی استفا 
ضریب همبستگی ) 6(جدول شماره . اي براي مقایسه دو میانگین استفاده شده استتک نمونه Tاز آزمون ها   میانگین

  .دهداي نشــان میمتغیرهاي مســتقل در سطح سنجش فاصله پیرسون براي
  ت اجتماعیضریب پیرسون بین متغیر مستقل و متغیرهاي وابسته امنی: 6جدول 

 سطح معناداري ضریب همبستگی ضریب همبستگی 

بافت فرسوده
  

 0.00 0.67 امنیت جانی

 0.00 0.56 امنیت مالی

 0.00 0.75 فرهنگی –امنیت ارزشی

 0.00 0.43 امنیت اخالقی

 0.00 0.51 امنیت اقتصادي

  ).1397پژوهش، هاي   یافته: (منبع
گی پیرسون، جهت بررسی نقش و سنجش رابطه بین عنصر بافت فرسوده و در این مرحله از آزمون همبست      
نتایج حاصل از : نتایج به دست آمده به شرح زیر است. احساس امنیت اجتماعی بهره گرفته شده استهاي   مولفه

بافت دهد که میان نشان می) 5(آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر بافت فرسوده و احساس امنیت جانی در جدول
فرسوده به عنوان متغیر مستقل و متغیر احساس امنیت جانی به عنوان متغیر وابسته رابطه معناداري وجود دارد 

)P.Value=0.002 .( این بدان . باشد  می 0.67میزان همبستگی بین دو متغیر مورد بررسی، بر اساس آزمون پیرسون
سازي این بافت میزان امنیت جانی شهروندان نیز افزایش معناست که با بهبود وضعیت بافت فرسوده و نوسازي و به

  .کند  می پیدا
همچنین همبستگی بین بافت فرسوده و میزان احساس امنیت مالی مورد سنجش قرار گرفته است که نتایج بدست      

) p.value=0.001(و سطح معناداري به دست آمده  0.56آمده نشان دهنده مقدار ضریب همبستگی پیرسون برابر با 
توان گفت بین بافت فرسوده و احساس امنیت مالی رابطه   می از این رو. باشد  می )0.05(کوچک از میزان خطاي مجاز 

  .مثبت برقرار است
دهند؛ که معناداري بین متغیر مستقل و متغیرهاي وابسته تحقیق امنیت اجتماعی نشان میهاي   نتایج دیگر شاخص     

دهد؛ به این   می تگی پیرسون، یک رابطه مستقیم و مثبت را در حد متوسط بین متغیرها نشانضریب همبس. وجود دارد
بنابراین . رودمعنا که با افزایش امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت اقتصادي، امنیت فرهنگی و امنیت اخالقی نیز باال می

یت امنیت اجتماعی و ارتقاي آن را شاهد توان نتیجه گرفت که با نوسازي و بهسازي بافت فرسوده بهبود وضعمی
هاي تحقیق هاي احساس امنیت در بافت فرسوده که در قالب سوالبراي بررسی وجود هر یک از شاخص. خواهیم بود
هدف این آزمون مقایسه متغیرهاي . اي استفاده شده استتک نمونه Tشوندگان جمع آوري شد از آزمون از پرسش
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حاکی از برابري شاخص مورد نظر با عدد سه  H0اي فرض تک نمونه Tدر آزمون . باشدیمورد نظر با حد متوسط م
  .حاکی از عدم برابري  شاخص مورد نظر با حد متوسط رضایت است H1باشد و فرض می) حد متوسط رضایت(

هاي هد که شاخصداي در رابطه با بررسی وضعیت امنیت اجتماعی نشان مینمونهتک Tنتایج حاصل از آزمون        
بافت فرسوده در شب، هاي   هاي بافت فرسوده شهر، نگرانی از تردد زنان در کوچهنگرانی از تردد کودکان در کوچه

نگرانی از تجاوز به عنف در این بافت، نگرانی از برخورد با افراد شرور در بافت فرسوده،  نگرانی از تنها ماندن در 
، نگرانی از ضعف )با توجه به وجود تنوع قومی در این شهر(رانی از برخورد قومیتی هاي موجود در این بافت، نگخانه

اي، سرقت از منزل در صورت نبودن افراد خانواده، سرقت اشیاء گرانبها، ترس از جیب بري، هاي محلههویت
یی، ترس از استفاده زورگیري از افراد، ترس از سرقت اتومبیل، ترس ایجاد مغازه در بافت فرسوده براي اشتغال زا

، عدم سرمایه گذاري در این بافت )مثل باز بودن مغازه تا پاسی از شب(کامل از موقعیت شغلی براي درآمد زایی 
 18مشخص است، تمامی موارد ) 7(، همانگونه که از جدول ها  توسط افراد،  نگرانی از شیوع فحشا، یعنی همه شاخص

به دست آمده از  tمقدار ) 7(بر اساس جدول . ین در سطح پایین تري  قرار دارندگانه مورد بررسی در مقایسه با میانگ
در H1 رد و فرض H0 باالتر است در نتیجه فرض   96/1 ±بررسی آزمون از آنجا که این مقدار از مقدار بحرانی  

بافت فرسوده و ضعف بدین ترتیب از دیدگاه پاسخ دهندگان بین . شودپذیرفته می %99 (sig: 0,000)سطح اطمینان 
هاي امنیت اجتماعی در بافت امنیت اجتماعی در این محدوده ارتباط معناداري وجود دارد و نگرانی از ضعف شاخص

تک نمونه اي نشان از وضعیت پایین این شاخص از  tشاخص احساس امنیت توسط آزمون . فرسوده وجود دارد
  .دیدگاه شهروندان این شهر در بافت فرسوده دارد

  امنیت اجتماعیهاي   وضعیت شاخص: 7جدول 

 شاخص

Test Value=3 
فاصله اطمینان 

0.95 

دار
مق

T دي
 آزا

جه
در

ی  
معن

ح 
سط

ري
دا

ف  
تال
اخ

گین
میان

ین 
 پای
حد

 

باال
حد 

 

 - 0.34 - 0.43 - 0.15 0.000 383 -3.543 بافت فرسوده شهرهاي   نگرانی از تردد کودکان در کوچه

 0.47- - 0.62 - 0.12 0.000 383 -2.423 بافت فرسوده در شبهاي   نگرانی از تردد زنان در کوچه

 - 0.53 -0.74 - 0.16 0.001 383 -8.345 نگرانی از تجاوز به عنف در این بافت

 0.38- -0.43 - 0.23 0.000 383 -9.231 نگرانی از برخورد با افراد شرور در بافت فرسوده

 -0.53 0.84- - 0.42 0.000 383 -2.135 این بافت موجود درهاي   نگرانی از تنها ماندن در خانه

 -0.49 -0.63 - 0.31 0.003 383 -4.234 )با توجه به وجود تنوع قومی(از برخورد قومیتی نگرانی

 - 0.38 -0.53 - 0.17 0.000 383 -2.452 محله ايهاي   نگرانی از ضعف هویت

 0.42- -0.65 - 0.11 0.000 383 -8.178 سرقت از منزل در صورت نبودن افراد خانواده

 - 0.45 -0.75 - 0.13 0.000 383 -4.175 سرقت اشیاء گرانبها

 0.36- 0.46- - 0.22 0.000 383 -5.123 ترس از جیب بري

 - 0.46 0.50- - 0.16 0.001 383 -9.548 زورگیري از افراد

 -0.43 -0.55 - 0.13 0.000 383 -2.430 ترس از سرقت اتومبیل
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 0.42- 0.85- - 0.15 0.000 383 -3.146 در بافت فرسوده براي اشتغال زایی ترس ایجاد مغازه

مثل باز بودن مغازه (ترس از استفاده کامل از موقعیت شغلی براي درآمد زایی
 )تا پاسی از شب

2.254- 383 0.000 0.25 - 0.75- 0.45- 

 -0.32 -0.19 - 0.54 0.002 383 -2.240 عدم سرمایه گذاري در این بافت توسط افراد

 0.000 383 -3.154 نگرانی از شیوع فحشا
0.13 
 - 

0.54- 0.42- 

 0.34- 0.14- - 0.14 0.000 383 -2.156 نگرانی افزایش استفاده از مواد مخدر

 0.45- -0.23 - 0.34 0.000 383 -5.340 ها  نگرانی از تردد افراد آسیب پذیر در کوچه

  ).1397پژوهش، هاي   یافته: (منبع
  ت آمده از روش رگرسیون چندمتغیرهه دسنتایج ب

بدین صورت است که از روي سطح معنی داري و ضریب همبستگی، عوامل  SPSSروش گام به گام در نرم افزار 
یابد که خطاي   می شوند و این عمل حذف کردن تا زمانی ادامهماند و عوامل غیرمعنی دار حذف می  می معنی دار باقی
تر نیز با توجه به در بین عوامل مؤثر، عوامل مهم. ماندبه پنج درصد برسد و عوامل مؤثر باقی می داريآزمون معنی

امنیت اجتماعی و هاي   شود، بین تمامی مؤلفه  می مشاهده 8همانطور که در جدول . شوندبزرگی ضرایب مشخص می
در پیش بینی ) ان فرسودگی بافت کالبديمیز(به منظور تحلیل سطح متغیر مستقل . بافت فرسوده ارتباط وجو دارد

در روش . از آزمون رگرسیون چندگانه روش گام به گام استفاده شد) میزان امنیت اجتماعی(سطح متغیر مالك
بر ) P=0/05(اي معنی دارشود که به گونهگام به متغیرهایی اجازه ماندن در معادله داده میرگرسیون چند متغیره گام به

    .نی متغیر وابسته بیفزایدبیواریانس پیش
  هاي تأثیرپذیر امنیت اجتماعی از متغیر بافت فرسودهرگرسیون چند متغیره گام به گام مربوط به سهم هر یک از شاخص: 8جدول 

متغیر مستقل
 

 R2تعدیل  R R2 متغیرهاي وابسته
خطاي 

استاندارد 
 برآورد

F 

سطح 
معنی 
 داري

ت
 باف
گی

سود
 فر
زان

می
 

 01/0 845/388 60353/8 698/0 700/0 836/0 امنیت جانی

 01/0 938/259 74518/0 755/0 758/0 871/0 امنیت اخالقی

 –امنیت ارزشی
 فرهنگی

892/0 759/0 791/0 15267/0 071/213 01/0 

 01/0 438/176 87790/6 807/0 811/0 901/0 امنیت مالی

 01/0 188/176 27793/6 839/0 844/0 919/0 امنیت اقتصادي

  ).1397پژوهش، هاي   یافته: (منبع
  :گیرد  می زیر صورتهاي   و تحلیلها   کنیم طبق محاسبات گاممشاهده می) 8(همانطوري که در جدول 

هاي امنیت اجتماعی بدلیل دارا بودن باالترین ضریب همبستگی صفر مرتبه با در گام اول متغیر امنیت جانی از شاخص
از واریانس متغیر امنیت اجتماعی تاثیرپذیر از بافت فرسوده را تبیین  700/0ه رگرسیون شده و متغیر وابسته وارد معادل

این میزان واریانس تبیین شده و در نتیجه مدل رگرسیون در گام  845/388مشاهده شده  Fنموده است که با توجه به 
  . دار استمعنی 01/0اول در سطح 

هاي امنیت اجتماعی بدلیل دارا بودن باالترین ضریب همبستگی صفر از شاخص در گام دوم  متغیر امنیت اخالقی
از  758/0مرتبه با متغیر وابسته وارد معادله رگرسیون شده و به همراه متغیر پاسخگویی مدیریت شهري مجموعاً 

میزان واریانس تبیین این  938/259مشاهده شده  Fواریانس متغیر امنیت اجتماعی را تبیین نموده است که با توجه به 
  . معنی دار است 01/0شده و در نتیجه مدل رگرسیون در گام دوم در سطح 
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امنیت  اجتماعی بدلیل دارا بودن باالترین ضریب هاي   در گام سوم  متغیر امنیت فرهنگی ـ ارزشی از شاخص  
ه متغیر امنیت جانی و امنیت اخالقی همبستگی صفر مرتبه با متغیر وابسته وارد معادله رگرسیون شده و به همرا

این  071/213مشاهده شده  Fاز واریانس متغیر امنیت اجتماعی را تبیین نموده است که با توجه به  795/0مجموعاً 
  . معنی دار است 01/0میزان واریانس تبیین شده و در نتیجه مدل رگرسیون در گام سوم در سطح 

امنیت  اجتماعی بدلیل دارا بودن باالترین ضریب همبستگی صفر مرتبه هاي   لی از شاخصدر گام چهارم متغیر امنیت ما
از واریانس متغیر امنیت اجتماعی را تبیین نموده است که  795/0با متغیر وابسته وارد معادله رگرسیون شده که مجموعاً 

یجه مدل رگرسیون در گام چهارم در سطح این میزان واریانس تبیین شده و در نت 428/176مشاهده شده  Fبا توجه به 
  .  معنی دار است 01/0
امنیت اجتماعی وارد معادله رگرسیون شده و به همراه دیگر متغیرها هاي   ر گام پنجم متغیر امنیت اقتصادي از شاخصد

 188/176اهده شده مش Fدرصد از واریانس متغیر امنیت اجتماعی را تبیین نموده است که با توجه به  844/0مجموعاً 
  . معنی دار است 01/0این میزان واریانس تبیین شده و در نتیجه مدل رگرسیون در گام پنجم در سطح 

  گیري و ارائه پیشنهادهانتیجه
گوناگونی مانند افزایش تراکم جمعیت و کاهش روابــط  هـاي گذشته به دالیلیکی از مهم ترین مباحثی که طی سـال

احساس امنیت از . امنیت شهروندان است ریزان و مدیران شهري قرارگرفته، مقولهانسانی، مدنظر برنامه هچهره به چهر
شود حاصل می شود و این احساس زمانیهاي روحی و روانی در زندگی هر انسانی محسوب میمهم ترین ضرورت

ها و مطالعات مختلف در بررسی. س کندکه محلّ سکونت و محیط اطراف را محلّی امن و فارغ از هرگونه تهدید احسا
حاکی از آن است که در کنار سطح پایین ) هاي غیررسمیبافت فرسوده و سکونتگاه(هاي نابسامان شهري بافت

به واقع فقدان یک . استانداردهاي محیطی بدون شک یکی از ابعاد و عوامل اصلی در کیفیت محیط بعد امنیت آن است
م و نیز تداخل و تزاحم فعالیتی منتج به اغتشاش بصري و از لحاظ اجتماعی به کاهش دسترسی مناسب و بافت دره

نتایج حاصل از پژوهش حاضر حاکی از آنست که بافت فرسوده شهر دوگنبدان بوجود . گرددامنیت اجتماعی می
حاکم بر وضعیت  دهد شرایطنتایج نشان می. اجتماعی همچون مسئله امنیت اجتماعی استهاي   آورنده انواع آسیب

از جمله عوامل دخیل . شودامنیت اجتماعی این محالت در شهر گچساران به ایجاد شرایط نامطلوب منجر شده و می
توان به تنوع قومی و فرهنگی شهر گچساران، پایین بودن سطح تعامالت در ایجاد معضل عدم امنیت اجتماعی می

، اعتیاد، خشونت، ضعف امکانات، و ها  متراکم موجود در این بافتساکنین بافت فرسوده، فقر مادي، جمعیت جوان و 
با توجه به نتایج بدست آمده بافت فرسوده در سطح شهر دوگنبدان یکی از عوامل مؤثر در پایین . را اشاره کرد.... 

آید   می حسابآوردن سطح کیفیت زندگی شهروندان و از اثرگذارترین عوامل برهم زننده امنیت اجتماعی در این شهر ب
 18شاخص و  5در این پژوهش به برسی  .تواند پیامدهاي اجتماعی و امنیتی ناگواري را به دنبال داشته باشد  می که

شهروندان  گچسارانی به مبحث بافت فرسوده و . گویه  مرتبط یا تأثیرپذیري امنیت اجتماعی از بافت فرسوده پرداختیم
که از پرسشنامه به دست آمده و هایی   که با توجه به دادهاند   اخصی مهمی نگریستهتاثیر ان بر امنیت شهري به عنوان ش

صورت گرفت نتایج حاکی ارتباط معنی  SPSSافزار و تحلیلی که به وسیله معادله رگرسیون چندمتغیره به وسیله نرم
  .باشده میهاي مرتبط با امنیت اجتماعی و تأثیرپذیري آن از بافت فرسوددار و قوي  بین شاخص

هاي صورت گرفته درباره دهد که، از بین پژوهشهاي گذشته و پژوهش حاضر نشان میمقایسه بین پژوهش       
، که بر واکاوي )1396(موضوع امنیت اجتماعی در فضاهاي شهري، نتایج پژوهش فیروزي و مدانلو جویباري 

باشد، نتایج این تحقیق   می م راستا با پژوهش حاضرباشد، ه  می اجتماعی در محالت فرسوده شهر ساريهاي   آسیب
باشد آزمون آماري کاي اجتماعی در محالت فرسوده شهر ساري نامساعد میهاي   دهد که وضعیت آسیب  می نشان
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 اجتماعی در محالت فرسوده منطقه را تأییدهاي   درصد وضعیت نامناسب آسیب 95اسکور در سطح معنی داري 
که به بررسی ابعاد کیفیت محیط بافت فرسوده در محله مفت ) 1394(ا نتایج پژوهش فرجی مالئی همچنین ب. کند  می

دهد که کیفیت عینی و ذهنی محیط در   می باشد، نتایج این تحقیق نشان  می پردازد؛ هم راستا  می تهران 13آباد منطقه 
هاي صورت پژوهش حاضر با دیگر پژوهش مقایسه  نتایج. بافت فرسوده محله مفت آباد در حد نازلی قرار دارد

گرفته در شهرهاي غیر نفتی دال بر همسو بودن نتایج دارد و اختالفی بین بافت فرسوده شهرهاي نفتی با دیگر شهرها 
تواند در زمینه بهبود وضعیت امنیت اجتماعی در بافت کارهاي زیر میدر این راستا راه. از لحاظ بعد امنیتی وجود ندارد

  :مؤثر واقع شود ه شهرفرسود
ارتقاي سطح امنیت محالت از طریق باال بردن احساس مسئولیت مردم در قبال جرایم و مشکالت امنیتی  -

  محالت
 ارتقاي فرهنگ شهروندي از طریق آموزش و همچنین اطالع رسانی در سطح محالت -

ن از سران و بزرگان قبایل توا  می با توجه به تعدد وجود طوایف در شهر دوگنبدان همچون قوم لر و ترك -
امنیتی هاي   براي بهبود امنیت و سطح آگاهی ساکنان بافت فرسوده و اتحاد و یکپارچی در برابر آسیب

 .استفاده کرد

جلوگیري از افزایش تراکم ساختمانی و تراکم جمعیتی و توزیع مناسب کاربري در محالت آسیب پذیر  -
 شهر دوگنبدان

 شهريهاي   ربريراهبرد نوسازي  بازسازي کا -

طوالنی مدت به ساکنان محالت بافت فرسوده براي نوسازي هاي   کم بهره با بازپرداختهاي   پرداخت وام -
 و بازسازي مساکن
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  کتابشناسی
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