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مقدمه

طرحمسئله
تر  شهرهای گذشته، اغلب، حاصل تجمعی برای امنیت بوده که تمرکز مردم در یک منطقه دفاع از آن را بسیار ساده

های کلی تهدیدات امنیتی تغییر پیدا کرد. و  شدن و پایان جنگ سرد ویژگی (. اما با جهانی8: 2012کرده است )براتلو،  می

که تهدیدها مستقیم به سوی  ای بزرگ کاهش یافته؛ درحالیه در حال حاضر خطر خط مقدم جنگ نظامی بین قدرت

سازی این تغییرات با عناوینی مانند نظریة  های مختلفی برای مفهوم تالش 1980عموم مردم افزایش یافته است. از دهة 

وری، ؛ کینگ و م2002؛ مک دونالد، 4: 2008پیچیدة امنیت، امنیت جامع، و امنیت انسانی انجام گرفته است )کیم، 

 (. 1991؛ بوث، 1994؛ برنامة توسعة سازمان ملل، 1996؛ کروس و ویلیام، 2001؛ نیومن، 2001

(. در 206: 2003های جدید امنیتى و پس از جنگ سرد در اروپا مطرح شد )بیلگین،  مفهوم امنیت در پى توسعة تحلیل

رود و  شمار می های اساسی فرد و جامعه به رورتتوجهی است که از نیازها و ض های قابل جهان امروز نیز از جمله پدیده

ها برای  ترین مؤلفه کننده و خطرناکی به دنبال دارد و از مهم های نگران فقدان آن یا اختالل در آن پیامدها و بازتاب

از  ها کنار هم آیند، شود انسان رسیدن به درجات قابل اتکایی از ثبات است؛ همچنین، نخستین عاملی است که موجب می

تر و متعهدتر زندگی کنند )بذرافشان و  های اجتماعی مشارکت جویند تا آسوده نیروی هم کمک بگیرند، و در مسئولیت

شود  های شهری یکی از الزامات اساسی کیفیت زندگی محسوب می ( و وجود آن در محیط56: 1395نژاد،  طوالبی

دار  آمار جرایم حاکی از باالبودن قدر مطلق آن و افزایش معنی(. در جامعة ما نیز بررسی 120: 1392)ذبیحی و همکاران، 

تنها با اصول نظم اجتماعی تعارض دارد، بلکه به  آن در یک دورة زمانی است. افزایش نرخ جرم و تنوع آن در جامعه نه

ر دوش همراه خود هدررفتن منابع اقتصادی، ایجاد حس ناامنی و بدبینی، لطمات سنگین روحی، جسمی، و مالی ب

شود تا عملکرد نظام قضایی و انتظامی در کاهش جرایم با وجود دامنة وسیع و  شهروندان نهاده و از سوی دیگر موجب می

 (. 92: 1391نظر برسد )مجلسی و مردانی،  صرف بودجة کالن ناکارآمد به

که پیوند متقابل میان امنیت و نماید  در این میان ضرورت پرداختن به مقولة توسعة امنیت پایدار از آنجایی مهم می 

پذیرد.  ساز و بستر توسعه در ابعاد اجتماعی و اقتصادی است و خود از آن تأثیر می ناپذیر است. امنیت زمینه توسعه اجتناب

رود. به عبارتی دیگر،  شمار می های آن امنیت عاملی اساسی به به همین دلیل مطالعة توسعة امنیت پایدار و تعیین مؤلفه

که هر اقدامی در فرایند تحقق توسعه تأثیرات مستقیمی در فرایند  ای گونه ه و امنیت تأثیرات متقابلی برهم دارند؛ بهتوسع

های باالی توسعه از ضرایب امنیتی باالتری نسبت  گذارد و بالعکس. به این ترتیب مناطق دارای شاخص تحقق امنیت می

(. با توجه به ضرورت موضوع، این تحقیق با هدف بررسی و 196: 1380ب، تر برخوردارند )عندلی نیافته به مناطق توسعه

های مختلف از ابعاد مختلف امنیت در فضای شهری انجام شده است. شهر  سنجش امنیت اجتماعی با بررسی گویه

سطح یک ملی و  2عنوان مرکز خدماتی سطح  های فرادست، به های کهن شهری در داده عنوان یکی از کانون اردبیل، به

های توسعه و مبادالت بازرگانی در  عنوان یکی از کانون ای تعریف شده است و در نسبت با موقعیت مرزی استان به منطقه

سطح فراملی مورد توجه قرار گرفته است. این شهر نیز همانند دیگر مراکز استانی کشور بعد از اصالحات ارضی و 

می از مهاجران به شهر مواجه شد. طبق آمار سازمان مرکزی آمار کشور، تحوالت شهرنشینی بعد از انقالب با سیل عظی

هزار نفر و  482این میزان به  1390هزار نفر بوده است که در سال  65، 1335میزان جمعیت شهر اردبیل، در سال 

ث در پی شده این بح هزار نفر رسیده است. با توجه به مطالب مطرح 592.347به  1395درنهایت در سرشماری سال 

های امنیت اجتماعی اختالف  گویی به این سؤال است که آیا بین مناطق چهارگانة شهر اردبیل از لحاظ مؤلفه پاسخ

 معناداری وجود دارد؟ و اینکه کدام مناطق شهر دارای امنیت بیشتری نسبت به دیگر مناطق شهری دارد؟
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 سوابقپژوهش

گرفته  در زمینة امنیت تاکنون در کشور ایران تحقیقات زیادی انجام گرفته است. در اینجا به چند مورد از تحقیقات انجام

 اشاره شده است. 

« بررسی احساس امنیت در فضاهای عمومی )مطالعة موردی اردبیل(»( در تحقیقی با نام 1396محسنی و همکاران )

نامه( به بررسی و تحلیل معیارهای کالبدی فضاهای عمومی شهر اردبیل در ارتباط  سشهای آماری )پر با استفاده از روش

ها نشان داد که میزان احساس امنیت در فضاهای عمومی مناطق  اند. یافته با احساس امنیت مناطق مختلف شهر پرداخته

نشین  مومی در مناطق متوسطبیش از میانگین میزان احساس امنیت کاربران فضاهای ع 74/12درآمد با میانگین  کم

( در پژوهشی به ارزیابی عوامل مؤثر بر احساس امنیت در 1395( است. علوی و همکاران )42/12نشین ) ( و مرفه56/11)

، Q=1اند. نتایج تحقیق نشان داد که محلة مسکن با  های آماری و تحلیلی پرداخته با استفاده از روشمحالت شهر یزد

ترتیب در  به Q=0، و محلة خیرآباد با Q=0.270، محلة یزد بافت با Q=0.449، محلة شیخداد با Q=0.823آباد با  محلة نعیم

بهترین تا بدترین وضعیت از نظر احساس امنیت قرار دارند که در این میان محلة مسکن در بهترین وضعیت و محلة 

بررسی عوامل مؤثر بر » با نام ای دیگر ( در مقاله1390اند. زارع و ترکان ) خیرآباد در بدترین وضعیت از نظر احساس امنیت

بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در بین  به« احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد

های آماری نشان داد که  های آزمون اند. یافته صورت مقطعی پرداخته شهروندان شهر یزد با استفاده از روش پیمایش و به

ای جنس، تحصیالت، شغل، و درآمد رابطة معناداری وجود دارد. موسوی و  احساس امنیت با متغیرهای زمینه بین

های  با استفاده از روش« احساس امنیت در فضاهای شهری مورد شهر سرخس»ای با نام  ( در مقاله1394همکاران )

دهد که مؤلفة مربوط  ها نشان می اند. یافته داختههای امنیت اجتماعی در شهر سرخس پر به بررسی گویه میدانی -پیمایشی

های مورد  به احساس امنیت فضاهای شهری در همة مناطق شهری مورد مطالعه وضعیت بهتری نسبت به دیگر مؤلفه

ارزیابی عوامل مؤثر بر احساس امنیت در محالت شهری، »ای با نام  ( در مقاله1395مطالعه دارد. علوی و همکاران )

نفر( به بررسی معیارهای احساس  322های آماری و پیمایشی )حجم نمونه  با استفاده از روش« وردی: شهر یزدم« مطالع

ترتیب در جایگاه اول و آخر  آباد، و محلة شیخ داد به ها نشان داد محلة مسکن، نعیم اند. یافته امنیت در شهر یزد پرداخته

سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان »ای دیگر با نام  در مقاله( 1393اند. اسماعیلی و رسولی آزاد ) قرار گرفته

نفر( به بررسی و سنجش میزان احساس امنیت در  450های پیمایشی )حجم نمونه با استفاده از روش« شهر کرمانشاه

ترتیب اهمیت  ر بهترین عوامل مؤث اند. در بررسی عوامل مؤثر در تحلیل رگرسیون چندمتغیری مهم شهر کرمانشاه پرداخته

عبارت بودند از: عملکرد قانون، سن، منزلت اجتماعی پلیس، میزان وقوع جرم، حمایت اجتماعی، وقوع جرم در منظر افراد، 

واریانس متغیر وابستة پژوهش را تبیین کنند. از  55/0طراحی شهری، تصور فرد از خود، و جنسیت. این عوامل توانستند 

 توان به موارد زیر اشاره کرد.  ینه نیز میتحقیقات خارجی در این زم

تا  2010پویایی امنیت عمومی در شهرها، مورد مطالعه: شانگهای از سال »ای با نام  ( در مقاله2017یو و فنگ )

روست، از جمله مسائل مربوط به امنیت  هایی روبه های اخیر شهرهای چین با چالش ضمن اشاره به اینکه در سال« 2025

پذیری شهری، و فجایع شهری که توجه جامعة  د جرم و بزهکاری شهری، امنیت عمومی شهری، زیستشهری مانن

های  های آماری و با استفاده از شاخص آکادمیک را مانند جامعة عمومی به خود جلب کرده است، با استفاده از روش

اند. نتایج تحلیلی حاصل از  پرداخته سازی پویایی امنیت شهری در شانگهای جمعیت، جرم، و فجایع به بررسی و شبیه

دهد که امنیت عمومی شهر شانگهای در حال افزایش است. با توجه به افزایش سطح توسعة اجتماعی،  تحقیق نشان می

یابد. تاندوگان و   ای برای امنیت عمومی است، میزان عواملی همچون جرم و بزهکاری در سطح شهر کاهش می که پایه
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به « ترس از جرم در فضاهای عمومی شهری، از دیدگاه شهروندان زن در شهرها»ای با نام  مقاله( در 2016ایلهان )

اند. با اشاره به اینکه  کنند پرداخته بررسی ترس در فضاهای عمومی شهری از دیدگاه زنانی که در این شهرها زندگی می

های شهری نیز افزایش  ها، و خیابان شهری، میدان ها، فضاهای باز میزان ناامنی با افزایش فضاهای عمومی از جمله پارک

 کند. ساالن از جمله زنان را بیشتر تهدید می یافته است و بیشتر ناامنی بزرگ

نظر  گرفته، از آنجا که عامل امنیت کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته ضروری به با توجه به تحقیقات انجام

پردازان قرار گیرد. وجه تمایز این تحقیقات با دیگر تحقیقات انجام گرفته،  یهمند نظر رسد مورد توجه جدی و نظام می

های امنیت اجتماعی در مناطق شهر اردبیل برای اولین بار و همچنین استفاده از معادالت ساختاری در  بررسی شاخص

 باشد.گویان )شهروندان( می سنجش میزان امنیت اجتماعی از دید پاسخ

 مبانینظري

( و یکی از نیازهای روحی انسان 3: 2014ترین نیازهای بشری جهت رشد و توسعه است )رازنیاک،  یکی از اساسیامینت 

شده از امنیت در  (. تاکنون تعاریف ارائه791: 1393جوال،  های کیفیت فضاست )عزیزی و شعبان ترین ویژگی و از مهم

ها و مقابله با خطرها و دشمنان یاد  عنوان حمایت از ارزش ههای سیاسی و انتظامی بوده و همواره از آن ب چارچوب واژه

عنوان توان یک جامعه برای حفاظت از  را نخستین بار محققان کپنهاک به مفهوم (. این586: 2005شده است )براونلو،  می

داند  را موقعیتی می (. گیدنز امنیت152: 2000اند )ویوار،  شان در برابر تهدیدات واقعی یا فرضی تعریف کرده هویت گروهی

 است نسبی و ذهنی مفهومی عبارتی، امنیت که در آن یک رشته خطرهای خاص مقابله یا به حدقل رسانده شده باشد. به

  یابد. می استمرار و شود پدیدار می جامعه یک در متعدد اصول پایة بر که

است. در حال حاضر، خطر خط مقدم جنگ شدن و پایان جنگ سرد ویژگی کلی تهدیدات امنیتی را تغییر داده  جهانی

های  تالش 1980های بزرگ کاهش یافته و تهدید مستقیم به عموم مردم افزایش یافته است. از دهة  نظامی بین قدرت

سازی این تغییرات در چنین شرایطی نظیر نظریة پیچیدة امنیت، امنیت جامع، و امنیت انسانی انجام  مختلفی برای مفهوم

؛ برنامة 1996؛ کراوس و ویلیامز، 2001:؛ نیومن، 2001؛ کینگ و موری، 2002دونالد،  ؛ مک4: 2008یم، گرفته است )ک

امنیت »، «امنیت فردی»صورت  (. موضوع امنیت در اصطالح سیاسی و حقوقی به1991؛ بوث، 1994توسعة سازمان ملل، 

 شود. کار برده می به« المللی امنیت بین»و « امنیت ملی»، «اجتماعی

: حالتی است که در آن فرد فارغ از از ترس آسیب رسیدن به جان یا مال یا آبروی خود یا از دست امنیتفردي

 ها زندگی کند. دادن آن

: حالت فراغت همگانی از تهدید است که کردار غیرقانونی دولت یا دستگاهی یا فردی یا گروهی امنیتاجتماعی

 .در همه یا در بخشی از جامعه پدید آورده

 سر برد. حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن همه یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به امنیتملی:

سر برند و  یازی به قلمرو یکدیگر به ها در حالت تعادل و بدون دست حالتی است که در آن قدرت المللی:امنیتبین

 (.38: 1376وضع موجود در خطر نیفتد )آشوری، 

خصوص در فضاهای شهری است. ویور امنیت  ترین ابعاد امنیت در زندگی امروزی بحث امنیت اجتماعی به یکی از مهم

 های بنیادین خود در شرایط تغییر و تهدیدات عینی تعریف اجتماعی را توانمندی جامعه برای مراقبت از خصوصیات و ویژگی

هایی ارجاع  داند. بوزان امنیت اجتماعی را به حفظ مجموعه ویژگی تبط میکرده و امنیت اجتماعی را با نیاز به حفظ هویت مر

کنند. از دیدگاه وی، امنیت اجتماعی  دهد که بر مبنای آن افراد خودشان را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می می
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خود؛ درواقع، بوزان و ویور امنیت را  های مختلف صنفی، قومی، محلی، و ... در حفظ هستی و هویت عبارت است از توانایی گروه

 مقولة به های سنتی (. در نظریه68: 1389کنند )نادری و همکاران،  حالت فراغت از تهدید هویت جمعی و گروهی تلقی می

 امروز نگر جامع و امنیتی انتقادی مطالعات در که حالی در بوده، توجه مورد تهدیدمحوری و نظامی نیروهای کاربرد اغلب امنیت

 عوامل این و شوند تهدید یا اقتصادی محیطی عوامل طریق از بلکه نظامی، ابزار ناحیة از تنها نه توانند می اجتماعی های گروه

های جدید در  نظریه (.180: 1385)رهنمایی و پورموسوی،  تهدید کنند را کشور یک سیاسی استقالل یا یکپارچگی توانند می

ها بر رابطة بین اقتصاد و امنیت اجتماعی تأکید  بیشتری بر محور اقتصاد دارند. در این نظریهحوزة امنیت اجتماعی تمرکز 

شود. رابطة بین شرایط اقتصادی هر فرد و احساس امنیت اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که دایرة امنیت اجتماعی  می

تدوین کرده است که در  گسترش امنیت اجتماعی برای همهام میالدی کتاب راهنمایی را با ن 2010سازمان جهانی کار در سال 

آن به لزوم افزایش قدرت مالی و درآمد افراد برای ارتقای سطح امنیت اجتماعی اشاره شده است. در این کتاب پارادایمی برای 

گسترش امنیت اجتماعی طراحی شده است که رویکردی دوبُعدی دارد. بُعد اول شامل گسترش میزان درآمد افراد جامعه است 

کردن سطوح باالتری از درآمد و کیفیت زندگی برای افراد جامعه است  نامند. بُعد دوم شامل فراهم می« رش افقیگست»که آن را 

نامند. در  می« گسترش عمودی»گیرد که آن را  که مستمری بازنشستگی، حقوق ازکارافتادگی، و بیمة اجتماعی را نیز دربر می

رایط و امکانات مالی افراد جامعه امنیت اجتماعی نیز به شکل پلکانی افزایش این پارادایم اعتقاد بر این است که با بهبود ش

 (. 2010؛ دپارتمان امنیت اجتماعی سازمان جهانی کار، 75: 1396خواهد یافت )غالم نیارمی، 

های مختلف از طریق تعامالت مفصل و  گری هستند؛ جایی که باید منافع گروه در این میان، شهرها فضاهای میانجی

رساند که باید تعداد بیشتری از ساختارهای  (. از سوی دیگر، این امر را می15: 2006نظم اجتماعی تنظیم شود )بیوستاو، 

ها ناشی از این امر است  شود و این چالش واسطة تهدیدها مورد چالش واقع می شهری امنیت بررسی شود؛ زیرا امنیت به

فضاهای اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی این محیط است که امنیت شهروندان  برند و سر می که افراد در محیط اجتماعی به

های  پذیری در مقیاس شهری در دهه (. مطالعات در زمینة آسیب103: 1393کند )خالد و همکاران،  را دچار نقصان می

؛ یو و فنگ، 2011؛ که کاتو و الکیوت، 2007؛ بوردن و همکاران، 2003اخیر در حال رشد است )کاتر و همکاران، 

جا شوند، با همشهریان خود ارتباط  (. در فضاهای شهری امنیت به این معناست که شهروندان بتوانند آزادانه جابه2017

های اجتماعی بپردازند، بدون آنکه تهدید شوند یا با خشونت و آزار و اذیت جسمی و روحی یا  برقرار کنند، و به فعالیت

ساس امنیت در فضاهای شهری به معنای امنیت خاطر شهروندان از مال، جان، و ... است نابرابری جنسی مواجه شوند. اح

 در امنیت، کمبود(. 45: 1394بودن جامعه است )لطفی و همکاران،  یافتگی، قانونمندی، و باثبات که خود بیانگر سازمان

 کند. می تهدید را شهری موفق اهایفض خلق و عمومی فضای قلمرو از استفاده قربانی شدن از ترس و بودن، خطر معرض

 عدم به تواند می خود این کند. می تنزل عمومی فضای قلمرو ترسند یا می کنند می آسایش عدم احساس مردم که در جایی

 (.241: 2003عمومی منجر شود )کارمونا و همکاران،  فضاهای بیشتر در بلکه مکان خاص، یک در تنها نه مردم حضور

نظرانمرتبطباامنیتفضاهايشهريوفضاهايعمومیشهرنظریاتصاحب.1جدول

 مفاهیمکلیدي عنواننظریه سال پردازنظریه

 شهر مکان تبلور فرهنگ و دفاع از انسان در مقابل اتومبیل فرهنگ شهرها 1938 لوییس مامفورد

 تمامی اجزای شهریتوجه به مقیاس انسانی در  شهرسازی شهروندگرا 1922 فرانسیس تیبالدز

آندره دوآنی، پیتر کنز، 
 الیزابت پالتر زیبرگ

 نوشهرسازی 1992
کاربری مختلط، بازگشت به ساختار محالت سنتی، طراحی 

 شهری باکیفیت

 2001 الزلینکا دین برنان
تر قابل  منظر ایمن، ایجاد اجتماعات ایمن

 ریزی و طراحی تر از طریق برنامه زیست

در جهت گسترش ادراکات ایمنی و  طراحی فضاهای عمومی
 کاهش جرم و ترس از جرم

1394:192منبع:موسويوهمکاران،
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 روشپژوهش

 از ها و اطالعات آوری داده تحلیلی و پیمایشی است. برای جمع –توصیفی روش آن و کاربردی هدف نظر از روش پژوهش

آماری شامل ساکنان شهر اردبیل است. براساس سرشماری استفاده شده است. جامعة  نامه پرسش ای و کتابخانه تکنیک

ای  گیری از نوع خوشه (. روش نمونه1395هزار نفر است )مرکز آمار ایران،  592.347، جمعیت شهر اردبیل 1395سال 

درصد 95ای است که برای مناطق وسیع کاربرد دارد. حجم نمونه براساس فرمول کوکران با سطح اطمینان  چندمرحله

 26ای با  نامه گیری میزان پایداری اجتماعی از پرسش دست آمده است. همچنین، در این پژوهش برای اندازه نفر به 384

نامه و سؤاالت مطروحه در آن از نظر  منظور برآورد میزان روایی پرسش گویه در قالب طیف لیکرت استفاده شد. به

نامه نیز  منظور تعیین پایایی پرسش نامه استفاده شد. به پرسشخبرگان، کارشناسان، و استادان مسلط به موضوع تحقیق و 

های حاصله  از اینکه داده  سنجی از طریق مدل معادالت ساختاری، پس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و برای اعتبار

های  فت، دادهها انجام گر افزار آماری اس پی اس اس شد و عملیات کدگذاری روی داده ها وارد نرم نامه از پرسش

 ها و اطالعات پرداخته شد. و تحلیل داده فراخوانده شد و به تجزیه  1شده در محیط برنامة لیزرل کدگذاری

ای با مختصات  عنوان شهر مورد مطالعه انتخاب شده است. شهر اردبیل در منطقه در این تحقیق شهر اردبیل به

عرض شمالی قرار دارد. این شهر در دشت اردبیل و در  38˚33΄تا  37˚56΄طول شرقی و  48˚39΄تا  47˚48΄جغرافیایی

 دهد. موقعیت شهر اردبیل در تقسیمات کشوری را نمایش می 1شکل متری از سطح دریا قرار گرفته است. 1340ارتفاع 

 دهد.  های عمومی نفوس و مسکن سازمان آمار را نمایش می نیز میزان جمعیت شهر اردبیل طی سرشماری 1نمودار 


.موقعیتجغرافیاییمنطقةموردمطالعه)ترسیمنگارندگانبراساسنقشةطرحجامع(1شکل


 www.amar.orgهايمختلف:منبع:مرکزآمارکلکشور:شمارجمعیتشهراردبیلدرسرشماري.1نمودار

                                                                                                                                                               
1. LISREL 



 1203...ساختاريسازيمعادالتتحلیلوبررسیامنیتاجتماعیدرمناطقشهريبامدل

هزار نفر بوده است که  65، 1335طورکه در نمودار نیز نمایش داده شده است، میزان جمعیت شهر اردبیل، در سال  همان

 صورت صعودی در حال افزایش است.  هزار نفر رسیده است و تعداد جمعیت شهر به 592347این میزان به  1395در سال 

 هابحثویافته

نامه در سطح شهر گردآوری شد و برای  ها و اطالعات از طریق پرسش ، دادهطورکه در باال نیز اشاره شد همان

افزار آماری اس پی  ها وارد نرم نامه های حاصله از پرسش از اینکه داده  سنجی از طریق مدل معادالت ساختاری، پس اعتبار

ط برنامة لیزرل فراخوانده شد و شده در محی های کدگذاری ها انجام گرفت، داده اس اس شد و عملیات کدگذاری روی داده

 ها پرداخته شد. و تحلیل داده به تجزیه 

 هايتوصیفیخالصةیافته

 اند؛ درصد هم زنان بوده8/38دهند و  درصد را مردان تشکیل می2/76دهنده در محدودة مورد مطالعه  نفر پاسخ 384از 

درصد است و گروه سنی 7/41سال با  35الی  26گان بیانگر این است که غلبه با گروه سنی  دهند وضعیت سنی پاسخ

 درصد کمترین میزان را به خود اختصاص داده است؛2/4سال به باال با  56بیشتر از 

درصد در مشاغل کشاورزی )زارعت، باغداری، دامداری، و ...(، 9/3دهد که  گو نشان می بررسی شغل افراد پاسخ

درصد 5/5درصد کارگر، 1/4درصد در مشاغل آزاد، 9/59اند،  دولت درصد در مشاغل دولتی مشغول بوده و کارمند5/12

 درصد هم دانشجو بودند؛4/9درصد بازشسته، و 7/4دار،  خانه

درصد دارای کارشناسی ارشد و دکتری، 9/10دهنده  نفر پاسخ 384دهد که از مجموع  وضعیت سواد نشان می

اند، و  درصد دارای مدرک دیپلم بوده9/27فوق دیپلم، درصد دارای مدرک 3/13درصد دارای مدرک کارشناسی، 5/37

 اند؛ درصد مدرک ابتدایی داشته6/2درصد مدرک راهنمایی و 2/5

درصد درآمدی کمتر از 3/6گویان در مناطق چهارگانة شهر اردبیل نشان داد که  های میدانی حاصل از درآمد پاسخ یافته

درصد هم درآمدی بین 25هزار تومان در ماه،  600الی  300ی بین درصد هم درآمد4/9هزار تومان در ماه دارند،  300

الی یک میلیون و دویست هزار تومان، و باالخره بیشترین تعداد  900درصد درآمدی بین 7/18هزار تومان،  900الی  600

 اند؛ درصد( درآمدی باالتر از یک میلیون و دویست هزار تومان در ماه داشته6/40گویان ) پاسخ

های خود  درصد مالک خانه9/46گویان در شهر اردبیل نشان داد که  های تحقیق در زمینة نوع سکونت پاسخ یافته

درصد 8/0درصد هم در منازل پدری سکونت دارند، و فقط 9/26درصد در مساکن استیجاری سکونت دارند، 4/25هستند، 

 اند. های سازمانی سکونت داشته در خانه

 هاياستنباطییافته

های امنیت اجتماعی در مناطق چهارگانة شهر اردبیل از آزمون کروسیکال والیس استفاده شده است.  بررسی مؤلفهبرای 

، مؤلفة امنیت 18/3دهد که میانگین امنیت مالی  های امنیت اجتماعی نشان می های توصیفی مؤلفه نتایج حاصل از ویژگی

درصد محاسبه شده است که وضعیت قابل قبولی از نظر 31/3 ، و نقش نیروی انتظامی18/3، امنیت کالبدی 33/3جانی 

 (.1وجود امنیت اجتماعی است )جدول 

دهد که مناطق چهارگانة شهر اردبیل از نظر امنیت مالی با سطح  نتایج حاصل از آزمون کروسیکال والیس نشان می

نانچه در این مؤلفه منطقة دوم شهر اردبیل درصد با هم دارند. چ05/0درصد تفاوت معناداری در سطح آلفای 040/0معناداری 

در وضعیت  19/60ای  وضعت بهتری نسبت به سایر مناطق دارد و منطقة اول نیز با میانگین رتبه 38/76ای  با میانگین رتبه
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لبدی با ، امنیت کا127/0های امنیت جانی با سطح معناداری  تری قرار دارد. ولی مناطق چهارگانة شهر اردبیل در مؤلفه پایین

 (.2تفاوت معناداری با هم ندارند )جدول  416/0، و نقش نیروی انتظامی با سطح معناداری 090/0سطح معناداری 

هايامنیتاجتماعیهايتوصیفیمؤلفه.ویژگی1جدول

 انحرافاستاندارد میانگین فراوانی هايامنیتاجتماعیمؤلفه

 182/1 18/3 384 امنیت مالی

 359/1 33/3 384 امنیت جانی

 982/0 18/3 384 امنیت کالبدی

 156/1 31/3 384 نیروی انتظامی

1396هايتحقیق،منبع:یافته

هايامنیتاجتماعی.اختالفمعنادارمناطقچهارگانةشهراردبیلازنظرمؤلفه2جدول

هايامنیتمؤلفه

 اجتماعی
 ايمیانگینرتبه فراوانی مناطقچهارگانه

Kruskal-

Wallis H 
df 

Asymp. 

Sig. 

 امنیت مالی

 19/60 96 منطقة اول

308/8 3 040/0 
 38/76 96 منطقة دوم

 49/53 97 منطقة سوم

 22/74 95 منطقة چهارم

 امنیت جانی

 37/57 96 منطقة اول

708/5 3 127/0 
 59/76 96 منطقة دوم

 35/59 97 منطقة سوم

 88/70 95 منطقة چهارم

 امنیت کالبدی

 60/60 96 منطقة اول

488/6 3 090/0 
 45/74 96 منطقة دوم

 06/55 97 منطقة سوم

 84/73 95 منطقة چهارم

 نیروی انتظامی

 57 96 منطقة اول

894/2 3 416/0 
 19/70 96 منطقة دوم

 54/69 97 منطقة سوم

 72/61 95 منطقة چهارم

 1396هايتحقیق،یافتهمنبع:

افزار  ها وارد نرم نامه های حاصله از پرسش از اینکه داده  سنجی از طریق مدل معادالت ساختاری، پس برای اعتبار 

شده در محیط برنامة لیزرل  های کدگذاری ها انجام گرفت، داده شد و عملیات کدگذاری روی داده SPSSآماری 

(LISREL فراخوانده شد و به تجزیه ) صورت مدل  افزار به خروجی نرم 2ها پرداخته شد. شکل  و تحلیل داده

 دهد. را نشان می Tمقادیر  4صورت استانداردشده، و شکل  به 3استانداردنشده، شکل 
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(1396افزارلیزرل،جینرمصورتاستانداردنشدهبرايامنیتاجتماعی)منبع:خروهايموردبررسیبه.ارتباطبینشاخص2شکل
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(1396افزارلیزرل،صورتاستانداردشدهبرايامنیتاجتماعی)منبع:خروجینرمهايموردبررسیبه.ارتباطبینشاخص3شکل
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(1396افزارلیزرل،(برايامنیتاجتماعی)منبع:خروجینرمTهايموردبررسیدرمدلتی).ارتباطبینشاخص4شکل

، احساس 4.23های احساس امنیت مالی شهروندان با مقدار آمارة تی  دهد، شاخص نشان می Tطورکه مدل  همان

، و شاخص نقش نیروی انتظامی با 4.59، احساس امنیت کالبدی با مقدار تی 5.26امنیت جانی شهروندان با مقدار تی 

 رونی نسبتاً مناسبی با هم دارند.داری قرار دارد و ارتباط د در سطح کامالً معنی 2.24مقدار تی 

 دهد:  نیز نشان می 3های درونی متغیرها در جدول  همچنین نتایج و بررسی تحلیل

با خطای  74/0دهد که مقدار آن برابر  در امنیت اجتماعی نشان می« امنیت مالی»های مربوط به مسیر  تخمین

 است؛ 79/3مارة تی آن برابر با که آ طوری دار بوده؛ به در حد متوسط معنی 20/0استاندارد 

با خطای  80/0دهد که مقدار آن برابر  در امنیت اجتماعی نشان می« امنیت جانی»های مربوط به مسیر  تخمین

 است؛ 43/4دار قرار دارد و همچنین آمارة تی آن برابر با  در درجة خوبی از معنی 18/0استاندارد 

در حد  21/0با خطای استاندارد  03/1دهد که مقدار آن برابر  نشان مینیز « امنیت کالبدی»نتایج مربوط به مسیر 

 است؛ 85/4که آمارة تی آن برابر با  طوری دار بوده؛ به باالیی معنی
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با خطای  01/0دهد که مقدار آن برابر  نیز در امنیت اجتماعی نشان می« نقش نیروی انتطامی»نتایج مربوط به مسیر 

 است. 53/0که آمارة تی آن برابر با  طوری خیلی پایینی از معناداری قرار دارد؛ بهدر سطح  03/0استاندارد 

 .ماتریسکوواریانسمتغیرهايمستقلدرشاخصامنیتاجتماعی3جدول

 نیرويانتظامی امنیتکالبدي امنیتجانی امنیتمالی آماره متغیرها

 امنیت مالی

    74/0 انحراف استاندارد

    (20/0) داری معنی

    T 79/3 آمارة

 امنیت جانی

   80/0 67/0 انحراف استاندارد

   (18/0) (14/0) داری معنی

   T 91/4 43/4 آمارة

 امنیت کالبدی

  03/1 69/0 58/0 انحراف استاندارد

  (21/0) (14/0) (13/0) داری معنی

  T 45/4 05/5 85/4 آمارة

 نیروی انتظامی

 01/0 -01/0 00/0 02/0 انحراف استاندارد

 (03/0) (02/0) (01/0) (02/0) داری معنی

 T 88/0 02/0- 67/0- 53/0آمارة 

 1396هايتحقیق،منبع:یافته

 ارزیابیبرازشکلیمدل

های تجربی مورد استفاده  هدف از ارزیابی برازش کل مدل این است که مشخص شود تا چه حد کل مدل با داده

های برازش را ایجاد کرده است که  دارد. برای ارزیابی برازش مدل در این تحقیق، برنامة لیزرل شاخصسازگاری و توافق 

شود: نشان داده می 4در جدول 

برايشاخصامنیتاجتماعیSIMPLISهاينیکوییبرازشمدلخروجی.شاخص4جدول

 وضعیتمدل هاشاخص ردیف

1 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 040/0 ریشة میانگین توان دوم خطای تقریب 

2 Root Mean Square Residual (RMR) 043/0 مانده ریشة میانگین مجذور باقی 

3 Goodness of Fit Index (GFI) 95/0 شاخص برازندگی 

4 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 93/0 یافته شاخص برازندگی تعدیل 

5 Normed Fit Index (NFI) 97/0 شاخص هنجار شده برازندگی 

6 Non-Normed Fit Index (NNFI) 95/0 شاخص برازش غیر نرم 

7 Comparative Fit Index (CFI) 97/0 ای شاخص برازش مقایسه 

8 Relative Fit Index (RFI) 96/0 شاخص متناسب نسبی 

1396هايتحقیقمنبع:یافته

دهند؛ اما  و تحلیل قرار می  داری و تجزیه سنتی معموالً یک آزمون آماری را مبنای تعیین معنیهای آماری  روش

ها از چندین آزمون آماری  سازی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین کفایت برازش مدل با داده مدل

 گیرند: بهره می

های  ، شاخص برازندگی که برای مقایسة مدل (1990)از نظر استیگر  ریشةمیانگینتواندومخطايتقریب:

 RMSERاست. این شاخص ریشة میانگین مجذورات تقریب است. شاخص  RMSEAنشده تعریف کرده با نماد  آشیان
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باشد برازش ضعیفی دارند. زمانی  1/0ها برابر با  آن RMSERهایی که  یا کمتر است؛ مدل 05/0های خوب برابر  برای مدل

باشد، برازش متوسط است و اگر  1/0و  08/0قبول است، اگر بین  باشد برازش قابل 05/0این آماره کمتر از که مقدار 

 040/0آمده  دست به RMSEAمقدار  4، و 3، 2های  و شکل 4باشد، برازش ضعیف است. مطابق جدول  1/0تر از  بزرگ

 رازش است.بودن ب قبول بوده و نشان از نیکویی و قابل 05/0است که کمتر از 

بودن برازش  قبول باشد بیانگر قابل 05/0زمانی که مقدار این آماره کمتر از  مانده:ریشةمیانگینمجذورباقی

برآورده شده است که نشان از برازش خوب مدل است؛ زیرا  043/0حدود  RMR، شاخص 4با توجه به جدول مدل است. 

مانده در برازش هر  مانده شاخصی برای واریانس باقی میانگین مجذور باقیتر است. این معیار با نام ریشة  به صفر نزدیک

 شود. شده در مدل بیان می های گزارش مانده های نمونه یا تحت عنوان متوسط باقی پارامتر به داده

تعدیل شاخصبرازندگی امساک)صرفهشاخصبرازندگی، شاخصبرازندگی و  :(جویییافته،

اند بستگی به حجم نمونه ندارد و  ( پیشنهاد کرده1989را که جارزکاگ و سوربوم ) GFIو  AGFIهای برازندگی  اندازه

باشد، و  1، که باید بین صفر و GFIمقدار دهد که مدل تا چه حد نسبت به فقدان آن برازندگی بهتری دارد.  نشان می

است که برازش  95/0دار آن برابر با ، مق4قبول مدل است. طبق جدول  حاکی از برازش قابل 9/0تر از  مقدار بزرگ

 ای است. امیدوارکننده

 نشان داد:X2( یا مشخصة Fتوان بر پایة تابع برازندگی ) را میNFIشاخص 

 
 9/0تر از  مقادیر برابر یا بزرگ NFIاست که در شاخص  97/0شده برابر  محاسبه NFI، میزان 4با توجه به جدول 

 اند. های نظری توصیه کرده عنوان شاخص خوبی برای برازندگی مدل بهشاخص را در مقایسه با مدل صفر 

است. این شاخص در بیشتر موارد  97/0میزان آن برابر با  4است که با توجه به جدول CFIشاخص دیگر شاخص 

دشوارتر است.  NFIشدة برازندگی است؛ زیرا دامنة این مدل محدود به صفر و یک نیست. تفسیر آن نسبت به  شاخص نرم

 آن مستلزم تجدید نظر در مدل است. 90/0بر پایة قرارداد مقادیر کمتر از

، شاخص 4باشند تا مدل برازش خوبی داشته باشد. مطابق جدول   9/0باید باالتر از  RFIو  NNFIو باالخره مقادیر 

NNFI  و شاخص  95/0برابرRFI  ولی برای مدل برخوردارند است که هر دو شاخص از برازش قابل قب 96/0برابر

 (.88-85: 1391بابایی،  ؛ علی147: 1389؛ قاسمی، 288-287: 1393زاده و همکاران،  ؛ کریم134-128: 1388)کالنتری، 

های تجربی سازگاری دارد و  شده برای تحقیق در سطح مطلوب با داده توان گفت که مدل ارائه بنابراین، می 

کار برده شده و  هایی که به ارند. کار لیزرل درواقع این است که بدانیم آیا شاخصها از نیکویی برازش برخورد شاخص

افزار  ها از آن استخراج شده است آیا با واقعیت بیرونی هم سازگاری دارد یا نه؟ که در این مقاله خروجی حاصل از نرم داده

شود  رسیم که نتیجة این تحقیق را می نتیجه می خوبی بیانگر نیکویی برازش و اعتبار بیرونی این تحقیق است و به این به

 به جوامع آماری دیگر نیز تعمیم داد.

 بررسیوضعیتامنیتشهرباتوجهمعیارهايموردمطالعه

های  عنوان یکی از روش طورکه در باال اشاره شد، برای بررسی وضعیت امنیت شهر از روش کوپراس به همان

گویان در سطح  های مورد مطالعه با توجه به نظر پاسخ است. در این بخش گویه گیری چندمعیاره استفاده شده تصمیم

ها مشخص شد. در زیر به  ترین آن اهمیت ها و کم ترین گویه بندی شد و مهم مناطق چهارگانة شهر با استفاده از مدل درجه

ت.ها و اطالعات مورد نظر اشاره شده اس مراحل و نتایج حاصل از محاسبات آماری داده
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وجایگاههریکازکشورهايموردمطالعهQi.محاسبةمیزان5جدول
 جایگاه Ni Qi هاگویه

 1 1981/0 761/25 احساس امنیت مالی شهروندان

 2 1916/0 915/24 نقش نیروی انتظامی در احساس امنیت

 3 1912/0 864/24 احساس امنیت کالبدی

 4 1881/0 458/24 احساس امنیت جانی شهروندان

منبع:محاسباتآمارينگارندگان

شود، در میان چهار گویة مورد مطالعه، گویة احساس امنیت مالی شهروندان  نیز مشاهده می 5طورکه در جدول  همان

و گویة احساس  ،=Q 1926/0، نقش نیروی انتظامی در احساس امنیت با میزان امتیاز =Q 198/0با کسب میزان امتیاز 

های مورد  اند. در میان گویه های اول تا سوم قرار گرفته ترتیب در جایگاه به =Q 1912/0میزان امتیاز امنیت کالبدی با 

 مطالعه گویة احساس امنیت جانی شهروندان در جایگاه آخر قرار گرفته است. 

 هايامنیتوضعیتمناطقشهراردبیلباتوجهبهشاخص

های مورد مطالعه در بخش  طق چهارگانة شهر اردبیل با توجه شاخصدر این بخش نیز برای سنجش وضعیت هر یک از منا

دست آمده است.  به 6صورت جدول  امنیت از روش کوپراس استفاده شده است. بعد از اجرای مراحل چندگانه مدل نتایج به

هايامنیتموردمطالعه.وضعیتمناطقشهراردبیلباتوجهبهشاخص6جدول

 رتبه درصدنسبیاهمیتQi Nj مجموعآلترناتیومثبت+S مجموعآلترناتیومنفی-S مناطق

 3 %5/83 2542/0 18/0 0 1منطقة 

 1 %00/100 3043/0 15/0 0 2منطقة 

 4 %1/81 2467/0 18/0 0 3منطقة 

 2 %2/92 2805/0 17/0 0 4منطقة 

منبع:محاسباتآمارينگارندگان

( در میان مناطق چهارگانة =30/0Qشهری با بیشترین امتیاز ) 2شود، منطقة  مشاهده مینیز  6طورکه در جدول  همان

اند.  در جایگاه سوم قرار گرفته =25/0Qبا میزان امتیاز  1و منطقة  =28/0Qبا میزان امتیاز  4شهر در جایگاه اول و مناطق 

وضعیت هر یک از مناطق  5رفته است. شکل در جایگاه آخر قرار گ =81/0Qشهر با میزان امتیاز  3درنهایت، منطقة 

 دهد.  های امنیت در سطح شهر را نمایش می چهارگانه با توجه به گویه


هايامنیت)ترسیمنگارندگان(.وضعیتمناطقچهارگانةشهرباتوجهبهگویه5شکل
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های امنیت ندارند در  شاخصشود، بیشتر محالتی که وضعیت مناسبی از لحاظ   طورکه در نقشه نیز مشاهده می همان

های غیررسمی شهر اردبیل و  دهی سکونتگاه برنامة سامان محدودة مناطق فرودست شهری قرار دارند. این مناطق طبق

در شهر اردبیل به  1393سازی شهری با دیدگاه شهرنگر که در سال  ها با تأکید بر به اقدامات توانمندسازی اجتماعات آن

 بندی کرد: توان به سه الگوی زیر تقسیم تدقیق شده است. محالت فرودست شهر اردبیل را میانجام رسیده تعیین و 

این محالت ساختار اجتماعی نامنسجمی دارند، از توان اقتصادی بسیار پایینی  کندي:محالتمهرآبادوجین

اند و عمدتاً  هاجران تشکیل دادهپذیر است. اکثریت ساکنان این محالت را م برخوردارند و کالبد این محالت بسیار آسیب

 اند. ها در این محالت بدون مجوز ساخت و در اراضی با محدودیت توسعه احداث شده ساختمان

اند و  های گذشته روستا بوده این محالت در سال مغان،مالباشی،مالیوسف،کلخوران،ونیار:محالتگل

اند. بنابراین، دارای ساختار اجتماعی  ای شهری وارد شدهپس از گسترش محدودة قانونی شهر اردبیل به داخل مرزه

وسازها با مجوز انجام  وضوح مشهود است. در این محالت اگرچه ساخت منسجمی بوده؛ اما ضعف اقتصادی خانوارها به

 پذیرند. شدت آسیب گرفته، اکثریت ابنیه در برابر حوادث طبیعی به

اکثریت ساکنان این  آباد:آباد،وپناهمیراشرف،سیدآباد،حسینآباد،آباد،کاظمآباد،اسالممحالتاروج

و جداشدن اردبیل  1370های پس از  دهند که عمدتاً در سال محالت را مهاجران شهرها و روستاهای اطراف تشکیل می

اصلی اقتصادی  اند وارد چرخة شان نتوانسته سبب ضعف اقتصادی اند؛ اما به از آذربایجان شرقی به این محالت وارد شده

شود و ساختار  شهر شوند. شرایط کالبدی این محالت در مقایسه با محالت دیگر اسکان غیررسمی بهتر ارزیابی می

 (. 68: 1393اجتماعی این محالت دارای انسجام نسبی است )مهندسین مشاور پارس آریان راود، 

 گیرينتیجه

عی، اقتصادی، و محیطی نیز پدیدار شد. در این میان، با دنبال آن مشکالت اجتما با توسعه و گسترش شهرها به

ترشدن روابط اجتماعی شهروندان، مفهوم امنیت از حالت اولیه و فیزیکی خارج شد و ابعاد ذهنی، عینی، و  پیچیده

نیز تری به خود گرفت. از آنجا که وجود امنیت در یک جامعه از اهمیت شایانی برخوردار است، به همان اندازه  ملموس

احساس امنیت از اهمیت برخوردار است. زیرا کنش و واکنش روابط اجتماعی افراد در جامعه به میزان درک و دریافت 

کند. شهر اردبیل،  ها از امنیت بستگی دارد. تا زمانی که فرد در جامعه امنیت نداشته باشد احساس امنیت و آرامش نمی آن

روست. یکی از تهدیدات  مانند دیگر شهرهای مرزی با عدم توسعه روبهعنوان یکی از شهرهای مرزی کشورمان، ه به

جدی و مهم در این شهر و دیگر شهرهای مرزی امنیت در مناطق مسکونی است. در پژوهش حاضر به بررسی وضعیت 

 های مختلف در سطح مناطق چهارگانة شهری پرداخته شد.  امنیت این شهر با توجه به گویه

، مؤلفة 18/3دهد که میانگین امنیت مالی  های امنیت اجتماعی نشان می های توصیفی مؤلفه ینتایج حاصل از ویژگ

درصد محاسبه شده است که وضعیت قابل قبولی از 31/3، و نقش نیروی انتظامی 18/3، امنیت کالبدی 33/3امنیت جانی 

دهد که مناطق چهارگانة نشان می نظر وجود امنیت اجتماعی است. همچنین، نتایج حاصل از آزمون کروسیکال والیس

درصد با هم دارند. 05/0درصد تفاوت معناداری در سطح آلفای 040/0شهر اردبیل از نظر امنیت مالی با سطح معناداری 

وضعیت بهتری نسبت به سایر مناطق دارد و  38/76ای چنانچه در این مؤلفه منطقة دوم شهر اردبیل با میانگین رتبه

های تری قرار دارد. ولی مناطق چهارگانة شهر اردبیل در مؤلفهدر وضعیت پایین 19/60ای میانگین رتبه منطقة اول نیز با

، و نقش نیروی انتظامی با سطح معناداری 090/0، امنیت کالبدی با سطح معناداری 127/0امنیت جانی با سطح معناداری 

 تفاوت معناداری با هم ندارند. 416/0
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شود که از چهار  های احساس امنیت مشاهد می بندی مناطق شهری اردبیل به لحاظ شاخص رتبه سرانجام، با توجه به

منطقة موجود فقط یک منطقه در سطح مطلوب قرار دارد و سه منطقة دیگر در وضعیت مطلوبی قرار ندارد که مسلماً 

های تحقیق محسنی و  ا یافتههای این تحقیق ب ریشه در وضعیت نامناسب فضا و کالبد شهر دارد. همچنین، یافته

در شهر اردبیل انجام گرفته است مشابهت دارد. در تحقیق ایشان بدون لحاظ شدن منطقة  1396همکاران که در سال 

نشین دارای احساس امنیت  های ایشان نشان داد که مناطق مرفه ترتیب سه منطقه مطالعه شده است. یافته شورابیل به

کند. اعتقاد بر این است که  های این تحقیق نیز این امر را ثابت می رآمد است؛ که یافتهد بیشتری نسبت به مناطق کم

کنندة میزان احساس امنیت افراد است و هرچه فرد از لحاظ  خصوص طبقة اجتماعی تعیین های فردی بهعوامل و ویژگی

رود و هرچه  این افراد نیز باالتر می عوامل اقتصادی و رفاهی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد میزان احساس امنیت

پذیری بیشتری را احساس کند میزان اش ناتوان باشد و آسیبفرد به لحاظ اقتصادی و نیازهای کمی و کیفی زندگی

اقتصادی افراد با  -توان بیان کرد که پایگاه اجتماعیتری قرار دارد. پس میاحساس امنیت این فرد در سطح پایین

 رابطة مستقیم دارد.احساس امنیت 

های جوامع  های آن یکی از اولویت های ارتقای کیفیت شاخص بنابراین، توجه به مفهوم احساس امنیت و روش

امروزی است. مسئلة مهم در راستای سطح پایین امنیت در این مناطق ریشه در فرسودگی کالبدی و عملکردی فضاهای 

های  ریزی مناسب و مدیریت شهری و افزایش مهاجرت در سال ن برنامهشود. فقدا شهری دارد که کمتر به آن توجه می

محیطی، اجتماعی، اقتصادی داشته و سبب کاهش احساس امنیت در این  اخیر تأثیر منفی بر سطوح کالبدی و زیست

ها و مسائل  نهاد با حضور شهروندان و مسئوالن ریشه های مردم توان با تشکیل کمیته مناطق شده است. در این راستا می

ناامنی در این فضاها را شناسایی کرد و با رویکرد مشارکتی در حل این مسئله اقدام نمود. همچنین، افزایش نظارت پلیس 

و تعامل بیشتر با مردم در بهبود شرایط امنیت تأثیرگذار است. اصالح ساختارهای کالبدی شهری و نورپردازی مناسب، 

تماعی در تقویت احساس امنیت شهروندان تأثیر مثبت دارد. سرانجام، برای بهبود ایجاد فضاهایی با کاربری فعال اج

 شود:   وضعیت امنیت در شهر اردبیل مواردی پیشنهاد می

 دفاع مناطق شهری؛ ای و بی دهی فضاهای حاشیه شناسایی و سامان

 تجهیز سیستم روشنایی معابر؛ 

 ؛های شهری نظارتی در فضاها و پارک  های نصب کیوسک

 ساخت فضاهای مناسب برای تقویت تعامالت اجتماعی؛

 ها؛ سازی بیشتر فضاهای شهری و محله توسعة بیشتر محالت شهری از طریق مناسب

 ای؛ های اجتماعی محله دهی آسیب سامان

 شهری؛ محله برای رسیدن به امنیت اجتماعی پایدار مناطق محور مانند ساری های فکر با حضور نهادهای مردم ایجاد اتاق

 های مختلف در جهت افزایش و توسعة احساس امنیت اجتماعی. تولید برنامه
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