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مقدمه 
طﺮحمسئله 
شهرهای گذشته ،اغلب ،حاصل تجمعی برای امنیت بوده که تمرکز مردم در یک منطقه دفاع از آن را بسیار سادهتر
میکرده است (براتلو .)8 :2012 ،اما با جهانیشدن و پایان جنگ سرد ویژگیهای کلی تهدیدات امنیتی تغییر پیدا کرد .و
در حال حاضر خطر خط مقدم جنگ نظامی بین قدرتهای بزرگ کاهش یافته؛ درحالیکه تهدیدها مستقیم به سوی
عموم مردم افزایش یافته است .از دهة  1980تالشهای مختلفی برای مفهومسازی این تغییرات با عناوینی مانند نظریة
پیچیدة امنیت ،امنیت جامع ،و امنیت انسانی انجام گرفته است (کیم4 :2008 ،؛ مک دونالد2002 ،؛ کینگ و موری،
2001؛ نیومن2001 ،؛ کروس و ویلیام1996 ،؛ برنامة توسعة سازمان ملل1994 ،؛ بوث.)1991 ،
مفهوم امنیت در پى توسعة تحلیلهای جدید امنیتى و پس از جنگ سرد در اروپا مطرح شد (بیلگین .)206 :2003 ،در
جهان امروز نیز از جمله پدیدههای قابلتوجهی است که از نیازها و ضرورتهای اساسی فرد و جامعه بهشمار میرود و
فقدان آن یا اختالل در آن پیامدها و بازتابهای نگرانکننده و خطرناکی به دنبال دارد و از مهمترین مؤلفهها برای
رسیدن به درجات قابل اتکایی از ثبات است؛ همچنین ،نخستین عاملی است که موجب میشود انسانها کنار هم آیند ،از
نیروی هم کمک بگیرند ،و در مسئولیتهای اجتماعی مشارکت جویند تا آسودهتر و متعهدتر زندگی کنند (بذرافشان و
طوالبینژاد )56 :1395 ،و وجود آن در محیطهای شهری یکی از الزامات اساسی کیفیت زندگی محسوب میشود
(ذبیحی و همکاران .)120 :1392 ،در جامعة ما نیز بررسی آمار جرایم حاکی از باالبودن قدر مطلق آن و افزایش معنیدار
آن در یک دورة زمانی است .افزایش نرخ جرم و تنوع آن در جامعه نهتنها با اصول نظم اجتماعی تعارض دارد ،بلکه به
همراه خود هدررفتن منابع اقتصادی ،ایجاد حس ناامنی و بدبینی ،لطمات سنگین روحی ،جسمی ،و مالی بر دوش
شهروندان نهاده و از سوی دیگر موجب میشود تا عملکرد نظام قضایی و انتظامی در کاهش جرایم با وجود دامنة وسیع و
صرف بودجة کالن ناکارآمد بهنظر برسد (مجلسی و مردانی.)92 :1391 ،
در این میان ضرورت پرداختن به مقولة توسعة امنیت پایدار از آنجایی مهم مینماید که پیوند متقابل میان امنیت و
توسعه اجتنابناپذیر است .امنیت زمینهساز و بستر توسعه در ابعاد اجتماعی و اقتصادی است و خود از آن تأثیر میپذیرد.
به همین دلیل مطالعة توسعة امنیت پایدار و تعیین مؤلفههای آن امنیت عاملی اساسی بهشمار میرود .به عبارتی دیگر،
توسعه و امنیت تأثیرات متقابلی برهم دارند؛ بهگونهایکه هر اقدامی در فرایند تحقق توسعه تأثیرات مستقیمی در فرایند
تحقق امنیت میگذارد و بالعکس .به این ترتیب مناطق دارای شاخصهای باالی توسعه از ضرایب امنیتی باالتری نسبت
به مناطق توسعهنیافتهتر برخوردارند (عندلیب .)196 :1380 ،با توجه به ضرورت موضوع ،این تحقیق با هدف بررسی و
سنجش امنیت اجتماعی با بررسی گویههای مختلف از ابعاد مختلف امنیت در فضای شهری انجام شده است .شهر
اردبیل ،بهعنوان یکی از کانونهای کهن شهری در دادههای فرادست ،بهعنوان مرکز خدماتی سطح  2ملی و سطح یک
منطقهای تعریف شده است و در نسبت با موقعیت مرزی استان بهعنوان یکی از کانونهای توسعه و مبادالت بازرگانی در
سطح فراملی مورد توجه قرار گرفته است .این شهر نیز همانند دیگر مراکز استانی کشور بعد از اصالحات ارضی و
تحوالت شهرنشینی بعد از انقالب با سیل عظیمی از مهاجران به شهر مواجه شد .طبق آمار سازمان مرکزی آمار کشور،
میزان جمعیت شهر اردبیل ،در سال  65 ،1335هزار نفر بوده است که در سال  1390این میزان به  482هزار نفر و
درنهایت در سرشماری سال  1395به  592.347هزار نفر رسیده است .با توجه به مطالب مطرحشده این بحث در پی
پاسخگویی به این سؤال است که آیا بین مناطق چهارگانة شهر اردبیل از لحاظ مؤلفههای امنیت اجتماعی اختالف
معناداری وجود دارد؟ و اینکه کدام مناطق شهر دارای امنیت بیشتری نسبت به دیگر مناطق شهری دارد؟
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سوابقپژوﻫﺶ
در زمینة امنیت تاکنون در کشور ایران تحقیقات زیادی انجام گرفته است .در اینجا به چند مورد از تحقیقات انجامگرفته
اشاره شده است.
محسنی و همکاران ( )1396در تحقیقی با نام «بررسی احساس امنیت در فضاهای عمومی (مطالعة موردی اردبیل)»
با استفاده از روشهای آماری (پرسشنامه) به بررسی و تحلیل معیارهای کالبدی فضاهای عمومی شهر اردبیل در ارتباط
با احساس امنیت مناطق مختلف شهر پرداختهاند .یافتهها نشان داد که میزان احساس امنیت در فضاهای عمومی مناطق
کمدرآمد با میانگین  12/74بیش از میانگین میزان احساس امنیت کاربران فضاهای عمومی در مناطق متوسطنشین
( )11/56و مرفهنشین ( )12/42است .علوی و همکاران ( )1395در پژوهشی به ارزیابی عوامل مؤثر بر احساس امنیت در
محالت شهر یزد با استفاده از روشهای آماری و تحلیلی پرداختهاند .نتایج تحقیق نشان داد که محلة مسکن با ،Q=1
محلة نعیمآباد با  ،Q=0.823محلة شیخداد با  ،Q=0.449محلة یزد بافت با  ،Q=0.270و محلة خیرآباد با  Q=0بهترتیب در
بهترین تا بدترین وضعیت از نظر احساس امنیت قرار دارند که در این میان محلة مسکن در بهترین وضعیت و محلة
خیرآباد در بدترین وضعیت از نظر احساس امنیتاند .زارع و ترکان ( )1390در مقالهای دیگر با نام «بررسی عوامل مؤثر بر
احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد» به بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در بین
شهروندان شهر یزد با استفاده از روش پیمایش و بهصورت مقطعی پرداختهاند .یافتههای آزمونهای آماری نشان داد که
بین احساس امنیت با متغیرهای زمینهای جنس ،تحصیالت ،شغل ،و درآمد رابطة معناداری وجود دارد .موسوی و
همکاران ( )1394در مقالهای با نام «احساس امنیت در فضاهای شهری مورد شهر سرخس» با استفاده از روشهای
پیمایشی -میدانی به بررسی گویههای امنیت اجتماعی در شهر سرخس پرداختهاند .یافتهها نشان میدهد که مؤلفة مربوط
به احساس امنیت فضاهای شهری در همة مناطق شهری مورد مطالعه وضعیت بهتری نسبت به دیگر مؤلفههای مورد
مطالعه دارد .علوی و همکاران ( )1395در مقالهای با نام «ارزیابی عوامل مؤثر بر احساس امنیت در محالت شهری،
مطالع» موردی :شهر یزد» با استفاده از روشهای آماری و پیمایشی (حجم نمونه  322نفر) به بررسی معیارهای احساس
امنیت در شهر یزد پرداختهاند .یافتهها نشان داد محلة مسکن ،نعیمآباد ،و محلة شیخ داد بهترتیب در جایگاه اول و آخر
قرار گرفتهاند .اسماعیلی و رسولی آزاد ( )1393در مقالهای دیگر با نام «سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان
شهر کرمانشاه» با استفاده از روشهای پیمایشی (حجم نمونه 450نفر) به بررسی و سنجش میزان احساس امنیت در
شهر کرمانشاه پرداختهاند .در بررسی عوامل مؤثر در تحلیل رگرسیون چندمتغیری مهمترین عوامل مؤثر بهترتیب اهمیت
عبارت بودند از :عملکرد قانون ،سن ،منزلت اجتماعی پلیس ،میزان وقوع جرم ،حمایت اجتماعی ،وقوع جرم در منظر افراد،
طراحی شهری ،تصور فرد از خود ،و جنسیت .این عوامل توانستند  0/55واریانس متغیر وابستة پژوهش را تبیین کنند .از
تحقیقات خارجی در این زمینه نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
یو و فنگ ( )2017در مقالهای با نام «پویایی امنیت عمومی در شهرها ،مورد مطالعه :شانگهای از سال  2010تا
 »2025ضمن اشاره به اینکه در سالهای اخیر شهرهای چین با چالشهایی روبهروست ،از جمله مسائل مربوط به امنیت
شهری مانند جرم و بزهکاری شهری ،امنیت عمومی شهری ،زیستپذیری شهری ،و فجایع شهری که توجه جامعة
آکادمیک را مانند جامعة عمومی به خود جلب کرده است ،با استفاده از روشهای آماری و با استفاده از شاخصهای
جمعیت ،جرم ،و فجایع به بررسی و شبیهسازی پویایی امنیت شهری در شانگهای پرداختهاند .نتایج تحلیلی حاصل از
تحقیق نشان میدهد که امنیت عمومی شهر شانگهای در حال افزایش است .با توجه به افزایش سطح توسعة اجتماعی،
که پایهای برای امنیت عمومی است ،میزان عواملی همچون جرم و بزهکاری در سطح شهر کاهش مییابد .تاندوگان و
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ایلهان ( )2016در مقالهای با نام «ترس از جرم در فضاهای عمومی شهری ،از دیدگاه شهروندان زن در شهرها» به
بررسی ترس در فضاهای عمومی شهری از دیدگاه زنانی که در این شهرها زندگی میکنند پرداختهاند .با اشاره به اینکه
میزان ناامنی با افزایش فضاهای عمومی از جمله پارکها ،فضاهای باز شهری ،میدانها ،و خیابانهای شهری نیز افزایش
یافته است و بیشتر ناامنی بزرگساالن از جمله زنان را بیشتر تهدید میکند.
با توجه به تحقیقات انجامگرفته ،از آنجا که عامل امنیت کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته ضروری بهنظر
میرسد مورد توجه جدی و نظاممند نظریهپردازان قرار گیرد .وجه تمایز این تحقیقات با دیگر تحقیقات انجام گرفته،
بررسی شاخصهای امنیت اجتماعی در مناطق شهر اردبیل برای اولین بار و همچنین استفاده از معادالت ساختاری در
سنجش میزان امنیت اجتماعی از دید پاسخگویان (شهروندان) میباشد.

مبﺎنینظﺮي
امینت یکی از اساسیترین نیازهای بشری جهت رشد و توسعه است (رازنیاک )3 :2014 ،و یکی از نیازهای روحی انسان
و از مهمترین ویژگیهای کیفیت فضاست (عزیزی و شعبانجوال .)791 :1393 ،تاکنون تعاریف ارائهشده از امنیت در
چارچوب واژههای سیاسی و انتظامی بوده و همواره از آن بهعنوان حمایت از ارزشها و مقابله با خطرها و دشمنان یاد
میشده است (براونلو .)586 :2005 ،این مفهوم را نخستین بار محققان کپنهاک بهعنوان توان یک جامعه برای حفاظت از
هویت گروهیشان در برابر تهدیدات واقعی یا فرضی تعریف کردهاند (ویوار .)152 :2000 ،گیدنز امنیت را موقعیتی میداند
که در آن یک رشته خطرهای خاص مقابله یا به حدقل رسانده شده باشد .بهعبارتی ،امنیت مفهومی ذهنی و نسبی است
که بر پایة اصول متعدد در یک جامعه پدیدار میشود و استمرار مییابد.
جهانیشدن و پایان جنگ سرد ویژگی کلی تهدیدات امنیتی را تغییر داده است .در حال حاضر ،خطر خط مقدم جنگ
نظامی بین قدرتهای بزرگ کاهش یافته و تهدید مستقیم به عموم مردم افزایش یافته است .از دهة  1980تالشهای
مختلفی برای مفهومسازی این تغییرات در چنین شرایطی نظیر نظریة پیچیدة امنیت ،امنیت جامع ،و امنیت انسانی انجام
گرفته است (کیم4 :2008 ،؛ مکدونالد2002 ،؛ کینگ و موری:2001 ،؛ نیومن2001 ،؛ کراوس و ویلیامز1996 ،؛ برنامة
توسعة سازمان ملل1994 ،؛ بوث .)1991 ،موضوع امنیت در اصطالح سیاسی و حقوقی بهصورت «امنیت فردی»« ،امنیت
اجتماعی»« ،امنیت ملی» و «امنیت بینالمللی» بهکار برده میشود.
امنﯿتﻓﺮدي :حالتی است که در آن فرد فارغ از از ترس آسیب رسیدن به جان یا مال یا آبروی خود یا از دست
دادن آنها زندگی کند.
امنﯿتاﺟتﻤﺎعی :حالت فراغت همگانی از تهدید است که کردار غیرقانونی دولت یا دستگاهی یا فردی یا گروهی
در همه یا در بخشی از جامعه پدید آورده.
امنﯿتملی :حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن همه یا بخشی از جمعیت ،دارایی ،یا خاک خود بهسر برد.
امنﯿتبﯿنالﻤللی :حالتی است که در آن قدرتها در حالت تعادل و بدون دستیازی به قلمرو یکدیگر بهسر برند و

وضع موجود در خطر نیفتد (آشوری.)38 :1376 ،
یکی از مهمترین ابعاد امنیت در زندگی امروزی بحث امنیت اجتماعی بهخصوص در فضاهای شهری است .ویور امنیت
اجتماعی را توانمندی جامعه برای مراقبت از خصوصیات و ویژگیهای بنیادین خود در شرایط تغییر و تهدیدات عینی تعریف
کرده و امنیت اجتماعی را با نیاز به حفظ هویت مرتبط میداند .بوزان امنیت اجتماعی را به حفظ مجموعه ویژگیهایی ارجاع
میدهد که بر مبنای آن افراد خودشان را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد میکنند .از دیدگاه وی ،امنیت اجتماعی

تحلﯿلوبﺮرسیامنﯿتاﺟتﻤﺎعیدرمنﺎطقﺷهﺮيبﺎمدلسﺎزيمعﺎدالتسﺎختﺎري...


1201

عبارت است از توانایی گروههای مختلف صنفی ،قومی ،محلی ،و  ...در حفظ هستی و هویت خود؛ درواقع ،بوزان و ویور امنیت را
حالت فراغت از تهدید هویت جمعی و گروهی تلقی میکنند (نادری و همکاران .)68 :1389 ،در نظریههای سنتی به مقولة
امنیت اغلب کاربرد نیروهای نظامی و تهدیدمحوری مورد توجه بوده ،در حالی که در مطالعات امنیتی انتقادی و جامعنگر امروز
گروههای اجتماعی میتوانند نهتنها از ناحیة ابزار نظامی ،بلکه از طریق عوامل محیطی یا اقتصادی تهدید شوند و این عوامل
میتوانند یکپارچگی یا استقالل سیاسی یک کشور را تهدید کنند (رهنمایی و پورموسوی .)180 :1385 ،نظریههای جدید در
حوزة امنیت اجتماعی تمرکز بیشتری بر محور اقتصاد دارند .در این نظریهها بر رابطة بین اقتصاد و امنیت اجتماعی تأکید
میشود .رابطة بین شرایط اقتصادی هر فرد و احساس امنیت اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که دایرة امنیت اجتماعی
سازمان جهانی کار در سال  2010میالدی کتاب راهنمایی را با نام گسترش امنیت اجتماعی برای همه تدوین کرده است که در
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
که آن را «گسترش افقی» مینامند .بُعد دوم شامل فراهمکردن سطوح باالتری از درآمد و کیفیت زندگی برای افراد جامعه است
که مستمری بازنشستگی ،حقوق ازکارافتادگی ،و بیمة اجتماعی را نیز دربر میگیرد که آن را «گسترش عمودی» مینامند .در
این پارادایم اعتقاد بر این است که با بهبود شرایط و امکانات مالی افراد جامعه امنیت اجتماعی نیز به شکل پلکانی افزایش
خواهد یافت (غالم نیارمی75 :1396 ،؛ دپارتمان امنیت اجتماعی سازمان جهانی کار.)2010 ،
در این میان ،شهرها فضاهای میانجیگری هستند؛ جایی که باید منافع گروههای مختلف از طریق تعامالت مفصل و
نظم اجتماعی تنظیم شود (بیوستاو .)15 :2006 ،از سوی دیگر ،این امر را میرساند که باید تعداد بیشتری از ساختارهای
شهری امنیت بررسی شود؛ زیرا امنیت بهواسطة تهدیدها مورد چالش واقع میشود و این چالشها ناشی از این امر است
که افراد در محیط اجتماعی بهسر میبرند و فضاهای اقتصادی ،اجتماعی ،و سیاسی این محیط است که امنیت شهروندان
را دچار نقصان میکند (خالد و همکاران .)103 :1393 ،مطالعات در زمینة آسیبپذیری در مقیاس شهری در دهههای
اخیر در حال رشد است (کاتر و همکاران2003 ،؛ بوردن و همکاران2007 ،؛ که کاتو و الکیوت2011 ،؛ یو و فنگ،
 .)2017در فضاهای شهری امنیت به این معناست که شهروندان بتوانند آزادانه جابهجا شوند ،با همشهریان خود ارتباط
برقرار کنند ،و به فعالیتهای اجتماعی بپردازند ،بدون آنکه تهدید شوند یا با خشونت و آزار و اذیت جسمی و روحی یا
نابرابری جنسی مواجه شوند .احساس امنیت در فضاهای شهری به معنای امنیت خاطر شهروندان از مال ،جان ،و  ...است
که خود بیانگر سازمانیافتگی ،قانونمندی ،و باثباتبودن جامعه است (لطفی و همکاران .)45 :1394 ،کمبود امنیت ،در
معرض خطر بودن ،و ترس از قربانی شدن استفاده از قلمرو فضای عمومی و خلق فضاهای شهری موفق را تهدید میکند.
در جایی که مردم احساس عدم آسایش میکنند یا میترسند قلمرو فضای عمومی تنزل میکند .این خود میتواند به عدم
حضور مردم نهتنها در یک مکان خاص ،بلکه در بیشتر فضاهای عمومی منجر شود (کارمونا و همکاران.)241 :2003 ،
نظﺮیﺎتصﺎحبنظﺮانمﺮتبطبﺎامنﯿتﻓضﺎﻫﺎيﺷهﺮيوﻓضﺎﻫﺎيعﻤومیﺷهﺮ 

ﺟدول.1
نظﺮیهپﺮداز

لوییس مامفورد
فرانسیس تیبالدز
آندره دوآنی ،پیتر کنز،
الیزابت پالتر زیبرگ
الزلینکا دین برنان

سﺎل
1938
1922

عنواننظﺮیه
فرهنگ شهرها
شهرسازی شهروندگرا

1992

نوشهرسازی

2001

منظر ایمن ،ایجاد اجتماعات ایمنتر قابل
زیستتر از طریق برنامهریزی و طراحی

منبع:موسويوﻫﻤکﺎران 192:1394،

مفﺎﻫﯿمکلﯿدي
شهر مکان تبلور فرهنگ و دفاع از انسان در مقابل اتومبیل
توجه به مقیاس انسانی در تمامی اجزای شهری
کاربری مختلط ،بازگشت به ساختار محالت سنتی ،طراحی
شهری باکیفیت
طراحی فضاهای عمومی در جهت گسترش ادراکات ایمنی و
کاهش جرم و ترس از جرم
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روشپژوﻫﺶ
روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی– تحلیلی و پیمایشی است .برای جمعآوری دادهها و اطالعات از
تکنیک کتابخانهای و پرسشنامه استفاده شده است .جامعة آماری شامل ساکنان شهر اردبیل است .براساس سرشماری
سال  ،1395جمعیت شهر اردبیل  592.347هزار نفر است (مرکز آمار ایران .)1395 ،روش نمونهگیری از نوع خوشهای
چندمرحلهای است که برای مناطق وسیع کاربرد دارد .حجم نمونه براساس فرمول کوکران با سطح اطمینان 95درصد
 384نفر بهدست آمده است .همچنین ،در این پژوهش برای اندازهگیری میزان پایداری اجتماعی از پرسشنامهای با 26
گویه در قالب طیف لیکرت استفاده شد .بهمنظور برآورد میزان روایی پرسشنامه و سؤاالت مطروحه در آن از نظر
خبرگان ،کارشناسان ،و استادان مسلط به موضوع تحقیق و پرسشنامه استفاده شد .بهمنظور تعیین پایایی پرسشنامه نیز
از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و برای اعتبارسنجی از طریق مدل معادالت ساختاری ،پس از اینکه دادههای حاصله
از پرسشنامهها وارد نرمافزار آماری اس پی اس اس شد و عملیات کدگذاری روی دادهها انجام گرفت ،دادههای
کدگذاریشده در محیط برنامة لیزرل 1فراخوانده شد و به تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات پرداخته شد.
در این تحقیق شهر اردبیل بهعنوان شهر مورد مطالعه انتخاب شده است .شهر اردبیل در منطقهای با مختصات
جغرافیایی΄ 47˚48تا ΄ 48˚39طول شرقی و ΄ 37˚56تا ΄ 38˚33عرض شمالی قرار دارد .این شهر در دشت اردبیل و در
ارتفاع  1340متری از سطح دریا قرار گرفته است.شکل  1موقعیت شهر اردبیل در تقسیمات کشوری را نمایش میدهد.
نمودار  1نیز میزان جمعیت شهر اردبیل طی سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن سازمان آمار را نمایش میدهد.


ﺷکل.1موقعﯿتﺟﻐﺮاﻓﯿﺎییمنطقةموردمطﺎلعه(تﺮسﯿمنگﺎرندگﺎنبﺮاسﺎسنقشةطﺮحﺟﺎمع) 



ﺷﻤﺎرﺟﻤعﯿتﺷهﺮاردبﯿلدرسﺮﺷﻤﺎريﻫﺎيمختلف:منبع:مﺮکزآمﺎرکلکشورwww.amar.org:
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همانطورکه در نمودار نیز نمایش داده شده است ،میزان جمعیت شهر اردبیل ،در سال  65 ،1335هزار نفر بوده است که
در سال  1395این میزان به  592347هزار نفر رسیده است و تعداد جمعیت شهر بهصورت صعودی در حال افزایش است.

بحثویﺎﻓتهﻫﺎ
همانطورکه در باال نیز اشاره شد ،دادهها و اطالعات از طریق پرسشنامه در سطح شهر گردآوری شد و برای
اعتبارسنجی از طریق مدل معادالت ساختاری ،پس از اینکه دادههای حاصله از پرسشنامهها وارد نرمافزار آماری اس پی
اس اس شد و عملیات کدگذاری روی دادهها انجام گرفت ،دادههای کدگذاریشده در محیط برنامة لیزرل فراخوانده شد و
به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شد.
خالصةیﺎﻓتهﻫﺎيتوصﯿفی


از  384نفر پاسخدهنده در محدودة مورد مطالعه 76/2درصد را مردان تشکیل میدهند و 38/8درصد هم زنان بودهاند؛
وضعیت سنی پاسخدهندگان بیانگر این است که غلبه با گروه سنی  26الی  35سال با 41/7درصد است و گروه سنی
بیشتر از  56سال به باال با 4/2درصد کمترین میزان را به خود اختصاص داده است؛
بررسی شغل افراد پاسخگو نشان میدهد که 3/9درصد در مشاغل کشاورزی (زارعت ،باغداری ،دامداری ،و ،)...
12/5درصد در مشاغل دولتی مشغول بوده و کارمند دولتاند59/9 ،درصد در مشاغل آزاد4/1 ،درصد کارگر5/5 ،درصد
خانهدار4/7 ،درصد بازشسته ،و 9/4درصد هم دانشجو بودند؛
وضعیت سواد نشان میدهد که از مجموع  384نفر پاسخدهنده 10/9درصد دارای کارشناسی ارشد و دکتری،
37/5درصد دارای مدرک کارشناسی13/3 ،درصد دارای مدرک فوق دیپلم27/9 ،درصد دارای مدرک دیپلم بودهاند ،و
5/2درصد مدرک راهنمایی و 2/6درصد مدرک ابتدایی داشتهاند؛
یافتههای میدانی حاصل از درآمد پاسخگویان در مناطق چهارگانة شهر اردبیل نشان داد که 6/3درصد درآمدی کمتر از
 300هزار تومان در ماه دارند9/4 ،درصد هم درآمدی بین  300الی  600هزار تومان در ماه25 ،درصد هم درآمدی بین
 600الی  900هزار تومان18/7 ،درصد درآمدی بین  900الی یک میلیون و دویست هزار تومان ،و باالخره بیشترین تعداد
پاسخگویان (40/6درصد) درآمدی باالتر از یک میلیون و دویست هزار تومان در ماه داشتهاند؛
یافتههای تحقیق در زمینة نوع سکونت پاسخگویان در شهر اردبیل نشان داد که 46/9درصد مالک خانههای خود
هستند25/4 ،درصد در مساکن استیجاری سکونت دارند26/9 ،درصد هم در منازل پدری سکونت دارند ،و فقط 0/8درصد
در خانههای سازمانی سکونت داشتهاند.
یﺎﻓتهﻫﺎياستنبﺎطی


برای بررسی مؤلفههای امنیت اجتماعی در مناطق چهارگانة شهر اردبیل از آزمون کروسیکال والیس استفاده شده است.
نتایج حاصل از ویژگیهای توصیفی مؤلفههای امنیت اجتماعی نشان میدهد که میانگین امنیت مالی  ،3/18مؤلفة امنیت
جانی  ،3/33امنیت کالبدی  ،3/18و نقش نیروی انتظامی 3/31درصد محاسبه شده است که وضعیت قابل قبولی از نظر
وجود امنیت اجتماعی است (جدول .)1
نتایج حاصل از آزمون کروسیکال والیس نشان میدهد که مناطق چهارگانة شهر اردبیل از نظر امنیت مالی با سطح
معناداری 0/040درصد تفاوت معناداری در سطح آلفای 0/05درصد با هم دارند .چنانچه در این مؤلفه منطقة دوم شهر اردبیل
با میانگین رتبهای  76/38وضعت بهتری نسبت به سایر مناطق دارد و منطقة اول نیز با میانگین رتبهای  60/19در وضعیت
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پایینتری قرار دارد .ولی مناطق چهارگانة شهر اردبیل در مؤلفههای امنیت جانی با سطح معناداری  ،0/127امنیت کالبدی با
سطح معناداری  ،0/090و نقش نیروی انتظامی با سطح معناداری  0/416تفاوت معناداری با هم ندارند (جدول .)2
ﻫﺎيتوصﯿفیمؤلفهﻫﺎيامنﯿتاﺟتﻤﺎعی 


.ویژگی
ﺟدول1
مؤلفهﻫﺎيامنﯿتاﺟتﻤﺎعی

امنیت مالی
امنیت جانی
امنیت کالبدی
نیروی انتظامی

ﻓﺮاوانی
384
384
384
384

انحﺮافاستﺎندارد
1/182
1/359
0/982
1/156

مﯿﺎنگﯿن
3/18
3/33
3/18
3/31

منبع:یﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق 1396،

.اختالفمعنﺎدارمنﺎطقچهﺎرگﺎنةﺷهﺮاردبﯿلازنظﺮمؤلفهﻫﺎيامنﯿتاﺟتﻤﺎعی 

ﺟدول2
مؤلفهﻫﺎيامنﯿت

اﺟتﻤﺎعی
امنیت مالی

امنیت جانی

امنیت کالبدی

نیروی انتظامی

منﺎطقچهﺎرگﺎنه

ﻓﺮاوانی

مﯿﺎنگﯿنرتبهاي


منطقة اول
منطقة دوم
منطقة سوم
منطقة چهارم
منطقة اول
منطقة دوم
منطقة سوم
منطقة چهارم
منطقة اول
منطقة دوم
منطقة سوم
منطقة چهارم
منطقة اول
منطقة دوم
منطقة سوم
منطقة چهارم

96
96
97
95
96
96
97
95
96
96
97
95
96
96
97
95

60/19
76/38
53/49
74/22
57/37
76/59
59/35
70/88
60/60
74/45
55/06
73/84
57
70/19
69/54
61/72

KruskalWallis H

df

Asymp.
Sig.

8/308

3

0/040

5/708

3

0/127

6/488

3

0/090

2/894

3

0/416

یﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق1396،
منبع :

برای اعتبارسنجی از طریق مدل معادالت ساختاری ،پس از اینکه دادههای حاصله از پرسشنامهها وارد نرمافزار
آماری

SPSS

شد و عملیات کدگذاری روی دادهها انجام گرفت ،دادههای کدگذاریشده در محیط برنامة لیزرل

( )LISRELفراخوانده شد و به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شد .شکل  2خروجی نرمافزار بهصورت مدل
استانداردنشده ،شکل  3بهصورت استانداردشده ،و شکل  4مقادیر  Tرا نشان میدهد.
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ﺟینﺮماﻓزارلﯿزرل )1396،

ﻫﺎيموردبﺮرسیبهصورتاستﺎنداردنشدهبﺮايامنﯿتاﺟتﻤﺎعی(منبع:خﺮو


.ارتبﺎطبﯿنﺷﺎخص
ﺷکل2
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صورتاستﺎنداردﺷدهبﺮايامنﯿتاﺟتﻤﺎعی(منبع:خﺮوﺟینﺮماﻓزارلﯿزرل )1396،


ﻫﺎيموردبﺮرسیبه

.ارتبﺎطبﯿنﺷﺎخص
ﺷکل3
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)بﺮايامنﯿتاﺟتﻤﺎعی(منبع:خﺮوﺟینﺮماﻓزارلﯿزرل )1396،

.ارتبﺎطبﯿنﺷﺎخصﻫﺎيموردبﺮرسیدرمدلتی(T

ﺷکل4

همانطورکه مدل

T

نشان میدهد ،شاخصهای احساس امنیت مالی شهروندان با مقدار آمارة تی  ،4.23احساس

امنیت جانی شهروندان با مقدار تی  ،5.26احساس امنیت کالبدی با مقدار تی  ،4.59و شاخص نقش نیروی انتظامی با
مقدار تی  2.24در سطح کامالً معنیداری قرار دارد و ارتباط درونی نسبتاً مناسبی با هم دارند.
همچنین نتایج و بررسی تحلیلهای درونی متغیرها در جدول  3نیز نشان میدهد:
تخمینهای مربوط به مسیر «امنیت مالی» در امنیت اجتماعی نشان میدهد که مقدار آن برابر  0/74با خطای
استاندارد  0/20در حد متوسط معنیدار بوده؛ بهطوریکه آمارة تی آن برابر با  3/79است؛
تخمینهای مربوط به مسیر «امنیت جانی» در امنیت اجتماعی نشان میدهد که مقدار آن برابر  0/80با خطای
استاندارد  0/18در درجة خوبی از معنیدار قرار دارد و همچنین آمارة تی آن برابر با  4/43است؛
نتایج مربوط به مسیر «امنیت کالبدی» نیز نشان میدهد که مقدار آن برابر  1/03با خطای استاندارد  0/21در حد
باالیی معنیدار بوده؛ بهطوریکه آمارة تی آن برابر با  4/85است؛
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نتایج مربوط به مسیر «نقش نیروی انتطامی» نیز در امنیت اجتماعی نشان میدهد که مقدار آن برابر  0/01با خطای
استاندارد  0/03در سطح خیلی پایینی از معناداری قرار دارد؛ بهطوریکه آمارة تی آن برابر با  0/53است.
ﺟدول.3مﺎتﺮیسکوواریﺎنسمتﻐﯿﺮﻫﺎيمستقلدرﺷﺎخصامنﯿتاﺟتﻤﺎعی
متﻐﯿﺮﻫﺎ

آمﺎره

امنﯿتمﺎلی

انحراف استاندارد

0/74

معنیداری

()0/20

آمارةT

3/79

انحراف استاندارد

0/67

0/80

معنیداری

()0/14

()0/18

آمارةT

4/91

4/43

انحراف استاندارد

0/58

0/69

1/03

معنیداری

()0/13

()0/14

()0/21

آمارةT

4/45

5/05

4/85

انحراف استاندارد

0/02

0/00

-0/01

0/01

معنیداری

()0/02

()0/01

()0/02

()0/03

آمارة T

0/88

-0/02

-0/67

0/53

امنیت مالی

امنیت جانی

امنیت کالبدی

نیروی انتظامی

امنﯿتﺟﺎنی

امنﯿتکﺎلبدي

نﯿﺮويانتظﺎمی

منبع:یﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق1396،


ارزیﺎبیبﺮازشکلیمدل

هدف از ارزیابی برازش کل مدل این است که مشخص شود تا چه حد کل مدل با دادههای تجربی مورد استفاده
سازگاری و توافق دارد .برای ارزیابی برازش مدل در این تحقیق ،برنامة لیزرل شاخصهای برازش را ایجاد کرده است که
در جدول  4نشان داده میشود :
.ﺷﺎخصﻫﺎينﯿکوییبﺮازشمدلخﺮوﺟیSIMPLISبﺮايﺷﺎخصامنﯿتاﺟتﻤﺎعی 

ﺟدول4
ردیف

وضعﯿتمدل

ﺷﺎخصﻫﺎ


1

)Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA

ریشة میانگین توان دوم خطای تقریب

0/040

2

)Root Mean Square Residual (RMR

ریشة میانگین مجذور باقیمانده

0/043

3

)Goodness of Fit Index (GFI

شاخص برازندگی

0/95

4

)Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI

شاخص برازندگی تعدیلیافته

0/93

5

)Normed Fit Index (NFI

شاخص هنجار شده برازندگی

0/97

6

)Non-Normed Fit Index (NNFI

شاخص برازش غیر نرم

0/95

7

)Comparative Fit Index (CFI

شاخص برازش مقایسهای

0/97

8

)Relative Fit Index (RFI

شاخص متناسب نسبی

0/96

منبع:یﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق 1396


روشهای آماری سنتی معموالً یک آزمون آماری را مبنای تعیین معنیداری و تجزیه و تحلیل قرار میدهند؛ اما
مدلسازی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین کفایت برازش مدل با دادهها از چندین آزمون آماری
بهره میگیرند:
ریشةمﯿﺎنگﯿنتواندومخطﺎيتقﺮیب :از نظر استیگر ( ،)1990شاخص برازندگی که برای مقایسة مدلهای
آشیاننشده تعریف کرده با نماد

RMSEA

است .این شاخص ریشة میانگین مجذورات تقریب است .شاخص

RMSER
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برای مدلهای خوب برابر  0/05یا کمتر است؛ مدلهایی که  RMSERآنها برابر با  0/1باشد برازش ضعیفی دارند .زمانی
که مقدار این آماره کمتر از  0/05باشد برازش قابلقبول است ،اگر بین  0/08و  0/1باشد ،برازش متوسط است و اگر
بزرگتر از  0/1باشد ،برازش ضعیف است .مطابق جدول  4و شکلهای  ،3 ،2و  4مقدار  RMSEAبهدستآمده 0/040
است که کمتر از  0/05بوده و نشان از نیکویی و قابلقبولبودن برازش است.
ریشةمﯿﺎنگﯿنمجذوربﺎقیمﺎنده :زمانی که مقدار این آماره کمتر از  0/05باشد بیانگر قابلقبولبودن برازش

مدل است .با توجه به جدول  ،4شاخص  RMRحدود  0/043برآورده شده است که نشان از برازش خوب مدل است؛ زیرا
به صفر نزدیکتر است .این معیار با نام ریشة میانگین مجذور باقیمانده شاخصی برای واریانس باقیمانده در برازش هر
پارامتر به دادههای نمونه یا تحت عنوان متوسط باقیماندههای گزارششده در مدل بیان میشود.
ﺷﺎخص بﺮازندگی ،ﺷﺎخص بﺮازندگی تعدیلیﺎﻓته ،و ﺷﺎخص بﺮازندگی امسﺎک (صﺮﻓهﺟویی):
اندازههای برازندگی

AGFI

و

GFI

را که جارزکاگ و سوربوم ( )1989پیشنهاد کردهاند بستگی به حجم نمونه ندارد و

نشان میدهد که مدل تا چه حد نسبت به فقدان آن برازندگی بهتری دارد .مقدار  ،GFIکه باید بین صفر و  1باشد ،و
مقدار بزرگتر از  0/9حاکی از برازش قابلقبول مدل است .طبق جدول  ،4مقدار آن برابر با  0/95است که برازش
امیدوارکنندهای است.
شاخص NFIرا میتوان بر پایة تابع برازندگی ( )Fیا مشخصة X2نشان داد:
با توجه به جدول  ،4میزان

NFI

محاسبهشده برابر  0/97است که در شاخص

NFI

مقادیر برابر یا بزرگتر از 0/9

شاخص را در مقایسه با مدل صفر بهعنوان شاخص خوبی برای برازندگی مدلهای نظری توصیه کردهاند.
شاخص دیگر شاخص  CFIاست که با توجه به جدول  4میزان آن برابر با  0/97است .این شاخص در بیشتر موارد
شاخص نرمشدة برازندگی است؛ زیرا دامنة این مدل محدود به صفر و یک نیست .تفسیر آن نسبت به  NFIدشوارتر است.
بر پایة قرارداد مقادیر کمتر از 0/90آن مستلزم تجدید نظر در مدل است.
و باالخره مقادیر  NNFIو  RFIباید باالتر از  0/9باشند تا مدل برازش خوبی داشته باشد .مطابق جدول  ،4شاخص
NNFI

برابر  0/95و شاخص

RFI

برابر  0/96است که هر دو شاخص از برازش قابل قبولی برای مدل برخوردارند

(کالنتری134-128 :1388 ،؛ کریمزاده و همکاران288-287 :1393 ،؛ قاسمی147 :1389 ،؛ علیبابایی.)88-85 :1391 ،
بنابراین ،میتوان گفت که مدل ارائهشده برای تحقیق در سطح مطلوب با دادههای تجربی سازگاری دارد و
شاخصها از نیکویی برازش برخوردارند .کار لیزرل درواقع این است که بدانیم آیا شاخصهایی که بهکار برده شده و
دادهها از آن استخراج شده است آیا با واقعیت بیرونی هم سازگاری دارد یا نه؟ که در این مقاله خروجی حاصل از نرمافزار
بهخوبی بیانگر نیکویی برازش و اعتبار بیرونی این تحقیق است و به این نتیجه میرسیم که نتیجة این تحقیق را میشود
به جوامع آماری دیگر نیز تعمیم داد.
بﺮرسیوضعﯿتامنﯿتﺷهﺮبﺎتوﺟهمعﯿﺎرﻫﺎيموردمطﺎلعه

همانطورکه در باال اشاره شد ،برای بررسی وضعیت امنیت شهر از روش کوپراس بهعنوان یکی از روشهای
تصمیمگیری چندمعیاره استفاده شده است .در این بخش گویههای مورد مطالعه با توجه به نظر پاسخگویان در سطح
مناطق چهارگانة شهر با استفاده از مدل درجهبندی شد و مهمترین گویهها و کماهمیتترین آنها مشخص شد .در زیر به
مراحل و نتایج حاصل از محاسبات آماری دادهها و اطالعات مورد نظر اشاره شده است .
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ﺟدول.5محﺎسبةمﯿزانQiوﺟﺎیگﺎهﻫﺮیکازکشورﻫﺎيموردمطﺎلعه 
گویهﻫﺎ


Ni

Qi

ﺟﺎیگﺎه

احساس امنیت مالی شهروندان

25/761

0/1981

1

نقش نیروی انتظامی در احساس امنیت

24/915

0/1916

2

احساس امنیت کالبدی

24/864

0/1912

3

احساس امنیت جانی شهروندان

24/458

0/1881

4

منبع:محﺎسبﺎتآمﺎرينگﺎرندگﺎن 

همانطورکه در جدول  5نیز مشاهده میشود ،در میان چهار گویة مورد مطالعه ،گویة احساس امنیت مالی شهروندان
با کسب میزان امتیاز  ،Q= 0/198نقش نیروی انتظامی در احساس امنیت با میزان امتیاز  ،Q= 0/1926و گویة احساس
امنیت کالبدی با میزان امتیاز

Q= 0/1912

بهترتیب در جایگاههای اول تا سوم قرار گرفتهاند .در میان گویههای مورد

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

در این بخش نیز برای سنجش وضعیت هر یک از مناطق چهارگانة شهر اردبیل با توجه شاخصهای مورد مطالعه در بخش
امنیت از روش کوپراس استفاده شده است .بعد از اجرای مراحل چندگانه مدل نتایج بهصورت جدول  6بهدست آمده است .
.وضعﯿتمنﺎطقﺷهﺮاردبﯿلبﺎتوﺟهبهﺷﺎخصﻫﺎيامنﯿتموردمطﺎلعه 

ﺟدول6
منﺎطق

S-مجﻤوعآلتﺮنﺎتﯿومنفی

S+مجﻤوعآلتﺮنﺎتﯿومثبت

Qi

Njدرصدنسبیاﻫﻤﯿت

رتبه

منطقة 1

0

0/18

0/2542

%83/5

3

منطقة 2

0

0/15

0/3043

%100/00

1

منطقة 3

0

0/18

0/2467

%81/1

4

منطقة 4

0

0/17

0/2805

%92/2

2

منبع:محﺎسبﺎتآمﺎرينگﺎرندگﺎن 

همانطورکه در جدول  6نیز مشاهده میشود ،منطقة  2شهری با بیشترین امتیاز ( )Q=0/30در میان مناطق چهارگانة
شهر در جایگاه اول و مناطق  4با میزان امتیاز  Q=0/28و منطقة  1با میزان امتیاز  Q=0/25در جایگاه سوم قرار گرفتهاند.
درنهایت ،منطقة  3شهر با میزان امتیاز

Q=0/81

در جایگاه آخر قرار گرفته است .شکل  5وضعیت هر یک از مناطق

چهارگانه با توجه به گویههای امنیت در سطح شهر را نمایش میدهد.

.وضعﯿتمنﺎطقچهﺎرگﺎنةﺷهﺮبﺎتوﺟهبهگویهﻫﺎيامنﯿت(تﺮسﯿمنگﺎرندگﺎن) 

ﺷکل5
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همانطورکه در نقشه نیز مشاهده میشود ،بیشتر محالتی که وضعیت مناسبی از لحاظ شاخصهای امنیت ندارند در
محدودة مناطق فرودست شهری قرار دارند .این مناطق طبق برنامة ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهر اردبیل و
اقدامات توانمندسازی اجتماعات آنها با تأکید بر بهسازی شهری با دیدگاه شهرنگر که در سال  1393در شهر اردبیل به
انجام رسیده تعیین و تدقیق شده است .محالت فرودست شهر اردبیل را میتوان به سه الگوی زیر تقسیمبندی کرد:
محالتمهﺮآبﺎدوﺟﯿنکندي :این محالت ساختار اجتماعی نامنسجمی دارند ،از توان اقتصادی بسیار پایینی

برخوردارند و کالبد این محالت بسیار آسیبپذیر است .اکثریت ساکنان این محالت را مهاجران تشکیل دادهاند و عمدتاً
ساختمانها در این محالت بدون مجوز ساخت و در اراضی با محدودیت توسعه احداث شدهاند.
محالتگلمﻐﺎن،مالبﺎﺷی،مالیوسف،کلخوران،ونﯿﺎر :این محالت در سالهای گذشته روستا بودهاند و

پس از گسترش محدودة قانونی شهر اردبیل به داخل مرزهای شهری وارد شدهاند .بنابراین ،دارای ساختار اجتماعی
منسجمی بوده؛ اما ضعف اقتصادی خانوارها بهوضوح مشهود است .در این محالت اگرچه ساختوسازها با مجوز انجام
گرفته ،اکثریت ابنیه در برابر حوادث طبیعی بهشدت آسیبپذیرند.
آبﺎد،وپنﺎهآبﺎد :اکثریت ساکنان این


مﯿﺮاﺷﺮف،سﯿدآبﺎد،حسﯿن
آبﺎد،کﺎظمآبﺎد،


آبﺎد،اسالم

محالتاروج
محالت را مهاجران شهرها و روستاهای اطراف تشکیل میدهند که عمدتاً در سالهای پس از  1370و جداشدن اردبیل
از آذربایجان شرقی به این محالت وارد شدهاند؛ اما بهسبب ضعف اقتصادیشان نتوانستهاند وارد چرخة اصلی اقتصادی
شهر شوند .شرایط کالبدی این محالت در مقایسه با محالت دیگر اسکان غیررسمی بهتر ارزیابی میشود و ساختار
اجتماعی این محالت دارای انسجام نسبی است (مهندسین مشاور پارس آریان راود.)68 :1393 ،

نتﯿجهگﯿﺮي

با توسعه و گسترش شهرها بهدنبال آن مشکالت اجتماعی ،اقتصادی ،و محیطی نیز پدیدار شد .در این میان ،با
پیچیدهترشدن روابط اجتماعی شهروندان ،مفهوم امنیت از حالت اولیه و فیزیکی خارج شد و ابعاد ذهنی ،عینی ،و
ملموستری به خود گرفت .از آنجا که وجود امنیت در یک جامعه از اهمیت شایانی برخوردار است ،به همان اندازه نیز
احساس امنیت از اهمیت برخوردار است .زیرا کنش و واکنش روابط اجتماعی افراد در جامعه به میزان درک و دریافت
آنها از امنیت بستگی دارد .تا زمانی که فرد در جامعه امنیت نداشته باشد احساس امنیت و آرامش نمیکند .شهر اردبیل،
بهعنوان یکی از شهرهای مرزی کشورمان ،همانند دیگر شهرهای مرزی با عدم توسعه روبهروست .یکی از تهدیدات
جدی و مهم در این شهر و دیگر شهرهای مرزی امنیت در مناطق مسکونی است .در پژوهش حاضر به بررسی وضعیت
امنیت این شهر با توجه به گویههای مختلف در سطح مناطق چهارگانة شهری پرداخته شد.
نتایج حاصل از ویژگیهای توصیفی مؤلفههای امنیت اجتماعی نشان میدهد که میانگین امنیت مالی  ،3/18مؤلفة
امنیت جانی  ،3/33امنیت کالبدی  ،3/18و نقش نیروی انتظامی 3/31درصد محاسبه شده است که وضعیت قابل قبولی از
نظر وجود امنیت اجتماعی است .همچنین ،نتایج حاصل از آزمون کروسیکال والیس نشان میدهد که مناطق چهارگانة
شهر اردبیل از نظر امنیت مالی با سطح معناداری 0/040درصد تفاوت معناداری در سطح آلفای 0/05درصد با هم دارند.
چنانچه در این مؤلفه منطقة دوم شهر اردبیل با میانگین رتبهای  76/38وضعیت بهتری نسبت به سایر مناطق دارد و
منطقة اول نیز با میانگین رتبهای  60/19در وضعیت پایینتری قرار دارد .ولی مناطق چهارگانة شهر اردبیل در مؤلفههای
امنیت جانی با سطح معناداری  ،0/127امنیت کالبدی با سطح معناداری  ،0/090و نقش نیروی انتظامی با سطح معناداری
 0/416تفاوت معناداری با هم ندارند.

پژوﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيانسﺎنی،دورة،52ﺷﻤﺎرة،4زمستﺎن1399
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سرانجام ،با توجه به رتبهبندی مناطق شهری اردبیل به لحاظ شاخصهای احساس امنیت مشاهد میشود که از چهار
منطقة موجود فقط یک منطقه در سطح مطلوب قرار دارد و سه منطقة دیگر در وضعیت مطلوبی قرار ندارد که مسلماً
ریشه در وضعیت نامناسب فضا و کالبد شهر دارد .همچنین ،یافتههای این تحقیق با یافتههای تحقیق محسنی و
همکاران که در سال  1396در شهر اردبیل انجام گرفته است مشابهت دارد .در تحقیق ایشان بدون لحاظ شدن منطقة
شورابیل بهترتیب سه منطقه مطالعه شده است .یافتههای ایشان نشان داد که مناطق مرفهنشین دارای احساس امنیت
بیشتری نسبت به مناطق کمدرآمد است؛ که یافتههای این تحقیق نیز این امر را ثابت میکند .اعتقاد بر این است که
عوامل و ویژگیهای فردی بهخصوص طبقة اجتماعی تعیینکنندة میزان احساس امنیت افراد است و هرچه فرد از لحاظ
عوامل اقتصادی و رفاهی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد میزان احساس امنیت این افراد نیز باالتر میرود و هرچه
فرد به لحاظ اقتصادی و نیازهای کمی و کیفی زندگیاش ناتوان باشد و آسیبپذیری بیشتری را احساس کند میزان
احساس امنیت این فرد در سطح پایینتری قرار دارد .پس میتوان بیان کرد که پایگاه اجتماعی -اقتصادی افراد با
احساس امنیت رابطة مستقیم دارد.
بنابراین ،توجه به مفهوم احساس امنیت و روشهای ارتقای کیفیت شاخصهای آن یکی از اولویتهای جوامع
امروزی است .مسئلة مهم در راستای سطح پایین امنیت در این مناطق ریشه در فرسودگی کالبدی و عملکردی فضاهای
شهری دارد که کمتر به آن توجه میشود .فقدان برنامهریزی مناسب و مدیریت شهری و افزایش مهاجرت در سالهای
اخیر تأثیر منفی بر سطوح کالبدی و زیستمحیطی ،اجتماعی ،اقتصادی داشته و سبب کاهش احساس امنیت در این
مناطق شده است .در این راستا میتوان با تشکیل کمیتههای مردمنهاد با حضور شهروندان و مسئوالن ریشهها و مسائل
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،
ایجاد فضاهایی با کاربری فعال اجتماعی در تقویت احساس امنیت شهروندان تأثیر مثبت دارد .سرانجام ،برای بهبود
وضعیت امنیت در شهر اردبیل مواردی پیشنهاد میشود:
شناسایی و ساماندهی فضاهای حاشیهای و بیدفاع مناطق شهری؛
تجهیز سیستم روشنایی معابر؛
نصب کیوسکهای نظارتی در فضاها و پارکهای شهری؛
ساخت فضاهای مناسب برای تقویت تعامالت اجتماعی؛
توسعة بیشتر محالت شهری از طریق مناسبسازی بیشتر فضاهای شهری و محلهها؛
ساماندهی آسیبهای اجتماعی محلهای؛
ایجاد اتاقهای فکر با حضور نهادهای مردممحور مانند ساریمحله برای رسیدن به امنیت اجتماعی پایدار مناطق شهری؛
تولید برنامههای مختلف در جهت افزایش و توسعة احساس امنیت اجتماعی.
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