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بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر تبریز با استفاده از مدل هدانیک
مجله آمایش جغرافیایی فضا
فصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه گلستان
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تحلیل فضایی و پهنهبندی احساس امنیت روستاییان شهرستان شیروان و چرداول
3

علیرضا دربان آستانه ،*1حشمتاله عسگری 2و فاطمه قربانی

1استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران2 ،استادیار دانشگاه ایالم3،دانشجوی کارشناسیارشد
مخاطرات انسانی دانشگاه تهران
تاریخ دریافت 22/12/11 :؛ تاریخ پذیرش23/2/2 :

چکیده
احساس امنیت به انعکاس روانـی شهروندان از عوامل تهدیدکننده جرم بر میگردد و تأثیر شگرفی
بر توسعه اقتصادی و اجتماعی و به ویژه انگیزه سرمایهگذاری و فعالیتهای تولیدی در نواحی روستایی
میگذارد .لذا این مطالعه با هدف ارزیابی و تحلیل احساس امنیت روستاییان شهرستان شیروان و چرداول
به اجرا در آمد .روش تحقیق در این مطالعه ،پیمایشی و دادههای مورد نیاز از  444نفر در  111روستای
شهرستان شیروان و چرداول در سال  1321گردآوری شد .برای ارزیابی و تحلیل احساس امنیت از
روشهای آمار فضایی شامل آمارهی موران و ∗𝑖𝐺  ،روش کریجینگ و برای تبیین متغیر وابسته از
تحلیل های همبستگی دو متغیره استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد ،احساس امنیت روستاییان در سطح
شهرستان با میانگین ( 2/41در بازه  1تا  ) 4در حد متوسط و پایین میباشد .نتایج تجزیه ورایانس یک
طرفه نیز نشان داد اختالف معنیداری بین دهستانهای شهرستان وجود دارد به نحوی که دهستانهای
لومار ،زردالن ،آسمانآباد با میانگین احساس امنیت پایینتر در گروه اول و دهستانهای زنگوان ،هلیالن،
کارزان ،شباب و بیجنوند با میانگین احساس امنیت باالتر در گروه دوم قرار گرفتند .نتایج تحلیل فضایی
نیز حاکی از وجود طبقات خوشهای و متفاوت در پهنه شهرستان میباشد به نحوی که نواحی شمال
شرقی و جنوب غربی و غرب شهرستان ،کمترین احساس امنیت و نواحی مرکزی بیشترین احساس امنیت
را دارند .همچنین نتایج تحلیل همبستگی نیز حاکی از اهمیت متغیرهایی مانند برخورداری و عملکرد
پاسگاه پلیس ،شاخص برخورداری ،سرمایه اجتماعی ،تهیه و اجرای طرح هادی ،کیفیت روشنایی معابر،
جمعیت روستا ،فاصله روستا از جادههای اصلی ،عملکرد رسانهها و تجهیزات ارتباط روستایی بر احساس
امنیت روستاییان میباشد.
واژگان کلیدی :احساس امنیت ،پهنه بندی ،آماره موران ،شهرستان شیروان و چرداول ،فن کریجینگ
*نویسنده مسئولastaneali@ut.ac.ir :
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مقدمه
یکی از مفاهیم مهم در دنیای امروز و در بسیاری از مباحث سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
موضوع و مفهوم امنیت است .امنیت یکی از نیازهای اساسی انسان است که زمینه خالقیت ،فعالیت ،رشد و
بالندگی را برای افراد یک جامعه به وجود میآورد و سبب بقای هر فردی در جامعه در سطوح مختلف
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیستی میشود و با نبود آن ،آرامش خـاطـر انسـان از بین رفته و
نگرانی و اضطراب جای آن را میگیرد .امنیت یکی از دالیل یکجانشینی و تشکیل اجتماعات به شمار
میرود و همزمان با گسترش اجتماعات و تعامالت اجتماعی ،روابط متعددی در عرصههای گوناگون (سیاسی،
فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و )...شکل گرفته و امنیت را به گونهای دیگر تحت شعاع قرار داده است.
امنیت را میتوان به مفهوم مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد ،به نبود
هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ ،بیماری ،فقر و حوادث
غیرمترقبه و در کل ،هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد؛ تعریف نمود (.)Jones, 1999:102
امنیت مفهومی است که دو بعد ذهنی و عینی دارد .از بعد عینی ،امنیت اجتماعی به معنای ایجاد
شرایط و موقعیت ایمن برای افراد جامعه است و از بعد ذهنی ،امنیت به معنای احساس امنیت است .بر
این اساس امنیت ،ارتباط مستقیمی با ذهنیت و ادراک مردم دارد .اگر مردم جامعهای احساس کنند که
پدیدهی امنیت کمرنگ شده و یا کاهش یافته است ،ممکن است در مرحله اول آن را فقط به عنوان یک
واقعیت ذهنی تلقی کنند ،اما در مرحله بعد و به نحو ناخودآگاه بهعنوان پدیدهای بیرونی تجلی خواهد
یافت (حسینی نثار و قاسمی.)2 :1321 ،
ناامنیِ مکان ها و فضاهای عمومی ،نشاط و سالمتی را در زندگی روزمره مختل میکند و با ایجاد مانع
بر سر راه رشد فرهنگی و مشارکت عمومی ،هزینههای زیـادی را بـر جامعه تحمیل مینماید ( Carmona,
 .) 2003: 119ترس و ناامنی در طی زمان ،تأثیرات مخرب و منفی بر کیفیت زندگی دارد و منجر به
مراقبت و محافظت غیر ضروری مردم از خودشان شده و آنها را از فعالیتهای اجتماعی باز میدارد و
سطح بیاعتمادی به دیگران را افزایش می دهد و در نهایت موجب کاهش و رکود کارکردهای اقتصادی
و اجتماعی جامعه میشود (.)Doenges, 2000: 597
شهرستان شیروان و چرداول یکی از شهرستانهای نزدیک مرز عراق میباشد که در دوران جنگ
تحمیلی ،شهرها و روستاهای آن متحمل خسارتهای زیادی شده است .این شهرستان قطب کشاورزی
استان ایالم محسوب شده و بخش قابل توجهی از محصوالت آن از مرز مهران به عراق صادر میشود و
بهدلیل تعداد و جمعیت روستایی زیاد ،جایگاه ویژهای در اقتصاد استان دارد.
هرچند شاخص های امنیتی این شهرستان نسبت به سایر مناطق کشور ،در وضعیت نامناسب و یا
بحرانی نیست (جربانی111 :1332 ،؛ نورایی و صیدی ،)111 :1332 ،اما احساس امنیت میتواند موفقیت
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طرحهای توسعه و جذب سرمایههای داخلی و خارجی بهویژه در بخش کشاورزی را با مشکل جدی مواجه
نماید.
روستاها به مثابه یک موقعیت زیستی که در بردارنده حجم متراکمی از افراد گوناگون است در صورتی
قادر به ایفای کارکردهای ویژه خود خواهند بود که امنیت در نزد ساکنان آن در حد قابل قبولی ارزیابی
شود .به همین دلیل در این مطالعه سعی شد ،احساس امنیت روستاییان با استفاده از فنهای آمار فضایی
بررسی شود و برای تقویت احساس امنیت ،عوامل مرتبط با آن شناسایی شوند .بر این اساس هدف مطالعه
حاضر تحلیل فضایی و پهنهبندی احساس امنیت روستاییان شهرستان شیروان و چرداول و بررسی عوامل
موثر بر آن میباشد .سئواالت پژوهشی مطالعه حاضر عبارتند از:
احساس امنیت روستاییان در منطقهی مورد مطالعه در چه سطحی است؟
 توزیع فضایی احساس امنیت روستاییان در شهرستان شیروان و چرداول چگونه است؟ عوامل مرتبط با احساس امنیت روستاییان در شهرستان شیروان و چرداول کدامند؟پیشینه تحقیق
مطالعات متعددی در زمینهی احساس امنیت در ایران و جهان انجام شده است .عمده مطالعات انجام
شده بیشتر به لحاظ جغرافیایی در شهرها و بر اساس جنسیت بر روی زنان صورت گرفته و مطالعات
اندکی در زمینهی احساس امنیت و یا امنیت در نواحی روستایی انجام شده است .الیند ستروم و همکاران
در سال  2113در مطالعهای به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس ناامنی در محله اقدام نمودند.
جمعیت آماری تحقیق را افراد  21تا  31سال شهر مالمو سوئد تشکیل میداد و حجم نمونه در آن 4111
نفر در نظر گرفته شد .در این مطالعه ،سرمایه اجتماعی با توجه به عوامل فردی و محلهای سنجیده شده
و منظور از عوامل محلی ،شرکت در انتخابات شهری بود .نتایج تحقیق نشان داد متغیرهای سرمایه
اجتماعی ،خصوصیات فردی پاسخ گویان و مشارکت در انتخابات محلی ،مهمترین عوامل تبیین کننده
احساس امنیت جامعه آماری میباشد (.)Lindestrom et al., 2003: 542
لیتل و همکارانش در سال  2114به بررسی احساس امنیت زنان در چهار روستا در کشورهای
انگلستان و نیوزیلند پرداختند .پاسخگویان در سه مکان زنان خانهدار (در خانه) ،زنان حاضر در فضای
عمومی و زنان شاغل (محل کار) مورد مطالعه قرار گرفتند .نتایج این مطالعه نشان داد در طراحی فضای
عمومی باید به امنیت کالبدی ،دوستانه بودن فضا و کالبد توجه بیشتر شود تا زنان روستایی در چنین
کالبدی احساس امنیت نمایند (.)Little et al, 2005: 151–163
کاراکوس و همکاران در سال  2111در ترکیه ،سعی در تبیین عوامل موثر بر احساس امنیت
شهروندان نمودند .جامعهی آماری تحقیق  1113نفر از شهروندان شهری و روستایی ترکیه بود که به
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صورت تصادفی انتخاب شد .نتایج تحقیق نشان داد بین احساس امنیت و متغیرهای سن ،تحصیالت،
مالکیت خانه ،رضایت از همسایگان ،اجرای قانون ارتباط مثبت و با متغیرهای جنسیت ،درآمد ،قربانی
جرم بودن ،سکونت در شهر ارتباط منفی مشاهده شد (.)Karakus, 2010: 174–184
شام و همکارانش در مطالعهای به بررسی لکههای داغ منطقهی جرم جنایت شهری برای زنان مسافر
در سه ناحیه شهری جزیره پنانگ  1مالزی پرداختند .در این مطالعه نظر زنانی که از اتوبوس استفاده
میکردند در مورد شاخصهای سرویسهای حمل و نقل بررسی شد .بر اساس نظر پاسخگویان به ترتیب
امنیت ،به موقعبودن ،راحتی و زیرساختهای ایستگاه مهمترین موارد ذکر شده بودند ( ;Sham, 2012
.)417-426
نبوی و همکاران در مطالعهای در شهر اهواز ،امنیت اجتماعی افراد در سه بعد امنیت جانی ،امنیت
مالی و امنیت سیاسی مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق حـاکی از آن است که ساکنین ،در امنیت
مالی از کمترین میزان احساس امنیت برخوردارند .پس از آن ،کمترین میزان ،مربوط به امنیت سیاسی
افراد است و بیشترین میزان احساس امنیت افراد ،مربوط به امنیت جانی آنها میباشد .یافتههای تحقیق
نشان داد از یک سو گرایش به مشارکت در تأمین امنیت بر احساس امنیت اجتماعی افراد تأثیر بسزایی
دارد ،و از سوی دیگر پایین بودن احساس محرومیت نسبی عاملی است که فرد را بیشتر به طرف مشارکت
در تأمین امنیت سوق میدهد (نبوی و همکاران.)13-21 :1332 ،
زنگیآبادی و زنگنه در سال  1332به بررسی احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهرهای
کوچک و مرزی پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد  31درصد جامعه دارای احساس امنیت متوسط و باال
میباشند و تنها  12درصد احساس امنیت پایین دارند .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای عمل-
کرد نیروی انتظامی ،عملکرد رسانهها ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی ،اوضاع فیزیکی شهر ،سرمایه اجتماعی
و جنسیت توانستهاند  24درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نماید (زنگی آبادی و زنگنه1321 ،؛
.)41-14
حسنوند و حسنوند در مطالعهای با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی جوانان به
بررسی عوامل تبیین کننده احساس امنیت اجتماعی جوانان شهرستان سلسله پرداخت .نتایج رگرسیون
چند متغیره نشان داد متغیرهای همبستگی اجتماعی ،نگرش به پلیس و جنسیت مهمترین متغیرهای
تأثیرگذار بر احساس امنیت جوانان میباشد (حسنوند و حسنوند.)41-31 :1321 ،
نتایج مطالعه نوروزی و فوالدی سپهر در سال  1333در شهر تهران با عنوان «بررسی احساس امنیت
اجتماعی زنان  22سالهی شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن» انجام شد ،مشخص شد متغیرهای
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محل سکونت ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی ،احساس نظم اجتماعی و پایبندی مذهبی به عنوان عوامل
تأثیرگذار بر احساس امنیت اجتماعی محسوب میشوند (نوروزی و فوالدی سپهر.)122-142 :1333 ،
تاجران و کالکى در سال  1333در مطالعهای به بررسی «تاثیر عملکرد پلیس بر احساس امنیت
شهروندان تهرانى» پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد توانمندى پلیس یعنى قدرت سختافزاری و تظاهرى
پلیس بر عوامل اخالقى و فعالیتهاى اجتماعى ارجحیت دارد .همچنین بین دو متغیر توانمندى عملیاتى
پلیس (سرعت عمل ،امکانات و تجهیزات پیشرفته ،و گشتهاى منظم) و فعالیتهاى اجتماعى پلیس
(مشارکت و ارتباط بیشتر با مردم) با احساس امنیت شهروندان رابطه معنادارى مشاهده شد (تاجران و
کالکى.)411-431 :1333 ،
دالور و همکاران در سال  1322در مطالعهای با عنوان «ویژگیهای روان سنجی مقیاس احساس امنیت
تهران» با استفاده از تحلیل عاملی اقدام به شناسایی گویههای سنجی مقیاس احساس امنیت در تهران
نمودند .نتایج تحقیق نشان داد پنج عامل احساس امنیت جانی ،امنیت نوامیس ،امنیت اقتصاد فردی ،امنیت
اقتصاد عمومی و احساس امنیت اجتماعی مهمترین ابعاد احساس امنیت میباشند (دالور و همکاران:1322 ،
.)11-24
مدیری در پژوهشی که در شهر تهران با عنوان «جرم ،خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی
شهر» در سال  1334انجام داد ،دریافت که جرم بیش از خشونت میتواند مانع حضور مردم در فضای
شهری و کاهش احساس امنیت گردد .همچنین بررسیها نشان داد نقش جرم در کاهش احساس امنیت
بیش از خشونت است (مدیری.)11-23 :1334 ،
مبانی نظری
مفهوم امنیت و احساس امنیت
امنیت به معنای حفاظت در برابر خطر (امنیت عینی) ،احساس ایمنی (امنیت ذهنی) و رهایی از
تردید (اعتماد به دریافتهای شخصی) است (حسینینثار و قاسمی .)3 :1321 ،گیدنز امنیت را موقعیتی
می داند که در آن با یک رشته خطرهای خاص مقابله یا به حداقل رسانده شده باشد (شاهآبادی و ترکان،
 .)134 :1321امنیت یک مفهوم بیرونی و عینی و احساس امنیت یک مفهوم درونی و ذهنی است .امنیت
به معنای فقدان عوامل تهدیدکنندهی فرد ،به لحاظ جسمانی و روانی و همچنین بروز عوامل از بین برنده
نظم است و احساس ایمنی زمانی حاصل میشود که فرد درون خود احساس کند که تهدید نمیشود
(نوروزی و فوالدی سپهر.)141 :1333 ،
احساس امنیت پدیدهی روانشناختی -اجتماعی است که ابعاد گوناگونی دارد .این احساس ناشی از
تجربهی مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط و اوضاع و محیط پیرامونی است و افراد مختلف به
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صورتهای گوناگون آن را تجربه کنند .بدون شک هر گونه اختالل در احساس امنیت و بروز شرایط
نگرانی ناشی از موقعیتهای مخاطرهآمیز دغدغهساز عینی و ذهنی در جامعه از یکسو ،هزینههای
اجتماعی را افزایش داده و از سوی دیگر با ایجاد اختالل در اعتماد اجتماعی و بروز بیتفاوتی فردی و
اجتماعی ،انسجام و یگانگی اجتماعی را مورد تهدید قرار میدهد (حسنوند و حسنوند.)42 :1321 ،
احساس امنیت ،موجب اعتماد به نفس شهروندان میشود و در نتیجه این سرمایه انسانی ،قادر خواهد
بود در توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی نقش شایستهای را ایفا نماید .در همین حال احساس
امنیت در شهروندان موجب اعتماد به کارگزاران نظام شده و امکان مشارکت هر چه بیشتر آنان را برای
کمک به ایجاد امنیت فراهم خواهد کرد .متقابالً کاهش احساس امنیت باعث بیاعتمادی ،رواج بدبینی،
شایعه و عدم مشارکت و همکاری در برنامههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و امنیتی کشور شده و این
روند بستر مناسبی برای آشفتگی اجتماعی و تهدید امنیت داخلی خواهد شد (رجبیپور112 :1334 ،؛
.)Scheider, 2003: 363
براى احساس امنیت ،در مطالعات مختلف ابعاد و مؤلفههای متعددى تعریف شده است .دالور و جهانتاب،
ابعاد احساس امنیت را شامل چهار بعد «احساس امنیت جانى»« ،احساس امنیت اقتصادى (فردى و
عمومى)»« ،احساس امنیت ناموسى» و «احساس امنیت اجتماعى» معرفی میکنند (دالور ،جهانتاب،
 .)31 :1321جمالی و شایگان در مطالعه خود برای ارزیابی احساس امنیت از سه شاخص احساس امنیت
جانی ،احساس امنیت مالی و احساس امنیت عاطفی استفاده کردند (جمالی و شایگان)114 :1321 ،
همچنین حسنوند برای سنجش احساس امنیت از سه شاخص احساس امنیت مالی ،جانی و اجتماعی
استفاده نمود (حسنوند .)11 :1321 ،در مجموع در اغلب مطالعات سه بعد احساس امنیت اجتماعی،
اقتصادی و جانی مورد توجه قرار گرفته است.
احساس امنیت اجتماعی هرگونـه نگرانی از تهدید ،ترس هنگام تنهایی در خیابان ،ترس از حضور در
خیابان به ویژه در شب ،عدم اعتماد به غریبهها و غیره را شامل میشود (نوروزی و فوالدی سپهر:1333 ،
 .)42احساس امنیت مالی عبارت است از تضمین دارایىها و ثروت از سرقت و دزدی و اطمینان خاطری
که از تأمین نیازهای مادی و مالی حاصل میشود (جمالی و شایگان .)114 :1321 ،احساس امنیت مالی
زمانی برقرار میشود که فرد احساس کند که مال او از تعرض مصون و در امان است.
احساس امنیت جانی عبارت است احساس فرد برای حفاظت از زندگی و سالمتش در مقابله با
تهدیدات بیرونی که وجوه کیفیت سالمتش را به خطر میاندازد( .شیخی و همکاران .)44 :1321 ،احساس
امنیت جانی زمانی ایجاد می شود که فرد احساس کند جان افراد از هرگونه تعرض و تهدید در امان است
(حسنوند.)11 :1321 ،
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عوامل موثر بر احساس امنیت
بدون شنا خت عوامل مؤثر و مرتبط با احساس امنیت در افراد ،تأمین امنیت اجتماعی و نظم عمومی
در سطح جوامع امکانپذ یر نخواهد شد .شناخت این عوامل در ایجاد احساس امنیت اجتماعی ،از پیش
شرطهای اساسی در برنامهریزی جهت ارتقای سطح امنیت اجتماعی است .در این مطالعه عوامل تبیین
کننده احساس امنیت در چهار گروه کلی شامل عامل خصوصیات فردی ،عامل تجربهی جرم ،عامل محیط
فیزیکی و عامل محیط اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد.
عامل خصوصیات فردی
الف -پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد
مطالعات نشان میدهد که افرادی از طبقهی پایین بیش از کسانی که در طبقهی متوسط و باال قرار
دارند ،ترس از جرم و جنایت دارند .مردم طبقهی پایین احساس آسیبپذیری بیشتری میکنند زیرا آنان
پتانسیل این را دارند که در شرایط خطرناک قرار بگیرند؛ همچنین قادر به پرداخت هزینههای مربوط به
قفل و سیستمهای امنیتی نیستند (.)Rader, 2012: 135
ب -جنسیت افراد
نتایج مطـالعـات نشـان میدهد که ترس از جرم و جنایت در زنان بیشتر از مردان است
( .)Scarborough, 2010: 820در واقع جنسیت یک پیشبینی کنندهی قوی در ترس از جرم است .به
عبارت دیگر زنان آسیب پذیرترند زیرا آنان به این باورند که از نظر فیزیولوژی ضعیفتر از مردان هستند
و باور ندارند که بتوانند از خود در مقابل حملهی احتمالی محافظت کنند (.)Rader, 2012: 135
ج -سن افراد
در افراد کهنسال و کودکان ترس از جرم (احساس ناامنی) بیشتر از جوانان و میانساالن است
(آسیبپذیری) .هر چه سن افراد بیشتر میشود ،شناخت بیشترى از محیط اجتماعى حاصل میکنند ،واجد
روابط اجتماعى و شبکههــاى تعــامـلىِ بیشترى مـیگردند ،از حمــایت اجتمـاعى بیشترى برخــوردار
میشوند و در نتیجه انتظار میرود احساس امنیت اجتماعى بیشترى داشته باشند (قدرتی.)123 :1321 ،
د -احساس محرومیت نسبی
فقرا غالباً از احساس امنیت کمتری نسبت به اقشار باالتر از خود (به لحاظ اقتصادی) برخوردارند.
برای این امر نیز میتوان علل متعددی برشمرد .آنها بهدلیل عدم توانایی مالی نمیتوانند تدابیر امنیتی
الزم را در حفاظت از خود و اموالشان به عمل آورند و همچنین بهدلیل وابستگی بسیار به وسایل حمل و
نقل عمومی بیش از سایر اقشار در موقعیتهای مخاطرهآمیز قرار میگیرند و غالباً در محالتی زندگی
میکنند که میزان جرم آن باالست این در حالی است که برخوردارى افراد از امکانات جامعه ،احساس
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خشنودى و همبستگى و در نتیجه احساس امنیت را افزایش خواهد داد (حسنوند و حسنوند:1321 ،
.)13
عامل تجربه جرم
الف -تجربه مستقیم جرم
یکی از مهمترین متغیرهای موثر بر احساس ناامنی تجربه مستقیم جرم است .تجربه مستقیم جرم
حالتی است که فرد بهعنوان قربانی در معرض جنایت واقع شوند .در چنین حالتی احساس امنیت فرد به
شدت کاهش مییابد و در برخی موارد میتواند منجر به آسیبهای روحی و روانی برای قربانی شود.
ب -عملکرد رسانهها
موضوع رسانه و احساس امنیت از دو بعد قابل طرح است :نخست تأثیر مستقیم و غیرمستقیم رسانه بر
امنیت فردى و اجتماعى از طریق آموزش ،اطالعرسانی ،بسیج رسانهاى و ساخت برنامههاى سرگرم کننده با
موضوع امنیت و سپس تأثیر سطح امنیت موجود و مطلوب جامعه بر کارکرد رسانه است( .پوریان:1332 ،
 .)113رسانهها با انعکاس رویدادهاى جهان پیرامون در قالب خبر ،اطالعاتى را براى شهروندان فراهم میکنند
که این اطالعات منجر به شناخت فرصتها و تهدیدهاى محیط زندگى براى آنها میشود (معتمدنژاد:1331 ،
.)124
عامل محیط فیزیکی
الف -فضای فیزیکی سکونتگاه
افرادی که در فضای فیزیکی و اجتماعی سالمی به سر میبرند ،به لحاظ ایمن بودن محیط اطرافشان
ضریب احساس امنیت باالیی را نسبت به کسانی دارند که فضای اطرافشان آکنده از اختالالت و
بینظمیهایی است که باعث به وجود آمدن احساس ناامنی در جسم و روانشان میشود و ضریب احساس
امنیت آنان را کاهش میدهد (زنگی آبادی و زنگنه .)42 :1321 ،تحقیقات نشان داده شده است که گروههای
بیخانمان و کسانی که با سطح باالیی از بینظمی محله روبه رو هستند در سطح باالتری از ترس از جرم و
جنایت قرار دارند .به نظر برونتن ،اسمیت واستارگیس بینظمی محله در میزان خشونت و ترس از جرم و
جنایت موثر است (.)Rader, 2012:135
ب -موقعیت جغرافیایی سکونتگاه
موقعیت سکونتگاه به خصوص برای نواحی روستایی میتواند در ایجاد احساس امنیت تأثیرگذار باشد.
نزدیکی روستا به شبکه راههای اصلی و یا قرار گرفتن آن در مسیر روستاهای مختلف و ارتباط نزدیک با
دنیای خارج میتواند احساس امنیت را تقویت نماید .همچنین فاصله از مرز برای نواحی مرزی که احتمال
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فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق و یا حتی جنایت وجود دارد ،میتواند در احساس امنیت افراد تأثیرگذار
باشد.
عامل محیط اجتماعی
این عامل شامل دو بخش کلیدی کنترل اجتماعی و سرمایه اجتماعی و شاخصهای برخورداری است .
الف -کنترل اجتماعی (نیروی انتظامی و عملکرد آن)
در نظریهی کنترل اجتماعی ،احساس امنیت در نتیجه اعمال و رفتارهای سازمانهای رسمی کنترل
اجتماعی شکل می گیرد .منظور از احساس نظارت نهادی ،ارزیابی نظارت ،کنترل و حضور سازمانهای
دولتی تنظیمکننده روابط اجتماعی افراد در همه حوزههای اقتصادی -اجتماعی میباشد که شامل ارزیابی
نظارت دادگستری ،نیروی انتظامی (پلیس) ،حراست سازمانها ،نظارت بر قیمتها و استانداری است
(شاهآبادی و ترکان .)133 :1321 ،بهطور خاص نیروی انتظامی به عنوان متولی برقراری امنیت در جامعه
اهمیت ویژهتری دارد .عملکرد پلیس بهعنوان ابزار کنترل بیرونی افراد میتواند در ایجاد احساس امنیت
اجتماعی مؤثر باشد که شامل در دسترس بودن ،حضور مستمر در محیطهای عمومی و رضایت از عمل-
کرد میباشد (نبوی و همکاران.)33 :1332 ،
ب -سرمایه اجتماعی
یکى از عواملى که در احساس امنیت موثر میباشد ،سرمایه اجتماعى است .سرمایهی اجتماعی به
شبکههای پشتیبان اجتماعی ،نهادهای محلی ،هنجارها و ضوابط مشترک ،تعامالت دوسویه و فعالیتهای
جمعی بین اعضای جامعه اشاره دارد (زنگی آبادی وزنگنه.)42 :1321 ،
ج -شاخصهای برخورداری
به اعتقاد بوزان ،هر عامل و پدیدهای که باعث ایجاد اختالل در احساس تعلق و همبستگی اعضاء یک
گروه گردد ،در واقع هویت آن گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتماعی آن قلمداد
میگردد (بوزان .) 3 :2111 ،در این دیدگاه ،همبستگی افراد یک جامعه ،عالوه بر حفظ و بقاء ،نیازمند
حمایت و تقویت نیز است که این امر در سایه برخورداری از امکانات صورت میگیرد (نویدنیا)31 :1334 ،
و در نتیجه احساس امنیت آنها افزایش خواهد یافت.
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شکل  -2مدل مفهومی تحقیق

روششناسی تحقیق
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی ،از نظر میزان کنترل متغیرها ،توصیفی و از بعد روش اجرا پیمایشی
میباشد .واحد آماری تحقیق ،کلیه روستاهای دارای سکنه دایم شهرستان شیروان و چرداول میباشد.
جامعهی آماری تحقیق نیز کلیه اعضاء شورای اسالمی روستایی و دهیاران (در روستاهای باالی  21خانوار
به عنوان مدیران محلی) و معتمدین روستاهای زیر  21خانوار میباشد که به دلیل ضرورت آگاهی از
احساس امنیت کلیه روستاها ،مطالعه به صورت تمام شماری انجام شد و در مجموع  444پرسشنامه از
 111روستای شهرستان شیروان و چرداول که در زمان تحقیق ( )1321اسکان دائم داشتند ،گردآوری
شد.
دادههای مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه بسته از جامعه آماری گردآوری شد .پرسشنامه طراحی
شده شامل پنج بخش اطالعات فردی پاسخگویان ،کارکردهای اداری روستا (برای سطحبندی برخورداری
روستاها) ،سرمایهی اجتماعی ،انسجام اجتماعی و احساس امنیت و رضایت از عملکرد پاسگاه نیروی
انتظامی و رسانههای رادیویی و تلویزیونی بود که سؤاالت در قالب طیف لیکرت و بهصورت پنجگزینهای
طراحی شد .متغیر وابسته (احساس امنیت) در سه بعد احساس امنیت اجتماعی ،مالی و جانی با استفاده
از سه گویه در طیف لیکرت ارزیابی گردید .عالوه بر این برخی متغیرهای مستقل دیگر تحقیق مانند
تهیه ی طرح هادی و درصد اجرای طرح هادی از اطالعات بنیاد مسکن استان برای روستاهای مورد
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مطالعه استخراج شد .همچنین برای سنجش فاصله از مرز ،فاصله از جادههای اصلی از نقشههای رقومی
شده طرح آمایش سرزمین استان در نرمافزار  ARC GISاستفاده شد.
روایی صوری پرسشنامه با کمک گروه کارشناسان امور روستایی فرمانداریها و استانداری ایالم و یک
مرحله پیشآزمون مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصالحاتی مورد تأیید واقع شد .همچنین پایایی
مقیاس سرمایه اجتماعی ،احساس امنیت پرسشنامه با استفاده از آزمون کرونباخ آلفا در نرمافزار SPSS
مورد ارزیابی قرار گرفت که ضرایب محاسبه شده بهترتیب  1/13و  1/13در حد خوب مورد تأیید قرار گرفت.
برای پهنهبندی فضایی احساس امنیت و انجام تحلیلهای فضایی ،اطالعات گردآوری شده به نرمافزار
 ARC GISمنتقل شد .همچنین تحلیلهای همبستگی و رگرسیون در محیط  SPSSصورت گرفت.
در این مطالعه برای شناسایی خوشههای مطلوب و نامطلوب و سطحبندی فضایی احساس امنیت
اجتماعی از آمار ∗𝑖𝐺 استفاده شد .مقدار ∗𝑖𝐺 برای هر نقطه یا ناحیه مشخص میکند که آیا نقطه مورد نظر
به صورت معنا داری از نظر آماری در کنار سایر نقاط که همگی دارای مقادیر باالتر (برای مقادر مثبت
∗𝑖𝐺) یا پایینتر (برای مقادیر منفی ∗𝑖𝐺) از میانگین هستند ،قرار دارد یا خیر؟ (متکان و همکاران:1333 ،
 .)2گتیس و اُرد 1آماره ∗𝑖𝐺 را برای شناسایی خوشههای محلی که در آنها نواحی با مقادیر مشابه یا
پایین تر از میانگین در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند مطابق رابطه زیر معرفی نمودند که در نرمافزار Arc
 Gisبا عنوان تحت لکههای داغ 2صورت میگیرد:

که در آن ∗𝑖𝐺 مقدار شاخص  Getisبرای پلیگون  iام s ،انحراف معیار مقادیر نواحی n ،تعداد نمونهها،
𝑗𝑥 مقدار متغیر در ناحیه  𝑥 ،jمیانگین متغیر در کلیه نواحی و 𝑗𝑖𝑤 وزن به کار رفته برای مقایسه دو
ناحیه  iو  jاست.
در بخش دیگر برای پهنهبندی احساس امنیت از روش میانیابی به روش کریجینگ ()kriging
استفاده شد .همچنین برای تبیین عوامل موثر بر احساس امنیت ،با توجه به حجم زیاد متغیرهای احتمالی
اثرگذار بر متغیر وابسته ،محاسبات آماری در دو گام صورت گرفت .در گام اول روابط و همبستگیهای
دوگانه بین متغیر وابسته و عوامل احتمالی اثرگذار بررسی گردید و متغیرهای دارای ضریب همبستگی
معنیدار در سطح پنج و یک درصد شناسایی و غربال شد .از اینرو برای بررسی ارتباط عوامل مرتبط با
1- Getis and Ord
2- Hot Spot
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احساس امنیت از ضرایب پیرسون ،اسپیرمن و کای اسکوئر متناسب با مقیاس متغیرها استفاده شد و در
گام بعد با استفاده از رگرسیون چندگانه ،تأثیر متغیرهای غربالشده بر متغیر وابسته بررسی شد.
قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق حاضر روستاهای شهرستان شیروان و چرداول میباشد .این شهرستان با وسعت حدود
 2231کیلومتر مربع معادل  11/1درصد مساحت استان ایالم را به خود اختصاص داده است .این
شهرستان از شمال به استان کرمانشاه ،از غرب به شهرستان گیالنغرب ،از شرق به استان لرستان واز
جنوب به شهرستان ایالم محدود شده است .این شهرستان دارای  4مرکز شهری 3،بخش 3 ،دهستان و
 231آبادی دارای سکنه است .جمعیت روستایی شهرستان شیروانچرداول 44441 ،نفر می باشد که
 14/3درصد از جمعیت شهرستان را به خود اختصاص داده است (حاصلی و همکاران1321 ،؛ .)42
یافتههای تحقیق
توصیف احساس امنیت
براساس نتایج تحقیق میانگین متغیر احساس امنیت در منطقهی مورد مطالعه ( 2/41دربازه )1-4
محاسبه شد و توزیع نظرات پاسخگویان در این مورد نیز نشان میدهد  24/1درصد از روستاهای مورد
مطالعه ،احساس امنیت باال 22/3 ،درصد متوسط 22/4 ،درصد پایین و  24/1درصد احساس امنیت خیلی
پایین دارند .به عبارت دیگر احساس امنیت جامعهی آماری مورد مطالعه متوسط و پایین میباشد .به
منظور مقایسه میانگین احساس امنیت در سطح دهستانهای شهرستان از آزمون تجزیه واریانس یک
طرفه 1استفاده شد .نتایج نشان داد مقدار  sigمحاسبه شده برای  ،Fمعنیدار میباشد و نتایج آزمون
تعقیبی دانکن ( )Duncanنشان داد در مجموع دو گروه شناسایی شد .گروه اول شامل دهستانهای لومار،
زردالن ،آسمانآباد با میانگین احساس امنیت پایین و دهستانهای زنگوان ،هلیالن ،کارزان ،شباب و
بیجنوند با میانگین احساس امنیت باالتر در گروه دوم قرار گرفتند .در این میان دهستان لومار با میانگین
1
احساس امنیت  2کمترین و دهستان بیجنوند با میانگین  3/12در بهترین وضعیت قرار گرفتند.

1 - ANOVA
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جدول  -2وضعیت احساس امنیت عمومی در سطح شهرستان شیروان و چرداول
گزینه

فراوانی

درصد

درصد تراکمی

خیلی بد

41

24/1

24/1

بد

42

22/4

43/1

متوسط

31

22/3

14/2

خوب

41

24/1

111

خیلی خوب

1

1

111

جدول  -1مقایسه میانگین احساس امنیت به تفکیک دهستانهای شهرستان شیروان و چرداول
Subset for alpha = 0.05
تعداد روستا
دهستان
2
1
لومار

31

2111

زردالن
آسمان آباد

11
11

2111
2113

زنگوان

14

2121

2121

هلیالن

24

2124

2124

کارزان

14

2131

2131

شباب

13

2112

2112

بیجنوند

43

3112

تحلیل فضایی احساس امنیت
نظر به اینکه آزمون تجزیهی واریانس یک طرفه تنها به بررسی اختالف میانگین احساس امنیت در
سطح دهستانهای شهرستان میپردازد و تغییرات فضایی متغیر را در سطوح پایینتر در نظر نمیگیرد.
برای سطحبندی و خوشهبندی فضایی متغیر مورد بررسی از آزمونهای موران و ∗𝑖𝐺 استفاده شد .نتایج
تحلیل موران نشان میدهد که به طور کلی توزیع ارزشهای مربوط به شاخص احساس امنیت در سطح
شهرستان به صورت خوشهای است .به عبارت دیگر نواحی دارای ارزشهای مشابه به صورت معنیدار در
مجاورت یکدیگر قرار گرفتهاند (جدول .)3
جدول  -9شاخص موران برای متغیر احساس امنیت در شهرستان مورد مطالعه

متغیر

Moran's Index

Z

P-value

احساس امنیت

1/243

14/113

1/111
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برای شناسایی محدوده و موقعیت خوشههای مکانی با ارزشهای باال یا پایین از شاخص ∗𝑖𝐺 استفاده
شد .آماره ∗𝑖𝐺 نوعی امتیاز  Zاست .برای امتیاز  Zمثبت و معنیدار از نظر آماری ،هرچه امتیاز بزرگتر
باشد ،مقادیر باال به میزان زیادی خوشهبندی شده و لکه داغ تشکیل میدهند و برعکس برای امتیاز Z
منفی و معنی دار از نظر آماری ،هر چه امتیاز  Zکوچکتر باشد به معنای خوشهبندی شدیدتر مقادیر
پایین خواهد بود و لکههای سرد را نشان میدهد (عسگری .)14 :1321 ،نتایج این تحلیل نشان میدهد
(شکل )2که نواحی دارای ارزشهای پایینتر از میانگین یا لکههای سرد در شمال شرق (دهستان زردالن
و لومار) به طور عمده پراکنده شدهاند و نواحی دارای ارزشهای باالتر از میانگین در بخشهای مرکزی
شهرستان در به طور عمده در دهستانهای بیجنوند و شباب قرار گرفتهاند.

شکل  -1نقشه لکههای داغ احساس امنیت در شهرستان شیروان و چرداول

نظر به اینکه در تحلیل ∗𝑖𝐺 لکه های سرد و داغ احساس امنیت تنها برای نقاط محاسبه شده است ،از
فن میانیابی کریجینگ برای پهنه بندی و شناسایی احساس امنیت در نواحی مختلف شهرستان استفاده
شد که نتیجه در شکل  3درج شده است .در این نقشه نیز لکههای داغ در دهستانهای بیجنوند و شباب
واقع شده است و دارای احساس امنیت باالتری نسبت به سایر نواحی شهرستان هستند و برعکس لکههای
سرد و یا نواحی دارای احساس امنیت پایین تر در شرق و جنوب غربی شهرستان قرار دارد.
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شکل  -9نقشه میانیابی احساس امنیت در منطقه مورد مطالعه به روش کریجینگ

تبیین احساس امنیت
در بررسی منابع و پیشینهی تحقیق و نیز مدل مفهومی تحقیق چهار عامل عمده تأثیرگذار بر تغییرات
احساس امنیت شناسایی شد که در این بخش مدل مفهومی بر اساس دادههای تحقیق مورد ارزیابی قرار
گرفت .در این مطالعه بخشی از خصوصیات فردی در تحلیلها مورد استفاده قرار نگرفت .زیرا جامعهی آماری
مورد بررسی شامل اعضای شورای اسالمی روستا ،دهیاران و معتمدین روستاها محسوب میشدند که به
طور غالب مردانی بودند که از نظر سنی در بازه  41تا  44سال قرار داشتند و دارای پایگاه اجتماعی و
اقتصادی قابل توجه در روستای خود میباشند .لذا بهدلیل تشابه متغیرهای فردی ،در تحلیلها مورد استفاده
قرار نگرفتند.
نتایج تحقیق روابط بین متغیر وابسته و عوامل تبیین کننده به تفکیک عوامل مختلف در جدول 4
درج شده است .نتایج تحقیق در خصوص محیط اجتماعی حاکی از آن است که متغیرهای برخورداری از
پاسگاه پلیس ،عملکرد پلیس ،شاخص برخورداری روستا و سرمایه اجتماعی دارای ارتباط مثبت و معنیدار
و فاصلهی پاسگاه پلیس از روستا دارای ارتباط منفی و معنیدار از نظر آماری میباشد .در این گروه متغیر
انسجام قومی فاقد ارتباط معنیدار با متغیر وابسته بود.
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بر اساس نتایج مطالعه  21روستا دارای پاسگاه پلیس میباشند و سایر روستاها نیز تحت پوشش
پاسگاههای پلیس شهری و روستایی قرار دارند که میانگین فاصلهی این روستاها  4/12کیلومتر محاسبه
شد و عالمت مثبت ضریب این متغیر حاکی از آن است که در روستاهایی که روستاییان رضایت بیشتری
از عملکرد پلیس در ایجاد امنیت و برخورد با مجرمان داشتهاند ،احساس امنیت نیز باالتری وجود دارد.
تأثیر این پاسگاه به عنوان متولیان برقراری نظم و امنیت امری طبیعی و بدیهی است که نتایج تحقیق و
نیز مطالعهی تاجران و کالکى ( )1333موید این موضوع میباشند.
سرمایه اجتماعی و اعتماد به نقش سازمانهای دولتی و توجه آنها به مسائل و مشکالت مردم و
تالش آنها برا ی حل مشکالتشان از جمله امنیت ،باعث احساس آرامش خیال و امنیت میشود .این
نتیجه نیز در مطالعات متعددی تأیید شده است که از آن جمله میتوان به مطالعهی ساروخانی و هاشمنژاد
()1321؛ زنگیآبادی و زنگنه ()1321؛ شاهآبادی و ترکان ( )1321اشاره کرد.
همچنین در این گروه «شاخص برخورداری» که نشانگر برخورداری روستا از زیرساختهای عمرانی
و خدمات زیرساخت های آموزشی ،درمانی ،ارتباطی ،رفاهی (آب ،برق و گاز) و غیره در روستا است ،ارتباط
مثبت و معنی داری با احساس امنیت نشان داد .به عبارت دیگر ساکنین روستاهای برخوردارتر دارای
احساس امنیت باالتری میباشد .چنین نتیجهای با مبانی نظری نیز انطباق دارد .به اعتقاد بوزان،
همبستگی افراد یک جامعه ،عالوه بر حفظ و بقاء ،نیازمند حمایت و تقویت نیز است که این امر در سایهی
برخورداری از امکانات صورت می گیرد .به میزانی که افراد جامعه از امکانات مختلفی چون ،آموزش،
بهداشت و رفاه بهرهمند شوند ،احساس خشنودی از تعلق به چنین جامعهای افزایش یافته و دلبستگی
میان آنها تقویت میشود (نویدنیا ) 31 :1334 ،و در نتیجه احساس امنیت آنها افزایش خواهد یافت.
شاید بر این اساس نیز بتوان تأثیر مثبت متغیر جمعیت روست ا بر احساس امنیت را نیز تفسیر کرد .زیرا
معموالً روستاهای بزرگتر دارای زیرساختهای مناسبتری نسبت به روستاهای کوچکتر هستند و
پایداری روستا و نیز دوام اقامت در چنین روستاهایی بیش از روستاهای کوچکتر میباشد.
در گروه «عامل فیزیکی» نتایج حاکی از آن است متغیرهای درصد اجرای طرح هادی ،جمعیت روستا،
و تهیه طرح هادی دارای ارتباط مثبت و معنی دار از نظر آماری با احساس امنیت میباشند .در این گروه
بین متغیر وابسته تحقیق و متغیرهای کیفیت روشنایی معابر ،تراکم جمعیت منطقه ،فاصله از مرز و
کیفیت راه روستایی از نظر آماری ارتباط معنیداری مشاهده نشد .بر این میتوان گفت در روستاهایی
که طرح هادی به میزان بیشتری اجرا شده است ،احساس امنیت جامعهی آماری مورد مطالعه در آن
بیشتر بوده است .شاید چنین نتیجهای به دلیل تعریض معابر اصلی روستا و کاهش پیچ و خمهای معابر
در اجرای طرح هادی باشد که ترس از حضور در فضاهای عمومی را به خصوص در تاریکی هوا و شبها
کاهش میدهد .به عبارت دیگر اجرای طرح های هادی باعث افزایش ضریب دسترسی پذیری کالبدی،
دسترسی پذیری بصری و دسترسی پذیری نمادین و در نتیجه افزایش احساس امنیت در روستاییان
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میشود .نتایج مطالعات مدیری ( )1334و بمانیان و محمدنژاد ( )1333و لیتل و همکاران )2114(1نیز
مویید تأثیر کالبد و طراحی فضاهای عمومی بر احساس امنیت است.
جدول  -4رابطه احساس امنیت با عوامل تبیین کننده آن
نام متغیر

مقیاس

نوع ضریب
همبستگی

مقدار ضریب
همبستگی

محیط اجتماعی
1/243
اسپیرمن
ترتیبی
برخورداری از پاسگاه پلیس
*1/144
اسپیرمن
ترتیبی
عملکرد پاسگاه
*
-1/231
پیرسون
نسبی
فاصله از پاسگاه پلیس
**1/112
پیرسون
فاصلهای
شاخص برخورداری
1/112 ns
پیرسون
فاصلهای
انسجام قومی
*
1/211
پیرسون
فاصلهای
سرمایه اجتماعی
محیط فیزیکی
**1/443
پیرسون
نسبی
درصد اجرای طرح هادی
* 1/221
اسپیرمن
ترتیبی
کیفیت روشنایی معابر
1/123 ns
پیرسون
نسبی
تراکم جمعیت منطقه
**
1/423
پیرسون
نسبی
جمعیت روستا
-1/144 ns
پیرسون
نسبی
فاصله از مرز
*-1/211
پیرسون
نسبی
فاصله از جادههای اصلی
**1/323
اسپیرمن
ترتیبی
تهیه طرح هادی
-1/114 ns
اسپیرمن
ترتیبی
کیفیت راه روستایی
تجربه جرم
ns
-1/143
اسپیرمن
ترتیبی
تجربه غیرمستقیم جرم (درگیری در روستا)
1/113 ns
اسپیرمن
ترتیبی
ارتباطات روستا (دسترسی به روزنامه)
*
1/134
اسپیرمن
ترتیبی
عملکرد رسانهها (رادیو)
1/114 ns
اسپیرمن
ترتیبی
عملکرد رسانهها (شبکه یک)
1/114 ns
اسپیرمن
ترتیبی
عملکرد رسانهها (شبکه دو)
*
1/114
اسپیرمن
ترتیبی
عملکرد رسانهها (شبکه سه)
1/134 ns
اسپیرمن
ترتیبی
عملکرد رسانهها (شبکه چهار)
*1/143
اسپیرمن
ترتیبی
عملکرد رسانهها (شبکه استانی)
ns
1/112
اسپیرمن
ترتیبی
عملکرد رسانهها (ایرانسل)
1/141 ns
اسپیرمن
ترتیبی
عملکرد رسانهها (همراه اول)
**1/424
اسپیرمن
ترتیبی
ارتباطات روستا (برخورداری از تلفن)
*
1/211
اسپیرمن
ترتیبی
ارتباطات روستا (برخورداری از ICTروستایی)
منبع :یافتههای تحقیق  ،** ،* ،nsبه ترتیب بیمعنی ،معنیدار در سطوح پنج درصد و یک درصد
**

سطح
معنیداری
1/11
1/123
1/144
1/11
1/143
1/131
1/11
1/124
1/141
1/11
1/434
1/121
1/11
1/421
1/143
1/124
1/112
1/124
1/131
1/131
1/214
1/111
1/122
1/323
1/11
1/114

1- Little et al, 2005; 151–163
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در گروه عامل تجربهی جرم ،بین متغیر احساس امنیت و متغیرهای رضایت روستاییان از کیفیت
ارتباط رادیویی در روستا ،کیفیت پخش شبکهی سوم و شبکهی استانی تلویزیون و نیز برخورداری از
تلفن ثابت و مرکز  ICTروستایی ،ارتباط مستقیم و متغیر تجربهی غیرمستقیم جرم و مشاهده درگیری
در روستا ارتباط منفی مشاهده شد .به عبارت دیگر با افزایش درگیریها و نزاعها در روستا احساس
امنیت روستاییان کاهش مییابد.
به عبارت دیگر در روستاهایی که روستاییان امواج رادیویی بهتری دریافت میکنند و کیفیت پخش
شبکهی سوم و شبکهی استانی تلویزیون مناسب است و برخوردار از تلفن ثابت و مرکز  ICTروستایی
هستند ،احساس امنیت باالتری وجود دارد .به اعتقاد کارشناسان رسانهها و ارتباط جمعی به عنوان
حامالن آرامش و امنیت میتوانند جو روانی جامعه را تلطیف نمایند .نتایج مطالعات پوریان ( )1332و
زنگی آبادی و زنگنه ( )1333نیز موید این امر میباشند.
از طرف دیگر «تجربه غیر مستقیم جرم» و مشاهدهی درگیریها و نزاع بین روستاییان میتواند
برداشت فرد از امنیت در سطح روستا را کاهش دهد و در این میان اعضاء شوراهای اسالمی روستا و
دهیاران و نیز معتمدین به دلیل جایگاه رهبری و مدیریتی در روستا معموالً در جریان آخرین اخبار روستا
و به خصوص درگیریها و کشمکشها هستند و این عامل می تواند بر نظر و احساسشان از امنیت در
روستا تأثیرگذار باشد.
نتیجهگیری
وجود امنیت در یک جامعه به همان اندازه مهم است که احساس امنیت در آن جامعه و چه بسا
احساس امنیت در جامعه مهمتر از وجود امنیت است زیرا که واکنشهای فرد در جامعه بستگی به میزان
دریافت و ادراک او از امنیت دارد .بر این اساس تا زمانی که از نظر فرد ،امنیت در جامعه وجود نداشته
باشد ،احساس امنیت نیز نخواهد کرد .هرچند ممکن است ارتباط مستقیمی بین امنیت عینی و ذهنی
وجود ندارد ،اما فقدان احساس امنیت میتواند تأثیر مستقیمی بر توسعهی نواحی روستایی به خصوص
انگیزهی کشاورزان و سرمایه گذاران برای تولید نماید .این مطالعه باهدف تحلیل فضایی و پهنهبندی
احساس امنیت و شن اسایی عوامل مرتبط با آن در روستاهای شهرستان شیروان و چرداول به اجرا درآمد.
نتایج تحقیق حاکی از آن است احساس امنیت روستاییان در سطح شهرستان متوسط و پایین است
و میانگین این متغیر در بین دهستانهای شهرستان اختالف معنیدار وجود دارد بهنحویکه نتایج تحلیل
فضایی نیز نتایج تجزیه واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین احساس امنیت در دهستانهای
شهرستان را نیز تأ یید نمود .به عبارت دیگر تغییرات احساس امنیت در روستاهای شهرستان مورد مطالعه
با تغییرات فضایی ارتباط دارد .بر اساس نتایج تحلیل لکههای داغ ( )hot spotو نیز پهنهبندی به روش
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کریجینگ نواحی شمال شرق و جنوب غرب و غرب شهرستان دارای کمترین و نقاط مرکزی شهرستان
دارای بهترین وضعیت احساس امنیت می باشد که تا حد زیادی ناشی از کاهش تراکم جمعیت ،کاهش
شاخص برخورداری و محرومیت روستاها در دسترسی به امکانات و زیرساختهای عمرانی و رفاهی و نیز
کمبود ایستگاههای پلیس می باشد .همچنین نتایج همبستگی حاکی از اهمیت متغیرهایی مانند
برخورداری و عملکرد پاسگاه پلیس ،شاخص برخورداری ،سرمایه اجتماعی ،اجرای طرح هادی ،کیفیت
روشنایی معابر ،جمعیت روستا ،فاصله از جادههای اصلی ،تهیه طرح هادی ،عملکرد رسانهها و تجهیزات
ارتباط روستایی است .با عنایت به نتایج و یافته های تحقیق ،برای ارتقاء سطح احساس امنیت در
روستاهای شهرستان نکات زیر پیشنهاد میشود:
بر اساس یافته های تحقیق کیفیت دریافت امواج رادیویی و نیز دریافت تصویر شبکههای تلویزیونی
ارتباط مثبتی با احساس امنیت نشان داد .پوریان ( ،)1332معتمدنژاد ( ،)1331زنگیآبادی و زنگنه
( )1321و ضرابی و همکاران ( )1321نیز در مطالعات خود به نتایج مشابهای رسیدند .نظر به اینکه
منطقهی مورد مطالعه در استانی مرزی واقع شده است ،پوشش مناسب رسانههای داخلی و حتی دسترسی
مناسب به نشریات داخلی ،احساس تعلق مکانی روستاییان و نیز اقتدار نظام در نواحی مرزی را افزایش
میدهد و میتواند در ایجاد جو روانی مثبت و آرامش بخش در جامعه کمک نماید .لذا پیشنهاد میشود،
ضمن تقویت امواج رادیویی و تلویزیونی در این مناطق ،کیفیت برنامهها به خصوص برنامههای محلی در
جهت جذب مخاطبین بیشتر نیز متناسب با نیاز روستاییان بهبود یابد .عالوه بر آن رسانهها از طریق ارائه
راهکارهای امنیتی و آموزش روستاییان میتوانند در کاهش جرم و افزایش احساس امنیت تأثیرگذار
باشند.
یکی از یافتههای تحقیق تأثیر مثبت پاسگاههای پلیس و نیز عملکرد آنها در ایجاد احساس امنیت
میباشد .نتایج مطالعات شاهآبادی و ترکان ( ،)1321نبوی و همکاران ( ،)1332زنگیآبادی و زنگنه (،)1332
حسنوند ( )1321و تاجران و کالکى ( )1333نیز موید یافتههای تحقیق میباشد .هرچند تعدد و پراکنش
روستاهای شهرستان و محدودیت امکانات و اعتبارات ،امکان استقرار ایستگاه پلیس در همه روستاها را
غیرممکن میسازد اما برقراری امنیت در نواحی روستایی (بهعنوان مراکز راهبردی تولید مواد غذایی در
جامعه) وظیفهی نیروی انتظامی است .زیرا بر اساس نتایج تحقیق یکی از دل نگرانیهای روستاییان ،امنیت
دام و احشام و نیز تجهیزات کشاورزی مستقر در مزارع کشاورزی (موتور آب) میباشد و کمبود پاسگاههای
پلیس در روستاهای شهرستان با میانگین فاصلهی دسترسی  4/12کیلومتر میتواند تأثیر منفی بر احساس
امنیت روستاییان بگذارد .لذا مکانیابی مناسب پاسگاههای پلیس از یک سو و برخورد قاطع پلیس با سارقان،
اوباش و برهم زنندگان نظم و امنیت مردم از سوی دیگر میتواند در ارتقاء امنیت اجتماعی ذهنی و عینی
کمک کند.
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افزایش امنیت بدون حضور مردم و جلب مشارکت آنها امکانپذیر نمیباشد .در این زمینه ،نیروی
انتظامی میتواند از پتانسیل مشارکتهای مردمی و داوطلبانه آنها در افزایش نظارتها و ارتقای امنیت
در جامعه استفاده نماید .جلب مشارکتهای مردمی باعث ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش انسجام و
اعتماد اجتماعی در روستا شده و در نهایت میتواند حس امنیت را در آن تقویت کند.
برخورداری روستاییان از امکانات و زیرساختهای مناسب (زیرساخت های آموزشی ،درمانی ،ارتباطی،
رفاهی مانند آب ،برق و گاز و ،) ...یکی از حقوق اساسی همه شهروندان است که فقدان آن میتواند به
ایجاد حس محرومیت و تبعیض بین نواحی مختلف و کاهش سرمایهی اجتماعی و اعتماد بین روستاییان
و دولت و به تبع آن کاهش احساس امنیت منجر شود .مطالعات نویدنیا ( )1334موید اهمیت شاخص
برخورداری در بهبود احساس امنیت میباشد .از اینرو توجه جدی و برنامهریزی منسجم برای ارتقای
عادالنه شاخصهای توسعهی روستایی میتواند یکی از مهمترین راهکارهای برای ارتقای احساس امنیت
در نواحی روستایی باشد.
افزایش دسترسی و زاویه دید مناسب فضاهای عمومی بهویژه معابر روستا و ایجاد روشنایی مناسب
در شب می تواند هم امنیت عینی و هم احساس امنیت را تقویت نماید .مطالعات متعدد در این زمینه
حاکی از تأثیر کالبد و طراحی کالبدی بر احساس امنیت شهروندان میباشد که از آن جمله میتوان به
زنگیآبادی و زنگنه ( )1321و رادِر ) 2112( 1اشاره کرد .تهیه و اجرای طرحهای هادی بعد از انقالب برای
سامان دهی کالبدی نواحی روستایی در دستور کار قرار گرفته است و نتایج تحقیق نیز نشان داد در
روستاهایی که اجرای طرح هادی کاملتر انجام شده است ،احساس امنیت باالتری نیز وجود دارد .لذا
پیشنهاد میشود ضمن تکمیل طرح های هادی روستایی ،در طراحی فضاهای عمومی ،اصول پیشگیری
از جرم نیز مورد توجه قرار گیرد.
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