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 بندی احساس امنیت روستاییان شهرستان شیروان و چرداولتحلیل فضایی و پهنه
 

 3و فاطمه قربانی 2ه عسگریالحشمت، *1دربان آستانهعلیرضا 

 ارشد دانشجوی کارشناسی3،استادیار دانشگاه ایالم2استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، 1
 مخاطرات انسانی دانشگاه تهران

 2/2/23 ؛ تاریخ پذیرش: 11/12/22تاریخ دریافت: 

 چکیده

گردد و تأثیر شگرفی جرم بر می تهدیدکننده عوامل از شهروندان روانـی انعکاس به احساس امنیت

 های تولیدی در نواحی روستاییگذاری و فعالیتسرمایه اقتصادی و اجتماعی و به ویژه انگیزه بر توسعه

هدف ارزیابی و تحلیل احساس امنیت روستاییان شهرستان شیروان و چرداول گذارد. لذا این مطالعه با می

روستای  111نفر در  444های مورد نیاز از وش تحقیق در این مطالعه، پیمایشی و دادهبه اجرا در آمد. ر

گردآوری شد. برای ارزیابی و تحلیل احساس امنیت از  1321شهرستان شیروان و چرداول در سال 

𝐺𝑖ی موران و های آمار فضایی شامل آمارهروش
از  ، روش کریجینگ و برای تبیین متغیر وابسته∗

های همبستگی دو متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، احساس امنیت روستاییان در سطح تحلیل

 باشد. نتایج تجزیه ورایانس یک( در حد متوسط و پایین می4تا  1)در بازه  41/2شهرستان با میانگین 

 هایه دهستانهای شهرستان وجود دارد به نحوی کداری بین دهستاننیز نشان داد اختالف معنی طرفه

الن، یهل، زنگوانهای تر در گروه اول و دهستانآباد با میانگین احساس امنیت پایینزردالن، آسمان لومار،

کارزان، شباب و بیجنوند با میانگین احساس امنیت باالتر در گروه دوم قرار گرفتند. نتایج تحلیل فضایی 

باشد به نحوی که نواحی شمال شهرستان می ای و متفاوت در پهنهنیز حاکی از وجود طبقات خوشه

شرقی و جنوب غربی و غرب شهرستان، کمترین احساس امنیت و نواحی مرکزی بیشترین احساس امنیت 

 ردو عملک یبرخورداررا دارند. همچنین نتایج تحلیل همبستگی نیز حاکی از اهمیت متغیرهایی مانند 

ر، بمعا ییروشنا ی، کیفیتطرح هاد یاجرا ی، تهیه واجتماع ی، سرمایهبرخوردار پلیس، شاخص پاسگاه

 یی بر احساسروستا و تجهیزات ارتباطها رسانه ی، عملکرداصل یهااز جاده روستا ، فاصلهروستا جمعیت

 باشد.امنیت روستاییان می
 

 1کریجینگ فنبندی، آماره موران، شهرستان شیروان و چرداول، احساس امنیت، پهنه :واژگان کلیدی

                                                             
 astaneali@ut.ac.irنویسنده مسئول: *
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 مقدمه

یکی از مفاهیم مهم در دنیای امروز و در بسیاری از مباحث سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

 خالقیت، فعالیت، رشد و امنیت یکی از نیازهای اساسی انسان است که زمینهموضوع و مفهوم امنیت است. 

آورد و سبب بقای هر فردی در جامعه در سطوح مختلف بالندگی را برای افراد یک جامعه به وجود می

 از بین رفته و انسـانر خـاطـ آرامش آن، شود و با نبودسیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستی می

جانشینی و تشکیل اجتماعات به شمار الیل یکگیرد. امنیت یکی از دمی را آن جای اضطراب و نگرانی

های گوناگون )سیاسی، رود و همزمان با گسترش اجتماعات و تعامالت اجتماعی، روابط متعددی در عرصهمی

 ای دیگر تحت شعاع قرار داده است. ( شکل گرفته و امنیت را به گونه...فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و

نبود  افراد، به مورد در و رضایت بدون اجباری و تصرف تعرض از مصونیت مفهوم به توانرا می امنیت

 حوادث و مرگ، بیماری، فقر خطر و تهدید بودن از مصون و آزادی و حقوق به نسبت  و بیم هراس

 (.Jones, 1999:102نمود ) تعریف بین ببرد؛ از را انسان آرامش که عاملی کل، هر در و غیرمترقبه

 ایجاد معنای به اجتماعی عینی، امنیت بعد دارد. از عینی و ذهنی بعد دو که است یمفهومامنیت 

 است. بر امنیت احساس معنای به ذهنی، امنیت بعد از و است جامعه افراد برای ایمن موقعیت و شرایط

 که کنند احساسای جامعه مردم اگر. دارد مردم ادراک و ذهنیت با مستقیمی امنیت، ارتباط اساس این

 یک عنوان به فقط را آن اول مرحله در است است، ممکن یافته کاهش یا و شده کمرنگ امنیت یپدیده

 خواهد تجلی بیرونیای پدیده عنوانبه ناخودآگاه نحو به و بعد مرحله در کنند، اما تلقی ذهنی واقعیت

 (.2: 1321یافت )حسینی نثار و قاسمی، 

کند و با ایجاد مانع ها و فضاهای عمومی، نشاط و سالمتی را در زندگی روزمره مختل میناامنیِ مکان

 ,Carmona)نماید های زیـادی را بـر جامعه تحمیل میبر سر راه رشد فرهنگی و مشارکت عمومی، هزینه

دارد و منجر به  (. ترس و ناامنی در طی زمان، تأثیرات مخرب و منفی بر کیفیت زندگی119 :2003

دارد و های اجتماعی باز میها را از فعالیتمراقبت و محافظت غیر ضروری مردم از خودشان شده و آن

دهد و در نهایت موجب کاهش و رکود کارکردهای اقتصادی اعتمادی به دیگران را افزایش مییبسطح  

 (. Doenges, 2000: 597شود )و اجتماعی جامعه می

باشد که در دوران جنگ های نزدیک مرز عراق مین و چرداول یکی از شهرستانشهرستان شیروا

است. این شهرستان قطب کشاورزی  های زیادی شدهتحمیلی، شهرها و روستاهای آن متحمل خسارت

شود و استان ایالم محسوب شده و بخش قابل توجهی از محصوالت آن از مرز مهران به عراق صادر می

 ای در اقتصاد استان دارد. دلیل تعداد و جمعیت روستایی زیاد، جایگاه ویژهبه

های امنیتی این شهرستان نسبت به سایر مناطق کشور، در وضعیت نامناسب و یا هرچند شاخص

تواند موفقیت (، اما احساس امنیت می111 :1332؛ نورایی و صیدی، 111: 1332بحرانی نیست )جربانی، 
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ویژه در بخش کشاورزی را با مشکل جدی مواجه های داخلی و خارجی بهو جذب سرمایه های توسعهطرح

 نماید. 

یک موقعیت زیستی که در بردارنده حجم متراکمی از افراد گوناگون است در صورتی  روستاها به مثابه

 قبولی ارزیابیقادر به ایفای کارکردهای ویژه خود خواهند بود که امنیت در نزد ساکنان آن در حد قابل 

ایی ی آمار فضهافنبه همین دلیل در این مطالعه سعی شد، احساس امنیت روستاییان با استفاده از شود. 

بررسی شود و برای تقویت احساس امنیت، عوامل مرتبط با آن شناسایی شوند. بر این اساس هدف مطالعه 

ن شیروان و چرداول و بررسی عوامل بندی احساس امنیت روستاییان شهرستاحاضر تحلیل فضایی و پهنه

 حاضر عبارتند از: باشد. سئواالت پژوهشی مطالعهموثر بر آن می

 ی مورد مطالعه در چه سطحی است؟احساس امنیت روستاییان در منطقه 

 توزیع فضایی احساس امنیت روستاییان در شهرستان شیروان و چرداول چگونه است؟ -

 روستاییان در شهرستان شیروان و چرداول کدامند؟ عوامل مرتبط با احساس امنیت -

 

 تحقیق یشینهپ

مطالعات انجام  ی احساس امنیت در ایران و جهان انجام شده است. عمدهمطالعات متعددی در زمینه

جنسیت بر روی زنان صورت گرفته و مطالعات  بر اساسشده بیشتر به لحاظ جغرافیایی در شهرها و 

ان ستروم و همکار احساس امنیت و یا امنیت در نواحی روستایی انجام شده است. الیندی اندکی در زمینه

یه اجتماعی بر احساس ناامنی در محله اقدام نمودند. سرماای به بررسی تأثیر در مطالعه 2113در سال 

 4111داد و حجم نمونه در آن سال شهر مالمو سوئد تشکیل می 31تا  21جمعیت آماری تحقیق را افراد 

ه ای سنجیده شدیه اجتماعی با توجه به عوامل فردی و محلهسرمانفر در نظر گرفته شد. در این مطالعه، 

و منظور از عوامل محلی، شرکت در انتخابات شهری بود. نتایج تحقیق نشان داد متغیرهای سرمایه 

 وامل تبیین کنندهین عترمهمگویان و مشارکت در انتخابات محلی، اجتماعی، خصوصیات فردی پاسخ

 (. Lindestrom et al., 2003: 542باشد )احساس امنیت جامعه آماری می

به بررسی احساس امنیت زنان در چهار روستا در کشورهای   2114 لیتل و همکارانش در سال

ای فضدار )در خانه(، زنان حاضر در گویان در سه مکان زنان خانهو نیوزیلند پرداختند. پاسخ انگلستان

و زنان شاغل )محل کار( مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد در طراحی فضای عمومی 

ین تر شود تا زنان روستایی در چنبودن فضا و کالبد توجه بیش باید به امنیت کالبدی، دوستانهعمومی 

 (. Little et al, 2005: 151–163کالبدی احساس امنیت نمایند )

در ترکیه، سعی در تبیین عوامل موثر بر احساس امنیت  2111کوس و همکاران در سال کارا

نفر از شهروندان شهری و روستایی ترکیه بود که به  1113آماری تحقیق  یشهروندان نمودند. جامعه
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صورت تصادفی انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان داد بین احساس امنیت و متغیرهای سن، تحصیالت، 

خانه، رضایت از همسایگان، اجرای قانون ارتباط مثبت و با متغیرهای جنسیت، درآمد، قربانی مالکیت 

 (. Karakus, 2010: 174–184جرم بودن، سکونت در شهر ارتباط منفی مشاهده شد )

ی جرم جنایت شهری برای زنان مسافر های داغ منطقهای به بررسی لکهشام و همکارانش در مطالعه

مالزی پرداختند. در این مطالعه نظر زنانی که از اتوبوس استفاده  1 شهری جزیره پنانگدر سه ناحیه 

گویان به ترتیب نظر پاسخ بر اساسهای حمل و نقل بررسی شد. های سرویسکردند در مورد شاخصمی

 ;Sham, 2012ین موارد  ذکر شده بودند )ترمهمهای ایستگاه بودن، راحتی و زیرساختامنیت، به موقع

417-426 .) 

سه بعد امنیت جانی، امنیت  امنیت اجتماعی افراد درای در شهر اهواز، نبوی و همکاران در مطالعه

است که ساکنین، در امنیت  بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق حـاکی از آن مالی و امنیت سیاسی مورد

ترین میزان، مربوط به امنیت سیاسی پس از آن، کم. احساس امنیت برخوردارند ترین میزانمالی از کم

حقیق های تیافته. باشدها میاحساس امنیت افراد، مربوط به امنیت جانی آن ترین میزانافراد است و بیش

زایی تأثیر بس مشارکت در تأمین امنیت بر احساس امنیت اجتماعی افراد نشان داد از یک سو گرایش به

شارکت م محرومیت نسبی عاملی است که فرد را بیشتر به طرف سدارد، و از سوی دیگر پایین بودن احسا

 (. 13-21: 1332)نبوی و همکاران،  دهددر تأمین امنیت سوق می

شهرهای  به بررسی احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان 1332آبادی و زنگنه در سال زنگی

ای احساس امنیت متوسط و باال درصد جامعه دار 31مرزی پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد  کوچک و

-درصد احساس امنیت پایین دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای عمل 12باشند و تنها می

ها، پایگاه اقتصادی و اجتماعی، اوضاع فیزیکی شهر، سرمایه اجتماعی کرد رسانهکرد نیروی انتظامی، عمل

؛ 1321زنگی آبادی و زنگنه، را تبیین نماید ) وابسته یرغمتدرصد از واریانس  24اند و جنسیت توانسته

14-41 .) 

جوانان به  اجتماعی امنیت احساس بر مؤثر عوامل ای با عنوان بررسیحسنوند و حسنوند در مطالعه

کننده احساس امنیت اجتماعی جوانان شهرستان سلسله پرداخت. نتایج رگرسیون بررسی عوامل تبیین

های ین متغیرترمهمچند متغیره نشان داد متغیرهای همبستگی اجتماعی، نگرش به پلیس و جنسیت 

 (. 41-31: 1321باشد )حسنوند و حسنوند، یرگذار بر احساس امنیت جوانان میتأث

بررسی احساس امنیت »در شهر تهران با عنوان  1333نوروزی و فوالدی سپهر در سال  مطالعهتایج ن

انجام شد، مشخص شد متغیرهای « ی شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آنساله 22اجتماعی زنان 

                                                             
1- Penang 
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وامل ع نظم اجتماعی و پایبندی مذهبی به عنوان سکونت، پایگاه اقتصادی و اجتماعی، احساس محل

 (. 122-142: 1333شوند )نوروزی و فوالدی سپهر، محسوب می تأثیرگذار بر احساس امنیت اجتماعی

تاثیر عملکرد پلیس بر احساس امنیت »ای به بررسی در مطالعه 1333تاجران و کالکى در سال 

ظاهرى ی و تافزارسختپرداختند. نتایج تحقیق نشان داد توانمندى پلیس یعنى قدرت « شهروندان تهرانى

توانمندى عملیاتى  همچنین بین دو متغیر. هاى اجتماعى ارجحیت داردبر عوامل اخالقى و فعالیت پلیس

اجتماعى پلیس  هاىهاى منظم( و فعالیتپلیس )سرعت عمل، امکانات و تجهیزات پیشرفته، و گشت

رى مشاهده شد )تاجران و )مشارکت و ارتباط بیشتر با مردم( با احساس امنیت شهروندان رابطه معنادا

 (. 411-431 :1333کالکى، 

های روان سنجی مقیاس احساس امنیت ویژگی» ای با عنواندر مطالعه 1322دالور و همکاران در سال 

های سنجی مقیاس احساس امنیت در تهران با استفاده از تحلیل عاملی اقدام به شناسایی گویه« تهران

جانی، امنیت نوامیس، امنیت اقتصاد فردی، امنیت  پنج عامل احساس امنیت نمودند. نتایج تحقیق نشان داد

: 1322دالور و همکاران، باشند )ین ابعاد احساس امنیت میترمهمعمومی و احساس امنیت اجتماعی  اقتصاد

24-11 .) 

فضاهای عمومی  جرم، خشونت و احساس امنیت در»مدیری در پژوهشی که در شهر تهران با عنوان 

مانع حضور مردم در فضای  تواندانجام داد، دریافت که جرم بیش از خشونت می 1334در سال « شهر

ها نشان داد نقش جرم در کاهش احساس امنیت بررسی همچنین. شهری و کاهش احساس امنیت گردد

 (. 11-23: 1334مدیری، )بیش از خشونت است 

 

 مبانی نظری

 مفهوم امنیت و احساس امنیت
 از رهایی ذهنی( و )امنیت ایمنی عینی(، احساس )امنیت برابر خطر در حفاظت معنای به امنیت

(. گیدنز امنیت را موقعیتی 3: 1321نثار و قاسمی، )حسینی شخصی( است هایدریافت به )اعتماد تردید

 آبادی و ترکان،داند که در آن با یک رشته خطرهای خاص مقابله یا به حداقل رسانده شده باشد )شاهمی

امنیت  است. ذهنی و درونی مفهوم یک امنیت احساس و عینی و بیرونی مفهوم یک امنیت(. 134: 1321

 برنده بین از عوامل بروز همچنین و روانی و جسمانی لحاظ فرد، به یتهدیدکننده عوامل فقدان معنای به

 شودنمی تهدید که کند احساس خود درون فرد که شودزمانی حاصل می ایمنی احساس و است نظم

 (.141: 1333)نوروزی و فوالدی سپهر، 

از ناشی س حسااین دارد. اگوناگونی د بعااست که اجتماعی ا -یشناختروانی همنیت پدیدس احساا

مختلف به اد فرو است امونی امحیط پیریرمستقیم افراد از شرایط و اوضاع و و غی مستقیم تجربه
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یط اشروز برو منیت س احسال در اختالاگونه  شک هرون تجربه کنند. بدرا  ن آنگوناگوی هارتصو

های ینههز، یکسواز جامعه در هنی و ذعینی ز ساغدغهیز دآممخاطرهی هاموقعیتاز نی ناشی انگر

دی و فرتفاوتی یبوز برو جتماعی د اعتمال در اختالد ایجاایگر با ی دسوداده و از یش افزرا اجتماعی ا

 (.42: 1321)حسنوند و حسنوند، هد دار میتهدید قررد مورا جتماعی ایگانگی م و نسجاا ،جتماعیا

انسانی، قادر خواهد  شود و در نتیجه این سرمایهاحساس امنیت، موجب اعتماد به نفس شهروندان می

ساس اح ای را ایفا نماید. در همین حالبود در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نقش شایسته

امنیت در شهروندان موجب اعتماد به کارگزاران نظام شده و امکان مشارکت هر چه بیشتر آنان را برای 

اعتمادی، رواج بدبینی، یبکمک به ایجاد امنیت فراهم خواهد کرد. متقابالً کاهش احساس امنیت باعث 

و امنیتی کشور شده و این  های اقتصادی، اجتماعی، سیاسیشایعه و عدم مشارکت و همکاری در برنامه

 ؛112: 1334، پوریرجببرای آشفتگی اجتماعی و تهدید امنیت داخلی خواهد شد ) روند بستر مناسبی

Scheider, 2003: 363 .) 

دالور و جهانتاب، . است شده تعریف متعددى یهامؤلفهامنیت، در مطالعات مختلف ابعاد و  احساس براى

احساس امنیت اقتصادى )فردى و »، «احساس امنیت جانى»چهار بعد شامل را  امنیت احساس ابعاد

کنند )دالور، جهانتاب، معرفی می« احساس امنیت اجتماعى»و « احساس امنیت ناموسى»، «عمومى(

احساس امنیت خود برای ارزیابی احساس امنیت از سه شاخص  جمالی و شایگان در مطالعه(. 31: 1321

( 114: 1321جمالی و شایگان، احساس امنیت عاطفی استفاده کردند ) جانی، احساس امنیت مالی و

همچنین حسنوند برای سنجش احساس امنیت از سه شاخص احساس امنیت مالی، جانی و اجتماعی 

(. در مجموع در اغلب مطالعات سه بعد احساس امنیت اجتماعی، 11: 1321حسنوند، استفاده نمود )

 گرفته است.  اقتصادی و جانی مورد توجه قرار

ر در حضوس از ترن، خیابادر تنهایی م هنگاس تر، تهدیداز نی اه نگرـهرگوناحساس امنیت اجتماعی 

 :1333د )نوروزی و فوالدی سپهر، شامل میشوه را غیرو به غریبهها د عتمام اعد، شبه در یژوبه ن خیابا
سرقت و دزدی و اطمینان خاطری ها و ثروت از (. احساس امنیت مالی عبارت است از تضمین دارایى42

(. احساس امنیت مالی 114 :1321جمالی و شایگان، شود )که از تأمین نیازهای مادی و مالی حاصل می

 که فرد احساس کند که مال او از تعرض مصون و در امان است. شود زمانی برقرار می

با  مقابلهدر  متشو سالی حفاظت از زندگی فرد برااحساس امنیت جانی عبارت است احساس 

(. احساس 44: 1321، و همکاراناندازد. )شیخی را به خطر می سالمتشیدات بیرونی که وجوه کیفیت تهد

شود که فرد احساس کند جان افراد از هرگونه تعرض و تهدید در امان است امنیت جانی زمانی ایجاد می

 (. 11: 1321)حسنوند، 
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 عوامل موثر بر احساس امنیت

خت عوامل مؤثر و مرتبط با احساس امنیت در افراد، تأمین امنیت اجتماعی و نظم عمومی بدون شنا

یر نخواهد شد. شناخت این عوامل در ایجاد احساس امنیت اجتماعی، از پیش پذامکاندر سطح جوامع 

در این مطالعه عوامل تبیین . استریزی جهت ارتقای سطح امنیت اجتماعی های اساسی در برنامهشرط

ی جرم، عامل محیط احساس امنیت در چهار گروه کلی شامل عامل خصوصیات فردی، عامل تجربه کننده

 گیرد. فیزیکی و عامل محیط اجتماعی مورد بررسی قرار می

 

 عامل خصوصیات فردی 

 پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد -الف
قرار  و باالی متوسط که در طبقهی پایین بیش از کسانی دهد که افرادی از طبقهمطالعات نشان می

نان کنند زیرا آتری میپذیری بیشی پایین احساس آسیبیت دارند. مردم طبقهو جنادارند، ترس از جرم 

به  های مربوطینههزپتانسیل این را دارند که در شرایط خطرناک قرار بگیرند؛ همچنین قادر به پرداخت 

 (.Rader, 2012: 135های امنیتی نیستند )یستمو سقفل 

 جنسیت افراد -ب
یت در زنان بیشتر از مردان است و جنادهد که ترس از جرم نتایج مطـالعـات نشـان می

(Scarborough, 2010: 820 در واقع جنسیت یک .)ی قوی در ترس از جرم است. به بینی کنندهیشپ

هستند  تر از مردانفیزیولوژی ضعیفاز نظر  باورند کهین به اعبارت دیگر زنان آسیب پذیرترند زیرا آنان 

 (. Rader, 2012: 135ی احتمالی محافظت کنند )و باور ندارند که بتوانند از خود در مقابل حمله

 سن افراد -ج
 ساالن استتر از جوانان و میانترس از جرم )احساس ناامنی( بیش و کودکان سالکهن در افراد

 کنند، واجدمی حاصل اجتماعى محیط از ترىبیش شود، شناختمی ترافراد بیش سن چه هرپذیری(. یبآس)

 برخــوردار ترىبیش اجتمـاعى حمــایت گردند، ازمـی ترىبیش تعــامـلىِ اىــهشبکه اجتماعى و روابط

 (.123: 1321باشند )قدرتی،  داشته بیشترى اجتماعى امنیت احساس رودمی انتظار نتیجه شوند و درمی

 نسبی محرومیت احساس -د

. برخوردارند اقتصادی( لحاظ خود )به از باالتر اقشار به نسبت تریکم امنیت احساس از غالباً فقرا

 امنیتی تدابیر توانندینم مالی توانایی عدم دلیلبه هابرشمرد. آن متعددی علل توانمی نیز امر این برای

 و حمل وسایل به بسیار وابستگی دلیلهمچنین بهآورند و  عمل به اموالشان و خود از حفاظت در را الزم

 زندگی محالتی در غالباً گیرند ومی قرار یزآممخاطره هایموقعیت در اقشار سایر از بیش عمومی نقل

جامعه، احساس  امکانات از افراد باالست این در حالی است که برخوردارى آن جرم میزان که کنندمی
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: 1321داد )حسنوند و حسنوند،  خواهد افزایش را امنیت احساس نتیجه در و همبستگى و خشنودى

13). 

 

 عامل تجربه جرم

 مستقیم جرم تجربه -الف
رم مستقیم ج . تجربهاستمتغیرهای موثر بر احساس ناامنی تجربه مستقیم جرم  نیترمهمیکی از 

شوند. در چنین حالتی احساس امنیت فرد به عنوان قربانی در معرض جنایت واقع حالتی است که فرد به

 های روحی و روانی برای قربانی شود. تواند منجر به آسیبیابد و در برخی موارد میشدت کاهش می

 هارسانهعملکرد  -ب

یر مستقیم و غیرمستقیم رسانه بر تأثموضوع رسانه و احساس امنیت از دو بعد قابل طرح است: نخست 

سرگرم کننده با  هاىاى و ساخت برنامهی، بسیج رسانهرساناطالعامنیت فردى و اجتماعى از طریق آموزش، 

: 1332یر سطح امنیت موجود و مطلوب جامعه بر کارکرد رسانه است. )پوریان، تأثموضوع امنیت و سپس 

 کنندفراهم می شهروندان براى را خبر، اطالعاتى قالب در پیرامون نجها رویدادهاى انعکاس ها بارسانه(. 113

: 1331)معتمدنژاد،  شودها میآن براى زندگى محیط تهدیدهاى وها فرصت شناخت به منجر اطالعات این که

124.) 
 

 عامل محیط فیزیکی

 گاهفضای فیزیکی سکونت -الف
برند، به لحاظ ایمن بودن محیط اطرافشان به سر میافرادی که در فضای فیزیکی و اجتماعی سالمی 

ضریب احساس امنیت باالیی را نسبت به کسانی دارند که فضای اطرافشان آکنده از اختالالت و 

حساس شود و ضریب ای در جسم و روانشان میناامنهایی است که باعث به وجود آمدن احساس نظمییب

های (. تحقیقات نشان داده شده است که گروه42: 1321دهد )زنگی آبادی و زنگنه، امنیت آنان را کاهش می

 ومحله روبه رو هستند در سطح باالتری از ترس از جرم نظمی ی که با سطح باالیی از بیو کسانخانمان یب

و رم از ج و ترسمحله در میزان خشونت  نظمییب. به نظر برونتن، اسمیت واستارگیس قرار دارندیت جنا

 .(Rader, 2012:135)یت موثر است جنا

 گاهموقعیت جغرافیایی سکونت -ب

ر باشد. یرگذاتأثتواند در ایجاد احساس امنیت گاه به خصوص برای نواحی روستایی میموقعیت سکونت

های اصلی و یا قرار گرفتن آن در مسیر روستاهای مختلف و ارتباط نزدیک با راه شبکهنزدیکی روستا به 

تواند احساس امنیت را تقویت نماید. همچنین فاصله از مرز برای نواحی مرزی که احتمال دنیای خارج می
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 یرگذارأثتتواند در احساس امنیت افراد های مجرمانه مانند قاچاق و یا حتی جنایت وجود دارد، میفعالیت

 باشد. 

 

 عامل محیط اجتماعی
 .استهای برخورداری این عامل شامل دو بخش کلیدی کنترل اجتماعی و سرمایه اجتماعی و شاخص

 و عملکرد آن( کنترل اجتماعی )نیروی انتظامی -الف

های رسمی کنترل ی کنترل اجتماعی، احساس امنیت در نتیجه اعمال و رفتارهای سازماندر نظریه

های گیرد. منظور از احساس نظارت نهادی، ارزیابی نظارت، کنترل و حضور سازماناجتماعی شکل می

ابی یباشد که شامل ارزاجتماعی می -های اقتصادیهکننده روابط اجتماعی افراد در همه حوزیمتنظدولتی 

ها و استانداری است ها، نظارت بر قیمتنظارت دادگستری، نیروی انتظامی )پلیس(، حراست سازمان

عنوان متولی برقراری امنیت در جامعه بهطور خاص نیروی انتظامی (. به133: 1321آبادی و ترکان، )شاه

امنیت  احساس ایجاد در تواندمی افراد بیرونی کنترل عنوان ابزاربه پلیس کردعملتری دارد. اهمیت ویژه

-عمل از رضایت و عمومی هاییطمح در حضور مستمربودن،  دسترس در شامل که باشد مؤثر اجتماعی

 (.33: 1332باشد )نبوی و همکاران، می کرد

 اجتماعی سرمایه -ب

به  اجتماعیی است. سرمایه اجتماعى باشد، سرمایهمی موثر امنیت احساس در که عواملى از یکى

های یتو فعالمشترک، تعامالت دوسویه  و ضوابطهای پشتیبان اجتماعی، نهادهای محلی، هنجارها شبکه

 (.42: 1321جمعی بین اعضای جامعه اشاره دارد )زنگی آبادی وزنگنه، 

 های برخورداریشاخص -ج
و همبستگی اعضاء یک  به اعتقاد بوزان، هر عامل و پدیدهای که باعث ایجاد اختالل در احساس تعلق

گروه گردد، در واقع هویت آن گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتماعی آن قلمداد 

(. در این دیدگاه، همبستگی افراد یک جامعه، عالوه بر حفظ و بقاء، نیازمند 3: 2111گردد )بوزان، می

( 31: 1334گیرد )نویدنیا، از امکانات صورت مییه برخورداری ساحمایت و تقویت نیز است که این امر در 

 ها افزایش خواهد یافت. و در نتیجه احساس امنیت آن
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 تحقیق مدل مفهومی -2شکل 

 

 شناسی تحقیقروش
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر میزان کنترل متغیرها، توصیفی و از بعد روش اجرا پیمایشی 

 .باشدیم شهرستان شیروان و چرداول میی دارای سکنه داروستاها یهکلیق، تحق یباشد. واحد آمارمی

خانوار  21یاران )در روستاهای باالی و ده ییروستا یاسالم یشورا اعضاء یهکل یزن یقتحق یآمار یجامعه

از  یضرورت آگاه یلکه به دلباشد خانوار می 21به عنوان مدیران محلی( و معتمدین روستاهای زیر 

نامه از پرسش 444انجام شد و در مجموع  یروستاها، مطالعه به صورت تمام شمار یهکل نیتاحساس ام

 یگردآور( اسکان دائم داشتند، 1321شهرستان شیروان و چرداول که در زمان تحقیق ) یروستا 111

 شد. 

 ینامه طراحشد. پرسش یگردآور یآمار نامه بسته از جامعهاستفاده از پرسش اب یازمورد ن هایداده

 یبرخوردار یبندسطح برایروستا ) یادار یکارکردهایان، گوپاسخ یشده شامل پنج بخش اطالعات فرد

کرد پاسگاه نیروی و احساس امنیت و رضایت از عمل اجتماعیانسجام ی، اجتماع ییهروستاها(، سرما

 ایینهگزصورت پنجو به یکرتل یفبود که سؤاالت در قالب طهای رادیویی و تلویزیونی و رسانهانتظامی 

 ادهبا استفمتغیر وابسته )احساس امنیت( در سه بعد احساس امنیت اجتماعی، مالی و جانی شد.  یطراح

ین برخی متغیرهای مستقل دیگر تحقیق مانند بر ااز سه گویه در طیف لیکرت ارزیابی گردید. عالوه 

ی طرح هادی و درصد اجرای طرح هادی از اطالعات بنیاد مسکن استان برای روستاهای مورد تهیه
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 یرقومهای های اصلی از نقشهمطالعه استخراج شد. همچنین برای سنجش فاصله از مرز، فاصله از جاده

 استفاده شد.  ARC GISافزار طرح آمایش سرزمین استان در نرم شده

ها و استانداری ایالم و یک کمک گروه کارشناسان امور روستایی فرماندارینامه با روایی صوری پرسش

یید واقع شد. همچنین پایایی تأآزمون مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصالحاتی مورد مرحله پیش

 SPSSافزار نامه با استفاده از آزمون کرونباخ آلفا در نرمسرمایه اجتماعی، احساس امنیت پرسش مقیاس

 در حد خوب مورد تأیید قرار گرفت.  13/1و  13/1ترتیب مورد ارزیابی قرار گرفت که ضرایب محاسبه شده به

افزار های فضایی، اطالعات گردآوری شده به نرمبندی فضایی احساس امنیت و انجام تحلیلبرای پهنه

ARC GIS های همبستگی و رگرسیون در محیط منتقل شد. همچنین تحلیلSPSS  .صورت گرفت 

بندی فضایی احساس امنیت های مطلوب و نامطلوب و سطحدر این مطالعه برای شناسایی خوشه

𝐺𝑖اجتماعی از آمار 
𝐺𝑖مقدار استفاده شد.  ∗

کند که آیا نقطه مورد نظر برای هر نقطه یا ناحیه مشخص می ∗

مقادیر باالتر )برای مقادر مثبت  به صورت معنا داری از نظر آماری در کنار سایر نقاط که همگی دارای

𝐺𝑖
𝐺𝑖تر )برای مقادیر منفی ( یا پایین∗

 :1333متکان و همکاران، ( از میانگین هستند، قرار دارد یا خیر؟ )∗

𝐺𝑖آماره  1گتیس و اُرد(. 2
ها نواحی با مقادیر مشابه یا های محلی که در آنرا برای شناسایی خوشه ∗

 Arcافزار اند مطابق رابطه زیر معرفی نمودند که در نرمتر از میانگین در کنار یکدیگر قرار گرفتهپایین

Gis گیرد:صورت می 2های داغبا عنوان تحت لکه 

 
𝐺𝑖که در آن 

ها، تعداد نمونه nانحراف معیار مقادیر نواحی،  sام، i برای پلیگون  Getisمقدار شاخص  ∗

𝑥𝑗  مقدار متغیر در ناحیهj ،𝑥  میانگین متغیر در کلیه نواحی و𝑤𝑖𝑗  وزن به کار رفته برای مقایسه دو

 است.  jو  iناحیه 

 (krigingیابی به روش کریجینگ )یانمبندی احساس امنیت از روش در بخش دیگر برای پهنه

بر احساس امنیت، با توجه به حجم زیاد متغیرهای احتمالی استفاده شد. همچنین برای تبیین عوامل موثر 

ای هاثرگذار بر متغیر وابسته، محاسبات آماری در دو گام صورت گرفت. در گام اول روابط و همبستگی

دوگانه بین متغیر وابسته و عوامل احتمالی اثرگذار بررسی گردید و متغیرهای دارای ضریب همبستگی 

رو برای بررسی ارتباط عوامل مرتبط با یک درصد شناسایی و غربال شد. از ایندار در سطح پنج و معنی

                                                             
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 

 بر متغیر وابسته بررسی شد.  شدهغربالیر متغیرهای تأثگام بعد با استفاده از رگرسیون چندگانه، 

 

رو تحقیق قلم  

با وسعت حدود باشد. این شهرستان قلمرو تحقیق حاضر روستاهای شهرستان شیروان و چرداول می

را به خود اختصاص داده است. این  ایالم درصد مساحت استان 1/11کیلومتر مربع معادل  2231

از لرستان و از غرب به  شهرستان گیالنغرب، از شرق به استان شهرستان از شمال به استان کرمانشاه،

دهستان و  3بخش،  3مرکز شهری، 4جنوب به شهرستان ایالم محدود شده است. این شهرستان دارای 

نفر می باشد که  44441جمعیت روستایی شهرستان شیروانچرداول،  آبادی دارای سکنه است. 231

 (.42 ؛1321)حاصلی و همکاران،  درصد از جمعیت شهرستان را به خود اختصاص داده است 3/14

 

 های تحقیقافتهی

 توصیف احساس امنیت 
( 1-4 بازه)در 41/2ی مورد مطالعه نتایج تحقیق میانگین متغیر احساس امنیت در منطقه براساس

درصد از روستاهای مورد  1/24دهد گویان در این مورد نیز نشان میمحاسبه شد و توزیع نظرات پاسخ

درصد احساس امنیت خیلی  1/24درصد پایین و  4/22متوسط، درصد  3/22مطالعه، احساس امنیت باال، 

باشد. به ی آماری مورد مطالعه متوسط و پایین میپایین دارند. به عبارت دیگر احساس امنیت جامعه

 از آزمون تجزیه واریانس یک های شهرستانمنظور مقایسه میانگین احساس امنیت در سطح دهستان

باشد و نتایج آزمون دار می، معنیFمحاسبه شده برای  sigن داد مقدار استفاده شد. نتایج نشا 1طرفه

های لومار، ( نشان داد در مجموع دو گروه شناسایی شد. گروه اول شامل دهستانDuncanتعقیبی دانکن )

یالن، کارزان، شباب و هل، زنگوانهای آباد با میانگین احساس امنیت پایین و دهستانزردالن، آسمان

بیجنوند با میانگین احساس امنیت باالتر در گروه دوم قرار گرفتند. در این میان دهستان لومار با میانگین 

1احساس امنیت 

2
 در بهترین وضعیت قرار گرفتند. 12/3ترین و دهستان بیجنوند با میانگین کم  

 
  

                                                             
1 - ANOVA 
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 سطح شهرستان شیروان و چرداول در یعموموضعیت احساس امنیت  -2جدول 

 درصد تراکمی درصد فراوانی گزینه

1/24 41 خیلی بد  1/24  

4/22 42 بد  1/43  

3/22 31 متوسط  2/14  

1/24 41 خوب  111 

 111 1 1 خیلی خوب

 

های شهرستان شیروان و چرداولمقایسه میانگین احساس امنیت به تفکیک دهستان -1جدول   

 تعداد روستا دهستان
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

  2111 31 لومار

  2111 11 زردالن

  2113 11 آسمان آباد

 2121 2121 14 زنگوان

 2124 2124 24 هلیالن

 2131 2131 14 کارزان

 2112 2112 13 شباب

 3112  43 بیجنوند
 

 تحلیل فضایی احساس امنیت
تنها به بررسی اختالف میانگین احساس امنیت در  طرفه ی واریانس یککه آزمون تجزیهنظر به این

گیرد. تر در نظر نمیپردازد و تغییرات فضایی متغیر را در سطوح پایینمی های شهرستانسطح دهستان

𝐺𝑖های موران و بندی فضایی متغیر مورد بررسی از آزمونبندی و خوشهبرای سطح
نتایج استفاده شد.  ∗

های مربوط به شاخص احساس امنیت در سطح که به طور کلی توزیع ارزشدهد تحلیل موران نشان می

دار در های مشابه به صورت معنیای است. به عبارت دیگر نواحی دارای ارزششهرستان به صورت خوشه

 (. 3اند )جدول مجاورت یکدیگر قرار گرفته
 

 مطالعهشاخص موران برای متغیر احساس امنیت در شهرستان مورد  -9جدول 

 Moran's Index Z P-value متغیر
243/1 احساس امنیت  113/14  111/1  
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𝐺𝑖های باال یا پایین از شاخص های مکانی با ارزشبرای شناسایی محدوده و موقعیت خوشه
استفاده  ∗

𝐺𝑖شد. آماره 
 تربزرگدار از نظر آماری، هرچه امتیاز مثبت و معنی Z ازیامتاست. برای  Zنوعی امتیاز  ∗

 Zدهند و برعکس برای امتیاز بندی شده و لکه داغ تشکیل میباشد، مقادیر باال به میزان زیادی خوشه

بندی شدیدتر مقادیر باشد به معنای خوشه ترکوچک Zدار از نظر آماری، هر چه امتیاز منفی و معنی

دهد نتایج این تحلیل نشان می(. 14: 1321دهد )عسگری، های سرد را نشان میپایین خواهد بود و لکه

های سرد در شمال شرق )دهستان زردالن تر از میانگین یا لکههای پایین( که نواحی دارای ارزش2)شکل

های مرکزی های باالتر از میانگین در بخشاند و نواحی دارای ارزشو لومار( به طور عمده پراکنده شده

 اند. نوند و شباب قرار گرفتههای بیجشهرستان در به طور عمده در دهستان

 

 
 های داغ احساس امنیت در شهرستان شیروان و چرداولنقشه لکه -1شکل 

 

𝐺𝑖نظر به اینکه در تحلیل 
های سرد و داغ احساس امنیت تنها برای نقاط محاسبه شده است، از لکه ∗

بندی و شناسایی احساس امنیت در نواحی مختلف شهرستان استفاده ی کریجینگ برای پهنهابیانیم فن

های بیجنوند و شباب های داغ در دهستاندرج شده است. در این نقشه نیز لکه 3شد که نتیجه در شکل 

ای هواقع شده است و دارای احساس امنیت باالتری نسبت به سایر نواحی شهرستان هستند و برعکس لکه

 تر در شرق و جنوب غربی شهرستان قرار دارد. سرد و یا نواحی دارای احساس امنیت پایین

 



 552                                          عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر تبریز با استفاده از مدل هدانیکبررسی 

 
 یابی احساس امنیت در منطقه مورد مطالعه به روش کریجینگمیاننقشه  -9شکل 

 

 تبیین احساس امنیت
غییرات بر تیرگذار تأثیق چهار عامل عمده تحق یمفهومی تحقیق و نیز مدل در بررسی منابع و پیشینه

های تحقیق مورد ارزیابی قرار بر اساس دادهاحساس امنیت شناسایی شد که در این بخش مدل مفهومی 

آماری  یها مورد استفاده قرار نگرفت. زیرا جامعهگرفت. در این مطالعه بخشی از خصوصیات فردی در تحلیل

شدند که به ن روستاها محسوب می، دهیاران و معتمدیروستا یاسالمی شورا یاعضامورد بررسی شامل 

سال قرار داشتند و دارای پایگاه اجتماعی و  44تا  41طور غالب مردانی بودند که از نظر سنی در بازه 

استفاده  ها مورددلیل تشابه متغیرهای فردی، در تحلیلباشند. لذا بهاقتصادی قابل توجه در روستای خود می

 قرار نگرفتند. 

 4بین متغیر وابسته و عوامل تبیین کننده به تفکیک عوامل مختلف در جدول  نتایج تحقیق روابط

درج شده است. نتایج تحقیق در خصوص محیط اجتماعی حاکی از آن است که متغیرهای برخورداری از 

دار پاسگاه پلیس، عملکرد پلیس، شاخص برخورداری روستا و سرمایه اجتماعی دارای ارتباط مثبت و معنی

یر باشد. در این گروه متغدار از نظر آماری میی پاسگاه پلیس از روستا دارای ارتباط منفی و معنیو فاصله

 دار با متغیر وابسته بود. ارتباط معنی فاقد یقومانسجام 
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باشند و سایر روستاها نیز تحت پوشش روستا دارای پاسگاه پلیس می 21 نتایج مطالعه بر اساس
کیلومتر محاسبه  12/4ی این روستاها روستایی قرار دارند که میانگین فاصلههای پلیس شهری و پاسگاه

ری تشد و عالمت مثبت ضریب این متغیر حاکی از آن است که در روستاهایی که روستاییان رضایت بیش
، احساس امنیت نیز باالتری وجود دارد. اندداشتهکرد پلیس در ایجاد امنیت و برخورد با مجرمان از عمل

به عنوان متولیان برقراری نظم و امنیت امری طبیعی و بدیهی است که نتایج تحقیق و  یر این پاسگاهتأث
 باشند. ( موید این موضوع می1333کالکى ) ی تاجران ونیز مطالعه

ها به مسائل و مشکالت مردم و های دولتی و توجه آنسرمایه اجتماعی و اعتماد به نقش سازمان
شود. این ی حل مشکالتشان از جمله امنیت، باعث احساس آرامش خیال و امنیت میها براتالش آن

نژاد ی ساروخانی و هاشمتوان به مطالعهیید شده است که از آن جمله میتأنتیجه نیز در مطالعات متعددی 
 ( اشاره کرد.1321آبادی و ترکان )(؛ شاه1321آبادی و زنگنه )(؛ زنگی1321)

های عمرانی گر برخورداری روستا از زیرساختکه نشان« شاخص برخورداری»وه همچنین در این گر
های آموزشی، درمانی، ارتباطی، رفاهی )آب، برق و گاز( و غیره در روستا است، ارتباط و خدمات زیرساخت

داری با احساس امنیت نشان داد. به عبارت دیگر ساکنین روستاهای برخوردارتر دارای مثبت و معنی
ای با مبانی نظری نیز انطباق دارد. به اعتقاد بوزان، باشد. چنین نتیجهاس امنیت باالتری میاحس

 یهیهمبستگی افراد یک جامعه، عالوه بر حفظ و بقاء، نیازمند حمایت و تقویت نیز است که این امر در سا
ختلفی چون، آموزش، م اتگیرد. به میزانی که افراد جامعه از امکانبرخورداری از امکانات صورت می

 یگبستو دل افزایش یافتهای ، احساس خشنودی از تعلق به چنین جامعهشوندمند رفاه بهره و بهداشت
. ها افزایش خواهد یافت( و در نتیجه احساس امنیت آن 31 :1334)نویدنیا،  شودمیها تقویت میان آن

یرا ا بر احساس امنیت را نیز تفسیر کرد. زیر مثبت متغیر جمعیت روستتأثین اساس نیز بتوان بر اشاید 
تر هستند و ی نسبت به روستاهای کوچکترمناسبهای تر دارای زیرساختمعموالً روستاهای بزرگ

 باشد. تر میپایداری روستا و نیز دوام اقامت در چنین روستاهایی بیش از روستاهای کوچک
رهای درصد اجرای طرح هادی، جمعیت روستا، نتایج حاکی از آن است متغی« عامل فیزیکی»در گروه 

باشند. در این گروه دار از نظر آماری با احساس امنیت میو تهیه طرح هادی دارای ارتباط مثبت و معنی
بین متغیر وابسته تحقیق و متغیرهای کیفیت روشنایی معابر، تراکم جمعیت منطقه، فاصله از مرز و 

توان گفت در روستاهایی ین میبر اداری مشاهده نشد. تباط معنیکیفیت راه روستایی از نظر آماری ار
ی آماری مورد مطالعه در آن ی به میزان بیشتری اجرا شده است، احساس امنیت جامعهطرح هادکه 

های معابر ای به دلیل تعریض معابر اصلی روستا و کاهش پیچ و خمتر بوده است. شاید چنین نتیجهبیش
ها به خصوص در تاریکی هوا و شب را یعمومباشد که ترس از حضور در فضاهای در اجرای طرح هادی 

های هادی باعث افزایش ضریب دسترسی پذیری کالبدی، دهد. به عبارت دیگر اجرای طرحکاهش می
دسترسی پذیری بصری و دسترسی پذیری نمادین و در نتیجه افزایش احساس امنیت در روستاییان 
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( نیز 2114)1( و لیتل و همکاران1333( و بمانیان و محمدنژاد )1334مطالعات مدیری )شود. نتایج می
 . استاحساس امنیت  بر یعمومیر کالبد و طراحی فضاهای تأثمویید 

 

 احساس امنیت با عوامل تبیین کننده آنابطه ر -4جدول 

 مقیاس نام متغیر
نوع ضریب 
 همبستگی

مقدار ضریب 
 همبستگی

سطح 
 داریمعنی

 محیط اجتماعی
 11/1 243/1** اسپیرمن ترتیبی برخورداری از پاسگاه پلیس

 123/1 144/1* اسپیرمن ترتیبی عملکرد پاسگاه

 144/1 -231/1* پیرسون نسبی فاصله از پاسگاه پلیس
 11/1 112/1** پیرسون ایفاصله شاخص برخورداری

 ns 112/1 143/1 پیرسون ایفاصله انسجام قومی

 131/1 211/1* پیرسون ایفاصله اجتماعیسرمایه 

 محیط فیزیکی

 11/1 443/1** پیرسون نسبی درصد اجرای طرح هادی

 124/1 221/1 * اسپیرمن ترتیبی معابرکیفیت روشنایی 

 ns 123/1 141/1 پیرسون نسبی تراکم جمعیت منطقه

 11/1 423/1** پیرسون نسبی جمعیت روستا

 ns 144/1- 434/1 پیرسون نسبی فاصله از مرز

 121/1 -211/1* پیرسون نسبی های اصلیفاصله از جاده

 11/1 323/1** اسپیرمن ترتیبی تهیه طرح هادی

 ns 114/1- 421/1 اسپیرمن ترتیبی کیفیت راه روستایی

 تجربه جرم
 ns 143/1- 143/1 اسپیرمن ترتیبی تجربه غیرمستقیم جرم )درگیری در روستا(

 ns 113/1 124/1 اسپیرمن ترتیبی )دسترسی به روزنامه(ارتباطات روستا 

 112/1 134/1* اسپیرمن ترتیبی ها )رادیو(عملکرد رسانه

 ns 114/1 124/1 اسپیرمن ترتیبی ها )شبکه یک(عملکرد رسانه

 ns 114/1 131/1 اسپیرمن ترتیبی ها )شبکه دو(عملکرد رسانه

 131/1 114/1* اسپیرمن ترتیبی ها )شبکه سه(عملکرد رسانه

 ns 134/1 214/1 اسپیرمن ترتیبی ها )شبکه چهار(عملکرد رسانه

 111/1 143/1* اسپیرمن ترتیبی ها )شبکه استانی(عملکرد رسانه

 ns 112/1 122/1 اسپیرمن ترتیبی ها )ایرانسل(عملکرد رسانه

 ns 141/1 323/1 اسپیرمن ترتیبی ها )همراه اول(عملکرد رسانه

 11/1 424/1** اسپیرمن ترتیبی ارتباطات روستا )برخورداری از تلفن(

 114/1 211/1* اسپیرمن ترتیبی (روستاییICTارتباطات روستا )برخورداری از 

 درصد یکسطوح پنج درصد و  رددار ی، معنمعنیی، به ترتیب ب**، *، nsهای تحقیق     منبع: یافته

                                                             
1- Little et al, 2005; 151–163 
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متغیر احساس امنیت و متغیرهای رضایت روستاییان از کیفیت ی جرم، بین در گروه عامل تجربه

ی استانی تلویزیون و نیز برخورداری از ی سوم و شبکهارتباط رادیویی در روستا، کیفیت پخش شبکه

ی غیرمستقیم جرم و مشاهده درگیری روستایی، ارتباط مستقیم و متغیر تجربه ICTتلفن ثابت و مرکز 

ها در روستا احساس ها و نزاعمشاهده شد. به عبارت دیگر با افزایش درگیریدر روستا ارتباط منفی 

 یابد. امنیت روستاییان کاهش می

خش کنند و کیفیت پبه عبارت دیگر در روستاهایی که روستاییان امواج رادیویی بهتری دریافت می

روستایی  ICTت و مرکز ی استانی تلویزیون مناسب است و برخوردار از تلفن ثابی سوم و شبکهشبکه

ها و ارتباط جمعی به عنوان هستند، احساس امنیت باالتری وجود دارد. به اعتقاد کارشناسان رسانه

( و 1332روانی جامعه را تلطیف نمایند. نتایج مطالعات پوریان ) توانند جومالن آرامش و امنیت میحا

  باشند.نیز موید این امر می (1333زنگی آبادی و زنگنه )

تواند ها و نزاع بین روستاییان میی درگیریو مشاهده« تجربه غیر مستقیم جرم»از طرف دیگر 

و  روستا یاسالمشوراهای  برداشت فرد از امنیت در سطح روستا را کاهش دهد و در این میان اعضاء

تا آخرین اخبار روسدهیاران و نیز معتمدین به دلیل جایگاه رهبری و مدیریتی در روستا معموالً در جریان 

تواند بر نظر و احساسشان از امنیت در ها هستند و این عامل میها و کشمکشو به خصوص درگیری

 یرگذار باشد. تأثروستا 

 

 گیرینتیجه
 بسا و چه جامعه آن در امنیت احساس که است امنیت در یک جامعه به همان اندازه مهم وجود

 میزان به بستگی جامعه فرد در هایواکنش که است زیرا امنیت وجوداز  ترمهم جامعه در امنیت احساس

نداشته  وجود جامعه در فرد، امنیت از نظر که زمانی تا اساس این دارد. بر امنیت از ادراک او و دریافت

کرد. هرچند ممکن است ارتباط مستقیمی بین امنیت عینی و ذهنی  نخواهد نیز امنیت احساس باشد،

ی نواحی روستایی به خصوص یر مستقیمی بر توسعهتأثتواند وجود ندارد، اما فقدان احساس امنیت می

بندی گذاران برای تولید نماید. این مطالعه باهدف تحلیل فضایی و پهنهی کشاورزان و سرمایهانگیزه

 اسایی عوامل مرتبط با آن در روستاهای شهرستان شیروان و چرداول به اجرا درآمد. احساس امنیت و شن

نتایج تحقیق حاکی از آن است احساس امنیت روستاییان در سطح شهرستان متوسط و پایین است 

تحلیل  یجنتاکه ینحوبهدار وجود دارد های شهرستان اختالف معنیو میانگین این متغیر در بین دهستان

ای هبرای مقایسه میانگین احساس امنیت در دهستان طرفه یی نیز نتایج تجزیه واریانس یکفضا

یید نمود. به عبارت دیگر تغییرات احساس امنیت در روستاهای شهرستان مورد مطالعه تأشهرستان را نیز 

بندی به روش ه( و نیز پهنhot spotهای داغ )نتایج تحلیل لکه بر اساسبا تغییرات فضایی ارتباط دارد. 
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کریجینگ نواحی شمال شرق و جنوب غرب و غرب شهرستان دارای کمترین و نقاط مرکزی شهرستان 

باشد که تا حد زیادی ناشی از کاهش تراکم جمعیت، کاهش دارای بهترین وضعیت احساس امنیت می

و رفاهی و نیز های عمرانی شاخص برخورداری و محرومیت روستاها در دسترسی به امکانات و زیرساخت

باشد. همچنین نتایج همبستگی حاکی از اهمیت متغیرهایی مانند های پلیس میکمبود ایستگاه

 ی، کیفیتطرح هاد یاجرای، اجتماع ی، سرمایهبرخوردار پلیس، شاخص پاسگاه کردو عمل یبرخوردار

و تجهیزات ها رسانه کردی، عملطرح هاد ی، تهیهاصل یهااز جاده ، فاصلهروستا بر، جمعیتمعا ییروشنا

های تحقیق، برای ارتقاء سطح احساس امنیت در یت به نتایج و یافتهبا عنایی است. روستا ارتباط

 شود:روستاهای شهرستان نکات زیر پیشنهاد می

لویزیونی های تهای تحقیق کیفیت دریافت امواج رادیویی و نیز دریافت تصویر شبکهیافته بر اساس

آبادی و زنگنه زنگی(، 1331معتمدنژاد )(، 1332پوریان )ا احساس امنیت نشان داد. ارتباط مثبتی ب

که نظر به اینای رسیدند. ( نیز در مطالعات خود به نتایج مشابه1321ی و همکاران )ضراب( و 1321)

های داخلی و حتی دسترسی ی مورد مطالعه در استانی مرزی واقع شده است، پوشش مناسب رسانهمنطقه

مناسب به نشریات داخلی، احساس تعلق مکانی روستاییان و نیز اقتدار نظام در نواحی مرزی را افزایش 

شود، نهاد میبخش در جامعه کمک نماید. لذا پیش تواند در ایجاد جو روانی مثبت و آرامشمیدهد و می

لی در های محها به خصوص برنامهضمن تقویت امواج رادیویی و تلویزیونی در این مناطق، کیفیت برنامه

 ریق ارائهها از طجهت جذب مخاطبین بیشتر نیز متناسب با نیاز روستاییان بهبود یابد. عالوه بر آن رسانه

 رگذاریتأثاهش جرم و افزایش احساس امنیت توانند در کامنیتی و آموزش روستاییان می کارهایراه

 باشند.

 ها در ایجاد احساس امنیتکرد آنهای پلیس و نیز عملمثبت پاسگاه ریتأثهای تحقیق یکی از یافته

(، 1332آبادی و زنگنه )(، زنگی1332(، نبوی و همکاران )1321آبادی و ترکان )باشد. نتایج مطالعات شاهمی

باشد. هرچند تعدد و پراکنش های تحقیق می( نیز موید یافته1333( و تاجران و کالکى )1321حسنوند )

روستاها را  همهروستاهای شهرستان و محدودیت امکانات و اعتبارات، امکان استقرار ایستگاه پلیس در 

مواد غذایی در  عنوان مراکز راهبردی تولید)به یسازد اما برقراری امنیت در نواحی روستایمی رممکنیغ

امنیت  های روستاییان،نتایج تحقیق یکی از دل نگرانی بر اساسی نیروی انتظامی است. زیرا جامعه( وظیفه

ای هباشد و کمبود پاسگاهدام و احشام و نیز تجهیزات کشاورزی مستقر در مزارع کشاورزی )موتور آب( می

منفی بر احساس  ریتأثتواند کیلومتر می 12/4ی دسترسی فاصلهرستان با میانگین پلیس در روستاهای شه

با سارقان،  پلیس برخورد قاطعهای پلیس از یک سو و یابی مناسب پاسگاهامنیت روستاییان بگذارد. لذا مکان

ذهنی و عینی امنیت اجتماعی  ارتقاءتواند در می از سوی دیگر اوباش و برهم زنندگان نظم و امنیت مردم

 کمک کند.
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باشد. در این زمینه، نیروی پذیر نمیها امکانافزایش امنیت بدون حضور مردم و جلب مشارکت آن

ها و ارتقای امنیت ها در افزایش نظارتآن داوطلبانههای مردمی و تواند از پتانسیل مشارکتانتظامی می

اجتماعی و افزایش انسجام و  هیسرماهای مردمی باعث ارتقای در جامعه استفاده نماید. جلب مشارکت

 تقویت کند. آندر  راتواند حس امنیت اعتماد اجتماعی در روستا شده و در نهایت می

های آموزشی، درمانی، ارتباطی، زیرساختهای مناسب )برخورداری روستاییان از امکانات و زیرساخت

تواند به رفاهی مانند آب، برق و گاز و... (، یکی از حقوق اساسی همه شهروندان است که فقدان آن می

ی اجتماعی و اعتماد بین روستاییان حس محرومیت و تبعیض بین نواحی مختلف و کاهش سرمایه جادیا

( موید اهمیت شاخص 1334) نویدنیاجر شود. مطالعات و دولت و به تبع آن کاهش احساس امنیت من

ریزی منسجم برای ارتقای ه جدی و برنامهرو توجاز این باشد.ساس امنیت میبرخورداری در بهبود اح

راهکارهای برای ارتقای احساس امنیت  نیترمهمتواند یکی از ی روستایی میهای توسعهعادالنه شاخص

 در نواحی روستایی باشد. 

ویژه معابر روستا و ایجاد روشنایی مناسب بهزایش دسترسی و زاویه دید مناسب فضاهای عمومی اف

تواند هم امنیت عینی و هم احساس امنیت را تقویت نماید. مطالعات متعدد در این زمینه در شب می

به  توانباشد که از آن جمله میکالبد و طراحی کالبدی بر احساس امنیت شهروندان می ریتأثحاکی از 

های هادی بعد از انقالب برای ( اشاره کرد. تهیه و اجرای طرح2112) 1( و رادِر1321آبادی و زنگنه )نگیز

در  ان داددهی کالبدی نواحی روستایی در دستور کار قرار گرفته است و نتایج تحقیق نیز نشسامان

انجام شده است، احساس امنیت باالتری نیز وجود دارد. لذا  ترکاملروستاهایی که اجرای طرح هادی 

گیری های هادی روستایی، در طراحی فضاهای عمومی، اصول پیششود ضمن تکمیل طرحپیشنهاد می

 از جرم نیز مورد توجه قرار گیرد. 
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