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چكيده
  امنيت پيش زمينه يك اجتماع سالم و احساس امنيت بستر ساز توسعه جوامع 
انساني است و سعادت يك اجتماع در گرو حفظ و بقاء امنيت و احساس ناشي 
از  امنيت  احساس  مستلزم  عمومي شهر  فضاي  در  مردم   است. حضور  آن  از 
سوي آنان است. يكي از مهمترين عوامل تهديد كننده حضور مردم در فضاهاي 
عمومي، ترس يا احساس ناامني )احساس عدم امنيت( است. در تحقيق از نمونه 
گيری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. در داخل ناحيه شهروندان به طور 
تصادفی ساده انتخاب شدند و در مرحله دوم در داخل مناطق شهر جديد اشتهارد 
گيری  نمونه  جهت  محالتی  تناسب  به  منطقه  هر  محالت  تعداد  به  توجه  با 
انتخاب شدند. براي سنجش پايايي ابزار سنجش از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده 
با  امنيت در شهرهاي جديد  براي سنجش احساس  آلفاي كرونباخ  شده است. 
تعداد 50 گويه )a=0.94( به دست آمد. جهت اعتبار گويه هاي به دست آمده و 
به كار گرفته شده در تحقيق در سنجش احساس امنيت، از اعتبار صوري استفاده 
شده است. و به منظور توصيف و تحليل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده 
از آزمون هاي ضريب همبستگي پيرسون، تحليل واريانس، تفاوت ميانگين  و 
ها )t.test( و رگرسيون چند متغيره استفاده شده است. انتظار می رفت اشتهارد 
انتظار  اين  و  باشد  امنيتی  اساسی  مولفه های  واجد  عنوان يك شهر جديد  به 
خود از آنجا مايه می گرفت كه شهر جديد بر اساس برنامه ريزی همه جانبه 
و با لحاظ معيارهای مورد نظر ساخته می شود و تكوين و رشد می يابد. نتايج 
تحقيق نشان می دهد انتظار فوق چندان برآورده نشده است كه می تواند متاثر 
از شرايط اجتماعی كل جامعه و مهاجرپذيري شهر باشد. نتايج تحقيق نشانگر آن 
است كه بين احساس امنيت و شاخص هايي همچون سرمايه اجتماعي، عملكرد 
رسانه ها،نقش نيروي انتظامي، پايگاه اجتماعي افراد رابطه معناداري وجود دارد، 

بنابراين تمامي فرضيه هاي تحقيق تاييد گرديده است.
واژگان كليدي: شهرهاي جديد، اشتهارد، احساس امنيت، امنيت شهروندي، 

امنيت ارزشي، اقتصادي. 
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 New security concept in urban studies from
the viewpoint of the new city Eshtehard

Security, Background of healthy community 
any sense of security, development and pros-
perity of human societies and the survival of a 
community depends on maintaining the security 
and sense of it. The city requires people in public 
space are safe from them. One of the most im-
portant factors threatening the people in public 
spaces, fear or feeling of insecurity; Study se-
curity issues were considered in this city where 
one would expect Eshtehard as a new city the 
basic component is eligible security and its ex-
pectation that the funds were The new city of a 
place is defined in terms Based on the compre-
hensive plan and the criteria required to be made 
And will develop and grow. The results show 
the above is not expected to meet this could be 
influenced by the social conditions of the whole 
community and migrant vulnerability. The re-
sults indicate that Between feeling safe and in-
dicators such as Social capital, performance me-
dia, the police, social status, so all people have 
a meaningful relationship has been confirmed by 
research hypotheses.
Keywords: new city, Eshtehard, security (social 
security, economy, values, political, environ-
mental and national security), feel safe
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مقدمه
مقوله امنيت و احساس امنيت در نزد شهروندان يك 

شهر از دو جنبه واجد اهميت است:

- اول آنكه شهر به مثابه يك موقعيت زيستی كه در 
در  است  گوناگون  افراد  از  متراكمی  حجم  دارنده  بر 
ويژه خود خواهد  كاركردهای  ايفای  به  قادر  صورتی 
گرديد كه امنيت در نزد ساكنان آن در حد قابل قبولی 

ارزيابی شود. 
- دوم آنكه با توجه به شهر نشين بودن )و يا شدن( 
اكثريت مردم در سراسر جهان، مقوله امنيت در شهر 
همچون  ای  عمده  و  كليدی  موضوعات  با  پيوند  در 
امنيت ملی قرار می گيرد و لذا واجد اهميت می شود. 

آن  بر  موثر  عوامل  و  امنيت  تنها  نه  اساس،  اين  بر 
مكانی  و  زمانی  مقطع  يك  در  آن  خاص  شرايط  و 
از  كمتر  يا  فزونتر  امنيت  احساس  بلكه  مشخص، 
امنيت واقعی در شهر است و به عبارتی ديگر، ميان 
امر بالفعل و امر ذهنی تطابق وجود ندارد. از اين منظر 
می توان مدعی شد كه مقوله احساس امنيت اگر چه 
امنيت در يك شهر است  از شرايط و وضعيت  متاثر 
لذا سنجش  قابل توجه تر است و  اما دارای اهميتی 
چگونگی احساس امنيت در ميان ساكنان يك منطقه 
به جهاتی عديده بايد مورد توجه قرار گيرد. در واقع 
بايد  ريزی شهری  برنامه  فرايند  توان گفت كل  می 
يك  مثابه  به  را  شهروندان  امنيت  احساس  مسئله 
توجه  بر حيات شهر مورد  تاثير گذار  و  مولفه حياتی 
حداقل  كه  جديد  شهرهای  ميان  اين  در  دهد.  قرار 
بطور نظری بنا بوده است كه بر طبق معيارهای علمی 
مورد تاييد علوم مرتبط با شهر )از برنامه ريزي شهري 
گرفته تا معماری( سامان گيرند، وضعيتی جالب توجه 
تر برای مطالعه دارند، چه اين قبيل شهرها و بر اساس 
برنامه ريزی همه جانبه احداث گرديده اند و لذا انتظار 
آن است كه احساس امنيت در آنها به عنوان پارامتر 
كنترل شده و مورد توجه در جريان ساخت شهر، در 
راستا،  اين  در  باشد.  شده  لحاظ  جهات  و  ابعاد  همه 

درباره  اختصار  به  ابتدا  تا  اينجا كوشش می شود  در 
بيان شود  بنديهای آن نكاتی  امنيت و تقسيم  مقوله 
و سپس با تمركز بر شهرهای جديد، نتايج حاصل از 

يك پژوهش مرتبط عرضه گردد.
 

بيان مساله و ضرورت تحقيق
از شاخص هاي كيفيت  امنيت يكي  مفهوم احساس 
از  اجتماعي  هاي  آسيب  و  است  شهرها  در  زندگي 
مي  شمار  به  امنيت  مختلف  هاي  پيامد  مهمترين 
اگر  الين مي گويد:  )عظيمي، 1381، ص 22(.  روند 
مردم فضايي را به دليل عدم راحتي و يا ترس استفاده 
از  يكي  است.  رفته  بين  از  عمومي  عرصه  نكنند، 
فضا  در  مردم  حضور  كننده  تهديد  عوامل  مهمترين 
ناامني  است.  ناامني  احساس  يا  ترس  عمومي  هاي 
مكان ها و فضاهاي عمومي، نشاط و سالمتي را از 
در زندگي روز مره مختل مي كند و با ايجاد مانع بر 
سر راه رشد فرهنگي و مشاركت عمومي، هزينه هاي 
زيادي را بر جامعه تحميل مي كند )افتخاري، 1384، 
و  زندگي  بستر  عنوان  به  ص 10(. فضاهاي شهري 
فعاليت شهروندان بايد بتوانند با توجه به شباهت ها و 
تفاوت هاي ميان افراد و گرو ههاي سني و اجتماعي، 
جنسي محيطي امن، سالم و پايدار و جذاب را براي 
همه اقشار فراهم آورد و به نياز تمامي قشرها پاسخ 
مناسب دهد و پاسخگوي حداقل نيازها باشد )شريعتي، 
1384، ص 10(. امنيت را می توان مترادف با در امان 
بودن، ايمنی، آرامش، آسودگی و خاطر جمعی دانست 
كه با ترس، بيم و هراس در تضاد است و لذا زمانی 
تحقق پيدا خواهد نمود كه از عوامل و اثرات ترس و 
از  نتوان نشانه ای به دست داد.  وحشت و اضطراب 
ارائه  مختلفی  بنديهای  دسته  توان  می  امنيت  مقوله 
داد. در يك تقسيم بندی عمده كه در اينجا نيز كاربرد 
امنيت  به  را  امنيت  توان  می  داشت،  خواهد  مناسب 
اين  بر  نمود.  بندی  تقسيم  اجتماعی  امنيت  و  فردی 
اساس امنيت فردی ناظر بر آرامش و آسايشی خواهد 
بود كه بدون در نظر گرفتن امكانات جامعه برای خود 
اشاره  اجتماعی در  امنيت  فراهم می كند. در مقابل، 
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جامعه  طرف  از  گرديده  مهيا  آسودگی  و  آرامش  به 
برای اعضای خود بكار می رود )دفتر سياسی نيروی 

انتظامی تهران، 1374، ص 13(.  
روشن است كه اين دو جنبه امنيت در ارتباط با هم 
بايد مطرح شوند و هر چه بيشتر شرايط و وضعيت آنها 
را بايد با توجه به يكديگر مطرح نمود. در بيان جزئيات 
امنيت  ذيل  در  توان  می  فوق،  بندی  تقسيم  بيشتر 
اجتماعی به دسته بنديهای زير پرداخت: امنيت شغلی، 
امنيت اقتصادی، امنيت سياسی، امنيت قضايی. لزوم 
پرداخت به مبحث امنيت خود برخاسته از نقشی است 
كه اين عامل در حيات جمعی دارد. آبراهام مازلو در 
دسته بندی نيازهای انسانی، بعد از نيازهای زيستی، 
امنيت  را مطرح می سازد و احساس  ايمنی  نيازهای 
نيازهای  رفع  از  بعد  را  بودن  خطر  از  دور  و  كردن 

زيستی در اولويت قرار می دهد )مازلو، 1954(. 
حاصل  آرامش  به  فرد  كه  است  آن  بيانگر  نياز  اين 
ترس،  از  رهايی  داشتن،  محافظ  استقالل،  اثبات،  از 
رهايی از اضطراب و رهايی از در هم ريختگی و بی 
امنيت همچنين  مقوله  به  توجه  است.  نظمی محتاج 
امنيت  عدم  كه  است  توجهی  قابل  تاثيرات  بخاطر 
رفتارهای انسانی می گذارد. دلپيوگ بر اين باور است 
كه غالبا رفتارهای غريزی و فطری انسان از بازتاب 
اند كه  را ديده  تا رفتارهای پيچيده، آسيب هايی  ها 
ناشی از ترس بوده است )دلپير، 1974، ص 55(. در 
اينجا می توان به طرح اين پرسش پرداخت كه چه 
عواملی در محيط می توانند منجر به شرايط نا امنی و 

احساس امنيت در نزد افراد شوند؟

فرضيات تحقيق
احساس  با  افراد  اقتصادي  و  اجتماعي  پايگاه   )H1(
سياسي،  ارزشي،  اقتصادي،  اجتماعي،  )امنيت  امنيت 
رابطه  جديد  شهرهاي  در  محيطي(  امنيت  و  ملي 

مستقيم دارد.
با  اقتصادي شهر  و  اجتماعي  فيزيكي،  اوضاع   )H2(
ارزشي،  اقتصادي،  اجتماعي،  )امنيت  امنيت  احساس 
جديد  شهرهاي  در  محيطي(  امنيت  و  ملي  سياسي، 

رابطه دارد.
اجتماعي،  )امنيت  امنيت  احساس  متوسط   )H3(
اقتصادي، ارزشي، سياسي، ملي و امنيت محيطي( در 
متفاوت  سني  گروههاي  حسب  بر  جديد  هاي  شهر 

است. 
)H4( زنان نسبت به مردان )از لحاظ جنس( احساس 
سياسي،  ارزشي،  اقتصادي،  اجتماعي،  )امنيت  امنيت 
جديد  شهرهاي  در  كمتري  محيطي(  امنيت  و  ملي 

دارند.
لحاظ  از  امنيتي  و  دفاعي  هاي  نيروي  نقش   )H5(
)امنيت  امنيت  احساس  با  كار،  در  جديت  و  عملكرد 
امنيت  و  ملي  سياسي،  ارزشي،  اقتصادي،  اجتماعي، 

محيطي( در شهرهاي جديد رابطه دارد. 
)H6( عملكرد رسانه هاي داخلي و خارجي با احساس 
سياسي،  ارزشي،  اقتصادي،  اجتماعي،  )امنيت  امنيت 
ملي و امنيت محيطي( در شهرهاي جديد رابطه دارد.

مباني نظري و چارچوب تحقيق
شاخص ها و مولفه هاي احساس امنيت

عوامل جمعيت شناختي 
بررسي عوامل تاثير گذار بر احساس امنيت بدون در 
نظر گرفتن تعدادي از ويژگي هاي فردي دچار كاستي 
خواهد شد.افراد با ويژگي هاي خاص ممكن است در 
برابر احساس امنيت )ناامني( سطوح متفاوتي را از خود 
نشان دهند.با توجه به اين امر، تعدادي از متغيرها كه 
بررسي  بوده  تاكيد  مورد  بيشتر  مختلف  مطالعات  در 
شناخت  امكان  وسيله  بدين  تا  شوند  مي  مطالعه  و 
ابعاد گسترده تر و دقيق تر از عوامل موثر بر احساس 
امنيت فراهم شود. خصوصيات فردي به عنوان عوامل 
مهمي در پيش بيني ترس از جنايت هستند و بيشتر 
از خصوصيات محلي جهت پيش بيني ترس از جرايم 
سلسله  هاي  مدل  به  توجه  با  شوند.  مي  واقع  مفيد 
كه  اند  يافته  دست  نتيجه  اين  به  رابينسون  مراتبي 
تفاوت هاي فردي بيشتر از تاثيرات محلي به عنوان 
كه  همانطور  شوند؛  مي  شناخته  جرم  از  ترس  متغير 
ذكر شد جنسيت به عنوان مهمترين خصوصيت فردي 
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پيش بيني ترس از جرم مي باشد )سامپسون، 2001؛ 
پاتنام، 2000(.

سرمايه اجتماعي و احساس امنيت
رابطه  بيشتر  جستجوي  براي  تالش  در  محققان 
از جرم، علوم  بين عوامل فردي و اجتماعي و ترس 
اجتماعي به نظريه سرمايه اجتماعي متوسل شده اند، 
هم به عنوان يك توضيح ممكن و هم به عنوان يك 
منبع بالقوه در سطح اجتماع كه مي تواند براي ارتقاي 
امنيت محل زندگي به تحرك واداشته شود. سرمايه 
اجتماعي به شبكه هاي پشتيبان اجتماعي، نهادهاي 
محلّي، هنجارها و ضوابط مشترك اعتماد و تعامالت 
اعضاي جامعه كه  بين  فعاليتهاي جمعي  دو سويه و 
مي تواند براي ايجاد فوايد همگاني مورد استفاده قرار 
همانند  اجتماعي،  كنترل  ملي  نهاد  دارد.  اشاره  گيرد 
بر كارهاي جمعي شهروندان  تأثيري محرك  پليس، 
هم  و  زندگي  محل  در  جرم  نرخ  آوردن  پايين  براي 
سطح كردن ترازهاي ترس از جرم دارد. تأثير مستقيم 
حضور پليس در محل زندگي در كاهش درك خطر 
از  كه  جرم،  از  ترس  كاهش  ودر  جرايم  از  احتمالي 
از  باال  خاطر  رضايت  و  باال  جمعي  توانايي  طريق 
محل زندگي به ميزان متعادل و متوسطي مي رسد، 
در  قانون  اجراي  و  ساكنان  بين  آينده  همكاريهاي 
مبازره با جرايم را نويد مي دهد. در هماهنگي با منابع 
پيشين در مورد سرمايه اجتماعي، محله هايي با تعداد 
مدارس،  پليس،  )مانند  گوناگون  نهادهاي  از  زيادي 
كليسا و ارگان هاي خدماتي( احتمااًل بهتر مي توانند 
به  موفقيت  با  را  مطلوب  رفتار  اجتماعي  هنجارهاي 
اجرا درآورند و فرصت شركت در سازمان هاي محلي 
را  به منظور آسايش همگاني و جمعي محل زندگي 
براي شهروندان فراهم نمايند. بر اساس مدل تحليلي 
از  بستري  در  ديگران،  به  اطمينان  و  اعتماد  گيدنز، 
آيد  مي  پديد  نخستين  گروههاي  در  اولين  روابط 
يا  تأثير  بي  پليس  كه  كنند  احساس  شهروندان  اگر 
خود  كار  در  قانون  اجراي  نهادهاي  يا  و  است  فاسد 
پيامدهاي  با  اعتمادي همراه  اند، بي  شكست خورده 

رعايت  و  قبول  و  اجتماعي  انسجام  بر  كه  سويي 
خواهد  مستولي  جامعه  بر  دارد  اجتماعي  هنجارهاي 

.(Ferguson&Mindel,2007:323-324) شد

عملكرد رسانه ها و احساس امنيت
برخي از نظريه هاي مربوط به ترس از جرم )احساس 
افزايش ترس  ناامني( بر تأثير رسانه هاي جمعي در 
 ،1996 گيلبرت  و  هيلث  اند.  ورزيده  تأكيد  جرم  از 
مشخص كردند كه رسانه ها بر احساس ناامني مردم 
مؤثر هستند، اما اين تأثير تحت تأثير عوامل متعددي 
ويژگي  و  بودن جرم  تصادفي  يا  نگري  شامل حسي 
مي  اظهار  آنها  همينطور  باشد.  مي  مخاطب  هاي 
دارندكه عواملي همچون رشد سريع يا پوشش رسانه 
اي جرم مي تواند بر ريسك درك شده از جرم تأثير 
گذارد، به جاي اينكه بر افزايش واقعي جرم اثر گذارد. 
به عالوه به طور منظم در معرض جرائم قرار گرفتن 
مردم را كمتر به ريسك قرباني شدن خود حساس مي 
سازد. ديگر نظر شخصي حاكي از آن است كه زنان 
بيشتر ابراز ترس مي كنند چرا كه بيشتر احساس آسيب 
)جانسون،  مردان  تا  كنند  مقابل جرم مي  در  پذيري 
1996(. رسانه ها و به ويژه تلويزيون در شكل دادن 
به عقايد، نگرش ها رفتار تأثيرات اساسي دارند. جرج 
به  بايد  است كه  معتقد  پرورش  تئوري  مبدع  گرنبر  
شد.  نائل  تلويزيون  تأثيرات  متمايز  هاي  جنبه  فهم 
قرار گرفتن گسترده،  در معرض  اين جنبه ها شامل 
طوالني مدت و مشترك عامه هاي وسيع و ناهمگني 
است كه در معرض توليد و توزيع توده اي، پيام هاي 
دارند )ساروخاني و مهديزاده، 1384(. در  قرار  رسانه 
رابطه  نتيجه گرفت كه در بررسي  مجموع مي توان 
به  توجه  با  امنيت،  احساس  بر  آن  تأثير  و  ها  رسانه 
ديدگاه  )مانند:  مرتبط  تئوريهاي  و  نظري  چارچوب 
تعامل گرايي، مطالعات فمينيستي، پساساختارگرايان، 
تئوري پرورش و ديدگاه جرم شناسي(، نقش رسانه در 
احساس امنيت مخاطبان قدرتمند و اثرگذار مي باشد، 
چراكه رسانه ها امروزه به جهت منافع سودطلبانه و 
ايفاي نقش خود در جهت جذب مخاطبين بيشتر، از 
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پيامهايي استفاده مي كنند كه در آن اغراق بسياري 
به كار رفته و مصرف كنندگان عمده آنها تحت تأثير 
صورت  به  چه  كردارشان  و  رفتار  پيامهايي  چنين 
آگاهانه و چه ناآگاهانه از آن تأسي جسته و پيرو آنان 
ها  رسانه  عملكرد  گفت:  توان  مي  پس  گردند،  مي 

)داخلي و خارجي( با احساس امنيت رابطه دارد.

پايگاه اجتماعي و اقتصادي و احساس امنيت
عضويت افراد در قشرها و طبقات اجتماعي مختلف، 
شوند.  مي  رفتاري  الگوهاي  از  بعضي  رشد  باعث 
عوامل تشكيل دهنده طبقه اجتماعي فرد، در تعيين 
پايگاه اجتماعي فرد، نقشي كه ايفا مي كند، وظايفي 
كه برعهده دارد و امتيازاتي كه از آن برخوردار است، 
از  از خود و  مؤثر است. اين عوامل، در برداشت فرد 
اعضاي طبقات اجتماعي ديگر و نحوه تعامل با آنها 
كه  اجتماعي  فشار  نظريه  اساس  بر  گذرد.  مي  تأثير 
كه  داند  مي  فشارهايي  نتيجه  را  انحرافي  رفتارهاي 
بعضي از مردم را وادار به كجروي و بروز ناامني مي 
كند، تأثير شرايط محيطي بر روي ابعاد امنيت اجتماعي 
يعني امنيت جاني امنيت مالي و غيره يكسان و يك 
نظري  چارچوب  و  تئوريها  اساس  بر  نيست.  جهت 
پژوهش )مانند ديدگاه روان شناسان اجتماعي، مكتب 
كاركردگرايي ساختاري، ديدگاه تعامل گرايي، نظريه 
پردازاني چون اينگلهارت، مك گرگور، ديدگاه آسيب 
محروميت  احساس  و  اجتماعي  فشار  نظريه  پذيري، 
ويژگيهاي  و  عوامل  كه  است  اين  بر  اعتقاد  نسبي( 
فردي به خصوص طبقه اجتماعي تعيين كننده ميزان 
احساس امنيت افراد مي باشد. و هرچه فرد از لحاظ 
قرار  مناسبي  وضعيت  در  رفاهي  و  اقتصادي  عوامل 
داشته باشد ميزان احساس امنيت اين افراد نيز باالتر 
رفته و هرچه فرد به لحاظ اقتصادي و نيازهاي كمي 
آسيب  احساس  و  باشد  ناتوان  اش  زندگي  كيفي  و 
پذيري بيشتري را احساس كند فرد به لحاظ داشتن 
احساس امنيت در سطح پايين نتري قرار دارد )نويدنيا 
بيان  توان  مي  پس   .)91 ص   ،1385 ساروخاني،  و 
داشت كه: پايگاه اجتماعي - اقتصادي افراد با احساس 

امنيت رابطه مستقيم دارد.

ويژگي هاي فيزيكي و اجتماعي و احساس 
امنيت

با توجه به ديدگاه مدرن و كساني چون ميتار، پست 
مدرن ها، روان شناسان اجتماعي، مكتب كاركردگراي 
دوركيم  نظر  و  يافته(  تمايز  تعامل  )تئوري  ساختاري 
زندگي،  محيط  به  مربوط  ديدگاه  آنومي(،  )تئوري 
نظريه پنجره-هاي شكسته )نظريه نامدني( و تئوري 
اختالل و بي نظمي اجتماعي كه معتقد است فضاي 
افراد به  تأثيرگذار بر احساسات  از جمله عوامل  شهر 
كه  داشت  بيان  باشد،  مي  آنان  امنيت  احساس  ويژه 
به  افرادي كه در فضاي فيزيكي و اجتماعي سالمي 
اطرافشان  محيط  بودن  ايمن  لحاظ  به  برند  مي  سر 
كساني  به  نسبت  را  بااليي  امنيت  احساس  ضريب 
و بي  اختالالت  از  آكنده  اطرافشان  دارند كه فضاي 
نظمي هايي است كه باعث به وجود آمدن احساس 
ناامني در جسم و روانشان مي گردد و ضريب احساس 
امنيت آنان را كاهش مي دهد )احمدي و همكاران، 
1386(. در اين بخش از پژوهش اين فرض از تحقيق 
با  اجتماعي شهر  و  فيزيكي  اوضاع  كه:  كرد  عنوان  را 

احساس امنيت رابطه دارد.
به  اجتماعی  فلسفی-  نگاهی  با  و  ديگر  منظری  از 
و  ذهنی  ناامنيهای  شرح  به  زيمل   7 شهری  حيات 
نظر  به  است.  داده  نشان  توجه  شهر  در  فرد  هويتی 
ادعای فرد  از  ترين مسائل زندگی مدرن  پيچيده  او، 
برای حفظ استقالل و فرديت هستی خويش در برابر 
و  تاريخی  ميراث  و  اجتماعی  سهمگين  نيروهای 
مبارزه  شود.  می  ناشی  زندگی  فن  و  برونی  فرهنگ 
حفظ  برای  بايست  می  ابتدايی  انسان  كه  طبيعت  با 
موجوديت جسمانی خويش بدان مبادرت ورزد در اين 
است.  رسيده  دگرديسی خود  آخرين  به  مدرن  شكل 
شدت  در  كالنشهری  نوع  فرد  شناختی  روان  بنياد 
يافتن تحريكات عصبی نهفته است كه خود ناشی از 
تغيير سريع و بدون وقفه محركهای برونی و درونی 
مبنا،  اين  بر   .)54 و  )زيمل، 1372، صص 53  است 
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آور  تهديد  فرايندهای  در  پيچيده  ذاتا  شهری  حيات 
است و امنيت بطور ماهوی در معرض چالش قرار می 
گيرد. با اين همه در اينجا ما در سطحی ديگر و عمدتا 
با رويكردی جامعه شناختی بيشتر به فرايندهای عينی 
و مملوس در حيات شهری نظر داريم و امنيت را در 
قرار  نظر  مد  اشاره  قابل  مربوط  فرايندهای  با  ارتباط 
اكثر  اينكه  به  اذعان  با  و  راستا  می دهيم. در همين 
تهديداتی كه متوجه افراد است ناشی از اين حقيقت 
انسانی به سر می برند  می باشد كه افراد در محيط 
و اين محيط موجد انواع فشارهای غير قابل اجتناب 
داريم  می  بيان  است،  سياسی  و  اقتصادی  اجتماعی 
كه تهديدات مزبور می توانند اشكال متفاوتی به خود 
بگيرند. در يك تقسيم بندی، تهديدات مورد بحث به 
سه نوع مجزا دسته بندی شده اند. تهديدات فيزيكی 
يا جسمی )درد، صدمه و مرگ( 7 تهديدات اقتصادی 
يا  كار  به  دسترسی  عدم  اموال،  تخريب  يا  )تصرف 
از  شدن،  )زندانی  حقوق  به  نسبت  تهديدات  منابع(، 
با تهديدات  آزاديهای عادی مدنی( همراه  بين رفتن 
موقعيت يا وضعيت )تنزل رتبه، تحقير در انظار عامه( 

)بوزان، 1378، صص 53 و 54(.
منابع  كه  است  آن  بيانگر  خود  بندی  تقسيم  اين 
مختلفی می توانند امنيت فرد در جامعه را در معرض 
تهديد قرار دهند. بديهی است زندگی شهری از يكسو 
با گسترش دامنه آزاديها و از سوی ديگر گستره عوامل 
تحديد كننده و تهديد كننده آن مشخص می شود و 
بدين لحاظ ضروری است ابعاد مختلف امنيت در شهر 
مد نظر باشد )بر همين اساس در پرسشنامه ای كه 
جهت مطالعه ميدانی در باره سنجش احساس امنيت 
اجتماعی-  ابعاد  بر  عالوه  گرديده،  تهيه  شهروندان 
با  مرتبط  های  جنبه  اقتصادی،  فرهنگی-  سياسی- 
محيط طبيعی و عوامل موثر در امنيت از بعد حوادث 
سنت  لحاظ  به  است(.  بوده  توجه  مورد  نيز  طبيعی 
مطالعاتی در عرصه جامعه شناسی، مطالعه امنيت در 
شهر چندان محل توجه و در كانون بررسی ها نبوده 
است. پژوهشهای انجام گرفته اين نكته را عيان می 
سازند كه موضوع امنيت در شهر عمدتا در ذيل حوزه 

جامعه شناسی انحراف و مسائل اجتماعی مورد توجه 
بوده و در اين راستا جرائم شهری بعنوان عامل اساسی 
اختالل در امنيت شهر مد نظر قرار می گرفته است. بر 
همين مبنا بيان گرديده كه در غالب شهرهای جهان، 
تماميت  حيات،  برای  جدی  تهديدی  معمول،  جرائم 
فردی و دارائيهای انسانهاست. وقوع بيش از حد اين 
ضايعات سنگين سختی و رنج انسانها، به هدر رفتن 
وخامت  و  شهروندان،  خوردگی  سر  اقتصادی،  منابع 
كلی در كيفيت زندگی را به ارمغان می آورد )بوانديا، 
1380، ص 11(. اما آشكار است كه عالوه بر جرائم، 
ابعاد كلی حيات شهری و زيست- جهان شهری )آن 
فرد  پوششهای  نيز  و  آمده(  زيمل  آثار  در  كه  چنان 
ديگری )كه می تواند اجتماعی يا طبيعی باشند( نيز 
دامن  را  شهرها  در  امنی  نا  احساس  كه  دارند  وجود 
می زنند. امنيت در لوياتان هابز و تحت عنوان صلح، 
كااليی بس ارزشمند است كه تا كنون برای تحصيل 
هم  هنوز  و  پذيرفته  ای صورت  عديده  منازعات  آن 
روند  گسترش  با  است.  بشری  آلهای  ايده  از  يكی 
اينك  جهانشمول،  موضوعی  عنوان  به  شهرنشينی 
پرداختن به عوامل موثر بر احساس امنيت شهروندان 
اهميتی افزون يافته است. در همين راستا و به مثابه 
يك مطالعه خرد، كوشش شده تا نسبت به سنجش 
احساس امنيت شهروندان يك شهر جديد )اشتهارد( 
را  امنيت  مختلف  ابعاد  مزبور  پرسشنامه  شود.  اقدام 
پيرامون  پاسخگويان  نظرات  و  داده  قرار  توجه  مورد 
نهادهای دخيل و مسئول در امر امنيت شهری را نيز 

لحاظ كرده است. 
احساس  و  سالم  اجتماع  يك  زمينه  پيش  امنيت 
امنيت بسترساز توسعه جوامع انساني است و سعادت 
احساس  و  امنيت  بقاء  و  حفظ  گرو  در  اجتماع  يك 
عمومي  فضاي  در  مردم   حضور  است.  آن  از  ناشي 
است.  آنان  سوي  از  امنيت  احساس  شهرمستلزم 
مردم  حضور  كننده  تهديد  عوامل  مهمترين  از  يكي 
است.  ناامني  احساس  يا  ترس  در فضاهاي عمومي، 
ناامني مكان ها و فضاهاي عمومي نشاط و سالمتي 
ايجاد مانع  با  را در زندگي روزمره مختل مي كند و 
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  تحقيق مفهوميمدل 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .نگارنده: خذمدل مفهومي تحقيق؛ ما. 1نمودار 
 مواد و روش هاي تحقيق

 اعتبار و روايي
آلفاي كرونباخ براي سنجش احساس امنيت در . كرونباخ استفاده شده استبراي پايايي ابزار سنجش از آزمون آلفاي 

جهت اعتبار گويه هاي به دست آمده و به كار گرفته شده  .به دست آمد) =0.94a( گويه 50شهرهاي جديد با تعداد 
و به منظور توصيف و تحليل داده ها از نرم  .در تحقيق در سنجش احساس امنيت،از اعتبار صوري استفاده شده است

و ) t.test( تفاوت ميانگين ها ،تحليل واريانس يب همبستگي پيرسون،استفاده شده و از آزمون هاي ضر spssافزار 
 .رگرسيون چند متغيره استفاده شده است

ن پذير نيست، در مرحله اول از با توجه به اين كه استفاده از نمونه گيري تصادفي كامل براي اين تحقيق امكا       
در داخل ناحيه شهروندان به طور تصادفي ساده انتخاب شدند و . نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي استفاده شد

در مرحله دوم در داخل مناطق شهر جديد اشتهارد  با توجه به تعداد محالت هر منطقه به تناسب محالتي جهت 
له دوم در داخل اين مناطق سه گانه با توجه به تعداد محالت هر منطقه، به در مرح. نمونه گيري انتخاب شدند

امنيت ( احساس امنيت

 ارزشي، اقتصادي، ،اجتماعي

ملي و امنيت  ،سياسي

 )محيطي

 پايگاه اجتماعي و اقتصادي

 سرمايه اجتماعي

 عملكرد رسانه ها

هاي دفاعي و امنيتينقش نيروي   

 اوضاع فيزيكي،اجتماعي و اقتصادي

 در آمد

 نوع مسكن

 فيزيكي اجتماعي و اقتصادي

 عملكرد

 روابط

 اعتماد

 مشاركت

 خارجي

 جديت 

 نوع فعاليت

 داخلي 

و مشاركت عمومي، هزينه  فرهنگي  راه رشد  بر سر 
هاي زيادي را بر جامعه تحميل مي كند. حيات جمعی 
آسايش است كه  آرامش و  آدميان در صورتی قرين 
جهات  و  ابعاد  در  بنيادين  ای  مقوله  مثابه  به  امنيت 
مختلف زندگی حكمفرما باشد. در كنار عوامل موثر بر 
شكل دهی به امنيت، بايد توجه خود را بر علل تاثير 
واقع  در  داريم.  معطوف  نيز  امنيت  احساس  بر  گذار 
و  امنيت  واقعی  ميزان  به سنجش  هم  همزمان  بايد 
هم به ارزيابی گسترده احساس امنيت اقدام نمود، كه 
در اين تحقيق هر دو جنبه مد نظر بوده است. امروزه 
ناامني  رواج  و  نشيني  شهر  گستردگي  به  توجه  به 
شهرهاي  خصوص  به  شهرها،  در  اجتماعي  هاي 
جديد، مطالعه موضوع امنيت و عوامل موثر بر آن و 
راهكارهاي تقويت آن در شهرها ضرورت يافته است 
و اين موضوع در شهرهاي جديدي كشور از حساسيت 
بيشتر برخوردار است. مقاله پيش رو در راستای توجه 
به مولفه امنيت در زندگی شهری تهيه شده و قصد 

اجتماعی-  اقتصادی-  جهات  لحاظ  با  تا  دارد  آن 
سياسی- امنيت، به بازكاوی نقش نهادها و موسسات 
دو  اساس  همين  بر  بپردازد.  نيز  امنيت  كننده  توليد 
تدارك ديده شده و در محدوده  پرسشنامه  مجموعه 
شهر جديد اشتهارد اقدام به نمونه گيری و جمع آوری 
اين  امنيت در  اطالعات گرديده است. مطالعه مقوله 
رفت  می  انتظار  كه  گرفت  قرار  مدنظر  آنجا  از  شهر 
مولفه های  واجد  عنوان يك شهر جديد  به  اشتهارد 
مايه  آنجا  از  خود  انتظار  اين  و  باشد  امنيتی  اساسی 
می گرفت كه شهر جديد از يك لحاظ مكانی تعريف 
با  و  ريزی همه جانبه  برنامه  اساس  بر  می شود كه 
لحاظ معيارهای مورد نظر ساخته می شود و تكوين و 
رشد می يابد. نتايج بررسی نشان می دهد انتظار فوق 
چندان برآورده نشده است كه اين امر خود می تواند 
متاثر از شرايط اجتماعی كل جامعه و مهاجر پذيري 
شهر باشد. بديهی است امنيت در هر موقعيت مكانی 
اشتهارد(  مانند  جديد  شهر  يك  در  امنيت  )همچون 

نمودار 1. مدل مفهومي تحقيق؛ ماخذ: نگارنده.
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از امنيت در  موقعيت های مكانی مجاور  نمی تواند 
)در اينجا امنيت در شهرهای مجاور شهر جديد( بی 
نصيب باشد. با اين حال متغيير تركيب ساكنان شهر 
به  خاصی  هيات  ديگر  متغيرهای  با  تلفيق  در  جديد 
موضوع امنيت در آن بخشيده است كه مشروح آن در 

ضمن تجزيه و تحليل اطالعات در مقاله آمده است.

مواد و روش هاي تحقيق
اعتبار و روايي

كرونباخ  آلفاي  آزمون  از  سنجش  ابزار  پايايي  براي 
سنجش  براي  كرونباخ  آلفاي  است.  شده  استفاده 
با تعداد 50 گويه  احساس امنيت در شهرهاي جديد 
به  اعتبار گويه هاي  آمد. جهت  به دست   )a=0.94(
دست آمده و به كار گرفته شده در تحقيق در سنجش 
است.  شده  استفاده  صوري  اعتبار  امنيت،از  احساس 
افزار  نرم  از  ها  داده  تحليل  و  توصيف  منظور  به  و 
spss استفاده شده و از آزمون هاي ضريب همبستگي 
 (t.test) پيرسون، تحليل واريانس، تفاوت ميانگين ها

و رگرسيون چند متغيره استفاده شده است.
تصادفی  گيری  نمونه  از  استفاده  كه  اين  به  توجه  با 
كامل برای اين تحقيق امكان پذير نيست، در مرحله 
اول از نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای استفاده 
شد. در داخل ناحيه شهروندان به طور تصادفی ساده 
انتخاب شدند و در مرحله دوم در داخل مناطق شهر 
جديد اشتهارد  با توجه به تعداد محالت هر منطقه به 
تناسب محالتی جهت نمونه گيری انتخاب شدند. در 
مرحله دوم در داخل اين مناطق سه گانه با توجه به 
تناسب محالتی جهت  به  منطقه،  هر  تعداد محالت 
نمونه گيری انتخاب شدند. اندازه مناسب برای نمونه 
آماری در حدود 384 نفر برآورد شده بود. در نهايت 

384 پرسشنامه كه كامال تكميل شده بودند در تحليل 
گنجانيده شدند.

حجم نمونه
384

05/0
05/036/12

2

2

2
2/ =

××
≡

e
pqzn α

نفر   384 حدود  در  آماری  نمونه  برای  مناسب  اندازه 
برآورد شده بود. در نهايت 384 پرسش نامه كه كامال 

تكميل شده بودند در تحليل نهايي گنجانيده شدند. 

جامعه آماری 
اشتهارد  پژوهش، شهروندان شهر  اين  آماری  جامعه 
بودند. شهر جديد اشتهارد با توجه به دارا بودن جمعيت 
مهاجر زياد، خرده فرهنگ های گوناگون و وضعيت 
اقتصادی ناهمگون ساكنين برای پژوهشی با موضوع 
امنيت و دفاع ملي مكان مناسبی محسوب می شود. 
با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه تعيين شد. 
با سطح   ،SPSS افزار  نرم  كمك  با  تحقيق  اين  در 
با  و  درصد   5 خطاي   احتمال  درصد،   95 اطمينان 
فرض اين كه 60 درصد از جمعيت شهر جديد اشتهارد 
پاسخ يكساني دهند، حجم نمونه براي اين شهر 384 
نفر به دست آمد. روش نمونه گيري به روش تصادفي 
از نوع خوشه اي چند مرحله اي صورت گرفته است. 
اندازه گيري ميزان احساس  در پژوهش حاضر براي 
سياسي،  ارزشي،  اقتصادي،  اجتماعي،  )امنيت  امنيت 
ملي و امنيت محيطي( از پرسش نامه اي با 50 گويه 

در قالب طيف ليكرت استفاده شده است.

معرفي شهر جديد اشتهارد
بخش  جمعيت  ايران،  آمار  مركز  سرشماری  بنابر 
با  برابر   1387 سال  در  كرج  شهرستان  اشتهارد 
18144 نفر بوده  است. اشتهارد از دو قسمت اشتا و 
آرتا تشكيل شده به معنای سكونتگاه مقدس اشتا به 
معنای ايستگاه يا سكونتگاه و آرتا به معنيه مقدس به 
زبان آذری و در اصل بوده اشتا آرتا بعد شده اشتارد و 
اشتهارد )اخيراْ بين برخی از جوانان شهر به خصوص 

تعداد محالت نمونهتعداد محالتاشتهارد
285
866
1044

جدول 1. نمونه گيري از محالت انتخابي شهر جديد اشتهارد
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دانشجويان باب شده است كه نام شهر را اشتوتگارت 
می گويند!(  اشتهارد از توابع شهرستان كرج و جزء 
استان تهران در /22 و 50 طول شرقي و /43 و 35 
عرض شمالي قرار دارد. با شهر تهران 100 كيلومتر و 
با شهر كرج 63 كيلومتر فاصله دارد. اين شهر در يك 
منطقه نسبتًا كويري با آب و هواي نيمه خشك واقع 
شده است كه مساحت آن متجاوز از 2500 كيلومتر 
استانهاي  به  تهران  ترانزيت  جاده  مسير  در  و  مربع 
سرشماري،  آخرين  مطابق  است.  واقع  كشور  غربي 
با  به فرد  با زبان منحصر  نفر و  جمعيت آن 25000 
قدمتي چند هزار ساله مي باشد  حوزه جغرافيايي آن 
دره« و محدوده  ارتفاعات »حلقه  به  از طرف شمال 
ارتفاعات  به  از طرف جنوب  و  نظرآباد  ي شهرستان 
ي  محدوده  و  بـاش«  »قـزل  هواي  و  آب  خـوش 
شور«  »رودخانه  به  شـرق  طرف  از  و  مالرد  شهـر 
محدوده   به  غرب  طرف  از  و  كرج  شهر  محدوده  و 
 1331 سال  در  شود.  مي  محدود  زهرا  بوئين  شهر 
متأسفانه  ولي  شده  تأسيس  شهرداري  اشتهارد  در 
چنداني  پيشرفت  آن  در  اسالمي  انقالب  پيروزي  تا 
بوجود نيامده، ولي پس از پيروزي انقالب اسالمي و 
توجه به مناطق محروم، شهر به سرعت روبه پيشرفت 
گذاشته و اخيراً  با احداث بزرگترين شهرك صنعتي 
هزار  دو  حدود  آن  ظرفيت  كه  منطقه  اين  در  كشور 
واحد صنعتي كوچك و بزرگ مي باشد سرعت رشد 
شهر افزايش يافته و به منطقه اي مهاجرپذير تبديل 
گرديده كه هموطنان زيادي از مناطق مختلف در آن 
سكونت يافته اند و هم اينك دگرگوني هاي فرهنگي 
و اجتماعي در آن كاماًل مشهود است. شهر اشتهارد 
دارای هفت محله قديمی به نامهای پايين محله )جير 
محله(، محله صياديه، محله قاضيان )قاضيون(، چال 
محله )چله مله(، فارچی آباد )پارچی آوا(، خيابان بزرگ 
و  خياوون(  )خوردك  كوچك  خيابان  خياوون(،  )پيله 
اصغر،  ام  از  می توان  كوچكتر  محالت  از  همچنين 
رضه، چول و پشت قلعه را نام برد. در اطراف اشتهارد 
مناطق و دهستانهايی بنام های مرادتپه )دارای 2 تپه 
باستانی به نامهای پيله تپه و خورديكه تپه(، صحت 

آباد، جعفرآباد، قزل حصار، رحمانيه، مهدی آباد، فرد 
آوا،  مروت  آوا،  كوشك  آباد،  عبداهلل  مختارآباد،  آباد، 
دفن  )محل  قرقرك  نكوجار،  جارو،  گنگ،  اوپشته، 
فريدون فروغی( و بوجعفر، ايپك و غيره، مجموعًا به 
تعداد 22 روستا وجود دارد. نگاهی به تركيب جمعيتی 
قوميتهای  تنوع  دهنده  نشان  شهر  اين  محالت  و 
)لرها- كردها و غيره(. همچنين  ساكن در آن است 
نيز  آن  در  اجتماعی  بندی گروههای  تركيب  بررسی 
اطراف  در  مستقر  صنايع  كارگران  از  و  است  متنوع 
تهران تا تعداد زيادی دانشجو را رد بر می گيرد. اين 
تركيب بندی به شهر بيشتر جنبه و كاركرد خوابگاهی 
استراحت  و  زندگی  محل  بيشتر  زيرا  است  بخشيده 
است تا كار. اين عوامل سبب آن گرديده اند تا مقوله 
امنيت و احساس امنيت در اشتهارد واجد ويژگی های 
در  آن  مطالعه  رو  همين  از  و  گردد  بفردی  منحصر 
داده  تحليل  به  اكنون  است.  گرفته  قرار  كار  دستور 
های جمع آوری شده پيرامون موضوع امنيت در شهر 
اشتهارد می پردازيم )سازمان عمران شهرهاي جديد 

كشور، اشتهارد، 1385(.

شرح و بررسی يافته های تحقيق 
 در اين قسمت نتايج به دست آمده از تحقيق را به 
صورت توصيفي و اسنتباطي مورد بررسي قرار داده ايم. 
در كل از 384 نفر نمونه اين پژوهش، 65 نفر )معادل 
17 درصد( داراي احساس امنيت كم )امنيت اجتماعي، 
محيطي(،  امنيت  و  ملي  سياسي،  ارزشي،  اقتصادي، 
نفر )معادل 58 درصد( در سطح متوسط و 95   224
نفر )معادل 25 درصد( داراي احساس امنيت باال بوده 
اند. توصيف ساير متغيرها، جهت خالصه شدن مطالب 

11 
 

 
ملي و  ،سياسي ارزشي، اقتصادي، ،امنيت اجتماعي(آزمون تفاوت ميانگين ها بين احساس امنيت -1

جنسيت  و )  امنيت محيطي
 

سطح 
معنا 

داري 

انحراف  Tمقدار
 معيار

 جنسيت تعداد ميانگين

 مرد 184 81.22 11 8.31- 0.00
 زن 200 90.88 11.7

 
ميانگين ها و سطح  با توجه به آزمون تفاوت .جدول فوق احساس امنيت اجتماعي را بر اساس جنسيت نشان مي دهد

مي  )81.22(بيشتر از زنان  )90.88(رابطه معنادار است به گونه اي كه ميانگين نمره احساس امنيت مردان  معناداري،
احساس امنيت ) از لحاظ جنس(زنان نسبت به مردان و  پژوهش تاييد مي شود (H4)باشد و در نتيجه فرضيه 

 .هاي جديد دارندكمتري در شهر )ملي و امنيت محيطي سياسي، ارزشي، اقتصادي، امنيت اجتماعي،(

ملي و  سياسي، ارزشي، اقتصادي، امنيت اجتماعي،( آزمون تحليل واريانس بين احساس امنيت-2
 و ميزان تحصيالت  )امنيت محيطي

 

 

 

 

 

17%

58%

25%

امنيت اجتماعي (احساس امنيت 
)،اقتصادي،ارزشي،سياسي ،ملي امنيت محيطي

كمامنيت

متوسطامنيت

باالامنيت
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در جداول به همراه آمار استنباطي آورده شده است. 
 

احساس  بين  ها  ميانگين  تفاوت  آزمون   -1
امنيت )امنيت اجتماعي، اقتصادي، ارزشي، سياسي، 

ملي و امنيت محيطي(  و  جنسيت

سطح معنا داري Tمقدار انحراف معيار ميانگين تعداد جنسيت
0.00 8.31- 11 81.22 184 مرد

11.7 90.88 200 زن

اساس  بر  را  اجتماعي  امنيت  احساس  فوق  جدول 
تفاوت  آزمون  به  توجه  با  دهد.  مي  نشان  جنسيت 
است  معنادار  رابطه  معناداري،  سطح  و  ها  ميانگين 
به گونه اي كه ميانگين نمره احساس امنيت مردان 
)90.88( بيشتر از زنان )81.22( مي باشد و در نتيجه 
تاييد مي شود و زنان نسبت  فرضيه )H4( پژوهش 
)امنيت  امنيت  احساس  جنس(  لحاظ  )از  مردان  به 
امنيت  و  ملي  سياسي،  ارزشي،  اقتصادي،  اجتماعي، 

محيطي( كمتري در شهرهاي جديد دارند.

احساس  بين  واريانس  تحليل  آزمون   -2
امنيت )امنيت اجتماعي، اقتصادي، ارزشي، سياسي، 

ملي و امنيت محيطي(  و ميزان تحصيالت

سطح معنا داري F ميانگين df تعداد ميزان تحصيالت

احساس امنيت
70 بي سواد- ابتدايي
56 سيكل
91 ديپلم

0.02 2.59 386.12 6 59 فوق ديپلم
57 دانشجو
49 ليسانس
2 ليسانس و باالتر

ميزان  اساس  بر  را  امنيت  احساس  نمره  باال  جدول 
و   Fمقدار به  توجه  با  دهد.  مي  نشان  تحصيالت 

ميزان  و  تحصيالت  ميزان  بين  معناداري  تفاوت   P
احساس امنيت وجود دارد. بر اساس آمار افراد داراي 
از  بيشتر  امنيت  احساس  ديپلم  از  باالتر  تحصيالت 

بقيه افراد دارند.

احساس  بين  واريانس  تحليل  آزمون   -3
امنيت )امنيت اجتماعي، اقتصادي، ارزشي، سياسي، 

ملي و امنيت محيطي(  و وضعيت تاهل

 سطح
معناداري

f ميانگين df تعداد  وضعيت تاهل،
احساس امنيت

129 مجرد
0.00 16.07 2273.85 2 246 متاهل

9 مطلقه

جدول باال نمره احساس امنيت را بر اساس وضيعت 
تاهل نشان مي دهد. با توجه به مقدارF و P تفاوت 
معناداري بين وضيعت تاهل و ميزان احساس امنيت 
رابطه وجود دارد. بر اساس آمار افراد متاهل احساس 

امنيت بيشتر از بقيه افراد دارند.

4- آزمون همبستگي پيرسون بين احساس 
امنيت )امنيت اجتماعي، اقتصادي، ارزشي، سياسي، 

ملي و امنيت محيطي( و ميزان سن

متغير وابسته: 
احساس امنيت

آزمون پيرسون
سطح معناداريشدت رابطه

0.0460.36سن افراد

ميزان سن  اساس  بر  را  امنيت  احساس  فوق  جدول 
نشان مي دهد. با توجه به ضريب همبستگي و سطح 
معناداري بين اين دو متغير از لحاظ آماري رابطه اي 

معنادار نمي باشد.
5- عناصر اصلي تحليل چند متغيره به روش 
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وابسته  متغير  بيني  پيش  براي  گام  به  گام 
)احساس امنيت(

 R2  اصالح شدهRR2متغير هاي وارد شدهمرحله

1
پايگاه اجتماعي و 

0.5420.2930.291اقتصادي

2
اوضاع فيزيكي و 

0.9230.8520.851اجتماعي شهر

0.9940.8940.899سرمايه اجتماعي3
0.8360.6990.697عملكرد رسانه ها4
0.9470.8970.897جنسيت5

6
نقش نيروي هاي دفاعي 

0.7220.5270.518و امنيتي

معادله  كه  دهد  مي  نشان  فوق  نتايج جدول  بررسي 
بر  است.  مرحله   6 داراي  ما  رگرسيوني  بيني  پيش 
در  ما  متغيره  چند  همبستگي  ضريب  نتايج،  اساس 
مرحله هشتم نشان مي دهد كه در مجموع متغيرهاي 
هاي  نيروي  نقش  اجتماعي،  و  اقتصادي  پايگاه 
فيزيكي  اوضاع  ها،  رسانه  عملكرد  امنيتي،  و  دفاعي 
و اجتماعي شهر، سرمايه اجتماعي و جنسيت توانسته 
)امنيت  امنيت  وابسته  متغير  واريانس  از  درصد   89
امنيت  و  ملي  سياسي،  ارزشي،  اقتصادي،  اجتماعي، 
محيطي( را پيش بيني نمايد. با توجه به اين كه 89 
درصد از واريانس متغير امنيت به وسيله متغيرها تبيين 
شده و تنها 11درصد ) R2=11-1( از واريانس متغير 
قدرت  داراي  ها  متغير  كل  در  نشده،  تبيين  وابسته 

تبيين بااليي بوده اند.

6- عناصر اصلي تحليل چند متغيره به روش 
وابسته  متغير  بيني  پيش  براي  گام  به  گام 

)احساس امنيت(

BBetaTSigTمتغير هاي وارد شده

پايگاه اجتماعي و 
1.180.54212.590.000اقتصادي

اوضاع فيزيكي و 
0.9190.39619.780.000اجتماعي شهر

0.9080.20411.560.000سرمايه اجتماعي

1.0190.42615.020.000عملكرد رسانه ها

0.004-2.91-0.051-0.619جنسيت

نقش نيروي هاي دفاعي 
0.9630.47713.540.000و امنيتي

درون  هاي  متغير  براي  آماري  هاي  شاخص  ساير 
معادله مانند Beta براي نمرات استاندارد شده و نيز 
آزمون T را مي توان در جدول مالحضه نمود. ضرايب 
B نشان مي دهدكه در مرحله نخست، به ازاي افزايش 
يك نمره به متغير پايگاه اقتصادي و اجتماعي 1.18 
افزوده مي شود و در  امنيت  به ميزان احساس  نمره 
مرحله دوم به ازاي يك نمره افزايش به متغير نيروي 
هاي دفاعي و امنيتي 0.0963 نمره به ميزان احساس 
الي آخرتا مرحله ششم كه  افزوده مي شود و  امنيت 
به ازاي افزايش يك نمره به متغير جنسيت -0.615 

نمره از احساس امنيت كاسته مي شود.

اجتماعي،  )امنيت  امنيت  احساس  بررسي 
اقتصادي، ارزشي، سياسي، ملي و امنيت محيطي( به 

تفكيك احساس امنيت اجتماعی
پاسخ ارائه شده به سواالت مزبور نشان می دهند در 
اغلب موارد پاسخگويان ميزان امنيت اجتماعی را زير 
آنجا عيان  از  امر  اين  اند.  نموده  ارزيابی  حد متوسط 
می گردد كه در مورد اكثر گزينه های مربوط به عدم 
وجود امنيت اجتماعی بيش از 50 درصد پاسخگويان 
نظر موافق داشته اند و بالعكس در مورد اكثر گزينه 
از  كمتر  اجتماعی،  امنيت  وجود  به  مربوط  های 
ميان  اين  در  اند.  داشته  موافق  نظر  آنها  درصد   50
پراكندگی پاسخها به پرسش در صورتی كه در خيابان 
كنيد  می  فكر  آيا  بگيريد  قرار  سارقان  تعرض  مورد 
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نمود؟ حائز  به شما كمك خواهند  مردم اطراف شما 
اهميت است و نشان می دهد اكثريت ساكنان نسبت 
همبستگی  هنوز  لذا  و  اميدوارند  ديگران  كمك  به 
امر  اين  مؤيد  است.  قبولی  قابل  سطح  در  اجتماعی 
عدم  از  پرسش  به  شده  داده  هايی  پاسخ  همچنين 
اعتماد به همسايه ها است كه نشان می دهد روابط 
همسايگی هنوز كامال در افق بی اعتمادی محو نشده 
دارد  قرار  متزلزلی  مرحله  در  آشكارا  چند  هر  است، 

)جدول و نمودار شماره 1(.          

جدول 1. بررسي احساس امنيت )امنيت اجتماعي، اقتصادي، 
ارزشي، سياسي، ملي و امنيت محيطي( به تفكيك احساس امنيت 

اجتماعی؛ ماخذ: نگارندگان.
توزيع پاسخ هافراوانيدرصددرصد متغير

كامال موافق29.4112110
موافق48.3260130
مخالف14.032070
كامال مخالف8.3452
جمع10096362
ممتنع422-
جمع كل100384-

احساس امنيت اقتصادی
در ذيل اين عنوان، می توان كليه پرسش های مرتبط 
اين اساس سه  بر  دارد.  اقرار  با مقوله شغل و درآمد 
مطرح  اقتصادی  امنيت  مقوله  با  ارتباط  در  پرسش 
طرف  از  شده  ارائه  های  پاسخ  بررسی  اند.  گرديده 

احساس  دهنده  نشان  سواالت  اين  به  پاسخگويان 
با  بايد  امر  اين  البته  )كه  اقتصادی است  امنيت  عدم 
كشور  اقتصادی  سرنوشت  از  جامعه  عمومی  نگرانی 
را  بسياری محيط شهر  قرار گيرد(، هرچند  رابطه  در 
برای سرمايه گذاری و كار مناسب تشخيص داده اند 
آيا اين شهر را فضای  اينكه  از  )در پاسخ به پرسش 
مناسبی برای سرمايه گذاری و كار تالش می دانيد؟ 
ابراز  را  موافق  كامال  نظر  پاسخگويان  درصد   66/8
ساكنان  رسد  می  نظر  به  اساس  اين  بر  اند(.  داشته 
و  كار  پتانسيلهای  وجود  به  نسبت  اگرچه  اشتهارد 
چندانی  اميدواری  اما  اند  بين  خوش  گذاری  سرمايه 
به تحقق شرايط مطلوب اقتصادی ندارند و يا حداقل 
از آن بابت نگران و مضطربند كه اين خود با توجه به 
شرايط عمومی حاكم بر فضای اقتصادی كشور قابل 
درك است )در جدول و نمودار شماره 2 نتايج تفصيلی 
بدست آمده از تحليل داده های مربوط به پرسش فوق 

نشان داده شده است(.

جدول 2. احساس امنيت اقتصادی؛ ماخذ: نگارندگان.
توزيع پاسخ هافراوانيدرصددرصد متغير

كامال موافق66.812180
موافق22.15489
مخالف10.231460
كامال مخالف9.32631
جمع10012360
ممتنع424-
جمع كل100384-

15 
 

 به تفكيك )ملي و امنيت محيطي سياسي، ارزشي، اقتصادي، امنيت اجتماعي،( بررسي احساس امنيت. 1جدول 
 .نگارندگان: ماخذ ؛احساس امنيت اجتماعي

توزيع پاسخ ها فراواني درصد صد متغير در
كامال موافق  110 12 29.41
موافق  130 60 48.32
مخالف  70 20 14.03

كامال مخالف  52 4 8.3
جمع  362 96 100

ممتنع  22 4- 
 جمع كل 384 100 -

 
 تفكيكبه  )ملي و امنيت محيطي سياسي، ارزشي، اقتصادي، امنيت اجتماعي،( بررسي احساس امنيت. 1مودار ن

 .نگارندگان: ماخذ ؛احساس امنيت اجتماعي

 
اقتصادي  احساس امنيت      

بر اين اساس سه . هاي مرتبط با مقوله شغل و درآمد اقرار دارد در ذيل اين عنوان، مي توان كليه پرسش 
هاي ارائه شده از طرف  بررسي پاسخ .پرسش در ارتباط با مقوله امنيت اقتصادي مطرح گرديده اند

كه البته اين امر بايد با (پاسخگويان به اين سواالت نشان دهنده احساس عدم امنيت اقتصادي است 
چند بسياري محيط شهر را ، هر)دي كشور در رابطه قرار گيردنگراني عمومي جامعه از سرنوشت اقتصا

شهر را فضاي در پاسخ به پرسش از اينكه آيا اين (براي سرمايه گذاري و كار مناسب تشخيص داده اند 
درصد پاسخگويان نظر كامال موافق را ابراز  8/66مناسبي براي سرمايه گذاري و كار تالش مي دانيد؟ 

هاي كار و سرمايه اگرچه نسبت به وجود پتانسيل اشتهاردبر اين اساس به نظر مي رسد ساكنان  ).داشته اند
اقتصادي ندارند و يا حداقل از آن بابت  گذاري خوش بين اند اما اميدواري چنداني به تحقق شرايط مطلوب

نگران و مضطربند كه اين خود با توجه به شرايط عمومي حاكم بر فضاي اقتصادي كشور قابل درك است 
نتايج تفصيلي بدست آمده از تحليل داده هاي مربوط به پرسش فوق نشان  2 شماره نمودارجدول و  در(

. )داده شده است
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 .نگارندگان: ؛ ماخذادياحساس امنيت اقتص. 2جدول 
 توزيع پاسخ ها فراواني درصد صد متغيردر

 كامال موافق 180 12 66.8
 موافق 89 54 22.1

 مخالف 60 14 10.23
 كامال مخالف 31 6 9.32
 جمع 360 12 100

 ممتنع 24 4 -
 جمع كل 384 100 -

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذاحساس امنيت اقتصادي. 2مودار ن

 
 

ارزشي  امنيتاحساس 
هاي  اجتماعي از يك سو و ظر برموارد مرتبط با تغيير هنجارانچه در اينجا امنيت ارزشي ناميده مي شود نا

دگرگوني در جايگاه گروه هاي مرجع از سوي ديگر است كه غالبا در گذار از يك نسل به نسل ديگر 
در اين مقوله سه پرسش مطرح  .ممكن است رخ دهد و لذا موجبات نگراني نسل پيشين را فراهم سازد

به طور كلي اصلي ترين مرجع هنجاربخش و تنظيم كننده رفتارها در جامعه ايران اگر دين را  .گرديد
از دگرگوني اين مهم آشكار مي شود كه يك نگراني جدي  ،از خالل پاسخ هاي به دست آمده ،بدانيم

در واقع اكثريت قابل توجهي از پاسخ  .د امده استدر نزد خانواده ها به وجو) در جامعه مورد بررسي(ارزشي 
دهندگان نسبت به تغيير جايگاه مذهب در جامعه و در نزد فرزندانشان و نيز كم توجهي به روحانيت به 

درصد پاسخ گويان از كم توجهي به ارزش  91.7مثال ؛ عنوان مبلغ و نماد ارزش هاي ديني نگران هستند
درصد پاسخ دهندگان از اين كه مردم به حرف روحانيت اعتنا  84.8اند و يا هاي ديني ابراز نگراني كرده 

داري فزون تر از ساير موارد ناامني در اين مورد به طور معنا به نظر مي رسد در جو احساس .نكنند نگرانند
وني باشد كه اين خود از يك سو با توجه به اهميت عامل دين در جامعه و از سوي ديگر با عنايت به دگرگ

. )4 و 3 شماره و نمودار جداول( خ دادن در اين عرصه قابل درك استهاي در حال ر
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نمودار 1. بررسي احساس امنيت )امنيت اجتماعي، اقتصادي، 
ارزشي، سياسي، ملي و امنيت محيطي( به تفكيك احساس امنيت 

اجتماعی؛ ماخذ: نگارندگان.

نمودار 2. احساس امنيت اقتصادی؛ ماخذ: نگارندگان.
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احساس امنيت ارزشي
ناظر  شود  مي  ناميده  ارزشي  امنيت  اينجا  در  انچه 
از يك  با تغيير هنجارهاي  اجتماعي  برموارد مرتبط 
سو و دگرگوني در جايگاه گروه هاي مرجع از سوي 
نسل  به  نسل  يك  از  گذار  در  غالبا  كه  است  ديگر 
ديگر ممكن است رخ دهد و لذا موجبات نگراني نسل 
پيشين را فراهم سازد. در اين مقوله سه پرسش مطرح 
مرجع  ترين  اصلي  كلي  طور  به  را  دين  اگر  گرديد. 
ايران  جامعه  در  رفتارها  كننده  تنظيم  و  هنجاربخش 
بدانيم، از خالل پاسخ هاي به دست آمده، اين مهم 
دگرگوني  از  جدي  نگراني  يك  كه  شود  مي  آشكار 
ارزشي )در جامعه مورد بررسي( در نزد خانواده ها به 
وجود امده است. در واقع اكثريت قابل توجهي از پاسخ 
تغيير جايگاه مذهب در جامعه و  به  دهندگان نسبت 
نيز كم توجهي به روحانيت به  در نزد فرزندانشان و 
ارزش هاي ديني نگران هستند؛  نماد  عنوان مبلغ و 
مثال 91.7 درصد پاسخ گويان از كم توجهي به ارزش 
درصد   84.8 يا  و  اند  كرده  نگراني  ابراز  ديني  هاي 
روحانيت  حرف  به  مردم  كه  اين  از  دهندگان  پاسخ 
اعتنا نكنند نگرانند. به نظر مي رسد در جو احساس 
ناامني در اين مورد به طور معناداري فزون تر از ساير 
موارد باشد كه اين خود از يك سو با توجه به اهميت 
به  عنايت  با  ديگر  سوي  از  و  جامعه  در  دين  عامل 
دگرگوني هاي در حال رخ دادن در اين عرصه قابل 

درك است )جداول و نمودار شماره 3 و 4(.

جدول 3. احساس امنيت ارزشي )جايگاه مذهب(؛ ماخذ: نگارندگان.

توزيع پاسخ هافراوانيدرصددرصد متغير
كامال موافق62.560190
موافق26.0028101
مخالف6.3630
كامال مخالف2.1210
جمع10096331
ممتنع453-
جمع كل100384-

 

توزيع پاسخ هافراوانيدرصددرصد متغير

كامال موافق39.13690
موافق45.742210
مخالف8.7828
كامال مخالف6.569
جمع10092337
ممتنع847-
جمع كل100384-

 

احساس امنيت سياسی
 غرض از امنيت سياسی در اينجا، احساس شهروندان 
ميزان  و  جامعه  در  آزاديهای  وجود  ميزان  به  راجع 
ثبات سياسی است و از اين رو امنيت سياسی با كليه 
مواردی مرتبط می گردد كه می تواند آزاديهای مزبور 
را تقويت يا محدود سازد و يا با نهادهای سياسی سر 
و كار دارد. سواالت در نظر گرفته شده برای سنجش 
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 .نگارندگان: ؛ ماخذ)كم توجهي به مبلغين ديني( احساس امنيت ارزشي. 4نمودار 

 
 

سياسي  احساس امنيت
غرض از امنيت سياسي در اينجا، احساس شهروندان راجع به ميزان وجود آزاديهاي در جامعه و ميزان  

ثبات سياسي است و از اين رو امنيت سياسي با كليه مواردي مرتبط مي گردد كه مي تواند آزاديهاي مزبور 
ظر گرفته شده براي سنجش سواالت در ن. را تقويت يا محدود سازد و يا با نهادهاي سياسي سر و كار دارد

از جمع بندي پاسخهاي ارائه شده به اين پرسشها مي توان به  .امنيت سياسي كال دوازده سوال بوده است
رسيد كه اكثريت ساكنان شهر مورد بررسي، نسبت به بي ثباتي شرايط سياسي و باال  بندي اين جمع

ت خود چندان احساس امنيتي راجع به گرفتن درگيري هاي سياسي دغدغه دارند و بدين سبب در ذهني
ه ب .مسائل سياسي نداشته و فضاي اظهار نظر و بيان عقايد سياسي اشان را چندان فراخ ارزيابي نمي كنند

عنوان نمونه در پاسخ به اين پرسش كه آيا از احتمال درگيري شديد بين جناح ها مشوش و نگران هستند؟ 
را ابراز داشته اند و يا در پاسخ به اين پرسش كه آيا چيزي بنام درصد نظر موافق يا كامال موافق  5/76

درصد نظر مخالف يا كامال مخالف  4/59تفتيش عقايد و كنترل ذهن آدمها در اين شهر وجود ندارد؟ 
حاصل آمده از پاسخهاي جمع آوري شده در مورد دو سوال ) 6(و ) 5( و نمودار شماره جداول( داشته اند
). فوق اند

 .نگارندگان: ؛ ماخذاحساس امنيت سياسي. 5جدول 
 توزيع پاسخ ها فراواني درصد صد متغيردر

 كامال موافق 98 22 32.4
 موافق 150 30 44.1
 مخالف 60 12 17.6
 كامال مخالف 20 4 5.9

 جمع 328 68 100
 ممتنع 56 32 -
 جمع كل 384 100 -
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 .نگارندگان: ؛ ماخذ)جايگاه مذهب( احساس امنيت ارزشي. 3جدول 
 توزيع پاسخ ها فراواني درصد صد متغيردر

 كامال موافق 190 60 62.5
 موافق 101 28 26.00

 مخالف 30 6 6.3
 مخالفكامال  10 2 2.1

 جمع 331 96 100
 ممتنع 53 4 -
 جمع كل 384 100 -

 .نگارندگان: ؛ ماخذ)جايگاه مذهب( احساس امنيت ارزشي. 3نمودار 

 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذ)كم توجهي به مبلغين ديني( احساس امنيت ارزشي. 4جدول 
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 توزيع پاسخ ها فراواني درصد متغير درصد

 كامال موافق 90 36 39.1
 موافق 210 42 45.7
 مخالف 28 8 8.7
 كامال مخالف 9 6 6.5

 جمع 337 92 100
 ممتنع 47 8 -
 جمع كل 384 100 -

نمودار 3. احساس امنيت ارزشي )جايگاه مذهب(؛ ماخذ: نگارندگان.

جدول 4. احساس امنيت ارزشي )كم توجهي به مبلغين ديني(؛ 
ماخذ: نگارندگان.

نمودار 4. احساس امنيت ارزشي )كم توجهي به مبلغين ديني(؛ 
ماخذ: نگارندگان.
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از جمع  بوده است.  امنيت سياسی كال دوازده سوال 
بندی پاسخهای ارائه شده به اين پرسشها می توان 
شهر  ساكنان  اكثريت  كه  رسيد  بندي  جمع  اين  به 
و  سياسی  شرايط  ثباتی  بی  به  نسبت  بررسی،  مورد 
باال گرفتن درگيری های سياسی دغدغه دارند و بدين 
سبب در ذهنيت خود چندان احساس امنيتی راجع به 
بيان  و  نظر  اظهار  فضای  و  نداشته  سياسی  مسائل 
عقايد سياسی اشان را چندان فراخ ارزيابی نمی كنند. 
از  آيا  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  نمونه  عنوان  به 
احتمال درگيری شديد بين جناح ها مشوش و نگران 
را  موافق  كامال  يا  موافق  نظر  درصد   76/5 هستند؟ 
آيا  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  يا  و  اند  داشته  ابراز 
چيزی بنام تفتيش عقايد و كنترل ذهن آدمها در اين 
شهر وجود ندارد؟ 59/4 درصد نظر مخالف يا كامال 
مخالف داشته اند )جداول و نمودار شماره )5( و )6( 
حاصل آمده از پاسخهای جمع آوری شده در مورد دو 

سوال فوق اند(.

توزيع پاسخ هافراوانيدرصددرصد متغير
كامال موافق32.42298
موافق44.130150
مخالف17.61260
كامال مخالف5.9420
جمع10068328
ممتنع3256-
جمع كل100384-
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 .نگارندگان: ؛ ماخذاحساس امنيت سياسي. 5نمودار 

 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذاحساس امنيت سياسي. 6جدول 

 .نگارندگان: ؛ ماخذاحساس امنيت سياسي. 6نمودار 
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 توزيع پاسخ ها فراواني درصد صد متغيردر
 كامال موافق 50 10 15.6

 موافق 80 16 25.00
 مخالف 180 36 56.3
 كامال مخالف 10 2 3.1

 جمع 320 64 100
 ممتنع 64 36 -
 جمع كل 384 100 -
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 .نگارندگان: ؛ ماخذاحساس امنيت سياسي. 5نمودار 

 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذاحساس امنيت سياسي. 6جدول 

 .نگارندگان: ؛ ماخذاحساس امنيت سياسي. 6نمودار 
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احساس امنيت سياسي

 توزيع پاسخ ها فراواني درصد صد متغيردر
 كامال موافق 50 10 15.6

 موافق 80 16 25.00
 مخالف 180 36 56.3
 كامال مخالف 10 2 3.1

 جمع 320 64 100
 ممتنع 64 36 -
 جمع كل 384 100 -

توزيع پاسخ هافراوانيدرصددرصد متغير

كامال موافق15.61050

موافق25.001680

مخالف56.336180

كامال مخالف3.1210

جمع10064320

ممتنع3664-

جمع كل100384-

 

احساس امنيت ملی
با  مرتبط  شده،  ناميده  ملی  امنيت  اينجا  در  آنچه   
احساس شهروندان نسبت به عوامل موثر بر اخالل بر 
حاكميت و استقالل ملی است. در اين راستا سه سوال 
مطرح گرديده است. اولين سوال از پاسخگويان می 
خواهد تا نظر خود را در مورد توانايی حكومت و دولت 
در حل و فصل مشكالت اقتصادی و اجتماعی مردم 
بيان نمايند. در پاسخ، 87/3 درصد اظهار نگرانی خود 
را از اينكه حكومت و دولت نتوانند مشكالت مزبور را 
مرتفع نمايند بيان داشته اند. دو سوال ديگر بيشتر به 
نقش عوامل خارجی پرداخته اند و نظر پاسخگويان را 
در مورد آمادگی دفاعی ايران در برابر حمالت خارجی 
و ميزان دلهره از اين امر جويا شده اند.پاسخ های ارائه 
شده نشان می دهند كه نگرانی از دخالتهای خارجی 
اكثريت  چند  هر  است  توجهی  قابل  سطح  در  نسبتا 
نسبت به موفقيت دخالتهای خارجی خوشبين نيستند. 
در مجموع به نظر می رسد افراد نمونه تحت بررسی، 

جدول 5. احساس امنيت سياسی؛ ماخذ: نگارندگان.

نمودار 6. احساس امنيت سياسی؛ ماخذ: نگارندگان.

جدول 6. احساس امنيت سياسی؛ ماخذ: نگارندگان.

نمودار 5. احساس امنيت سياسی؛ ماخذ: نگارندگان.
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آنچه در اينجا امنيت ملي ناميده شده، مرتبط با احساس شهروندان نسبت به عوامل موثر بر اخالل بر  
اولين سوال از پاسخگويان مي . در اين راستا سه سوال مطرح گرديده است. حاكميت و استقالل ملي است

دي و اجتماعي مردم خواهد تا نظر خود را در مورد توانايي حكومت و دولت در حل و فصل مشكالت اقتصا
درصد اظهار نگراني خود را از اينكه حكومت و دولت نتوانند مشكالت مزبور را  3/87در پاسخ، . بيان نمايند

دو سوال ديگر بيشتر به نقش عوامل خارجي پرداخته اند و نظر پاسخگويان را . مرتفع نمايند بيان داشته اند
هاي  پاسخ.خارجي و ميزان دلهره از اين امر جويا شده انددر مورد آمادگي دفاعي ايران در برابر حمالت 

ارائه شده نشان مي دهند كه نگراني از دخالتهاي خارجي نسبتا در سطح قابل توجهي است هر چند 
در مجموع به نظر مي رسد افراد نمونه تحت . اكثريت نسبت به موفقيت دخالتهاي خارجي خوشبين نيستند

آمدي موسسات و نهادهاي داخلي اند، هر چند نگراني و احساس از ناكار ي، بيشتر نگران و مضطرببررس
نتايج حاصل از ( الت خارجيان نيز چندان اندك نيستعدم امنيت ناشي از احتمال درگيري نظامي و دخ

). آمده اند) 9(، )8(، )7( جمع آوري پاسخهاي ارائه شده به سه پرسش مورد بحث در جداول

 .نگارندگان: ؛ ماخذملياحساس امنيت . 7جدول 

 زيع پاسخ ها راواني رصد ر صد متغير
 مال موافق 10 3 36
 وافق 24 4 51
 خالف 2 1 10
 مال مخالف   2

 مع 36 9 10
 متنع 1  
 مع كل 38 10 

 .نگارندگان: ماخذ؛ س امنيت ملياحسا. 7نمودار 
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 .نگارندگان: ماخذ؛ س امنيت ملياحسا. 8جدول 

 
 .نگارندگان: ماخذ؛ س امنيت ملياحسا. 8نمودار 

 
 
محيطي  حساس امنيتا

منظور از امنيت محيطي در اينجا، غالبا عوامل مرتبط با محيط زيست و محيط طبيعي بوده و در اين راستا 
درصد  82 از وقوع بالياي طبيعي است و سوال اول در مورد ميزان نگراني. دو سوال مطرح گرديده است

رجه بسيار باالي احساس عدم پاسخهاي كامال موافق و موافق نسبت به وجود اين نگراني نشان دهنده د
پرسش ديگر نيز كه در مورد آلودگي هاي محيطي مي باشد نيز . امنيت در مورد بروز وقايع طبيعي است

درصد پاسخگويان از بابت افزايش آلودگي هاي صوتي و نيز  86 مويد وجود نگراني مشابهي  است و
   .)10 ول و نمودار شمارهاجد( لودگي هوا ابراز نگراني كرده اندآ
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 توزيع پاسخ ها فراواني درصد صد متغيردر
 كامال موافق 98 18 20.9
 موافق 190 38 44.2
 مخالف 30 20 23.3
 كامال مخالف 9 10 11.6
 جمع 327 86 100

 ممتنع 57 14 -
 جمع كل 384 100 -

و  موسسات  ناكارآمدی  از  مضطرب  و  نگران  بيشتر 
نهادهای داخلی اند، هر چند نگرانی و احساس عدم 
دخالت  و  نظامی  درگيری  احتمال  از  ناشی  امنيت 
از  حاصل  )نتايج  نيست  اندك  چندان  نيز  خارجيان 
جمع آوری پاسخهای ارائه شده به سه پرسش مورد 

بحث در جداول )7(، )8(، )9( آمده اند(.

توزيع پاسخ هافراوانيدرصددر صد متغير
كامال موافق36.234100
موافق51.148240
مخالف10.61020
كامال مخالف2.128
جمع10094368
ممتنع616-
جمع كل100384-

 

توزيع پاسخ هافراوانيدرصددرصد متغير

كامال موافق20.91898

موافق44.238190

مخالف23.32030

كامال مخالف11.6109

جمع10086327

ممتنع1457-

جمع كل100384-

 

احساس امنیت محیطی
اينجا، غالبا عوامل  امنيت محيطی در  از  منظور 
مرتبط با محيط زيست و محيط طبيعی بوده و 
در اين راستا دو سوال مطرح گرديده است. سوال 
اول در مورد ميزان نگرانی از وقوع باليای طبيعی 
است و 82 درصد پاسخهای كامال موافق و موافق 
نشان دهنده درجه  نگرانی  اين  به وجود  نسبت 
بروز  مورد  در  امنيت  عدم  احساس  باالی  بسيار 

وقايع طبيعی است.
های  آلودگی  مورد  در  كه  نيز  ديگر  پرسش   
محيطی می باشد نيز مويد وجود نگرانی مشابهی  
افزايش  بابت  از  پاسخگويان  درصد   86 و  است 
آلودگی های صوتی و نيز آلودگی هوا ابراز نگرانی 

كرده اند )جداول و نمودار شماره 10(.  

توزيع پاسخ هافراوانيدرصددرصد متغير

كامال موافق33.228109

موافق41.154160

مخالف20.6833

كامال مخالف4.229

جمع10094311

ممتنع873-

جمع كل1003-

نمودار 7. احساس امنيت ملی؛ ماخذ: نگارندگان.

جدول 10. احساس امنيت محيطی؛ ماخذ: نگارندگان.جدول 8. احساس امنيت ملی؛ ماخذ: نگارندگان.

جدول 7. احساس امنيت ملی؛ ماخذ: نگارندگان.

نمودار 8. احساس امنيت ملی؛ ماخذ: نگارندگان.
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 امنيت به مثابه يک مفهوم كلی: برخی پرسشهای 
مطرح گرديده در پرسشنامه در راستای سنجش 
احساس كلی پاسخگويان نسبت به مقوله امنيت 
در شهر مطرح گرديده اند و در البالی سواالت 
مرتبط با مقوالت خاص امنيت )كه در باال بيان 
احساس  ميزان  تا  دارند  آن  قصد  اند(  گرديده 
در  بسنجند.  پاسخگويان  ذهنيت  در  را  امنيت 
واقع در اين مورد 60 پرسش تدارک ديده و ارائه 
سوی  از  شده  ارائه  پاسخهای  ارزيابی  اند.  شده 
وضعيت  آنان  دهد  می  نشان  دهندگان  پاسخ 
امنيت در كل كشور را مطلوب نمی دانند اما در 
عين نگرانی از وضعيت امنيت در شهر خودشان، 
در  كنند.  می  ارزيابی  امنی  نسبتا  محيط  را  آن 
مجموع می توان نوعی سياليت و تزلزل پذيری 
و يا به عبارت بهتر ابهام را در نظرات مردم شهر 
مختلف  ابعاد  در  امنيت  به  نسبت  مطالعه  مورد 
آن تشخيص داد كه البته درجه ابهام و سياليت 
جهات  برخی  در  و  كمتر  ابعاد  برخی  در  مزبور 
بيشتر است. نکته مهم آن است كه وضعيت سر 
امنيت خود  ارزيابی وضعيت  در گمی نسبی در 
يک ناامنی ذهنی است و تشويش و اضطراب را 
در سطحی گسترده دامن گستر می سازد. بدين 
مقوله  از  شهروندان  كلی  ادراک  از  متاثر  سبب 
شهر  امنيتی  شرايط  آنها  كشور،  كل  در  امنيت 
را نامطلوب می دانند و اضطراب آنها در بردهای 
زمانی كوتاه مدت و بلند مدت و در حوزه خرد و 

كالن زيست جمعی قابل تشخيص است.

بررسی و تحلیل عوامل مهم در ايجاد امنیت 
ايجاد  در  مختلف  عوامل  نقش  سنجش  برای 
امنيت، پانزده پرسش به پاسخگويان ارائه گرديد 
تاثير گذاری موارد  آنها خواسته شد ميزان  از  و 
مطروحه در پرسشهای مذكور را بر متغير امنيت 
بدست  نتايج  ميان  از  نمايند.  بيان  خود  نظر  از 
آمده اين نکته عيان می شود كه پاسخگويان برای 
مراقبت و اقدامات خانواده نقشی بسزا قايلند و در 
عوض نقش نمايندگان مجلس و شورای شهر را 
در اين مورد بسيار ناچيز ارزيابی می كنند. ساير 
موارد نيز اهميتی متوسط می يابند. در واقع می 
ايجاد  برای  پاسخگويان  كه  دريافت  توان چنين 
امنيت بيشتر متوجه متغيرهای شخصی، فردی و 
غير رسمی اند و كمتر از خالل نهادهای رسمی 
فی  چنانکه  دارند  امنيت  ايجاد  اميد  مستقر  و 
المثل نظر پاسخگويان در  مورد نقش فرماندهی 
آشکار  را  مهم  اين  امنيت  ايجاد  در  انتظامی 
را  آن  نقش  پاسخگويان  می سازد )حدود %46 
بدون  و  كم  خيلی  كم،   %29 حدود  و  متوسط 
تاثير ذكر كرده اند. در همين جا بايد اضافه كرد 
ارزيابی عملکرد پليس110 از منظر پاسخگويان 
وضعيت بهتری  دارد و 30/6 درصد نقش آن را 
در ايجاد امنيت زياد و بسيار زياد و38/8 درصد 

متوسط ارزيابی كرده اند(.

نتیجه گیري و جمعبندي 
امنيت  احساس  و سنجش  بررسي  به  مقاله  اين 
است.  پرداخته  اشتهارد  مثل  جديد  شهر  در 
شهر  ساله   15-50 افراد  از  نفري   384 نمونه 
اي  نمونه گيري خوشه  به روش  بود كه  مذكور 
از  نظري  بخش  در  شد.  انجام  اي  مرحله  چند 
سنجش  جهت  مختلف  هاي  نظريه  و  تعاريف 
دست  به  نتايج  اساس  بر  و  شد  استفاده  امنيت 
آمده در كل از 384 نفر نمونه اين پژوهش، 65 
نفر )معادل 17 درصد( داراي احساس امنيت كم 
سياسي،  ارزشي،  اقتصادي،  اجتماعي،  )امنيت 

22 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذاحساس امنيت محيطي. 10جدول 
 توزيع پاسخ ها فراواني درصد صد متغيردر

 كامال موافق 109 28 33.2
 موافق 160 54 41.1
 مخالف 33 8 20.6
 كامال مخالف 9 2 4.2

 جمع 311 94 100
 ممتنع 73 8 -
 جمع كل 3 100 -

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذاحساس امنيت محيطي. 10نمودار 

 
 

ش احساس گرديده در پرسشنامه در راستاي سنجبرخي پرسشهاي مطرح : امنيت به مثابه يك مفهوم كلي
كلي پاسخگويان نسبت به مقوله امنيت در شهر مطرح گرديده اند و در البالي سواالت مرتبط با مقوالت 

قصد آن دارند تا ميزان احساس امنيت را در ذهنيت پاسخگويان ) گرديده انددر باال بيان كه (خاص امنيت 
ارزيابي پاسخهاي ارائه شده از سوي . پرسش تدارك ديده و ارائه شده اند 60 در واقع در اين مورد. بسنجند

ز پاسخ دهندگان نشان مي دهد آنان وضعيت امنيت در كل كشور را مطلوب نمي دانند اما در عين نگراني ا
در مجموع مي توان نوعي . وضعيت امنيت در شهر خودشان، آن را محيط نسبتا امني ارزيابي مي كنند

سياليت و تزلزل پذيري و يا به عبارت بهتر ابهام را در نظرات مردم شهر مورد مطالعه نسبت به امنيت در 
عاد كمتر و در برخي جهات ابعاد مختلف آن تشخيص داد كه البته درجه ابهام و سياليت مزبور در برخي اب

نكته مهم آن است كه وضعيت سر در گمي نسبي در ارزيابي وضعيت امنيت خود يك ناامني . بيشتر است
بدين سبب متاثر از ادراك . ذهني است و تشويش و اضطراب را در سطحي گسترده دامن گستر مي سازد

شهر را نامطلوب مي دانند و اضطراب آنها  كلي شهروندان از مقوله امنيت در كل كشور، آنها شرايط امنيتي
. و كالن زيست جمعي قابل تشخيص استدر بردهاي زماني كوتاه مدت و بلند مدت و در حوزه خرد 
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نمودار 10. احساس امنيت محيطی؛ ماخذ: نگارندگان.
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 58 )معادل  نفر   224 محيطي(،  امنيت  و  ملي 
درصد( در سطح متوسط و 95 نفر )معادل 25 
درصد( داراي احساس امنيت باال بوده اند. نتايج 
بر  كه  است  آن  دهنده  نشان  رگرسيون  آزمون 
حسب ارزش ضرايب )بتا( به ترتيب متغير هاي 
دفاعي  نيروهاي  نقش  اجتماعي،  و  اقتصادي 
و  فيزيکي  اوضاع  ها،  رسانه  عملکرد  امنيتي،  و 
جنسيت  و  اجتماعي  سرمايه  شهر،  اجتماعي 
توانسته است 89 درصد از واريانس متغير وابسته 
مجموع  در  و  نمايد  تبيين  را  امنيت(  )احساس 
نتايج مربوط به همبستگي ها و تحليل رگرسيون 
به رويکرد نظري تحقيق مطابقت دارد و فرضيه 
هاي تحقيق را تاييد مي كند )به استثناي متغير 
ميزان سن كه به ميزان احساس امنيت رابطه معنا 

داري نداشته است(.
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