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چکیده
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 آن است .حضور مردم در فضاي عمومي شهر مستلزم احساس امنيت 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
گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد .در داخل ناحیه 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 گیری
انتخاب شدند .براي سنجش پايايي ابزار سنجش از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده
شده است .آلفاي كرونباخ براي سنجش احساس امنيت در شهرهاي جديد با
تعداد  50گويه ( )a=0.94به 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  spssاستفاده شده
و از آزمون هاي ضريب همبستگي پيرسون ،تحليل واريانس ،تفاوت ميانگين
ها ( )t.testو رگرسيون چند متغيره استفاده شده است .انتظار می رفت اشتهارد
به عنوان یک شهر جدید واجد مولفه های اساسی امنیتی باشد و این انتظار
خود از آنجا مایه می گرفت که شهر جدید بر اساس برنامه ریزی همه جانبه
و با لحاظ معیارهای مورد نظر ساخته می شود و تکوین و رشد می یابد .نتایج
تحقيق نشان می دهد انتظار فوق چندان برآورده نشده است که می تواند متاثر
از شرایط اجتماعی کل 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
ecurity, Background of healthy community
any sense of security, development and prosperity 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 important factors threatening the people in public
spaces, fear or feeling of insecurity; Study security issues were considered in this city where
one would expect Eshtehard as a new city the
basic component is eligible security and its expectation that the funds were The new city of a
place is defined in terms Based on the comprehensive 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 results indicate that Between feeling safe and indicators such as Social capital, performance media, 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, environmental and national security), feel safe
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در اینجا کوشش می شود تا ابتدا به اختصار درباره
مقدمه
مقوله امنیت و احساس امنیت در نزد شهروندان یک مقوله امنیت و تقسیم بندیهای آن نکاتی بیان شود
و سپس با تمرکز بر شهرهای جدید ،نتایج حاصل از
شهر از دو جنبه واجد اهمیت است:
یک پژوهش مرتبط عرضه گردد.
 اول آنکه شهر به مثابه یک موقعیت زیستی که دربر دارنده حجم متراکمی از افراد گوناگون است در بيان مساله و ضرورت تحقيق
صورتی قادر به ایفای کارکردهای ویژه خود خواهد مفهوم احساس امنيت يكي از شاخص هاي كيفيت
گردید که امنیت در نزد ساکنان آن در حد قابل قبولی زندگي در شهرها است و آسيب هاي اجتماعي از
مهمترين پيامد هاي مختلف امنيت به شمار مي
ارزیابی شود.
 دوم آنکه با توجه به شهر نشین بودن (و یا شدن) روند (عظيمي ،1381 ،ص  .)22الين مي گويد :اگراکثریت مردم در سراسر جهان ،مقوله امنیت در شهر مردم فضايي را به دليل عدم راحتي و يا ترس استفاده
در پیوند با موضوعات کلیدی و عمده ای همچون نكنند ،عرصه عمومي از بين رفته است .يكي از
امنیت ملی قرار می گیرد و لذا واجد اهمیت می شود .مهمترين عوامل تهديد كننده حضور مردم در فضا
هاي عمومي ترس يا احساس ناامني است .ناامني
بر این اساس ،نه تنها امنیت و عوامل موثر بر آن مكان ها و فضاهاي عمومي ،نشاط و سالمتي را از
و شرایط خاص آن در یک مقطع زمانی و مکانی در زندگي روز مره مختل مي كند و با ايجاد مانع بر
مشخص ،بلکه احساس امنیت فزونتر یا کمتر از سر راه رشد فرهنگي و مشاركت عمومي ،هزينه هاي
امنیت واقعی در شهر است و به عبارتی دیگر ،میان زيادي را بر جامعه تحميل مي كند (افتخاري،1384 ،
امر بالفعل و امر ذهنی تطابق وجود ندارد .از این منظر ص  .)10فضاهاي شهري به عنوان بستر زندگي و
می توان مدعی شد که مقوله احساس امنیت اگر چه فعاليت شهروندان بايد بتوانند با توجه به شباهت ها و
متاثر از شرایط و وضعیت امنیت در یک شهر است تفاوت هاي ميان افراد و گرو ههاي سني و اجتماعي،
اما دارای اهمیتی قابل توجه تر است و لذا سنجش جنسي محيطي امن ،سالم و پايدار و جذاب را براي
چگونگی احساس امنیت در میان ساکنان یک منطقه همه اقشار فراهم آورد و به نياز تمامي قشرها پاسخ
به جهاتی عدیده باید مورد توجه قرار گیرد .در واقع مناسب دهد و پاسخگوي حداقل نيازها باشد (شريعتي،
می توان گفت کل فرایند برنامه ریزی شهری باید  ،1384ص  .)10امنیت را می توان مترادف با در امان
مسئله احساس امنیت شهروندان را به مثابه یک بودن ،ایمنی ،آرامش ،آسودگی و خاطر جمعی دانست
مولفه حیاتی و تاثیر گذار بر حیات شهر مورد توجه که با ترس ،بیم و هراس در تضاد است و لذا زمانی
قرار دهد .در این میان شهرهای جدید که حداقل تحقق پیدا خواهد نمود که از عوامل و اثرات ترس و
بطور نظری بنا بوده است که بر طبق معیارهای علمی وحشت و اضطراب نتوان نشانه ای به دست داد .از
مورد تایید علوم مرتبط با شهر (از برنامه ريزي شهري مقوله امنیت می توان دسته بندیهای مختلفی ارائه
گرفته تا معماری) سامان گیرند ،وضعیتی جالب توجه داد .در یک تقسیم بندی عمده که در اینجا نیز کاربرد
تر برای مطالعه دارند ،چه این قبیل شهرها و بر اساس مناسب خواهد داشت ،می توان امنیت را به امنیت
برنامه ریزی همه جانبه احداث گردیده اند و لذا انتظار فردی و امنیت اجتماعی تقسیم بندی نمود .بر این
آن است که احساس امنیت در آنها به عنوان پارامتر اساس امنیت فردی ناظر بر آرامش و آسایشی خواهد
کنترل شده و مورد توجه در جریان ساخت شهر ،در بود که بدون در نظر گرفتن امکانات جامعه برای خود
همه ابعاد و جهات لحاظ شده باشد .در این راستا ،فراهم می کند .در مقابل ،امنیت اجتماعی در اشاره
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به آرامش و آسودگی مهیا گردیده از طرف جامعه
برای اعضای خود بکار می رود (دفتر سیاسی نیروی
انتظامی تهران ،1374 ،ص .)13
روشن است که این دو جنبه امنیت در ارتباط با هم
باید مطرح شوند و هر چه بیشتر شرایط و وضعیت آنها
را باید با توجه به یکدیگر مطرح نمود .در بیان جزئیات
بیشتر تقسیم بندی فوق ،می توان در ذیل امنیت
اجتماعی به دسته بندیهای زیر پرداخت :امنیت شغلی،
امنیت اقتصادی ،امنیت سیاسی ،امنیت قضایی .لزوم
پرداخت به مبحث امنیت خود برخاسته از نقشی است
که این عامل در حیات جمعی دارد .آبراهام مازلو در
دسته بندی نیازهای انسانی ،بعد از نیازهای زیستی،
نیازهای ایمنی را مطرح می سازد و احساس امنیت
کردن و دور از خطر بودن را بعد از رفع نیازهای
زیستی در اولویت قرار می دهد (مازلو.)1954 ،
این نیاز بیانگر آن است که فرد به آرامش حاصل
از اثبات ،استقالل ،محافظ داشتن ،رهایی از ترس،
رهایی از اضطراب و رهایی از در هم ریختگی و بی
نظمی محتاج است .توجه به مقوله امنیت همچنین
بخاطر تاثیرات قابل توجهی است که عدم امنیت
رفتارهای انسانی می گذارد .دلپیوگ بر این باور است
که غالبا رفتارهای غریزی و فطری انسان از بازتاب
ها تا رفتارهای پیچیده ،آسیب هایی را دیده اند که
ناشی از ترس بوده است (دلپیر ،1974 ،ص  .)55در
اینجا می توان به طرح این پرسش پرداخت که چه
عواملی در محیط می توانند منجر به شرایط نا امنی و
احساس امنيت در نزد افراد شوند؟
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رابطه دارد.
( )H3متوسط احساس امنيت (امنيت اجتماعي،
اقتصادي ،ارزشي ،سياسي ،ملي و امنيت محيطي) در
شهر هاي جديد بر حسب گروههاي سني متفاوت
است.
( )H4زنان نسبت به مردان (از لحاظ جنس) احساس
امنيت (امنيت اجتماعي ،اقتصادي ،ارزشي ،سياسي،
ملي و امنيت محيطي) كمتري در شهرهاي جديد
دارند.
( )H5نقش نيروي هاي دفاعي و امنيتي از لحاظ
عملكرد و جديت در كار ،با احساس امنيت (امنيت
اجتماعي ،اقتصادي ،ارزشي ،سياسي ،ملي و امنيت
محيطي) در شهرهاي جديد رابطه دارد.
( )H6عملكرد رسانه هاي داخلي و خارجي با احساس
امنيت (امنيت اجتماعي ،اقتصادي ،ارزشي ،سياسي،
ملي و امنيت محيطي) در شهرهاي جديد رابطه دارد.
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فرضيات تحقيق
( )H1پايگاه اجتماعي و اقتصادي افراد با احساس
امنيت (امنيت اجتماعي ،اقتصادي ،ارزشي ،سياسي،
ملي و امنيت محيطي) در شهرهاي جديد رابطه
مستقيم دارد.
( )H2اوضاع فيزيكي ،اجتماعي و اقتصادي شهر با
احساس امنيت (امنيت اجتماعي ،اقتصادي ،ارزشي،
سياسي ،ملي و امنيت محيطي) در شهرهاي جديد
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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
در مطالعات مختلف بيشتر مورد تاكيد بوده بررسي
و مطالعه مي شوند تا بدين وسيله امكان شناخت
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
مفيد واقع مي شوند .با توجه به مدل هاي سلسله
مراتبي رابينسون به اين نتيجه دست يافته اند كه
تفاوت هاي فردي بيشتر از تاثيرات محلي به عنوان
متغير ترس از جرم شناخته مي شوند؛ همانطور كه
ذكر شد جنسيت به عنوان مهمترين خصوصيت فردي
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پيش بيني ترس از جرم مي باشد (سامپسون2001 ،؛ سويي كه بر انسجام اجتماعي و قبول و رعايت
پاتنام.)2000 ،
هنجارهاي اجتماعي دارد بر جامعه مستولي خواهد
شد (.)Ferguson&Mindel,2007:323-324
سرمايه اجتماعي و احساس امنيت
محققان در تالش براي جستجوي بيشتر رابطه عملكرد رسانه ها و احساس امنيت
بين عوامل فردي و اجتماعي و ترس از جرم ،علوم برخي از نظريه هاي مربوط به ترس از جرم (احساس
اجتماعي به نظريه سرمايه اجتماعي متوسل شده اند ،ناامني) بر تأثير رسانه هاي جمعي در افزايش ترس
هم به عنوان يك توضيح ممكن و هم به عنوان يك از جرم تأكيد ورزيده اند .هيلث و گيلبرت ،1996
منبع بالقوه در سطح اجتماع كه مي تواند براي ارتقاي مشخص كردند كه رسانه ها بر احساس ناامني مردم
امنيت محل زندگي به تحرك واداشته شود .سرمايه مؤثر هستند ،اما اين تأثير تحت تأثير عوامل متعددي
اجتماعي به شبكه هاي پشتيبان اجتماعي ،نهادهاي شامل حسي نگري يا تصادفي بودن جرم و ويژگي
محلّي ،هنجارها و ضوابط مشترك اعتماد و تعامالت هاي مخاطب مي باشد .همينطور آنها اظهار مي
دو سويه و فعاليتهاي جمعي بين اعضاي جامعه كه دارندكه عواملي همچون رشد سريع يا پوشش رسانه
مي تواند براي ايجاد فوايد همگاني مورد استفاده قرار اي جرم مي تواند بر ريسك درك شده از جرم تأثير
گيرد اشاره دارد .نهاد ملي كنترل اجتماعي ،همانند گذارد ،به جاي اينكه بر افزايش واقعي جرم اثر گذارد.
پليس ،تأثيري محرك بر كارهاي جمعي شهروندان به عالوه به طور منظم در معرض جرائم قرار گرفتن
براي پايين آوردن نرخ جرم در محل زندگي و هم مردم را كمتر به ريسك قرباني شدن خود حساس مي
سطح كردن ترازهاي ترس از جرم دارد .تأثير مستقيم سازد .ديگر نظر شخصي حاكي از آن است كه زنان
حضور پليس در محل زندگي در كاهش درك خطر بيشتر ابراز ترس مي كنند چرا كه بيشتر احساس آسيب
احتمالي از جرايم ودر كاهش ترس از جرم ،كه از پذيري در مقابل جرم مي كنند تا مردان (جانسون،
طريق توانايي جمعي باال و رضايت خاطر باال از  .)1996رسانه ها و به ويژه تلويزيون در شكل دادن
محل زندگي به ميزان متعادل و متوسطي مي رسد ،به عقايد ،نگرش ها رفتار تأثيرات اساسي دارند .جرج
همكاريهاي آينده بين ساكنان و اجراي قانون در گرنبر مبدع تئوري پرورش معتقد است كه بايد به
مبازره با جرايم را نويد مي دهد .در هماهنگي با منابع فهم جنبه هاي متمايز تأثيرات تلويزيون نائل شد.
پيشين در مورد سرمايه اجتماعي ،محله هايي با تعداد اين جنبه ها شامل در معرض قرار گرفتن گسترده،
زيادي از نهادهاي گوناگون (مانند پليس ،مدارس ،طوالني مدت و مشترك عامه هاي وسيع و ناهمگني
كليسا و ارگان هاي خدماتي) احتما ًال بهتر مي توانند است كه در معرض توليد و توزيع توده اي ،پيام هاي
هنجارهاي اجتماعي رفتار مطلوب را با موفقيت به رسانه قرار دارند (ساروخاني و مهديزاده .)1384 ،در
اجرا درآورند و فرصت شركت در سازمان هاي محلي مجموع مي توان نتيجه گرفت كه در بررسي رابطه
به منظور آسايش همگاني و جمعي محل زندگي را رسانه ها و تأثير آن بر احساس امنيت ،با توجه به
براي شهروندان فراهم نمايند .بر اساس مدل تحليلي چارچوب نظري و تئوريهاي مرتبط (مانند :ديدگاه
گيدنز ،اعتماد و اطمينان به ديگران ،در بستري از تعامل گرايي ،مطالعات فمينيستي ،پساساختارگرايان،
روابط اولين در گروههاي نخستين پديد مي آيد تئوري پرورش و ديدگاه جرم شناسي) ،نقش رسانه در
اگر شهروندان احساس كنند كه پليس بي تأثير يا احساس امنيت مخاطبان قدرتمند و اثرگذار مي باشد،
فاسد است و يا نهادهاي اجراي قانون در كار خود چراكه رسانه ها امروزه به جهت منافع سودطلبانه و
شكست خورده اند ،بي اعتمادي همراه با پيامدهاي 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
چنين پيامهايي رفتار و كردارشان چه به صورت ويژگي هاي فيزيكي و اجتماعي و احساس
آگاهانه و چه ناآگاهانه از آن تأسي جسته و پيرو آنان امنيت
مي گردند ،پس مي توان گفت :عملكرد رسانه ها با توجه به ديدگاه مدرن و كساني چون ميتار ،پست
مدرن ها ،روان شناسان اجتماعي ،مكتب كاركردگراي
(داخلي و خارجي) با احساس امنيت رابطه دارد.
ساختاري (تئوري تعامل تمايز يافته) و نظر دوركيم
پايگاه اجتماعي و اقتصادي و احساس امنيت (تئوري آنومي) ،ديدگاه مربوط به محيط زندگي،
عضويت افراد در قشرها و طبقات اجتماعي مختلف ،نظريه پنجره-هاي شكسته (نظريه نامدني) و تئوري
باعث رشد بعضي از الگوهاي رفتاري مي شوند .اختالل و بي نظمي اجتماعي كه معتقد است فضاي
عوامل تشكيل دهنده طبقه اجتماعي فرد ،در تعيين شهر از جمله عوامل تأثيرگذار بر احساسات افراد به
پايگاه اجتماعي فرد ،نقشي كه ايفا مي كند ،وظايفي ويژه احساس امنيت آنان مي باشد ،بيان داشت كه
كه برعهده دارد و امتيازاتي كه از آن برخوردار است ،افرادي كه در فضاي فيزيكي و اجتماعي سالمي به
مؤثر است .اين عوامل ،در برداشت فرد از خود و از سر مي برند به لحاظ ايمن بودن محيط اطرافشان
اعضاي طبقات اجتماعي ديگر و نحوه تعامل با آنها ضريب احساس امنيت بااليي را نسبت به كساني
تأثير مي گذرد .بر اساس نظريه فشار اجتماعي كه دارند كه فضاي اطرافشان آكنده از اختالالت و بي
رفتارهاي انحرافي را نتيجه فشارهايي مي داند كه نظمي هايي است كه باعث به وجود آمدن احساس
بعضي از مردم را وادار به كجروي و بروز ناامني مي ناامني در جسم و روانشان مي گردد و ضريب احساس
كند ،تأثير شرايط محيطي بر روي ابعاد امنيت اجتماعي امنيت آنان را كاهش مي دهد (احمدي و همكاران،
يعني امنيت جاني امنيت مالي و غيره يكسان و يك  .)1386در اين بخش از پژوهش اين فرض از تحقيق
جهت نيست .بر اساس تئوريها و چارچوب نظري را عنوان كرد كه :اوضاع فيزيكي و اجتماعي شهر با
پژوهش (مانند ديدگاه روان شناسان اجتماعي ،مكتب احساس امنيت رابطه دارد.
كاركردگرايي ساختاري ،ديدگاه تعامل گرايي ،نظريه از منظری دیگر و با نگاهی فلسفی -اجتماعی به
پردازاني چون اينگلهارت ،مك گرگور ،ديدگاه آسيب حیات شهری  7زیمل به شرح ناامنیهای ذهنی و
پذيري ،نظريه فشار اجتماعي و احساس محروميت هویتی فرد در شهر توجه نشان داده است .به نظر
نسبي) اعتقاد بر اين است كه عوامل و ويژگيهاي او ،پیچیده ترین مسائل زندگی مدرن از ادعای فرد
فردي به خصوص طبقه اجتماعي تعيين كننده ميزان برای حفظ استقالل و فردیت هستی خویش در برابر
احساس امنيت افراد مي باشد .و هرچه فرد از لحاظ نیروهای سهمگین اجتماعی و میراث تاریخی و
عوامل اقتصادي و رفاهي در وضعيت مناسبي قرار فرهنگ برونی و فن زندگی ناشی می شود .مبارزه
داشته باشد ميزان احساس امنيت اين افراد نيز باالتر با طبیعت که انسان ابتدایی می بایست برای حفظ
رفته و هرچه فرد به لحاظ اقتصادي و نيازهاي كمي موجودیت جسمانی خویش بدان مبادرت ورزد در این
و كيفي زندگي اش ناتوان باشد و احساس آسيب شکل مدرن به آخرین دگردیسی خود رسیده است.
پذيري بيشتري را احساس كند فرد به لحاظ داشتن بنیاد روان شناختی فرد نوع کالنشهری در شدت
احساس امنيت در سطح پايين نتري قرار دارد (نويدنيا یافتن تحریکات عصبی نهفته است که خود ناشی از
و ساروخاني ،1385 ،ص  .)91پس مي توان بيان تغییر سریع و بدون وقفه محرکهای برونی و درونی
داشت كه :پايگاه اجتماعي  -اقتصادي افراد با احساس است (زیمل ،1372 ،صص  53و  .)54بر این مبنا،
امنيت رابطه مستقيم دارد.
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حیات شهری ذاتا پیچیده در فرایندهای تهدید آور
است و امنیت بطور ماهوی در معرض چالش قرار می
گیرد .با این همه در اینجا ما در سطحی دیگر و عمدتا
با رویکردی جامعه شناختی بیشتر به فرایندهای عینی
و مملوس در حیات شهری نظر داریم و امنیت را در
ارتباط با فرایندهای مربوط قابل اشاره مد نظر قرار
می دهیم .در همین راستا و با اذعان به اینکه اکثر
تهدیداتی که متوجه افراد است ناشی از این حقیقت
می باشد که افراد در محیط انسانی به سر می برند
و این محیط موجد انواع فشارهای غیر قابل اجتناب
اجتماعی اقتصادی و سیاسی است ،بیان می داریم
که تهدیدات مزبور می توانند اشکال متفاوتی به خود
بگیرند .در یک تقسیم بندی ،تهدیدات مورد بحث به
سه نوع مجزا دسته بندی شده اند .تهدیدات فیزیکی
یا جسمی (درد ،صدمه و مرگ)  7تهدیدات اقتصادی
(تصرف یا تخریب اموال ،عدم دسترسی به کار یا
منابع) ،تهدیدات نسبت به حقوق (زندانی شدن ،از
بین رفتن آزادیهای عادی مدنی) همراه با تهدیدات
موقعیت یا وضعیت (تنزل رتبه ،تحقیر در انظار عامه)
(بوزان ،1378 ،صص  53و .)54
این تقسیم بندی خود بیانگر آن است که منابع
مختلفی می توانند امنیت فرد در جامعه را در معرض
تهدید قرار دهند .بدیهی است زندگی شهری از یکسو
با گسترش دامنه آزادیها و از سوی دیگر گستره عوامل
تحدید کننده و تهدید کننده آن مشخص می شود و
بدین لحاظ ضروری است ابعاد مختلف امنیت در شهر
مد نظر باشد (بر همین اساس در پرسشنامه ای که
جهت مطالعه میدانی در باره سنجش احساس امنیت
شهروندان تهیه گردیده ،عالوه بر ابعاد اجتماعی-
سیاسی -فرهنگی -اقتصادی ،جنبه های مرتبط با
محیط طبیعی و عوامل موثر در امنیت از بعد حوادث
طبیعی نیز مورد توجه بوده است) .به لحاظ سنت
مطالعاتی در عرصه جامعه شناسی ،مطالعه امنیت در
شهر چندان محل توجه و در کانون بررسی ها نبوده
است .پژوهشهای انجام گرفته این نکته را عیان می
سازند که موضوع امنیت در شهر عمدتا در ذیل حوزه
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جامعه شناسی انحراف و مسائل اجتماعی مورد توجه
بوده و در این راستا جرائم شهری بعنوان عامل اساسی
اختالل در امنیت شهر مد نظر قرار می گرفته است .بر
همین مبنا بیان گردیده که در غالب شهرهای جهان،
جرائم معمول ،تهدیدی جدی برای حیات ،تمامیت
فردی و دارائیهای انسانهاست .وقوع بیش از حد این
ضایعات سنگین سختی و رنج انسانها ،به هدر رفتن
منابع اقتصادی ،سر خوردگی شهروندان ،و وخامت
کلی در کیفیت زندگی را به ارمغان می آورد (بواندیا،
 ،1380ص  .)11اما آشکار است که عالوه بر جرائم،
ابعاد کلی حیات شهری و زیست -جهان شهری (آن
چنان که در آثار زیمل آمده) و نیز پوششهای فرد
دیگری (که می تواند اجتماعی یا طبیعی باشند) نیز
وجود دارند که احساس نا امنی در شهرها را دامن
می زنند .امنیت در لویاتان هابز و تحت عنوان صلح،
کاالیی بس ارزشمند است که تا کنون برای تحصیل
آن منازعات عدیده ای صورت پذیرفته و هنوز هم
یکی از ایده آلهای بشری است .با گسترش روند
شهرنشینی به عنوان موضوعی جهانشمول ،اینک
پرداختن به عوامل موثر بر احساس امنیت شهروندان
اهمیتی افزون یافته است .در همین راستا و به مثابه
یک مطالعه خرد ،کوشش شده تا نسبت به سنجش
احساس امنیت شهروندان یک شهر جدید (اشتهارد)
اقدام شود .پرسشنامه مزبور ابعاد مختلف امنیت را
مورد توجه قرار داده و نظرات پاسخگویان پیرامون
نهادهای دخیل و مسئول در امر امنیت شهری را نیز
لحاظ کرده است.
امنيت پيش زمينه يك اجتماع سالم و احساس
امنيت بسترساز توسعه جوامع انساني است و سعادت
يك اجتماع در گرو حفظ و بقاء امنيت و احساس
ناشي از آن است .حضور مردم در فضاي عمومي
شهرمستلزم احساس امنيت از سوي آنان است.
يكي از مهمترين عوامل تهديد كننده حضور مردم
در فضاهاي عمومي ،ترس يا احساس ناامني است.
ناامني مكان ها و فضاهاي عمومي نشاط و سالمتي
را در زندگي روزمره مختل مي كند و با ايجاد مانع
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بر سر راه رشد فرهنگي و مشاركت عمومي ،هزينه
هاي زيادي را بر جامعه تحميل مي كند .حیات جمعی
آدمیان در صورتی قرین آرامش و آسایش است که
امنیت به مثابه مقوله ای بنیادین در ابعاد و جهات
مختلف زندگی حکمفرما باشد .در کنار عوامل موثر بر
شکل دهی به امنیت ،باید توجه خود را بر علل تاثیر
گذار بر احساس امنیت نیز معطوف داریم .در واقع
باید همزمان هم به سنجش میزان واقعی امنیت و
هم به ارزیابی گسترده احساس امنیت اقدام نمود ،که
در اين تحقیق هر دو جنبه مد نظر بوده است .امروزه
به توجه به گستردگي شهر نشيني و رواج ناامني
هاي اجتماعي در شهرها ،به خصوص شهرهاي
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 پیش رو در راستای توجه
به مولفه امنیت در زندگی شهری تهیه شده و قصد
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آن دارد تا با لحاظ جهات اقتصادی -اجتماعی-
سیاسی -امنیت ،به بازکاوی نقش نهادها و موسسات
تولید کننده امنیت نیز بپردازد .بر همین اساس دو
مجموعه پرسشنامه تدارک دیده شده و در محدوده
شهر جدید اشتهارد اقدام به نمونه گیری و جمع آوری
اطالعات گردیده است .مطالعه مقوله امنیت در این
شهر از آنجا مدنظر قرار گرفت که انتظار می رفت
اشتهارد به عنوان یک شهر جدید واجد مولفه های
اساسی امنیتی باشد و این انتظار خود از آنجا مایه
می گرفت که شهر جدید از یک لحاظ مکانی تعریف
می شود که بر اساس برنامه ریزی همه جانبه و با
لحاظ معیارهای مورد نظر ساخته می شود و تکوین و
رشد می یابد .نتایج بررسی نشان می دهد انتظار فوق
چندان برآورده نشده است که این امر خود می تواند
متاثر از شرایط اجتماعی کل جامعه و مهاجر پذيري
شهر باشد .بدیهی است امنیت در هر موقعیت مکانی
(همچون امنیت در یک شهر جدید مانند اشتهارد)
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ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .1ﻣﺪﻝ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ؛ ﻣﺎ ﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ .

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

Urban Management

شماره  31بهار و تابستان 92

No.31 Spring & Summer

323

نمی تواند از امنیت در موقعیت های مکانی مجاور  384پرسشنامه که کامال تکمیل شده بودند در تحلیل
(در اینجا امنیت در شهرهای مجاور شهر جديد) بی گنجانیده شدند.
نصیب باشد .با این حال متغییر ترکیب ساکنان شهر
جدید در تلفیق با متغیرهای دیگر هیات خاصی به حجم نمونه
z 2× p
q 1/ 3
6 ×0/0
5
موضوع امنیت در آن بخشیده است که مشروح آن در
= 384
≡n
0/0
5
e
ضمن تجزیه و تحلیل اطالعات در مقاله آمده است.
اندازه مناسب برای نمونه آماری در حدود  384نفر
برآورد شده بود .در نهایت  384پرسش نامه که کامال
مواد و روش هاي تحقيق
تکمیل شده بودند در تحلیل نهايي گنجانیده شدند.
اعتبار و روايي
براي پايايي ابزار سنجش از آزمون آلفاي كرونباخ
استفاده شده است .آلفاي كرونباخ براي سنجش جامعه آماری
احساس امنيت در شهرهاي جديد با تعداد  50گويه جامعه آماری این پژوهش ،شهروندان شهر اشتهارد
( )a=0.94به دست آمد .جهت اعتبار گويه هاي به بودند .شهر جديد اشتهارد با توجه به دارا بودن جمعیت
دست آمده و به كار گرفته شده در تحقيق در سنجش مهاجر زیاد ،خرده فرهنگ های گوناگون و وضعیت
احساس امنيت،از اعتبار صوري استفاده شده است .اقتصادی ناهمگون ساکنین برای پژوهشی با موضوع
و به منظور توصيف و تحليل داده ها از نرم افزار امنيت و دفاع ملي مکان مناسبی محسوب می شود.
 spssاستفاده شده و از آزمون هاي ضريب همبستگي با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه تعيين شد.
پيرسون ،تحليل واريانس ،تفاوت ميانگين ها ( )t.testدر اين تحقيق با كمك نرم افزار  ،SPSSبا سطح
اطمينان  95درصد ،احتمال خطاي  5درصد و با
و رگرسيون چند متغيره استفاده شده است.
با توجه به این که استفاده از نمونه گیری تصادفی فرض اين كه  60درصد از جمعيت شهر جديد اشتهارد
کامل برای این تحقیق امکان پذیر نیست ،در مرحله پاسخ يكساني دهند ،حجم نمونه براي اين شهر 384
اول از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده نفر به دست آمد .روش نمونه گيري به روش تصادفي
شد .در داخل ناحیه شهروندان به طور تصادفی ساده از نوع خوشه اي چند مرحله اي صورت گرفته است.
انتخاب شدند و در مرحله دوم در داخل مناطق شهر در پژوهش حاضر براي اندازه گيري ميزان احساس
جديد اشتهارد با توجه به تعداد محالت هر منطقه به امنيت (امنيت اجتماعي ،اقتصادي ،ارزشي ،سياسي،
تناسب محالتی جهت نمونه گیری انتخاب شدند .در ملي و امنيت محيطي) از پرسش نامه اي با  50گويه
مرحله دوم در داخل این مناطق سه گانه با توجه به در قالب طيف ليكرت استفاده شده است.
تعداد محالت هر منطقه ،به تناسب محالتی جهت
نمونه گیری انتخاب شدند .اندازه مناسب برای نمونه معرفي شهر جدید اشتهارد
آماری در حدود  384نفر برآورد شده بود .در نهایت بنابر سرشماری مرکز آمار ایران ،جمعیت بخش
اشتهارد شهرستان کرج در سال  ۱۳۸7برابر با
جدول  .1نمونه گيري از محالت انتخابي شهر جديد اشتهارد
 ۱8۱۴۴نفر بوده است .اشتهارد از دو قسمت اشتا و
تعداد محالت نمونه
تعداد محالت
اشتهارد
آرتا تشکیل شده به معنای سکونتگاه مقدس اشتا به
معنای ایستگاه یا سکونتگاه و آرتا به معنیه مقدس به
5
8
2
زبان آذری و در اصل بوده اشتا آرتا بعد شده اشتارد و
6
6
8
اشتهارد (اخیراْ بین برخی از جوانان شهر به خصوص
4
4
10
2

2
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دانشجویان باب شده است که نام شهر را اشتوتگارت
می گویند!) اشتهارد از توابع شهرستان كرج و جزء
استان تهران در  22/و  50طول شرقي و  43/و 35
عرض شمالي قرار دارد .با شهر تهران  100كيلومتر و
با شهر كرج  63كيلومتر فاصله دارد .اين شهر در يك
منطقه نسبت ًا كويري با آب و هواي نيمه خشك واقع
شده است كه مساحت آن متجاوز از  2500كيلومتر
مربع و در مسير جاده ترانزيت تهران به استانهاي
غربي كشور واقع است .مطابق آخرين سرشماري،
جمعيت آن  25000نفر و با زبان منحصر به فرد با
قدمتي چند هزار ساله مي باشد حوزه جغرافيايي آن
از طرف شمال به ارتفاعات «حلقه دره» و محدوده
ي شهرستان نظرآباد و از طرف جنوب به ارتفاعات
خـوش آب و هواي «قـزل بـاش» و محدوده ي
شهـر مالرد و از طرف شـرق به «رودخانه شور»
و محدوده شهر كرج و از طرف غرب به محدوده
شهر بوئين زهرا محدود مي شود .در سال 1331
در اشتهارد شهرداري تأسيس شده ولي متأسفانه
تا پيروزي انقالب اسالمي در آن پيشرفت چنداني
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
كشور در اين منطقه كه ظرفيت آن حدود دو هزار
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 كام ً
ال مشهود است .شهر اشتهارد
دارای هفت محله قدیمی به نامهای پایین محله (جیر
محله) ،محله صیادیه ،محله قاضیان (قاضیون) ،چال
محله (چله مله) ،فارچی آباد (پارچی آوا) ،خیابان بزرگ
(پیله خیاوون) ،خیابان کوچک (خوردک خیاوون) و
همچنین از محالت کوچکتر میتوان از ام اصغر،
رضه ،چول و پشت قلعه را نام برد .در اطراف اشتهارد
مناطق و دهستانهایی بنامهای مرادتپه (دارای  ۲تپه
باستانی به نامهای پیله تپه و خوردیکه تپه) ،صحت
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آباد ،جعفرآباد ،قزل حصار ،رحمانیه ،مهدی آباد ،فرد
آباد ،مختارآباد ،عبداهلل آباد ،کوشک آوا ،مروت آوا،
اوپشته ،گنگ ،جارو ،نکوجار ،قرقرک (محل دفن
فریدون فروغی) و بوجعفر ،ایپک و غيره ،مجموع ًا به
تعداد  ۲۲روستا وجود دارد .نگاهی به ترکیب جمعیتی
و محالت این شهر نشان دهنده تنوع قومیتهای
ساکن در آن است (لرها -کردها و غيره) .همچنین
بررسی ترکیب بندی گروههای اجتماعی در آن نیز
متنوع است و از کارگران صنایع مستقر در اطراف
تهران تا تعداد زیادی دانشجو را رد بر می گیرد .این
ترکیب بندی به شهر بیشتر جنبه و کارکرد خوابگاهی
بخشیده است زیرا بیشتر محل زندگی و استراحت
است تا کار .این عوامل سبب آن گردیده اند تا مقوله
امنیت و احساس امنيت در اشتهارد واجد ویژگی های
منحصر بفردی گردد و از همین رو مطالعه آن در
دستور کار قرار گرفته است .اکنون به تحلیل داده
های جمع آوری شده پیرامون موضوع امنیت در شهر
اشتهارد می پردازیم (سازمان عمران شهرهاي جديد
كشور ،اشتهارد.)1385 ،
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شرح و بررسی یافته های تحقیق
در اين قسمت نتايج به دست آمده از تحقيق را به
صورت توصيفي و اسنتباطي مورد بررسي قرار داده ايم.
در كل از  384نفر نمونه اين پژوهش 65 ،نفر (معادل
 17درصد) داراي احساس امنيت كم (امنيت اجتماعي،
اقتصادي ،ارزشي ،سياسي ،ملي و امنيت محيطي)،
 224نفر (معادل  58درصد) در سطح متوسط و 95
نفر (معادل  25درصد) داراي احساس امنيت باال بوده
اند .توصيف ساير متغيرها ،جهت خالصه شدن مطالب
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ﺍﻣﻧﻳﺕ ﻛﻡ

25% 17%

ﺍﻣﻧﻳﺕ ﻣﺗﻭﺳﻁ

58%

ﺍﻣﻧﻳﺕ ﺑﺎﻻ
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
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در جداول به همراه آمار استنباطي آورده شده است P .تفاوت معناداري بين ميزان تحصيالت و ميزان
احساس امنيت وجود دارد .بر اساس آمار افراد داراي
 -1آزمون تفاوت ميانگين ها بين احساس تحصيالت باالتر از ديپلم احساس امنيت بيشتر از
امنيت (امنيت اجتماعي ،اقتصادي ،ارزشي ،سياسي ،بقيه افراد دارند.
ملي و امنيت محيطي) و جنسيت
 -3آزمون تحليل واريانس بين احساس
امنيت (امنيت اجتماعي ،اقتصادي ،ارزشي ،سياسي،
جنسيت تعداد ميانگين انحراف معيار Tمقدار سطح معنا داري
ملي و امنيت محيطي) و وضعيت تاهل
مرد

184

81.22

11

زن

200

90.88

11.7

8.31-

0.00
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جدول فوق احساس امنيت اجتماعي را بر اساس
جنسيت نشان مي دهد .با توجه به آزمون تفاوت
ميانگين ها و سطح معناداري ،رابطه معنادار است
به گونه اي كه ميانگين نمره احساس امنيت مردان
( )90.88بيشتر از زنان ( )81.22مي باشد و در نتيجه
فرضيه ( )H4پژوهش تاييد مي شود و زنان نسبت
به مردان (از لحاظ جنس) احساس امنيت (امنيت
اجتماعي ،اقتصادي ،ارزشي ،سياسي ،ملي و امنيت
محيطي) كمتري در شهرهاي جديد دارند.
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وضعيت تاهل،
احساس امنيت

تعداد

مجرد

129

متاهل

246

مطلقه

9

df

2

ميانگين

سطح
معناداري

f

16.07 2273.85

0.00

جدول باال نمره احساس امنيت را بر اساس وضيعت
تاهل نشان مي دهد .با توجه به مقدار Fو  Pتفاوت
معناداري بين وضيعت تاهل و ميزان احساس امنيت
رابطه وجود دارد .بر اساس آمار افراد متاهل احساس
امنيت بيشتر از بقيه افراد دارند.
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 -2آزمون تحليل واريانس بين احساس
امنيت (امنيت اجتماعي ،اقتصادي ،ارزشي ،سياسي -4 ،آزمون همبستگي پيرسون بين احساس
ملي و امنيت محيطي) و ميزان تحصيالت
امنيت (امنيت اجتماعي ،اقتصادي ،ارزشي ،سياسي،
ملي و امنيت محيطي) و ميزان سن
ميزان تحصيالت تعداد
احساس امنيت
بيسواد-ابتدايي
سيكل
ديپلم
فوق ديپلم
دانشجو
ليسانس
ليسانس و باالتر

70
56
91
59
57
49
2

 dfميانگين

F

سطح معنا داري

c
r

متغير وابسته:
احساس امنيت
سن افراد

6

2.59 386.12

A

آزمون پيرسون

شدت رابطه
0.046

سطح معناداري
0.36

0.02

جدول فوق احساس امنيت را بر اساس ميزان سن
نشان مي دهد .با توجه به ضريب همبستگي و سطح
معناداري بين اين دو متغير از لحاظ آماري رابطه اي
جدول باال نمره احساس امنيت را بر اساس ميزان معنادار نمي باشد.
تحصيالت نشان مي دهد .با توجه به مقدار Fو  -5عناصر اصلي تحليل چند متغيره به روش
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مرحله

گام به گام براي پيش بيني متغير وابسته
(احساس امنيت)
متغير هاي وارد شده

R

R2

 R2اصالح شده

1

پايگاه اجتماعي و
اقتصادي

0.542

0.293

0.291

0.923

0.852

0.851

0.994

0.894

0.899

0.836

0.699

0.697

0.947

0.897

0.897

0.527

0.518

2
3
4

اوضاع فيزيكي و
اجتماعي شهر

سرمايه اجتماعي

عملكرد رسانه ها
جنسيت

D
I

5
نقش نيروي هاي دفاعي
0.722
6
و امنيتي

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

متغير هاي وارد شده

B

Beta

T

SigT

پايگاه اجتماعي و
اقتصادي

1.18

0.542

12.59

0.000

اوضاع فيزيكي و
اجتماعي شهر

0.919

0.396

19.78

0.000

سرمايه اجتماعي

0.908

0.204

11.56

0.000

عملكرد رسانه ها

1.019

0.426

15.02

0.000

جنسيت

0.619-

0.051-

2.91-

0.004

نقش نيروي هاي دفاعي
و امنيتي

0.963

0.477

13.54

0.000

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

o
e

v
i
h

c
r

بررسي احساس امنيت (امنيت اجتماعي،
اقتصادي ،ارزشي ،سياسي ،ملي و امنيت محيطي) به
تفكيك احساس امنیت اجتماعی
پاسخ ارائه شده به سواالت مزبور نشان می دهند در
اغلب موارد پاسخگویان میزان امنیت اجتماعی را زیر
حد متوسط ارزیابی نموده اند .این امر از آنجا عیان
می گردد که در مورد اکثر گزینه های مربوط به عدم
 -6عناصر اصلي تحليل چند متغيره به روش وجود امنیت اجتماعی بیش از  50درصد پاسخگویان
گام به گام براي پيش بيني متغير وابسته نظر موافق داشته اند و بالعکس در مورد اکثر گزینه
(احساس امنيت)
های مربوط به وجود امنیت اجتماعی ،کمتر از
 50درصد آنها نظر موافق داشته اند .در این میان
پراکندگی پاسخها به پرسش در صورتی که در خیابان
مورد تعرض سارقان قرار بگیرید آیا فکر می کنید
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مردم اطراف شما به شما کمک خواهند نمود؟ حائز پاسخگویان به این سواالت نشان دهنده احساس
اهمیت است و نشان می دهد اکثریت ساکنان نسبت عدم امنیت اقتصادی است (که البته این امر باید با
به کمک دیگران امیدوارند و لذا هنوز همبستگی نگرانی عمومی جامعه از سرنوشت اقتصادی کشور
اجتماعی در سطح قابل قبولی است .مؤید این امر در رابطه قرار گیرد) ،هرچند بسیاری محیط شهر را
همچنین پاسخ هایی داده شده به پرسش از عدم برای سرمایه گذاری و کار مناسب تشخیص داده اند
اعتماد به همسایه ها است که نشان می دهد روابط (در پاسخ به پرسش از اینکه آیا این شهر را فضای
همسایگی هنوز کامال در افق بی اعتمادی محو نشده مناسبی برای سرمایه گذاری و کار تالش می دانید؟
است ،هر چند آشکارا در مرحله متزلزلی قرار دارد  66/8درصد پاسخگویان نظر کامال موافق را ابراز
(جدول و نمودار شماره .)1
داشته اند) .بر این اساس به نظر می رسد ساکنان
ﺟﺪﻭﻝ  .1ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ )ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺍﺭﺯﺷﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ
اشتهارد اگرچه نسبت به وجود پتانسیلهای کار و
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ .
سرمایه گذاری خوش بین اند اما امیدواری چندانی
اجتماعي ،اقتصادي ،ﺗﻮﺯﻳﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ
ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ
ﺩﺭﺻﺪ
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ
بررسي احساس امنيت (امنيت
جدول .1
تحقق شرایط مطلوب اقتصادی ندارند و یا حداقل
به
سياسي ،ملي و امنيت محيطي) به
110تفكيك احساس امنیت ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮﺍﻓﻖ
ارزشي12 ،
29.41
نگارندگان.
ماخذ:
اجتماعی؛
ﻣﻮﺍﻓﻖ آن بابت نگران و مضطربند که این خود با توجه به
از
130
60
48.32
ها
پاسخ
توزيع
فراواني
درصد
متغير
درصد
ﻣﺨﺎﻟﻒ
70
20
14.03
شرایط عمومی حاکم بر فضای اقتصادی کشور قابل
موافق
كامال
110
12
29.41
ﻣﺨﺎﻟﻒ
52
4
8.3
است (در جدول و نمودار شماره  2نتایج تفصیلی
ﻛﺎﻣﻼدرک
موافق
130
60
48.32
362
96
100
ﺟﻤﻊبدست آمده از تحلیل داده های مربوط به پرسش فوق
مخالف
70
20
14.03
ﻣﻤﺘﻨﻊ
22
4
كامال مخالف
52
4
8.3
نشان داده شده است).
ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
384
100
-

D
I

S
f

o
e

جمع
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100
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ﺟﺪﻭﻝ  .2ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻗﺘﺺﺍﺩﻱ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ .
Urban Management
ﺳﻴﺎﺳﻲ،كلﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﻥﻣﻮﺩﺍﺭ .1
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺍﺭﺯﺷﻲ ،جمع
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ384 ،
ﺍﻣﻨﻴﺖ )ﺍﻣﻨﻴﺖ 100
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺣﺴﺎﺱ -
جدول  .2احساس امنیت اقتصادی؛ ماخذ :نگارندگان.
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ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ
ﺩﺭﺻﺪ
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ﺩﺭ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ .
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ﺟﻣﻊ ﻛﻝ ﻣﻣﺗﻧﻊ

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

100
80
60
40
20
0

ﺩﺭﺻﺪ

4

66.8
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
22.1
96
10.23
60
9.32
20
12
4
100
ﺟﻣﻊ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺧﺎﻟﻑ ﻣﻭﺍﻓﻕ  -ﻛﺎﻣﻼ
 ﻣﻭﺍﻓﻕﻣﺧﺎﻟﻑ

iv

12
66.8
54
22.1
14
10.23
6
12
9.32
4
100
100-

h
c

12

-

54
14

r
A
6

12
4

100

180
180
89
6089
3160
36031
24
360
38424

384

كامال موافق
موافق
مخالف
كامال مخالف
جمع
ممتنع
جمع كل

ﻥﻣﻮﺩﺍﺭ  .2ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ؛ ﻣﺎﺧﺬ  :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ .

نمودار  .1بررسي احساس امنيت (امنيت اجتماعي ،اقتصادي،
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ارزشي ،سياسي ،ملي و امنيت محيطي) به تفكيك احساس امنیت
نگارندگان.ﺷﻐﻞ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ  .ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ،ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻱ
اجتماعی؛ ماخذ:
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﭘﺎﺳ

ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮﺍﻓﻖ
ﻣﻮﺍﻓﻖ
ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺟﻤﻊ
ﻣﻤﺘﻨﻊ
ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
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ﺩﺭﺻﺪ

ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ
ﭘﺮﺳﺶ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻄﺮﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ
 .ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ100
)ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺳﺖ
14
12
12
50
6
اقتصادیﺭﺍﺑﻄﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ( ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻣﺤﻴﻂ 4ﺷﻬﺮ ﺭﺍ
امنیتﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ
احساس ﺍﻗﺘﺼﺎ
ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
0
مرتبط ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻓﻀﺎﻱ
های ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ
پرسشﭘﺮﺳﺶ
کلیهﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
توان )ﺩﺭ
می ﺍﻧﺪ
عنوان ،ﺩﺍﺩﻩ
اینﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭدرﻛﺎﺭذیل
ﺟﻣﻊ ﻣﻣﺗﻧﻊ ﺟﻣﻊ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺧﺎﻟﻑ ﻣﻭﺍﻓﻕ ﻛﺎﻣﻼ
ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ
ﺩﺭﺻﺪ
ﺩﺍﻧﻴﺪ؟اقرار /8
ﺗﻼﺵ ﻣﻲ
ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ
ﻣﻭﺍﻓﻕ
ﻣﺧﺎﻟﻑ
ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﻛﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎﻥسه
این اساس
 66بر
دارد.
درآمد
مقولهﻛﺎﺭشغل و
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ با
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻭ
ﻛﺎﺭ
ﻫﺎﻱ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
ﻭﺟﻮﺩ
ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ
ﺍﮔﺮﭼﻪ
ﺍﺷﺘﻬﺎﺭﺩ
ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ
ﺭﺳﺪ
ﻣﻲ
ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ
ﺍﺳﺎﺱ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ( .ﺑﺮ ﺍﻳﻦ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ
پرسش در ارتباط با مقوله امنیت اقتصادی مطرح
ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﻮﺵ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻱ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎﺑﺖ
ﻓﻀﺎﻱ از
ارائه شده
های
ﺷﺮﺍﻳﻂپاسخ
بررسی
ﺧﻮﺩ ﺑﺎاند.
گردیده
ﺍﺳﺖاحساس امنیت اقتصادی؛ ماخذ :نگارندگان.
نمودار .2
طرفﻛﺸﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻙ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ
ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻀﻄﺮﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﻓﻮﻕ ﻧﺸﺎﻥ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ
ﺍﺣﺴﺎﺱﻫﺎﻱ
)ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﺭﺯﺷﻲ
ﺍﻣﻨﻴﺖ
ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ (.
ﺍﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻧﺎ ﻇﺮ ﺑﺮﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻨﺠﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ
54

100

ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺩﺭ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺩﻳﮕﺮ
ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻟﺬﺍ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻧﺴﻞ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﺩ  .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ
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ديگر است كه غالبا در گذار از يك نسل به نسل
ﻣﻭﺍﻓﻕ
ﻣﺧﺎﻟﻑ
ﻛﻝ
ديگر ممكن است رخ دهد و لذا موجبات نگراني نسل
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ
پيشين را فراهم سازد .در اين مقوله سه پرسش مطرح
نمودار  .3احساس امنیت ارزشي (جايگاه مذهب)؛ ماخذ :نگارندگان.
گرديد .اگر دين را به طور كلي اصلي ترين مرجع
هنجاربخش و تنظيم كننده رفتارها در جامعه ايران
ﺟﺪﻭﻝ  .4ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺭﺯﺷﻲ )ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ ﺩﻳﻨﻲ (؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ .
بدانيم ،از خالل پاسخ هاي به دست آمده ،اين مهم
جدول  .4احساس امنیت ارزشي (كم توجهي به مبلغين ديني)؛
ماخذ :نگارندگان.
آشكار مي شود كه يك نگراني جدي از دگرگوني
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نمودار  .4احساس امنیت ارزشي (كم توجهي به مبلغين ديني)؛
ماخذ17 :
نگارندگان.

ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ
توزيع پاسخ ها
ﻏﺮﺽ ﺍﺯ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ،ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺯﺍﺩﻳﻬﺎﻱ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ
كامال موافق
ﺛﺒﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﺯﺍﺩﻳﻬﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ
احساس امنیت سیاسی
موافقﻣﺤﺪﻭﺩ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﺮ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ  .ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺩﺭ ﻥﻇﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺠﺶ
ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻳﺎ
شهروندان
احساس
اینجا،
در
سیاسی
امنیت
از
غرض
مخالف
ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻼ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ
ﺛﺒﺎﺗﻲ میزان
جامعه و
آزادیهای در
وجود
ﺑﻨﺪﻱ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪراجع
كامال مخالف
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺑﺎﻻ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻲ
ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ،
میزانﺷﻬﺮ
به ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ
ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ
ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻊ
ﭼﻨﺪﺍﻥکلیه
سیاسی با
ﺑﺪﻳﻦ از
است و
سیاسی
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ
امنیتﺕ ﺧﻮﺩ
اینﺩﺭروﺫﻫﻨﻲ
ﺳﺒﺐ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ
ثباتﺩﻏﺪﻏﻪ
ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻦ جمع
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ  .ﻩﺏ
آزادیهایﻓﺮﺍﺥ
تواند ﺭﺍ ﭼﻨﺪﺍﻥ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺷﺎﻥ
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻓﻀﺎﻱ
مزبور
ﻋﻘﺎﻳﺪکه می
مرتبط ﻭمیﺑﻴﺎﻥگردد
مواردی
ﻣﺴﺎﺋﻞ ممتنع
ﻣﺸﻮﺵ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
نهادهایﺟﻨﺎﺡ ﻫﺎ
ﺩﺭﮔﻴﺮﻱبا ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ
محدودﺍﺣﺘﻤﺎﻝ
ﭘﺮﺳﺶ یاﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺍﺯ
ﻋﻨﻮﺍﻥ
سیاسی سر
سازد و یا
ﻧﻤﻮﻧﻪكلﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ راﺍﻳﻦتقویت
جمع
 76/5ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﻨﺎﻡ
و کار دارد .سواالت در نظر گرفته شده برای سنجش
 59/4ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺫﻫﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ؟
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ )ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) (5ﻭ ) (6ﺣﺎﺻﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎﻱ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻭ ﺳﻮﺍﻝ
ﻓﻮﻕ ﺍﻧﺪ (.
ﺟﺪﻭﻝ  .5ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ؛ ﻣﺎﺧﺬ  :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ .
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احساس امنیت ملی
آنچه در اینجا امنیت ملی 19نامیده شده ،مرتبط با
احساس شهروندان نسبت به عوامل موثر بر اخالل بر
حاکمیت و استقالل ملی است .در این راستا سه سوال
مطرح گردیده است .اولین سوال از پاسخگویان می
خواهد تا نظر خود را در مورد توانایی حکومت و دولت
در حل و فصل مشکالت اقتصادی و اجتماعی مردم
بیان نمایند .در پاسخ 87/3 ،درصد اظهار نگرانی خود
را از اینکه حکومت و دولت نتوانند مشکالت مزبور را
مرتفع نمایند بیان داشته اند .دو سوال دیگر بیشتر به
نقش عوامل خارجی پرداخته اند و نظر پاسخگویان را
در مورد آمادگی دفاعی ایران در برابر حمالت خارجی
و میزان دلهره از این امر جویا شده اند.پاسخ های ارائه
شده نشان می دهند که نگرانی از دخالتهای خارجی
نسبتا در سطح قابل توجهی است هر چند اکثریت
نسبت به موفقیت دخالتهای خارجی خوشبین نیستند.
در مجموع به نظر می رسد افراد نمونه تحت بررسی،

ﺟﺪﻭﻝ  .6ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ؛ ﻣﺎﺧﺬ  :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ .
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ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .6ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ؛ ﻣﺎﺧﺬ  :جمع كل
 100ﺍﻣﻨﻴﺖ 384
-

D
I

S
f

ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ

ﺩﺭﺻﺪ

امنیت سیاسی کال دوازده سوال بوده است .از جمع
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ
بندی پاسخهای ارائه شده به این پرسشها می توان
15.6
ساکنان شهر
به این جمع بندي رسید که اکثریت
25.00
شرایط سیاسی و
مورد بررسی ،نسبت به بی ثباتی 56.3
دغدغه دارند و بدین
باال گرفتن درگیری های سیاسی 3.1
سبب در ذهنیت خود چندان احساس100
امنیتی راجع به
مسائل سیاسی نداشته و فضای -
اظهار نظر و بیان
عقاید سیاسی اشان را چندان فراخ -
ارزیابی نمی کنند.
به عنوان نمونه در پاسخ به این پرسش که آیا از
احتمال درگیری شدید بین جناح ها مشوش و نگران
هستند؟  76/5درصد نظر موافق یا کامال موافق را
ابراز داشته اند و یا در پاسخ به این پرسش که آیا
چیزی بنام تفتیش عقاید و کنترل ذهن آدمها در این
شهر وجود ندارد؟  59/4درصد نظر مخالف یا کامال
مخالف داشته اند (جداول و نمودار شماره ( )5و ()6
حاصل آمده از پاسخهای جمع آوری شده در مورد دو
سوال فوق اند).

ﺟﺪﻭﻝ  .6ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ؛ ﻣﺎﺧﺬ  :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ .

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮﺍﻓﻖ

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻫ

ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮﺍﻓﻖ
ﻣﻮﺍﻓﻖ
ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺟﻤﻊ
ﻣﻤﺘﻨﻊ
ﺟﻤﻊ ﻛﻞ

86
100
14
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ 100
ﺍﺧﻼﻝ ﺑﺮ
ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ

ﺟﻤﻊ
ﻣﻤﺘﻨﻊ
ﺟﻤﻊ ﻛﻞ

327
57
384

ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﺩﺭﺻﺩ

ﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺳﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎﻥ ﻣﻲ
ﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ .
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺍﺣﺴﺎ
ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎ ﺩﻱ ﻭﻧﻤﻮﺩﺍﺭ .8
ﻣﺮﺩﻡ
موسسات
ناکارآمدی
مضطرب
نگران و
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻭ
ﺧﻮﺩ ازﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ
بیشترﺩﺭﺻﺪ
ﻤﺎﻳﻨﺪ  .ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ87/3 ،
ﺩﻭﻟﺖ وﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎﻥ ﺭﺍ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ
ﻋﻮﺍﻣﻞ وﺧﺎﺭﺟﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ
نهادهایﺳﻮﺍﻝ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ  .ﺩﻭ
احساس
ﻧﻘﺶنگرانی
هر ﺑﻪچند
ﺩﻳﮕﺮاند،
داخلی
عدمﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﻈﺮ100
86
100
دخالتﺟﻮﻳﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻱ
نظامی ﺍﺯوﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﻟﻬﺮﻩ
ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ
امنیتﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺩ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
درگیری
ﺣﻤﻼﺕاحتمال
ناشی از
38
20 10
18
50
14
ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ
ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ
حاصل از
نیست ﺩﺭ(نتایج
ﺩﺧﺎﻟﺘﻬﺎﻱاندک
ﻧﮕﺮﺍﻧﻲنیزﺍﺯ چندان
خارجیان
0
ﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺧﺎﻟﺘﻬﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺧﻮﺷﺒﻴﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  .ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﺖ
ﺟﻣﻊ ﻣﻣﺗﻧﻊ ﺟﻣﻊ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺧﺎﻟﻑ ﻣﻭﺍﻓﻕ ﻛﺎﻣﻼ
جمع آوری پاسخهای ارائه شده به سه پرسش مورد
ﻣﻭﺍﻓﻕ
ﻣﺧﺎﻟﻑ
ﻛﻝ
ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﻱ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻀﻄﺮﺏ ﺍﺯ ﻧﺎﻛﺎﺭ ﺁﻣﺪﻱ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
بحث در جداول ( )9( ،)8( ،)7آمده اند).
)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯﺗﻭﺯﻳﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ
ﻨﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺩﺥ ﺍﻟﺖ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺍﻧﺪﻙ ﻧﻴﺴﺖ
ﻭﺭﻱ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﺟﺪﺍﻭﻝ ) (9) ،(8) ،(7ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ( .نمودار  .8احساس امنیت ملی؛ ماخذ :نگارندگان.

ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ .
ﻣﺎﺧﺬ :
جدول.7.7ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﺟﺪﻭﻝ
ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺣﺴﺎﺱ
ﻣﻠﻲ؛ ﺍ
نگارندگان.
ماخذ:
ﺍﻣﻨﻴﺖ ملی؛
احساس امنیت
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ
فراواني
درصد
ﺭﺻﺪمتغير
در صد
توزيع پاسخ ها ﺯﻳﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ
ﺮﺍﻭﺍﻧﻲ
ﺩﻭ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺳﻮﺍﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ  82ﺩﺭﺻﺪ
كامال موافق
100
34
36.23
ﻣﻼ ﻣﻮﺍﻓﻖ
10
احساس امنیت محیطی
ﭘﺎﺳﺨﻬﺎﻱ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩ ﺭﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻋﺪﻡ
موافق
240
48
51.14
24
ﻣﻮﺭﺩغالبا
اینجا،
امنیت
ﻃﺒﻴﻌﻲ از
ﻮﺍﻓﻖمنظور
عواملﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ
ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﺎﻱ
محیطیﻧﻴﺰدرﻛﻪ ﺩﺭ
ﭘﺮﺳﺶ ﺩﻳﮕﺮ
ﺍﺳﺖ .
ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﻭﺯ ﻭﻗﺎﻳﻊ
مخالف
202
10
10.61
ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺨﺎﻟﻒ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶبوده و
طبیعی
زیست و
مرتبط
ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺻﻮﺗﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ
محیطﺑﺎﺑﺖ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ
محیطﺩﺭﺻﺪ
ﺍﺳﺖ ﻭبا 86
ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ
ﻣﻮﻳﺪ ﻭﺟﻮﺩ
 8ﺁﻟﻮﺩﮔﻲكامال
2
2.1
گردیده است .سوال
این
مخالف ﻧﮕﺮﺍﻧﻲﻣﻼدر
مطرح.(10
سوالﺷﻤﺎﺭﻩ
دو ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
راستاﻭﻝ ﻭ
ﻣﺨﺎﻟﻒ )ﺟﺪﺍ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﻫﻮﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ
36
جمع
368
94
1009
ﻤﻊ اول در مورد میزان نگرانی از وقوع بالیای طبیعی
ممتنع
161
6
ﻤﺘﻨﻊاست و  82درصد پاسخهای کامال موافق و موافق
ﻤﻊ ﻛﻞ
38
جمع كل
384
100
-10
نسبت به وجود این نگرانی نشان دهنده درجه
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .7ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ .
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ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ
100

94

6
ﻣﻣﺗﻧﻊ

ﺟﻣﻊ
ﻛﻝ

2

10

34

ﺩﺭﺻﺪ

48

100
80
60
40
20
0

o
e

ﺟﻣﻊ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺧﺎﻟﻑ ﻣﻭﺍﻓﻕ ﻛﺎﻣﻼ
ﻣﻭﺍﻓﻕ
ﻣﺧﺎﻟﻑ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

بسیار باالی احساس عدم امنیت در مورد بروز
وقایع طبیعی است.
پرسش دیگر نیز که در مورد آلودگی های
 21وجود نگرانی مشابهی
محیطی می باشد نیز موید
است و  86درصد پاسخگویان از بابت افزایش
آلودگی های صوتی و نیز آلودگی هوا ابراز نگرانی
کرده اند (جداول و نمودار شماره .)10

iv

h
c

نمودار  .7احساس امنیت ملی؛ ماخذ :نگارندگان.

جدول  .8احساس امنیت ملی؛ ماخذ :نگارندگان.

r
A

جدول  .10احساس امنیت محیطی؛ ماخذ :نگارندگان.

درصد متغير

درصد

فراواني
20

توزيع پاسخ ها

درصد متغير

درصد

فراواني

توزيع پاسخ ها

20.9

18

98

كامال موافق

33.2

28

109

كامال موافق

44.2

38

190

موافق

41.1

54

160

موافق

23.3

20

30

مخالف

20.6

8

33

مخالف

11.6

10

9

كامال مخالف

4.2

2

9

كامال مخالف

100

86

327

جمع

100

94

311

جمع

-

14

57

ممتنع

-

8

73

ممتنع

-

100

384

جمع كل

-

100

3

جمع كل

www.SID.ir

دوفصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره  31بهار و تابستان 92

No.31 Spring & Summer

331

4.2
100
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2
94
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100

ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺟﻤﻊ
ﻣﻤﺘﻨﻊ
ﺟﻤﻊ ﻛﻞ

9
311
73
3

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .10ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ؛ ﻣﺎﺧﺬ  :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ .

ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
بررسی و تحلیل عوامل مهم در ایجاد امنیت
150
100
94
برای سنجش نقش عوامل مختلف در ایجاد
100
54
28
8
8
50
2
امنیت ،پانزده پرسش به پاسخگویان ارائه گردید
0
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺧﺎﻟﻑ ﻣﻭﺍﻓﻕ ﻛﺎﻣﻼ
ﺟﻣﻊ
ﺟﻣﻊ ﻛﻝ ﻣﻣﺗﻧﻊ
و از آنها خواسته شد میزان تاثیر گذاری موارد
ﻣﻭﺍﻓﻕ
ﻣﺧﺎﻟﻑ
مطروحه در پرسشهای مذکور را بر متغیر امنیت
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ
از نظر خود بیان نمایند .از میان نتایج بدست
نمودار  .10احساس امنیت محیطی؛ ماخذ :نگارندگان.
نکته عیان می شود که پاسخگویان برای
این
آمده
ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻛﻠﻲ  :ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﻱ ﻣﻄﺮﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺳﻨﺞ ﺵ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﻣﻘﻮﻻﺕو اقدامات خانواده نقشی بسزا قایلند و در
مراقبت
ﻛﻠﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﻄﺮﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻻﺑﻼﻱ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎﻥ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ
یک ﺁﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ
مثابه( ﻗﺼﺪ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﺧﺎﺹ ﺍﻣﻨﻴﺖ )ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎﻥ
نقش نمایندگان مجلس و شورای شهر را
پرسشهایﺫﻫﻨﻴﺖعوض
ﻣﻴﺰﺍﻥبرخی
مفهوم ﺗﺎکلی:
امنیت به
اینﺍﺯ ﺳﻮﻱ
درﺷﺪﻩ
ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ  .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ  60ﭘﺮﺳﺶ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ  .ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ
مورد بسیار ناچیز ارزیابی می کنند .سایر
مطرح گردیده در پرسشنامه در راستای سنجش
ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺍ ﺯ
ﻧﻮﻋﻲاهمیتی متوسط می یابند .در واقع می
ﺗﻮﺍﻥنیز
موارد
امنیت
پاسخگویان
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻲ
مقوله  .ﺩﺭ
نسبتﻣﻲبهﻛﻨﻨﺪ
ﺍﻣﻨﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
کلیﻣﺤﻴﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎ
احساس ﺁﻥ ﺭﺍ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ،
چنین دریافت که پاسخگویان برای ایجاد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪتوان
سواالت
البالی
گردیده اند
مطرح
ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ
ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در ﺷﻬﺮ
ﻧﻈﺮﺍﺕوﻣﺮﺩﻡ
ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ
شهرﻋﺒﺎﺭﺕ
در ﻳﺎ ﺑﻪ
ﺳﻴﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺗﺰﻟﺰﻝ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ
امنیت ﺟﻬﺎﺕ
ﻛﻤﺘﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ
ﺳﻴﺎﻟﻴﺖ
مقوالتﺍﺑﻬﺎﻡ ﻭ
مرتبطﻛﻪباﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭﺟﻪ
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩ
بیشتر متوجه متغیرهای شخصی ،فردی و
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ(کهﺑﺮﺧﻲدرﺍﺏباالﻋﺎﺩبیان
امنیت
خاص
ﻳﻚ ﻧﺎﺍﻣﻨﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ  .ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮ ﺩﺭ ﮔﻤﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻣﻨﻴﺖ
رسمی اند و کمتر از خالل نهادهای رسمی
احساس ﺧﻮﺩغیر
گردیده اند) قصد آن دارند تا میزان
ﺫﻫﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻄﺤﻲ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺍﻣﻦ ﮔﺴﺘﺮ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ  .ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺍﺯ ﺍﺩﺭﺍﻙ
مستقرﺁﻧﻬﺎامید ایجاد امنیت دارند چنانکه فی
امنیت را در ذهنیت پاسخگویان بسنجند .در و
ﻛﻠﻲ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ،ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ
ﺍﺳﺖ .نظر پاسخگویان در مورد نقش فرماندهی
المثل
ارائه
ﺯﻳﺴﺖدیده
تدارک
موردﺩﺭ 60
ﺩﺭ ﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩواقع
ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺟﻤﻌﻲوﻗﺎﺑﻞ
پرسشﻛﻼﻥ
ﺣﻮﺯﻩ ﺧﺮﺩ ﻭ
اینﻣﺪﺕ ﻭ
درﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺪﺕ ﻭ
شده اند .ارزیابی پاسخهای ارائه شده از سوی انتظامی در ایجاد امنیت این مهم را آشکار
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ
پاسخﻣﻬﻢ ﺩﺭ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ
شهري
دوفصلنامه مديريت
نشان می دهد آنان وضعیت می سازد (حدود  %46پاسخگویان نقش آن را
دهندگان
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مطلوب نمی دانند اما در متوسط و حدود  %29کم ،خیلی کم و بدون
امنیت در کل کشور را 22
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عین نگرانی از وضعیت امنیت در شهر خودشان ،تاثیر ذکر کرده اند .در همین جا باید اضافه کرد
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آن را محیط نسبتا امنی ارزیابی می کنند .در ارزیابی عملکرد پلیس 110از منظر پاسخگویان
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مجموع می توان نوعی سیالیت و تزلزل پذیری وضعیت بهتری دارد و  30/6درصد نقش آن را
و یا به عبارت بهتر ابهام را در نظرات مردم شهر در ایجاد امنیت زیاد و بسیار زیاد و 38/8درصد
مورد مطالعه نسبت به امنیت در ابعاد مختلف متوسط ارزیابی کرده اند).
آن تشخیص داد که البته درجه ابهام و سیالیت
مزبور در برخی ابعاد کمتر و در برخی جهات نتيجه گيري و جمعبندي
بیشتر است .نکته مهم آن است که وضعیت سر اين مقاله به بررسي و سنجش احساس امنيت
در گمی نسبی در ارزیابی وضعیت امنیت خود در شهر جديد مثل اشتهارد پرداخته است.
یک ناامنی ذهنی است و تشویش و اضطراب را نمونه  384نفري از افراد  15-50ساله شهر
در سطحی گسترده دامن گستر می سازد .بدین مذكور بود كه به روش نمونه گيري خوشه اي
سبب متاثر از ادراک کلی شهروندان از مقوله چند مرحله اي انجام شد .در بخش نظري از
امنیت در کل کشور ،آنها شرایط امنیتی شهر تعاريف و نظريه هاي مختلف جهت سنجش
را نامطلوب می دانند و اضطراب آنها در بردهای امنيت استفاده شد و بر اساس نتايج به دست
زمانی کوتاه مدت و بلند مدت و در حوزه خرد و آمده در كل از  384نفر نمونه اين پژوهش65 ،
نفر (معادل  17درصد) داراي احساس امنيت كم
کالن زیست جمعی قابل تشخیص است.
(امنيت اجتماعي ،اقتصادي ،ارزشي ،سياسي،
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ملي و امنيت محيطي) 224 ،نفر (معادل 58
درصد) در سطح متوسط و  95نفر (معادل 25
درصد) داراي احساس امنيت باال بوده اند .نتايج
آزمون رگرسيون نشان دهنده آن است كه بر
حسب ارزش ضرايب (بتا) به ترتيب متغير هاي
اقتصادي و اجتماعي ،نقش نيروهاي دفاعي
و امنيتي ،عملكرد رسانه ها ،اوضاع فيزيكي و
اجتماعي شهر ،سرمايه اجتماعي و جنسيت
توانسته است  89درصد از واريانس متغير وابسته
(احساس امنيت) را تبيين نمايد و در مجموع
نتايج مربوط به همبستگي ها و تحليل رگرسيون
به رويكرد 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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