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تحليل عوامل موثر بر احساس امنيت
در بين شهروندان شهر زاهدان
(با تأکيد بر سرماية اجتماعی)
حميدرضا رخشانینسب* ،حميده اسفندياری مهنی

**

مقدمه :امروزه فضاهای شهری مؤلفهای برای وقو نابهنجاریهای شهری و در نتیجه عد
امنیت در شهر میباشد؛ لذا شناخت عواملی که شهروندان را دچار احساس ترس و ناامنی
میکند ،ضروری است .این پژوهش با هدف بررسی رابطه سرمایة اجتماعی و احساس امنیت
در بین شهروندان شهر زاهدان و راهکارهایی جهت ارتقاء آن انجا شده است.
روش :پژوهش حاضر از نو توصیفی-تحلیلی و شیوة انجا آن پیمایش است که در بین
 381نفر از شهروندان باالی  00سال در شهر زاهدان انجا شده است.

یافتهها :میزان احساس امنیت شهروندان در مجمو پایینتر از حد متوسط است .بین پایگاه
اقتصادی-اجتماعی شهروندان ،بینظمی اجتماعی ،سرمایة اجتماعی و درو از میزان بروز
جرایم با احساس امنیت رابطه وجود دارد .در ضمن ،متغیرهای حمایت اجتماعی و اعتماد
اجتماعی اار م بت و در مقاب متغیرهای ریسک و مخاطره و درو از میزان بروز جرایم اار
منفی بر احساس امنیت شهروندان دارند.
بحث :باتوجهبه وضع یت نامطلوب احساس امنیت شهروندان شهر زاهدان ،باید سازوکاری
در جهت توسعة سرمایة اجتماعی در بین ساکنان اندیشیده شود تا میزان حمایت اجتماعی افراد
و اعتماد آنان به یکدیگر افزایش یابد و شهروندان با پشتوانه چنین سرمایهای ،احساس امنیت
بیشتری کنند.
جرايم ،سرماية اجتماعی
تاريخ دريافت29/89/92 :

تاريخ پذيرش29/7/82:

* دکتر جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
**کارشناسارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان( <geographysb@yahoo.com> ،نویسنده مسئول)
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مقدمه
انسانها همواره در طول زندگی اجتماعی خویش در پی تحقق ایلن آرزو بلودهانلد کله
تمامی افراد جامعه ،حریم خویش را از هرگونه تعرض و تهدیدی ،آزاد ،رها و ایملن حلس
کنند و بتوانند در سایه امنیت به سوی کمال و تعالی پیش روند؛ زیرا بلدون امنیلت در هلیچ
جامعهای امکان رشد ،ترقی و نیز شکوفایی استعدادها وجود ندارد (جمالی .)0389 ،اجتما
افراد در شهر ،فشار ناامنی را به علت نلاهمگونیهلای اقتصلادی و اجتملاعی و تفلاوت در
سطح طبقات اجتماعی افراد گسترش داده و محیط شهری پرتضادی سلاخته و زمینلة بلروز
جر را مهیا نموده است .در این میان ،سرمایة اجتماعی به عنوان یکی از عوامل پیشلگیری
جر و بینظمی اجتماعی ،از موارد مهمی است که بر احساس امنیت شهروندان تلأایر دارد.
در جوامع امروزی نیز ،نکتة مهم ،حفظ نظم و امنیلت بلرای ایجلاد فضلایی مناسلب جهلت
زندگی است .بینظمی در ابعاد فیزیکی و اجتماعی میتوانلد سلبب مجموعلة گونلاگونی از
بیماریهای اجتماعی گردد و در این میان جامعه نقش تعدی کنندهای را برای ایجلاد نظلم و
حفظ امنیت ،ایفا میکند .بنابراین هر آن چیزی که این نظم را برهم زند ،سبب ایجلاد نلاامنی
میگردد و جامعه را از نقش خود باز میدارد (ولد و همکاران .)0381 ،از آنجا که فضلاهای
شهری امروزی مؤلفهای برای وقو نابهنجلاریهلای شلهری و در نتیجله نلاامنی در شلهر
می باشند ،بنابراین بررسی جنبههای کیفی و کمی امنیت در فضاهای شهری امری ضلروری
است (قرایی و رادجهانبانی.)0389 ،
در مطالعات و پژوهشهای مرتبط با شهر ،حوزههای شهری و بیلان معیارهلای کیفیلت
مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا مادامی که امنیت در فضای شهری وجود نداشلته باشلد و
متعاقب آن شهروندان احساس امنیت نکننلد ،نملیتلوان انتظلار داشلت فضلای عملومی و
اجتماعی شهر از روح نشاط و سرزندگی برخوردار باشد و شلهر کیفیتلی در خلور انتظلار
داشته باشد .از این رو ،شناخت عوام مؤار بلر احسلاس امنیلت شلهروندان و کوشلش در
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تقویت آن بهویژه در شهر مرزی چون زاهدان -که به دلیل موقعیلت خلاص جغرافیلایی و
ژئوپلیتیکی با مسای امنیتی فراوانی روبروست -ضروری است.
چارچوب نظری
دغدغة امنیت ،همزاد اندیشة بشری است .بشر پلیش از آنکله بله کلاوش عمللی بلرای
استمرار حیات و بقا بپردازد ،به تفکر در ایجاد مأمنی مناسلب جهلت بلرآوردن سلایر املور
زندگی خود بر اساس آن بوده است .از اینجا بود که مسأله بیدغدغگی ،خود دغدغة انسان
شد و اندیشیدن در باب ایلن مسلأله ،تلاکنون اسلتمرار حیلات وی را تضلمین کلرده اسلت
(کلمنتس .)0381 ،مفهو امنیت به دفا یا حفاظت از خود ،خلانواده ،دوسلتان و املوال بلاز
میگردد .بیشتر تهدیدات برای افراد ،ناشی از این حقیقت است که آنها در محیط انسلانی بله
سر میبرند و این محیط بهوجودآورندة انوا فشارهای غیرقاب اجتناب اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی است .باتوجهبه اینکه افراد اولین منبع ناامنی یکدیگرند ،مسلألة امنیلت افلراد ،ابعلاد
گستردهتر اجتماعی و سیاسی پیدا کرده اسلت (بلوزان .)0389 ،امنیلت پدیلدهای ادراکلی و
احساسی است که در شناخت آن ،باید به ناامنی توجه کرد .اداراو عمدتاً خصللتی نظلری،
انتزاعی و ذهنی دارد .این جنبه از ادراو را «ادراو مفهومی» مینامند .جنبة حسی و عینیتر
ادراو ،همان احساس است .در افراد مختلف به طور طبیعی احساسها متنلو اسلت و بله
لحاظ اینکه در انوا روابط اجتماعی تا چه اندازه نفع میبرنلد یلا متضلرر ملیشلوند ،ایلن
احساس طیفلی از احسلاس نلاامنی شلدید «متضلررترین افلراد» تلا احسلاس امنیلت زیلاد
ازجمله عواملی که میتواند احساس امنیت شهروندان را تحت تأایر قرار دهلد سلرمایة
اجتماعی است .پیر بوردیو اولین کسی است که تحلی منظمی از سرمایة اجتماعی به دست
داده و این مفهو را چنین تعریف کرده است :سرمایة اجتماعی حاص انباشت منابع بلالقوه
و بالفعلی است که مربوط به مالکیت یک شبکه بادوا از روابط کموبلیش نهادینلهشلده در
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بین افرادی است که با عضویت در یک گروه ایجاد میشود (بوردیلو .)0980 ،هنجارهلای
مولد سرمایة اجتماعی به ارتقای همکاری میان اعضای گروه منجر میشلود و اساسلاً شلام
سجایایی چون صداقت ،ادای تعهدات و ارتباطلات دوجانبله ملیباشلد (فوکویاملا.)0399 ،
کلمن ( )0399سازمان اجتماعی را پدیدآورندة سرمایة اجتملاعی در نظلر گرفتله و معتقلد
است که سرمایة اجتماعی با کارکردش تعریف میشود .از نظر وی ،سرمایة اجتماعی شلیء
واحدی نیست بلکه انوا چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترو دارند .همله آنهلا
جنبهای از ساخت اجتماعی هستند و کلنشهلای معلین افلراد را در درون سلاختار تحلیل
میکنند .پاتنا ( )0385برخی از روابط اجتماعی را که ملیتوانلد منلابع سلرمایة سلودمند
ایجاد کند ،شام تعهلدات و انتظلارات ،ظرفیلت بلالقوه اطالعلات ،هنجارهلا و اطالعلات
میداند .از دیدگاه لینا 1و وانبورن )0999(3سرمایة اجتماعی سازمانی از دو بُعد ساخته شلده
است؛ وابستگی و اعتماد.
کلمن ،سه بُعد زیر را برای سرمایة اجتماعی در نظر گرفته است:
 .0تعهدات ،انتظارات و اعتماد متقاب
 .1کانالهای ارتباطی
 .3هنجارها و ضمانتهای اجرایی مؤار (بوالین و دیگران.)1551 ،
امنیت و احساس امنیت را چه مفهومی سیاسی و حکومتی تلقی کنلیم و چله آن را بله
عنوان پدیدهای اجتماعی و در معنای عا در نظر بگیریم که همة افراد جامعه در سلاخت و
حفظ آن مشارکت دارند ،با مفهو اعتماد اجتماعی مرتبط است .از آنجا که اعتماد اجتماعی
چاه رفتار نابهنجار باز دارد ،باعث پیدایش آسلایش و امنیلت روانلی ملیشلود (گروسلی و
1. Putnam
2 . Leana
3 . Van Baren
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همکاران .)0381 ،اعتماد اجتماعی داللت بر انتظارات و تعهلدات اکتسلابی و تأییدشلده بله
لحاظ اجتماعی دارد که افراد نسبت به یکلدیگر و نسلبت بله نهادهلای مربلوط بله زنلدگی
اجتماعیشان دارند .اعتماد دارای دو بُعد است :امنیلت شخصلی ،انتظلار همکلاری و سلود
متقاب (کیانی و میرزاپور .)0388 ،به اعتقاد فوکویاما« ،اعتماد» انتظاری است که برپایلة یلک
سری رفتارهای منظم ،صادقانه و مشارکتی (براساس هنجارهای مشلترو متلداول) در فلرد
نسبت به سایر افراد آن اجتما بهوجود میآید .به اعتقاد پاتنلا  ،اعتملاد از عناصلر ضلروری
برای تقویت همکاری بوده و حاص پیشبینیپذیری رفتار دیگران است که در یلک جامعله
کوچک از طریق آشنایی نزدیک با دیگران حاص میشود ،اما در جوامع بزرگتر و پیچیدهتر
یک اعتماد غیرشخصیتر یا شک غیرمستقیمی از اعتملاد ضلرورت دارد (پاتنلا 0385 ،؛ بله
نق از زاهدیاص و فرخی .)0388 ،اعتماد متقاب اجتماعی و مشلارکت اجتملاعی ملرد ،
خود یکی از عناصر نظم اجتماعی است .نظمی که روابط ،مناسبات ،اعمال ،رفتار و کنشهای
کنشگران را قاب پیشبینی ،الگومند و قاعدهمند میسازد .میتوان گفت که اعتملاد در یلک
اجتما سلنتی کلمتلر تمایزیافتله ،اعتملادی اسلت کله محلدود بله پیونلدهای خلانوادگی،
خویشاوندی و محلی است .در حقیقت ،اعتماد در این نو اجتماعات سنتی اعتماد خاص و
محدود است .در مقاب  ،در مناسبات اجتماعی جدید ،در جوامعی که در آن تمایز اجتملاعی
به شدت گسترش یافته است ،نظم نوینی بایستی حاکم باشد (ازکیا و حسنیراد.)0388 ،
برای بیشتر مرد  ،امنیت یعنی اهتما بر حمایت در برابر تهدید بیملاریهلا ،گرسلنگی،
بیکاری ،جنایت ،مناقشات اجتماعی ،فشلارهای سیاسلی و بالیلای طبیعلی (برناملة توسلعة
مساوی با بینظمی اجتماعی و بروز رفتارهای انحرافی قلمداد میکند و این حالت را ناشی
از شکاف بین اهداف و هنجارهای فرهنگی و ظرفیتهای ساختار اجتماعی بلرای نیل بله
موفقیت میداند .در مجمو  ،از نظر وی ،وجود بیقانونی ،قانونشکنی و قانونگریزی ،عد
یکپارچگی ،رهایی کام فرد و باألخره انحرافات و کجرویهای اجتماعی همگی نشانههلای
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چنین حالتی در جامعه هسلتند (نلوروزی و فلوالدیسلپهر .)0388 ،کسلانی کله در منلاطق
بی نظم زندگی میکنند احتمال بیشتری دارد که نسبت به دیگران بدبین باشند و بیاعتمادی
بیشتری نشان دهند (روس و یانگ .)1555 ،از نظر علمی ،درو اارات جر یعنلی تلرس از
وقو جر  ،به اندازه خود آن یعنلی خطرهلای آملاری حاصل از وقلو جلر اهمیلت دارد.
واکنش نسبت به ترس از قربانیشدن -به بیلانی دیگلر ،ادراو شلهروندان از میلزان جلر -
باعث میشود که بسیاری از مرد از خطرات دوری کنند یا حداق میزان در معلرض خطلر
قرارگرفتنشان را کاهش دهند .این خود میتواند منجر به عد حضور مرد نه تنها در یلک
مکان خاص بلکه در بیشتر فضاهای عمومی شود (کارمونا .)1553 ،دامنه واکنشهلای روان-
شناختی و رفتاری شهروندان به جنایت ،عد اطمینان به دیگلران ،دوری جسلتن از مکلان-
های خاص ،اخذ تدابیر حفاظتی ،تغییر فعالیتهلای روزملره و مشلارکت در اعملال جمعلی
است (میته0990 ،؛ به نق از مدنیپور .)0399 ،برطبق نظریه نظم اجتماعی ،در صورتی کله
به هر دلی روابط گر در جامعه به سردی گراید و احساس تعلق افراد به جمع سست شود،
به همان نسبت نیز اعتماد اجتماعی و نظم هنجاری و تعهدات جمعی و عمومی تضعیف می-
شوند .در بُعد حمایت اجتماعی ،کاهش چگالی و فراوانی روابط حمایتی بینگروهی را ملی-
توان نوعی اختالل رابطهای تلقی نمود (چلپی .)0380 ،سرمایة اجتماعی به صورتی همزمان
در سطح فردی زمینهساز معنا برای زندگی اجتماعی فرد و موجب مشارکت م بلت و فعلال
او در زندگی اجتماعی میشود و در سطح جمعی به قاعدهمندی و نظم اجتماعی میانجامد
(اسکار.)0990 ،
شک ( )0مشاهده میشود ،در این تحقیق احساس امنیت شهروندان شهر زاهدان به عنلوان
متغیر تابع و وابسته ،و متغیرهای پایگلاه اقتصلادی-اجتملاعی افلراد ،بلینظملی اجتملاعی،
سرمایة اجتماعی (اعتماد اجتماعی ،حمایت اجتماعی و ریسک و مخاطره) و درو از میزان
بروز جرایم به عنوان متغیرهای مستق در نظر گرفته شدهاند.
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در مجمو  ،باتوجهبه پیشینة تحقیق و همچنین نظریههای مطرحشده ،همانگونه کله در

تحلی عوام موار بر احساس امنیت در بین شهروندان شهر زاهدان...

شک ( )0مدل تحلیلی عوام مؤار بر احساس امنیت شهروندان شهر زاهدان
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پیشینه پژوهش
پس از پایان جنگ سرد ،باریبوزان 0به همراه الویور ،1جاب دوویلد 3و همکارانشان در
مکتب کپنهاگ ،4در پی گسترش مفاهیم امنیت ،تحلی های ظریفی ارایله داده و ایلدة امنیلت
اجتماعی را مطرح کردند .آنها این کار را از طریق توجه به ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی،
سیاسی ،نظامی و امنیتی انجا دادند (بیلجین .)0998 ،0موضوعی که نخسلتین بلار در آنجلا
مطرح شد ،این بود که اوالً ،امنیت و ناامنی فقط به عوام نظامی بستگی ندارد ،بلکه املروزه
مسای اجتماعی ،فراتر از عوام نظامی ایفای نقش میکنند .اانیاً ،متصدی امنیت فقط دولتهلا
نیستند ،بلکه نیروهای اجتماعی نقش برجستهای دارند (افتخاری و نصلیری .)0383 ،بعلد از
این ،ابعاد اجتماعی امنیت و احساس امنیت از دیدگاه علمی تحقیقات گستردهای را به خود
اختصاص داد و از نقطهنظر تاریخی ،اصطالح سرمایة اجتماعی در ارتباط با امنیت نخسلتین
بار توسط جینجاکوبز )0910(1مطرح شلده اسلت .جلاکوبز در کتلاب ملرگ و زنلدگی در
شهرهای بزرگ آمریکایی توضیح داده که شبکههای اجتماعی فشرده در محدودههای شهری
صورتی از سرمایة اجتماعی را تشکی میدهند که در ارتباط با حفظ امنیت و علد جلر و
جنایت خیابانی ،نقش بسزایی در کنار عوام نهادی رسمی مانند پلیس و نیروهلای انتظلامی
دارند (فوکویاما .)0380 ،یکی از بزرگترین کاستیهای سرمایة اجتماعی ،فقدان اتفلاقنظلر
در سنجش و اندازهگیری آن است .فوکویاما معتقد است سنجش سرمایة اجتماعی بله دلیل
بُعد کیفیتی آن مشک است .به نظر او ،به جای سنجش و اندازهگیری سرمایة اجتملاعی بله
م ابه ارزشی م بت ،میتوان نبود سرمایة اجتماعی را از طریلق وجلود برخلی از پدیلدههلای
و شکایت ،خودکشی ،فرار از مالیات و موارد مشابه ،با روشهای مرسو انلدازهگیلری کلرد
(اخترمحققی.)0380 ،
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اجتماعی از قبی میزان جر و جنایت ،فروپاشی خانواده ،مصرف مواد مخدر ،طرح دعلاوی

تحلی عوام موار بر احساس امنیت در بین شهروندان شهر زاهدان...

تحقیقی با عنوان بررس ی میلزان احسلاس امنیلت اجتملاعی در بلین شلهروندان مراکلز
استانهای کشور در سالهای ( 0383پیملایش اول) و ( 0384پیملایش دو ) از طلرف ناجلا
برای کلیه شهروندان باالتر از  00سال ساکن در مراکز استانهای کشور به عم آمده اسلت.
در این مطالعه در ارزیابی عملکرد نیروهای انتظامی ،میانگین نمرات پاسخگویان به عملکرد
ناجا  %18/9بوده است .بررسی نقش سازمانهای مختلف در امنیت شهروندان نیز نشان داد
که نیروی انتظامی ،قوه قضائیه و مراکز فوریتی بیشترین نقلش و وزارت املور اقتصلادی و
دارایی ،سازمان تأمین اجتماعی و شورای شهر کمترین نقش را در حفظ امنیلت شلهروندان
داشتهاند .بررسی عوام مؤار بر میزان احساس امنیت اجتماعی با تأکید بر سرمایة اجتماعی،
عنوان پژوهش نجیبی ربیعی ( )0380است که نشان داد سرمایة اجتماعی با احساس امنیلت
فکری ،جمعی و مالی همبستگی دارد .همچنین اشکال مختلف سرمایه و طبقة اجتملاعی بلا
میزان احساس امنیت ارتباط دارد (بیات .)0389 ،مدیری ( )0380در تحقیقی با عنوان جر ،
خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی شلهر تهلران ،نشلان داد کله جلر بلیش از
خشونت میتواند مانع حضور مرد در فضلاهای شلهری و کلاهش احسلاس امنیلت گلردد.
بررسی رابطة اعتماد اجتماعی و احساس امنیت ،پژوهشی پیمایشی است که توسط گروسی
و میرزایی ( )0380انجا شده و در آن تالش شد تا تلأایر شاخ

های اعتماد اجتملاعی بلر

احساس امنیت در میان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی جیرفت بررسی شلود .نتلایج
این مطالعه نشان داد که دانشجویانی که از گروههای قومی متفاوت هستند ،احسلاس امنیلت
اجتماعی مشابهی ندارند .همچنان که دختران متعلق به گروههای درآملدی متفلاوت از نظلر
یعنی اعتماد به افراد خاص و نزدیک که به طور روزانه با آنهلا در تعامل هسلتند بلر سلطح
احساس امنیت اجتماعی آنها تأایر دارد .تحقیقی که با عنوان بررسی میزان احسلاس امنیلت
اجتماعی شهروندان تهرانی توسط الیاسی ( )0381انجا شد ،نشان داد کله میلزان احسلاس
امنیت اجتماعی شهروندان تهرانی پایین میباشد؛ اگرچه نسبت به گذشلته بهبلود و افلزایش
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میزان احساس امنیت اجتماعی با یکدیگر تفاوت دارند و اعتماد بلینشخصلی پاسلخگویان

فصلنامة علمی ل پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال چهاردهم ،شماره00

یافته است .اک ر پاسخگویان عملکرد نیروی انتظامی را در سطح جامعله درخصلوص ایجلاد
امنیت موفقیتآمیز و عملکرد قوة قضائیه را به طور کلی ناموفق ارزیابی کلردهانلد .قرایلی و
رادجهانبانی ( )0389در بررسی و سنجش حس امنیت در مناطق مختللف شلهری بله ایلن
نتیجه رسیدند که مرد در شناسایی فضاهای ناامن در ک شهر تفاهم نسبی دارند .اک ریلت
آنها محلههای پایین شهر ،حاشیة ساختمانهای نیمهکاره و کوچههای خللوت و تاریلک را
فضاهایی با امنیت کم ارزیابی میکنند .این حس عد امنیت در خیابانهای شلوغ و مملو از
جمعیت کاهش مییابد .همچنین نتایج ایشان نشلان داد کله ملرد حضلور ملؤار پللیس و
نیروی انتظامی ،ارتقای سطح فرهنگی و وجود شرایط فضلا را مهلمتلرین عامل در ایجلاد
حس امنیت میدانند .فرهادپور و همکلاران ( )0390در تحقیقلی بلا عنلوان بررسلی ادراو
شهروندان از احساس امنیت و عوام مؤار بر آن در استان خراسان جنوبی ،بله ایلن نتیجله
رسیدهاند که میزان امنیت از دیلدگاه شلهروندان بلهطلورکللی متوسلط ،املا میلزان امنیلت
خُردهمقیاسهای مالی ،اجتماعی و روانی و نیز خُردهمقیاسلهای جلانی ،سیاسلی و حقلوقی
باالست و همچنین میزان امنیت براساس جنسیت و سن متفاوت است.
در پژوهش حاضر ،عالوه بر سنجش آماری سلرمایة اجتملاعی ،بلینظملی اجتملاعی و
درو از میزان بروز جرایم در بین شهروندان شهر زاهدان ،رابطة هر کدا بهطور جداگانه با
احساس امنیت مورد ارزیابی قرار گرفته است.
فرضیهها
 -0احساس امنیت شهروندان شهر زاهدان برحسلب پایگلاه اجتملاعی-اقتصلادی آنلان
 -1بین درو از میزان بروز جرایم و احساس امنیلت شلهروندان شلهر زاهلدان رابطله
مستقیم وجود دارد.
 -3بین بینظمی اجتماعی و میزان احساس ناامنی شهروندان شهر زاهدان رابطه مستقیم
وجود دارد.
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متفاوت است.

تحلی عوام موار بر احساس امنیت در بین شهروندان شهر زاهدان...

 -4بین میزان سرمایة اجتماعی و احساس امنیت شهروندان شهر زاهدان رابطه مسلتقیم
وجود دارد.
روش
پژوهش حاضر از نو توصیفی-تحلیلی بوده که از طریق مطالعات کتابخانهای و میدانی
انجا شده است .قسمت عمدة انجا پژوهش ،پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش را کلیه
افراد 00سال به باالی شهر زاهدان تشکی میدهد کله تعلداد آنهلا در سلال 0395برابلر بلا
 394458نفر بوده است .حجم نمونه ( 381نفر) با استفاده از فرمول کوکران برآورد گردیلد.
از آنجایی که جامعه آماری وسیع و گسترده و تراکم جمعیتلی نیلز در نقلاط مختللف شلهر
متفاوت بود ،از روش نمونهگیری چندمرحلهای اسلتفاده شلده اسلت .در مرحللة اول شلهر
زاهدان به سه خوشه براساس مناطق سهگانه شهری تقسیم شد و سپس در داخ خوشههلا
نمونهگیری سیسلتماتیک بله عمل آملد .بلرای گلردآوری اطالعلات در تحقیلق حاضلر از
پرسشنامه محققساخته استفاده شده است .پلس از تهیله سلؤاالت پرسشلنامه و اصلالحات
علمی و ادبی توسط ناظران و چند تن از کارشناسان ،از اعتبار صوری و نیز از ضریب آلفای
کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ در این پرسشنامه
برابر با ( )α=5/94بهدست آمده است .توصیف و تحلی دادهها به کمک نر افلزار  SPSSبلا
استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون ،تحلی واریانس یکطرفله ( t ،)Fبلا
دو گروه مستق و رگرسیون خطی چندمتغیره انجا شده است.

جهت سنجش احساس امنیت به عنوان متغیر وابسته از پرسشهایی کله در جلدول ()0
مشاهده میگردد ،استفاده شده که نتایج بیانگر احساس ناامنی شهروندان شهر زاهدان است.
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يافتهها
-1سطح احساس امنیت شهروندان در شهر زاهدان
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جدول ( )0آمارههای توصیفی احساس امنیت شهروندان شهر زاهدان

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

 -0میزان احساس امنیت

f

99

89

011

38

34

در شهر زاهدان

%

10/9

13/3

30/9

9/9

8/9

 -1میزان احساس امنیت

f

84

18

009

18

43

در منطقه مسکونی خود

%

11

09/8

30/1

09/8

00/3

 -3میزان احساس امنیت

f

45

99

045

98

49

در بازار

%

1/0

15/1

31/1

15/4

01/3

 -4میزان احساس امنیت

f

45

99

045

98

49

در مکانهای تفریحی

%

01/1

08/1

40/9

09

9/9

 -0میزان احساس امنیت

f

010

99

001

49

09

%

30/9

15/9

3/4

01/3

0

گویهها

در مناطق حاشیه شهر

M

SD

1/40

0/11

1/98

0/18

3/54

0/04

1/93

0/01

1/30

0/09

یافتهها نشان داد که  %10/9از پاسخگویان میزان احساس امنیت خود را در شهر زاهدان
خیلی کم ارزیابی میکنند %13/3 .آنها احساس امنیت خود را در سطح کم و  %30/9در حد
متوسط و تنهلا  %9/9در حلد زیلاد و  %8/9در حلد خیللی زیلاد ارزیلابی کلردهانلد .اک لر
پاسخگویان احساس امنیت در منطقه مسکونی خلود را در حلد متوسلط ( %11 ،)%30/1در
نتایج %05/0 ،پاسخگویان در بازارهای شهر دارای احساس امنیت خیللی کلم %15/1 ،کلم،
 %31/1متوسط و  %15/4زیاد هستند .همچنین %01/3 ،از پاسخگویان احساس امنیت خلود
را در بازارهای شهر در سطح خیلی زیاد ارزیابی کردهاند .در رابطه بلا احسلاس امنیلت در
مکانهای تفریحی و پاروها %41 %پاسخگویان میزان احساس امنیت خود را کم و خیلی
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حد خیلی کم %09/8 ،کم %09/8 ،زیاد و  %00/3نیز خیلی زیلاد ارزیلابی نملودهانلد .طبلق

تحلی عوام موار بر احساس امنیت در بین شهروندان شهر زاهدان...

جدول ( )1آزمون تفاوت میان گین احساس امنیت شهروندان برحسب جنسیت
f

%

M

SD

مرد

1/1

01/9

3/1

04/00

زن

085

49/0

1/8

5/05

جنسیت

t

81/51

p

<5/550

کم %40/9 ،متوسط و  %11/9در سطح زیاد و خیللی زیلاد ارزیلابی نملودهانلد%01/4 .
پاسخگویان نیز امنیت در مناطق حاشیة شهر زاهدان را کم و خیللی کلم %35/4 ،متوسلط و
 %09/3زیاد و خیلی زیاد دانستهاند.
میانگین میزان احساس امنیت شهروندان در  4گویه در قالب طیف لیکرت کمتر از حلد
متوسط  3بود که بیانگر احساس ناامنی شهروندان شهر زاهدان است .فقط احسلاس امنیلت
شهروندان در بازار ،میانگینی باالتر از حد متوسط داشته است.
 -2تأثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی بر احساس امنیت شهروندان شهر زاهدان
در این پژوهش تأایر پایگاه اقتصادی-اجتماعی افراد بر احسلاس امنیلت شلهروندان بلا
استفاده از  3مؤلفة جنسیت ،سطح تحصیالت و میزان درآمد مورد ارزیابی قرار گرفته است.
رابطۀ تحصیالت و احساس امنیت شهروندان

میزان تحصیالت شهروندان تا سطح دکترا مورد بررسلی قلرار گرفتله اسلت .بیشلترین
فراوانی مربوط به تحصلیالت راهنملایی و کمتلر از دیلپلم بلود کله در مجملو  %10/9از
پاسخگویان را شام میشود .از ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن برای سنجش رابطة بین
مقدار همبستگی ( )rs=5/501در سطح خطای بزرگتر از  ،5/50باید گفت کله بلین میلزان
تحصیالت و احساس امنیت شهروندان رابطه وجود ندارد.
تفاوت احساس امنیت شهروندان برحسب جنسیت

جنسیت پاسخگویان یکی دیگر از مؤلفههای موار در احساس امنیت آنها بهشمار میرود.
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دو متغیر میزان احساس امنیت و تحصیالت شهروندان استفاده شد که باتوجهبه بلاالتربودن
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جدول ( )3رابطه بین درآمدد و احساس امنیت شهروندان

نام متغیر
میزان درآمد

rs

-5/540

p
>5/50

همانگونه که در جدول ( )1مالحظه میگردد %01/9 ،پاسخگویان مرد و  490/0آنان زن
بودهاند .میانگین احساس امنیت بهدستآمده برای مردان برابر با  3/1و برای زنان  1/8بود کله
نشاندهندة احساس امنیت کمتر در بین زنان بود.
باتوجهبه نتیجة آزمون  tبا دو نمونه مستق ( )p</550 ،t=81/51نیلز ،تفلاوت احسلاس امنیلت
در مردان و زنان معنیدار است و مردان از احساس امنیت بیشتری در قیاس با زنان برخوردارند.
رابطۀ درآمد و احساس امنیت شهروندان

بر اساس یافتههای بهدستآمده ،اک ر پاسخگویان شاغ و تنها  %03/4در گروه بیکلاران
قرار دارند %39 .پاسخگویان خانهدار و بعد از آن شاغلین در بخش مشلاغ آزاد بلا %09/3
بیشترین پاسخگویان را به خود اختصاص دادهاند %9/9 .پاسخگویان کارگر %9/1 ،کارمند و
 %1/0نیز در بخش خدمات فعالیت داشتهاند .باتوجهبه ضلریب همبسلتگی بلهدسلت آملده
( )5/540و سطح معناداری ( 5/31جدول  )3میتوان گفت ،بین دو متغیلر میلزان درآملد و
احساس امنیت از نظر آماری رابطه وجود ندارد .به عبارت دیگر ،در شهر زاهلدان هلر چله
سطح درآمد افراد افزایش یا کاهش یابد ،نقشی در افزایش یا کاهش احسلاس امنیلت آنهلا
ندارد ،اگرچه جهت رابطة این دو متغیر منفی است.
درو از میزان وقو جرایم و بزهکاری با سه سؤال به شرحی که در جدول ( )4آملده،
سنجش شده است .در مجمو یافتهها نشان داد که اک ر پاسخگویان ( )%09/9میزان مواجله
مستقیم با بزهکاری در شهر زاهدان را زیاد و خیللی زیلاد ارزیلابی کلردهانلد .تنهلا %15/9
پاسخگویان این میزان را کم و خیلی کم و  %09/4افراد نیز در حد متوسط ارزیابی
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 -3درک از بروز جرایم در بین شهروندان شهر زاهدان

تحلی عوام موار بر احساس امنیت در بین شهروندان شهر زاهدان...

جدول ( )4آماره توصیفی درو از میزان بروز جرایم در بین شهروندان شهر زاهدان

خیابانها و کوچههای مسبب وقو
جر میدانید؟
 -3میزان وقو جرایم را در شهر
زاهدان در مجمو تا چه میزان
ارزیابی میکنید؟

خیلی کم

 -1تا چه میزان شهر را دارای

کم

شدهاید؟

متوسط

زاهدان با بزهکاری و جر مواجه

زیاد

 -0تا چه میزان بهطور مستقیم در شهر

f

خیلی زیاد

گویهها

40

39

94

90

009

05/1

09/4

08/1

40/0

80

94

85

90

10/1

09/4

15/9

08/1

49

91

99

050

01/3

14/0

10/4

11/4

05/9 %
f

91

09/9 %
f

40

00/8 %

SD

M

1/30

3/53

1/08

0/39

0/45

0/30

* هرچه میانگین کوچکتر باشد ،نشاندهندة میزان پایینتر احساس امنیت است.

نمودهاند %00/8 .پاسخگویان میزان وقو جرائم و بزهکاری را در شهر زاهدان زیلاد و
بسیار زیاد %14/0 ،کلم و بسلیار کلم و نهایتلاً  %14/0متوسلط ارزیلابی کلردهانلد .ارزیلابی
شهروندان از میزان کوچهها و خیابانهلای جلر خیلز زاهلدان بلدین شلرح اسلت%39/0 :
پاسخگویان در حد زیاد و خیلی زیاد %14/0 ،در حلد کلم و خیللی کلم و  %14/0در حلد
متوسط ارزیابی نمودهاند .میانگین بهدست آمده نشلان داد کله میلزان مواجلهشلدن مسلتقیم
از حد متوسط ( 0 >0با میانه  )1است و درو آنان از میزان خیابانها و کوچههلای مسلبب
وقو جر بیانگر میانگینی به مراتب باالتر از دو گویة قب است.
ضریب همبستگی پیرسلون (جلدول  )0بلین دو متغیلر درو از میلزان بلروز جلرایم و
احساس امنیت برابر با  5/000است که در سطح خطای کوچکتر از  5/550معنادار
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پاسخگویان با جرائم و بزهکاری و درو آنان از میزان وقو جرایم در شهر زاهلدان بیشلتر

فصلنامة علمی ل پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال چهاردهم ،شماره00

جدول ( )0آزمون رابطه بین درو از میزان بروز جرایم و احساس امنیت شهروندان

نام متغیر

r

p

درو از میزان بروز جرایم

5/000

<5/550

میباشد .بنابراین فرضیه سو پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین درو از بروز جلرایم در
شهر زاهدان و احساس امنیت تأیید میگردد .به عبارت دیگر ،هلر چله درو شلهروندان از
میزان بروز جر در شهر زاهدان افزایش یابد ،احساس امنیت شهروندان بیشتر میگردد.
 -4رابطه بینظمی اجتماعی و احساس امنیت شهروندان

 -5رابطه بین سرمایۀ اجتماعی و احساس امنیت شهروندان
همانگونه که قبالً ذکر شد ،در این پژوهش ،سرمایة اجتماعی بلا سله شلاخ اصللی
(اعتماد اجتماعی ،حمایت اجتماعی و میزان ریسک و مخاطره) ارزیابی شده است.
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متغیر بینظمی اجتماعی براساس  8سلؤال ملورد بررسلی قلرار گرفتله اسلت .چنانکله
مالحظه میشود پاسخگویان نظر خود را در مورد هر یک از جرائم و تخلفات برمبنای طیف
پنج درجهای لیکرت بیان داشتهاند .نتایج مندرج به شرح جدول ( )1است.
نتایج بهدست آمده نشان میدهد که میانگین بینظمی اجتملاعی و رفتارهلای غیرملدنی
برمبنای مقیاس یک تا پنج ،بیش از حد متوسط است .مقایسه میانگینها نشان میدهد کله از
نظر پاسخگویان قت به نفس ،کالهبرداری ،خرید و فلروش ملواد مخلدر و مصلرف ملواد
مخدر به ترتیب باالترین آمارههای بینظمی اجتماعی را به خود اختصاص دادهاند.
مزاحمت خیابانی برای نوامیس و پس از آن سلرقت از منلازل ،اخلاذی و زورگیلری و
سرقت اتومبی از نظر پاسخگویان میانگین کمتری را نشان میدهد (جدول  .)1جلدول ()9
ضریب همبستگی بین بینظمی اجتماعی و احساس امنیت را نشان ملیدهلد کله طبلق آن،
مقدار این ضریب در سطح خطای بزرگتر از  5/550معنادار است و بنابراین فرضلیه فلوق
تأیید میگردد .همچنین ،باتوجلهبله مقلدار ضلریب همبسلتگی بلهدسلتآملده ()r= 5/894
احساس امنیت با بینظمی اجتملاعی رابطله مسلتحکمی دارد .در واقلع ،هرچله بلینظملی
اجتماعی بیشتر باشد ،احساس ناامنی نیز بیشتر میشود.

تحلی عوام موار بر احساس امنیت در بین شهروندان شهر زاهدان...

جدول ( )1آماره توصیفی میزان بینظمی اجتماعی در بین شهروندان شهر زاهدان

گویه ها
 -0میزان خرید و
فروش مواد مخدر
 -1میزان مصرف مواد
مخدر
 -3میزان سرقت اتومبی
 -4میزان سرقت از
منازل
 -0کالهبرداری
 -1اخاذی و زورگیری
 -9ایجاد مزاحمت برای
نوامیس
 -8قت به نفس

f

%
f

%
f

%
f

%
f

%
f

%
f

%
f

%

خیلی کم
43
00/3
39
05/1
48
01/1
30
9/1
40
05/9
41
01
41
00
44
00/0

کم
94
09/4
04
04/0
44
00/0
04
04/0
00
04/1
01
03/1
04
04/0
13
01/0

متوسط
84
11
81
11/0
053
19
058
18/3
053
19
90
14/9
94
14/1
051
19/9

زیاد
90
13/8
98
10/9
88
13
93
09/0
95
13/1
88
13
19
08/0
95
13/1

خیلی زیاد
95
13/1
054
19/1
99
10/9
001
19/3
90
13/8
050
11/4
013
13/1
98
15/4

M

SD

1/90

0/31

1/14

1/30

1/11

0/31

1/00

0/19

1/81

1/85

1/11

0/31

1/04

0/30

1/80

1/33

 -1-5رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت شهروندان
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گرچه گویههای مربوط به ریسک و مخاطره نیز بیلانگر میلزان اعتملاد اجتملاعی افلراد
میباشد ،اما در این پژوهش کوشش شده با یک سؤال مستقیم در این زمینه ،میلزان اعتملاد
افراد به یکلدیگر ملورد ارزیلابی قلرار گیلرد .هملانطلور کله مالحظله ملیگلردد%33/0 ،
پاسخگویان اعتمادشان به دیگران را در حد زیاد و خیللیزیلاد %19/8 ،در حلد متوسلط و
 %11/9نیز کم و خیلی کم دانستهاند .میزان اعتماد اجتماعی شلهروندان مطلابق بلا میلانگین
جدول برابر با 0>0( 1/90با میانه  )3میباشد که بلاتوجلهبله مقلدار میانله کمتلر از میلزان
متوسط است (جدول .)8

فصلنامة علمی ل پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال چهاردهم ،شماره00

جدول ( )9آزمون رابطه بین بینظمی اجتماعی و احساس امنیت شهروندان

نام متغیر

r

p

بی نظمی اجتماعی

5/894

<5/550

جدول ( ) 8آماره توصیفی میزان اعتماد اجتماعی در بین شهروندان شهر زاهدان
خیلــی

کم

متوسط زیاد

گویه ها
f

31

11

001

81

41

%

9/4

09/3

19/8

10/0

01

کم

میزان اعتماد نسبت به
مراجعه افراد به منزلتان
(ماموران آب ،برق و)...

خیلی زیاد

SD

M

0/00 1/90

جدول ( )9آزمون رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت شهروندان

نام متغیر
اعتماد اجتماعی

r

p

5/051

<5/50

جدول ( )05آماره توصیفی میزان حمایت اجتماعی

گویهها
تا چه میزان احتمال میدهید در
هنگا بروز مشکالت دیگران

9/9 00/8 %
f

40

متوسط

زیاد

13/8

08/8

30/9

90

91

039

39

زیاد

0/31 1/43

جدول ( )00آزمون رابطة بین حمایت اجتماعی و احساس امنیت شهروندان

نام متغیر
حمایت اجتماعی

011

r

p

5/048

<5/50
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به حمایت و کمک شما بیاییند؟

خیلی کم

کم

خیلی

M

SD

تحلی عوام موار بر احساس امنیت در بین شهروندان شهر زاهدان...

مقدار ضریب همبستگی اعتماد اجتماعی و احسلاس امنیلت شلهروندان ( )r=5/051در
سطح خطای کوچکتر از  5/50نشلانگر آن اسلت کله اعتملاد اجتملاعی رابطلة م بتلی بلا
احساس امنیت شهروندان دارد؛ به طوری که هرچه میلزان اعتملاد اجتملاعی بیشلتر باشلد،
احساس امنیت شهروندان افزایش پیدا میکند (جدول .)9
 -2-5رابطه حمایت اجتماعی و احساس امنیت شهروندان

حمایت اجتماعی داللت بر همیاری و کمک افراد جامعه نسلبت بله اشخاصلی کله بله
نوعی دچار مشکالت و مسای بغرنجی شدهاند ،دارد .در شلهر زاهلدان پاسلخهلا نشلانگر
درصد باالیی از احتمال یاری از جانب دیگران میباشد؛ به طوری کله  %04/9پاسلخگویان
این احتمال را زیاد و خیلیزیاد %13/8 ،در حد متوسط و  %10/0در حلد کلم و خیللیکلم
اظهار نمودهاند .میانگین گویة پاسخ دادهشده به مؤلفه میزان حمایلت اجتملاعی نملره 1/43
(0>0با میانه  )1را کسب کرده است که بیانگر میزان متوسط رو به باالی حمایت اجتملاعی
در بین شهروندان میباشد (جدول .)05
مقدار ضریب همبستگی حمایت اجتماعی و احساس امنیت شلهروندان ( )r=5/048در
سطح خطای بزرگتر از  5/50نشانگر آن است که هرچه میزان حمایلت اجتملاعی در بلین
شهروندان بیشتر باشد ،شهروندان احساس امنیت بیشتری میکنند (جدول .)00

نتایج تحلی گویههای مربوط به ریسک و مخاطره نشانگر آن است که برای بیشلتر افلراد،
ریسک و خطرکردن در موقعیتهای مختلف زندگی باالست .بهطوری که با سنجشلی کله از
میزان میانگینها به دست آمده ،میانگینی پایینتر از حلد متوسلط حاصل شلده کله در واقلع
بیانگر این نکته است که اشخاص در بسیاری از موقعیتها احسلاس خطلر ملیکننلد .تملامی

گویهها با میانگینی کمتر از حد متوسط ( 0>0با میانه  1به جز گویه احساس ناامنی از حضور
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 -3-5رابطه ریسك و مخاطره و احساس امنیت شهروندان

فصلنامة علمی ل پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال چهاردهم ،شماره00

جدول ( )01آمارههای توصیفی میزان ریسک و مخاطره در بین شهروندان شهر زاهدان

00
03/4
03
03/9
40
05/9
44
00/0
44
00/0
40
05/9
41
01
34

81
11/0
90
13/8
89
13/3
89
11/8
89
11/8
90
08/1
84
11
99

19
08/0
84
11
93
09/0
90
09/1
91
09/9
18
09/8
83
10/9
85

%

05/1

8/9

15/9

15/9

39/3

f

39

04

94

93

014

%

9/9

04/0

09/4

14/3

31/0

f

19

39

94

83

009

%

9/1
39
05/1

9/9
08
00/1

09/4
041
39/1

10/9
95
08/3

40/1
93
09/0

گویه ها
 -0خالیگذاشتن منزل به مدت
چند روز
 -1ترو و رها کردن اتومبی در
خیابان
 -3حم پول نقد به مقدار زیاد
 -4سپردن سرمایه به شخ
دیگری جهت سرمایهگذاری
 -0قد زدن در مسیرهای خلوت
 -1تردد زنان به تنهایی در شب
 -9کمک به سرنشینان ماشینی که
در شب خراب شده
 -8فرستادن کودکان به مدرسه در
مسیری طوالنی
 -9ترس از حضور هر یک از
اعضای خانواده به تنهایی در بیرون
از منزل
 -05مراقبت از کیف و وسای
شخصی در مکانهای شلوغ
 -00احساس ناامنی از حضور در
بیرون از منزل در ساعات خلوت روز

f

%
f

%
f

%
f

%
f

%
f

%
f

%
f

f

%

0/38 1/05
1/39 1/10
0/31 1/43
0/13 1/39
0/30 1/30
0/40 1/30
0/31 1/40
0/33 1/35

0/31 1/44
0/30 1/15
0/10 1/99

* هرچه مقدار میانگین باالتر باشد ،نشاندهندة میزان باالتری از خطرآمیز بودن موقعیتها است.

018

] [ Downloaded from refahj.uswr.ac.ir on 2023-01-07

خیلی
کم
40
00/8
40
05/9
43
00/3
31
9/4
33
8/1
41
01
39
9/9
39

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد
030
34/3
001
19/3
030
30/3
045
31/1
041
39/1
001
45/8
031
34/1
005

M

SD

تحلی عوام موار بر احساس امنیت در بین شهروندان شهر زاهدان...

جدول ( )03آزمون رابطه بین سرمایة اجتماعی و احساس امنیت شهروندان

نام متغیر
ریسک و مخاطره

r

p

5/949

5/555

در ساعات خلوت روز در بیرون از منزل با میانه  )3بیانگر مخاطرهآمیزبودن موقعیتهلای
گوناگون از دیدگاه شهروندان میباشلد .پاسلخگویان ،ریسلک مانلدن در بیلرون از منلزل در
ساعات خلوت و کمتردد ،ترو اتومبی در خیابان بدون قف و زنجیر ،خالیگذاشتن منلزل بله
مدت چند روز را نسبت به موقعیتهای دیگر پرخطرتر ارزیابی کردهاند (جدول .)01
همانگونه که در جدول ( )03مشاهده میگردد ،مقدار ضریب همبستگی بین ریسلک و
مخاطره و احساس امنیت شهروندان ( )p<5/550 ،r=5/949بیانگر ارتباط م بت بین این دو
متغیر است.
در مجمو  ،نتایج به دست آمده نشانگر رابطه م بلت بلین تملامی مؤلفلههلای سلرمایة
اجتماعی با احساس امنیت شهروندان می باشد که در این بین ریسلک و مخلاطره بیشلترین
ارتباط را با احساس امنیت شهروندان نشان میدهد .بنلابراین ملیتلوان گفلت ،بلین میلزان
سرمایة اجتماعی و احساس امنیت شهروندان در شهر زاهلدان رابطله مسلتقیم و معنلاداری
وجود دارد.
بحث
هر چند احساس امنیت ارتباط مستقیمی با امنیت واقعی دارد ،اما میتواند تحلت تلأایر
در این پژوهش به بررسی و شناخت عوام مداخلهگلر تأایرگلذار بلر احسلاس امنیلت ،در
جهت کاهش احساس ناامنی شهروندان پرداخته شد .یافتههای نشان داد که میزان احسلاس
امنیت شهروندان در شهر زاهدان پایین میباشد .میانگین میزان احساس امنیلت شلهروندان
در  4گویه (میزان احساس امنیت در منطقة مسکونی ،حاشیة شلهر ،مکلانهلای تفریحلی و
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عوام مداخلهگر دیگری قرار گرفته و با وجود امنیت نسبی ،افراد احساس نلاامنی نماینلد.

فصلنامة علمی ل پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال چهاردهم ،شماره00

سطح شهر زاهدان) در قالب طیف لیکرت کمتر از حد متوسط ( 0>0با میانله  )3ملیباشلد
که بیانگر احساس ناامنی شهروندان شهر زاهدان است .فقط احساس امنیلت شلهروندان در
بازار میانگینی باالتر از حد متوسط را نشان میدهد .بین میزان تحصیالت و احساس امنیت
شهروندان تفلاوت معنلاداری وجلود دارد .بلدین معنلا کله بلا افلزایش میلزان تحصلیالت
شهروندان ،میزان احساس امنیت آنان کاهش مییابد .جنسیت افراد نیز تأایر قاب مالحظهای
بر احساس امنیت آنان دارد .بهطوری که زنان نسلبت بله ملردان احسلاس نلاامنی بیشلتری
میکنند .از بین مؤلفه های پایگاه اقتصادی-اجتماعی شلهروندان ،میلزان درآملد شلهروندان
شهر زاهدان تفاوت آماری معناداری با احساس امنیت دارد .به عبارت دیگر ،هر چه میلزان
درآمد شهروندان افزایش یابد ،احساس امنیت آنان کاهش پیدا میکند .تملامی گویلههلا بلا
میانگینی کمتر از حد متوسط ( 0>0با میانه  1به جز گویله احسلاس نلاامنی از حضلور در
بیرون در سلاعات خللوت روز در بیلرون از منلزل بلا میانله  )3بیلانگر مخلاطرهآمیزبلودن
موقعیتهای گوناگون از دیدگاه شهروندان میباشد.
پاسخگویان ریسک ماندن در بیرون از منزل در ساعات خلوت و کمتردد ،ترو اتومبی
در خیابان بدون قف و زنجیر ،خالیگذاشتن منزل به مدت چند روز را نسبت به موقعیتهای
دیگر پرخطرتر ارزیابی کردهاند .رابطه م بت بلین درو از میلزان بلروز جلرایم و احسلاس
امنیت شهروندان در جامعه مورد پژوهش مشاهده شد .در واقع با افزایش درو شلهروندان
از میزان بروز جرایم در شهر زاهدان ،بر احساس ناامنی آنها افزوده میشود .متغیر بینظملی
اجتماعی نیز بر احساس نلاامنی شلهروندان ملیافزایلد .وضلعیت سلرمایة اجتملاعی بلین
اجتماعی و ریسک و مخاطره به عنوان عناصر سرمایة اجتماعی رابطه معناداری با احسلاس
امنیت شهروندان نشان میدهند .به طوری که افزایش حمایت اجتماعی و اعتملاد اجتملاعی
شللهروندان ،احسللاس امنیللت آنللان را ارتقللاء مللیدهللد .هللر چلله تصللور شللهروندان از
مخاطرهآمیزبودن موقعیتها وضلعیت بهتلری را نشلان دهلد ،احسلاس امنیلت شلهروندان
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شهروندان تقریباً اندو و پایینتر از میانگین میباشد .سه رکلن اعتملاد اجتملاعی ،حمایلت

تحلی عوام موار بر احساس امنیت در بین شهروندان شهر زاهدان...

افزایش مییابد.
در مجمو  ،میزان احساس امنیلت شلهروندان شلهر زاهلدان وضلعیت مطللوبی نشلان
نمیدهد ،لذا باید سازوکاری در جهت توسعة سرمایة اجتماعی در بلین سلاکنان اندیشلیده
شود تا میزان حمایت اجتماعی افراد و اعتماد آنان به یکدیگر افزایش یابد و شلهروندان بلا
پشتوانه چنین سرمایهای ،احساس امنیت بیشتری کنند .باتوجهبله ملرزی بلودن شلهر ،فقلر،
بیکاری و محرومیت زمینة مساعدی جهت بروز جرایم و بینظملی اجتملاعی فلراهم شلده
است که جز با سرمایهگذاری بیشتر دولت و افلزایش کلارآیی سلازمانهلای نظلارتکننلده
مرتفع نمیگردد .نهایتاً ارتقاء امنیت در ایلن شلهر و متعاقلب آن افلزایش احسلاس امنیلت
شهروندان ،تالش روزافزون مدیران و مسؤوالن شهری را ملیطلبلد تلا ضلمن نظلارت بلر
جرایم و تالش در جهت حفظ نظم و ابات در مناطق مختللف شلهر ،عوامل بلرهمزننلدة
امنیت و آسایش شهروندان را مرتفع نموده و زمینة توسعة پایدار شهری را فراهم نمایند.
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