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  بر شهرنشيني و امنيت، بررسي ميزان و عوامل مؤثر
  )مطالعة موردي، شهر مراغه(احساس امنيت شهروندان 

ميرنجف موسوي
 *

نياحسن حكمت/ 
 **

درينيحميدرضا احمدي/ 
***  

 ،مفهوم امنيت اجتماعي و احساس امنيت شهروندان: چكيده

 از ،شدهبينيف پيشاعنوان عنصر كليدي در دستيابي به اهدبه

احساس امنيت شهروندان . اهميت بسزايي برخوردار است

 انجام و پذيرش آسايش و رفاه شهروندان باال رفتنموجب 

 در اين پژوهش، ميزان .خواهد شدامور تعهد و مسئوليت 

 و احساس امنيت شهروندان و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسي

  . استشناسايي قرار گرفته

گيري از ابزار اندازه  تحليلي است و-روش پژوهش توصيفي

 نفر نمونه، 382نامه براي گردآوري اطالعات از ميان پرسش

اي توأم با تصادفي ساده انتخاب گيري خوشهكه به روش نمونه

  . شداست، استفاده شده

 شهروندان ها حاكي از آن است كه احساس امنيت نتايج يافته

  و عوامل مؤثر بر آن سن، 1/3در حد متوسط با ميانگين 

جنس، منشأ اجتماعي، اعتماد اجتماعي، رضايت اجتماعي، و 

  . استآگاهي اجتماعي بوده

گونه رابطة معناداري با هاي شخصيتي هيچمتغير ويژگي

  . استميانگين احساس امنيت شهروندان نشان نداده

چندمتغيره مشخص شد كه ني در تحليل مدل رگرسيو

 درصد از تغييرات متغير وابسته 44 ،اي واردشده بر مدلمتغيره

رضايت اجتماعي در در اين ميان، سهم متغير . كنند را تبيين مي

  . استتبيين متغير وابسته بيشتر بوده

 شهرنشيني، امنيت، احساس امنيت، شهروندان،  شهر :كليدواژه

  . مراغه
  ـــــــــــــــــــــــــــ

دكتري دورة نور رضوانشهر صدوق و دانشجوي مربي دانشگاه پيام *

  .ريزي شهري در رشتة جغرافيا و برنامهدانشگاه اصفهان

  Mosaviyy@yahoo.com :نشاني اينترنتي

  .نور رضوانشهر صدوقاستاديار جغرافيا دانشگاه پيام** 

  drekmatnia@yahoo.com :نشاني اينترنتي

  .د مديريت دولتي ارشكارشناس ***

  H_razaahmadi@yahoo.com  :نشاني اينترنتي
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  مقدمه 

تازگي ساس امنيت كه بهمفهوم امنيت اجتماعي و اح
ريزي ي مربوط به مسائل شهري و برنامهها در نوشته

طور خالصه شامل امنيت و ، بهاستشهري وارده شده
هنجارهايي  منابع حاصل از نهادها، روابط  اجتماعي و

معة شهري را ه كنش متقابل اجتماعي جااست ك
  . دهند ي و كيفي شكل ميلحاظ كماز

ي گذشته با رشد ها مفهوم امنيت در شهرها طي دهه
تر شهرها و پيچيدهو توسعة شهرنشيني و گسترش كالن

 از حالت شدن روابط اجتماعي شهروندان در شهرها،
هاي فيزيكي محسوس خارج شده و  اوليه و جنبه

، اجتماعي، فرهنگي و سياسي لف اقتصاديمخت ابعاد
كه امروزه امنيت در طورياست؛ بهگرفته بررا در

چون فقر، بيكاري، تورم يا را شهرها موضوعاتي 
رم و جنايت، ناهنجاري كيفيت خدمات عمومي، ج

رشد و گسترش . دشو  اعتياد شامل مي واجتماعي،
 و فنّاوريامني در شهرها با مطرح شدن پيچيدگي نا

 فيزيكي شهرها يش از توسعةتقسيم كار اجتماعي ب
اين امر احساس امنيت و آسايش و رفاه  بوده و

استي قرار دادهشهروندان را مورد تهديد جد.  
، آن بخش از هاي مختلف  ناامني شهري در زمينه

 پيدايش شهرنشيني ي است كه در نتيجةهايناهنجاري
 و در دهشو مشكالت اجتماعي ناشي از آنها پديدار 

هاي ساختاري و سطوح مختلف خود موجب آسيب
  . استكاركردي براي جامعة شهري شده

  هزار نفر و150شهر مراغه با جمعيتي بيش از 
قرارگيري در مسير ارتباطي و محور اصلي مناطق 

ده كردستان با تهران از اين قاع جنوبي آذربايجان و
دد بنابراين پژوهش حاضر در ص. استمستثنا نبوده

فهوم امنيت اجتماعي  بر مرامن مروري گذاست ض
ثيرات متقابل امنيت و شهرنشيني با در شهرها و تأ

 شهري، ميزان احساس امنيت وناگون جامعةمسائل گ

ثر بر  عوامل مؤ،سنجيدهرا در بين شهروندان مراغه 
  .ي نمايدرا شناسايآن 

  مباني نظري  مفاهيم و

ل بيم و هراس امنيت از ريشة امن است كه در مقاب
امنيت يكي از نيازهاي فطري . شود  مياستفادهوناامني 

بشر است كه با جوهر هستي انسان پيوند ناگسستني 
رو، واژة امنيت از قدمتي به ديرينگي تاريخ ازاين. دارد

بشر برخوردار است و حتي از جهتي، واژة امنيت بر 
  ).77: 1382شادنيا، (مفهوم اجتماع و جامعه مقدم است 

ستين مباحث فلسفي و سياسي در عرصة امنيت نخ
 باستان همچون توان در مباحث فالسفة يونانرا مي

 ).254 :1381فر، خوش(طون و ارسطو جستجو كرد افال
عنوان در قرآن كريم نيز در وصف شهر مكه، امنيت به

است و به هاي مهم شهرها ذكر شدهيكي از ويژگي
. است قرار گرفته توجهطرق مختلف اين ويژگي مورد

، سورة عنكبوت آية 3 -1نه سورة تين آيات براي نمو
 و 37براهيم آية  ا، سورة57، سورة قصص آية 67

  . )202: 1382ميرزماني، ( 126 و 125 سورة بقره آيات
 است واقع امنيت اجتماعي در شهرها مفهوميدر

مراتب ارزشي خود آن كه تمامي شهروندان در سلسله
كه بر اساس طوريدانند؛ بهها مين ارزشالتريرا از با
امنيت از نيازهاي ) 1970(مراتب نيازهاي مازلو سلسله

  . دشو اوليه محسوب مي
  :ند ازامراتب نيازهاي مازلو عبارتسلسله

  ؛ نيازهاي فيزيولوژيك.1
     ؛ نيازهاي امنيت نظم و پايداري.2
     ؛پذيري و عشقنيازهاي تعلق. 3
      ؛م نيازهاي احترا.4
  .ينيازهاي خودشكوفاي. 5

ترين  ترين تا ضعيفها به ترتيب از قوياين نياز
كه نيازهاي از اينقبل بايستي  است وآنها مرتب شده
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تر حداقل تا  ين نيازهاي پاي،دناهميت پيدا كنباالتر 
 كه نياز به  مازلو اعتقاد دارد.اي برآورده شوند اندازه

رنجور  روانساالنِرگايمني و امنيت در نوباوگان و بز
  . تر استاز همه مهم

از هاي امنيت مستلزم پايداري و رهايي  ارضاي نياز
با گسترش  )26: 1382دورودي،(ترس و اضطراب است 

ويژه در شهرها، بهيني و توسعة كالنروزافزون شهرنش
هايي چون صنعتي شدن، تراكم  هاي اخير، پديده دهه

فتن حس همسايگي و جمعيت، فشار ترافيك، از ميان ر
كاهش روابط خويشاوندي، كاهش عواطف اجتماعي، 

نشيني  افزايش يافته و ناامني و مهاجرت، و حاشيه
د توجه قرار هاي اجتماعي در شهرها بيشتر مورآسيب
  ). 164: 1384صالحي مرزيجراني، (است گرفته

با گسترش فيزيكي و اجتماعي شهرها و تبديل 
گن جمعيتي، اجتماعي و شدن آنها به مراكز ناهم

؛ استفرهنگي، ميزان ناهنجاري شهري نيز افزايش يافته
كه محيط اجتماعي و مسكوني افراد و طوريبه

ساختارهاي نامناسب شغلي، ناكامي اجتماعي و فقر 
 استاقتصادي، زمينة بروز ناامني شهري را فراهم آورده

 انجمن رم در 1970 ر دهة د).91: 1382نصيري، (
 مفهوم ،»هاي جهانچالش«ي تحت عنوان گزارش

 بها دادن به محيط ناامني در شهرها را فقر و كم
عدالتي در نهادها، گسيختگي و عدم كنترل زيست، بي

توجهي به در گسترش شهرها، نبود امنيت شغلي، بي
هاي بنيادي، تورم و جوانان، عدم پايبندي به ارزش

كند ياختالالت ديگر اقتصادي و پولي تعريف م
  ).26: 1384باجپايي، (

 و »شافتنيگما«آلماني با طرح مفاهيم » تونيس «
بررسي مفهوم امنيت اجتماعي  ن وبه تبيي» گزلشافت«

دهندة شافت نشاننازنظر او گماي. ردازدپدر شهرها مي
  .استدهندة جامعه نشاناجتماع و گزلشافت 

و شافت با پيوند نزديك، صميمانه، شخصي، نيگما

زلشافت بر گ. شود به رفاه همديگر مشخص ميعالقه 
يي، پيشرفت و تخصص رقابت به نفع شخص، كارا

  ). 378: 1382ترابي و گودرزي، (ستوار است ا
شهرها   امنيت اجتماعي درباب در» برماكس و«

شده در واردمعتقد است كه هر چقدر تعداد افراد 
كنش متقابل بيشتر شود، شناخت شهروندان از 

، فرايند كنترل اجتماعي غيررسمي  شدهيكديگر كمتر
 و راه براي شودو مردمي هرچه بيشتر تضعيف مي

منيت هموار   نظمي و از بين رفتن اروي و بيكج
  ). 391: 1373شيخاوندي، (گردد مي

معتقد است با افزايش تراكم » جورج زيمل« 
 جمعيت در شهرها، شدت كنترل اجتماعي كاهش 

 انس تنهايي و گمنامي شهرونددر نتيجه احسا. يابدمي
 گيردقرار ميبيشتر شده، فرديت آنها مورد تهديد 

  ). 156: 1373ريترز، (
تعارض ساختاري در شهر را باعث افزايش » مرتن«

. )239: 1378پور، رفيع(داند نظمي و ناامني ميبي
معتقد است هرچه شهروند با تعداد بيشتر و » ساترلند«

نظمي و بل باشد احتمال بيتري در كنش متقامتفاوت
  ). 142: 1373گيدِنز، (يابد افزايش ميبيشتر ناامني 

 ،توسعة شهرها متناسب با فنّاوريهرحال، به
پيچيدگي روابط اجتماعي و گمنامي و ناامني را در 

يابي بنابراين، بررسي و ريشه. آوردوجود مي شهر به
علل و عوامل مؤثر بر ناامني و احساس امنيت 

ريزان و مديران شهري را در تواند برنامهوندان ميشهر
رسيدن به امنيت و فراهم ساختن آسايش و رفاه 

  . شهروندان ياري رساند

  ها فرضيه
بين سن و احساس امنيت شهروندان تفاوت . 1

  معناداري وجود دارد؛

 بين جنس و احساس امنيت شهروندان تفاوت .2
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  ؛معناداري وجود دارد

اعي شهروندان و احساس امنيت  اجتمبين منشأ. 3
  آنها تفاوت معناداري وجود دارد؛

 بين اعتماد اجتماعي شهروندان و ميزان احساس .4
  بطة معناداري وجود دارد؛امنيت آنها را

 هر چقدر ميزان رضايت اجتماعي شهروندان باالتر .5
  ساس امنيت آنها افزوده خواهد شد؛باشد، بر ميزان اح

 و ميزان احساس امنيت آنها ي بين آگاهي اجتماع.6
  رابطة معناداري وجود دارد؛

هاي شخصيتي شهروندان و ميزان  بين ويژگي.7
  . معناداري وجود داردةاحساس امنيت آنها رابط

  روش پژوهش 

 كه  پيمايشي و مقطعي است،روش اصلي اين پژوهش
. استنامه گردآوري شدههاي آن با استفاده از پرسش داده

ي نظري و دقت ها منظور تقويت پايه بهعالوه بر اين،
هاي مطالعة اسناد و  از روش،گردآوري اطالعاتدر 

 1براي تعيين اعتبار. استمدارك نيز استفاده شده

، با 2مقياس احساس امنيت از روش تحليل عاملي
  . است استفاده شده3چرخش واريماكس

ملي مشخص شد هاي تحليل عا با توجه به مفروضه
(KMO)برداري يت نمونهكه شاخص كفا

 است 89/0 4
 بيشتر 7/0 يعني ،كه از حداقل مقدار قابل قبول آن

همچنين محاسبات نشان داد كه شاخص . است
لحاظ  از5مجذور كاي براي آزمون كرويت بارتلت

   .(P<0.001)است ار آماري معناد

يافته  و ماتريس عاملي چرخشبار عاملي هر گويه
 نبوده و هريك 4/0متر از ها ك يك از گويهبراي هيچ

   .است داشته گويه 5ها حداقل از عامل
تر از  بزرگ عامل ارزش ويژة6ايج نشان داد كه نت

ل واريانس  درصد از ك8/67مجموع در ،يك داشته
  .استمتغيرها را تعيين كرده

جه به نتايج محاسبات پذيرفته ها با تومقياس اعتبار 
 از ها يك از مؤلفه هر6 روايي محاسبةبراي. استشده

ضريب آلفاي  .است شدهاستفادهتكنيك آلفاي كرونباخ 
 است 86/0 گيريكرونباخ براي روايي كل وسيلة اندازه

 متغيرهاي پژوهشي كه اين مقدار روايي قابل قبولي از
  . گذاردرا به نمايش مي

 سال به 20 جمعيت ، آماري پژوهش حاضرجامعة
 اي محاسبةبر. ستا)  نفر80782(باالي شهر مراغه 

با ) 117: 1380نيا، حافظ(ران حجم نمونه از فرمول كوك
 درصد 95سطح اطمينان   درصد و5خطاي استاندارد 

 نفر برآورد 382 نمونه برابر  حجم.استاستفاده شده
مورد استفاده در اين پژوهش گيري نمونه. استشده

  . م با تصادفي ساده استاي توأخوشهگيري نمونه
 و آزمون ها وتحليل دادهيه بررسي براي تجزدر اين

 مانند استنباطيهاي آمار توصيفي و فرضيات از روش
، رگرسيون tبستگي، آزمون توزيع فراواني، ضريب هم

 در SPSSافزار ، با استفاده از نرمو واكاوي واريانس
  . استمحيط ويندوز استفاده شده

  نظري متغيرها  تعريف عملي و

  سته متغير واب) الف

 عنوان متغير وابستةاحساس امنيت به :احساس امنيت
براي شهروندان مورد سنجش  نهايي در تحقيق حاضر

 از احساس امنيت، امنيت رواني منظور. گيرديقرار م
 ة ذيل گوي27توسط شهروندان با استفاده از   كهاست

  : شود طيف ليكرت سنجيده مي از طريق
 ـــــــــــــــــــــ
1. validity 

2. factor analysis 

3. varimax 

4. kaisar – meyer – olkin 

5. bartlett's Test of  sphericity 

6. reliability  
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   ؛ها به تنهايي در شبتردد خانم. 1
   ؛ حمل پول نقد به مقدار زياد. 2
  گذاري؛ سپردن سرمايه به فرد ديگري جهت سرمايه. 3
   ؛ز خالي گذاشتن منزل به مدت چند رو. 4
   ؛تنهاييانجام معامالت مهم به. 5
   ؛تنهاييي مسافركش بههاتردد با ماشين.  6
   ؛ فرستادن كودكان به مدرسه در مسير طوالني. 7
  ؛ پذيرفتن چك در معامالت . 8
   ؛ برقراري ارتباط و دوستي با افراد غريبه. 9

 ترك و رها كردن اتومبيل در خيابان بدون قفل و . 10
  ؛دزدگير

   ؛ قدم زدن در مسيرهاي خلوت .11
 ماشيني كه شب در كنار نشينانكمك به سر. 12

  ه؛خيابان خراب شد
اي  هاي خلوت يا حاشيهرفتن يا نشستن در پارك.  13
   ؛تنهاييبه

 يا چند نفر در دعواها و وساطت بين دو. 14
   ؛هاي خيابانيدرگيري

هاي خلوت سوار شدن مسافرين در خيابان. 15
   ؛ر شبخصوصاً د

ساير لوازم يا  به همراه داشتن كيف، تلفن همراه . 16
   ؛قيمتي

   ؛تنهايي در منزل ماندن طي روزبه.  17
   ؛تنهايي در منزل ماندن طي شببه.  18
   ؛ اشتغال زنان و دختران بيرون از منزل. 19
  هاي خلوت در شب؛ ها وخيابانرانندگي در اتوبان. 20
   ؛يرون از منزل غذا خوردن در محيط ب. 21
   ؛هاي خلوت  زندگي در محله. 22
   ؛تنهايي منزل به بيرون رفتن زنان و دختران از. 23
  ي شلوغ و ها  رانندگي كردن در اماكن و محله.24
   ؛آمدورفتپر
 هايخريد مسكن و ماشين و غيره با رجوع به آگهي. 25

   ؛روزنامه
 هاي مشكوك و كار كردن در اماكن و محله. 26
   ؛وتخل
   . احتمال بيكار شدن از كار و شغل. 27
  متغيرهاي مستقل ) ب

ي هاي كامل منظور سن تقويمي يا تعداد سال:سن
  .استاست كه از زمان تولد فرد گذشته

 20هروندان باالي  ش، آماري جامعة، در اين تحقيق
ساله 10ي مختلف ها صورت گروه كه بههستندسال 
  . اندبندي شدهطبقه
  .است مرد و زن  متغير در قالب دو گزينةاين :جنس

 كه محل تولد آنها شهر يشهروندان :منشأ اجتماعي
 و ساير شهروندان مهاجر تلقي  بومياستمراغه بوده

  . اندشده
 حالتي ذهني است كه بر مبناي ،اعتماد :اعتماد اجتماعي

آن فرد در حيات مدني خويش تعاون، مدارا و همكاري 
  ).99: 1377باقري احمدآبادي، (كند   ميبا ديگران را احساس

انتظارات و تعهدات اكتسابي و  ، اعتماد اجتماعي
لحاظ اجتماعي كه افراد نسبت به يكديگر تأييدشده از

نهادهاي اجتماعي دارند ها و و نسبت به سازمان
  ).75: 1384دهقان و غفاري، (است تعريف شده

ينان  چگونگي اطم، در اين تحقيق منظور از اعتماد
و اعتماد شهروندان نسبت به يكديگر است كه از طريق 

  : است شدهگيري گويه در قالب طيف ليكرت اندازه9
 شهروندان تا چه اندازه نسبت به يكديگر اعتماد . 1

  ؟دارند
هاي اجتماعي تا چه اندازه صداقت و در محيط. 2

  ؟گويي وجود داردراست
دورويي و هاي اجتماعي تا چه اندازه  در محيط.3

   ؟تظاهر وجود دارد
هاي اجتماعي تا چه اندازه پايبندي به در محيط. 4

   ؟قول و قرار وجود دارد
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لق و هاي اجتماعي تا چه اندازه تمدر محيط. 5
  ؟چاپلوسي وجود دارد

داري هاي اجتماعي تا چه اندازه امانت در محيط. 6
  وجود دارد؟

 لب وا چه اندازه تقهاي اجتماعي تدر محيط. 7
  بازي وجود دارد؟نگزر

هاي اجتماعي تا چه اندازه كمك و يط در مح.8
   ؟همياري وجود دارد

تماعي تا چه اندازه يكديگر را هاي اجدر محيط .9
  نظر داشتن وجود دارد؟يدن و تحت پاي

ويژه رضايت از ، بهبحث رضايت : اجتماعيرضايت
هاي مهم اجتماعي زندگي و شرايط آن، از شاخص

  . است
توانست بر  از جهت اهميت و تأثيري كه مي،لذا

احساس امنيت بگذارد، در اين پژوهش در قالب 
طور كلي، رضايت از رضايت از وضعيت زندگي به

وضعيت مسكن، رضايت از وضعيت بهداشت، 
رضايت از وضعيت همسايگان، رضايت از وضعيت 
درآمد، رضايت از خوراك، رضايت از خانواده، 

ل و رضايت از سالمتي مورد سنجش رضايت از شغ
  . گيردقرار مي

اين متغير به سنجش اطالعات  :آگاهي اجتماعي
   .پردازدشهروندان مي

هايي كه براي سنجش اين متغير طراحي  گويه
 از سطح سواد شهروندان، ميزان :انداست عبارتشده

گوش دادن به راديو، ميزان نگاه كردن به تلويزيون، 
هاي مرتبط با واندن، ذكر نام سازمانميزان روزنامه خ

  . مسائل امنيتي
هاي در اين پژوهش، ويژگي :هاي شخصيتيويژگي

اي از تمايالت است كه شخصيتي به معناي مجموعه
در فرد وجود دارند و مباني كنش و عمل او قرار  

اي از خصوصيات ديگر، مجموعهعبارتگيرند؛ بهمي

ط فرد با شهروندان و رفتارهايي است كه موجب ارتبا
  . شودو اجتماع مي

 گويه در قالب طيف ليكرت به شرح 6اين متغير در 
  : استزير سنجيده شده

 تواناين روزها ديگر نمي«تا چه اندازه با اين گفته، . 1
  موافق هستيد؟» به كسي اتكا كرد

كه از ما چيزي اند ها به اين دليل با ما دوستخيلي. 2
   .را درخواست نمايند

براي كسب مقام و مرتبة شغلي و تحصيلي باالتر . 3
   .اي نبايد درنگ كردلحظه

ريزي كرد و نبايد به اين فكر براي آينده بايد برنامه. 4
  .بود كه هرچه پيش آيد خوش آيد

  .دشو روز بدتر ميوضعيت مردم عادي روزبه.  5
 پيش با اين وضعي كه وجود دارد آيندة روشني.  6

  .رو نداريم

  ها و نتايج پژوهش  افتهي

  ميزان احساس امنيت شهروندان . 1

 اشاره ها تعاريف متغير بحثهمان طوري كه در
 پرسش براي سنجش ميزان 27نامه داراي شد، پرسش

 مقياسي 5احساس امنيت شهروندان بر مبناي طيف 
  . است

شود در  مالحظه مي) 1جدول (با نگاهي به 
ي احساس  درصد شهروندان دارا6/53مجموعه 

  . اندامنيت خيلي زياد و زياد بوده
بررسي ميزان احساس امنيت بر اساس طيف 

دهد كه در  ليكرت در سطح سنجش ترتيبي نشان مي
طور متوسط به مقدار كل شهر ميزان احساس امنيت به

  .، يعني در حد متوسط، وجود دارد1/3
توان گفت كه نتايج اين تحقيق  بدين ترتيب مي

سط بودن احساس امنيت شهروندان حاكي از متو
  . استبوده
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   بررسي ميزان احساس امنيت شهروندان شهر مراغه:1جدول 

  
  

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  تفاوت بين سن واحساس امنيت شهروندان . 2
بين عدم وجود تفاوت معنادار  براي سنجش وجود يا

 واكاوي سن و احساس امنيت شهروندان از آزمون
  . استواريانس استفاده شده

 بر اساس دهد،  نشان مي2كه جدول طوريبه
  فرضية فوق مـورد  ،سويهيكحليل پراكنش ـآزمون ت

  

لحاظ آماري گيرد و رابطة معناداري ازقرار مييد يتأ
  . شود نشان داده مي

 99 در سطح بيش از F (F=5/6)آزمون فوق مقدار 
  . معنادار است (P=0.000)درصد 

بيشترين ميانگين مربوط به شهروندان است كه در 
  . قرار دارند60-51گروه سني 

  
  هاي سني مختلف  شهروندان برحسب رده آزمون تفاوت ميانگين ميزان احساس امنيت:2جدول 

  

  ميانگين  فراواني  سن
انحراف 

  معيار
مقدار 

F  
سطح 

 معناداري
30-20  83  94/2  28/0  
40-31  76  71/2  41/0  
50-41  96  92/2  31/0  
60-51  69  71/3  33/0  
70-61  37  65/2  22/0  

71+   21  11/3  32/0  

6/5  000/0  

فراواني

  ها گويه
 تجمعيدرصد  درصد فراواني  فراواني

  4/19  4/19  74  خيلي زياد

  6/53  3/34  131  زياد

  5/63  9/9  38  متوسط

  3/92  8/28  110  كم

  100  7/7  29  خيلي كم

• • • 

1 2 � 4 5 

 خيلي كم كم ����� زياد خيلي زياد

*   
1/3 
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  نيت شهروندان تفاوت بين جنس و احساس ام. 3

آزمون سني براي سنجش وجود يا عدم وجود تفاوت 
بين احساس امنيت دو گروه زنان و مردان كه به 

  .ها پاسخ گفته بودند صورت گرفت نامهپرسش
 95 آزمون يادشده نشان داد كه در سطح اطمينان 

اس امنيت اين دو گروه تفاوت درصد بين احس
 مردان انگين رتبةكه ميطوريمعناداري وجود دارد؛ به

  . استبيشتر از زنان 
 )3جدول (. شود يد ميتأي فوق ، فرضيةبدين ترتيب

  . دهد نتايج اين آزمون را نمايش مي

   آزمون سني براي سنجش وجود تفاوت معناداري بين جنس و ميزان احساس امنيت شهروندان:3جدول 

  
  داريسطح معنا  tمقدار   انحراف معيار  ميانگين  تعداد  جنس

  49/0  41/3  253  مرد

  26/0  71/2  129  زن
4/28  001/0  

382 N=  381Df=     4/28 T=  

    

  تفاوت بين منشأ اجتماعي و احساس امنيت شهروندان . 4

 نجش تفاوت يا عدم تفاوت بين منشأبراي س
 آزمون تي اجتماعي و احساس امنيت شهروندان از

ده و آم)  4جدول (نتايج آزمون در  .استاستفاده شده
  أ درصد بين منش95در سطح اطمينان دهد يـنشان م

احساس امنيت شهروندان تفاوت معناداري اجتماعي و 
 درصد براي 5آمده با خطاي دستهتي ب. وجود دارد

 بوده كه از تي جدول 81/3، 381 آزادي درجة
د آزمون ده  كه نشان مياست بيشتر 96/1استاندارد 

  . گيردفوق مورد تأييد قرار مي
    

 اجتماعي و احساس امنيت شهروندانداري بين منشأهاي معنا آزمون تي براي سنجش وجود تفاوت:4جدول 

  
  

  

  
  
  
  
  

ان ند شهرود ميانگين رتبةده جدول فوق نشان مي
اين رتبه .  استبوميبومي بيشتر از شهروندان غير

به  است كه شهروندان بومي نسبت اينبيانگر 

  .ها احساس امنيت بيشتري دارندغيربومي
رابطة اعتماد اجتماعي و احساس امنيت شهروندان . 5

، وجود كه مورد پذيرش واقع شد ايهچهارمين فرضي

  ميانگين  تعداد  جنس
انحراف 

  معيار
  داريسطح معنا  tمقدار 

  33/0  6/3  268  بومي

  34/0  25/2  114  غيربومي
81/3  001/0  
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احساس بستگي معنادار بين اعتماد اجتماعي و هم
امنيت شهروندان است؛ بدين نحو كه هرچه اعتماد 
اجتماعي در بين شهروندان نسبت به يكديگر بيشتر 

. شود باشد، پيوند متقابل بيشتري در بين آنها ايجاد مي
اين پيوند متقابل به نوبة خود ميزان احساس امنيت 

شده بين بستگي محاسبههم. بردشهروندان را باال مي
 بود كه 41/0ي و ميزان احساس امنيت اعتماد اجتماع

  . درصد مورد تأييد واقع شد99در سطح اطمينان 
  رابطة رضايت اجتماعي و احساس امنيت شهروندان . 6 

براي تأييد يا عدم تأييد رابطة معنادار بين دو متغير 
. استبستگي كندال استفاده شدهفوق از ضريب هم

 جتماعيشده بين رضايت ابستگي محاسبهضريب هم
   99 بود كه در سطح اطمينان 37/0و احساس امنيت 

  . شوددرصد است؛ در نتيجه فرضية فوق تأييد مي
بدين معني كه هرچه رضايت اجتماعي شهروندان 
افزايش يابد احساس امنيت شهروندان نيز افزايش 

  .كند پيدا مي
  رابطة آگاهي اجتماعي و احساس امنيت شهروندان . 7

طرفه  فرضيه از تحليل واريانس يكبراي آزمون اين
   .استاستفاده شده

دهد كه احساس امنيت  نتايج آزمون نشان مي
شهروندان بر اساس ميزان آگاهي اجتماعي آنان متفاوت 

طور يكسان و كه شهروندان بهطورياست؛ بهبوده
 فوق مقدار آزمون .كنند مساوي احساس امنيت نمي

(F=5/12)F  صد  در99در سطح بيش از(P=0.000) 
  . معنادار است

  

 احساس امنيت بر اساس آگاهي اجتماعيةطرف تحليل واريانس يك:5جدول 

  

  

  

  
  
دهد شهروندان بر  براين نتايج جدول فوق نشان ميبنا

منيت متفاوتي اساس آگاهي اجتماعي، احساس ا
 مربوط به كساني كه بيشترين ميانگينطوريدارند؛ به

  . كنند است كه بيشتر روزنامه مطالعه مي
  هاي شخصيتي و احساس امنيت شهروندان رابطة بين ويژگي. 8

 تأييد واقع نشد اي كه در پژوهش حاضر موردفرضيه
  هاي شخصيتي شهروندان و بين ويژگي«است از  عبارت

  
  
  
  
  
  
  

 .     »ميزان احساس امنيت آنها رابطة معناداري وجود دارد
(r = 0.029   P = 0.41)  

كنندة احساس مدل برازش رگرسيوني عوامل تبيين

  امنيت شهروندان 

 گامبهگرسيوني به روش گامنتايج حاصل از تحليل ر
كه از  حكايت از آن دارد) 188 -184: 1382كالنتري، (

منبع 

  تغييرات

مجموع 

  مجذورات

 درجة

  آزادي

متوسط 

مجموع 

  مجذورات

مقدار 

F 

  سطح 

  داريمعني

  331/0  12  0299/4  گروهيبين

  214/0  293  76/121  گروهيميان
12/5  0001/0  
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بين متغيرهاي رضايت اجتماعي، اعتماد اجتماعي، 
منشأ اجتماعي، آگاهي اجتماعي، جنس و سن، فقط 

هاي شخصيتي شهروندان از مدل نهايي متغير ويژگي
است و ساير متغيرهاي برازش رگرسيون حذف شده

ت خارج شدن عل. اندشده در مدل باقي ماندهمطرح
  توان از مدل را مي» هاي شخصيتيويژگي«متغير 

  .بستگي ضعيف با متغير وابسته عنوان كردهم
 44گانة واردشده بر مدل به ميزان متغيرهاي شش

درصد از تغييرات متغير وابسته، يعني احساس امنيت 
   هاماندة واريانسكنند و باقي شهروندان را تبيين مي

 است،اشناخته كه در اين تحقيق نيامدهوسيلة عوامل نبه
  . شوند بيني ميتبيين و پيش

  
  هاي تحليل رگرسيون چندمتغيرة احساس امنيت شهروندان  آماره:6جدول 

  
66/0  Multiple R بستگي چندگانهضريب هم  
497/0  R Square ضريب تبيين  
44/0  Adjusted square شدهضريب تبيين تصحيح  
12/2  Standard Error خطاي معيار  

  
   تحليل رگرسيون چندمتغيرة احساس امنيت شهروندان:7جدول 

  
  
  
  
  
  

  

 وارد بر مدل رگرسيونيهاي متغيرهاي  آماره:8جدول

  
  

  
  
  
  
  

  منبع تغييرات
مجموع 

  مربعات

 درجة

  آزادي

ميانگين 

  مربعات
  Fمقدار 

سطح 

  معناداري

  129/1577  8  3/7185  اثر رگرسيون

  22/41  228  91/8989  ماندهباقي
1/57  000/0  

 B Std.B Beta t sig  نام متغيرها

  000/0  9/5  31/0  21/0  12/1  رضايت اجتماعي
  003/0  6/4  26/0  08/0  71/0  اعتماد اجتماعي

  000/0  8/3  21/0  082/0  49/0  اجتماعيمنشأ 

  000/0  11/4  23/0  15/0  59/0  آگاهي اجتماعي

  0001/0  9/2  16/0  05/0  21/0  جنس

  002/0  1/3  29/0  04/0  83/0  سن

  000/0  -11/3  _  84/1  -4/7  أعرض از مبد
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  اندهاي متغيرهايي كه وارد مدل رگرسيون نشده آماره: 9جدول 

  
 Beta In t sig  نام متغير

  83/0  -044/0  -03/0  هاي شخصيتيويژگي

  گيري نتيجه
ثر بر ؤعوامل م اين تحقيق به بررسي ميزان و در

.  شد شهروندان در شهر مراغه پرداختهاحساس امنيت
دهد مفهوم امنيت  هاي صورت گرفته نشان ميبررسي

تر با پيچيدهها و ساليان گذشته متناسب  در طول دهه
 از حالت اوليه و فيزيكي خارج ،شدن روابط اجتماعي

شده و ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و 
ه امروزه نياز به كيطور به؛استسياسي را دربر گرفته

هاي فعاليت اجتماعي امري حياتي   زمينهةامنيت در هم
در صورت وجود امنيت و كه بدين معني . است

جهت رشد و بالندگي  توان دراي ايمن ميجامعه
   .هاي اساسي برداشتجامعه گام
 اهداف  جهتآمده از اين پژوهش دردستنتايج به

  : شود بندي ميجمعذيل تحقيق به شرح 
ت شهروندان شهر مراغه به  ميزان احساس امني.1

 يعني در حد متوسط ، بر روي طيف ليكرت1/3مقدار 
  . استبوده
ثر بر ميزان احساس امنيت ؤ يكي از عوامل م، سن.2

بيشترين احساس امنيت در گروه . استشهروندان بوده
 و كمترين احساس امنيت 71/3گين نبا ميا 60-50سني 

  . است بوده65/2  با ميانگين 70-61در گروه سني 
 بررسي تفاوت بين جنس و ميزان احساس امنيت .3

شهروندان نشان داد كه مردان نسبت به زنان از احساس 
   .امنيت باالتري برخوردار هستند

   شهروندان بومي نسبت به شهروندان غيربومي و .4
  
  

  
  . مهاجر احساس امنيت بيشتري دارند

محور اساسي روندان  اعتماد متقابل بين شه.5
 كهطوري به؛دهد احساس امنيت شهروندان را تشكيل مي

 به ميزان احساس امنيت ،با افزايش اعتماد اجتماعي
   .ودششهروندان افزوده مي

 رضايت اجتماعي شهروندان شامل درآمد، شغل، .6
هر  ، غيرهرضايت از زندگي، بهداشت، خانواده و

 امنيت شهروندان چقدر باالتر باشد بر ميزان احساس
  . افزوده خواهد شد

 آگاهي اجتماعي شهروندان نسبت به مسائل .7
ثر بر ؤاجتماعي و شهروندان يكي از عوامل اساسي و م

كه شهروندان بر طوري به؛استاحساس امنيت بوده
  . انداساس آگاهي اجتماعي احساس امنيت متفاوتي داشته

اس احس هاي شخصيتي شهروندان و بين ويژگي.8
  .  وجود نداردايگونه رابطهامنيت آنها هيچ

 از تحليل رگرسيون حكايت از آن نتايج حاصل. 9
دارد كه از بين متغيرهاي رضايت اجتماعي، اعتماد 

 اجتماعي، آگاهي اجتماعي، جنس و أاجتماعي، منش
هاي شخصيتي شهروندان از   فقط متغير ويژگي،سن

 و ساير ستا مدل نهايي برازش رگرسيون حذف شده
 متغيرهاي مستقلكه طوري به؛اندباقي ماندهمتغيرهاي 

 درصد از 44 به ميزان ، واردشده بر مدلگانةشش
 يعني احساس امنيت شهروندان ،تغييرات متغير وابسته

  . كنند را تبيين مي
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