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  يسشهروندان و عملكرد پل يتبر رابطه احساس امن يليتحل
  شهر زاهدان14 يكالنتر موردشناسي؛

  

   4ييحمد صحراا ،3يفراهان راضيه ،2ياري منير ،1زاده يمابراه يسيع
  و بلوچستان يستاندانشگاه س اي منطقه -يشهر يزيو برنامه ر ياجغراف ياردانش - 1 

  و بلوچستان يستاندانشگاه س يسمتور يزيو برنامه ر ياكارشناس ارشد جغراف -2
  و بلوچستان يستاندانشگاه س يسمتور يزيو برنامه ر ياكارشناس ارشد جغراف يدانشجو -3
  و بلوچستان يستاندانشگاه س يشهر يزيو برنامه ر ياارشد جغراف كارشناس يدانشجو -4

ibrahimzade@yahoo.com 
  

  چكيده
امنيت يك نياز اوليه براي زندگي اجتماعي است و جزء مهمي از حقوق شهروندي محسوب مي گردد، تامين امنيت و افزايش 

ه حساب مي آيد، زيرا انسان ايمن، سرشار از انگيزه ب) دولت(احساس امنيت شهروندان از مهم ترين وظايف و تكاليف  حكومت
است و براي هر گونه پيشرفت، مستعد و مهيا مي باشد و همواره به باروري، تجربه هاي تازه و كشف مسائل جديد نيازمند 

تماعي موثر باشد، با توجه به اينكه عملكرد پليس به عنوان ابزار كنترل بيروني افراد مي تواند در ايجاد احساس امنيت اج. است
روش پژوهش پيمايشي . هدف از اين پژوهش بررسي  احساس امنيت شهروندان زاهدان با تاكيد بر عملكرد پليس مي باشد

به روش خوشه اي  1390شهر زاهدان در سال 14نفر از شهروندان در حوزه ي كالنتري   126است كه با ابزار پرسشنامه 
، تحليل واريانس يك T-testبراي تحليل داده ها از آزمون هاي آماري . ع و تكميل گرديدانتخاب، و پرسشنامه نزد آنها توزي

نتايج پژوهش نشان دهنده آن است كه احساس امنيت در بين . و آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است) Anova(طرفه
منيت بيشتري نسبت به زنان دارند، گرچه البته از نظر توزيع جنسي، مردان احساس ا. شهروندان در حد خيلي كم وجود دارد

بدين معنا كه افراد در گروه هاي سني متفاوت . بين گروه هاي مختلف سني و احساس امنيت رابطه معنا داري وجود ندارد
 اما عليرغم اينكه بين رفتار حرفه اي پليس با احساس امنيت رابطه ي معناداري وجود ندارد ولي. احساس امنيت يكساني دارند

  .توانمندي و فعاليت اجتماعي پليس رابطه مستقيمي با افزايش احساس امنيت در ميان شهروندان زاهداني دارد
  

  .شهروندان زاهدان يس،عملكرد پل يت،احساس امن يت،امن :يديواژگان كل
  
  

  مقدمه
فظ و بقاء خود به ايجاد امنيـت و  اصوالً هر اجتماعي كه در دوره هاي تاريخي مي زيسته به ويژه دولتمردان آن اجتماع، براي ح

شواهد تاريخي نيز حاكي از آن است كه هر موقع در جامعه اي آرامش . احساس امنيت در بين شهروندان خود مي پرداخته اند
و امنيت حكفرما بوده است آن جامعه رو  به پيشرفت گذاشته و در سايه اين آرامش بسياري از دستاوردهاي علمي بشر رشد و 

اما بالعكس وقتي آرامش يك اجتماع دستخوش تغيير و تحول و يا جنـگ مـي گشـته، احسـاس امنيـت بـه       . موده استترقي ن
بر اين اساس . شدت افول كرده و شهروندان از بيم جانشان، حتي نمي توانستند به كوچكترين امورات زندگي خود سامان دهند

و احساس امنيت بستر ساز توسعه جوامع انساني اسـت و سـعادت    مي توان اظهار كرد كه امنيت پيش زمينه يك اجتماع سالم
در عين حال توسـعه ي شـهرها   ). 26:1389كامران،(يك اجتماع در گرو حفظ و بقاء امنيت و احساس امنيت ناشي از آن است
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ررسـي و ريشـه يـابي    بنابراين، ب. متناسب با فناوري، پيچيدگي روابط اجتماعي و گمنامي و ناامني را در شهر به وجود مي آورد
علل و عوامل موثر بر ناامني و احساس امنيت شهروندان مي تواند برنامه ريزان و مديران شهري را در رسيدن به امنيت و فراهم 

با نگاهي به رشد و گسـترش رونـد شهرنشـيني، مـي تـوان      ).  41:1387موسوي،(ساختن آسايش و رفاه شهروندان ياري رساند
راي پيامدها و تبعات گوناگوني براي ساكنان آن است كه در اين ميان امنيت و احساس امنيت، داراي دريافت كه شهرنشيني دا

بديهي است كه بدون . نقش اساسي در رضايتمندي شهروندي و مطلوبيت زندگي در قالب توسعه پايدار انساني، بشمار مي آيند
سيستمي از اجزا و عناصر براي سكني گزيني شهروندي و زندگي ايجاد امنيت، نمي توان انتظار كارايي ساختار شهري به مثابه 

مفهوم امنيت در شهرها طي دهه هاي گذشته با رشد و توسعه ي ) . 60:1387بمانيان،(همراه با رفاه و كرامت انساني را داشت 
اوليـه و جنبـه هـاي    شهرنشيني و گسترش كالن شهرها و پيچيده تر شدن روابط اجتماعي شهروندان در اين شهرها، از حالت 

فيزيكي محسوس خارج شده و ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي را دربر گرفته است، به طـوري كـه امـروزه    
امنيت در شهرها موضوعاتي را چون فقر، بيكاري، تورم يا كيفيت خدمات عمومي، جرم و جنايت، ناهنجاري اجتماعي و اعتيـاد  

د و گسترش ناامني در شهرها با مطرح شدن پيچيدگي فنـاوري و تقسـيم كـار اجتمـاعي بـيش از      در واقع رش. شامل مي شود
توسعه ي فيزيكي شهرها بوده و اين امر احساس امنيت و آسـايش و رفـاه شـهروندان را مـورد تهديـد جـدي قـرار داده اسـت         

ان بايد بتوانند با توجه به شـباهت هـا و   از سويي فضاهاي شهري به عنوان بستر زندگي و فعاليت شهروند). 40:1387موسوي،(
تفاوت هاي ميان افراد و گروه هاي سني و اجتماعي، جنسي، محيطي امن، سالم و پايدار و جذاب را براي همه افراد فراهم كند 

را در زيـ ). 10:1384شـريعتي، (و به نياز تمامي اقشار اجتماعي پاسخ مناسب بدهند و يا الاقل پاسخگوي حداقل نيازهـا باشـند   
عير ابصورت ناامني مكانها و فضاهاي عمومي، نشاط و سالمتي را در زندگي روزمره مختل مي كند و با ايجاد مـانع بـر سـر راه    

انسـان ايمـن سرشـار از    ). 8:1381افتخاري،(رشد فرهنگي و مشاركت عمومي، هزينه هاي زيادي را بر جامعه تحميل مي نمايد
رشد جامعه و خودشكوفايي آن متكي بر سـرمايه هـاي انسـاني    . ت، مستعد و مهيا مي باشدانگيزه است و براي هر گونه پيشرف

آنگاه كـه آرامـش و امنيـت در جامعـه حكـم فرماسـت، فعايـت        . است و اين سرمايه نيازمند امنيت و احساس امنيت مي باشد
يدار شهري و رسيدن بـه شـهر سـالم،    با توجه به بحث توسعه پا. شهروندان معطوف به خود شكوفايي مادي و معنوي مي گردد

مقاله حاضر به دنبال بررسي عوامل . بررسي شاخص هاي احساس امنيت با توجه به اهداف برنامه ريزي شهري ضرورت مي يابد
  .اين مهم را چي جويي نموده است] تاثيرگذار بر احساس امنيت شهروندان زاهداني با تاكيد بر عملكرد پليس

  
 ضرورت پژوهش

ك نياز اوليه براي زندگي اجتماعي است و جزء مهمي از حقوق شهروندي محسوب مي گردد، تامين امنيـت و افـزايش   امنيت ي
به حساب مي آيد، زيرا اگـر شـهري نتوانـد تضـمين     ) دولت(احساس امنيت شهروندان از مهم ترين وظايف و تكاليف  حكومت

ام ظرفيت هاي منافع خود و شهروندانش دسترسي پيدا نخواهـد  كننده ي امنيت و احساس امنيت شهروندان باشد قطعاً به تم
  .اصوالً احساس امنيت با نشانه هاي تحرك، پويايي، همگرايي، خوش بينـي، اميـد بـه آينـده و تـالش همـراه مـي شـود        . كرد

واهنـد بـود در   همچنين احساس امنيت، موجب اعتماد به نفس شهروندان شده و نتيجتاً به مثابه ي سرمايه ي انساني، قـادر خ 
از سوي ديگر احسـاس عـدم امنيـت موجـب     . توسعه ي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي نقش بايسته خود را ايفا نمايند

بـه عبـارتي   . انهدام سرمايه ي انساني و اجتماعي شده و باعث ظهور و بروز ناهنجاري ها و آشفتگي هاي اجتمـاعي مـي گـردد   
ح و محدوده ي مشخصي در فرد يا جامعه افزايش يابد مي تواند واكنش و پيامـدهاي غيـر   احساس ناامني در صورتي كه از سط

چنانكه كاهش احساس امنيـت باعـث بـي اعتمـادي، رواج بـدبيني، شـايعه، عـدم مشـاركت و         . قابل پيش بيني را موجب شود
مناسبي براي آشـفتگي اجتمـاعي و    همكاري در برنامه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي كشور شده و اين روند بستر

در واقع احساس امنيت در هر كشور به طور همزمان در پنج سطح فردي، محلي، ملي، منطقه . تهديد امنيت داخلي خواهد بود
بطوريكـه كـاهش احسـاس    . اي و جهاني مطرح مي شود و احساس امنيت در هر سطح در ساير سطوح نيز تاثيرگذار مي باشـد 
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در برخي از جوامع بـا وجـود امنيـت قابـل قبـول و تحـرك       . ي رو احساس امنيت ملي تاثيرگذار خواهد بودامنيت فردي و محل
نيروهاي پليس در مقابله با متجاوزان و مجرمان و تامين حداقل نيازهاي مردم توسـط دسـتگاههاي ذي ربـط، احسـاس عـدم      

متاسفانه در كشور ما بـه ميزانـي كـه امنيـت وجـود      . دامنيت در شهروندان به نسبت وجود امنيت رقم باالتري را نشان مي ده
مقايسه با كشورهاي مختلف ايـن واقعيـت را روشـن مـي نمايـد،      . دارد، احساس امنيت كمتري در شهروندان مشاهده مي شود

يـك هـزار    يعني بـه ازاي . در هزار مي باشد 25و در استراليا  20، انگليس 5چنانكه به عنوان نمونه نرخ سرقت منازل در ايران 
منزل در سال مـورد سـرقت    25و در استراليا  20منزل، در انگليس به ازاي يك هزار منزل مسكوني 5منزل مسكوني در ايران 

اين مقايسه آماري نشان مي دهـد كـه ضـريب امنيـت شـهروندان ايرانـي بيشـتر از ضـريب امنيـت شـهروندان           . قرار مي گيرد
ايراني كمتر از احساس امنيـت شـهروندان اسـتراليا و انگلـيس مـي       منيت شهرونداناستراليايي و انگليسي است، اما احساس ا

باشد، نتيجه اين كه احساس امنيت اگر چه با ميزان جرم يا ضريب امنيتي موجود در جامعه ارتباط دارد، ولي به عوامل ديگري 
عواملي كه قادرنـد احسـاس امنيـت را در    لذا از اين حيث بررسي احساس امنيت و ). 19-20:1382رجبي پور،(نيز بستگي دارد

  .  افراد و جامعه افزايش دهند، ضروري مي باشد
  

  اهداف پژوهش
  بررسي ميزان احساس امنيت شهروندان زاهدان؛

  بررسي عملكرد پليس بعنوان يكي از عوامل تاثير گذار در احساس امنيت شهروندان زاهدان؛
  .يت شهروندانارائه پيشنهادات الزم براي ارتقاء احساس امن

  
  پيشينه پژوهش

بـه بررسـي راهبردهـا و    "آموزش رسانه اي تـامين و حفـظ امنيـت اجتمـاعي     "، در پژوهشي تحت عنوان )1387(سلطاني فرد
تاكتيك هاي آموزش موثر رسانه ها در راه تامين و حفظ امنيت اجتماعي پرداخته، او به اين نتيجه دست يافت كه بـا آمـوزش   

. در حوزه امنيت اجتماعي، مي تـوان مـردم را در مشـاركت بـراي حفـظ امنيـت اجتمـاعي ترغيـب نمـود         هاي موثر رسانه اي 
وضـعيت امنيتـي    "اولويت امنيتي شهروندان در منـاطق مختلـف شـهر تهـران     "در پژوهشي ديگر تحت عنوان) 1389(نويدنيا

ش نشان داد كه ميزان امنيت شهروندان تابعي از نتايج اين پژوه. شهروندان را در فضاهاي گوناگون مورد بررسي قرار داده است
اولويت امنيتي آنان در مناطق مختلف تهران مي باشد، چنانكه مناطق كسب و كار نيازمند امنيـت وجـودي هسـتند و منـاطق     

 – بررسي تاثير پايگاه اجتمـاعي  "، در پژوهشي تحت عنوان)1387(نبوي و همكاران .مسكوني نيازمند امنيت رفاهي مي باشند
با روش پيمايشي احساس امنيت اجتماعي را با سـه بعـد امنيـت جـاني،      "اقتصادي و هويت قومي بر احساس امنيت اجتماعي

اجتمـاعي و هويـت ملـي تـاثير مسـتقيم و       –مالي و سياسي سنجيده و نتايج آن نشان داده كـه متغيرهـاي پايگـاه اقتصـادي     
اثر معكوسي بر احساس امنيـت اجتمـاعي افـراد دارد و متغيـر هـاي      متغيرهاي احساس محروميت نسبي و احساس بي قدرتي 

، در )1385(سـاروخاني و همكـاران  . هويت قومي و جنسيت، به ترتيب بر احساس امنيت جاني و مالي افراد اثـر گـذار هسـتند   
و جنـوب   بـه بررسـي امنيـت اجتمـاعي در شـمال      "امنيت اجتماعي خانواده و محل سكونت در تهران "پژوهشي تحت عنوان 
نتايج آن پژوهش هم نشان داد كه گرچه ميانگين امنيت جاني و شـغلي در منطقـه شـمال تهـران بـاالتر      . تهران پرداخته است

چون به علت كمـي مـال و ثـروت در جنـوب، كمتـر در      . است، اما امنيت مالي در مناطق جنوب شهر بيشتر از شمال آن است
تحقيقـي در سـنجش عوامـل تاثيرگـذار بـر احسـاس        "در پژوهشي تحت عنوان )1387(بمانيان. معرض سرقت قرار مي گيرند

به بررسي ميزان احساس امنيت شهروندان كرماني پرداخت، نتايج پژوهش نشان داد  "نمونه موردي شهر كرمان: امنيت شهري
نيـت محيطـي در برابـر سـوانح     كه امنيت در ابعاد گوناگون در شهر در سطح قابل قبولي قرار دارد كه در اين ميان دو مقوله ام
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بررسـي امنيـت    "نيز در پژوهشي تحت عنوان) 1389(كامران.طبيعي و امنيت ديني از ديد شهروندان تا حدودي متزلزل است
نتـايج يافتـه   . به بررسي مولفه هاي رفاه، آسايش و امنيت پرداخته است "مطالعه موردي شهر تايباد: شهري در شهرهاي مرزي

كه بين احساس امنيت و سرمايه اجتماعي، عملكرد رسانه ها، نقش نيروي انتظامي، پايگاه اجتماعي افـراد و  هاي وي نشان داد 
بررسـي تـاثير عملكـرد     "در پژوهشي تحـت عنـوان  ) 1388(همچنين تاجران. فضاي فيزيكي شهر رابطه معنا داري وجود دارد

د نيروي انتظـامي در  توليـد و احسـاس امنيـت شـهروندان      به بررسي تاثير عملكر "پليس بر احساس امنيت شهروندان تهراني
تهران اقدام نموده و نتايج تحقيقات وي نشان داد كه توانمندي پلـيس و فعاليـت هـاي اجتمـاعي پلـيس بـا احسـاس امنيـت         

فـزايش  شهروندان تهراني رابطه معناداري دارد و هرچه پليس از رفتار حرفه اي بيشتر بهره ببـرد احسـاس امنيـت شـهروندان ا    
شهرنشيني و امنيت، بررسي ميزان و عوامل موثر براحسـاس   "هم در پژوهشي ديگر تحت عنوان) 1387(موسوي. خواهد يافت

به بررسي ميزان احساس امنيت شهروندان مراغه و عوامل موثر بـر آن پرداختـه    "شهر مراغه: مطالعه موردي(امنيت شهروندان
احساس امنيت شهروندان در حـد متوسـط مـي باشـد و عوامـل سـن، جـنس، منشـا         نتايج  پژوهش او نيز نشان داد كه . است

اجتماعي، اعتماد اجتماعي، رضايت اجتماعي و آگاهي اجتماعي بر احساس امنيت تاثير گذار بوده، اما ويژگي هـاي شخصـيتي   
بررسي رابطه  "حت عنواندر پژوهشي ت) 1389(همچنين پورموذن. هيچ گونه رابطه اي با ميانگين احساس امنيت نداشته است

به بررسي نقش اجتماعي پليس و احساس امنيت "شمال تهران: نقش اجتماعي پليس و احساس امنيت خانواده مطالعه موردي
خانواده ها اقدام كرده كه نتايج آن تحقيق هم نشان داد كه بين نقش اجتماعي پليس و احسـاس امنيـت خـانواده همبسـتگي     

تاثير عملكرد پليس اجراييات در افزايش احسـاس امنيـت    "در پژوهشي تحت عنوان) 1388(تاً عبدينهاي. معناداري وجود دارد
به بررسي تاثير عملكرد پليس اجراييات در افزايش احساس امنيت شهروندان  "شهروندان مراجعه كننده به بوستان هاي تهران

هم نشان داد كه بين اقدامات پليس اجراييات در سـطح   مراجعه كننده به بوستان هاي تهران پرداخته و نتايج بررسي هاي وي
  .بوستان ها و احساس امنيت شهروندان رابطه معناداري وجود دارد

  
  فرضيه هاي تحقيق

  بين سن و احساس امنيت شهروندان تفاوت معناداري وجود دارد؛ .1
 بين جنس و احساس امنيت شهروندان تفاوت معناداري وجود دارد؛ .2
 دي پليس و ميزان احساس امنيت شهروندان رابطه معناداري وجود دارد؛بين نگرش به توانمن .3
 بين نگرش به رفتار حرفه اي پليس و ميزان احساس امنيت شهروندان رابطه معناداري وجود دارد؛ .4
  .بين نگرش به فعاليت هاي اجتماعي پليس و ميزان احساس امنيت شهروندان رابطه معناداري وجود دارد .5

 روش تحقيق
در تـدوين  . پيمايشي اسـت  -توصيفي هاي مورد بررسي، رويكرد حاكم بر اين پژوهش روش  لفهؤه به ماهيت موضوع و مبا توج

پرسشنامه، غالباً از شاخص هايي استفاده شده در تحقيقات پيشين  بهره گرفته شده و جهت اطمينان از پايايي ابزار تحقيق، از 
باشد تا بتوان مقيـاس   7/0وجه به اينكه طبق قاعده ي تجربي، آلفا دست كم بايد با ت. ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است

درصد بسيار مناسب  95در اين پژوهش قابليت اعتماد پرسشنامه با ضريب ). 253: 1381داوس ،( را داراي پايايي به شمار آورد
وصيفي زمينـه يـاب و پيمايشـي الزم اسـت كـه      از جاييكه در تحقيقات ت. جامعه آماري شهروندان زاهدان بوده اند.  بوده است

نفـر   126، در ايـن تحقيـق حجـم نمونـه     )71:1386به نقل از رنجبريـان،  _1377حافظ نيا ،(حجم نمونه، حداقل صد تن باشد
در تجزيه و تحليل داده هـا در سـطح اسـتنباطي، متناسـب بـا      . روش نمونه گيري به صورت خوشه اي بوده است. انتخاب شد

و همبسـتگي   T- testاده ها و مفروضات آزمون هاي آمـاري، از آزمـون هـاي تحليـل واريـانس يـك طرفـه،        سطح سنجش د
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بوده است كه بـا اسـتفاده از     SPSS for Windows\ Ver 17ابزار تجزيه و تحليل، رايانه و نرم افزار . پيرسون استفاده گرديد
  .خام پردازش گرديدجداول، نمودارها و آزمون هاي آماري موجود در آن اطالعات 

  
  تعريف عملي و نظري متغيرها

  متغير وابسته -الف
احساس امنيت به عنوان متغير وابسته ي نهايي در تحقيق حاضر براي شهروندان مـورد سـنجش قـرار گرفتـه     : احساس امنيت

ق طيف ليكـرت سـنجيده   گويه ي ذيل از طري 12منظور از احساس امنيت در اينجا، امنيت رواني است كه با استفاده از . است
  :شده است

 رفتن و به تنهايي نشستن در پارك؛ -
 قدم زدن به تنهايي شب ها در مسيرهاي خلوت؛  - 
 خالي گذاشتن منزل  به هنگام مسافرت يا كار  به مدت چند روز؛ -
 تنهايي رفتن كودكان به مدرسه؛  -
 پارك كردن اتومبيل به مدت طوالني در خيابان؛ -
 فراد غريبه؛دوستي با ا -
 آراستگي كودكان در بيرون از منزل آراسته به زيور آالت؛ -
 كمك كردن به سرنشينان اتومبيلي كه در خيابان خراب شده است؛ -
 حمل پول نقد زياد و وسايل قيمتي را با خود؛ -
 خوابيدن به تنهايي شب در منزل؛ -
 صحبت كردن با افراد غريبه؛ -
  . رفت و آمد با خانه همسايه -
  
 متغير هاي مستقل -ب
  عوامل جمعيت شناختي -1

زيرا افراد . بررسي عوامل تاثيرگذار بر احساس امنيت بدون در نظر گرفتن تعدادي از ويژگي هاي فردي دچار كاستي خواهد بود
بــا ويژگــي هــاي خــاص ممكــن اســت در برابــر عوامــل تــاثير گــذار بــر احســاس امنيــت ســطوح متفــاوتي را از خــود نشــان  

،  15 – 30سال هستند كه بـه صـورت گـروه     15در اين تحقيق، جامعه ي آماري، شهروندان باالي ). 28:1389كامران،(ددهن
 . جنست مورد بررسي دو گروه زن و مرد مي باشند. به باال طبقه بندي شده اند 45و  30 -45
  پليس -2

مطـابق  . دولت محور و قدرت محور، مشـهور هسـتند  دو رهيافت نظري كه بيشتر به ارزش هاي عيني بها مي دهند به رهيافت 
را مي توان چنين تصور و تحديد نمود؛ وضعيتي كه توسط قدرت براي صيانت مردم در قبال تهديدات  "امنيت "اين رويكردها، 

سـتقيم  در واقع دولت با دو روش م. مسئوليت برقراري چنين امنيتي به طور كلي بر عهده دولت است. بيروني، ايجاد مي گردد
، امنيت اجتمـاعي را در جامعـه   )خانواده و عمدتاً از طريق آموزش و پرورش(و غير مستقيم ) مانند پليس و دستگاهاي قضايي(

بوزان در جمله اي از جان الك نقل مي كند كه؛ هدف اصلي انسان ها از اينكه خود را در ). 171:1389احمدي،(برقرار مي كند
امنيت سياسـي و   "آزادي"امنيت جاني،  "حيات"منظور از دارايي در اينجا، . ظ دارايي آنهاستاختيار دولت قرار مي دهند، حف

عملكرد پليس به عنوان ابـزار كنتـرل    ).82:1389نبوي، (امنيت مالي استف كه در حالت عادي فاقد امنيت هستند "مايملك"
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مهم ترين عملكرد پلـيس در  ). 83:1387و همكاران،  نبوي(بيروني افراد مي تواند در ايجاد احساس امنيت اجتماعي موثر باشد
  سطح جامعه تامين امنيت براي جامعه و شهروندان است كه در طول سه دوره تاريخي اشكال متفاوتي به خود گرفته است؛

  اقتدار پليس و توانمندي پليس در دوره سياسي تا اوايل قرن بيستم؛ -1
 ؛1980تا  1930اصالحات از سال پليس حرفه اي يا رفتار حرفه اي پليس در دوره  -2
 .تا كنون 1980پليس جامعه محور يا فعاليت اجتماعي پليس در عصر مشاركت پليس با جامعه از  -3

بنابراين، پليس در طول تاريخ براي تامين امنيت و احساس امنيت در ميان جامعه، از سه شيوه بهره  گيري نموده كه متناسب 
 -3رفتـار حرفـه اي پلـيس،     -2توانمنـدي پلـيس،    -1از خود برجاي گذارده و مي گـذارد؛   با شرايط اجتماعي، اثرات متفاوتي

فعاليت هاي اجتماعي پليس، لذا ممكن است براي تامين امنيت در جامعه، اقتدار گرايـي پلـيس حـاكم باشـد، امـا در جامعـه       
نسـبت بـه رفتارهـاي ديگـر، در تعامـل بـا       پيشرفته رفتار حرفه اي پليس و در جامعه مترقي تر، فعاليت هاي اجتماعي پليس 

بنابراين در تحقيق حاضر، عملكرد پليس را مي توان به عنوان يك متغير دانست كـه بـر تـامين    . شهروندان برجسته شده باشد
اين سـه عامـل شـامل توانمنـدي پلـيس،      . امنيت و تقويت احساس امنيت به يكي از شيوه هاي سه گانه فوق متوسل مي شود

 ). 567-568:1388تاجران،(ه اي پليس و فعاليت اجتماعي پليس مي باشدرفتار حرف
اصوالً هدف پليس كاهش ترس شهروندان، افزايش سطح رضايتمندي نسبت به پليس  و تالش در جهت حل مشگالت جامعـه،  

، اهميـت خاصـي   اين روش براي خانواده ها. كنترل و نظارت جامعه بر پليس و نيز كاهش جرم به روش هاي مختلف مي باشد
مبنـاي كـار در مـدل    . قائل است و هدفش اين است كه به پيشگيري از وقوع جرم كمك كند و ايمني جامعه را بهبـود بخشـد  

استوار بوده و معتقد است هرگاه كيفيت زندگي در جامعـه   "كيفيت بخشي به زندگي در جامعه "پليس جامعه محور بر تئوري
يكـي از تـاثيرات مثبـت    ). 108:1389پورمـوذن، (كند و احساس ايمني افزايش مي يابد بهبود يابد سطوح جرم كاهش پيدا مي

سطوح باالي قابلبت جمعي و رضايت خاطر كلي، كاهش نگراني شهروندان در قبـال جـرم و جنايـت و احتمـال قربـاني شـدن       
، مستلزم آن است كـه مـاموران   اقتدار فراوان اداره ي امور پليسي در صحنه زندگي مردم). Ferguson, 2007: 323(آنهاست 

در جاي ديگر مقام معظم رهبري پيرامون اقتدار اين گونه توضيح مي دهند كه؛ . پليس نماينده غلبه خوبي ها بر بدي ها باشند
نيروهاي انتظامي كه دائماً با مردم سرو كار دارند، مي توانند هم مظهر عطوفـت و محبـت نظـام باشـند و هـم مظهـر تـدبير و        

حركات و تصرفات شما هم بايد نشان دهنده عقـل و تـدبير و مـديريت    . آن، و اين دوعامل را در كنار هم رعايت كنيدمديريت 
و هم بايد مظهر عطوفت و ترحم و محبت و معلوم باشد كه مامور دولتي با كسي ) دراسرع وقت مجرم دستگير شود( نظام باشد

  ).25:1388قهرماني، (نقل ازبه ) 230:1385خامنه اي،(نظر شخصي  و عناد ندارد
گويه با طيف ليكرت بررسي شـده اسـت كـه     9دراين تحقيق، نگرش شهروندان از توانمندي پليس از طريق  2-1

  عبارتند از؛
  رنگ و شكل لباس پليس؛ -
 سرعت عمل پليس در كشف جرم؛ -
 استفاده از امكانات و تجهيزات پيشرفته؛ -
 ليس در منطقه؛وجود گشت هاي منظم و كافي پياده پ -
 در دسترس بودن و حضور به موقع پليس در هنگام نياز شهروندان؛ -
 در هنگام ضرورت؛ 110حضور سريع و به موقع فوريت هاي پليسي  -
 جمع آوري معتادان ولگرد و مزاحمين نواميس مردم از سطح جامعه؛ -
 اجراي رزمايش مقطعي براي پاكسازي مناطق و اماكن آلوده؛ -
 .ي و آمادگي جسماني نيروهاي عملياتي پليسورزيدگ -
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گويه با طيف ليكرت به شـرح   11همچنين دراين تحقيق، نگرش شهروندان از رفتار حرفه اي پليس از طريق  2-2
  زير بررسي شده است؛

 تعهد و صحت عمل الزم پليس در حين انجام وظيفه ؛ -
 قانون مدار ي پليس در حين وظيفه؛ -
 خالفكاران قاطع برخورد مي كند؛پليس با مجرمين و  -
 برخورداري نيروهاي پليس از تخصص و آموزش هاي حرفه اي؛ -
 پليس در هنگام برخورد با شهروندان با متانت و خوشرفتاري برخورد مي كند؛ -
 عدم پارتي بازي و رشوه گيري پليس در حين انجام وظيفه؛ -
 كنترل اعمال مجرمين سابقه دار به طور سيستمي؛ -
 ايثار و از خود گذشتگي پليس در انجام وظيفه؛ -
 عالقمندي نيروهاي پليس به وظايف و ماموريت هاي محوله؛ - 
 توجه و تكريم به خواسته هاي شهروندان ارباب رجوع؛ -
  .حساسيت و دقت در انجام ماموريت هاي محوله -
طيف ليكـرت بررسـي شـده اسـت كـه      گويه با  11نگرش شهروندان از فعاليت اجتماعي پليس نيز از طريق  2-3

 عبارتد از؛
 مصاحبه مطبوعاتي و رسانه اي فرماندهان پليس در خصوص پيشگيري جرايم و خطرات؛  -
 اطالع رساني به موقع وقايع و حوادث مهم جنايي؛ -
 ارائه آخرين اخبار اطالعات انتظامي و اجتماعي مورد نياز جامعه با راه اندازي سايت؛ -
 يش فيلم ها و انيميشن هاي پليسي؛توليد و نما -
 برگزاري نمايشگاه هاي عمومي و خصوصي براي آگاه سازي و تعامل با جامعه؛ -
 آموزش هاي مورد نياز در خصوص پيشگيري اجتماعي رفتارهاي پر خطر در حفاظت از خود به جوانان و دانش آموزان؛ -
 برقراري نظم و امنيت در جامعه؛ مشاركت و تعامل با سازمان هاي دولتي و غيردولتي جهت -
 برگزاري همايش و نشست هاي علمي پليس با نخبگان و مراكز دانشگاهي؛ -
 پژوهش و انتشار مطالعات علمي در خصوص نظم و امنيت اجتماعي براي ارتقاء آگاهي جامعه؛ -
 نظرسنجي از مردم در خصوص عملكرد پليس؛  -
  . سازي انتظاميانتشار نشريه و روزنامه در جهت آگاه  -

 
  ).1390نگارندگان، : تهيه و ترسيم( نمودار تحليلي پژوهش. 1شكل 
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  منطقه مورد مطالعه
درصـد از مسـاحت اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده        21كيلـومتر مربـع كـه     36581وسعت شهرستان زاهدان برابر است با 

تان زابل، از جنوب به شهرستان خاش، از شرق به مـرز  اين شهرستان از شمال به بيابان لوت و شهرس). 144:1387وارثي،(است
شهر زاهـدان مهـم تـرين    . پاكستان و افغانستان و مغرب به بخش فهرج از توابع شهرستان بم در استان كرمان محدود مي شود

ده شده نقطه ي شهري اين شهرستان و مركز استان سيستان و بلوچستان مي باشد و بر روي دشتي نسبتاً هموار و صاف گستر
متـر   1370عرض شمالي واقع شده و ارتفاع اين شهر از سطح دريا  29 30'45"طول شرقي و  60 51' 25"اين شهر در . است

  ).5:1372افراخته،(مي باشد
  

  
 )1390نگارندگان، : تهيه و ترسيم( جايگاه شهر زاهدان در شهرستان، استان و كشور. 2شكل 

  
  ).1390نگارندگان، : تهيه و ترسيم( شهر زاهدان در مركز 14جايگاه كالنتري . 3شكل 
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  مباني نظري
گرچه اهميت، نقش و جايگاه شهر در جامعه امروز بر كسي پوشيده نيست؛ اما در مدرنيته پيشرفته، اهميـت شـهرهاي بـزرگ    

اكثريـت جمعيـت    با اين وجود. مورد ترديد واقع شده است و اين مهم كه كوچك زيباست، مورد توجه جهاني قرار گرفته است
. جوامع در شهرهاي بزرگ سكونت دارند و كم و كيف زندگي جمعي در گرو امكانات و تسهيالت ايـن شـهرها رقـم مـي خـورد     

بنابراين، الزمه داشتن زندگي رضايت بخش، برقراري آسودگي و آسايش افراد جامعه، توجه بـه شـرايط امكانـات، منـابع و هـم      
در اين راستا، امنيت از جايگاه قابل تـوجهي برخـوردار   . و مناطق و محله هاي شهري استچنين كمبودها، كاستي ها در شهر 

معموالً امنيت شهرها موجب آرامش افراد شده . است، چرا كه تضمين حيات و پايداري زندگي در سايه امنيت تحقق مي پذيرد
م براي حيات و زندگي شهري، امنيت است و هـر  در واقع، شرط الز. و جريان امور زندگي در بستر طبيعي آن ميسر خواهد بود

چه شهرها ضريب ايمني باالتري داشته باشند، ميزان تعامالت و مناسبات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در آنها بيشتر خواهـد  
ت بود و بالعكس هرچه ضريب ايمني شهر ها كمتر باشد، افراد در فضاي رعب و وحشت قرار گرفته و سـطح مـراودات و مبـادال   

در نتيجه موضوع و مفهـوم امنيـت يكـي از مفـاهم بـا      ) . 87-88: 1389نويدنيا،(كاهش يافته و از نظر كيفي آسيب مي بينند 
). 12:1386اخوان كاظمي،(اهميت، پيچيده و جديد در دنياي امروز و در بسياري از مباحث سياسي، اجتماعي و اقتصادي است

يم و هراس و ناامني استفاده مي شود و يكي از نيازهاي فطري بشر است كه با جوهر امنيت از ريشه ي امن است كه در مقابل ب
هستي انسان پيوند ناگسستني دارد؛ از اين رو، واژه امنيت از قدمتي به ديرينگي تاريخ بشر برخوردار اسـت و حتـي از جهتـي،    

ها و ضرورت هاي پايه اي فرد و جامعه  تلقي مـي  و از نياز) 77:1382شادنيا،(واژه امنيت بر مفهوم اجتماع و جامعه مقدم است
). 32:1383ترابي و گـودرزي، (شود كه فقدان و يا اختالل در آن، پيامدها و بازتاب هاي نگران كننده و خطرناكي به دنبال دارد

آرامـش   رواني است، به عبارت ديگر هم شامل اطمينـان و آرامـش فيزيكـي و هـم     -همچنين امنيت داراي ابعاد عيني و ذهني
در مجموع امنيت به معني وجود اطمينان از سالمت جان و مال و ناموس، امري ). 136:1385سرلك زايي،(روحي و رواني است

امنيت در مفهوم عيني آن ). 2:1390زياري،(است كه واقعيت يا تحقق يافتن آن مستلزم اقدامات و برنامه ريزي هاي ويژه است
زش ها و در مفهوم ذهني فقدان احساس ترس از اينكه چنين ارزش هايي مـورد حملـه قـرار    اندازه گيري فقدان تهديد عليه ار

اكثر صاحب نظران برآنند كه امنيت مفهومي بيرونـي و عينـي اسـت و احسـاس      ).Moller,2000,1(خواهند گرفت، اشاره دارد
سـاس امنيـت بـه معنـاي عـدم وجـود       امنيت يعني فقدان عوامل تهديد كننده فـرد و اح . امنيت مفهومي دروني و ذهني است

در اين زمينه مي توان خاطرنشان نمود كه احساس امنيت مي تواند با امنيت واقعي تناسب داشته . احساس دروني ناامني است
يعني در شرايطي كه امنيت عيني وجود نداشته باشد، فرد مي تواند احسـاس امنيـت داشـته باشـد يـا      . يا تناسب نداشته باشد

احسـاس امنيـت   ). 170:1389احمدي،(ل ايجاد كننده امنيت واقعاً وجود داشته اما فرد احساس امنيت نداشته باشداينكه عوام
ايـن احسـاس ناشـي از تجربـه هـاي مسـتقيم و غيـر        . اجتماعي است كه داراي ابعاد گوناگون مي باشد -پديده روان شناختي

بـه لحـاظ   . اد مختلف به صورت هاي گوناگون آن را تجربه مي كنندمستقيم افراد از شرايط و اوضاع محيط پيراموني است و افر
روش شناسي، احساس امنيت سازه ي چند بعدي و در ارتباط با شرايط اجتماعي و افراد مختلف به گونه هـاي متفـاوت ظهـور    

منيـت در يـك   در سطح فـردي احسـاس ا  ). 564:1388تاجران،(يافته و به اشكال مختلف نيز قابل سنجش و اندازه گيري است
جامعه به احساس رواني شهروندان از ميزان يا عدم وجود جرم در آن جامعه برمي گردد و هرچه ميزان فراواني جرم باالتر باشد 

ممكـن  . ولي اين احساس ناامني صرفاً منبعث از عدم وجود امنيت در يك جامعـه نخواهـد بـود   . احساس امنيت پايين تر است
د داشـــته باشـــد لـــيكن شـــهروندان در آن احســـاس امنيـــت نداشـــته       اســـت در يـــك جامعـــه امنيـــت وجـــو    

در واقع امنيت از نيازها و انگيزه هاي اساسي انسان به شمار مي رود، بـه طـوري كـه بـا     ). 93:1384كالهچيان،(باشندوبالعكس
ن بسـياري از  زوال آن آرامش خاطر انسان از بين مي رود و تشويش، اضطراب و ناآرامي جـاي آن را مـي گيـرد و مرتفـع شـد     

نيازهاي آدمي در گرو تامين امنيت است، چنانكه آبراهام مازلو نيز در سلسله مراتب نيازها، احساس امنيت را بالفاصـله پـس از   
از همين نگاه يكي ازنظريه هايي كه به امنيـت، پرداختـه اسـت، نظريـه     ). 133:1384كاهه،(ارضاي نيازهاي اوليه قرار مي دهد
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نيازهـاي  : مازلو نيازهاي انسان را در پنج دسته تقسيم مـي كنـد كـه عبـارت اسـت از     . راتبي مازلو استهاي نيازهاي سلسله م
به نظرمازلو اين نيازها خصلت . 5و نيازهاي خود شكوفايي 4، نيازهاي احترام3، نياز هاي تعلق و عشق2، نيازهاي ايمني1جسماني

پايين تر برآورده نشود، چنان ارگانيسم را درگير خود مي كنند، خصلت سلسه مراتبي داشته و در اكثر افراد، تا نيازهاي سطوح 
در سلسله مراتب نيازهاي مزلو، نياز با امنيت و ). 101:1372مازلو، (كه امكان پرداختن به نيازهاي سطح باالتر، كاهش مي يابد 

ترس و نگرانـي و آشـفتگي، نيـاز بـه      ايمني در مرتبه دوم قرار دارند و مواردي چون امنيت، ثبات، وابستگي، حمايت، رهايي از
اگر نيازهاي جسماني به طور نسـبي بـرآوده شـوند،    . سازمان و نظم و قانون، داشتن حامي مقتدر و نظاير آن را شامل مي شود

ي آنها، م. نيازهاي ايمني، مي توانند مانند نيازهاي جسماني كامالً بر ارگانيسم مسلط شوند. اين نيازهاي جديد ظاهر مي شوند
در ايـن  . توانند به عنوان سازمان دهندگان تقريباً انحصاري رفتار با به خدمت گرفتن همه ي قابليت هاي ارگانيزم عمـل كننـد  

، به اعتقاد مازلو اين نياز بيانگر آن است كه فرد به آرامـش نيـاز   ) 12:1388قدرتي،(شرايط، ارگانيزم صرفاً به دنبال ايمني است
، محافظت داشتن، رهايي از ترس، رهايي از اظطراب، رهايي از درهم بودن نظم و قانون، احتيـاج بـه   دارد، شامل ثبات استقالل

بر اساس نظريه مزلو نياز به امنيت يك نياز رواني است كه در صـورت عـدم   . محدوديت داشتن و نياز به محافظ قوي مي باشد
ي نيازهاي ايمني، يك احساس ذهني مثبت به دنبـال دارد  در واقع ارضا ).25:1381كجباف،(ارضاء، روان آدمي آزرده مي شود

همچنين ارضاي نياز ايمني، حركـت بـه سـمت ارضـاي     . كه به موجب آن، انسان احساس جسارت و شجاعت بيشتري مي كند
در  نيازهاي باالتر را امكان پذير مي سازد و فرد را به ظاهر شدن و كسب مهارت ها و تسلط بـر مـي انگيـزد، در حـالي كـه بـا      

  ).50:1378دالور،(معرض خطر قرار گرفتن امنيت، شخص به نيازهاي سطح پايين بر مي گردد
  ها و نتايج پژوهش يافته

 بررسي ميزان احساس امنيت شهروندان -1
پرسش براي سنجش ميزان احساس امنيت  12همانطوري كه در بحث تعاريف متغيرها اشاره شد، پرسش نامه داراي 

مشاهد مي  4و شكل  1با توجه به نتايج حاصل از يافته هاي جدول شماره . مقياسي ليكرت است 5طيف شهروندان بر مبناي 
  .شود كه شهروندان داراي احساس امنيت خيلي كم هستند

  
 14سنجش احساس امنيت شهروندان زاهداني در حوزه ي كالنتري . 1جدول شماره 

 پرسش هاي مربوط به احساس امنيت
خيلي 
خيلي   يادز  متوسط  كم  كم

  زياد
  5  6  23  25  67 رفتن و به تنهايي نشستن در پارك

  6  6  15  23  76 قدم زدن به تنهايي شبها در مسيرهاي خلوت
  3  7  19  30  67 خالي گذاشتن منزل  به هنگام مسافرت يا كار  به مدت چند روز

  1  7  17  26  75 به تنهايي رفتن كودكان به مدرسه
  8  9  19  28  62 الني در خيابانپارك كردن اتومبيل به مدت طو

  1  3  8  21  93 دوستي با افراد غريبه
  2  4  15  32  73 آراستگي كودكان در بيرون از منزل آراسته به زيور آالت

  8  13  39  32  34 كمك كردن به سرنشينان اتومبيلي كه در خيابان خراب شده است

                                            
1  - The physiological needs 
2   - The safety needs 
3   - The belongingness and love needs 
4  - The esteem needs 
5 The need for self - actualization 
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  1  1  15  22  87 حمل پول نقد زياد و وسايل قيمتي را با خود
  12  8  23  24  59 وابيدن به تنهايي شب در منزلخ

  4  4  26  26  66 صحبت كردن با افراد غريبه
  8  10  33  28  47  رفت و آمد با خانه همسايه

  .1390پاييزاز مطالعات ميداني،  حاصل محاسبات نگارندگان: مأخذ
  

زياد
5%

خيلی زياد
4%

خيلی کم
کم53%

21%

متوسط
17%

  
  .نمودار سنجش احساس امنيت شهروندان زاهدان. 4شكل 

  
  قبررسي فرضيه هاي تحقي -2

  آزمون اولين فرضيه پژوهش
  :H0بين سن و احساس امنيت شهروندان تفاوت معناداري وجود ندارد.  

H1  :بين سن و احساس امنيت شهروندان تفاوت معناداري وجود دارد.  
جهت بررسي سن و  احساس امنيـت شـهروندان زاهـدان، در     Fناشي از تحليل آزمون. 2با توجه به داده هاي حاصل از جدول 

در   123و 2بـا درجـه آزادي   ) 887/1(محاسبه شده بـراي سـن شـهروندان     fن گروههاي مختلف سني، نشانگر آن است كهبي
. باشددرصد معني دار نمي 95هاي مشاهده شده به لحاظ آماري در سطح مي باشد؛ لذا تفاوت 05/0درصد، بزرگتراز  95سطح 

تاييـد و   H0 در نتيجه . باشددار نميشهروندان به لحاظ آماري معني بنابراين تفاوت مشاهده شده بين  سن و احساس امنيت
H1 رد مي شود.  

  
  مربوط به سن و احساس امنيت شهروندان زاهدان)  Anova( تحليل آماري واريانس يك طرفه. 2جدول 

  ss Ms Df f Sig  منبع تغيير  متغيير

  شهروندان
  بين گروهي

  
  درون گروهي

347/189  
  

511/6170  

687/94  
  
167/50  

2  
  
123 

887/1  156/0  

  .1390 پاييزاز مطالعات ميداني،  حاصل محاسبات نگارندگان: مأخذ
  

  آزمون دومين فرضيه پژوهش
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  :H0بين جنس و احساس امنيت شهروندان تفاوت معناداري وجود ندارد. 
H1  :بين جنس و احساس امنيت شهروندان تفاوت معناداري وجود دارد. 

چگونگي رابطه جنسيت و احساس امنيـت شـهروندان،  بـا    . 3مستقل كه در جدول Tاصل از تحليل آزمون با توجه به نتايج ح
 05/0سطح معناداري از ( نشان مي دهد، بيانگر آن است كه تفاوت معني داري داشته است -562/2و آماره 492/47درجه آزادي 
ن معنا دار بوده اسـت، در عـين حـال ايـن نتـايج نشـان       لذا ميانگين رابطه جنسيت و احساس امنيت شهروندا). كمترمي باشد

  .تاييد مي شود H1رد و  H0در نتيجه . دهنده آن است كه مردان احساس امنيت بيشتري نسبت به زنان دارند
  

  مستقل در خصوص تاثير جنسيت روي احساس امنيت شهروندان  Tآزمون . 3جدول 
 T df Sig مرد زن شهروندان

ــر ميانگين تعداد افانح
 معيار

ــراف  ميانگين تعداد انحـــ
 معيار

 29 2962/19 8349/6 96 0356/23 0579/7 562/2-  492/47  014/0  

  .1390پاييز از مطالعات ميداني،  حاصل محاسبات نگارندگان: مأخذ
  

  آزمون سومين فرضيه پژوهش
 :H0وجود ندارد بين نگرش به توانمندي پليس و ميزان احساس امنيت شهروندان رابطه معناداري.  

H1 :بين نگرش به توانمندي پليس و ميزان احساس امنيت شهروندان رابطه معناداري وجود دارد.  
حاصل از آزمون همبستگي پيرسون كه جهت بررسي رابطه بين احساس امنيت شهروندان و نگرش .  4با توجه به نتايج جدول 

ان مي دهد احساس امنيـت شـهروندان نسـبت بـه نگـرش آنهـا بـه        شهروندان به توانمندي پليس اجرا گرديد، نتايج آماري نش
 189/0درصد معنا دار مي باشد و با وجـود ضـريب همبسـتگي     95در سطح  05/0توانمندي پليس با سطح معناداري كمتر از 

  .رد مي شود H0تاييد و  H1در نتيجه . اين رابطه مستقيم مي باشد
  

  امنيت و نگرش افراد به توانمندي پليسآزمون همبستگي پيرسون بين احساس . 4جدول 
  آزمون پيرسون  احساس امنيت: متغير وابسته 

سطح   ضريب پيرسون  نگرش افراد به توانمندي پليس
  تعداد  معناداري

189/0  034/0  126  
  .1390پاييز از مطالعات ميداني،  حاصل محاسبات نگارندگان: مأخذ

  
  آزمون چهارمين فرضيه پژوهش

 :H0ه رفتار حرفه اي پليس و ميزان احساس امنيت شهروندان رابطه معناداري وجود نداردبين نگرش ب.  
H1 :بين نگرش به رفتار حرفه اي پليس و ميزان احساس امنيت شهروندان رابطه معناداري وجود دارد.  

ه بـين احسـاس   بر اساس تحليل آزمون همبستگي پيرسون كـه جهـت بررسـي رابطـ    .  5با توجه به يافته هاي حاصل از جدول
امنيت شهروندان و نگرش شهروندان به رفتار حرفه اي پليس اجرا گرديد، نتايج آماري حاصل از آن نشان مي دهد كه احساس 

درصـد  و بـا    95در سـطح   05/0امنيت شهروندان نسبت به نگرش آنها به رفتار حرفه اي پليس با سطح معنـاداري بيشـتر از   
 .تاييد مي شود H0رد و  H1در نتيجه . اشدبي معنا مي ب141/0ضريب همبستگي
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  آزمون همبستگي پيرسون بين احساس امنيت و نگرش افراد به رفتار حرفه اي پليس. 5جدول
  آزمون پيرسون  احساس امنيت: متغير وابسته 

سطح   ضريب پيرسون  نگرش افراد به رفتار حرفه اي پليس
  تعداد  معناداري

141/0  097/0  126  
  .1390پاييز از مطالعات ميداني،  حاصل نگارندگان محاسبات: مأخذ

 
  آزمون پنجمين فرضيه پژوهش

 :H0هاي اجتماعي پليس و ميزان احساس امنيت شهروندان رابطه معناداري وجود نداردبين نگرش به فعاليت.  
H1 :د داردهاي اجتماعي پليس و ميزان احساس امنيت شهروندان رابطه معناداري وجوبين نگرش به فعاليت.  

آمده و بر اساس تحليل آزمون همبسـتگي پيرسـون جهـت بررسـي     .  6با توجه به نتايج حاصل از تحليل داده ها كه در جدول
رابطه بين احساس امنيت شهروندان و نگرش شهروندان به فعاليت هاي اجتماعي اجرا گرديد، نتايج اين تحليل ها  نشـان مـي   

در  05/0ه نگرش آنها به فعاليت هاي اجتماعي پليس با سـطح معنـاداري كمتـر از    دهد كه احساس امنيت شهروندان نسبت ب
تاييـد و   H1در نتيجـه  . اين رابطه مستقيم مـي باشـد   206/0درصد معنا دار مي باشد و با وجود ضريب همبستگي  95سطح 

H0 رد مي شود. 
  

  هاي اجتماعي پليس آزمون همبستگي پيرسون بين احساس امنيت و نگرش افراد به فعاليت. 6جدول
  آزمون پيرسوني  احساس امنيت: متغير وابسته 

سطح   ضريب پيرسون  نگرش افراد به فعاليت هاي اجتماعي پليس
  تعداد  معناداري

206/0  020/0  126  
  .1390 پاييزاز مطالعات ميداني،  حاصل محاسبات نگارندگان: مأخذ

  گيري نتيجه
ساختار شهري بشمار مي آيـد كـه بـا گسـترش رونـد شهرنشـيني و افـزايش تـراكم         امنيت بعنوان يكي از نيازهاي اساسي در 

بديهي است كه بدون برقرار سازي احساس امنيت در ميان شـهروندان، نمـي تـوان انتظـار     . جمعيتي، اهميتي مضاعف مي يابد
دان شـده و نتيجتـاً بـه    احساس امنيت، موجب اعتماد به نفـس شـهرون  . داشت كه بهبود و رشد در ساختار شهري فراهم گردد

اجتماعي، قادر خواهند بود در توسعه ي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي نقش بايسته خـود   -مثابه ي سرمايه ي انساني
در همين حال احساس امنيت در شهروندان موجب اعتماد به كارگزاران نظام شـده و امكـان مشـاركت هـر چـه      . را ايفا نمايند

از سويي وجود نيروي انتظامي مي بايست احسـاس امنيـت را در آحـاد    . ك به امنيت را فراهم خواهد آوردبيشتر آنان، براي كم
پليس در واقع مظهر اقتدار ملي است كه در دولت متجلي اسـت  . مردم به وجود بياورد و در واقع اين شاُن نيروي انتظامي است

، با پيگيري اش، با مناعت اش و غيره بر متخلف غالب بيايـد، مـردم   و اگر پليس بتواند با قدرت روحي اش، با توانايي علمي اش
نيروي انتظامي عالوه بر اقتدار ظاهري كه بايد به دور از خشونت و تندخويي باشـد، بايـد بـا برقـراري     . احساس عزت مي كنند

با توجه با فرمايشـات مقـام   . )226-288:1385خامنه اي، (ارتباط صميمي با مردم، اقتدار معنوي را بيش از پيش تقويت نمايد
معظم رهبري، در تحقيق حاضر در دو سطح توصيفي و استنباطي به بررسي رابطه بين نگرش شـهروندان نسـبت بـه احسـاس     

نتايج حاصـل از آن نشـان داد كـه احسـاس امنيـت در بـين شـهروندان حـوزه ي         . امنيت و عملكرد پليس پرداخته شده است
گرچه توانمنـدي و فعاليـت اجتمـاعي پلـيس رابطـه مسـتقيمي بـا افـزايش         . ي كم وجود داردزاهدان در حد خيل 14كالنتري 

معمـوالً احسـاس امنيـت پديـده اي     . احساس امنيت دارد، اما رفتار حرفه اي پليس با احساس امنيت رابطه ي معناداري ندارد
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وع تجربيات فردي و جمعي اسـت كـه   است ذهني و در عين حال نسبي، ذهني  به اين معنا كه حاصل برداشت شخص از مجم
خانواده ها يا مستقيماً در آنها مشاركت داشته اند يا اينكه طي فرآيند جامعه پذيري و فرهنگ پـذيري بـه آنـان انتقـال يافتـه      

در عين حال احساس امنيت پديده اي است نسبي، به اين معنا كـه مقيـاس ترجيحـات و سلسـله مراتـب اولويـت هـاي         .است
لـذا احسـاس امنيـت    . نها بر حسب گروهها و قشرهاي اجتماعي بلكه بر حسب درونمايه شخصي افراد متفاوت استامنيتي نه ت

نتايج پژوهش حاضر در شهر زاهدان حاكي از آن اسـت كـه مـردان احسـاس     . مي تواند بر حسب سن و جنسيت متفاوت باشد
ايـن  . و احساس امنيت رابطه معنـا داري وجـود نـدارد    ليكن بين گروه هاي مختلف سني. امنيت بيشتري نسبت به زنان دارند

  .بدان معناست كه افراد در گروه هاي سني متفاوت احساس امنيت يكساني دارند
  

  پيشنهادات
 توجه نهادهاي سياسي و امنيتي به ايجاد جو صميمانه در بين شهروندان در جهت افزايش احساس امنيت؛ -
راهبردهاي پليسي را با استفاده از تحقيقات علمي بخصوص با بهره گيري از ديدگاه هاي پليس هر گونه برنامه ريزي و تبيين  -

  جغرافيدانان شهري، سياسي و نظامي انجام دهد؛
  جلب حمايت شهروندان، از طريق ارائه خدمات صادقانه، محترمانه، بي طرفانه و مبتني بر قانون؛ -
  شهروندان؛سنجش فعاليت هاي پليسي از طريق نظر خواهي از  -
هماهنگي الزم با مسئولين ذيربط در آموزش و پرورش جهت حضور فعال پليس در جلسات انجمن اوليا و مربيان به منظور  -

  شنايي والدين با قوانين و مقررات اجتماعي و انتظارت پليس از آنها در زمينه مشاركت فعال در افزليش احساس امنيت؛
  الزم و متناسب با نياز جامعه برخوردار باشد؛پليس بايد از آگاهي و سطح تخصص  -
  نظارت دقيق بر عملكرد پليس؛ -
  تامين امكانات مورد نياز پليس در جهت افزايش احساس امنيت شهروندان منطبق با جغرافيا ي جرم در شهر هاي مرزي؛ -
  برگزاري جلساتي در جهت بررسي احساس امنيت زنان در جامعه؛ -
  واند در ابعاد گوناگون به افزايش احساس امنيت شهروندان منجر گردد؛تصويب قوانيني كه بت -
 توجه مسئوالن و ماموران نسبت به رعايت قانون و مقررات در هر شرايط و در همه حال؛ -
  توجه بيشتر به نيازها و خواسته هاي زنان و مشاركت آنها در برنامه ريزي ها و مديريت شهري؛ -
  كه مي تواند احساس امنيت زنان را كاهش دهد مانند ساختمان هاي مخروبه يا نيمه كاره؛ساماندهي تاسيسات شهري  -
  .افزايش امنيت دانش آموزان به منظور افزايش احساس امنيت مادران و زنان -
 

  منابع
در ، سنجش احساس امنيت زنان مبتني بر عوامل چند بعـدي و ميـان رشـته اي    )1389(احمدي، يعقوب و عطاء اسمعيلي -1

  .، تهران38شهر مشهد، مجله جامعه شناسي كاربردي،شماره 
  .، تهران75، امنيت و ابعاد آن در قرآن، فصلنامه مطالعات اسالمي،شماره )1386(اخوان كاظمي، بهرام -2
  .، تهران1، ساختار و تاويل امنيت، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره )1381(افتخاري، اصغر -3
  .،طرح تحقيقي شهرنشيني در زاهدان، معاونت پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان،زاهدان)1372(افراخته، حسن -4
نمونـه  : ، تحقيقي در سنجش عوامل تاثيرگذار بر احساس امنيت شـهري )1387(بمانيان، محمد رضا و هادي محمودي نژاد -5

  .، تهران19موردي شهر كرمان، فصلنامه مديريت  شهري، شماره 
شـمال تهـران،   : ، بررسي رابطه نقش اجتماعي پليس و احساس امنيت خانواده مطالعه موردي)1389(لي محمدپورموذن، ع -6

  .، تهران 3فصلنامه نظم و امنيت اجتماعي، شماره 
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، بررسي تاثير عملكرد پليس بر احساس امنيت شهروندان تهراني، فصلنامه مطالعات )1388(تاجران، عزيز اهللا و حسن كالكي-7
  .، تهران4انتظامي، شماره مديريت 

  .، تهران2، ارزش ها و امنيت اجتماعي، فصلنامه دانش انتظامي، شماره )1383(ترابي، يوسف و آيت گودرزي -8
  .؛ روش تحقيق در علوم انساني، انتشارات سمت، تهران)1377(نيا، محمدرضا،  حافظ -9

 .يت، سازمان عقيدتي سياسي ناجا، تهران، خوشه هاي معرفت از بوستان وال)1385(خامنه اي، سيد علي -10
  .پيمايش در تحقيقات اجتماعي، ترجمه ي هوشنگ نايبي، نشر ني، تهران) 1381(اي. داوس، دي -11
، ويژگي هاي روان سنجي مقياس احساس امنيـت تهـران،   )1387(دالور، علي، علي محمد احمد وند و علي محمد رضايي -12

 .، تهران28شماره دانشور رفتار، دانشگاه  شاهد، 
  .، تهران2درآمدي بر احساس امنيت در بستر امنيت عيني، فصلنامه دانش اجتماعي، شماره ) 1382(رجبي پور، محمود -13
، بررسي اثرات تكرار سفر به اصفهان بر ميزان رضايت گردشگران خارجي، مجله )1386(رنجبريان، محمد و محمد زاهدي  -14

  .اي، شماره نهم، مشهد ي جغرافيا و توسعه ي ناحيه
  .، تهران76، بررسي آسايش و امنيت در محله هاي يزد، پژوهش هاي جغرافياي انساني، شماره )1390...(زياري، كرامت ا -15
، امنيت اجتماعي خانواده و محل سكونت در تهران، مجله رفاه اجتمـاعي، شـماره   )1385(ساروخاني، باقر و منيژه نويد نيا -16
  .، تهران6

 .، تهران34، مجله علوم سياسي، شماره )ره(، مناسبات آزادي و امنيت از ديدگاه امام خميني)1385(سرلك زايي، شريف -17
  .، تهران3كارآگاه، شماره اجتماعي، مجلهحفظ امنيتاي تامين و، آموزش رسانه)1387(سلطاني فرد، محمد -18
، معاونـت  2عي، مجموعـه مقـاالت همـايش امنيـت اجتمـاعي جلـد      ، قاچاق كاال و امنيت اجتمـا )1382(شادنيا، هوشنگ -19

  .اجتماعي ناجا، تهران
  .، بررسي احساس امنيت عمومي در استان خراسان، پژوهشكده اقبال، جهاد دانشگاهي مشهد)1384(شريعتي، سعيد -20
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