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سنجش ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان در شهر هاي مرزي استان 
زنان شهرهاي مرزي حاجي: مورد.  خراسان جنوبي و عوامل مؤثر بر آن

 .آباد، اسديه، نهبندان
  

  ،۳، فخري سادات فاطمي نيا۲، مهدي زنگنه*۱سيد محمد حسيني
  جغرافيا، دانشگاه اصفهان،رشته ي ادانشجوي دكتر  - ۱

 te@yahoo.comh.clima 
  .جغرافيا، دانشگاه اصفهانرشته دانشجوي دكتري   - ۲

  .كارشناس ارشد جغرافيا، دانشگاه اصفهان  - ۳

  چكيده
هاي اجتماعي در شهرها، بررسي موضوع امنيت اجتمـاعي،  امروزه با توجه به گستردگي شهرنشيني و رواج نا امني

جهـت نيـل بـه ايـن هـدف،      . ناپذير يافته استرها ضرورتي اجتنابآن و راهكارهاي تقويت امنيت در شه عوامل مؤثر بر
احساس امنيت شهروندان اجتماعات كوچك  ،شهرهاي خراسان جنوبيدر نوشتار حاضر سعي دارد تا با پژوهش موردي 

تحليلـي بـوده كـه     -پيمايشـي  ،روش تحقيـق در ايـن پـژوهش   . و مرزي نظام شهري كشور را مورد سنجش قرار دهـد 
 SPSSجمع آوري شده و با استفاده از نرم افزارو مصاحبه  پرسشنامه ،ورد نياز از طريق مطالعات كتابخانه اياطالعات م

سـاله بـه بـاال در     ۱۵جامعـه آمـاري شـامل زنـان     . مورد آزمون قرار گرفته اسـت  ،اطالعات تجزيه و تحليل و فرضيات 
در ايـن شـهرها،   . باشـد  ب استان خراسان جنـوبي مـي  آباد در شمال، اسديه در مركز و نهبندان در جنوشهرهاي حاجي

نفر در اين رده سني قرار دارند كه با استفاده از فرمول نمونه گيري كوكران، حجم نمونه براي اين سه  ۲۲۰۰۰قريب به 
الزم  .نفر  مصاحبه انجام شـده اسـت   ۴۰۰نفر بدست آمد تعيين شده است اما در جهت اطمينان بيشتر با    ۳۷۸شهر، 
نتايج تحقيق نشـانگر   .بوده استاي  اي چند مرحلهاز نوع خوشهو تصادفي  صورتروش نمونه گيري به ذكر است كه  به

ها، نقش نيروي انتظامي، پايگـاه اجتمـاعي افـراد و    عملكرد رسانه: آن است كه بين احساس امنيت و شاخص هايي چون
ت راهكارهاي مناسبي براي ارتقاء احساس امنيـت اجتمـاعي   در نهاي. استبرقرار رابطة معناداري ها، فضاي فيزيكي شهر

  .زنان در شهرهاي مرزي ارائه شده است
  .استان خراسان جنوبي ،احساس امنيت زنان، شهرهاي مرزي  :واژه هاي كليدي

  

  :مقدمه
 واقتصادي، اجتماعي، سياسي گوناگون  روانشناختي ـ اجتماعي است كه داراي ابعاد ايپديدهت، احساس امني
اوضاع و محيط  ،هاي مستقيم و غيرمستقيم افراد از شرايطاين احساس ناشي از تجربه. اشدبميفرهنگي جامعه 

احساس امنيت سازه  ،شناسيبه لحاظ روش. كنندهاي گوناگون آن را تجربه ميپيراموني است و افراد مختلف به صورت
هاي متفاوت ظهور يافته و به اشكال مختلف تلف به گونهافراد مخ چند بعدي است و در ارتباط با شرايط اجتماعي و
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هاي  زندگي در شهرهاست و آسيب تهاي كيفي يكي از شاخصه احساس امنيت مفهوم. گيري استقابل سنجش و اندازه
   ).۲۲: ۱۳۸۴عظيمي،(روند شمار مي اجتماعي از مهمترين پيامدهاي مختلف امنيت به

اساس تفكيك كاركردها به شيوه سنتي مورد  نيمه نخست قرن بيستم، شهرها بر هاي شهري در ريزي در نخستين برنامه
اين تفكيك با وجود افزايش . اند اند، يعني زنان به حوزه خصوصي و مردان به حوزه عمومي تعلق داشته توجه قرار گرفته

ناامني زنان در  ،ه نتيجه آنشهرنشيني، توسعه شهرها و تغييرات همچنان باقي مانده و باعث ايجاد تناقضي شده است ك
قرار گرفته واقعي يا بالقوه به صورت  نبود امنيت شهريثير أزندگي زنان در شهرها همواره تحت ت. فضاهاي شهري است

نتايج نبود امنيت براي  از جمله .جانبه باشند است و اين امر مانع ديگري براي زنان است كه نتوانند شهروندان فعال همه
ت اقتصادي و يكاهش ظرف زنان،مشاركت  محدود كردنمواردي همچون  توان بهمي ،وامع شهريزنان در سطح ج

 .هاي احتمالي اشاره كرد هاي شهري به جهت ترس از معضالت و ناامني تر شدن تعامالت با امكانات و موقعيت تنگ
مواجه ساخته است و به  زنان در شهرها را در نقش شهروند فعال با مشكلر ت، حضويعدم امن ن احساسيهموجود 
ن در حالي يا. تخصوصي منجر شده اس يعمومي و خصوصي و محدودتر شدن زنان به عرصه يعرصه شتريي بيجدا

 .)هستندن يران شهرنشيت ايدرصد جمع ۷۲ش از يب (شده است شهري ،ش از گذشتهيبو روز  است كه جامعه ما روزبه
 ،تر هاي سني و طبقاتي متفاوت دارند، بلكه از همه مهم ژگييان نه تنها وكه شهروند له توجه داشتأن مسيد به ايلذا با
هاي اجتماعي،  تيفعال و مشاركت آنان در هابا توجه به حضور روز افزون زنان در شهر .دارندهم تي يهاي جنس تفاوت

اي شهري از ط شهر و رفت و آمدهيدر مح تيازهاي روزمره آنان كه احساس امنين ،اسي و فرهنگيياقتصادي، س
  ).۸: ۱۳۸۱ افتخاري،(دريقرار گامر  زانير د مورد توجه برنامهين آن است، بايتر مهم

هاي ميان افراد و ها و تفاوتبايد بتوانند با توجه به شباهت ،فضاهاي شهري به عنوان بستر زندگي و فعاليت شهروندان
براي همه افراد فراهم كند و به نياز تمامي اقشار  هاي سني و اجتماعي، محيطي امن، سالم و پايدار و جذاب راگروه

آنچه مهم است تأكيد بر محيط فيزيكي و  امروزه. اجتماعي پاسخ مناسب بدهند و پاسخگوي حداقل نيازها باشند
در حال حاضر كه شاهد روند روزافزون . كالبدي شهر و تاثيرات آن نسبت به نقش و حضور اجتماعي زنان در شهر است

هاي كار و فعاليت اجتماعي شهر هستيم، كالبد شهر و ساختار آن، بايد پاسخگوي حضور گسترده ن در محيطحضور زنا
براي جلب مشاركت و فعاليت زنان در اجتماع،  .باشد...  و هاي مختلف سكونت، كار، حمل و نقلآنان در فضاها و عرصه

عدم  .استيت براي حضور آنها در اجتماع ضروري حمايت اجتماعي و افزايش اعتماد به نفس آنان فراهم كردن امن
هاي رواني فرد عالوه بر آسيب ساخته وامنيت زنان در فضاهاي شهري مشاركت كامل آنان را در اجتماع محدود وجود 

تركيبي از تحوالت اجتماعي و  ،دهه اخير در يكي دو .بود ها، در نهايت بر كل جامعه تأثيرگذار خواهدبر خانواده
در زمينه امنيت، باالخص امنيت فردي نگران ي اغلب جوامع توسعه يافته و در حال توسعه، از جمله كشور ما را اقتصاد

ه اقتصادي همراه با فراز و فرودهاي فرهنگي، زندگي آحاد جامعه را ب تحوالت عميق و گستردهاز يك سو،  .كرده است
واقعيتي كه نگراني عمومي را در زمينه بيكاري فزاينده و (امنيت اقتصادي ،و از سويي ديگر است شدت دگرگون ساخته

 روز افزونكاهش . كنوني ماستمسأله جدي دوران ) دهدهمچنين ساير اشكال روبه گسترش ناامني شغلي بازتاب مي
ه ها، آسيب پذيري منازل و ساير تهديدات نسبت بناامني در خيابان(ذهنيت ناامني را در جامعه ،امنيت اقتصاديعدم 

، امروزه زنان اينعالوه بر ). ۱۱۸: ۱۳۸۵دفتر مطالعات و تحقيقات امنيتي، (استتقويت كردهرا ) سالمت شهروندان
گذرانند، در هاي بسيار، بيشترين وقت خود را در خارج از خانه ميهمپاي مردان به كار و فعاليت پرداخته و در زمان

توان عنوان نمود كه در چنين شرايطي مي .استآنان افزايش يافتههاي اجتماعي براي نتيجه امكان مواجهه با آسيب
  .داردو جدي احساس امنيت زنان در شهرها به عنوان يك مسأله اجتماعي تلقي شده و نياز به بررسي ميداني 
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 امنيت در احساس اجتماعي زمينه واقع در ،علمي نحله اين انديشمندانسوي  از امنيت اجتماعي ساخت مقوله طرح
 ).۲۳۱: ۱۹۹۱، ۱جاب(عام دارد مقبوليت نيز امروزه كه نموده تبديل حوزه مطالعاتي اين مسلمات از يكي به و تأييد ار

هايي كه وضعيتي است كه در آن هيچ گونه تهديدي عليه ارزشهاي عمومي شهري مكاندر  اجتماعي منظور از امنيت
اطمينان خاطر داشته  ،كنند نباشد و مردم نيز از نبود تهديددنبال مي هاآن مكانمردم براي ارضاي نيازهاي خود در

بنابراين اين پژوهش بر آن است تا با هدف بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان در شهرهاي مرزي  .باشند
  .ويژه زنان بپردازده ارتقاء امنيت اجتماعي شهروندان بجهت شناسايي راهكارهاي مناسب  بهخراسان جنوبي 

  

  :پژوهش نظري مباني
ي مسائل راهبردي بوده، به دو ايده نحوه تأمين امنيت كه از ديرباز موضوع مورد بحث پژوهشگران عرصه

اين دو نحوه برداشت بر همه تفكرات  ۱۹۸۰ي تا دهه). ۲۳ :۱۳۷۸، ۲بوزان( يابدرئاليستي و ايدئاليستي تجلي مي
هاي كالسيك، نظريه انتقادي بر لزوم در پي نقد نظريه). ۲۰ :۱۳۸۳ربيعي، (استمربوط به مسأله امنيت ملي حاكم بوده

بعد از جنگ سرد،  ).۱۵۲، ۱۹۹۸، ۳بيلگين و همكاران(مطالعات جايگزين در عرصه امنيت پژوهي تأكيد كرده است
و  ندادهاي ظريفي ارائه ددر مكتب كپنهاگ، در پي گسترش مفاهيم امنيت، تحليل... بوزان به همراه ويور، دوويلد و 

ها اين كار را از طريق توجه به ابعاد اجتماعي، اقتصادي، محيطي، سياسي و آن. ي امنيت اجتماعي را مطرح كردندايده
ناامني،  - موضوعي كه نخستين بار در آنجا مطرح شد، اين بود كه اوالً؛ امنيت .)۳۸: همان(امنيتي انجام دادند - نظامي

ثانياً؛ . كنندلكه امروزه مسائل اجتماعي، فراتر از عوامل نظامي ايفاي نقش ميفقط به عوامل نظامي بستگي ندارد، ب
: ۱۳۸۳افتخاري و نصيري، ( اي دارندها نيستند، بلكه نيروهاي اجتماعي نيز نقش برجستهمتصدي امنيت فقط دولت

جوامع به عنوان موضوع ، »ما«دانند و معتقدند با ظهور احساسها جامعه را مرجع امنيت ميبدين ترتيب آن). ۲۳۸
  ). ۲۱۱: ۲۰۰۳بيلگين، (شوندامنيت مطرح مي

احساس ناامني و  ،در مقابل. توان در امان بودن يا در امان حس كردن خود از تهديد تعريف نموداحساس امنيت را مي
 ي احساس امنيتها ها و مؤلفه شاخص .با محيط تهديد كننده مواجه هستند فرادوضعيتي داللت دارد كه درآن ا ترس بر

  :به طور خالصه عبارتند از 
هاي بررسي عوامل تأثيرگذار بر احساس امنيت بدون در نظرگرفتن تعدادي از ويژگي :عوامل جمعيت شناختي -۱

هاي خاص ممكن است در برابر عوامل تأثيرگذار بر احساس امنيت افراد با ويژگي. فردي، دچار كاستي خواهد بود
با توجه به اين امر، تعدادي از متغيرها كه در مطالعات مختلف بيشتر . تي را از خود نشان دهندسطوح متفاو) ناامني(

اند، تحت عنوان متغيرهاي كنترل مورد بررسي اند و در ضمن روابط قويتري را از خود نشان داده مورد تأكيد قرار گرفته
تري از عوامل مؤثر بر احساس امنيت تر و دقيقستردهگيرند، تا بدين وسيله امكان شناخت ابعاد گ و مطالعه قرار مي

خصوصيات فردي به . كند مي دقيقفراهم شود كه اين امر، مطالعه عوامل تأثيرگذار بر احساس امنيت را تسهيل و 
بيني ترس توانند جهت پيش بيني ترس از جنايت هستند و بيشتر از خصوصيات محلي ميعنوان عواملي مهم در پيش

هاي مكفي در سؤاالت گاهي اوقات بدان جهت كه در گرفتن پاسخنيز سطح تحصيالت باالتر  .مفيد واقع شوند از جرائم
به طور كلي . رودها دشواري وجود دارد، به عنوان نماينده طبقه اجتماعي به كار ميمربوط به سطح درآمد در پژوهش
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نسبت به افرادي كه سطح تحصيالت باالتري دارند، ) ترننماينده طبقه پايي(افرادي كه سطح تحصيالت پايين تري دارند
  ).۱۵۳ :۲۰۰۲، ۱ميركو(از جرم و جنايت هراس بيشتري دارند) نماينده طبقه باالتر(

هاي  بر تأثير رسانه) احساس ناامني(هاي مربوط به ترس از جرم  برخي از نظريه :ها و احساس امنيت عملكرد رسانه - ۲
ها بر احساس  مشخص كردند كه رسانه ،)۱۹۹۶( ۲هيلث و گيلبرت. اندرم تأكيد ورزيدهجمعي در افزايش ترس از ج

هاي  نگري يا تصادفي بودن جرم و ويژگيناامني مردم مؤثر هستند، اما اين تأثير تحت تأثير عوامل متعددي شامل حسي
تواند بر  اي جرم ميوشش رسانهكه عواملي همچون رشد سريع يا پ دارندها اظهار ميآن طور همين .باشد مخاطب مي

به عالوه به طور منظم در معرض . به جاي اينكه بر افزايش واقعي جرم اثر گذارد ،ريسك درك شده از جرم تأثير گذارد
ها و به ويژه  رسانه). ۵: ۲۰۰۳، ۳بدنباگ(سازد جرائم قرار گرفتن مردم را كمتر به ريسك قرباني شدن خود حساس مي

مبدع تئوري  ،)۱۹۸۶(۴و همكاران جرج. ها و رفتار تأثيرات اساسي دارندادن به عقايد، نگرشتلويزيون در شكل د
ها شامل در معرض قرار گرفتن  اين جنبه. هاي متمايز تأثيرات تلويزيون نائل شد كه بايد به فهم جنبه ندپرورش معتقد

هاي رسانه  اي پيامتوليد و توزيع توده هاي وسيع و ناهمگني است كه در معرضگسترده، طوالني مدت و مشترك عامه
  ). ۱۹۱: ۱۳۸۴ساروخاني و مهديزاده،(قرار دارند
عضويت افراد در قشرها و طبقات اجتماعي مختلف، باعث رشد بعضي  :اقتصادي و احساس امنيت -پايگاه اجتماعي -۳

يگاه اجتماعي فرد، نقشي كه ايفا عوامل تشكيل دهنده طبقه اجتماعي فرد، در تعيين پا. شود از الگوهاي رفتاري مي
اين عوامل، در برداشت فرد از خود و . كند، وظايفي كه برعهده دارد و امتيازاتي كه از آن برخوردار است، مؤثر است مي

كه رفتارهاي  »فشار اجتماعي«بر اساس نظريه . رداگذ از اعضاي طبقات اجتماعي ديگر و نحوه تعامل با آنها تأثير مي
كند، تأثير شرايط محيطي بر داند كه بعضي از مردم را وادار به كجروي و بروز ناامني مي نتيجه فشارهايي مي انحرافي را

ها و بر اساس تئوري. امنيت مالي و غيره يكسان و يك جهت نيست ،روي ابعاد امنيت اجتماعي يعني امنيت جاني
كاركردگرايي ساختاري، ديدگاه تعامل گرايي،  شناسان اجتماعي، مكتبمانند ديدگاه روان(چارچوب نظري پژوهش

) پردازاني چون اينگلهارت، مك گرگور ، ديدگاه آسيب پذيري، نظريه فشار اجتماعي و احساس محروميت نسبي نظريه
هاي فردي به خصوص طبقه اجتماعي تعيين كننده ميزان احساس امنيت افراد اعتقاد بر اين است كه عوامل و ويژگي

ميزان احساس امنيت اين  ،چه فرد از لحاظ عوامل اقتصادي و رفاهي در وضعيت مناسبي قرار داشته باشد باشد و هر مي
اش ناتوان باشد و احساس آسيب كيفي زندگي چه  فرد به لحاظ اقتصادي و نيازهاي كمي و افراد نيز باالتر رفته و هر

 ساروخاني و نويدنيا،(تري قرار دارددر سطح پايينفرد به لحاظ داشتن احساس امنيت  ،پذيري بيشتري را احساس كند
۱۳۸۵ :۹۳-۹۱.(   
ها، با توجه به ديدگاه مدرن و كساني چون ميتار، پست مدرن :اجتماعي شهر و احساس امنيت - هاي فيزيكي ويژگي  -۴
، ديدگاه )نوميتئوري آ(و نظر دوركيم) تئوري تعامل تمايز يافته(شناسان اجتماعي، مكتب كاركردگراي ساختاريروان

نظمي اجتماعي كه معتقد و تئوري اختالل و بي) نظريه نامدنيت(هاي شكستهمربوط به محيط زندگي، نظريه پنجره
باشد، بيان داشت كه  است فضاي شهر از جمله عوامل تأثيرگذار بر احساسات افراد به ويژه احساس امنيت آنان مي

برند به لحاظ ايمن بودن محيط اطرافشان ضريب احساس  به سر ميافرادي كه در فضاي فيزيكي و اجتماعي سالمي 
هايي است كه باعث به وجود امنيت بااليي را نسبت به كساني دارند كه فضاي اطرافشان آكنده از اختالالت و بي نظمي

  ). ۸ :۱۳۸۶، احمدي(دهد گردد و ضريب احساس امنيت آنان را كاهش مي آمدن احساس ناامني در جسم و روانشان مي

                                            
1 - Mireku 
2 - Heath and Gilbert  
3 - Bedenbaugh 
4- George et al 
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  :شوداحساس امنيت توسط ابعاد زير سنجيده مي، اين پژوهشبنابراين در 
  .شود مي و غيره مالكيت مسكن، درآمد و منزلت شغلي: هايي كه شامل مجموعه گويه :اقتصادي –پايگاه اجتماعي -۱
وي . روه توجه داردبورديو معتقد است كه سرمايه اجتماعي بر ارتباط و مشاركت اعضاي يك گ :سرمايه اجتماعي - ۲

سرمايه اجتماعي در اينجا مجموعه ابعاد، . بيشتر به پيوندهاي قوي و ضعيف و مشاركت اجتماعي، فرهنگي توجه دارد
: اعتماد ،)ب .هاستايمحلههم ها و  هاي شامل ارتباطات فرد با همسايه مجموعه گويه: دامنه ارتباطات ،)الف: شامل

: مشاركت اجتماعي ،)ج. دهد اي ها را نشان ميها و محله ان افراد نسبت به همسايههايي كه سطح اطمين مجموعه گويه
  .هاي شامل، مشاركت در انجام امور محله وكمك هاي آنان در مواقع نياز به يكديگر است مجموعه گويه

و  شدن دارند هاي همگاني در جوامع امروزي نقش مهم در فراگرد اجتماعي از آنجا كه رسانه :ها عملكرد رسانه -۳
تواند هم از  اين عملكرد مي. )۸۰: ۱۳۷۵كوئن،(شوند هاي جمعي از حوادث و اخبار آگاه مي اكثريت مردم از طريق رسانه

به همين منظور براي عملياتي كردن ميزان . داخل مرزهاي يك كشور هم از بيرون مرزهاي يك كشور تأثيرگذار باشد
  .لي و هم در بعد خارجي مورد سنجش قرار داديمآن را هم در بعد داخ ها عملكرد رسانه

ها از آنجا كه نيروي انتظامي شامل قوه هايي است كه حفظ و نظم و آرامش مملكت به عهده آن :نقش نيروي انتظامي -۴
توان بيان كرد كه نقش اول ايجاد و حفظ نظم و آرامش در كشور به ويژه شهروندان بر عهده نيروي  مي، باشد مي

باشد، به همين جهت در اين پژوهش اين نقش را در سه بعد جديت، عملكرد و توانايي مورد بحث  و پليس مي انتظامي
  .گرفتقرار 
. پيوندد هاي عمومي زندگي شهري در آن به وقوع مي ها و فعاليتاي است كه كنشفضاي شهري صحنه :فضاي شهر -۵

به آن : فضاي فيزيكي شهر ،)الف: دهند ني را در شهرها شكل ميفضاي كنش هاي انسا... ها، ميادين و ها، پاركخيابان
گذارد و بيشتر متوجه ريخت شناسي و شكل بندي  هاي عيني شهر را به نمايش مي دست از فضاهايي كه نمادها و جنبه

كه هايي است  شامل مجموعه گويه: فضاي اجتماعي شهر ،)ب .باشد در سطح شهر مي... ها و ساختمان ها و خيابان
ها در سطح شهر كه توسط و نحوه نمايش آن) كنش ها و اخالقيات رفتارها،(هاي ذهني انساني فضاي شهر را از جنبه

  .داردشود، بيان مي كنشگران در زندگي شهري ارائه مي
يه، آباد، اسدحاجي(به بررسي  احساس امنيت زنان شهرهاي مرزيدر اين پژوهش از آنجا كه  :ميزان نزديكي به مرز -۶

  .گرفته استبر احساس امنيت زنان مورد بررسي قرار  به مرز لذا تأثير نزديكي پرداخته شده است،) نهبندان
  

   :پژوهش پيشينه
مركز افكارسنجي طي پژوهشي در  :به عنوان نمونه. در زمينه امنيت اجتماعي مطالعات بسياري شده است

ن ييار پايبسشهروندان تهراني ت منطقه محل سكونت يزان امنين ميانگيم، ثابت شد كه )۱۳۸۲(در تهران سازمان ناجا
ت در يجاد امنيد و اير نهادها در توليك نهاد آموزشي نسبت به سايده را به عنوان انقش خانو مردماكثر . استبوده

ابي كردهيرزز ايت آميت موفقيجاد امنيروي انتظامي را در ايعملكرد ن و گروهي ديگر، اندار مهم تلقي كردهيجامعه بس
 دگاه شهروندان تهرانييت اجتماعي از ديزان احساس امنيبررسي مبه  ،)۱۳۸۲()سپايا(انيمركز افكارسنجي دانشجو .اند

جاد مزاحمت براي يد و فروش مواد مخدر، ايكالهبرداري، سرقت، خر: ريمي نظين نظر سنجي جرايطبق ا. استپرداخته
هاي تيان وضعيپاسخگو. استجرم مهم شهر تلقي شده ۵اباني به عنوان يخ س مردم، وجود دختران فراري و زنانينوام

در شهر، سوار كردن  ييها به تنهار، تردد خانميابان بدون قفل و دزدگيل در خياد، ترك اتومبيحمل پول نقد به مقدار ز
حساس بااليي از خطر ا هاي مسافربر شخصي در شبنيدر شب و تردد با ماش هاي خلوت، خصوصًاابانيمسافران در خ

شهر سنندج، كسي قصد جانشان در ل يپول و وساسرقت از درصد  ۷۰، بر اين باور است كه در )۱۳۸۴(صمدي. داشتند
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ت اكثر افراد از سوي اراذل و اوباش يامنو  شه نگران تكرار سرقت و به خطر افتادن جانشان هستنديهم مردم نكرده، اما
از درصد  ۸۰ ايشان در .د كننده تلقي شده استياند تهدت كردهيختران و زنان را اذو جواناني كه با متلك انداختن د

هاي ستادن در صفيا) الف: اندباشد، به سه مورد خالصه كردهمي تيد كننده امنيكه تهد را هاي شهرييناآرامموارد، 
هل دادن و تنه زدن به فرد ) ج. يهاي اتوبوس شهرستگاهيمنتظر ماندن و معطل شدن در ا) ب..). ر و يد شيخر( ليطو
متفاوت  و ميزان درآمد هاي قومياحساس امنيت بر حسب گروه، نشان دادند كه )۱۳۸۵(گروسي .ر شلوغيك مسيدر 
با هم در تعامل هستند، برسطح  اعتماد بين شخصي يعني اعتماد به افراد خاص و نزديك كه به طور روزانه. استبوده

سطح كالن اعتماد يعني اعتماد بنيادين و اعتماد تعميم  سطح دروني وشته، اما احساس امنيت اجتماعي آنها تاثير دا
 دادنشان ) ۱۳۸۵(نتايج پژوهش مديري. استنداشتهاثر  ان دختر دانشگاه آزاد جيرفتييافته بر احساس امنيت دانشجو

كه جرم و خشونت مانع حضور  در تهران حاكي از اين استت و جرم و خشونت ين احساس امنيكه عدم وجود رابطه ب
شود، گرچه كند و موجب زوال عرصه عمومي ميجاد مييري در فضاي شهري ايت دسترسي پذيشود و محدودمردم مي
د خواهدكرد، به يت آنها را تهديكنند اتفاق ناگواري كه امنبه عبارتي مردم گمان نمي. ردبين نميت را از بياحساس امن
 .دهدت خود را براي جمع آوردن مردم در كنار هم از دست مييوندد ولي فضاي عمومي جذابيوقوع بپ
زان يم. ن بوده استييبه پا رو ت زنان شهر مشهد در سطح متوسطياحساس امن، معتقد است كه )۱۳۸۵(ليياسمع
سكونت،  همنطقاما  .ت رابطه معنادار وجود دارديزان احساس امنيبا مت افراد از نظر مشاغل گوناگون يوضعو الت يتحص

عواملي كه توسط افراد جهت . ندات رابطه معنادار نداشتهيزان احساس امنيم بازان درآمد يم ،سن احساس كسب قدرت،
ت پوشش و يعار -ژه زنانيه ويل نقليوسا: به ترتيب عبارتند ازشنهاد شده پي ت اجتماعييش دادن احساس امنيافزا
 -ن يد براي مزاحمين جدي و شديوضع قوان - س يبرخورد جدي پل -فرهنگ سازي  - ش مناسب از سوي زنان يآرا
ن ييتببا  ،)۱۳۸۶(بيات. س با زنانيرفتار مناسب پل –شيافزا - روي انتظامي يش گشت نيافزا -ش آگاهي زنان يافزا

ميزان احساس ناامني از حيث جنسيت، اوالً : معتقد است ن شهروندان تهرانييت در بيجامعه شناختي احساس امن
بين ميزان احساس ناامني و متغيرهاي انتظار از  و ثانياً، است سن پاسخگويان متفاوتو  منطقه محل سكونت، تأهل
ر ، بر اين باو)۱۳۸۶(احمدي .دارداي و كالبد شهري رابطه وجود  اي، هويت، اعتماد، تعلق محله پليس، پرداخت رسانه

مقايسه با زنان و افرادي كه خود را جزء طبقه باالي اجتماعي  در هاافراد شاغل در مقايسه با افراد بيكار؛ مرداست كه 
رباني و . هستند اسالم آبادغربدر داراي احساس امنيت اجتماعي بيشتري  ،اند در مقايسه با ساير طبقاتمعرفي كرده
ب در ابعاد رواني، اقتصادي، يبه ترت ساله مقيم اصفهان ۱۵فراد باالي در ات ياحساس امن معتقدند ،)۱۳۸۶(همكاران

نداري، بعد يت و نگرش دين ابعاد دوگانه نگرش مذهبي شامل نگرش به روحانيدر ب. ي كمتر استياسي و قضايس
مثبتت نگرش ين معني كه افرادي كه بنحو قابل توجهي نسبت به روحانيشتري برخوردار است به اينخست از توان ب
به اين نتايج رسيد كه در  ،)۱۳۸۸(كفايي. اند و بالعكسز برخوردار بودهيت باالتري نياز احساس امن ،اندتري داشته
شتر به يزنان ب .اندكردهشتر از آژانس، براي رفت و آمد در سطح شهر استفاده يشتر از اتوبوس و زنان بيمردان بتهران 
، اتوبوس را زنان. اندكرده انتخاب  ژه آن رايه عمومي از خط ويله نقلين وسيدد ال تريشتر به دليت و مردان بيل امنيدل

 پايينلي يافرادي كه داراي مدرك تحصهمچنين . دانند شتري مييت بيشتر، و مردان، مترو را داراي امنيت بيداراي امن
 و آنهايي دانند ه عمومي مييل نقلير وسايشتري نسبت به سايت بيها و مسافربرهاي عمومي را داراي امن هستند، تاكسي
  .دانند ت كمتر آن مييل امنيه عمومي را دليله نقليپلم است، سرعت باال در وسيلي آنان باالتر از ديكه مدرك تحص

  

  :فرضيه ها و اهداف پژوهش
  :هافرضيه
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 .رابطه وجود دارداحساس امنيت بين عوامل جمعيت شناختي و رسد به نظر مي  -
 .بر احساس امنيت تأثير داشته باشد) شغل و ميزان درآمد(ايگاه اقتصادي فردرسد پبه نظر مي  -
 .بر احساس امنيت تأثير داشته باشد) از نظر عملكرد و جديت در كار(رسد نقش نيروي انتظاميبه نظر مي  -
 .بر احساس امنيت تأثير داشته باشد) داخلي و خارجي( رسد عملكرد رسانهبه نظر مي  -
 .اوضاع فيزيكي و اجتماعي شهر بر احساس امنيت تأثير داشته باشد رسدبه نظر مي  -

  : اهداف
  .سنجش ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان شهرهاي مرزي خراسان جنوبي -
  .شناسايي عوامل مؤثر بر احساس امنيت اجتماعي زنان شهرهاي مرزي خراسان جنوبي -
 .  ان در شهرهاي مرزيزنت اجتماعي يراهكارهاي مناسب براي ارتقاء امن ييشناسا -

  : شناسي پژوهشروشها و داده
كه مبتني است بر يك نمونه نمايا و يك ابزار سنجش  .است تحليلي -ي، پيمايشپژوهشش رو :پژوهشروش  -الف
له نظري يا أكارش را با مس در اين روش، پژوهشگر. ندكمحقق در اين روش، يك رويكرد قياسي را دنبال مي .معتبر

  ).۲۳۱: ۱۹۹۹، ۱نيومن(دهدها، خاتمه ميند و با اندازه گيري تجربي و تحليل دادهكمي ردي شروعتحقيق كارب
در اين . باشند آباد، اسديه و نهبندان ميساله به باالي شهرهاي حاجي ۱۵جامعه آماري شامل زنان  :جامعه آماري -ب

) ۱۳۷۰رفيع پور،(اده از فرمول نمونه گيري كوكرانكه با استف. نفر در اين رده سني قرار دارند ۲۲۰۰۰شهرها قريب به 
 ۵۰درصد و با اين فرض كه ۵درصد، احتمال خطاي  ۹۵در اين تحقيق با سطح اطمينان . حجم نمونه تعيين مي شود

نفر بدست آمد، اما در جهت اطمينان بيشتر با    ۳۷۸درصد از جمعيت پاسخ يكساني بدهند، حجم نمونه براي سه شهر 
  مصاحبه انجام شده استنفر   ۴۰۰
  . اي صورت خواهدگرفت روش نمونه گيري به روش تصادفي از نوع خوشه اي چند مرحله :روش نمونه گيري -ج
آباد، اسديه و نهبندان مي باشد كه با استفاده از نقشه شهر شده نمونه مورد شامل سه شهر حاجي: پژوهشمحيط  - د

  .قرار گرفت نظر به صورت تصادفي انتخاب و مورد مصاحبه
هاي ضريب همبستگي  و از آزمون SPSSها، از نرم افزار  به منظور توصيف و تحليل داده :روش تجزيه و تحليل -و

  .پيرسون، تحليل واريانس و رگرسيون چند متغيره استفاده شده است
                  ،مخالف ًالكام(اي ينهگز ۵ يهاپاسخبا  در اين پژوهش از طيف ليكرت :گيري احساس امنيتطيف اندازه -ه

كه شود  در اين طيف تالش مي. استفاده شده است براي اندازه گيري احساس امنيت )موافق كامًال، موافق ،نظر يب ،مخالف
توجه به  با. هاي ابهام حذف شوند زمان طراحي شود و گويه هاي گرايش مخالف هم هاي گرايش موافق و گويه گويه
برخوردار  يخاص يتاز اهم يكرتل ياسمق ،)به قضاوت داوران يدشد يكار و وابستگ يادم زحج(تورستون يفط يصنقا
يا  يهگو ۱۵- ۳۰ تواند يم ها يهتعداد گو ،ينعالوه بر ا و آيد يبه دست م يانخود پاسخگو ياز نظر واقع يفارزش ط. است

گويه  ۳۰حداقل  )Pretest(مقدماتي جهت بررسي پايايي و روايي اين طيف، سعي شده است تا پرسشنامه .بيشتر باشد
  .حذف گردد يزابهام انگ يها يهگو ،آن) اعتبار(يفيو ك) ييروا(يكم يتا بعد از بررس داشته باشد

پردازان امنيت و مرتبط ساختن مباني نظري پژوهش با فرضياتي كه  پس از بيان و تحليل نظريه: پژوهشمدل تجربي  -ي
 ،نظريات بر مبنايمدل اين . را ترسيم نمود پژوهشتوان، مدل نظري  است، مي  محقق در مباحث پيشين مطرح كرده 

ها،  ، عملكرد رسانه)پليس(مكاتب و ديدگاههاي فكري كساني است كه به ارتباط، سن، فضاي شهر، نقش نيروي انتظامي
  ).۱شكل (پردازد ناامني مرتبط هستند مي/ با احساس امنيت....  اقتصادي و  -پايگاه اجتماعي

                                            
1- Neuman  
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    ،  مدل جتربی پژوهش)۱شكل 

  :يافته هاي پژوهش
( نفر ۲۰۷داراي احساس امنيت كم، ) درصد۵/۲۵معادل ( نفر ۱۰۲نفر نمونه اين پژوهش،  ۴۰۰به طور كلي، از 

توصيف ساير . اندداراي احساس امنيت باال بوده) درصد ۷/۲۲معادل ( نفر ۹۱در سطح متوسط و ) درصد ۸/۵۱معادل
، نمره احساس امنيت ۱جدول .متغيرها، جهت خالصه شدن مطالب در جداول همراه با آمار استنباطي آورده شده است

شود كه تفاوت معناداري بين ميزان تحصيالت و مشاهده مي. دهداجتماعي را بر اساس ميزان تحصيالت نشان مي
بر اساس آمار توصيفي، افراد داراي تحصيالت باالتر از ديپلم احساس  .ميزان احساس امنيت اجتماعي رابطه وجود دارد

  .امنيت بيشتري از بقيه افراد دارند
  

 حتليل واريانس بني احساس امنيت و ميزان حتصيالت، نتايج حاصل از )۱جدول 

  احساس امنيت
  ميزان تحصيالت

  سطح معناداري فراواني ميانگين  درجه آزادي  تعداد

  ۸۰  يبيسواد و ابتداي

۷  
  
۱۲/۳۸۶  

  
۸۸/۷  ۰۴/۰  

  ۶۱  سيكل

  ۹۲  ديپلم

  ۵۹  فوق ديپلم

  ۵۷  دانشجو

  ۴۹  ليسانس

  ۲  باالتر از ليسانس
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نتايج آماري نشان مي دهد كه تفاوت . ، نمره احساس امنيت اجتماعي را بر اساس وضعيت تأهل نشان مي دهد۲جدول

بر اساس آمار توصيفي افراد متأهل . ان احساس امنيت اجتماعي رابطه وجود داردمعناداري بين وضعيت تأهل و ميز
  .داراي احساس امنيت بيشتري از بقيه افراد هستند

  
 آزمون حتليل واريانس بني احساس امنيت و وضعيت تأهل، نتايج حاصل از )۲جدول 

احساس امنيت          
  وضعيت تأهل

  سطح معناداري فراواني ميانگين  درجه آزادي  تعداد

  ۱۲۹  مجرد

  ۲۶۲  متأهل  ۰۰/۰  ۲۳/۱۸  ۳۸/۳۲۴۵  ۳
  ۹  مطلقه

  
با توجه به ضزيب همبستگي و سطح . ، احساس امنيت اجتماعي را بر اساس ميزان سن نشان مي دهد۳جدول

  .معناداري بين اين دو متغير، از لحاظ آماري رابطه معنادار نمي باشد
  

 ن مهبستگي پريسون بني احساس امنيت و ميزان سنآزمو ، نتايج حاصل از۳جدول 

  :متغير وابسته
  احساس امنيت

  آزمون پيرسون
  سطح معناداري  شدت رابطه

  ۳/۰  ۰۶۳/۰  سن  افراد

  
بر اساس نتايج، ضريب . مرحله است ۴دهد كه معادله پيش بيني رگرسيوني ما داراي ، نشان مي۴بررسي نتايج جدول 

دهد كه در مجموع متغيرهاي پايگاه اقتصادي و اجتماعي، نقش نشان مي چهارمر مرحله همبستگي چند متغيره ما د
احساس (درصد از واريانس متغير وابسته ۸۸نيروي انتظامي، عملكرد رسانه ها، اوضاع فيزيكي و اجتماعي شهر توانسته 

ير احساس امنيت اجتماعي به وسيله درصد از واريانس متغ ۸۸با توجه با اينكه . را پيش بيني نمايند) امنيت اجتماعي
از واريانس متغير وابسته تبيين نشده؛ دركل متغيرها داراي قدرت ) R2 =۱۲(درصد ۱۲متغيرها تبيين شده و تنها 

  .اندتبيين بااليي بوده
  

 عناصر اصلي حتليل چند متغريه به روش گام به گام براي، نتايج حاصل از ۴جدول 
 )ساس امنيت اجتماعياح( پيش بيين متغري وابسته 

  اصالح شده R R2  R2  متغيرهاي واردشده  مرحله
  ۳۲۰/۰  ۳۲۱/۰  ۵۵۶/۰  پايگاه اقتصادي و اجتماعي  ۱

  ۵۴۴/۰  ۵۴۶/۰  ۷۱۴/۰  نقش نيروي انتظامي  ۲

  ۶۸۲/۰  ۶۸۷/۰  ۸۴۲/۰  عملكرد رسانه ها  ۳

  ۸۸۷/۰  ۸۸۸/۰  ۹۵۱/۰  اوضاع فيزيكي و اجتماعي شهر  ۴
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توان را مي Tبراي نمرات استاندارد شده و نيز آزمون Betaمتغيرهاي درون معادله مانند ساير شاخصهاي آماري براي 
دهد كه در مرحله نخست، به ازاي افزايش يك نمره به متغير پايگاه نشان مي Bضرايب . مالحظه كرد ۵در جدول 

رحله دوم، به ازاي افزايش يك شود و در منمره به ميزان احساس امنيت اجتماعي افزوده مي ۲۱/۱اقتصادي و اجتماعي
نمره به ميزان احساس امنيت اجتماعي افزوده مي شود و الي آخر تا مرحله  ۹۲۲/۰نمره به متغير نقش نيروي انتظامي 

  . شوداز  نمره احساس امنيت اجتماعي كاسته مي ۸۵۱/۰ششم كه به ازاي افزايش يك نمره به متغير جنسيت 
  

 ر اصلي حتليل چند متغريه به روش گام به گام برايعناصنتايج حاصل از   ،)۵شكل 
 ) احساس امنيت اجتماعي( پيش بيين متغري وابسته 

  B  Beta T  Sig.T  نام متغير
  ۰۰۰/۰  ۷۹/۱۱  ۵۵۶/۰  ۲۱/۱  پايگاه اقتصادي و اجتماعي

 ۰۰۰/۰  ۲۱/۱۴  ۵۷۷/۰  ۹۲۲/۰  نقش نيروي انتظامي

 ۰۰۰/۰  ۰۴/۱۶  ۴۸۵/۰  ۰۱۲/۱  عملكرد رسانه ها

 ۰۰۰/۰  -۱۸/۱۹  ۴۹۱/۰  -۸۵۱/۰  ع فيزيكي و اجتماعي شهراوضا

  

   :نتيجه گيري 
. اين پژوهش، به بررسي و سنجش احساس امنيت اجتماعي در شهرهاي مرزي استان خراسان جنوبي پرداخته است

روش  آباد، اسديه، نهبندان مذكور بود كه بهساله شهرهاي حاجي ۱۵- ۵۰نفر از افراد ۴۰۰نمونه مورد بررسي شامل 
 ۱۰۲نفر نمونه اين پژوهش،  ۴۰۰بر اساس نتايج بدست آمده در كل از . اي انجام شدنمونه گيري خوشه اي چند مرحله

معادل ( نفر ۹۱در سطح متوسط و ) درصد ۸/۵۱معادل( نفر ۲۰۷داراي احساس امنيت كم، ) درصد۵/۲۵معادل ( نفر
آزمون رگرسيون نشان دهنده آن است كه بر حسب ارزش نتايج . اندداراي احساس امنيت باال بوده) درصد ۷/۲۲

به ترتيب متغيرهاي پايگاه اقتصادي و اجتماعي، نقش نيروي انتظامي، عملكرد رسانه ها، اوضاع فيزيكي و ) بتا( ضرايب
ع در مجمو. را تبيين نمايند) احساس امنيت اجتماعي( درصد از واريانس متغير وابسته ۸۸اجتماعي شهر توانسته اند 
هاي تحقيق را ها و تحليل رگرسيون با رويكرد نظري تحقيق حاضر مطابقت دارد و فرضيهنتايج مربوط به همبستگي

  .به استثناي متغير ميزان سن كه با ميزان احساس امنيت اجتماعي رابطه معناداري نداشته است. كنندتأييد مي
  

  :راهكارهاي پيشنهادي
 ي مرزي خراسان جنوبيبه مناطق فقيرنشين در شهرهابه امنيت اجتماعي  مسئولين و مجريان مربوطتوجه لزوم  -

ي اينگونه هاباشد، از آن جهت كه در بيشتر محله مي ترپايين يكه احساس امنيت آنان نسبت به ديگر مناطق شهر
ها و رزشمنجر به تضعيف ا ،التو اختالها اين بي نظمي .، اختالت فيزيكي و اجتماعي بسياري وجود داردشهرها

و همچنين پليس . شود مي ات محلي و حتي جوامع شهريگي اجتماع هم پاشيدههنجارها و در نتيجه منجر به ب
د تا نهاي ويژه خود در طول شبانه روز به كنترل و نظارت بيشتر خود در اين مناطق بپردازبا گشتنيروي انتظامي 

  . اختالت فيزيكي و اجتماعي اين مناطق نيز كاهش يابد
دليل آنكه شهروندان شهرها و روستاهاي طرفين مرز با ه توجه ويژه نيروي انتظامي در حفاظت از مرزهاي شرقي ب -

در شهرهاي مرزي  ۱۳۶۰ي سكونت افاغنه در دهه همديگر اشتراكات مذهبي و فرهنگي داشته و با توجه به سابقه
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اطر دارند و با توجه به وضعيت نابسامان خراسان جنوبي و شناختي كه از فضاي اجتماعي و فيزيكي شهر به خ
  .اقتصادي افاغنه در كشورشان، همواره تمايلي براي برقراري ارتباط با شهروندان شهرهاي مرزي خواهند داشت

هاي صنعتي بزرگ كه اين خود باعث جمعيت پذيري سرمايه گذاري بيشتر دولت در شهرهاي مرزي و ايجاد طرح -
ها و توجه دولت به سرمايه گذاري اين شهرها شده و به تبع آن ترددها، مشاركتبيشتر و ماندگاري جمعيت در 

ايجاد شده بيشتر شده و حفاظت مرزي و دروني افزايش يافته و در نتيجه احساس امنيت در شهروندان زيادتر 
  .  گرددمي

ه خود نوعي احساس توجه نهادهاي سياسي و امنيتي جهت از بين بردن شايعات ناامني در اين گونه شهرها ك -
همچنين توجه اين نهادها جهت ايجاد يك جو . ، الزامي استامنيت براي شهروندان به ويژه زنان خواهد بود

يب هاي مذهبي با توجه به تركصميمانه و دوستانه بين شهروندان جهت جلوگيري از آشوب ها، اغتشاشات و جدال
  .باشديت اجتماعي در اين مناطق ميشيعه و سني در اينگونه شهرها، از شرايط تحقق امن

  
  

  :منابع و مآخذ
بررسي رابطه بين مشاركت مردمي و احساس امنيت اجتماعي مورد مطالعه شهر اسالم ، )۱۳۸۶(بيحمدي، حبا )۱

  .۸سال دوم، شماره دوم، . ، مجله تحقيقات علوم اجتماعي ايرانآباد غرب
، پايان نامه عي زنان شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آنت اجتمايزان احساس امنيبررسي م، )۱۳۸۵(، عطاليياسمع )۲

  .كارشناسي ارشد رشته پژوهشگري، دانشگاه فردوسي مشهد
  . ۱۳۸۱، بهار  ۱سال پنجم، شماره  ،فصلنامه مطالعات راهبردي ،تيل امنيساختار و تأو ،)۱۳۸۱(افتخاري، اصغر )۳
، سايت اينترنتي پايگاه هروندان تهرانين شبت در ببجامعه شناختي احساس امن نببتب، )۱۳۸۶(بهرام ات،يب )۴

  . www.sid.ir: اطالعات علمي ايران به نشاني
مجله پژوهشي  ،نت و نگرش مذهبييبررسي رابطه احساس ام ،)۱۳۸۶(ديوح ،رباني خوراسگاني، علي و قاسمي )۵

  .۴شماره . ست و پنجميجلد ب ،دانشگاه اصفهان
  .، تهران، اسفند ماه۸۹لوم اجتماعي، شماره، بازي يكنفره، كتاب ماه ع)۱۳۸۳(ربيعي،كامران )۶
مركز تحقيقات و بررسي مسائل : تهران. ، سنجش گرايش روستائيان به جهاد سازندگي)۱۳۷۰(رفيع پور، فرامرز )۷

  .روستائيان
، تلويزيون، مخاطب و نگرش، مجله جامعه شناسي ايران، انتشارات آگاه، )۱۳۸۴(شراره ،مهديزاده ساروخاني، باقر و )۸

  .۱۹۱، ۴شماره شم،دوره ش
نترنتي يمجله ا ،ت اجتماعي خانواده و محل سكونت؛ در تهرانيبررسي امن ،)۱۳۸۵(ژهيمن ،ايدنيساروخاني، باقر و نو )۹

  .۹۱، ۱۳۸۶خرداد  ،سال دوم، فصل نو
دانشگاه : ان نامه كارشناسي ارشد جامعه شناسي، تهرانيت اجتماعي در سنندج، پايامن ،)۱۳۸۴(ليجم، صمدي )۱۰

  .تهران
اقتصادي مردم مشهد و كشور، مجله  - ت اجتماعييسه اي احساس امنيل مقايتحل ،)۱۳۸۴(مژگان، مييعظ )۱۱

 .۸۴تابستان ،۱۲فرهنگ خراسان، سال پنجم، شماره 
گروه نظر ، ت مردم در خودروهاي شخصي و عمومي در شهر تهرانيزان امنيررسي م، ب)۱۳۸۸(امكيي، سيكفا )۱۲

 .۱۳۸۸بهشت يارد ،نه اي روزنامه همشهريقات رسايسنجي مركز مطالعات و تحق
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  .نشر سمت ،ي غالمعباس توسلي و رضا فاضل، تهران ترجمه مباني جامعه شناسي،، )۱۳۷۵(كوئن، بروس )۱۳
ان دانشگاه آزاد يدانشجو :ت، مطالعه موردينيبررسي رابطه اعتماد اجتماعي و احساس ام، )۱۳۸۵(دهيگروسي، سع )۱۴

  .نهم، شماره دوم فصلنامه دانش انتظامي، سال ،رفتيج
، بررسي ميزان احساس امنيت شهروندان به سفارش معاونت اجتماعي )۱۳۸۲(مركز افكارسنجي دانشجويان ايران )۱۵

 .ناجا
16) Bedenbaugh, C. (2003), Measuring Fear of Crime on Campus:  A Study of an Urban 

University; A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State 
University and Agricultural and Mechanical College in Partial Fulfillment of the 
Requirements for the Degree of Master of Arts in The Department of Sociology, 
B.S., University of Louisiana at Lafayette. 

17) Bigling, P; Ken, B; Richard, J. (1998), Security Studies: The Next Stage, Inverno 
98, N48-2.Series pp. 131-157. 

18) Bigling, P; Ken, B; Richard, J. (2003), Individual and societal Dimension of 
Security, Bilkent University Turkey, Department of International Relation. 

19) Buzan & Weaver & Wilde. (1998), Security A New Framework for Analysis,        
London, Renner.      

20) George, G; Gross, L; Morgn, M & Signorielli, N. (1986), Perspective on media 
effects, Hillsdate, New Jersey, Erlbaum. 

21) Job, B. (1991). The Insecurity Dilemma: National Security of Third World, in 
Weiss, Thomas & Kessler, M. Third World Security in the Post-Cold War Era. 
USA: Lynne Rienne. 

22) Mireku, S. (2002), Fear of Crime among Residents of Three Communities in Accra, 
Ghana, International Journal of Comparative Sociology. IJCS 43(2):153-168. 

23) Neuman, W. L. (1999), Social Research Method. London: Allyn and Bacon .   
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

