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 1404انداز جانبه در افق چشمساز توسعه همهنهی، زمیمرز یت در شهرهایامن

 پاوه( ی: شهر مرزی)مطالعه مورد

 2ی، صادق زمان1یماسکن یحس

 :دهکیچ

توسدعه همده جانبده در     يهانهيپاوه جهت فراهم شدن زم يت در شهر مرزياحساس امن يهدف پژوهش حاضربررس

  ي)توز يدانيو م ياسناد -ياتابخانهكق مطالعا  ياز، از طريها و اطالعا  مورد نداده يباشد  جم  آوريم 1404افق 

 Independent يهدا و آزمدون  SPSS20 يافزارهدا ها از نرمل دادهيه و تحليپرسشنامه( صور  گرفته و جهت تجز

Samples t test  وOne-Sample T Test ه شهر پداوه بده   كانگر آن است يج پژوهش بيشده است  نتا يريگبهره

ت مطلدوب و در  يوضدع  يدارا يرکد ت فيد و امن يت مدال يرمانشاه در شاخص امنكاستان  يمرز يعنوان نمونه شهرها

 ت نامطلوب بوده است يوضع يدارا يت جمعيو امن يت جانيشاخص امن

 .یمرز یت، شهرهایت، احساس امنی: امنیدیلک واژگان

 

 مقدمه 
 اساس بر جامعه افراد اكثر بلکه شودنمي تحميل افراد بر صرفا  كه است اجتماعي فرآيند رواني د امنيت احساس

اساسي دارند  نقش آن بردن بين از و ايجاد در خود رواني و شخويتي هايتوانمندي و هاخواسته ،عالئق، نيازها

 ،پيرامون محيط تنوع به توجه با مختلم ه افرادكن است يشود ا توجه آن به بايستي كه اي(  نکته32: 1388ا ، ي)ب

 هايو تجربه سالمت نظام، اقتوادي نظام به توجه با را امنيت احساس و داشته امنيت يمقوله از متفاوتي بينش

، جرم وقوع و ناامني و واقعي عيني هاياليه از بيشتر را ناامني احساس از ناشي يدلهره و دانسته متغير، ناامني فردي

 جامعه بين افراد در امنيت احساس وجود اهميت و گر، نقشيد يعبارت(  بهLindstrom, 2008: 1دارند ) اذهان در

 مقدم را امنيت كارشناسان احساس از برخي، دليل همين به و است عيني بعد در امنيت وجود كنار در ذهني بعد در

ژه يوت و بهياحساس امن ين، ارتقاي(  بنابرا83: 1390نژاد، و هاشم ي)ساروخانكنند مي معرفي امنيت عيني وجود بر

اران، کراد و همييبرخوردار است )رضا ييت باالين اقشار مختلم جامعه از درجه اهميت در بياحساس امن يبعد ذهن

بر ند و عالوهكيمرا در اجتماع محدود افراد امل كت ك، مشاريشهر يت نداشتن در فضايرا، امني( ز502: 1386

                                                           

 Komasi1366@gmail.com، ريزي شهري، مركز تحويال  تکميلي دانشگاه پيام نور تهراندكتري جغرافيا و برنامهدانشجوي   1

 sadeghzamani1367@gmail.com كارشناس ارشد علوم اجتماعي، دانشگاه تهران،  2
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ه ك(  محققان معتقدند Day, et al, 2003: 311رد )كز متأثر خواهد يبر فرد، خانواده و جامعه را ن يروان يها يآس

 يهاو گروه يه طبقا  سنيلكشهروندان در  يت برايبه احساس امن يابيالزم جهت دست يردن بسترهاكفراهم 

 & Tabriziaرد )يقرار گ يزان و مسئوالن شهريربرنامه د مورد توجهيه باكاست  ياز الزامات يجنس

Madanipour, 2006: 935 ) وجود دارد،  يمرز يه در شهرهاك يمتفاوت يانسانو  يعيطب يهايژگيبا توجه به  و

ن يبه ا ييپاسخگو ين پژوهش در پيباشد، لذا ايم مكن شهرها حايبر ا يط متفاوتيز شرايت نينه احساس امنيدر زم

 ه: كسوال است 

 قرار دارند؟ یتیت در چه وضعیامن احساس از لحاظ یمرز یشهرها

 

 تیبه مقوله امن یاساس یردهایکرو

 يجابي( و اي)منف يرد سلبيکتوان به دو رويت را ميصور  گرفته در حوزه امن ي السك، مطالعا  يخيل تاريدر تحل

 (:31: 1392 اران،کو هم يگوران)رستم (1)جدول  ردكم ي)مثبت( تقس

 تيبه مقوله امن ياساس يردهايک(: رو1جدول )

 

 (32 همان:)مأخذ: 

 يت در معناي(، امن1962وجود دارد  بنا به نظر ولفرز ) يها و نظرا  مختلفدگاهيد يت اجتماعيت و امنيدر مقوله امن

فقدان ترس و وحشت از ، يذهن يو در معنا هردكس  شده را مشخص ك يهاد در برابر ارزشي، فقدان تهدينيع

 يعنيرف  خطر و رف  خطر  يعنيت ي(  در واق ، امنWolfers, 1962: 150د )ينماين ميها را معه ارزشيجمله عل

ت يامن يد و فرصت است و برقراريدو عنور تهد يت دارايه امنكتوان گفت ين، مينه از فرصت  بنابراياستفاده به
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ت، ي  امنين ترتي(  به ا428: 1381، يليهاست )خلنه از فرصتيبه يريگد و بهرهياز تهد ينسب ييمنوط به رها

ن مناف  و يها و تضمس  فرصتكگر، يت در گرو نبود خطرا  و در وجه ديحقق امنت يشامل دو وجه است: در وجه

، يستي، چييچرا يژگيد در پنج ويت را بايمعنا و ذا  امن يهايژگي(  و88: 1388ا، يدنيو نو يهاست )ساروخانارزش

سر است  با اخذ يت  مکه و ميهر نظر يان بررسکها، اميژگين ويرد  تنها با اكت جستجو يت و موضوع امنيارزش، زا

م  به عنوان مثال، يل دهکت شيه نگاه خود را به امنكشود يان فراهم مکن اميفوق، ا يهايژگياز و ي پاسخ هر 

ت يسم در امنيآلدهيت  اکت(، ميسم در امنيه رئاليسم)نظريت  رئالکپنجگانه مدنظر را در دو منظر م يژگيتوان ويم

 ( 18: 1387، ياني( )هند2سه قرار داد )جدوليمورد مقا

 تيمعنا و ذا  امن يهايژگي(: و2جدول )  

 

 (32: 1392اران، کو هم يگورانمأخذ: )رستم       

 قیروش تحق
باشد يم يليد تحل يفيقا  توصيع تحقنو ار ازكت و روش يلحاظ ماه ازو  ياربردكحاضر از لحاظ هدف، پژوهش 

  پرسشنامه( صور  ي)توز يدانيو م ياسناد -ياتابخانهكق مطالعا  ياز، از طريها و اطالعا  مورد نداده يجم  آور

و  Independent Samples t test يهاو آزمون  SPSS20يافزارهاها از نرمل دادهيه و تحليگرفته و جهت تجز

One-Sample T Test  د استيران محاسبه گردكوكحجم نمونه پژوهش بر اساس فرمول  شده است  يريگبهره 

  (2و  1رابطه )

 

N =

(𝑡)2 ∗  𝑝 ∗  𝑞
𝑑2

1+  
1
𝑁 (

(𝑡)2  ∗  𝑝 ∗  𝑞
𝑑2 −  1)

N =

(1.96)2  ∗ .5 ∗ .5
(.05)2

1+
1

27078 (
(1.96)2 ∗ .5 ∗ .5

(.05)2 −  1)
= 381390 

 ( 167: 1389ا، ين: حجم نمونه )شهر پاوه( )حافظ2رابطه 
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نسبت موفقيت )وجود رابطه   p  باشد يم 96/1ه برابرك باشد يم يرش در علوم انسانينان مورد پذيسطح اطم  t در اين رابطه

اران که با استفاده از روش احتياطي بازرگان و همكبيانگر عدم موفقيت ) عدم رابطه بين متغيرها ( است  qبين متغيرها( و 

ت ي( در نها186: 1379اران، کشود )بازرگان و هم يمدر نظر گرفته   5/0برابر  ها آنمشخص نباشد مقدار  ها آنه مقدار كوقتي 

نان يه جهت اطمكحجم نمونه شهر پاوه محاسبه شد  ينفر برا 381حجم نمونه شهر سنقر و  يق فرمول براينفر از طر 384

 ست هر شهر، مورد مطالعه قرار گرفته ا ينفر برا 390شتر يب

 پژوهش  یهاافتهی

 هانامهحاصل از پرسش یهاافتهیل یه و تحلیتجز

 ه پژوهشیفرض

 ه ارائه شده پرداخته شده است  يبه آزمون فرض يآمار استنباط يهان قسمت با استفاده از آزمونيدر ا

 ه:کنیسؤال پژوهش عبارت است از ا

 قرار دارند؟ یتیت در چه وضعیاز لحاظ امنپاوه  یشهر مرز

 ن سوال عبارت است از:یه مطرح شده در ارتباط با ایفرض

  قرار دارند يت نامطلوبيدر وظعت ياز لحاظ امن پاوه يرسد شهر مرزيبه نظر م

 ن است:يه جهت آزمون چنين فرضيا يبند صور 

  قرار دارد يت مطلوبيدر وظعت ياز لحاظ امن پاوه يرسد شهر مرزيبه نظر م(: H0فرض صفر )

  قرار دارد يت نامطلوبيدر وظعت ياز لحاظ امن پاوه يرسد شهر مرزيبه نظر م(: H1)فرض مخالم 

انگر آن است يج حاصله بياستفاده شده است  نتا One-Sample T Test يهاه از آزمون ين فرضيا يجهت بررس

 05/0به دست آمده است ) 05/0متر از ك( و  sig( ،)000/0) ي، چون سطح معنادار05/0 يه در سطح خطاك

sig<( لذا  فرض صفر ،)H0( رد و فرض مخالم )H1پاوه  يت، شهر مرزيامن يهادر شاخصلذا  ،شوديرفته مي( پذ

ت يامن يرهايباشد اما در متغ يت متوسط به باال ميت در وضعياز لحاظ مطلوب يرکو ف يت ماليامن يرهايدر متغ

 باشد  يم ينامطلوبت يدر وضع يجمع و يجان

 پاوه یت در شهر مرزیت  امنیاز وضع t(:آزمون 3جدول )

 t آماره نیانگیم تعداد هیگو ریمتغ
 سطح

 (sig)یمعنادار
 از اختالف

 نیانگیم

 تفاوت نانیاطم فاصله

95% 

 باال حد نييپا حد

 يت ماليامن

 

A1 390 37/3 729/6 012/0 369/0 26/0 48/0 
A2 390 14/3 392/2 000/0 136/0 02/0 25/0 
A3 390 65/3 519/12 028/0 651/0 55/0 75/0 
A4 390 06/3 119/1 000/0 062/0 05/0- 17/0 
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A5 390 77/3 345/15 000/0 769/0 67/0 87/0 
A6 390 08/3 354/1 000/0 082/0 04/0- 20/0 

 يت جانيامن

 

B1 390 36/2 007/10- 000/0 644/0- 77/0- 52/0- 
B2 390 51/2 845/9- 000/0 490/0- 59/0- 39/0- 
B3 390 71/2 669/4- 048/0 292/0- 42/0- 17/0- 
B4 390 42/2 739/9- 000/0 585/0- 70/0- 47/0- 
B5 390 76/2 429/4- 000/0 241/0- 35/0- 13/0- 

 يرکت فيامن

 

C1 390 12/3 883/1 000/0 115/0 00/0 24/0 
C2 390 64/3 024/12 032/0 636/0 53/0 74/0 
C3 390 58/3 403/10 000/0 582/0 47/0 69/0 
C4 390 70/3 025/14 000/0 700/0 60/0 80/0 
C5 390 93/3 517/17 000/0 928/0 82/0 03/1 
C6 390 38/3 761/5 000/0 385/0 25/0 52/0 

ت يامن

 يجمع

D1 390 69/2 984/4- 000/0 305/0- 43/0- 18/0- 
D2 390 93/1 751/24- 000/0 069/1- 15/1- 98/0- 
D3 390 75/1 322/32- 043/0 251/1- 33/1- 18/1- 
D4 390 82/1 496/28- 000/0 177/1- 26/1- 10/1- 

 

 یریگجهینت
( در يت جمعيو امن يرکت في، امنيت جاني، امنيت مالير )امنين چهار متغيه از بكانگر آن است يج  پژوهش بينتا

ت در ياز لحاظ مطلوب يرکو ف يت ماليامن يرهايرمانشاه در متغكاستان  يمرز يشهر پاوه به عنوان نمونه شهرها

ن امر در يه اكباشد، يم يت نامطلوبيدر وضع يو جمع يت جانيامن يرهايت متوسط به باال بوده  اما در متغيوضع

(،  و 06/3ن )يانگيبا م "يمال يضرور يازهاين نيتأم"ه يت مربوط به گوين احساس امنين تريي، پايت مالير امنيمتغ

شتر ين امر بيه اك( است 77/3ن )يانگيبا م "از بابت از دست دادن شغل ينگران "ه يت  در گوين احساس امنيباالتر

ن احساس ين تريي، پايت جانير امنيباشد، در متغ يم ين شهر پاوه به مشازل دولتينكمتر ساك يوابستگ ليدلبه 

 "از منزل ييخارج شدن تنها "ه يت در گوين احساس امني( و باالتر36/2ن )يانگيبا م "تردد در ش "ه يدر گو تيامن

باشد در  ين شهر ميا يبودن بافت شهر يانکو پل يالبدكط يمح ليدلشتر به يه بكباشد  ي( م76/2ن )يانگيبا م

( و  12/3ن )يانگيبا م  "ناگوار يدن خبرهايترس از شن "ه يدر گو يرکت فين امنين تريي، پايرکت فير امنيمتغ

ن ين ايمسئول يريانگر انتقادپذيه بك( بوده 93/3ن )يانگيبا م "نيانتقاد از مسئول "ه يت در گوين احساس امنيباالتر

( و 75/1ن )يانگيبا م "ديتمسخر عقا "ه يت در گوين احساس امنين تريي، پايت جمعير امنيباشد و در متغ يشهر م

ه نشان دهنده احترام به كباشد  ي( م69/2ن )يانگيبا م "يد مذهبياحترام به عقا"ه يت در گوياحساس امن نيباالتر

   باشد ين مكان  افراد سايد هم نوع در ميعقا
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 منابع و مآخذ

  رازهيش انتشارا : تهران ،يعموم يزندگ و ياجتماع هيسرما برخوردار، جامعه(  1385) رابر  پاتنام،  1

  25-41 صص رازه،يش انتشارا : تهران ،يراسكدمو و اعتماد ،ياجتماع هيسرما(  1385) انيك تاجبخش،  2

 شيهما مرزها، در تيامن جاديا يارهاکراه و تيامن مرز،( 1391) اسري ان،يلكتو ؛يعل ،يزديا م؛يابراه ان،يلكتو  3

  بلوچستان و ستانيس دانشگاه ها،افتيره و هاچالش ت؛يامن و يمرز يشهرها يمل

 جمهوري ملي امنيت استراتژي سند تدوين مطالعاتي (، وضعيت1390) ي، عليريرمحمد، بغي، اميوسفييحاج  4

  69-97، صص: 2 شمارة، 7 سال، سياسي ايران، دانش اسالمي

 ،يراهبرد مطالعا  فولنامه ،يمل تيامن موضوع اي ياجتماع يادهيپد: نخبگان مهاجر (  1381) رضا ،يليخل  5

  428-435 صص، 2 شماره پنجم، سال

 گاهيجا يبررس(  1392) يمهد د،يجد يحشمت دانا؛ ديس زاده،يعل م؛يمر زاده،رانونديب م؛يابراه ،يگورانرستم  6

 شماره پنجم، دور ن،يسرزم شيآما نامهفول دو ،ياجتماع تيامن و داريپا توسعه در قشم رهيجز يتجار آزاد مناطق

  49-27 صص اول،

 فولنامه ران،يا يمرزها بر ديكتأ با مرزها ردكارك و نقش بر مثثر يکيتيژئوپول عوامل(  1382) يهاد ،يزرقان  7

  2 شماره سوم، سال ، يتيژئوپول

امنيت  احساس و( هاي آنمثلفه) اجتماعي سرمايه بين رابطه (، بررسي1390نژاد، فاطمه )، باقر، هاشميساروخان  8

  81-94، صص: 2 شماره ،2 جوانان، سال مطالعا  شناسيجامعه ساري، فولنامه شهر جوانان بين در اجتماعي

 رفاه فولنامه تهران، در ونتکس محل و خانواده ياجتماع تيامن(  1388) ژهيمن ا،يدنينو باقر؛ ،يساروخان  9

  130-87 صص، 22 شماره ششم، سال ،ياجتماع

 و پردازش انتشارا  تهران، و جهان يشهرها يقيتطب-يراهبرد مطالعا (: 1382) هايشهردار ياجرائ سازمان  10

 ( تهران يشهردار به)وابسته يشهر يزيربرنامه

 دوم، دوره ارآگاه،ك فولنامه ،ياجتماع تيامن حفظ و نيتأم يارسانه آموزش(  1386) محمد فر،يسلطان  11

  119-109 صص، 3شماره

 و ياجتماع تيامن يارتقا تيريمد يراهبرد و ينظر يمبان(، 1389) نادر ،يافشار افسر درضا؛يس ،يريام يصالح  12
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