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چکیده
انسان برای رسیدن به اهداف واالی انسانی ،پس از برآوردن نیازهای بیولوژیکی ،نیاز به امنیت دارد که در این میان مهمتر از امنیت،
موضوع احساس امنیت است که از شاخصهای مهم کیفیت زندگی روستایی است .هدف مقاله حاضر ،ارزیابی عوامل مؤثر بر احساس
امنیت در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان جهرم میباشد .روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و نوع آن کاربردی– توسعهای است.
جامعه آماری تحقیق تعداد  5813خانوار از تعداد  74روستا در بخش مرکزی شهرستان جهرم میباشد .حجم نمونه با استفاده از فرمول
کوکران تعداد 250نفر به دست آمد .دادهها با نرمافزار  SPSSاز روشهای آماری توصیفی و آمار استنباطی همچون آزمون خی دو ،ضریب
همبستگی کندال و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند .نتایج حاصله از تحلیل رگرسیون نشان میدهد که مقدار
ضریب همبستگی ( )Rبین متغیرها  0/706میباشد و بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته همبستگی نسبتاً قوی وجود دارد.
تأثیر متغیرهای محیط فیزیکی ،اعتماد ،رضایتمندی بر احساس امنیت معنیدار است و تأثیر متغیرهای جنسیت ،تحصیالت ،تجربه جرم و
سن معنیدار نیست .متغیرهای رضایتمندی با ضریب رگرسیونی  0/758و اعتماد با ضریب رگرسیونی  0/283بیشترین تأثیر را روی متغیر
احساس امنیت دارند و متغیر محیط فیزیکی با ضریب رگرسیونی  ./197در رتبه بعدی قرار دارند .همچنین ،نتایج حاصل از آزمون
همبستگی کندال حاکی است که بین دو متغیر احساس امنیت و میزان اعتماد اجتماعی رابطه معنیداری وجود دارد .نهایتاً اینکه؛ برای
بررسی رابطه میان عامل تجربه جرم و میزان احساس امنیت از آزمون خی دو استفاده گردید .با توجه به میانگین تجربه جرم و سطح
معنیداری که از  0/05بیشتر میباشد ،تفاوتی در احساس امنیت در بین کسانی که تجربه مستقیم جرم را داشتهاند؛ با افرادی که تجربه
نکردهاند ،وجود ندارد .بنابراین ،میتوان گفت که امنیت و احساس امنیت در محدوده مورد مطالعه در سطح باالیی قرار دارد.
واژههای کلیدی :امنیت ،احساس امنیت ،مناطق روستایی ،شهرستان جهرم.
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بیان مسأله:
یکی از مفاهیم با اهمیت ،پیچیده و جدید در دنیای امروز و در بسیاری از مباحث سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی موضوع و
مفهوم امنیت است .امنیت مفهومی ذهنی و نسبی است که بر پایهی اصول متعدد ،در یك جامعه پدیدار و استمرار مییابد
( .)Azami and Rusta, 2012: 178انسان برای تسلط بر طبیعت ،فرار از ناامنی و تهدید ،تأمین نیازهای اساسی خود و در
یك کلمه برای دستیابی به امنیت و احساس ایمنی ،زندگی اجتماعی را برگزید و از سوی دیگر ،به موازات گسترش اجتماعات و
پیچیده تر شدن روابط و تعامالت اجتماعی ،وارد روابط گوناگونی شد که عرضههای زندگی را تحت عناوین اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی و  ...از هم متمایز کرد و امنیت او را تحت شعاع قرار داد .بدین ترتسب بشر با تجمع و تشکیل جامعه،
بستری نو برای تهدید امنیت خود فراهم آورد که از زندگی جمعی او ناشی می شود .او که برای فرار از ناامنی و دستیابی به
احساس امنیت ،جامعه را تشکیل داده بود ،به زودی ،دریافت که این بار امنیتش نه تنها از سوی طبیعت و عوامل طبیعی ،بلکه
از سوی انسانها و عوامل گوناگون اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی نیز تهدید می شود .از اینرو ،دغدغه همیشگی او برای
دستیابی به احساس امنیت در مقوله جدید با عنوان احساس امنیت اجتماعی ظهور کرد که در پی تأمین آن علل و اسباب الزم
را باید شناخت ( .)Ahmadi et al, 2013: 110آنگونه که به تعبیر برخی از دانشمندان ،ار دالیل اصلی چشمپوشی بشر از
آزادی و حیات طبیعی و تن دادن به زندگی جمعی ،مسئله امنیت اجتماعی (جمعی) است .در دورههای تاریخی ،جوامع بشری
به ویژه دولتمردان آن ،برای حفظ و بقا خود سعی در ایحاد امنیت و احساس امنیت داشتهاند ( Zangiabadi and
 .)Zanganeh, 2011: 42از بعد عینی ،امینت اجتماعی به معنای ایجاد شرایط و موقعیت امن برای افراد جامعه است و از
بعد ذهنی ،امنیت به معنای احساس امنیت است .بر این اساس ،امنیت ارتباط مستقیمی با ذهنیت و اداراک مردم دارد .اگر
مردم جامعهای احساس کنند که پدیده امنیت کمرنگ شده و یا کاهش یافته است ،ممکن در مرحله اول آن را فقط به عنوان
یك واقعیت ذهنی تلقی کنند ،اما در مرحله بعد و به نحو ناخودآگاه به عنوان پدیدهای بیرونی تجلی خواهد یافت
( .)Darbanastaneh et al, 2013: 106هر دو بعد میتوانند بر یکدیگر تأثیر مثبت یا منفی بگذارند ( Rafieyan et al,
.)2012: 57
در باب احساس امنیت ،تعاریف متفاوتی وجود دارد که هر کدام از زوایهای ،مقوله امنیت را مورد اشاره قرار دادهاند ،از جمله
اینکه :احساس امنیت اجتماعی به فقدان از تهدید شدن یا به مخاطره افتادن ویژگیهای اساسی و ارزشهای انسانی و نبود
ترس از تهدید حقوق و آزادیهای مشروع گفته میشود ( .)Afshar, 2006یا احساس امنیت به احساس رهایی انسان از
اضطراب ،بیم و خطر اطالق میشود ( .)Garoosi, 2008به عبارتی ،آرامش و آسودگی خاطری است که توجه به ابعاد مختلف
آن میتواند ارتباطات و سرمایهی اجتماعی عظیمی که خود عاملی برای ثبات ،آرامش و لذت از فضاهای عمومی شهری و
روستایی است را به وجود آورد .تحوالت سریع اجتماعی و جابجاییهای فراوان افراد و خانوادهها از یك طرف موجب سیال
شدن و بیثباتی بافت جمعیتی محلههای شهری {و روستایی} شده و از طرف دیگر افزایش جرم و بزهکاری را در پی داشته
است که به نوبهی خود موجب کاهش احساس امنیت و افزایش ترس شده است ( .)Haghighatian, 2013: 53گستره
احساس امنیت در افراد ،متأثر از عوامل متعددی است که یکی از مهمترین این عوامل ،دینداری و سطح اعتقادات فرد است که
عاملی مهم در افزایش احساس امینت فرد در هنگام حضور در شرایط سخت و مکانهای ناامن تلقی میشود ( Poorahmad
 .)et al, 2012: 1احساس امنیت ،یکی از عوامل مهم در پویایی و سالمت محیط زندگی میباشد که الزم است در فرآیند
برنامهریزی ،طراحی و مدیریت سکونتگاهها مورد توجه قرار گیرد ( .)Sheikhbeygloo, 2013: 226با عنایت به اینکه
احساس امنیت یکی از اساسیترین نیازهای اولیهی انسان است ()Gidenz, 2005: 110؛ بدیهی است این سطح از ناامنی
میتواند تأثیرات بسیار مخربی بر زندگی انسانها داشته باشد.
در همین راستا ،روستاها به مثابه یك موقعیت زیستی که دربردارنده حجم متراکمی از افراد گوناگون است؛ در صورتی قادر
به ایفای کارکردهای ویژه خود خواهند بود که امنیت در نزد ساکنان آن ،در حد قابلقبولی ارزیابی شود ( Darbanastaneh,
 .)2013: 107امروزه نگاه به مسائل و آسیبهای امنیتی میتواند از زوایای مختلفی صورت پذیرد که بخش مهمی از آن
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گریبانگیر جامعه روستایی کشور میباشد .از طرف دیگر ،عدم وجود امنیت و به تبع آن ،عدم احساس امنیت در
روستاها ،باعث بروز ناهنجاریهایی مثل مهاجرت آنان به شهرها ،حاشیهنشینی و  ...میشود .با توجه به آنچه ذکر شد هدف
اصلی این پژوهش ،ارزیابی عوامل مؤثر بر احساس امنیت در مناطق روستایی بخش مرکزی -شهرستان جهرم میباشد.
پیشینه نظری تحقیق:
لیتل و دیگران )2005( 1به بررسی احساس امنیت زنان در چهار روستا در کشورهای انگلستان و نیوزیلند پرداختند .نتایج
نشان میدهد که در طراحی فضای عمومی باید به امنیت کالبدی ،دوستانه بودن فضا و کالبد توجه بیشتر شود تا زنان روستایی
در چنین کالبدی احساس امنیت نمایند .افشانی و ذاکر ماهانه ( )1390در تحقیق «مطالعه تطبیقی میزان احساس امنیت
اجتماعی زنان و مردان ساکن در شهر یزد» به این نتیجه رسیدهاند که احساس امنیت جانی در زنان یزدی کمتر از مردان بوده
است؛ در حالیکه احساس امنیت اقتصادی در مردان کمتر از زنان بوده است .پژوهش ابراهیمزاده و دیگران ( )1392تحت
عنوان «احساس امنیت شهروندان و عملکرد پلیس (مورد مطالعه شهر زاهدان)» نشان میدهد که علیرغم اینکه بین رفتار
حرفهای پلیس با احساس امنیت رابطهی معناداری وجود ندارد؛ با این همه توانمندی و فعالیت اجتماعی پلیس رابطه مستقیمی
با افزایش احساس امنیت در میان شهروندان زاهدانی دارد .در نتیجه با افزایش توانمندی و فعالیت اجتماعی پلیس ،احساس
امنیت شهروندان افزایش مییابد .زیاری و دیگران ( )1392تحت عنوان «تحلیل تطبیقی احساس امنیت در فضاهای شهری و
روستایی مطالعه موردی :شهرستان کوهدشت» به این نتیجه رسیدهاند که از لحاظ احساس امنیت تفاوت معناداری بین نقاط
شهری و روستایی وجود ندارد؛ ولی از لحاظ ترس از فضای شهری و روستایی ،تفاوت بین شهر و روستا معنیدار است .پژوهش
محمدی و مرادی پادوک ( )1392تحت عنوان «بررسی احساس امنیت زنان در مناطق مختلف شهری :نمونهی موردی :مناطق
 5و  13اصفهان» نشان میدهد که بین شاخصهای کالبدی و اجتماعی با میزان امنیت رابطه مستقیمی وجود دارد .از طرفی،
مردم حضور پلیس و نیروی انتظامی را مهمترین عامل در ایجاد حس امنیت میدانند .لطفی و دیگران ( )1392در پژوهش خود
تحت عنوان «ارزیابی و سنجش مؤلفههای سرمایه اجتماعی و تأثیر آن در امنیت زنان (نمونه موردی :منطقه  3ساری)» نتیجه
گرفتهاند که نتایج ضریب همبستگی پیرسون از وجود همبستگی معنیدار میان مؤلفههای سرمایه اجتماعی و احساس امنیت
بانوان حکایت دارد که بیشترین همبستگی بین مؤلفهها ،سهم مؤلفه انسجام اجتماعی با مقدار  ./309میباشد .مطالعه دربان-
آستانه و دیگران ( )1392تحتعنوان «تحلیل فضایی و پهنهبندی احساس امنیت روستاییان شهرستان شیروان و چرداول»
نشان میدهد که احساس امنیت روستاییان در سطح شهرستان با میانگین ( 2/46در بازه  1تا  )5در حد متوسط و پایین می-
باشد .احمدی و دیگران ( )1393در تحقیقی تحتعنوان «تحلیل عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در نواحی روستایی با
تأکید بر سرمایه اجتماعی مطالعه موردی :دهستان مرحمتآباد میانی ،شهرستان میاندوآب)» به این نتیجه رسیدند که رابطه
معناداری میان احساس امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی خانوارهای روستاهای مورد مطالعه وجود دارد و با افزایش سرمایه
اجتماعی ،احساس امنیت اجتماعی خانوارهای روستایی بهبود مییابد.
امنیت از ریشه امن است که در مقابل بیم و هراس و ناامنی استفاده میشود .امنیت یکی از نیازهای فطری بشر است که با
جوهر هستی انسان پیوند ناگسستنی دارد .از اینرو ،واژه امنیت از قدمتی به دیرینگی تاریخ بشر برخوردار است و حتی از
جهتی ،واژه امنیت بر مفهوم اجتماع و جامعه مقدم است ( .)Mousavi, 2009: 40شواهد تاریخی نیز حاکی از آن است که
هر موقع در جامعهای آرامش و امنیت حکفرما بوده است ،آن جامعه رو به پیشرفت گذاشته و در سایه این آرامش بسیاری از
دستاوردهای علمی بشر رشد و ترقی نموده است .اما بالعکس وقتی آرامش یك اجتماع دستخوش تغییر و تحول و یا جنگ می-
گشته ،احساس امنیت به شدت افول کرده و مردم از بیم جانشان ،حتی نمیتوانستند به کوچكترین امورات زندگی خود سامان
دهند .بر این اساس ،میتوان اظهار کرد که امنیت پیش زمینه یك اجتماع سالم و احساس امنیت بسترساز توسعه جوامع
انسانی است و سعادت یك اجتماع در گرو حفظ و بقاء امنیت و احساس امنیت ناشی از آن است ( Ebrahimzadeh et al,
- Little et al
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 .)2012: 33در نظریههای جغرافیایی و جامعهشناختی ،مقوله احساس امنیت بیشتر در مباحث اکولوژی اجتماعی مطرح می -
گردد ( .)Ziari et al, 2013: 144هیلر معتقد است حضور مردم چه غریبه و چه آشنا ،احساس ایمنی را در فضای عمومی
ارتقاء داده و وسیلهای است که به کمك آن میتوان فضا را به صورت طبیعی مورد نظارت قرار داد .لذا ،وی به دنبال خصوصیات
شکلی فضا است که حضور مردم و به تبع آن احساس امنیت را افزایش میدهد ( Modiri, 2006: 17؛ Hiller,1996:47-
 .)60فیشر نیز نشان داد که بیاعتمادی بین همسایگان و هم محلهایها باعث میشود که آنان ارتباطات کمتری با هم داشته
باشند .فقدان ارتباطات و ایجاد فضای بیاعتمادی باعث میشود که ساکنان از دنیای بیرونشان دچار ترس و واهمه شوند
( .)Fischer, 1982: 70یافتههای محققین نشان میدهد با وجود احساس امنیت ،فرد از زندگی در محیط اجتماعی خود
هراسان و نگران نبوده و در تعامل با محیط اجتماعی خود از سوی دیگران احساس ایمنی میکند .اهمیت بررسی و شناخت
ابعاد و زوایای احساس امنیت از این جهت ضرورت دارد که کنشگران در انجام کنش با مراجعه به ذهنیت روانشناختی و
تاریخی خود به تصمیمگیری و انجام کنش اقدام مینمایند .لذا ارزیابی و احساس آنها از فضای کنش نقش بستری و زمینهساز
در این تصمیمگیری ایفا مینماید؛ چرا که رابطه بین ساختارهای عینی (امنیت) و صورتهای ذهنی (احساس امنیت) مبنای
تصمیمگیری افراد میباشد (.)Ahmadi et al, 2014: 110
2
،
1
مازلو نیازهای انسان را در پنج دسته تقسیم میکند که عبارت است از :نیازهای جسمانی نیازهای ایمنی  ،نیازهای تعلق
و عشق ،3نیازهای احترام 4و نیازهای خودشکوفایی .5به نظر مازلو ،این نیازها خصلت سلسهمراتبی داشته و در اکثر افراد ،تا
نیازهای سطوح پایینتر برآورده نشود ،چنان ارگانیسم را درگیر خود میکنند ،که امکان پرداختن به نیازهای سطح باالتر،
کاهش مییابد ( .)Mazloo, 1993: 101نکتهاى که بایستى به آن توجه شود ،نقش و اهمیت وجود احساس امنیت در بین
افراد جامعه در بعد ذهنى در کنار وجود امنیت در بعد عینى است و به همین دلیل ،برخى از نظریهپردازان (Jalava , 2003؛
Loozan, 1999؛ )Schneier, 2003؛ احساس امنیت را مقدم بر وجود عینى امنیت معرفى مىکنند .کاهش احساس
امنیت ،باعث بیاعتمادی ،رواج بدبینی ،شایعه و عدم مشارکت و همکاری در برنامههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و امنیتی
کشور شده و این روند بستر مناسبی برای آشفتگی اجتماعی و تهدید امنیت داخلی خواهد بود (.)Rajabi, 2005: 102
ترس و ناامنی در طی زمان ،تأثیرات مخرب و منفی بر کیفیت زندگی دارد و منجر به مراقبت و حفاظت غیرضروری مردم از
خودشان شده و آنها را از فعالیتهای اجتماعی باز میدارد و سطح بیاعتمادی به دیگران را افزایش میدهد و در نهایت
موجب کاهش و رکود کارکردهای اقتصادی و اجتماعی جامعه میشود (.)Darbanastaneh, 2013: 106
به طور کلی ،امنیت اجتماعی به قلمروهایی از حفظ حریم فرد مربوط میشود که به نحوی در ارتباط با دیگر افراد جامعه
هستند و به نظام سیاسی و دولت مربوط میشود .این قلمروها میتوانند زبان ،نژاد ،قومیت ،اعتبار ،نقش اجتماعی ،کار ،درآمد،
رفاه ،مشارکت سیاسی ،آزادی ،اعتقاد و  ...باشند .در این میان ،احساس امنیت ،حاصل اعتماد به تعاریفی از زندگی است که
هویت و هستی انسان بر مبنای آن سامان میگیرد .احساس امنیت دارای ویژگیهایی به شرح زیر میباشد:
 احساس امنیت ذهنی است. احساس امنیت به خودی خود قابل تعریف نیست و بر مبنای بود و نبود خطر ،قابلیت تعریف میباید. احساس امنیت یك فرآیند است ،در طول زمان جریان دارد و در هر لحظه بر اساس برآورد خطر تغییر میپذیرد. این وجه امنیت (ذهنی) مهمتر از جنبه عینی آن است. احساس امنیت ضمن اطمینان به شناختها ،هستیشناختی فرد را سامان میبخشد و پایه و بنیان وجود آدمی را در می-نوردد (.)Ahmadi et al, 2014: 111-112
1

-The physiological needs
-The safety needs
3
-The belongingness and love needs
4
-The esteem needs
5
- The need for self – actualization
2
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تحقیقات در کانادا و آمریکا نشان میدهد که سرمایه اجتماعی یك شرط الزم برای شکلگیری توسعه محلهای
پایدار است؛ چرا که روابط و همبستگی درون شبکهای [محله] را بهبود بخشیده و بدین ترتیب ،دسترسی به منابع بیرونی را
بهبود میبخشد ( .)Dale and Newman,2010بر اساس تحقیقات انجام شده توسط زییرش و همکاران در سال 2005
که در کتابی تحتعنوان «زندگی در محله و سرمایه اجتماعی :الزامات سالمت »1به چاپ رسید ،این نتیجه حاصل گردید که
داشتن درک مطلوبی از محله با مفاهیمی چون اعتماد ،ایمنی و ارتباطات محلهای مرتبط است .به عکس ،داشتن احساس منفی
نسبت به بستر فیزیکی (به اندازه محیط اجتماعی) ،به وضوح تأثیر بسزایی بر شکلگیری حس مکان دارند ( Wood et al,
 .)2012میزان سرمایه اجتماعی (همبستگی اجتماعی) ،به واسطه میزان اهمیتی که مردم برای زندگی در یك مکان امن و
صمیمی قائل هستند ،منعکس میشود ( .)Litman, 2012بدون تردید میتوان گفت که از جمله دالیل شکست بسیاری از
برنامههای توسعه روستایی در ایران ،عدم توجه به مفهوم سرمایه اجتماعی در ابعاد گوناگون این برنامهها است ( Afrakhteh
..)et al, 2014: 28
مواد و روش تحقیق:
روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و نوع آن کاربردی– توسعهای است .جامعه آماری شامل تعداد  5813خانوار ساکن در 74
روستای مورد مطالعه بوده و تعداد افراد روستاها بر اساس سرشماری سال  ،1390تعداد  22947نفر میباشد ( Islamic
 .)Revolution Housing Foundation Jahrom Township, 2014حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد
 250نفر به دست آمد .نمونهگیری بر اساس طبقهبندی صورت گرفت و تعداد نمونهها بر اساس سهم جمعیتی در هر روستا
توزیع گردید که پرسشگری از آنها به صورت تصادفی به عمل آمده است .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSاز روشهای
آماری توصیفی (جداول توزیع فراوانی) و آمار استنباطی همچون آزمون خی دو ،ضریب همبستگی کندال و رگرسیون چند
متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند .متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق شامل ابعاد رضایتمندی ( 8گویه) ،ابعاد
محیط فیزیکی (شش گویه) ،تجربه جرم (سه گویه) ،ابعاد اعتماد (هشت گویه) و ابعاد ویژگیهای فردی (سن ،جنس و سواد)
به عنوان متغیرهای مستقل با استفاده از طیف لیکرت  5گزینهای مورد بررسی قرار گرفت .سعی بر آن بوده تا رابطه متغیرهای
مستقل با متغیر وابسته (احساس امنیت) در این تحقیق سنجیده شود .برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ2
استفاده شد که ضریب محاسبه شده برای این پرسشنامه برابر  ./71بود .برای بررسی روایی پرسشنامه نیز از روایی صوری
استفاده شد.
منطقهی مورد مطالعه ،یعنی شهرستان جهرم ،در نیمه جنوبی استان فارس بین  52درجه و  45دقیقه تا  53درجه 85
دقیقه طول شرقی و  28درجه و  20دقیقه تا  29درجه و  10دقیقه عرض شمالی واقع شده است ( Riahi and
 .)karaminasab, 2013: 64این شهرستان 247 ،آبادیِ دارای سکنه 19074 ،خانوار و  81886نفر جمعیت قرار دارد .این
شهرستان از سمت شمال به شهرستانهای سروستان و شیراز ،از سمت شرق به شهرستانهای فسا و زریندشت ،از سمت
جنوب به شهرستان الرستان و از سمت غرب به شهرستانهای قیر و کارزین و فیروزآباد محدود میشود .مساحت آن 5229
کیلو مترمربع و برابر  5/4درصد از کل وسعت استان فارس را در برمیگیرد ()Annabestani and Akbari, 2012: 96
(شکل شماره .)1

1-Neighborhood Life and Social Capital: the
”Ipp aaacooons oor aaa hhh
2 -Cronbach Alpha
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شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه

یافتههای تحقیق:
در جدول شماره  ،1میزان اعتماد اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه آورده شده است .بر این اساس ،باالترین میانگین
مربوط به گویه «میزان اعتماد اهالی به یکدیگر» ( 3/26درصد) میباشد .سپس گویه «چه اندازه مردم باید به مسئوالن کمك
کنند» ( 3/19درصد) ،گویه «چه اندازه اهالی یکدیگر را تحتنظر دارند؟» ( 3/11درصد) ،گویه «روستاییان تا چه اندازه در
فعالیتهای داوطلبانه داخل روستا (فعالیتهای عمرانی ,مراسم مذهبی ،فعالیتهای خیریه و  )...مشارکت میکنند؟» (3/004
درصد)» ،گویه «میزان مشارکت روستاییان در سایر فعالیتهای مدنی» ( 2/35درصد) و گویه «اتحاد و همکاری بین اهالی
روستا» ( 2/09درصد) در ردههای بعدی قرار دارند .میانگین کلی میزان اعتماد اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه 2/83
درصد میباشد.
جدول  -1میزان اعتماد اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه
زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

میانگین

خیلی زیاد

اعتماد اجتماعی
روستاییان تا چه اندازه در فعالیتهای داوطلبانه داخل روستا (فعالیت-
های عمرانی ،مراسم مذهبی ،فعالیتهای خیریه و )....مشارکت میکنند؟

7/6

18

40/8

33/6

3/004

میزان اعتماد اهالی به یکدیگر

3/2

16/8

30/4

49/6

3/26

چه اندازه مردم باید به مسئوالن کمك کنند

6/4

14

33/2

46/4

3/19

11/2

44

28/4

12/8

2/35

5/2

16/4

40

38/4

3/11

19/6

34/4

21/2

14/4

2/09

میزان مشارکت روستاییان در سایر فعالیتهای مدنی

3/6

چه اندازه اهالی یکدیگر را تحتنظر دارند؟
اتحاد و همکاری بین اهالی روستا

10/4
منبع :یافته های تحقیق.1393 ،

برای بررسی رابطه میان احساس امنیت و میزان اعتماد اجتماعی از آزمون همبستگی کندال استفاده شده است .نتایج
جدول شماره  2نشان میدهد که با توجه به ضریب همبستگی  ./214و سطح معنیداری  ./000که از سطح  ./05کمتر می-
باشد ،بین دو متغیر فوق رابطه معنیداری وجود دارد.
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جدول  -2رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت
احساس امنیت
اعتماد

آزمون همبستگی کندال

./214

ضریب همبستگی

./000

سطح معنیداری

250

تعداد

منبع :یافته های تحقیق.1393 ،

با توجه به جدول شماره  3مشخص میشود که  19درصد پاسخگویان بیان داشتهاند که در روستا کالهبرداری وجود دارد؛
در حالیکه  81درصد ،کالهبرداری ،در روستای محل زندگی خود مشاهده نکردهاند 75 .درصد پاسخگویان اظهار داشتهاند که
در روستای محل زندگی آنها سابقه چك بالمحل و برگشتی وجود ندارد؛  25درصد هم معتقدند که در روستای محل زندگی-
شان ،سابقه چك بالمحل و برگشتی را مشاهده کردهاند 72 .درصد پاسخگویان بیان داشتهاند که در روستاهای محل زندگی-
شان سابقه میزان سرقت وجود ندارد.
جدول -3درصد تجربه مستقیم جرم
تجربه جرم

بلی

خیر

کالهبرداری

19

81

چك بالمحل و برگشتی

25

75

میزان سرقت

28

72

منبع :یافته های تحقیق.1393 ،

برای برر سی رابطه میان عامل تجربه جرم و میزان احساس امنیت از آزمون خی دو استفاده شده است .نتایج جدول  4نشان
میدهد با توجه به معنیداری که از  0/05بیشتر میباشد ()0/145؛ میتوان گفت اختالف معنیداری بین فراوانی های مشاهده
شده و فراوانی های مورد انتظار وجود ندارد .ب نابراین تفاوتی در احساس امنیت در بین کسانی که تجربه مستقیم جرم را داشته-
اند؛ با افرادی که تجربه نکردهاند ،وجود ندارد.
جدول  -4رابطه بین تجربه جرم و احساس امنیت
سطح معنیداری

درجه آزادی

ضریب همبستگی

آزمون همبستگی

./145

4

6/825

خی دو

منبع :یافته های تحقیق.1393 ،

به منظور بررسی محیط فیزیکی از متغیر میزان روشنایی در شب استفاده کردهایم .همچنین ،برای بررسی رابطه دو متغیر
رضایت از روشنایی معابر در روستاها و میزان احساس امنیت از آزمون همبستگی کندال استفاده کردیم .نتایج آزمون
همبستگی نشان میدهد با توجه به ضریب همبستگی  0/112و سطح معنیداری  0/000که کمتر از  0/05میباشد ،بین دو
متغیر فوق رابطه وجود دارد .بدین معنی که با افزایش میزان رضایت از روشنایی معابر میزان احساس امنیت در پاسخگویان نیز
افزایش مییابد( .جدول شماره .)5
جدول  -5رابطه میزان رضایت از روشنایی معابر و احساس امنیت
احساس امنیت
روشنایی

آزمون همبستگی کندال

./112

ضریب همبستگی

./000

سطح معنیداری

250

تعداد

 -* Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).منبع :یافته های تحقیق.1393 ،
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به منظور بررسی رابطه میزان رضایت از پلیس و میزان احساس امنیت از آزمون همبستگی کندال استفاده گردید .همان-
طور که در جدول  6مشاهده میشود ،ضریب همبستگی دو متغیر 0/165 ،بوده و سطح معنیداری  0/000بوده که از 0/01
کمتر است .بنابراین ،بین دو متغیر فوق رابطه معنیداری وجود دارد .بدین معنی که هر چه رضایت روستاییان از پلیس افزایش
یابد ،میزان احساس امنیت نیز افزایش مییابد.
جدول  -6رابطه میان احساس امنیت و رضایت از پلیس
احساس امنیت

آزمون همبستگی کندال

رضایت
./165

ضریب همبستگی

./000

سطح معنیداری

250

تعداد

 -** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).منبع :یافته های تحقیق.1393 ،

در مطالعه حاضر ،متعیرهای تجربه جرم ،اعتماد ،محیط فیزیکی ،رضایتمندی و متغیرهای زمینهای (سن ،جنس ،سواد) به
عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدهاند که سعی بر آن بوده تا رابطه آنها با متغیر وابسته (احساس امنیت) سنجیده
شود .اگر بخواهیم رابطه خطی موجود بین متغیر مستقل تحقیق را با متغیر وابسته مطالعه نماییم ،از روش تحلیل رگرسیون
استفاده میکنیم .در این روش ،به مطالعه تأثیر متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته میپردازیم و به تبیین واریانس
متغیروابسته کمك مینماید.
با توجه به جدول شماره  ،7مقدار ضریب همبستگی ) )Rبین متغیرها  0/706میباشد که نشان میدهد بین مجموعه
متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته همبستگی نسبتا قوی وجود دارد؛ اما مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ( )R2adjکه برابر با
 ./47بوده که  ./47درصد از کل تغییرات میزان اعتماد اجتماعی در بین پاسخگویان وابسته به متغیر مستقل ذکر شده میباشد.
جدول  -7رگرسیون چند متغیره احساس امنیت
خطای استاندارد تخمین زده شده

ضریب تعیین چندگانه ()R2

1/029

./470

ضریب همبستگی چندگانه ()R
(a)./706

منبع :یافته های تحقیق.1393 ،

همانطور که جدول شماره  8نشان میدهد ،تأثیر متغیرهای محیط فیزیکی ،اعتماد ،رضایتمندی بر احساس امنیت معنی-
دار است و تأثیر متغیرهای جنسیت ،تحصیالت ،تجربه جرم و سن معنیدار نیست .متغیرهای رضایتمندی با ضریب رگرسیونی
 0/758و اعتماد با ضریب رگرسیونی  0/283بیشترین تأثیر را روی متغیر احساس امنیت دارند و متغیر محیط فیزیکی با
ضریب رگرسیونی  ./197در رتبه بعدی قرار دارند .در مورد روابط این متغیرها نتیجه را میتوان بدین شکل تفسیر نمود که به
ازای افزایش یك انحراف استاندارد در متغیر رضایتمندی ،میزان احساس امنیت فرد  0/758انحراف استاندارد افزایش خواهد
یافت و افزایش یك انحراف استاندارد در متغیر اعتماد  0/283انحراف استاندارد افزایش میزان احساس امنیت را به دنبال
خواهد داشت.
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جدول  -8ضرایب تأثیرگذاری ابعاد هفتگانه بر احساس امنیت
معناداری

آماره t

./000

4/987

./000

-3/626

ضرایب استاندارد

ضرایب خام
انحراف معیار

B

متغیرها

./405

2/021

-./283

./106

-./386

اعتماد

./000

9/776

./758

./086

./840

رضایتمندی

./018

2/395

./197

./103

./247

محیط فیزیکی

./365

-./909

-./065

./099

-./090

تجربه جرم

./053

-1/948

-./180

./116

-./227

سن

./059

1/903

./195

./118

./225

جنس

./240

-1/181

-./093

./103

-./121

سواد

ضریب بتا
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نتیجهگیری:
در مطالعه حاضر ،به ارزیابی عوامل مؤثر بر احساس امنیت در مناطق روستایی بخش مرکزی -شهرستان جهرم پرداخته
شد .بر این اساس ،تجربه جرم ،اعتماد ،محیط فیزیکی ،رضایتمندی و متغیرهای زمینهای (سن ،جنس ،سواد) به عنوان
متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند که سعی بر آن بوده تا رابطه آن را با متغیر وابسته (احساس امنیت) در این تحقیق
سنجیده شود .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان میدهد که مقدار ضریب همبستگی ( )Rبین متغیرها  0/706بوده و بین
مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته همبستگی نسبتاً قوی وجود دارد؛ اما مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ( )R2adjکه
برابر با  0/47است ،بیانگر این است که  . /47درصد از کل تغییرات میزان اعتماد اجتماعی در بین پاسخگویان وابسته به متغیر
مستقل ذکر شده میباشد .تأ ثیر متغیرهای محیط فیزیکی ،اعتماد ،رضایتمندی بر احساس امنیت معنیدار است و تأثیر
متغیرهای جنسیت ،تحصیالت ،تجربه جرم و سن معنیدار نیست .متغیرهای رضایتمندی با ضریب رگرسیونی  0/758و اعتماد
با ضریب رگرسیونی  0/283بیشترین تأثیر را روی متغیر احساس امنیت دارند و متغیر محیط فیزیکی با ضریب رگرسیونی
 ./197در رتبه بعدی قرار دارند .در مورد روابط این متغیرها میتوان عنوان کرد که به ازای افزایش یك انحراف استاندارد در
متغیر رضایتمندی ،میزان احساس امنیت فرد  0/758انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت و افزایش یك انحراف استاندارد در
متغیر اعتماد  0/283انحراف استاندارد افزایش میزان احساس امنیت را به دنبال خواهد داشت .نتایج حاصل از آزمون
همبستگی کندال نشان داد که بین دو متغیر احساس امنیت و میزان اعتماد اجتماعی رابطه معنیداری وجود دارد .همچنین ،با
افزایش میزان رضایت از روشنایی معابر ،میزان احساس امنیت در روستاها نیز افزایش مییابد .بعالوه ،با بررسی رابطه میزان
رضایت از پلیس و میزان احساس امنیت ،معلوم گردید ضریب همبستگی دو متغیر 0/165 ،میباشد و سطح معنیداری 0/000
بوده؛ بنابراین بین دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد .بدین معنی که هر چه رضایت پاسخگویان از رضایت از پلیس افزایش
یابد ،میزان احساس امنیت نیز افزایش مییابد .نهایت ًا اینکه؛ برای بررسی رابطه میان عامل تجربه جرم و میزان احساس امنیت
از آزمون خی دو استفاده گردید .با توجه به میانگین تجربه جرم و سطح معنیداری که از  0/05بیشتر میباشد ،تفاوتی در
احساس امنیت در بین کسانی که تجربه مستقیم جرم را داشتهاند با افرادی که تجربه نکردهاند ،وجود ندارد .میتوان گفت که
امنیت ،پیش زمینه یك اجتماع سالم و احساس امنیت بسترساز توسعه جوامع انسانی است و سعادت یك اجتماع در گرو حفظ
و بقای امنیت و احساس ناشی از آن است .احساس امنیت ،آرامش و آسودگی خاطری است که توجه به ابعاد مختلف آن می -
تواند ارتباطات و سرمایه ی اجتماعی عظیمی که خود عاملی برای ثبات ،آرامش و لذت از فضاهای روستایی است را به وجود
آورد؛ به طور کلی ،میتوان نتیجه گرفت که احساس امنیت در محدوده مورد مطالعه در سطح باالیی قرار دارد.
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