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چکیده
امنیت مفهومی چند بعدی و پیچیده است که برای داشتن یک جامعه پویا و سالم ،دستیابی به سطح قابل قبولی از آن ،از الزامات
اساسی است .یکی از مهمترین ابعاد امنیت ،احساس امنیت شهروندان در برابر سرقت است .در سکونتگاههای روستایی بخش مرکزی
شهرستان روانسر ،طی چند سال اخیر تاکنون ،سرقت احشام ،محصوالت زراعی و ماشینآالت کشاوری و  ،...دارای رشد چشمگیری بوده
است .بهطوریکه چندین خانوار به علت سرقت ،مقدار قابل توجهی از سرمایههای خود را از دست داده و تعداد قابل توجهی به اجبار منابع
معیشتی خود را فروخته و یا اقدام به مهاجرت از روستاها نمودهاند .هدف از پژوهش حاضر ،که از نوع تحقیقات توصیفی ـ تحلیلی میباشد،
بررسی وضعیت احساس امنیت در برابر سرقت و شناسایی تعیینکنندههای آن در سکونتگاههای روستایی واقع در بخش مرکزی شهرستان
روانسر میباشد .جامعه آماری پژوهش را کلیه سرپرستان خانوار روستایی بخش مذکور تشکیل میدهد و با توجه به محدودیتهای مالی و
زمانی ،محققان قادر به بررسی نظرات کلیه سرپرستان خانوار روستایی نبوده و با استفاده از جدول بارتلت و همکاران 200 ،نفر را به عنوان
نمونه آماری در نظر گرفتهاند .ابزار اصلی پژوهش جهت گرداوری دادهها ،پرسشنامه محققساخته بود که روایی و پایایی آن با رعایت اصول
علمی ،به تأیید نهایی رسیده است .نتایج نشان داد :شایعترین نوع سرقت در روستاهای بخش مرکزی شهرستان روانسر ،سرقت احشام و
سرقت ماشینآالت و ادوات کشاورزی بوده و میانگین محاسبه شده برای احساس امنیت  2/63میباشد که نشاندهنده وضعیت نامناسب
احساس امنیت در محدوده مطالعاتی میباشد .نتایج مدل نهایی برازش شده رگرسیون چند متغیر نشان داد چهار متغیر مرتبط با احساس
امنیت روستاییان بخش مرکزی شهرستان روانسر ،توانستهاند  57درصد واریانس متغیر وابسته پژوهش را تبیین نمایند .متغیرهای
شناسایی شده به ترتیب میزان بیشترین ضرایب رگرسیونی استاندارد شده آنها عبارتاند از :فاصله تا مراکز امنیتی ( ،)-0/321فاصله از
جاده اصلی ( ،)0/278سرمایه اجتماعی ( )0/273و مالکیت منابع سرمایهای ( .)-0/152دقت در نوع و میزان اثر متغیرهای فوق ،میتواند
ابزار مناسبی برای حل مسأله احساس امنیت در محدوده مورد مطالعه باشد.
واژههای کلیدی :توسعه روستایی ،امنیت ،احساس امنیت ،سرقت ،شهرستان روانسر.
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بیان مسأله:
یکی از مفاهیم مهم در دنیای امروز و در بسیاری از مباحث سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،موضوع و مفهوم امنیت
است .امنیت یکی از نیازهای اساسی انسان است که زمینه خالقیت ،فعالیت ،رشد و بالندگی را برای افراد یک جامعه بهوجود
میآورد و سبب بقای هر فردی در جامعه در سطوح مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و زیستی میشود و با نبود
آن ،آرامش خاطر انسان از بین رفته و نگرانی و اضطراب جای آن را میگیرد ( .)Jamini and komasi, 2016: 34امنیت یکی از
دالیل یکجانشینی و تشکیل اجتماعات به شمار میرود و همزمان با گسترش اجتماعات و تعامالت اجتماعی ،روابط متعددی در
عرصههای گوناگون (سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و  )...شکل گرفته و امنیت را به گونهای دیگر تحت شعاع قرار داده
است ( .)Darbanastane et al, 2013: 106بهطور کلی ،امنیت را میتوان به مفهوم مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون
رضایت و در مورد افراد ،به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ ،بیماری ،فقر و
حوداث غیرمترقبه و در مجموع ،هر عاملی که آرامش انسان را از بین میبرد؛ تعریف نمود ( .)Doenges, 2000: 597در مقابل
مبحث امنیت ،مبحث ناامنی قرار میگیرد .ناامنی مکانها و فضاهای عمومی ،نشاط و سالمتی را در زندگی روزمره مختل می-
کند و با ایجاد مانع بر سر راه رشد فرهنگی و مشارکت عمومی ،هزینههای زیادی را بر جامعه تحمیل مینماید ( Carmona et
 .)al, 2002: 119ترس و ناامنی طی زمان ،تأثیرات مخرب و منفی بر کیفیت زندگی دارد و منجر به مراقبت و محافظت
غیرضروری مردم از خودشان شده و آنها را از فعالیتهای اجتماعی باز میدارد و سطح بیاعتمادی به دیگران را افزایش می-
دهد و در نهایت موجب کاهش و رکود کارکردهای اقتصادی و اجتماعی جامعه میشود ( .)Doenges, 2000: 579با توجه به
مطالب فوق ،میتوان چنین عنوان کرد که دستیابی جوامع شهری و روستایی به اهداف مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
 ..خود ،در گرو تأمین امنیت آنهاست .سکونتگاههای روستایی به عنوان یک موقعیت زیستی ،که نقش قابل توجهی را در
تأمین مواد اولیه و به ویژه مواد غذایی سایر اقشار جامعه بهویژه جوامع شهری ایفا مینمایند ،در صورتی قادر به ایفای
کارکردهای ویژه خود خواهد بود که امنیت در نزد ساکنان آن در حد قابل قبولی ارزیابی شود.
شواهد نشان میدهد در سالهای اخیر ،در سکونتگاههای روستایی شهرستان روانسر ،چندین فقره سرقت اموال روستاییان
بهویژه در زمینه سرقت احشام ،محصوالت زراعی ،وسایل داخل منازل ،ادوات و ماشینآالت کشاورزی ،اتفاق افتاده و در
مواردی ،سرقت در ارتباط با تأسیسات عمومی روستاها به ویژه تأسیسات برق ،مخابرات ،سیستمهای آبرسانی به روستا رخ داده
است .تکرار این حوادث منجر شکلگیری نوعی احساس ناامنی در میان روستاییان شده که در نحوه فعالیت و کارکرد روستاها و
همچنین میل به سکونت در روستاها تأثیرات منفی را برجای گذاشته است .در مجموع با توجه به اهمیت قابل توجه احساس
امنیت بر آسایش عمومی ،رفاه و نحوه فعالیت روستاییان و همچنین تأثیر احساس امنیت بر شاخصهای پایداری جمعیت
روستاییان ،تأمین امنیت و به نوعی تقویت احساس امنیت در میان قشر تالشگر روستایی ،از الزاماتی است که باید مورد توجه
ویژه قرار گیرد .با توجه به اینکه مناسبترین شیوه برای کشف وضعیت احساس امنیت ،پرسیدن ادراک مردم از احساس امنیت
آنها است ( ،)Lee, 2008: 1208بهبود وضعیت احساس امنیت روستاییان در گرو این است که ضمن بررسی وضعیت کلی
احساس امنیت در میان روستاییان ،عوامل مؤثر و به عبارتی دیگر ،تعیینکنندههای احساس امنیت روستاییان شناسایی شوند.
زیرا در صورت تحقق این امر ،ضمن ارائه یک ارزیابی کلی از احساس امنیت ،عوامل مثبت و منفی اثرگذار بر احساس امنیت
روستاییان شهرستان روانسر ،شناسایی میشود و بستر شناختی و علمی مناسبی در راستای تقویت احساس امنیت روستاییان
محدوده مورد مطالعه دیگر سکونتگاههای روستایی مشابه فراهم میآید .با توجه به مطالب فوق ،سؤاالتی که محققان در
پژوهش حاضر به دنبال بررسی آن هستند عبارتاند از:
•

وضعیت کلی احساس امنیت در برابر سرقت در میان روستاییان شهرستان روانسر به چه صورت است؟

•

عوامل مرتبط با احساس امنیت در برابر سرقت در میان روستاییان شهرستان روانسر کدامند؟

•

چه عواملی بیشترین تأثیر را بر احساس امنیت در برابر سرقت در میان روستاییان شهرستان روانسر برجای می-
گذارند؟
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پیشینهی نظری پژوهش:
بر اساس فرهنگ لغت فارسی معین ،امنیت به معنی ایمن شدن و در امان بودن است ( .)Moiin, 2002: 352در تعاریفی
دیگر ،امنیت به معنی ایمنی ،آرامش و آسودگی و مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بر خالف رضایت است .امنیت منوط به
رهایی نسبی از تهدید و بهرهگیری از فرصتها است و به دفاع یا حفاظت از خود ،خانواده ،دوستان و اموال گفته میشود
( .)Poorahmad et al, 2012: 3احساس امنیت از مفاهیم مرتبط با واژه امنیت است که در مقابل آن ،احساس ناامنی قرار دارد.
احساس امنیت به یک تجربه (احساس) فردی اطالق میشود که تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است .در یک تعریف
ساده ،احساس امنیت به معنای داشتن اعتماد بهنفس و سازگاری تعریف شده است ( .)Persson et al, 2012: 697در تعریفی
دیگر ،احساس امنیت فرآیند روانی ـ اجتماعی است که صرفاً بر افراد تحمیل نمیشود؛ بلکه اکثر افراد جامعه بر اساس نیازها،
عالئق ،خواستهها و توانمندیهای شخصیتی و روانی خود در ایجاد و از بین بردن آن نقش اساسی دارند (.)Bayat, 2009: 32
بهطور کلی ،احساس امنیت یک اصل اساسی و مهم است که افراد برای آشکار کردن تواناییهای خود طی امور روزمره و در
محل سکونت و کار خود به آن نیاز مبرمی دارند .محققان عنوان کردهاند که احساس امنیت در کیفیت زندگی و سالمت
عمومی ساکنان یک جامعه دارای تأثیر قابل توجهی است ( .)Krevers and Milberg, 2014: 4از اینرو ،برای بهبود و باال بردن
احساس امنیت در بین افراد ،تأمین امکانات و ملزومات آن امری ضروری و مهم بهنظر میرسد (.)Milberg et al, 2014: 45
نکتهای که بایستی به آن توجه شود این است که افراد مختلف با توجه به تنوع محیط پیرامون ،بینش متفاوتی از مقولهی
احساس امنیت داشته و احساس امنیت را با توجه به نظام اقتصادی ،نظام سالمت و تجربههای فردی ناامنی ،متغیر دانسته و
دلهرهی ناشی از احساس ناامنی را بیشتر از الیههای عینی و واقعی ناامنی و وقوع جرم ،در اذهان دارند (.)Lindstrom, 2008: 1
بهعبارتی دیگر ،نقش و اهمیت وجود احساس امنیت در بین افراد جامعه در بعد ذهنی در کنار وجود امنیت در بعد عینی است
و به همین دلیل ،برخی از کارشناسان احساس امنیت را مقدم بر وجود عینی امنیت معرفی میکنند ( Sarokhan. and
 .)Hashemnezhad, 2012: 83بنابراین ،ارتقای احساس امنیت و بهویژه بعد ذهنی احساس امنیت در بین اقشار مختلف جامعه
از جمله روستاییان از درجه اهمیت باالیی برخوردار است ( .)Rezaei rad and et al, 2007: 502زیرا ،امنیت نداشتن روستاییان
در فضای روستایی ،مشارکت کامل آنها را در اجتماع محدود میکند و عالوهبر آسیبهای روانی بر فرد ،خانواده و جامعه را نیز
متأثر خواهد کرد ( .)Day, et al, 2003: 311محققان معتقدند که فراهم کردن بسترهای الزم جهت دستیابی به احساس
امنیت برای کلیه روستاییان در کلیه طبقات سنی و گروههای جنسی از الزاماتی است که باید مورد توجه برنامهریزان و
مسئوالن قرار گیرد (.)Tabrizia and Madanipour, 2006: 935
بهطور کلی عومل متعددی بر روی بروز جرایم و بهوجود آوردن احساس ناامنی تأثیرگذار هستند .یکی از اصلیترین علل
بروز جرایم و نابسامانیهای در مکانها مختلف ،یکدست نبودن جوامع به لحاظ ویژگیهای قومی ،نژادی ،زبانی و یا مذهبی
است .این تفاوتها و در تقابل قرار گرفتن این گتوهای نژادی ،زبانی یا مذهبی و احساس وجود تبعیض بین آنها زمینههای
بروز جرایم را فراهم میکند ( .)Madriz, 1997: 45تراکم جمعیت از دیگر عوامل مؤثر بر افزایش جرم و ناهنجاری و به تبع آن
از بین رفتن و یا کاهش احساس امنیت اجتماعی است .در مناطقی که تراکم و ازدحام جمعیت باالست زمینه انواع جرایم
همچون جیببری ،کیفقاپی و نظایر آنها فراهم میآید .مناطق مرکزی شهر ،رستورانهای شلوغ و یا ایستگاههای مترو از این
دستهاند .این مکانهای پرتراکم باعث میشوند که به مردم احساس امنیت کمتری به هنگام حضور در رفت و آمدهای شهری
دست دهد (  .)Ziari et al, 2013: 145توجه به احساس امنیت روستاییان ،با توجه به ایفای نقش تکاملی خود در جوامع بشری
از گذشته دور تاکنون ،از اهمیت ویژهای برخودار است .در یک عبارت میتوان چنین عنوان کرد که احساس امنیت روستاییان
زمینهساز احساس امنیت در جوامع امروزی است (.)Estes, 2004: 10-11
در ارتباط با موضوع احساس امنیت در کشورمان تاکنون تحقیقات زیادی صورت گرفته است .عمده مطالعات انجام شده در
این زمینه ،بیشتر به لحاظ جغرافیایی در شهرها و بر اساس جنسیت بر روی زنان انجام گرفته و متأسفانه مطالعات اندکی در
زمینه احساس امنیت و یا امنیت روستاییان انجام گرفته است .بهطوریکه در این زمینه همانند بسیاری از زمینههای علمی
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دیگر ،جوامع روستایی مورد بیتوجهی محققان و نهادها و سازمانهای مربوطه قرار گرفتهاند .در رابطه با احساس امنیت
تحقیقات انجام گرفته توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سال  1379نشان داد احساس امنیت در بین زنان بیشتر از
مردان ،در بین متأهلین بیشتر از مجردین ،در بین افراد شاغل بیشتر از بیکاران و در بین افرادی با سطح تحصیالت پایین،
بیشتر از افراد تحصیل کرده بوده است (.)Sarokhan. and Hashemnezhad, 2012
 )2006( Modiriدر مطالعهای به تأثیر وقوع جرم و خشونت در کاهش احساس امنیت در نواحی شهری پرداخته است.
نتایج پژوهش او نشان داد نقش جرم در کاهش احساس امنیت بیش از خشونت است .نتایج پژوهش علیخواه و نجیبی ()1385
در مورد ترس زنان از جرم در فضای شهری مناطق  22گانه شهر تهران نشان داد حدود نیمی از زنان پاسخگو هنگام رفت و
آمد در فضاهای شهری احساس امنیت ندارند .همچنین ،نتایج نشان داد سطح تحصیالت و درآمد از عوامل مؤثر بر احساس
امنیت زنان هستند .نتایج پژوهش  ،)2009( Pourjafar et alنشان داد وقوع جرم در فضای شهری تأثیر بسزایی را در کاهش
احساس امنیت شهروندان داشته است )2009( Samara .به نقل از مازلو در طبقهبندی هرم نیازهای اساسی انسان ،نیاز به
ایمنی را در طبقهی دوم سلسله مراتب نیازها رتبهبندی نموده و امنیت را شامل امنیت شخصی در برابر جرائم ،امنیت مالی و
شغلی ،بهداشت و سالم بودن ،امنیت در برابر حوادث و ...قرار داده است )2006( Golzari .به نقل از کارن هورنای نیز برای نیاز
به امنیت ،بیش از نیاز به برخی نیازهای فیزیولوژیکی اساسی ،اهمیت قائل شده است ،به تعبیری آنچه در تعیین شخصیت نقش
اساسی دارد ،نیاز به ایمنی است که منظور او از آن ،داشتن امنیت و رهایی از ترس است .نتایج پژوهش Mazlum Khorasani
 ،)2011( and Esmaeeliدر مطالعهای با هدف بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر مشهد در سال 1385-86
و عوامل مؤثر بر آن ،نشان داد :میانگین محاسبه شده احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر مشهد  2/6بوده و کمتر از حد
متوسط میباشد .همچنین ،نتایج نشان داد استفاده از وسایل ارتباط جمعی ،تحصیالت و تأهل از مهمترین عامل مؤثر در
ارتقای احساس امنیت اجتماعی زنان بوده است و متغیر سن دارای رابطه معنیداری با احساس امنیت اجتماعی نبوده است.
همچنین ،نتایج پژوهش  )2011( Ahmad. and Esmaeliدر پژوهشی با عنوان سنجش احساس امنیت مبتنی بر عوامل
چندبعدی و میان رشتهای در شهر مشهد ،به نتایج مشابهی با تحقیق فوق دست یافتتد ،با این تفاوت که میانگین احساس
امنیت اجتماعی در این مطالعه  2/4اعالم شده است.
نتایج پژوهش  ،)2011( Goliبا هدف بررسی امنیت در فضاهای عمومی که به صورت موردی در پارک آزادی شهر شیراز
انجام گرفته است نشان داد عوامل محیطی مانند کاربری اراضی ،تنوع کاربریهای پیرامون پارک و ساعتهای فعالیت آنها و
مجاورت مکانی کاربریها با افزایش احساس امنیت رابطه معناداری داشته و عوامل شخصی مانند سن ،تحصیالت ،اشتغال و
مهاجرت تأثیر معناداری را بر میزان احساس امنیت نداشته است .نتایج پژوهش  ،)2013( Darbanastane et alبا هدف تحلیل
فضایی و پهنهبندی احساس امنیت روستاییان شهرستان شیروان و چرداول نشان داد وضعیت احساس امنیت با میانگین ،2/46
پایینتر از حد متوسط میباشد .همچنین ،نتایج پژوهش نشان داد متغیرهای عملکرد پلیس ،سرمایه اجتماعی ،اجرای طرح
هادی ،کیفیت روشنایی معابر ،جمعیت روستا ،فاصله روستا تا جاده اصلی ،عملکرد رسانهها و تجهیزات ارتباطی روستایی از
عوامل مثر بر احساس امنیت روستاییان شهرستان شیروان و چرداول هستند )2016( Bazrafshan and Roosta .در پژوهشی
عوامل موثر بر احساس امنیت در روستاهای بخش مرکزی شهرستان جهرم را بررسی کردهاند .در این پژوهش با وجود اینکه
احساس امنیت یک شاخص بسیار گسترده و وسیع میباشد ،با استفاده از سه گویه (تجربه کالهبرداری ،چک بالمحل و برگشتی
و سرقت) مورد بررسی قرار گرفته و تا حدودی سطحی بررسی شده است .با این وجود نتایج پژوهش نشان داد سطح احساس
امنیت در محدوده مطالعاتی در وضعیت مناسبی قرار دارد و متغیرهای اعتماد ،رضایتمندی و محیط فیزیکی از عوامل موثر بر
احساس امنیت در محدوده مورد مطالعه هستند و متغیرهای سن ،جنس ،سواد و وقوع جرم ،دارای تأثیر معنیداری بر متغیر
وابسته پژوهش نبودهاند ،)2013( Ghazanfari & Sajadpour .در پژوهشی با هدف بررسی احساس امنیت اجتماعی دختران
در دانشگاه آزاد خرمآباد در ایران نشان دادند که محل سکونت ،طبقه اجتماعی ،نحوه برخورد والدین از عوامل موثر بر احساس
امنیت اجتماعی در بین جامعه مورد مطالعه میباشند.
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مروری بر مبانی و سوابق پژوهش نشان میدهد ،احساس امنیت در اغلب مطالعات در وضعیت مناسبی نبوده و با توجه به
ویژگیهای مختلف جوامع مورد مطالعه ،عوامل مختلفی روی احساس امنیت تأثیرگذار بودهاند .با این وجود ،با توجه به جایگاه
ویژه احساس امنیت در توسعه جوامع روستایی ،در زمینه موضوع پژوهش ،حداقل در جوامع روستایی کشورمان خأل مطالعاتی
وسیعی وجود داشته و این مهم ،ارزش پژوهش حاضر را دوچندان مینماید .الزم به ذکر است با توجه به وسعت مسأله احساس
امنیت که میتواند دارای ابعاد مختلفی از جمله احساس امنیت شغلی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،جانی ،مالی ،غذایی ،و ،...
باشد .منظور از احساس امنیت در پژوهش حاضر ،احساس امنیت در برابر جرایم و بهویژه سرقت میباشد.
سرقت ،یکی از قدیمیترین جرایم علیه اموال و مالکیت ،که شاید از همان پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب
مییافته و معموالً مجازاتهای سختی برای مرتکبان آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیشبینی شده است .برخالف
کالهبرداری و خیانت در امانت ،قانونگذار جرم سرقت را به صراحت تعریف کرده است .ماده  7قانون مجازات اسالمی در
تعریف سرقت اظهارمیکند «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بهطور پنهانی ( ;Mimohamadsadeghi, 2009: 203
 .)Jamini and Komasi, 2016: 32بهطور کلی سرقت میتواند در ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گیرد و در پژوهش حاضر ،با
توجه به ویژگیهای محدوده مورد مطالعه ،جهت ارزیابی احساس امنیت روستاییان در برابر سرقت ،در شکل شماره  ،1نمایش
داده شده است.
عوامل مؤثر بر احساس امنیت
روستاییان
سن
جنس
سرمایه اجتماعی
فاصله تا جاده اصلی ،مراکز امنیتی ،شهر
درآمد
روشنایی معابر
عملکرد نیروهای امنیتی
مالکیت منابع سرمایهای
دسترسی به اینترنت
تحصیالت
شغل

احساس امنیت
در برابر سرقت

انواع سرقت در سکونتگاههای روستایی
سرقت اسباب و اثاثیه منازل و تجهیزات شخصی
روستاییان
سرقت اموال دولتی روستاییان
سرقت احشام
سرقت ادوات و ماشینآالت کشاورزی
سرقت محصوالت زراعی
سرقت در کارگاهها و تأسیسات صنعتی ـ تولیدی
سرقت در اماکن مقدس و مذهبی
سرقت آثار باستانی و تاریخی

شکل  -1ارزیابی احساس امنیت روستایی -منبع :یافتههای تحقیق.1395 ،

روش تحقیق:
هدف از پژوهش حاضر که به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش از نوع تحقیقات توصیفی ـ تحلیلی
است ،بررسی وضعیت احساس امنیت و شناسایی تعیینکننده های آن در میان روستاییان بخش مرکزی شهرستان روانسر واقع
در استان کرمانشاه است .جامعه آماری پژوهش را کلیه سرپرسان خانوار روستایی بخش مرکزی شهرستان روانسر ()N =4633
تشکیل میدهد .با توجه به محدودیتهای مالی و زمانی پیش رو ،محققان قادر به سرشماری و بررسی نظرات کلیه ساکنان
روستایی نشده و با استناد به جدول )( (Bartlett et al, 2001که یکی از روشهای متداول برآورد حجم نمونه است) 200 ،نفر از
سرپرستان خانوار روستایی بخش مرکزی شهرستان روانسر را بهعنوان نمونه آماری برآورد کردهاند .ابزار اصلی پژوهش جهت
گردآوری دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با کسب نظرات کارشناسان مربوطه و اساتید دانشگاهی به تأیید
رسیده است .جهت بررسی پایایی ابزار مورد استفاده ،از پیش آزمون استفاده شد .به این صورت که محققان تعداد  30نسخه از
پرسشنامهها را در روستای قوریقلعه (واقع در بخش شاهو :شهرستان روانسر) تکمیل کردهاند .ضریب آلفای کرونباخ محاسبه
شده برای بخشهای مختلف پرسشنامه ،نشاندهنده پایا بودن ابزار مورد استفاده بود( .جدول شماره  .)1الزم به ذکر است که
پرسشنامه مذکور در سه بخش اصلی طراحی گردید .بخش اول پرسشنامه به ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان (سن،
جنس ،شغل ،مالکیت منابع سرمایهای (زمین زراعی ،باغ ،ماشین آالت کشاورزی و  ،)...دسترسی به اینترنت ،درآمد و  ،)...که
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جزو متغیرهای مستقل پژوهش نیز هستند ،اختصاص داشت .بخش دوم پرسشنامه در ارتباط با گروه دیگری از متغیرهای
مستقل پژوهش (مانند سرمایه اجتماعی ،رضایتمندی از عملکرد نیروهای امنیتی ،رضایت از وضعیت روشنایی معابر روستایی و
 )...بود که در قالب طیف  5قسمتی لیکرت ( =1بسیار کم =2 ،کم =3 ،متوسط =4 ،زیاد =5 ،بسیار زیاد) طراحی شده بود.
بخش سوم پرسشنامه به شاخصهای  8گانه احساس امنیت در برابر سرقت اختصاص داشت که همانند بخش قبل در قالب
طیف  5قسمتی لیکرت طراحی شده بود.
جدول  -1شاخصها ،تعداد متغیرها و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای بخشهای مختلف پرسشنامه
-----

تعداد
متغیر

آلفای
کرونباخ

برخی از متغیرهای مستقل پژوهش

تعداد
متغیر

آلفای
کرونباخ

سرقت محصوالت زراعی

5

0/894

سرمایه اجتماعی

10

0/818

سرقت در کارگاهها و تأسیسات صنعتی ـ تولیدی

4

0/879

رضایت از روشنایی معابر

3

0/795

سرقت اموال دولتی روستاییان

3

0/843

رضایت از عملکرد نیروهای امنیتی

5

0/736

فاصله (جاده اصلی ،مراکز امنیتی ،شهر)

9

0/765

سرقت احشام

4

0/865

سرقت ادوات و ماشینآالت کشاورزی

4

0/881

سرقت در اماکن مقدس و مذهبی

3

0/822

سرقت آثار باستانی و تاریخی

4

0/817

سرقت اسباب و اثاثیه منازل و تجهیزات شخصی روستاییان

3

0/856

منبع :یافتههای تحقیق.1395 ،

جهت توزیع پرسشنامهها در محدوده مورد مطالعه ،با توجه به بنیانهای جغرافیایی (فاصله ،جمعیت ،معیشت ،شرایط
توپوگرافی و  ،)...روستاها ی بخش مرکزی شهرستان روانسر در دو گروه دشتی و پایکوهی طبقهبندی شدهاند و در ادامه با
استفاده از اصل تسهیم به نسبت ،پرسشنامهها در میان سرپرستان خانوار روستایی ( 12روستا =  7روستای دشتی و  4روستای
ال تصادفی توزیع گردید( .جدول شماره  .)2جهت تجزیه و تحلیل دادههای میدانی گردآوری شده از
کوهپایهای) به صورت کام ً
جدول توزیع فراوانی ،آزمون مقایسه میانگین ،ضریاب همبستی اسپیرمن و پیرسون و رگرسیون چند متغیره در محیط نرمافزار
 SPSSاستفاده گردید.
جدول  -2نحوه توزیع پرسشنامهها در محدوده مورد مطالعه
موقعیت

تعداد
روستا

تعداد
جمعیت

تعداد سرپرست
خانوار

تعداد
پرسشنامه

تعداد روستای نمونه و اسامی آنها

دشتی

85

12456

3286

142

 7روستا (حسنآباد ،صادق آباد ،کالهکبود ،زالوآب ،نهرابی ،زرینچقا و زیرچوبی)

کوهپایهای

34

5090

1347

58

 4روستا (بدرآباد ،مرادآباد ،کانی خضران و قالین)

مجموع

119

17546

4633

200

12

منبع :یافتههای تحقیق.1395 ،

محدوده مورد مطالعه:
شهرستان روانسر به لحاظ موقعیت جغرافیایی در  46درجه و  20دقیقه تا  46درجه و  53دقیقه طول شرقی و  34درجه و
 32دقیقه تا  35درجه عرض شمالی واقع شده است .شهرستان روانسر از دو بخش ،بخش شاهو (شامل دو دهستان منصورآقایی
و قوریقلعه) و بخش مرکزی شامل چهار دهستان (دهستانهای بدر ،حسنآباد ،دولتآباد و زالوآب) تشکیل شده است( .شکل
شماره  .)2بخش مرکزی این شهرستان شامل  119نقطه روستایی در قالب  4633خانوار و  17546نفر است .شواهد نشان می-
دهد طی چند سال گذشته سرقتهای مکرری در روستاهای محدوده مورد مطالعه در زمینههای مختلف بهویژه در زمینه
سرقت دام ،ابزار و ادوات کشاورزی ،سرقت اموال عمومی و دولتی روستاییان اتفاق افتاده است .بهطوریکه روند روبه افزایش
سرقت در سکونتگاههای روستایی محدوده مورد مطالعه به یک از دغدغههای اصلی روستاییان مبدل شده است.
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شکل  -2موقعیت جغرافیایی بخش مرکزی شهرستان روانسر در استان کرمانشاه و کشور -منبع :یافتههای تحقیق.1395 ،

یافتههای تحقیق:
با توجه به اهداف تعیین شده و در راستای دستیابی به آنها ،در پژوهش حاضر ابتدا وضعیت متغیرهای مستقل پژوهش
بررسی شده و در ادامه وضعیت متغیر وابسته پژوهش (احساس امنیت روستاییان بخش مرکزی شهرستان روانسر) بررسی شده
است .در ادامه ضمن بررسی رابطه متغیرهای مستقل پژوهش با متغیر وابسته پژوهش ،اثرات متغیرهای مستقل دارای رابطه با
احساس امنیت روستاییان محدوده مورد مطالعه ،وارد رگرسیون چند متغیر شده و تعیینکنندههای احساس امنیت روستاییان
بخش مرکزی شهرستان روانسر مورد برسی قرار گرفتهاند.
بررسی وضعیت متغیرهای مستقل پژوهش در روستاهای بخش مرکزی شهرستان روانسر:
بررسی وضعیت سنی پاسخگویان نشان داد میانگین سنی آنها حدود  48سال وده و سن جوانترین و مسنترین پاسخگو
به ترتیب  24سال و  72سال بوده است .نتایج در ارتباط با وضعیت جنسی پاسخگویان نشان داد حدود  67درصد آنها مرد و
 33درصد زن بوده اند .بررسی وضعیت دسترسی به اینترنت در محدوده مورد مطالعه نشان داد حدود  79درصد روستااییان به
اینترنت دسترسی ندارند .در ارتباط با وضعیت درآمدی روستاییان نتایج پژوهش نشان داد میانگین درآمد ماهیانه خانوارهای
مورد بررسی حدود  760هزار تومان در ماه بوده و میزان کمترین و بیشترین درآمد ،بهترتیب  200هزار تومان و  5میلیون
تومان بوده است .در ارتباط با وضعیت تحصیلی پاسخگویان ،نتایج نشان داد حدود  16/5درصد آنها بیسواد 38 ،درصد دارای
تحصیالت ابتدایی 25 ،درصد راهنمایی 7 ،درصد متوسطه 9 ،درصد دیپلم و  4/5درصد دارای تحصیالت دانشگاهی بودهاند.
بررسی وضعیت شغلی پاسخگویان نشان داد  6/5درصد آنها بیکار 52/5 ،درصد دامشاغل بخش کشاورزی 17 ،درصد خانهدار،
 11/5درصد کارگر 8 ،درصد دارای مشاغل دولتی و بقیه در سایر مشاغل مشغول به فعالیت بودهاند .نتایج بررسی وضعیت
فاصله روستاهای مورد بررسی تا نزدیکترین مرکز امنیتی ،جاده اصلی و شهر نشان داد میانگین بهترتیب  4/2 ،4/8و 8
کیلومتر بوده است.
بررسی وضعیت شاخص مالکیت منابع سرمایهای (ترکیبی از مالکیت متغیرهای ماشینآالت و ادوات کشاورزی ،ماشین
شخصی ،مسکن ،دام و زمین زراعی و باغات) در محدوده مورد مطالعه نشان حدود  69درصد پاسخگویان دارای مالکیت حداقل
 3مورد از منابع سرمایهای فوق بوده و  15درصد دارای مالکیت  4مورد 9 ،درصد دارای مالکیت  5مورد و  7دصد دارای
مالکیت کلیه منابع سرمایهای فوق بودهاند .نتایج بررسی وضعیت سه شاخص رضایتمندی از عملکرد نیروهای امنیتی،
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رضایتمندی از روشنایی معابر و سرمایه اجتماعی نشان داد (جدول  )3میانگین سه شاخص مذکور به ترتیب  1/87 ،2/16و
 2/69بوده است .در مجموع در محدوده مورد مطالعه سه شاخص مذکور به ویژه دو شاخص رضایتمندی از عملکرد نیروهای
امنیتی و رضایتمندی از روشنایی معابر در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارند.
جدول  -3بررسی وضعیت برخی از متغیرهای مستقل پژوهش در محدوده مورد مطالعه (درصد)
شاخص

بسیار کم

کم

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

میانگین

انحراف معیار

رضایتمندی از عملکرد نیروهای امنیتی

39

27

20/5

6/5

7

2/16

1/212

رضایتمندی از روشنایی معابر

55

22/5

10/5

5

7

1/87

1/214

سرمایه اجتماعی

16

18

51/5

10/5

4

2/69

0/995

منبع :یافتههای تحقیق.1395 ،

بررسی وضعیت احساس امنیت در برابر سرقت در روستاهای مورد مطالعه:
جهت بررس ی وضعیت احساس امنیت در برابر سرقت در روستاهای بخش مرکزی شهرستان روانسر ،ابتدا وضعیت شاخص-
های  8گانه سرقت در محدوده مورد مطالعه بررسی شد .نتایج حاصل از آزمون  tتکنمونهای (با در نظر گرفتن عدد  3بهعنوان
عدد مبنا) نشان میدهد احساس امنیت روستاییان در  6شاخص سرقت محصوالت زراعی ،سرقت در کارگاهها و تأسیسات
صنعتی ـ تولیدی ،سرقت اموال دولتی روستاییان ،سرقت احشام ،سرقت ادوات و ماشینآالت کشاورزی و سرقت اسباب و اثاثیه
منازل و تجهیزات شخصی روستاییان بهترتیب با میانگین  2 ،1/94 ،2/35 ،2/71 ،2/64و  ،2/50به صورت معناداری کمتر از
عدد مبنا بوده و پایینتر از حد متوسط میباشد .در مقابل  6شاخص مذکور ،نتایج نشان میدهد وضعیت دو شاخص سرقت در
اماکن مقدس و مذهبی و سرقت آثار باستانی و تاریخی بهترتیب با میانگین  3/54و  ،3/41بهصورت معناداری باالتر از حد
متوسط میباشد و در وضع یت نسبی بهتری قرار دارند .در مجموع نتایج نشان میدهد وضعیت دو شاخص سرقت احشام و
سرقت ادوات و ماشین آالت کشاورزی در بدترین وضعیت قرار دارد .شایع بودن سرقت احشام و ماشینآالت و ادوات کشاورزی
در محدوده مورد مطالعه ،از دالیل اصلی وضعیت فوق در محدوده مورد مطالعه است.
جدول  -4نتایج حاصل از آزمون  tتک نمونهای برای بررسی شاخصهای احساس امنیت در برابر سرقت در روستاهای مورد مطالعه
Test Value = 3
انحراف از اختالف با فاصله  95درصد
سطح
درجه
شاخص
میانگین
t
میانگین
آزادی معناداری
حد باال
حد پایین
سرقت محصوالت زراعی

-4/488

199

0/000

2/64

-0/360

-0/52

-0/20

سرقت در کارگاهها و تأسیسات صنعتی ـ تولیدی

-4/163

199

0/000

2/71

-0/290

-0/43

-0/15

سرقت اموال دولتی روستاییان

-8/310

199

0/000

2/35

-0/650

-0/80

-0/50

سرقت احشام

-13/944

199

0/000

1/94

-1/065

-1/22

-0/91

سرقت ادوات و ماشینآالت کشاورزی

-14/250

199

0/000

2

-1

-1/14

-0/86

سرقت در اماکن مقدس و مذهبی

6/536

199

0/000

3/54

0/540

0/38

0/70

سرقت آثار باستانی و تاریخی

3/923

199

0/000

3/41

0/405

0/20

0/61

سرقت اسباب و اثاثیه منازل و تجهیزات شخصی
روستاییان

-6/201

199

0/000

2/50

-0/505

-0/67

-0/34

منبع :یافتههای تحقیق.1395 ،

پس از بررسی وضعیت شاخصهای 8گانه سرقت در محدوده مورد مطالعه ،وضعیت کلی احساس امنیت در برابر سرقت در
روستاهای بخش مرکزی شهرستان روانسر مورد بررسی قرار گرفت .نتایج جدول توزیع فراوانی نشان میدهد (جدول  )5میزان
احساس امنیت  41درصد روستاییان در سطوح بسیار ضعیف و ضعیف 30 ،درصد در سطح متوسط و  19درصد در سطوح زیاد
و بسیار زیاد قرار گرفته است .نتایج آزمون  tتکنمونهای (با در نظر گرفتن عدد  3به عنوان عدد مبنا) نشان میدهد (جدول )6
میانگین محاسبه شده برای احساس امنیت  2/63بوده و بهصورت معنادارای از اعدد مبنا کمتر میباشد .در مجموع با توجه به
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نتایج جدول توزیع فراوانی و منفی شدن آماره  tو حدهای باال و پایین ،میتوان چنین عنوان کرد احساس امنیت در میان
روستاییان محدوده مورد مطالعه ،پایینتر از حد متوسط میباشد .وضعیت نامناسب شاخصهای سرقت در محدوده مورد
مطالعه ،دلیل اصلی وضعیت نامناسب احساس امنیت در محدوده مورد مطالعه میباشد.
جدول  -5فراوانی ،درصد فراوانی و درصد فراوانی تجمعی احساس امنیت در برابر سرقت در روستاهای مورد مطالعه
سطح

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

بسیار ضعیف

22

11

11

ضعیف

80

40

51

متوسط

60

30

81

زیاد

22

11

92

بسیار زیاد

16

8

100

مجموع

200

100

-

منبع :یافتههای تحقیق.1395 ،
جدول  -6نتایج حاصل از آزمون  tتکنمونهای برای بررسی وضعیت کلی احساس امنیت در برابر سرقت در محدوده مطالعاتی
Test Value = 3
اختالف با فاصله  95درصد
انحراف از
سطح
درجه
شاخص
میانگین
t
میانگین
معناداری
آزادی
حد باال
حد پایین
احساس امنیت در برابر سرقت

-8/051

199

0/000

2/634

-0/365

-0/455

-0/276

منبع :یافتههای تحقیق.1395 ،

بررسی رابطه متغیرهای مستقل پژوهش با احساس امنیت در روستاهای مورد مطالعه:
جهت شناسایی عوامل مؤ ثر بر احساس امنیت روستاییان محدوده مورد مطالعه ،ابتدا رابطه متغیرهای مستقل پژوهش با
متغیر وابسته پژوهش بررسی شد .همانطور که در جدول شماره  7مشاهده میشود :در میان  13متغیر مورد بررسی رابطه
متغیرهای دسترسی به اینترنت ،جنس ،تحصیالت ،شغل ،سن ،روشنایی معابر ،عملکرد نیروهای امنیتی و فاصله تا شهر ،با
متغیر وابسته پژوهش معنادار نبوده اند .به عبارتی دیگر ،به لحاظ آماری متغیرهای مذکور با احساس امنیت روستاییان بخش
مرکزی شهرستان روانسر ،رابطهای ندارند .بر عکس هشت متغیر فوق ،یافتههای پژوهش نشان میدهد پنج متغیر سرمایه
اجتماعی ،درآمد ،مالکیت منابع سرمایه ای ،فاصله تا جاده اصلی و فاصله تا مراکز امنیتی با احساس امنیت روستاییان محدوده
مورد مطالعه ،به لحاظ آماری دارای رابطه هستند .در این میان ،رابطه سه متغیر درآمد ،مالکیت منابع سرمایهای و فاصله تا
مراکز امنیتی با متغیر وابسته پژوهش ،منفی بوده است .به این مفهوم که با افزایش میزان این متغیرها ،احساس امنیت
روستاییان کاهش و با کاهش آنها ،احساس امنیت در محدوده مورد مطالعه افزایش مییابد .یافتهها نشان میدهد برعکس سه
متغیر مذکور ،دو متغیر سرمایه اجتماعی و فاصله تا جاده اصلی ،دارای همبستگی مثبتی با احساس امنیت روستاییان محدوده
مطالعاتی هستند .به این صورت که با کاهش و افزایش آنها ،احساس امنیت روستاییان تنزل و ارتقا پیدا میکند.
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جدول  -7بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش در میان روستاییان بخش مرکزی شهرستان روانسر
ضریب همبستگی اسپیرمن

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنیداری

متغیرهای مستقل
دسترسی به اینترنت

-0/070

-

0/324

جنس

-0/086

-

0/227

تحصیالت

-0/124

-

0/080

شغل

-0/063

-

0/108

سن

-

0/093

0/190

سرمایه اجتماعی

متغیر وابسته

-

احساس امنیت در
برابر سرقت

درآمد
روشنایی معابر

**
**

0/000

0/545

0/000

-0/448

-

-0/075

0/292

عملکرد نیروهای امنیتی

-

0/030

0/677

مالکیت منابع سرمایهای

-

**-0/400

0/000

فاصله تا جاده اصلی

-

**

0/508

0/000

فاصله تا شهر

-

-0/073

0/677

فاصله تا مرکز امنیتی

-

**

0/000

-0/569

** سطح معنیداری  99درصد ،منبع :یافتههای تحقیق.1395 ،

شناسایی تعیینکنندههای احساس امنیت روستاییان با استفاده از رگرسیون چند متغیره:
پس از بررسی رابطه متغیرهای مستقل پژوهش با احساس امنیت در محدوده مورد مطالعه ،محققان با استفاده از رگرسیون
چند متغیره (با استفاده از روش همزمان ،)1اقدام به پیشبینی و تبیین احساس امنیت روستاییان بخش مرکزی شهرستان
روانسر کردهاند( .جدول شماره  .)8برای این منظور  5متغیر دارای رابطه معنیدار با احساس امنیت وارد مدل شدهاند .نتایج
نشان میدهد میزان ضریب همبستگی چندگانه ( )Rمدل برآورد شده 0/755 ،بوده و نشاندهنده همبستگی باالی بین
متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش است .همچنین ،نتایج با توجه به ضریب تعیین حاصل شده ( ،)R Squareنشان میدهد
مدل مذکور توانسته است  57درصد از واریانس احساس امنیت روستاییان بخش مرکزی شهرستان روانسر را تبیین کند.
جدول  -8خالصه آمارههای مربوط به برازش مدل
مدل

ضریب همبستگی چندگانه

مجذور ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین تعدیلشده

خطای استاندارد برآورد

1

0/755

0/570

0/559

0/426

منبع :یافتههای تحقیق.1395 ،

برای بررسی معناداری مدل برآورد شده ،از نتایج تحلیل واریانس استفاده گردید .نتایج جدول شماره  9نشان میدهد،
مقدار  Fحاصل شده ( )51/516در سطح خطای کوچکتر از  0/01معنیدار است .همچنین ،کوچکتر بودن مقدار مجموع
مجذورات باقیمانده نسبت به مجموع مجذورات رگرسیونی نشاندهنده قدرت تبیینگری باالی مدل در توضیح تغییرات
احساس امنیت در بین روستاییان بخش مرکزی شهرستان روانسر است.
جدول -9نتایج تحلیل واریانس
مدل
1

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

رگرسیون

46/825

5

9/365

باقیمانده

35/267

194

0/182

مجموع

82/092

199

F
51/516

سطح معنیداری
*

0/000

* متغیر وابسته :احساس امنیت ،منبع :یافتههای تحقیق.1395 ،

نتایج مربوط به ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیرهای مستقل پژوهش بر احساس امنیت روستاییان بخش مرکزی شهرستان
روانسر نشان میدهد (جدول  ،)10در بین  5متغیر وارد شده در مدل ،اثر  4متغیر معنیدار بوده است .به این مفهوم که 4
1- Enter Method
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متغیر فاصله از جاده اصلی ،مالکیت منابع سرمایه ای ،سرمایه اجتماعی و فاصله از مراکز امنیتی در تبیین واریانس احساس
امنیت روستاییان محدوده مورد مطالعه مؤثر بودهاند .در این میان ،در مدل برازش شده اثر متغیر درآمد بر احساس امنیت
روستاییان معنادار نبوده و اثرات آن بر متغیر وابسته پژوهش وارد معادله نهایی نشدهاست .با توجه به نتایج جدول  10معادلهی
خطی حاصل از تحلیل رگرسیون به شکل زیر میباشد.
Y = 2/724 + 0/278X1 - 0/152X2 + 0/273X3 - 0/321X4
بهترتیب =Y :احساس امنیت = x1 ،فاصله از جاده اصلی = x2 ،مالکیت منابع سرمایهای = x3 ،سرمایه اجتماعی = x4 ،فاصله
تا مراکز امنیتی.
ضرایب رگرسیونی استاندارد شده ( ،)Betaمتغیرهای دارای اثر معنیدار بر احساس امنیت روستاییان مورد مطالعه نشان
میدهد ،دو متغیر مالکیت منابع سرمایهای و فاصله تا مراکز امنیتی ،دارای تأثیر منفی و دو متغیر فاصله از جاده اصلی و
سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت روستاییان دارای تأثیر مثبت بودهاند.
بهطورکلی ،قضاوت در مورد سهم هر یک از متغیرهای پژوهش در تبیین تغییرات احساس امنیت روستاییان بخش مرکزی
شهرستان روانسر را باید به ضرایب رگرسیونی استاندارد شده واگذار کرد .زیرا هرچه مقدار ضریب بتای یک متغیر بیشتر باشد،
نقش آن در پیشبینی تغییرات متغیر وابسته بیشتر است .بنابراین ،متغیرهای اثرگذار بر احساس امنیت روستاییان مورد
مطالعه به ترتیب میزان ضرایب رگرسیونی استاندارد شده عبارتاند از :فاصله تا مراکز امنیتی ( ،)-0/321فاصله از جاده اصلی
( ،)0/278سرمایه اجتماعی ( )0/273و مالکیت منابع سرمایهای ( .)-0/152در تفسیر نتایج حاصل شده بر اساس ضرایب
رگرسیونی استاندارد شده برای اثرگذارترین متغیر بر احساس امنیت روستاییان مورد مطالعه (متغیر فاصله تا مراکز امنیتی)
میتوان چنین عنوان کرد که تغییر یک واحد از انحراف استاندارد در متغیر فاصله تا مراکز امنیتی ،باعث تغییر  0/330واحد
انحراف استاندارد در امن احساس امنیت روستاییان بخش مرکزی شهرستان روانسر میشود.
جدول  -10نتایج تحلیل رگرسیون در ارتباط با عوامل مؤثر بر امنیت غذایی کشاورزان مورد مطالعه
1

ضرایب تأثیر رگرسیونی استاندارد نشده
خطای استاندارد

(عدد ثابت)

B
2/724

0/253

2

ضرایب تأثیر رگرسیونی استانداردشده
Beta
-

t

درصد
معناداری

10/754

0/000

فاصله از جاده اصلی

0/194

0/036

0/278

5/375

0/000

درآمد

0/051

0/034

-0/082

-1/475

0/142

مالکیت منابع سرمایهای

0/096

0/03

-0/152

-2/888

0/004

سرمایه اجتماعی

0/175

0/036

0/273

4/829

0/000

فاصله تا مراکز امنیتی

0/057

0/009

-0/321

-5/973

0/000

*

متغیر وابسته :احساس امنیت ،منبع :یافتههای تحقیق.1395 ،

نتیجهگیری:
امرزوه جوامع روستایی در کشور با چالش های متعددی از جمله فقر ،بیکاری ،مهاجرت ،خشکسالی و  ،...مواجه هستند .با
این وجود چالشهای بعضی از سکونتگاههای روستایی کشور ،ابعاد وسیعتری بهخود گرفته و روستاییان با معضالتی از جمله
سرقت داراییهای شخصی و عمومی مواجه هستند که به نوعی موجب بهوجود آمدن احساس ناامنی در سکونتگاههای
روستایی میشود .در یک عبارت می توان چنین عنوان کرد که احساس ناامنی در برابر سرقت در جوامع روستایی میتواند
بنیانهای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی جوامع روستایی را متزلزل نماید .با این وجود بررسی متون و ادبیات مربوط به
احساس امنیت و به ویژه احساس امنیت در برابر سرقت در کشورمان نشان داد ،محققان کمتر به این مسأله پرداختهاند و در
صورت توجه به آن ،مطالعاتی بسیار سطحی و گذار بوده است .ضعف بنیه مطالعاتی و چالش برانگیز بودن سرقت در محدوده
مورد مطالعه ،محققان را بر آن داشت در پژوهشی میدانی ،به بررسی وضعیت احساس امنیت و عوامل مؤثر بر آن در سکونتگاه-
1- Unstandardized Coefficients
2- Standardized Coefficients
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های روستایی بخش مرکزی شهرستان روانسر بپردازند .نتایج پژوهش نشان داد وضعیت احساس امنیت در برابر سرقت در
سکونتگاه های روستایی بخش مرکزی شهرستان در وضعیت نامناسبی قرار دارد .نتیجه حاصل شده با نتایج پژوهشهای
 )2007( Alikhah and Najibiدر مورد ترس زنان از جرم در شهر تهران؛  )2011( Mazlum Khorasani and Esmaeeliو
 )2011( Ahmadi and Esmaeliدر اربطه با احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر مشهد؛ پژوهش Darbanastane et al
( ، )2013در رابطه با احساس امنیت روستاییان شهرستان شیروان و چرداول که جملگی بر وضعیت نامناسب احساس امنیت در
نواحی مختلف اشاراه کردهاند ،همسو میباشد .در حالیکه نتایج پژوهش  )2016( Bazrafshan and Roostaدر ارتباط با
احساس امنیت در روستاهای بخش مرکزی شهرستان جهرم نشانگر سطح مناسب احساس امنیت در محدوده مطالعاتی بوده
است ،لذا ،نتیجه پژوهش حاضر با این مطالعه در تضاد است .در هر صورت دالیل اصلی وضعیت نامناسب احساس امنیت در
برابر سرقت در محدوده مورد مطالعه را میتوان در وضعیت نامناسب شاخصهایی مانند سرقت احشام ،سرقت ماشینآالت و
ادوات کشاورزی ،سرقت اموال دولتی روستاییان ،سرقت اسباب و اثاثیه منازل و تجهیزات شخصی روستاییان ،سرقت
محصوالت زراعی و سرقت در کارگاهها و تأسیسات صنعتی ـ تولیدی جستجو کرد.
پس از تبیین وضعیت کلی احساس امنیت در برابر سرقت و شاخصهای آن در روستاهای محدوده مورد مطالعه ،ضروری-
ترین کار ممکن ،شناسایی عوامل مرتبط و مؤثر بر احساس امنیت روستاییان است .در این ارتباط نتایج پژوهش نشان داد
چهار متغیر فاصله تا مراکز امنیتی ،فاصله از جاده اصلی ،سرمایه اجتماعی و مالکیت منابع سرمایهای ،بهترتیب مهمترین
تعیینکننده های احساس امنیت در محدوده مورد مطالعه هستند که با توجه به اهمیت آنها ،به تفصیل مورد بررسی قرار
خواهند گرفت.
در ارتباط با متغیر فاصله تا مراکز امنیتی با ضریب استاندار منفی  ،0/321میتوان چنین عنوان کرد به دلیل فاصله زیاد
مراکز امنیتی با سکونتگاه های روستایی و دسترسی ضعیف به روستاها (میانگین فاصله از مراکز امنیتی  4/8کیلومتر میباشد)،
اثر این متغیر بر متغیر وابسته پژوهش به صورت منفی نمایان شده است .در مجموع در صورت بروز سرقت در روستاها از به
دلیل فاصله مکانی و زمانی زیاد مراکز امنیتی با روستاها ،از کارایی نیروهای امنیتی کاسته میشود .این موضوع در ارتباط با
روستاهای که دارای فاصله بیشتری با مراکز امنیتی هستند ،نمود بیشتری پیدا میکند .لذا پیشنهاد میشود با مشارکت
روستاییان فعال روستاییان و نیروهای امنیتی کیوسکهای نگهبانی در ساعات ویژهای از شب در سطح روستاها دائر گردد و یا
اینکه در ساعات تارکی هوا بهویژه ساعات  1نیمه شب الی  4صبح ،نیروهای امنیتی حضور فعال و گستردهای را در سطح
روستاها داشته باشند .در ارتباط با دومین متغیر مؤثر بر احساس امنیت روستاییان ،متغیر فاصله از جاده اصلی با ضریب
استاندارد مثبت  ،0/278میتوان چنین عنوان کرد که هرچه فاصله روستاها از جادههای اصلی بیشتر باشد ،میزان احساس
امنیت بیشتر میباشد .دلیل این امر را می توان به سهولت دسترسی سارقان به روستاهای همجوار با جاده نسبت داد .چراکه با
وجود فا صله نسبتاً زیاد مراکز امنیتی با روستاها و حضور ضعیف آنها در سطح روستاه ،مجاورت با جاده میتواند عامل مثبتی
برای دستیابی سارقان به اهداف شان باشد .افزایش حضور فیزیکی نیروهای امنیتی در این روستاها میتواند بهعنوان عامل
مهمی در کاهش سرقت در محدوده مورد مطالعه مطرح باشد.
در ارتباط با سرمایه اجتماعی بهعنوان سومین عامل مؤثر در احساس امنیت ،میتوان چنین عنوان کرد اثر سرمایه
اجتماعی بر احساس امنیت روستاییان با ضریب استاندارد  ، 0/273مثبت بوده است .نتیجه حاصله با نتیجه Bazrafshan and
 )2016( Roostaکه بر عامل اعتماد بهعنوان متغیر اثرگذار بر احساس امنیت اذعان کردهاند ،همسو میباشد .در مجموع با
افزایش سطح سرمایه اجتماعی در روستا از طریق همکاری و مشارکت بیشتر میان روستاییان و تقسیم زمان حراست از روستا
در ساعات مشخصی از شب ،میتوان اثر این شاخص را بر احساس امنیت روستاییان افزایش داد.
در رابطه با اثر منفی متغیر مالکیت منابع سرمایهای با ضریب استاندارد  -0/152بر احساس امنیت روستاییان میتوان
چنین عنوان کرد دلیل منفی شدن اثر این متغیر را می توان به افزایش استرس و اضطراب در میان خانوارهایی نسبت داد که
دارای مالکیت منابع سرمایهای (از جمله ماشین شخصی ،ماشینآالت و ادوات کشاورزی ،دام سبک و سنگین ،محصوالت کشت
شده در اراضی زراعی و  )..بیشتری هستند .در مجموع افزایش حضور فیزیکی نیروهای امنیتی در روستاها ،حضور فعال نیروها
در ساعات معینی از شب در سطح روستاها و جادههای محدوده مورد مطالعه ،افزایش حس مشارکت و همکاری میان
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