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تاریخ پذیرش1128/07/07 :

چکیده
زمینه و هدف :امنقت از بقثهای علای ،فنی ،کاهبردی م اداهی مهای است که به صوهو یک
موضوع مقان دانشی م فردانشی جامع اکنوننگر م آیند نگر ده چاهچوب جامته شناسی شهری،
حیوق ،جغرافقا ،علوم انتظامی -امنقتی م نظایر آن برهسی میشود م با سرنوشت آحاد شهرمندان
نظام اجتااعی م اقتصادی یک کشوه به میژ مسایل امنقت شهرها م احساس امنقت مردم از  4بتد
عومل اقتصادی ،عوامل فرهنگی ،عوامل جغرافقایی م عوامل انتظامی از دیدگا مردم شهر کرمان
ده سال  ،9358انجام یافته است.
روش :با حوجه به نوع پژمهش از همش حوصقفی ،حقلقلی م پقاایشی با حکقه بر حقیقیاو مقدانی
از  964نفر از زنان م مردان باالی  98سال به صوهو ناونهگقری حصادفی م طبیهای م با همش
جاع آمهی اطالعاو از طریق استفاد از ابزاه پرسشنامه با جامته آماهی  285نفری مراجته کنند
به کالنتری شتبه فقرمزآباد شهر کرمان انجام شد است .برای سنجش م انداز گقری از آزمون
پقرسون م آماه استنباطی استفاد گردید است .پس از استخراج داد ها با استفاد از نرم افزاه

spss

حقلقل اطالعاو آماهی داد ها صوهو گرفته است.
نتایج :نتایج حاصل از پرسش نامهها به صوهو یک نظم ساختاهی م ناوداهها م جدامل آماهی
موهد حجزیه م حقلقل قراه گرفت .نتایج حقیقق مجود هابله متنی داه بقن عوامل چهاهگانه فوق م
احساس امنقت مردم ها موهد حایقد قراه داد است.
کلید واژگان :امنیت ،احساس امنیت ،اقتصاد ،فرهنگ ،جغرافیا ،عوامل انتظامی.

 -1کارشناس ارشد مطالعات زن و خانواده ،عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان ،ایران،
Mahdih.hajezadeh85@gmail.com -210-10111121
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مقدمه و بیان مسئله
احساس امنقت یک پدید همانشناختی – اجتااعی است که داهای ابتاد مختلفی است ،این
احساس ناشی از حجربههای مستیقم م غقر مستیقم افراد از شرای م امضاع پقرامونی است
که به صوهوهای گوناگون آن ها حجربه میکنند .احساس امنقت به اشکال مختلف با
شاخصهای متفامو موجود ده جامته قابل سنجش م انداز گقری است ،زیرا با بسقاهی از
عناصر اقتصادی ،فرهنگی م  ...جامته اهحباط مییابد ،هشد م شکوفایی استتدادها،
خالققتها م فتااقتهای اهزشاند ده یک جامته بدمن مجود امنقت امکان پذیر نخواهد
بود م انسانها برای هسقدن به دهجه موفیت ده زندگی بتد از حأمقن نقازهای فقزیواوژیکی،
نقاز به مجود امنقت م احساس امنقت داهند ،ده ماقع مهمحر از امنقت ،موضوع احساس
امنقت است ،احساس امنقت م امنقت همانی ده یک جامته به هاان انداز مهم است که
امنقت ده آن جامته ،م حتی بتضی از کاهشناسان احساس امنقت ها ده یک جامته مهمحر از
مجود امنقت ده آن جامته میدانند چون ماکن است ده جامتهای امنقت از اقاظ انتظامی
م پلقس مجود داشته باشد ،مای فرد احساس امنقت نکند (بینا به نیل از مرکز افکاهسنجی
ناجا  ) 9 :9383ده ایران ضریب امنقت ده میایسه با بتضی کشوههای جهان مثال انگلقس
ده سلح باالحری است اکن مقزان احساس امنقت ده شهرمندان ایرانی بسقاه کاتر از
شهرمندان این کشوههاست( .بینا ،به نیل از نشریه امنقت ،9375 ،شااه  .)99اگر با
نگاهی دققق جامته ایرانی ها موهد برهسی قراه دهقم به این نتقجه میهسقم که ده
استانهای مختلف ،امنقت شکل خاص خود ها داهد م با مسائل خاص خود با حغققراو
مواجه میشود ،استان کرمان که ده جنوب شرقی کشوه قراه گرفته است م به اقاظ شرای
خاص جغرافقایی شرای میژ خود ها داهاست با حوجه به این شرای میژ مجود آماههای
مربوط به جرائم مختلف که امنقت این استان م شهرستانهای آن ها خدشه داه میکند؛ اذا
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شهرستان کرمان از جاله شهرهایی است که از موقتقت خاص جغرافقایی م اقتصادی که
ده مرکز استان م هاجواهی با استانهای مرزی ده مسقر اصلی حرانزیت کاال به اقصی نیاط
کشوه م جهان قراه گرفته ،به طوهی که پقوسته افراد غقر بومی جویای کاه اعم از ایرانی م
خاهجی (افاغنه) به صوهو غقر قابل کنترل به این شهر مهاجرو ناود م امضاع شهر ها
ده ابتاد مختلف فرهنگی ،اقتصادی ،جغرافقایی م انتظامی حقت حأثقر قراه داد اند که ده
سالهای اخقر به دالیل گوناگون قومقتی ،ناخواسته باعث برمز بتضی ناهنجاهیها م جرائم
خشونت آم قز گردید م این موضوع منجر به ایجاد احساس ناامنی ده مردم شد م به
عنوان مسئله یا متضل جدی بود است.
با حوجه به اینکه جان مایه احساس امنقت برگرفته از امنقت عقنی م حالش جهت استیراه
امنقت ده جامته است ،بنابراین مجود امنقت م احساس امنقت به یک انداز مهم م جدی
اهزیابی میشود ،اگر چه بتضی نقز پاها فراحر از این نهاد م بر این بامهند که احساس
امنقت بر مجود آن میدم است م ناچاه به هر شکل ماکن باید ده قوام آن کوشقد ،چرا که
احساس امنقت موجب اعتااد به نفس شهرمندان شد م نتقجتا به مشابه سرمایه انسانی
قاده خواهد بود ده حوسته اقتصادی ،فرهنگی ،اجتااعی م سقاسی نیش بایسته خود ها ایفا
نااید ،ده هاقن حال احساس امنقت ده شهرمندان موجب اعتااد به کاهگزاهان نظام از
جاله پلقس شد م امکان مشاهکت هر چه بقشتر آنان ها برای کاک به امنقت فراهم
خواهد آمهد (بینا ،به نیل از مرکز افکاه سنجی ناجا.)9383 ،
شهرستان کرمان ده طول شرقی (حداقل  96دهجه م  33دققیه) م عرض شااای (حداقل
 25دهجه م  969دققیه) م (حداکیر  39دهجه م  49دققیه) ماقع شد است .مساحت این
شهرستان  44971کقلومتر مربع میباشد م داهای  6بخش 92 ،شهر 96 ،دهستان694 ،
همستا میباشد .شهرستان کرمان ده جنوب شرقی آن ماقع شد است .از شاال به شهرستان
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هامه م زهند م از جنوب به بم م جقرفت م از شرق به کویر اوو م از غرب به هفسنجان م
بردسقر هاسایه است .شهرستان کرمان هاانند سایر شهرستانها داهای یک امنقت نسبی
بود به طوهی که عوامل بقرمنی حأثقر گذاه ده امنقت شهرستان ده مواقتی احساس امنقت
ها ده مردم کاهش میدهد اما آنچه ماضح م باهز است قراه گرفتن استان کرمان ده جنوب
شرق ایران م حوجه به این امر که فاصله مرکز شهر کرمان با مرز کشوه افغانستان حدمدا
 611کقلومتر بود که ده مناطیی مانند کهنوج ،بتضا این فاصله به  411کقلومتر میهسد م
ده این مقان مجرمقن با ده نظر گرفتن این مزیت به هاحتی هر اقدام مجرمانهای ها انجام م
ده قساتهای شرقی استان با مساحتی حدمد  81111کقلومتر مربع به عنوان یک متبر
برای عبوه اشراه م حردد باندهای قاچاق مواد مخده ،سرقتهای مسلقانه از بانک ده
شهرستان کرمان ،اعتقاد م فساد اخالقی به خصوص ده مقلهای حاشقه نشقن ،به صوهو
یک متضل حاد اجتااعی م ضد امنقتی م مخل نظم م آسایش شهرمندان به میژ ایجاد
احساس ناامنی ده مردم گردید است م به عنوان یک حهدید جدی ملرح بود است؛ اذا
ده فراخوان فرماندهی انتظامی کرمان ،ده سال  9358این نقاز احصاء گردید حا به هیشه
یابی عوامل احساس ناامنی شهرمندان پرداخته شود؛ اذا این سؤال ملرح است که :چه
عواملی بر احساس امنقت مردم موثر است؟ که ده این هاستا سواالو فرعی زیر ملرمح
است:
 -9آیا بقن عوامل اقتصادی م احساس امنقت مردم شهر کرمان هابله مجود داهد؟
 -2آیا بقن عوامل فرهنگی م احساس امنقت مردم شهر کرمان هابله مجود داهد؟
 -3آیا بقن عوامل جغرافقایی شهر کرمان م احساس امنقت مردم شهر کرمان هابله مجود
داهد؟
 -4آیا بقن عوامل انتظامی م احساس امنقت مردم شهر کرمان هابله مجود داهد؟
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قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
قلارم مکانی این حقیقق شهر کرمان م قلارم زمانی آن سال  9358میباشد.
با عنایت به موضوع پژمهش که برهسی مقزان احساس امنقت م آهامش ده بقن شهرمندان
کرمانی میباشد به هاقن اقاظ چهاه فرضقه به عنامین ذیل ده نظر گرفته شد است.
 -9بقن عوامل اقتصادی م احساس امنقت مردم کرمان هابله مجود داهد.
 -2بقن عوامل فرهنگی م احساس امنقت مردم کرمان هابله مجود داهد.
 -3بقن عوامل جغرافقایی م احساس امنقت مردم کرمان هابله مجود داهد.
 -4بقن عوامل انتظامی م احساس امنقت مردم کرمان هابله مجود داهد.
تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی
امنیت :ههایی از خلر یا مخاطراو م یا الااو ،ایانی همانی ،ههایی از هراس یا حهدید،
مشوش نبودن ،نبودن احتاال ناکامی ،چقزی که ایانی میدهد م اطاقنان میبخشد
(کلانتس کوین .)9384 ،احساس آهامش ،طاانقنه م سکوو قلب م حاات فراغت از هر
گونه حرس م هراس م اضلراب (بوزان .)94 :9378 ،امنقت مضتقتی است که اهزشهای
حقاحی ده آن از هر گونه حهدید م حترض مصون هستند م هقچگونه خلری آنها ها از
داخل م خاهج حهدید نایکند( .هاان.)97 ،
احساس امنیت :احساس امنقت موضوعی همانشناختی است (هیبر  )9589م عباهو است
از :احساس آزادی نسبی از خلر ،این احساس مضع خوشایندی ها ده مردمان ایجاد
میکند م فرد ده آن داهای آهامش جسای م همحی میگردد که حقلههای مختلفی ها اعم
از حوز فردی م اجتااعی ،از جاله ناامنی شغلی ،همانی ،سقاسی ،جانی م قضایی ده بر
میگقرد (هجبی پوه.)53 :9384 ،
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اقتصاد :ماژ اقتصاد ( )Economicsاز دم کلاه یونانی امیکوز ( )Ecosبه متنی خانه م
کلاه ناقن ( )Neminبه متنی اداه کردن آمد است ،م از نظر اغوی به متنای مدیریت
خانواد است .ده زبان انگلقسی ،اقتصاد ها  Economyمیگویند که ده اصل از کلاه الحقن
 Economicبه متنای حدابقر م اداه منزل ،گرفته شد است .ده فرهنگ اسالمی ،اقتصاد
داهای متنی اغوی ،مقانه همی ،اعتدال م پرهقز از افراط م حفری ده هر کاهی است م ده
اصلالح ،عباهو است از نگه داشتن حتادل مقان دخل م خرج است .یتنی برنامه
مخاهجاان ها بر اساس دهآمدمان حنظقم کنقم.
آافرد ماهشال میگوی د :اقتصد عباهو از ملااته بشر ده زندگی شغلی م حرفهای .ده
حتاهیف دیگرف علم اقتصاد برهسی کرداههای انسان ده جریان عادی زندگی اقتصاد یتنی
کسب دهآمد حاتع از آن برای حربقت دادن زندگی است.
فرهنگ :یتنی ادب ،حربقت ،دانش م علم م مترفت ،مجاوعه آداب م هسوم ،مجاوعه علوم
م متاهف م هنرهای یک قوم (متقن )816 :9379 ،که ماژ انگلقسی متادل آن Culture

است.
فرهنگ مجاوعه پقچقد ای است که دهبر گقرند دانستنیها ،اعتیاداو ،هنرها ،اخالققاو،
قوانقن ،عاداو م هر گونه حوانایی دیگر است که به مسقله انسان به عنوان عضو جامته
کسب شد است .مترمفحرین م شاید جامعحرین حتریفی که از فرهنگ اهائه گردید ،
متتلق به ادماهد حایلر است که ده باال ذکر شد .برای شناخت مردم هر قوم ،قبقله ،ایل م
طایفهای باید فرهنگ عامه یا فواکلوه (فرهنگ م دانش عوام ،آداب م هسوب ،عیاید م
عاداو م  )...مقلی آنها ها موهد برهسی قراه داد (مقرنقا.)5 :9365 ،
به اعتیاد گافان ( )9595فرهنگ ،نظم قابل مشاهد ده هفتاه است .اابته هنگامی که افراد
هابله متیابل با هم داهند مانند کاهبرد زبان خاص م برگزاهی مراسم م آیقنهایی که نقاز به
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هعایت هفتاه ،همیه م احترام خاص داهد (آبرکرامبی )919 :9371 ،فرهنگ جز مفاهقم
نسبی م ماژگانی است که با همیکردهای مختلف حتریف شد است م حوافق قلتی ده
موهد حتریف آن نقست ،فرهنگ حواقد زمانه خود است م حتریف آن نسبت به متناداهی با
زمان م مکان داهد .فرهنگ ده دهجه امل مربوط به جغرافقای خاص یا مکانی مشخص
است (ملااتاو فرهنگی م اهحباطاو.)94 :9389 ،
جغرافیا :هیچاهد هاهحشون میگوید« :جغرافقا علای است که به ملااته دققق ،منظم م
حوصقف م حفسقر مستدل میژگیهای متغقر سلح زمقن میپردازد» منظوه از میژگیهای
متغقر ،حنوعاو فضایی است که میحواند ده مقان میژگیهای سلح زمقن ده موقتقتهای
مختلف ناود بقابد .برای جغرافی دانان قبل از هر چقز ،شهر به عنوان فضای جغرافقایی م
هد متنای اخص کالم فضای شهر ملرح است ،فضایی که سکونتهای متارکز انسانی ها
ده بلن خود جای داد است.
برای جغرافی دان شهر بر حسب اشتغال آگاهانه فضایی از طبقتت مفهوم پقدا میکند .که
به میتضای حکنقک متدامل زمان ،انسانها آن ها ده اختقاه میگقرند م بر هاقن اساس اماقن
عاملی که مشخص کنند شهر است ،موقتقت جغرافقایی م دممقن عامل میر م مکان م یا به
عباهو همشنتر ،نشستگا شهر است ،که موقتقت شهر میحواند آن ها حیویت م یا حضتقف
نااید.
هاحزل می گوید :یک شهر عباهو است از احقاد انسانها م مساکن انسانی که سلقی ها
میپوشد م بر سر ها های مهم حجاهی قراه داهد (کاهگر.)992 :9383 ،
سرآغاز شناخت جغرافقای شهر ،اهزیابی موقتقتی است که شهر ده مقدمد جغرافقایی
مقلی ناحقهای میحواند داشت ه باشد .موقتقت جغرافقایی شهر بقانگر مضتی است که شهر
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نسبت به طراحی اهحباطی ،ها ها ،متابر طبقتی م حتی نسبت به مواد اماقه ،منابع انرژی م
نقرمی انسانی موجود ده مقل میحواند داشته باشد (فرید.)91 :9368 ،
 -6اموه انتظامی :انتظامی یتنی انتظام ،منظم شدن ،نظم داشتن ،آهاستگی ،نظم م حرحقب
(عاقد) انتظام ،حاام شدن کاه ،پقوستگی ،آهاستگی ،حربقت م نظم (فرهنگ اغت نامه
دهخدا) انتظامی منسوب به انتظام است م قوای انتظامی ،قو هایی هستند که حفظ م
آهامش مالکت بر عهد آنهاست .مأموه انتظامی ،مأموهی که عهد داه نظم م آهامش
است (هاان).
اموه انتظامی ،به مجاوعه اقداماحی اطالق میشود که مأموهیتهای نقرمی انتظامی ده
چهاهچوب مظایف قانونی برای پقشگقری م کشف جرم ،برقراهی نظم م امنقت م حتیقب،
دستگقری مجرمقن انجام میدهند ،حا استیراه نظم م امنقت م آسایش فردی م اجتااعی ده
جامته حقیق یابد (کاهگر)31 :9383 ،
مدل روابط احتمالی متغیرهای تحقیق

نقش عوامل اقتصادی شهر کرمان
نقش عوامل فرهنگی شهر کرمان
احساس امنیت
مردم

نقش عوامل جغرافیایی شهر کرمان
نقش عوامل انتظامی شهر کرمان
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روش تحقیق
این همش از نظر نوع م هدف کاهبردی بود م از نظر ماهقت م همش حوصقفی ،پقاایشی م
هابستگی است که مقیق دهصدد برهسی هابله مقان متغقر مستیل م متغقر مابسته میباشد.
هدف از انتخا ب همش پقاایشی عزیات مقیق به حوز جغرافقایی حقیقق م انجام حقیقق
از افراد است .جامته آماهی حقیقق ده این حقیقق عباهو است از  285نفر از شهرمندان
باالی  98سال مراجته کنند به کالنتری شتبه فقرمزآباد شهر کرمان است .برای برآمهد
حجم ناونه از حکنقکها م همشهای آماهی مختلف استفاد شد ،همش ناونه گقری ،ناونه
گقری به صوهو طبیهای م حصادفی میباشد ،ضانا حجم ناونه با استفاد از فرمول شاهپ
م کوکران  964نفر میباشد)N=289( :
ابزاه سنجش م گردآمهی اطالعاو ده این پژمهش برای گردآمهی اطالعاو م انجام
حقیقق ،از پرسشنامه مقیق ساخته شامل  21سوال بسته استفاد شد است به این حرحقب
که ،سواالو از  9حا  9برای آزمون فرضقه امل ،سواالو و 6حا  91برای آزمون فرضقه
دمم ،سواالو  99حا  99برای آزمون فرضقه سوم م سواالو  96حا  21برای آزمون فرضقه
چهاهم ده نظر گرفته شد است .که این میقاس بر اساس مبانی نظری حقیقق م اخذ نظراو
اساحقد م هاهناا م مشامه ،حتدادی از صاحب نظران م اصالح نواقص م حایقد آنها ،حهقه
گردید.
همش گردآمهی اطالعاو ده این پژمهش به منظوه گردآمهی اطالعاو از کتب ،میاالو،
فصلنامهها م مجالو موجود ده کتابخانههای دانشگا علوم انتظامی م سایر مراکز علای م
فرهنگی م اینترنت استفاد شد است.
جهت گردآمهی اطالعاو حتداد  964نسخه پرسشنامه با عنوان ناونه جامته آماهی حوس
شخص مقیق به صوهو حضوهی ،ده بقن افراد باالی  98سال شهر کرمان ،حوزیع شد
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است که ده این مجاوع این نفراو ،از طریق پرسشنامه اطالعاو خود ها ده موهد موضوع
حقیقق حنظقم م اهائه ناود اند م نرخ برگشت پرسشنامه صد ده صد بود است.
چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار تحقیق
 -9ده این پژمهش ،پرسشنامه به مسقله مقیق به  9نفر از کاهشناسان م صاحب نظران
خبر باالخص اساحقد هاهناا مشامه اهائه گردید م با اخذ نظراو اصالحی آنها همایی
صوهی م مقتوای پرسشنامه ،موهد حایقد قراه گرفت.
 -2پایایی ابزاه حقیقق :عباهو از اینکه اگر یک مسقله انداز گقری که برای سنجش ابزاه
متغقرها م صفتی ساخته شد ده شرای

مشابه ده زمان یا مکان دیگر موهد استفد قراه

گقرد نتایج مشابهای از آن حاصل میشود( .هاان).
روش تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق
به منظوه برهسی م حقلقل میژگیهای فردی جامته آماهی از آماه حوصقفی با بهر گقری از
جدمل حوصقف فرامانی م شاخص پراکندگی استفاد شد  ،بتالم برای حجزیه م حقلقل
فرضقهها حقیقق از آماه استنباطی به میژ همش پقرسون با کاک نرم افزاه  SPSSاستفاد
گردید است.
شناسایی متغیرهای تحقیق
 -9متغقرهای مستیل :ده این پژمهش متغقرهای مستیل عباهو است از عوامل اقتصادی،
عوامل فرهنگی ،عوامل جغرافقایی م عوامل انتظامی.
 -2متغقر مابسته :ده این پژمهش متغقر مابسته عباهو است از مقزان احساس امنقت مردم.
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یافتههای تحقیق
جدول شماره  :1فراوانی گروه مطالعه مورد نظر را بر حسب وجود مراکز اقتصادی
(منطقه ویژه و )...

پاسخ

بی پاسخ

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
جمع
----جمع

وجود مراکز اقتصادی (منطقه ویژه و )...
درصد معیار
درصد
فراوانی
1.1
1.0
0
1.6
1.1
12
10.1
10.1
01
11.3
18.0
81
11.3
18.0
81
122.2
32.3
103
3.1
18
122.2
110

درصد تجمعی
1.1
1.1
00.1
11.1
122.2

با حوجه به حجزیه م حقلقل داد ها (جدمل فوق) که مقزان حأثقر مجود مراکز اقتصادی
(منلیه میژ م  ...بر ا حساس م امنقت پاسخگویان ها موهد برهسی قراه داد بود ،از حتداد
 964نفر پاسخگویان ده حجم ناونه ده جامته آماهی حتداد  2نفر ( 9.2دهصد) به میداه
خقلی کم  911نفر ( 6.9دهصد) به میداه کم 29 ،نفر ( )92.8به میداه متوس

 98نفر

( 39.4دهصد) زیاد 98 ،نفر ( 39.4دهصد) مقزان حأثقر مجود آن فاکتوه بر احساس م امنقت
خود ها به مقزان خقلی زیاد اهزیابی کرد اند م  99نفر ( 5.9دهصد) نقز به سوال مذکوه
پاسخ نداد اند.
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جدول شماره  :0فراوانی گروه مطالعه مورد نظر را بر حسب وجود
بافت قدیمی و فرسوده در مرکز شهر
وجود بافت قدیمی و فرسوده در مرکز شهر

پاسخ

بی پاسخ

فراوانی

درصد

درصد معیار

درصد تجمعی

خیلی کم

1

1.1

0.2

0.2

کم

01

10.1

10.1

11.1

متوسط

02

00.0

01.1

01.2

زیاد

01

03.1

10.0

68.0

خیلی زیاد

16

00.1

00.1

122.2

جمع

103

32.3

122.2

---

18

3.1

جمع

110

122.2

با حوجه به حجزیه م حقلقل داد ها (جدمل فوق) که مقزان حأثقر مجود بافت قدیای م
فرسود ده مرکز شهر بر احساس م امنقت پاسخگویان ها موهد برهسی قراه داد بود ،از
حتداد  964نفر پاسخگویان ده حجم ناونه ده جامته آماهی حتداد  3نفر ( 9.8دهصد) به
میداه خقلی کم  29نفر ( 92.8دهصد) به میداه کم 41 ،نفر ( )24.4به میداه متوس 48
نفر ( 25.3دهصد) زیاد 37 ،نفر ( 22.6دهصد) مقزان حأثقر مجود آن فاکتوه بر احساس م
امنقت خود ها به مقزان خقلی زیاد اهزیابی کرد اند م  99نفر ( 5.9دهصد) نقز به سوال
مذکوه پاسخ نداد اند.
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جدول شماره  :1فراوانی گروه مطالعه مورد نظر را بر حسب تردد
حضور قاچاقچیان کاالهای خارجی
تردد حضور قاچاقچیان کاالهای خارجی

پاسخ

بی پاسخ

فراوانی

درصد

درصد معیار

درصد تجمعی

خیلی کم

10

6.1

1.2

1.2

کم

0

0.0

0.6

12.6

متوسط

10

13.8

01.1

10.2

زیاد

10

16.1

01.1

61.1

خیلی زیاد

02

00.0

01.6

122.2

جمع

182

31.8

122.2

-----

10

1.8

جمع

110

122.2

با حوجه به حجزیه م حقلقل داد ها ( جدمل فوق ) که مقزان حأثقر حردد حضوه قاچاقچقان
کاالهای خاهجی بر احساس م امنقت پاسخگویان ها موهد برهسی قراه داد بود ،از حتداد
 964نفر پاسخگویان ده حجم ناونه ده جامته آماهی حتداد  92نفر ( 7.3دهصد) به میداه
خقلی کم  4نفر (2.4دهصد) به میداه کم 32 ،نفر ( )95.9به میداه متوس  62نفر (37.8
دهصد) زیاد 41 ،نفر ( 24.4دهصد) مقزان حأثقر مجود آن فاکتوه بر احساس م امنقت خود
ها به مقزان خقلی زیاد اهزیابی کرد اند م  94نفر ( 8.9دهصد) نقز به سوال مذکوه پاسخ
نداد اند.
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جدول شماره  :0فراوانی گروه مطالعه مورد نظر را بر حسب باورهای دینی و اعتقادات مذهبی

پاسخ

بی پاسخ

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
جمع
----جمع

باورهای دینی و اعتقادات مذهبی
درصد
فراوانی
1.2
8
1.2
8
11.8
06
13.2
10
01.6
06
32.0
101
3.1
11
122.2
110

درصد معیار
1.0
1.0
11.0
01.0
11.1
122.2

درصد تجمعی
1.0
1.1
08.2
11.0
122.2

با حوجه به حجزیه م حقلقل داد ها (جدمل فوق) که مقزان حأثقر بامههای دینی م اعتیاداو
مذهبی بر احساس م امنقت پاسخگویان ها موهد برهسی قراه داد بود ،از حتداد  964نفر
پاسخگویان ده حجم ناونه ده جامته آماهی حتداد  9نفر (3دهصد) به میداه خقلی کم 9
نفر ( 3دهصد) به میداه کم 27 ،نفر ( )96.9به میداه متوس  64نفر ( 35دهصد) زیاد47 ،
نفر ( 28.7دهصد) مقزان حأثقر مجود آن فاکتوه بر احساس م امنقت خود ها به مقزان خقلی
زیاد اهزیابی کرد اند م  96نفر ( 5.8دهصد) نقز به سوال مذکوه پاسخ نداد اند.
جدول شماره  :7وجود فرهنگهای مختلف و تداخل قومیتی

پاسخ

بی پاسخ

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
جمع
----جمع

وجود فرهنگهای مختلف و تداخل قومیتی
درصد معیار
درصد
فراوانی
11.1
12.0
16
11.3
11.2
11
00.8
00.1
16
11.1
12.8
82
13.0
16.6
03
122.2
30.1
181
6.3
11
122.2
110

درصد تجمعی
11.1
01.0
06.6
12.1
122.2
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با حوجه به حجزیه م حقلقل داد ها (جدمل فوق) که مقزان حأثقر بامههای دینی م اعتیاداو
مذهبی بر احساس م امنقت پاسخگویان ها موهد برهسی قراه داد بود ،از حتداد  964نفر
پاسخگویان ده حجم ناونه ده جامته آماهی حتداد  97نفر ( 91.4دهصد) به میداه خقلی
کم  98نفر ( 99دهصد) به میداه کم 37 ،نفر ( )22.6به میداه متوس

 91نفر (31.9

دهصد) زیاد 25 ،نفر ( 97.7دهصد) مقزان حأثقر مجود آن فاکتوه بر احساس م امنقت خود
ها به مقزان خقلی زیاد اهزیابی کرد اند م  93نفر ( 7.5دهصد) نقز به سوال مذکوه پاسخ
نداد اند.
جدول شماره  :0بزرگ نمایی حوادث ،اتفاقات و جرایم خشن در مطبوعات و رسانه ها

پاسخ

بی پاسخ

بزرگ نمایی حوادث ،اتفاقات و جرایم خشن در مطبوعات و رسانه ها
درصد معیار
درصد
فراوانی
1.1
1.2
8
خیلی کم
1.6
1.1
12
کم
11.2
11.8
06
متوسط
11.2
10.3
80
زیاد
11.2
10.3
80
خیلی زیاد
122.2
31.8
182
جمع
1.8
10
----122.2
110
جمع

درصد تجمعی
1.1
12.2
01.2
10.2
122.2

با حوجه به حجزیه م حقلقل داد ها (جدمل فوق) که مقزان حأثقر ده بزهگ ناایی حوادث،
احفاقاو م جرایم خشن ده ملبوعاو م هسانهها بر احساس م امنقت پاسخگویان ها موهد
برهسی قراه داد بود ،از حتداد  964نفر پاسخگویان ده حجم ناونه ده جامته آماهی حتداد
 9نفر ( 3دهصد) به میداه خقلی کم  91نفر ( 6.9دهصد) به میداه کم 27 ،نفر ( )96.9به
میداه متوس

 94نفر ( 32.5دهصد) زیاد 94 ،نفر ( 23.5دهصد) مقزان حأثقر مجود آن

فاکتوه بر احساس م امنقت خود ها به مقزان خقلی زیاد اهزیابی کرد اند م  94نفر
(8.9دهصد) نقز به سوال مذکوه پاسخ نداد اند.
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جدول شماره  :5اطالع رسانی ،شفاف سازی مسئولین انتظامی یا قضایی در مورد جرایم
اطالع رسانی ،شفاف سازی مسئولین انتظامی یا قضایی در مورد جرایم اتفاقیه
درصد تجمعی
درصد معیار
درصد
فراوانی
0.2
0.2
1.1
1
خیلی کم
1.2
1.2
8.8
3
کم
00.6
10.6
11.0
00
متوسط
پاسخ
12.6
11.2
10.1
86
زیاد
122.2
13.1
11.2
83
خیلی زیاد
122.2
31.8
182
جمع
1.8
10
----بی پاسخ

با حوجه به حجزیه م حقلقل داد ها (جدمل فوق ) که مقزان حأثقر اطالع هسانی ،شفاف
سازی مسئواقن انتظامی یا قضایی ده موهد جرایم احفاققه بر احساس م امنقت پاسخگویان
ها موهد برهسی قراه داد بود ،از حتداد  964نفر پاسخگویان ده حجم ناونه ده جامته
آماهی حتداد  3نفر ( 9.8دهصد) به میداه خقلی کم  5نفر ( 9.9دهصد) به میداه کم22 ،
نفر ( )93.4به میداه متوس  97نفر ( 34.8دهصد) زیاد 95 ،نفر ( 36دهصد) مقزان حأثقر
مجود آن فاکتوه بر احساس م امنقت خود ها به مقزان خقلی زیاد اهزیابی کرد اند م  94نفر
(8.9دهصد) نقز به سوال مذکوه پاسخ نداد اند.

یافتههای استنباطی (تحلیل استنباطی داده ها)
فرضیه اول:
بقن عوامل اقتصاد ی م احساس امنقت مردم کرمان هابله متناداهی مجود داهد
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جدول شماره  :8بررسی ارتباط بین احساس امنیت و عوامل اقتصادی

احساس امنیت
عوامل اقتصادی

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد
همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

احساس امنیت
1
110
2.601
2.22
110

عوامل اقتصادی
2.601
2.22
110
1
110

با حوجه به جدمل فوق که اهحباط بقن عوامل اقتصادی م احساس امنقت ها موهد برهسی
قراه داد است .م با نگا به میداه ضریب هابستگی پقرسون که برابر با  1.729میباشد م
این هقم نشان از هابستگی مثبت بقن دم متغقر داهد م هاچنقن با نگا به میداه ( sigسلح
متناداه) که برابر به  1.11میباشد م این میداه کوچک از  1.19میباشد نتقجه میگقریم
فرضقه ما ده سلح اطاقنان باالی  1.59دهصد حایقد میشود.
فرضیه دوم:
بقن عوامل فرهنگی م احساس امنقت مردم کرمان هابله متناداهی مجود داهد
جدول شماره  :2بررسی ارتباط بین احساس امنیت و عوامل فرهنگی

احساس امنیت
عوامل فرهنگی

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد
همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

احساس امنیت
1
110
2.661
2.22
110

عوامل فرهنگی
2.661
2.22
110
1
110

با حوجه به جدمل فوق که اهحباط بقن عوامل فرهنگی م احساس امنقت ها موهد برهسی
قراه داد است .م با نگا به میداه ضریب هابستگی پقرسون که برابر با  1.778میباشد م
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این هقم نشان از هابستگی مثبت بقن دم متغقر داهد م هاچنقن با نگا به میداه ( sigسلح
متناداه) که برابر به  1.11میباشد م این میداه کوچک از  1.19میباشد نتقجه میگقریم
فرضقه ما ده سلح اطاقنان باالی  1.59دهصد حایقد میشود.

فرضیه سوم:
بقن عوامل جغرافقایی م احساس امنقت مردم کرمان هابله متناداهی مجود داهد
جدول شماره  :10بررسی ارتباط بین احساس امنیت و عوامل جغرافیایی

احساس امنیت
عوامل جغرافیایی

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد
همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

احساس امنیت
1
110
2.116
2.22
110

عوامل جغرافیایی
2.116
2.22
110
1
110

با حوجه به جدمل فوق که اهحباط بقن عوامل جغرافقایی م احساس امنقت ها موهد برهسی
قراه دا د است .م با نگا به میداه ضریب هابستگی پقرسون که برابر با  1.697میباشد م
این هقم نشان از هابستگی مثبت بقن دم متغقر داهد م هاچنقن با نگا به میداه ( sigسلح
متناداه) که برابر به  1.11میباشد م این میداه کوچک از  1.19میباشد نتقجه میگقریم
فرضقه ما ده سلح اطاقنان باالی  1.59دهصد حایقد میشود.
فرضیه چهارم:
بقن عوامل انتظامی م احساس امنقت مردم کرمان هابله متناداهی مجود داهد.

بررسی میزان احساس امنیت و آرامش در بین شهروندان کرمان 35 /

جدول شماره  :11بررسی ارتباط بین احساس امنیت و عوامل انتظامی
همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد
همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

احساسامنیت
عوامل انتظامی

احساس امنیت
1
110
2.108
2.22
110

عوامل اقتصادی
2.108
2.22
110
1
110

با حوجه به جدمل فوق که اهحباط بقن عوامل اقتصادی م احساس امنقت ها موهد برهسی
قراه داد است .م با نگا به میداه ضریب هابستگی پقرسون که برابر با  1.849میباشد م
این هقم نشان از هابستگی مثبت بقن دم متغقر داهد م هاچنقن با نگا به میداه ( sigسلح
متناداه) که برابر به  1.11میباشد م این میداه کوچک از  1.19میباشد نتقجه میگقریم
فرضقه ما ده سلح اطاقنان باالی  1.59دهصد حایقد میشود.
بحث و نتیجه گیری
مهمحرین یافته حاصل از حقیقق حاضر به نتایجی که از حبققن فرضقههای حقیقق به دست
آمد است برمی گردد .ده این ملااته با جاع بندی نتایج حاصل از حجزیه م حقلقل آماهی
م با برهسی فرضقههای حقیقق ،نتقجه به شرح زیر مشخص گردید:
 -9فرضقه امل نشان میدهد هابله مثبتی بقن عوامل اقتصادی م احساس امنقت مردم مجود
داهد بر حقلقل این فرضقه با استفاد از آزمون هابستگی پقرسون نتقجه بدست آمد :
ضریب پقرسون ( )1.729م چون سلح متناداهی ( )sig=0.00کوچکحر از  9دهصد است
م میداه

 ،آماه آزمون ده ناحقه بقرانی قراه میگقرد م میداه  Rمثبت است نتقجه

میگقر یم که بقن دم متغقر فوق هابله مستیقم م ناقص مجود داهد
.
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یتنی موافههای اقتصادی موهدنظر ده این پژمهش مانند بقکاهی ،فاصله طبیاحی م حردد م
حضوه قاچاققان برای سودجویی ،بر احساس امنقت مردم حأثقر خقلی زیادی داشتهاند.
 -2برهسی فرضقه دمم نقز نشان داد بقن عوامل فرهنگی م احساس امنقت مردم هابله
متناداهی مجود داهد .با حوجه به ضریب پقرسون ( )1.778م چون سلح متناداهی
( )sig=0.00کوچکحر از  %9است م میداه

آماه آزمون ده ناحقه

بقرانی قراه میگقرد م میداه  Rمثبت است نتقجه میگقریم که بقن دم متغقر فوق هابله
.

مستیقم م ناقص مجود داهد

یتنی عوامل فرهنگی موهدنظر ده این پژمهش هاچون بزهگناایی حوادث م جرایم احفاققه
حوس

ملبوعاو م هسانهها م هاچنقن اطالع هسانی شفاف م متین به مسقله مسئواقن

انتظامی م قضایی دهباه جرایم احفاققه شهر ،بر احساس امنقت مردم ده حد زیاد م خقلی
زیاد مؤثر بود است.
 -3برهسی فرضقه سوم نشان داد که هابله مثبتی بقن عوامل جغرافقایی شهر کرمان م امنقت
مردم این شهر مجود داهد .با حوجه به ضریب پقرسون ( )0.617م چون سلح متناداهی
( )sig=0.00کوچکحر از  %9میباشد م میداه

آماه آزمون ده

ناحقه بقرانی قراه میگقرد R ،مثبت است ده نتقجه بقن دم متغقر هابله مستیقم م ناقص
مجود داهد

.

یتنی موافههای جغرافقای ده این پژمهش مانند قراه گرفتن کرمان ده مقوه مواصالحی
(مسقر حرانزیت کاال به نیاط کشوه) ،مهمد خودهمهای سنگقن حرانزی کاال به شهر م مناطق
مسکونی ،قراه گرفتن کرمان ده مسقر اصلی حردد قاچاقچقان مواد مخده ،مهاجرین خاهجی
(افاغنه) ده مناطق مسکونی م حاشقه شهر ،برخوهد قاطع میاماو قضای با مجرمقن مهاجر
ساکن حاشقه شهر حأثقر زیاد م خقلی زیادی بر احساس امنقت مردم داشته است.
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 -4برهسی فرضقه چهاه بقانگر این است ،بقن عوامل انتظامی م احساس امنقت مردم هابله
مجود داهد.
بر حقلقل این فرضقه با استفاد از آزمون هابستگی پقرسون نتقجه بدست آمد  :ضریب
پقرسون ( )0.845م چون سلح متناداهی( )sig=0.00کوچکحر از  9دهصد است م
میداه

 ،آماه آزمون ده ناحقه بقرانی قراه میگقرد م میداه  Rمثبت است نتقجه

میگقر یم که بقن دم متغقر فوق هابله مستیقم م ناقص مجود داهد
.
یتنی عوامل انتظامی مدنظرپژمهش مانند مجود افسران پلقس با حجربه ،آموزش دید ده
کالنتریها هارا با حجهقزاو پقشرفته پلقسی ،مانوه م حضوه سریع پلقس ده صقنه م
هاکاهی م حتامل مردم با پلقس ده حد زیاد م خقلی زیاد موثر بود است.
نتایج حاصله از ضریب هابستگی پقرسون نشان میدهد ،فرضقه چهاهم یتنی عوامل
انتظامی بقشترین حأثقر ها بر احساس امنقت مردم داشته است م به حرحقب ،فرضقههای
عوامل جغرافقایی ،اقتصادی م فرهنگی نسبت به فرضقه یاد شد کاترین حأثقر ها بر
احساس امنقت مردم داشتهاند.
پیشنهادات:
الف) پیشنهادات کاربردی:
 -9اقدماو انتظامی پلقس از قبقل گشت زنی اعم از پقاد  ،موحوهی م خودهمیی ،حوههای
ایست م بازهسی مواد مخده ،استیراه ایستگا های پلقس ،حضوه سریع م به موقع مأموهین
ده صقنههای جرم با نظاهو م هدایت فرماندهان انتظامی شهرستان ده مناطق مختلف
شهر با جدیت م اهتاام بقشتری به مرحله اجرا گذاشته شود م اقداماو حیابلی پلقس از
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جاله برخوهد با اهاذل م امباش م اجرای مانوه م اقااهی حأثقر زیادی ده ایجاد احساس
امنقت مردم داهد.
 -2پلقس به عنوان ضاب با جدیت بقشتری نسبت به شناسایی مجرمقن به میژ ساهققن
مسلح م سابیه داه اقدام نااید .قو قضائقه م دادگاها نقز با این گونه مجرمقن برخوهد قاطع
حری داشت ه باشند .اقداماو انتظامی پلقس پایه م اساس اقداماو قضایی است .هر چه شاکله
پرمند های متشکله مقکم ،متین م مستدل باشند ،امر قضامو با سهوات بقشتری صوهو
خواهد گرفت .آنچه که ده حتریف قانونی برای ضابلقن قضایی آمد پلقس مأموهی است
که حقت حتلقااو دادگستری انجام مظقفه مینااید .از طرفی ده قانون یکی از مظایف
خلقر م مهم قو قضائقه پقشگقری از جرایم است .مردم م مأموهین حوقع م انتظاه داهند که
قضاو مقترم با مجرمقن برخوهدی قاطع داشته باشند .م نسبت به اعاال م اجرای احکام
صاده نقز اقدام عاجل متاول داهند؛ اذا عدم برخوهد قاطتانه با مجرمقن ،به میژ ساهققن
مسلح که به طوه آشکاه مخل امنقت عاومی هستند موجب ناامنی بقشتر مردم میشود این
برخوهد قاطع ظاهرا دم ضلع داهد ،یک ضلع ناحا م دیگری قو قضائقه.
هر چه قو قضائقه قاطعحر باشد موجب خواهد شد حا ناجا با اختقاهاو مسقع حری به
ب رقراهی نظم م امنقت بپردازد اما اضالح به ظاهر پنهان برخوهد قاطع با مجرمقن ،هاراهی
م هاکاهی اعضای شوها حأمقن شهرستان م استان میباشد مقتی مجرمی با مأموه به دادگا
اعزام میشود م مجرم به هر داقلی به ظاهر قانونی مثل سپردن مثقیه زمدحر از متاول به
کالنتری مراجته م مسایل خود ها ملاابه نااید ،ماضح است که نظم م امنقت متنا پقدا
نایکنند.
 -3با برنامههیزی م هااهنگی با مزاهحخانههای آموزش م پرمهش م علوم م فنامهی م
دانشگا های کشوهی میحوان مباحث م ملااب اهزشاند مربوط به امنقت عاومی م انتظامی
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ها به صوهو مدمن ده کتب دهسی مداهس م دانشگا ها ماهد ناود ،حا کودکان م نوجوانان
م جوانان این مرز م بوم با این میواه آشنایی کامل پقدا ناایند م حأثقر این مهم ده ایجاد م
افزایش امنقت پایداه ده حوز های مختلف مشاهد گردید است.
 -4از جاله مواهدی که مقزان شدو برخوهد با مجرمقن مهاجر مناطق حاشقه نشقن ها
ملاابه نااید مسائل فرهنگی م حداخل قومی است .آنها با احداث خانههای غقر استانداهد
م غقر قانونی چون از مضتقت ماای ضتقف م سلح سواد پایقنحری برخوهداهند ،از عوامل
بسقاه موثر م زمقنه مقوع جرایم م برمز ناامنی عاومیاند .که باید برای پقشگقری از
گسترش م حدامم این متنای فرهنگی ده سلح کشوه م این منلیه چاه ای اساسی اندیشقد.
 -9اهحباط با افکاه عاومی م گسترش سقستم اطالع هسانی پلقس ده سلح استان م
شهرستانها از جاله :برنامههیزی م اقدام جهت ایجاد برنامههای هشداههای پلقسی ده
هسانههای استان به خصوص صدا م سقاا.
 -6نهادهای مسئول برقراهی حفظ نظم م امنقت ده سلح کالن به خصوص شوهای عاای
امنقت ،مزاهو کشوه م اطالعاو م ناجا باید با حتامل با سایر مزاهحخانهها م متواقان
فرهنگ از جاله هسانههای ملبوعاو ،ده جهت شفاف سازی اخباه ،حتامل حنگاحنگی
برقراه نا ود م کنترل الزم ها ده خصوص پقشگقری از ایجاد احساس ناامنی ده جامته به
عال آمهند .زیرا هسانهها از طریق بزهگ ناایی حوادث م احفاقاو ده بتضی مواقع حخریب
کنند میحوانند عامل برمز احساس ناامنی مردم باشند.
 -7حدمین م گسترش فتااقتهای اجتااعی م فرهنگی م اهزشی یگانهای انتظامی به
منظوه افزایش جلب هاکاهی م حتامل ناجا با مردم از طریق متامنت اجتااعی ناجا.
 -8با طرح حوسته اقتصادی (سرمایه گذاهی برای ایجاد بازاه کاه م اشتغال ،از بقن بردن
فاصله طبیاحی م  )...حوسته فرهنگی (حأسقس م گسترش مراکز نشر فرهنگی دینی م هسانه
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ای ،برگزاهی هاایشهای قومقتی م بومی م  )...شهرهای ضتقف م کم ظرفقت از نظر
خدماو عاومی م هاجواه با شهر کرمان که قلب اقتصادی مقسوب شد م داهای
ظرفقت باالی خدماو دهی میبشاند ،میحوان از مهاجرو بی همیه افراد غقر بومی جویای
کاه م هاچنقن همستایقان به این شهر جلوگقری ناود.
محدودیتهای تحقیق
هر پژمهش مقدمدیتهایی داهد منای حواند هاه متغقرهای مزاحم م یا جامه آماهی
گسترد ای ها حقت ملااته قراه دهد ،این حقیقق نقز داهای مقدمدیتهایی به شرح ذیل
است که نتایج آن باید موهد حوجه قراه گقرد.
 -9عدم هاکاهی یتنی از اداهاو حقت عنوان مخاافت مبادی ذیرب .
 -2عدم هاکاهی اماقه بتضی از مردم ،ناشی از علل متفامحی هاچون بقتفامحی نسبت به
امر حقیقق ،عدم اثر بخش دانستن آن م ( ...شایان ذکر است مقتی مقیق خود ها مترفی
میکرد م بر عادم نشر اطالعاو فردی حاکقد میناود ،هاچنقن بر اهاقت این گونه
حقیقیاو بر حوسته شهر ،ملاابی اهائه میشد ،هاه مخاطبان مبادهو به هاکاهی صاقاانه
میناودند).
 -3فیدان بتضی از اطالعاو ضرمهی ده شهر کرمان م مراجته به اداهاو هد های باالحر م
از بقن هفتن زمان برای هااهنگی م مالقاو با مسئواقن ذیرب برای اخذ موافیتهای الزم.
 -4عدم دسترسی سریع م مشکالو م موانع دستقابی به منابع حقیقق غنیحر م بهتر ده
مراکز علای م فرهنگی ده کرمان م به هده هفتن زمان.
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