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Introduction
Security is one of the most important human needs and the main reason for tendency of humans to group living.
It seems that in Iran society, especially provinces and cities that face many damages with imbalance development
of cultural and economic status, if we leave aside the security created by police and military force, we have bad
and unfavorable conditions in the other security dimensions (financial, occupational, judicial, …). Establishing
security in the cities such as Izeh has special difficulties. Because the population context of this city is made up
of low and weak levels, and since their income rate is trivial and the unemployment rate is high, Izeh city is
located in the arrowhead of economic and social pathology due to the above conditions. Also, in the city of Izeh,
tribal disagreements and street ware fare tag-rag have made it hard to maintain the security of the city. But what
seems to affect the security of the city is the name of Izeh in the list of Iranian exile cities. In such a way, in the
time periods 2011-2013 and 2017-2018, the number of 650 people were exiled from different cities to Izeh city,
only in the first half of 2018, 53 people were exiled to Izeh city. All in all, it can be said that Izeh city, due to the
lack of growth and economic development, the high amount of poverty, joblessness, tribal conflict and thugs’
conflicts has insecurity conditions and the presence of the exiled people has the role of facilitator in increasing
crimes and conflicts so it leads to the reduction of security in the city. According to the above subjects, the
significance and necessity of studying the role of the exilic people in the citizen security feeling is determined
and the main goal of the research is assessing the rate of citizen security feeling as well as examining the
presence of the exilic people and the roles they have in the rate of security feeling of Izeh citizen.

Material and Methods
This research is survey in terms of implementation, is
analytical in terms of method, and is applied in terms
of goal. The number of 384 people from citizen were
selected as volume size, by using Cochran formula and
by two-step systematic and randomly sampling and
method. The data collection tool is a researcher-made
questionnaire that its validity is assessed by content and
its reliability is assessed by Cronbach alpha. SPSS
software and statistics tests, T, F, Pearson correlation
coefficient and multivariable regression are used for
statistical analysis.
Discussion of Results and Conclusion
The findings of the research show that the rate of
security feeling in the 5 areas of city is different. There
is a relationship between the presence of exiles in the
city and sense of security. There is significant
relationship among genders, education, and income
with security feeling. Also, there is negative correlation
between people attitude toward exiles and security
feeling but this relationship was not statistically
significant. Multivariable regression analysis show that
gender, income, education variables and the type of
neighbor and the presence of exiles in the

neighborhood explain about 10% the security feeling
changes in this city. The city selection for exile places
has the unfavorable results for this city and one of them
is the reduction of security feeling in citizens that
unfortunately, legislators pay less attention to it.
According to the obtained results, it can be
concluded that Izeh city was deleted from the list of
exiled cities because of its special situation. And
considering the present period of communication, exile
does not have the former efficiency, other sentences
substitute for this sentence. If legislators insist on
issues such as sentence, before issuing the sentence,
they should think about the criminal’s job and other
needs in the exiled places until the criminals for
satisfying the needs of exiles. If they want to issue the
exiled sentence, they should select a city as exiled
place with the less crime and sins not the cities that are
exposed to the different types of damages and
deviations. Regarding the research theories that define
a separate and distinct identity from the exiles and
sometimes contrast with native’s identity which leads
to separation, disparate and insecurity in these cities.
So, it is necessary to do special cultural activities in the
direction of coordination and harmony of culture and
identity.
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بررسی نقش افراد تبعیدی بر احساس امنیت شهروندان شهر ایذه
اکبر زارعشاهآبادی ،دانشيار ،گروه جامعهشناسي ،دانشگاه يزد ،ايران



مهران بندری ،دانشجوی کارشناسيارشد جامعهشناسي ،دانشگاه يزد ،ايران
چکیده
امنيت از مهمترين نيازهای بشری و دليل اصلي او برای دوری از تنهايي و رویآوردن به زندگي جمعي است .اين پژوهش باا هادس سانجش
ميزان احساس امنيت شهروندان شهر ايذه با تأکيد بر نقش افراد تبعيدی انجام و در آن از نظريات امنيات اجتمااعي ،کنتارل اجتمااعي و پيوناد
اجتماعي برای تبيين استفاده شده است .تعداد  310نفر از شهروندان بهمنزلۀ حجم نمونه ،با استفاده از فرمول کوکران و باه روش نموناهگياری
دومرحله ای سيستماتيک و تصادفي انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامۀ محققساخته است که اعتبار آن با اساتفاده از محتاوا و
پايايي آن با محاسبۀ آلفای کرونباخ سنجيده شده است .يافتههای پژوهش نشان ميدهند ميزان احساس امنيت در نواحي 5گانۀ شاهری متفااوت
است .بين حضور تبعيدی ها در شهر و احساس امنيت رابطه وجود دارد .بين جنسيت ،تحصيالت و درآمد با احسااس امنيات رابطاۀ معنااداری
وجود دارد .همچنين بين نگرش مردم به تبعيدیها و احساس امنيت همبستگي منفي وجود دارد؛ اما اين رابطاه ازنظار آمااری معناادار نيسات.
تحليل رگرسيون چندمتغيره نشان داد متغيرهای جنس ،درآمد ،تحصيالت و ناو محلاه و حضاور تبعيادیهاا در محلاه حادود  70درصاد از
تغييرات احساس امنيت در اين شهر را تبيين ميکنند .انتخاب شهر ها برای تبعيدگاه بودن نتايج ناخوشايندی برای آن شهر دارد که يکي از آنهاا
کاهش احساس امنيت شهروندان است؛ ولي متأسفانه قانونگذار کمتر به اين امر توجه کرده است.
واژههایکلیدی :امنيت اجتماعي ،احساس امنيت ،شهروندان ،تبعيد ،ايذه
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مقدمه و بیان مسئله

بي ترديد هيچ عنصری برای پيشرفت ،توسعه ،تکامل جامعاه و

انسان ها در طول تاريخ همواره در جساتجوی شاراي امان و

شکوفايي استعداد ها ،از عنصر امنيت و تأمين امنيت و آراماش

بدون خطر به سر بردهاند و راههای مختلفي را برای دستيابي

در جامعه مهم تر نيست و توسعۀ اجتماعي ،خالقيت و تحار

به آن آزموده اند (انتظاری و همکااران .)1 :7330 ،شاايد اارنشايني

اجتماااعي اذااربخش ،در سااايۀ امنياات اجتماااعي ميساار اساات

انسانهای اوليه به منزلۀ نخستين تحول زندگي انسان روی کره

(خورشيدی و همکااران .)06 :7332 ،احساس امنيت زمينۀ مشارکت

زمين ،در پي اين نياز بوده است تا مأوا و مأمني برای دوری از

اجتماعي افراد را فاراهم و از ايان طرياق راه را بارای توساعه

(اضانفری و قاساميکياا:7330 ،

هموار ميکند (دسترنج .)757 :7333 ،احساس نااامني در جامعاه،

 .)761انسان امروزی نيز بهدنبال عصر صنعتيشادن ،سارعت و

موجب کاهش سطح بهداشت رواناي مايشاود و تحقاق ايان

فناوری ،رؤيای برتری بر همنوعان و جهاان پيراماون خاود را

ناامني ،سالب اعتمااد اجتمااعي را پدياد ماي آورد .در چناين

ازطريق وسايل پيشارفتۀ نظاامي و اتماي در سار مايپروراناد

شرايطي ،جامعه دچار گسست هايي در شبکۀ رواب اجتمااعي

(بشارتيفارد .)66 :7336 ،تالش انسان در طول تاريخ نشاندهنادۀ

ميشود؛ درواقع ،احساس ناامني سبب به وجاود آمادن تانش،

تکاپوی انسان برای دستيابي به امنيت است.

اضطراب ،بي قراری و حتي بيماری هاای رواناي خواهاد شاد.

خطرات دائمي زندگي ايجاد کناد

برخي دانشمندان حوزۀ مطالعات امنيتي ،توجه به امنيت را

نبودن احساس ناامني در جامعه سبب مي شود افاراد از حاوزۀ

قبل از وجود اجتما های بشری دانسته اند و حتي دليل اصالي

عمومي کناره گيری کنند و زندگي و فعالياتهاای خاود را در

دست شستن بشر از آزادی و زندگي طبيعي فاردی و تاندادن

ترس و انزوا ادامه دهند .بدون شک در چنين شارايطي امکاان

به زيست جمعي و به تعبيری به وجود آمدن اجتما ها را نيااز

تحقق آرماان هاا و اهاداس و تحاومت م بات جامعاه محقاق

بشر به امنيت دانسته اند (زنگيآبادی و زنگناه .)02 :7330 ،بشار باا

نميشود و رشد و اعتالی آن از حد ياک برناماهريازی فراتار

تجمع و تشکيل جامعه ،بستری نو بارای تهدياد امنيات خاود

نخواهد رفت

(ميرزايي و حسنوند.)735 :7337 ،

فراهم کرد که از زندگي جمعي او ناشي ميشاد؛ او کاه بارای

از مدت ها پيش و در پي گسترش برخي ناهنجااری هاای

فرار از ناامني و دستيابي به احساس امنيت جامعه را تشاکيل

اجتماعي همچون اقدامات شرارتباار در برخاي صاحنههاا و

داده بود ،به زودی دريافت که ايان باار امنياتش تنهاا ازساوی

مزاحمت برای نواميس مردم ،وقو صحنههای خشاونتباار و

طبيعت و عوامل طبيعي تهديد نمي شود؛ بلکه ازسوی انسان ها

تعرض افراد ماجراجو و شرور ،حرکتهای سازمانيافته بارای

و عوامل گوناگون اجتماعي ،اقتصاادی و سياساي نياز تهدياد

گسترش مفاسد اجتماعي و دامگستردن برای کشاندن دختاران

ميشود؛ ازاينرو ،دادااۀ هميشاگي او بارای دساتياابي باه

و پسران جامعه به کام فساد ،سرقتهای مسالحانه و خيابااني،

احساس امنيت در مقولۀ جديدی باا عناوان «احسااس امنيات

اشاعۀ اعتياد و قاچاق مواد مخدر ،نا امنکردن اماکن تفريحي و

اجتماعي» ظهور کرد

(نبوی و همکاران.)10 :7313 ،

بوستان ها و پار ها برای خانوادهها ،پديدۀ زناان خيابااني و...

امروزه ضرورت و اهميت امنيت در حاوزههاای مختلا

نمود های تازه ای از نبودن امنيت در جامعه باروز کارده اسات

بر کسي پوشيده نيست؛ زيرا نبودن امنيت ماي تواناد بار هماۀ

(احمدیموسوی و همکاران .)16 :7330 ،برخي نظرسنجي هاا مانناد

امکانااات زناادگي تااأذير بگااذارد (عطااارزاده .)73 :7311 ،دربااارۀ

نظرخواهي افکارسنجي دانشجويان ايران ،نشاان ماي دهاد 17

اهميت امنيت همين بس که برخي صاحبنظاران ايان عرصاه

درصااد از ايرانيااان بااهگونااهای احساااس ناااامني ماايکننااد

آن را حتي از نيازهای زيستي ضروری تر مي دانناد و معتقدناد

(زار شاهآبادی و ترکان.)705 :7330 ،

اگر امنيت نباشد نمي توان حتي نياز های فيزيولوژيک و زيستي

به نظار ماي رساد در جامعاۀ اياران باهوياژه اساتانهاا و

برطاارس کاارد (حبياابزاده و رجباايويساارودی.)01 :7333 ،

شهرهايي که از توسعۀ ناامتوازن اقتصاادی و فرهنگاي آسايب

را نيااز
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ازجملاه ساارقان،

بسياری ديادهاناد ،اگار امنيات ايجادشاده باهوسايلۀ پلايس و

مجرمان و محکومان پروناده هاای مختلا

نيرو های نظامي را کنار بگذاريم ،در ساير ابعاد امنيات (ماالي،

فروشندگان مواد مخادر ،افاراد مرتکاب باه جارم زناا ،افاراد

شغلي ،قضايي و )...بهشدت وضعيت نابسامان و پاييني وجاود

مرتکب به ضرب و جرح عمدی با ساالح گارم ،مرتکباان باه

دارد .برای م ال نبود چشم انداز روشن اقتصادی بهدليل تاورم،

قتل عمد ،افراد مرتکب به تظاهر و قدرتنمايي ،جعلکنندگان

رکود اقتصادی ،تعطيلي بسياری از کارخانههاا و شارکتهاا و

عنوان های نظامي ،مزاحمان نواميس ،مرتکبان تجاوز به عنا ،
7

کشمکشها و نزا های سياسي داخلي و خاارجي ،بساياری از

مجرمان همجنس گرايي و زندانيان سياسي و امنيتاي را بارای

جمعيت ما را با امنيت مالي و شغلي پايين روبهرو کرده است.

گذراندن دورۀ تبعيدیشان به شهرستان اياذه تبعياد مايکنناد.

بهگونهای که آخرين آمار بيکاری تابستان  7331نشان ميدهاد

بااهگونااهای کااه قااوۀ قضاااييه در بااازۀ زماااني  7330/7/7تااا

ميزان بيکاری جوانان  75تا  23ساله باه  25/5درصاد رسايده

 7331/0/30تعداد  650نفر از شهر های مختل

مانناد تهاران،

است (درگاه مرکز آمار ايران) .يا بهدليل کمباود و پاايينباودن

کرمان ،قم ،ارا  ،آ ربايجاان شارقي ،مشاهد ،شايراز ،ارومياه،

ايمني جااده هاا ،شاهروندان ماا امنيات جااني پااييني دارناد.

قزوين ،گلستان و ده ها شهر کوچک و بزرگ را به شاهر اياذه

بهگونه ای که در شش ماه نخست سال  7331تعداد کشتههاای

تبعيد کرده است .تنها در نيمۀ اول سال  7331تعداد  53نفر به

حوادث ترافيکي و جاده ای کشور به  1107نفر رسيده است و

ايذه تبعيد شده اند .بين اين افراد تبعيدشاده ،مجرمااني وجاود

همين آمار در پايان سال  7336برابر با  75هزار  332نفر باوده

دارند که رسانۀ ملي بارها در بخشهای خبری مختل

از آنهاا

است (درگاه سازمان پزشکي قانوني) .همچنين بهدليال وجاود

با عنوان های «جاني ،ارا ل ،اوباش و اخاللگر» نام برده اسات.

تبعيضها و پارتيبازیهای گسترده در ادارهها ،امنيت حقاوقي

باودن اينگونااه افااراد بااا هوياتهااا و فرهنا هااای مختلا ،

افراد ناديده گرفته و حقوق افراد تضييع ميشود.

نارضايتي هايي را در شهر برافروخته است و به نظار مايرساد

برقراری امنيت در شهرهايي مانند اياذه دشاواری خاصاي

وجود چنين افرادی عالوه بر آنکه بازخورد و وجهاۀ منفاي از

دارد؛ زيرا بافت جمعيتاي ايان شاهر بيشاتر از طبقاۀ پاايين و

شهر را به ديد عموم مي گذارد ،مجموعهای از حساسيت هاا را

فرودست تشکيل شده است که سطح درآمادی آنهاا نااچيز و

هم برانگيخته است و اين احتمال وجود دارد که آشانايي ايان

ميزان بيکاری آنها بسيار بامست .همۀ اين شراي شهر اياذه را

افراد خطرنا با افراد بزهکار باومي ،امنيات را در شاهر اياذه

در نو

پيکان آسيب های اجتماعي و فرهنگي قرار داده است.

بيشتر خدشهدار کند .در کل مي توان گفت شهر ايذه باهلحاا

همچنين در شهر ايذه مسئلۀ اختالفات طايفه ای ،درگيریهاای

نداشتن رشاد و توساعۀ اقتصاادی ،ميازان بسايار باامی فقار،

خياباااني ارا ل و اوباااش ،حفااق و برقااراری امنياات شااهر را

بيکاری گسترده ،اختالفات طايفاه ای و درگياریهاای ارا ل و

تاحاادودی سااخت کاارده اساات .باارای م ااال در سااال 7313

اوباش ،شراي زمينه ای ناامني را دارد و حضور افاراد تبعيادی

به واسطۀ اختالفات طايفه ای که در زماان برگازاری انتخاباات

نقش تسهيل گر در افزايش بزهکاری هاا و درگياری هاا دارد و

مجلااس شااورای اسااالمي رخ داد 3 ،نفاار در درگيااریهااای

آنها از اين طريق سبب کاهش امنيات در شاهر مايشاوند .باا

بينطايفهای کشته شدند (سجاديان و همکاران)62 :7330 ،؛ اما آنچه

توجه به مطالب کرشده اهميت و ضارورت چناين پژوهشاي

عالوه بر همۀ اين مسائل بر امنيت شهر تاأذير گذاشاته اسات،

دربااارۀ نقااش افااراد تبعياادی در احساااس امنياات شااهروندان

قرارگرفتن نام ايذه در فهرست شهرهای تبعيدی ايران است.

مشخص مي شود .هدس اصلي پژوهش اين اسات کاه ضامن

در سال  7311به موجب دستور قاوۀ قضااييه ،شهرساتان
ايذه بههمراه چندين شهر ديگر بهمنزلۀ يکي از مناطق سکونت
اجباری (تبعيدگاه) انتخاب شاد و هرسااله تعاداد بساياری از

سنجش ميزان احساس امنيت شهروندان ،به اين سااال پاساخ
7

همۀ اين جرائم براساس مستندات دادسرای انقالب اسالمي شهرستان ايذه بيان

شدهاند.
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دهد که حضور افراد تبعيادی چاه نقشاي در ميازان احسااس

دورافتاده و بد آب و هواست که حکومت گروهي را کاه آنهاا

امنيت شهروندان شهر ايذه دارد.

را عناصر خطرنا و اصالحناپاذير تلقاي مايکناد (باه جارم
ارتکاب جرائم سياسي يا اجتماعي ،امنيتي) مجبور باه زيساتن

تاریخچه و پیشینۀ پژوهش

درآن نقطاه ماايکناد (ايماااني .)200 :7313 ،کيفار تبعيااد در فقااه

قدمت مفهوم و ماهيت تبعيد باه زماان ظهاور اساالم در قارن

جزايي ،برای بعضي جرائم معين شده اسات کاه فقهاا درباارۀ

ششم ميالدی برميگردد .با وجود ايان ،در معناای اصاطالحي

برخي از آنها اتفاق نظر دارند  -همچون زنا ،قوادی و محارباه

کامالً روشن نيست .تبعيد در قرآن کريم نيامده است؛ ولاي در

 -که مشهور فقهای شيعه قائل به حادی باودن تبعياد در ايان

سااورۀ مائااده عبااارت «ينفااوا فااي امرض» بااهمنزلااۀ يکااي از

مواردند؛ برخي موارد ديگر اختالفي است  -م ل قتال فرزناد،

مجازاتهای محارب آمده اسات (شااکری و شااهد .)3 :7330 ،در

مخنث بودن ،سرقت ،احتکار و - ...که بعضي از فقها قائال باه

مختلفي برای اصطالح تبعياد ارائاه شاده

مجازات تبعيد بارای ايان مجرمااناناد؛ ولاي بيشاتر فقهاا باه

است)7 :تبعيد ،اخراج مجرم از محل ارتکاب يا از اقامتگااهش

تبعيدنکردن معتقدند و بعضي ديگر برای جمع اقوال ،قائل باه

است و در صورتي که محل ارتکاب بزه با اقامت فرد متفااوت

تعريزیبودن کيفر تبعيد برای اين جرائماند

باشااد ،دورکااردن از هاار دو محاال بااه معنااای تبعيااد اساات

.)72

حقوق جزا ،تعاري

(جعفریلنگرودی )2 .)7721 :7311 ،تبعيد را بيرونرانادن کساي از
شهر يا آبادی معين ،به نقطۀ ديگر از کشور تعري

کردهاند که

االباً به صورت اقامت اجباری در نقطه يا ممنوعيات از اقامات
در محل معين اعمال ميشود (ايمااني )3 .)772 :7313 ،اخاراج و
دورکردن مجرم از محل ارتکاب جرم يا اقامتگاه او و اجبار به
سکونت در مکان خاصي کاه ازطارس محااکم انتخااب شاده
است که فرد محکوم به تبعيد ،حق خروج از آن مکاان بادون
اجازۀ ناظران را ندارد يا از اقامت در شهر خود ممنو و بارای
مدت معيني به سکونت در محلي ديگر محکوم ميشود

(کلهار

(مصاطفيپاور:7332 ،

تبعيد در تاريخ ايران و اسالم پيشاينه ای باس کهان دارد؛
زيرا همواره پس از البۀ قوم االب ،يکي از راههای دورکاردن
قوم مغلوب و رقبای سياسي از صحنه ،تبعيد آنهاست و شاايد
مسااالمتجويانااهتاارين روش هنگااامي کااه بااه هاار دليلااي
نمي خواستند دست به کشتار مخالفان بزنند ،تبعيد آنها بود .در
تاريخ اساالم نياز ايان شايوه از مجاازات وجاود داشات .باا
گسااترش اختالفااات جانشاايني پيااامبر (

) ،از تبعيااد باارای

دورکردن رقبا بهره گرفته شد .ع ماانبانعفاان گاروههاايي از
مخالفان خود را به خارج از حجاز و باهطاور عماده باه شاام
تبعيد کرد (طبری 7315 ،به نقل از سااداتبيادگلي .)3 :7335 ،پاس از

و کلهر.)0 :7330 ،

تبعيدی ،شخصي است که بهدليل انجامدادن يا انجامندادن

اساااتقالل اياااران از خالفااات مرکااازی و روی کاااار آمااادن

کاری ،حضاورش ازنظار سياساي ياا اجتمااعي باه تشاخيص

حکومتهای ايراني ،مجازات تبعيد هم در ايران به دو صورت

حکومت برای آن محل مضر است و به محال ديگاری تبعياد

فردی و قومي (طايفه ای) وجود داشته است .تبعيد فردی بدين

مي شود که حکومت تعيين کند و بهطور عماده تاا محال اول

صورت بود که پادشاه افرادی را که احسااس مايکارد وجاود

فاصااله داشااته باشااد (ساااداتبياادگلي 7336 ،ب .)773 :تبعياادگاه،

آنها در پايتخت مي تواند به قيمت از دست دادن تاج و تختش

اسات مادت محکاوميتش باه

باشد ،به شهر های دور از پايتخت تبعيد ميکرد و تبعيد قاومي

تبعيد را در آنجا به سر برد و بهطور معمول از محال ارتکااب

چنين بود که پادشاه همۀ افاراد طوايا

ياا اقاوامي را کاه در

جرم فاصله دارد .تبعيدگاه در معناای عاام ،محلاي اسات کاه

وميت های دور و نزديک پايتخت بودناد و از حملاۀ آنهاا باه

دولت ،شخص يا اشخاصي را محکوم و مجبور باه اقامات در

پايتخت يا ايجاد مزاحمتشان برای ارتش خود تارس و واهماه

تار ،نقطاهای االاب

داشت ،به شهرها و وميتهای ديگر تبعيد ميکرد .برای نمونه

محلي است که تبعيدی موظ

آنجا ميکند .تبعيادگاه باه مفهاوم خاا

بررسي نقش افراد تبعيدی بر احساس امنيت شهروندان شهر ايذه
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در زمان نادرشاه افشاار در ساال  7703هاا .ق .ناادر پاس از

اجتماعي اربت ها بر احساس امنيت اجتمااعي سااکنين شاهر

فرونشاندن شورش بختياریها ،حدود ده هازار نفار از عشااير

سبزوار» نشان دادند بين طرد اجتماعي اقليت اربتها با امنيت

را بااه جااام در خراسااان تبعيااد کاارد

اجتماعي ساکنان شهر سبزوار رابطه وجود دارد که هرچه افراد

هفااتلنا

و چهارلنا

يا گروه های اجتماعي خا

(استرآبادی.)776 :7311 ،

بيشتر طرد شوند و در انزوا قارار

ازجمله اقاداماتي کاه پهلاوی اول (رضاشااه) پاس از باه

گيرند ،امنيت اجتماعي افراد جامعه را به همان اندازه به خطار

قدرت رسيدن در جهت نوسازی انجام داد ،انحالل تشاکيالت

مي اندازند و اداماۀ زنادگي اجتمااعي را بارای شاهروندان باا

قديم عدليه و ايجاد دادگستری جدياد باود .طاراح و مجاری

مسائل و آسيبهای اجتماعي ناشي از آن روبهرو ميکنند.

(سااداتبيادگلي7336 ،

نصيری هندخاله و همکاران ( )7336در پژوهش «بررساي

دادگستری جديد ،ميرزا علياکبر داور بود

ال  .)37 :آنچه دورۀ پهلوی را در اين زمينه نسبت به دورههای

احساس امنيت اجتماعي در شهر های مرزی؛ مطالعاۀ ماوردی:

قبل شاخص مي کند ،افزايش ميزان و نحوۀ استفاده از مجازات

شهر پيرانشهر» دريافتند کاه باين عملکارد نياروی انتظاامي و

تبعيد است .استفادۀ گسترده از تبعيد برای مقابلاه باا مخالفاان

احساس امنيت رابطۀ معنادار و مستقيمي وجود دارد .همچناين

سياست های نوسازی دورۀ رضاشااه ،ايان فارض را باه هان

بين احساس امنيت و سن و جنس رابطۀ معناداری وجود دارد.

مي رساند که گسترش شمول تبعيد در حقاوق جازا ،ناشاي از

بزرگوار و همکااران ( )7336در پاژوهش «سانجش احسااس

احتياج حکومت باه ايان نحاوه از مجاازات بارای مقابلاه باا

امنيت شهروندان در شهر جديد هشاتگرد» نشاان دادناد زناان

مخالفان سياسي بوده است .بدين لحا اسات کاه در «قاانون

نسبت به مردان احساس امنيت کمتاری دارناد .همچناين باين

مجازات عمومي» 7300ش7325 /م و «قانون مجازات مُقدمين

درآمد ماهياناه و احسااس امنيات در شاهر هشاتگرد تفااوت

عليه امنيات کشاور» مصاوب 7370ش7337/م باه اساتفاده از

معناااداری وجااود دارد؛ يعنااي هرچااه درآمااد بااامتر ماايرود

تبعيد توجه شد و حکومت با استفاده از اين قاوانين دساتاويز

احساس امنيت بيشتر ميشود.

خااوبي باارای ساارکوبي مخالفااان سياسااي خااود پياادا کاارد

سجاديان و همکاران ( )7330در پژوهش «ارزياابي نقاش

(ساداتبيدگلي 7336 ،ال  .)27 :در زمان پهلوی دوم تبعياد قاومي

طايفهگرايي در احساس امنيت اجتماعي؛ مطالعۀ موردی :شاهر

شد و تنها هماان تبعيادهاای فاردی بااقي ماناد و باا

ايذه» پي بردند که بين تحصيالت و احساس ناامني شهروندان

کم رن

استفاده از اين حربه بيشتر مخالفان حکومت ،چاه در داخال و

رابطۀ مستقيم و معنادار وجود دارد.

چه به خارج از مرزهای ايران تبعيد مايشادند .بادين ترتياب

انتظاااری و همکاااران ( )7330در پااژوهش «احساااس امنياات

تبعيد که در فقاه تنهاا باه جارم هاای زناا ،قاوادی و محارباه

اجتماعي و عوامل ماذر بر آن با تأکيد بر نقاش پلايس؛ ماورد

داشت ،به ابزاری برای دورکردن مخالفان حکومات

مطالعه :شهر نور» نشان دادند بين پايگاه اجتماعي  -اقتصاادی

اختصا

تبديل شد و جرمهای بسياری در يل آن قرار گرفتند.
در جستجو های انجامشده مشخص شد تا به حاال متغيار

با احساس امنيت رابطه وجود دارد .همچنين ماردان بيشاتر از
زنان احساس امنيت ميکنند.

«افراد تبعيدی» و نقش آنها بر احساس امنيات سانجيده نشاده

ايماني و همکاران ( )7330در پژوهش «سنجش احسااس

است .تنها در مباحث حقوقي حکم تبعيد بررسي شده بود .باه

امنيت در مناطق شهری؛ مطالعۀ موردی :شهر اردبيل» دريافتناد

همين دليل بهناچار به پيشينههاايي اکتفاا شاد کاه متغيارهاای

تفاوت معناداری بين مناطق شهری و امنيات اجتمااعي وجاود

زمينه ای و اجتماعي مرتب با احساس امنيت را بررساي کارده

دارد .بهگونه ای که منطقاۀ  0کمتارين ميازان احسااس امنيات

بودند.

اجتماعي و منطقۀ  2بيشترين ميزان احساس امنيت اجتماعي را

نامني و همکاران ( )7331در پژوهش «بررسي تأذير طارد

دارند.
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مکانيکي و همکاران ( )7330در پاژوهش «بررساي تاأذير

تاندوگان و اِلهِن )2016( 2در پژوهش «ترس از تجاوز در

کالبد شهر در ايجاد يا تقويت حس امنيت زنان؛ نمونۀ موردی:

فضای عمومي از ديدگاه زنان ترکيه» نشان دادناد زناان بيشاتر

مناطق  7و  2شهر بيرجند» دريافتند کيفيت محاي شاهری در

در معرض ترس از جرم در شهرها قرار دارند؛ درنتيجاه ،آنهاا

منطقۀ  2نسبت به منطقۀ  7بيشتر است و حس امنيت را بيشاتر

بايد ترجيح دهند در محلهای بسته و محافظتشده رفتوآمد

افزايش مي دهد .ميزان احسااس امنيات در منطقاۀ  2بيشاتر از

کنند و بهويژه در شب بارای جلاوگيری از در معارض خطار

منطقه  7است.

بودن در خيابانهای شهری ،پار ها ،ميدانها ،با وسائل نقلياۀ

اضاانفری و قاسااميکيااا ( )7330در پااژوهش «تااأذير

عمومي جابهجا شوند.
3

پيشگيری ايرکيفری بر ميزان احساس امنيت در مياان جواناان

مزلقاااني ( )2014در پااژوهش «ساانجش مياازان امنياات

شهر بروجارد» دريافتناد باين جنسايت و وضاعيت تأهال باا

شهروندان ايراني و سوئدی» احساس امنيت و تارس را در دو

احساس امنيات رابطاه وجاود دارد؛ ولاي باين تحصايالت و

شهر تهران و استکهلم مقايسه کردند .نتايج نشان دادناد حاس

احساس امنيت رابطه وجود ندارد.

ايمني بين شهروندان تهران و اساتکهلم متفااوت اسات .هماۀ

هزارجريبااي و همکاااران ( )7333در پااژوهش «مياازان
احساس امنيت اجتماعي و عوامل ماذر بر آن؛ مطالعۀ ماوردی:

شاخصها نشان ميدهناد سااکنان اساتکهلم احسااس امنيات
بيشتری نسبت به ساکنان تهران دارند.

شهر تهران» نشان دادند باين پايگااه اجتمااعي  -اقتصاادی باا

پيرسون و بريتز  )2014( 0در پژوهش «رواب بين ترس

احساااس امنياات اجتماااعي همبسااتگي وجااود دارد .بيشااتر

از وقو جرم و عوامل محيطي – کالبدی و خصوصيات فردی

شهروندان تهراني شرکتکننده در اين پژوهش ميزان احسااس

افراد در نيوزيلند» به اين نتيجه دست يافتند کاه باين تارس از

امنيت خود را متوس و پايين دانستهاند.

وقو جرم و جنسيت ،تجربۀ قبلي جرم و احساس محروميات

بهيان و فيروزآبادی ( )7332در پژوهش «بررساي عوامال
ماذر بر احساس امنيت اجتماعي در شهرهاا؛ مطالعاۀ ماوردی:

ارتباط م بت و بين متغير های شغل و سن ارتباط منفي وجاود
دارد.
5

شهر کرمان» نشان دادند وضعيت دو متغير امنيت مالي و امنيت

راينااا و سااومبالي بااان ( )2013در پااژوهش «بررسااي

جاني بين شهروندان شهر کرمان براساس ميانگين ها در ساطح

احساااس امنياات  -ناااامني در ميااان نوجوانااان در ارتباااط بااا
جنسيت ،نظام خانواده و جايگاه ترتيبي» نشان دادناد دختاران

مطلوبي است.
7

پايدار و همکاران ( )2017در پژوهش «بررسي امنيت راه

نسبت به پسران احساس ناامني بيشتری دارند.

(مسير) زنان در محله هاای ساانتياگو در شايلي» نشاان دادناد
بيشتر پاسخگويان محلۀ خود را تاحادودی امان مايدانساتند؛

مبانی نظری پژوهش

ولي در اين مورد اتفاق نظار داشاتند کاه احسااس نااامني بار

برای اولين بار در سال  7333دانشمنداني چاون بااری باوزان،

مسيری تأذير ميگذارد که برای پيادهروی روزانۀ خود انتخااب

ويور و لميتر امنيات اجتمااعي باه مفهاوم فناي را در مکتاب

ميکنند .يافتاههاای ديگار پاژوهش نشاان مايدهناد حضاور

کپنهاگ مطارح کردناد .باوزان بحاث خاود را درباارۀ امنيات

ديگران ،نزديکي به مغازه ها ،مدارس و پار  ،فضاهاای بااز و

اجتماعي با بيان معنای ارگاانيکي نهفتاه در ايان نظرياه آاااز

حضور افراد آشنا مهمترين عوامل برای افزايش احساس امنيت

مي کند و معتقد است زماني امنيت اجتماعي مطرح خواهد بود

زناناند.
2

Tandogan & Ilhan
Mazlaghani
4
Pearson & Breetzke
5
Raina & Sumbali Bhan
3

Paydar et al.
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که نيروی بالقوه يا بالفعلي بهمنزلۀ تهديدی برای هويات افاراد

عبارت از قابليت حفق شراي پذيرفتني داخلاي بارای تکامال

جامعه وجود داشته باشد .امنيت اجتماعي ازنظر بوزان به حفق

الگو های سنتي زبان ،فرهن  ،انجمن ها ،مذهب ،هويت ملي و

مجمو ويژگي هايي برميگردد که بر مبنای آن افراد خودشاان

رسوم ميداند .بدين ترتيب امنيات جواماع آشاکارا باا امنيات

را عضوی از يک گروه اجتماعي قلمداد مايکنناد ياا باه بياان

سياسي پيوند دارد؛ اما مجزا از آن است .امنيت سياسي به ذبات

ديگر ،به جنبههايي از زندگي فرد معطوس ميشود کاه هويات

سازماني کشورها ،نظامهای دولت و ايادئولوژیهاايي مرباوط

گروهااي او را سااامان ماايبخشااند؛ درواقااع ،آنچااه ساابب

ميشود که به دولتها و حکومتها مشروعيت ميبخشند؛ اماا

سامانگرفتن گروه اجتمااعي مايشاود ،احسااس وابساتگي و

امنيت اجتماعي به بقای گاروه هاايي توجاه دارد کاه باهدليال

تعلقي است که ميان اعضای گروه وجود دارد و به آنها کليات

اش اترا اعضااای آن در انديشااه ،احساااس و اعمااال ،کلياات

اعضا ،از هستي خويش

يکپارچه ای را تشکيل مي دهند که از آن باهمنزلاۀ هويات يااد

يکپارچهای ميبخشد که مبنای تعري

خواهد بود؛ پس گروه اجتماعي آن کليات خاصاي اسات کاه

ميشود

(به نقل از نويدنيا.)67 :7312 ،

باهدليال اشااتراکات اعضاای گااروه در انديشاههااا و بااورهااا،

مرتون معتقد است جوامع صنعتي جديد بر توفيقات مادی

احساسات و عواط  ،کردار و اعمال به وجود آمده است و از

در زندگي تأکيد دارند که به شکل انباشت ذروت و تحصيالت

آن بهمنزلۀ «ما» ياد ميشود .برای م ال ما مسلمانهاا ،ماا زناان

علمي بهمنزلۀ مهمترين اهداس زنادگي شاخص و معياارهاای

و...؛ حال هر عامال و پديادهای کاه سابب ايجااد اخاتالل در

منزلتي تجلاي مايکنناد .دساتياابي باه ايان اهاداس مقباول

احساس تعلق و پيوستگي اعضای گروه شود ،هويت گاروه را

اجتماعي به ابزارهای مقبولي هم نياز دارد که البته از دساترس

به مخاطره مي اندازد و تهديدی برای امنيت اجتمااعي قلماداد

جمعي از افراد جامعه خارج است؛ يعني جامعه طوری ساخت

ميشود .بدين جهت است که بوزان مفهوم ارگانيکي امنيات را

يافته است که طبقات فرودسات ،فرصاتهاای کمتاری بارای

هويت مي داند و امنيت اجتماعي را مترادس باا امنيات هويات

تحقق آرزو های خود دارند؛ درنتيجاه ،چاون ايان اهاداس باه

تلقي ميکند

(نويدنيا.)60-65 :7312 ،

آرمان های اصالي زنادگي هماۀ افاراد (فقيار و اناي) تباديل

ازنظر ويور ،همان طور کاه در امنيات ملاي ،دولات و در

شده اند ،کسي هم که به ابزار مشرو دسترسي ندارد ،با فشاار

امنيت فردی ،فرد مرجاع امنيات تلقاي ماي شاوند ،در امنيات

جامعه برای دستيابي به آنها از ابزار نامشرو استفاده ميکناد

جامعه ای ،مرجع امنيت گروه است .گروه هم به مجموعهای از

(به نقل از صديقسروستاني )73 :7313 ،و به اين صورت بهکارگيری

افراد اطالق مي شود که خاساتگاه ،آگااهي و هادس مشاترکي

ابزار نامشرو به وسيلۀ افراد برای رسيدن به اهداس خود سبب

داشته باشند .در گفتمان اربي و باهوياژه اروپاايي ،مهامتارين

سلب امنيت افراد ديگر ميشود.

مسئلۀ «امنيت جامعهای» ،بقای هويت گروهاي اسات .در ايان

نظريۀ کنترل اجتماعي دليال اصالي وقاو جارم را نباود

گفتمان ،گروهها تمايل ندارند هويت يا مايي خود را در هويت

کنترل اجتمااعي ماي داناد (صاديق سروساتاني .)57 :7313 ،کنتارل

يا ماهای ديگر هضم کنند؛ درواقاع ،هويات عباارت اسات از

اجتماعي به ساختارهاايي اطاالق مايشاود کاه جامعاه بارای

مجموعۀ صفات و عاليق متمايزی که يک گروه را از ديگاری

واداشتن اعضای خود به سازگاری و جلوگيری از ناساازگاری

جدا ميکند؛ به عبارت بهتر ،هويت خا فاارق ياک گاروه از

به کار ميبرد؛ به بيان ديگر ،کنترل اجتماعي به مجمو عوامال

گروه ديگر است .اين خ فاصل ،مانع از آن ميشود کاه ايان

محسوس و نامحسوسي گفته ميشاود کاه ياک جامعاه بارای

دو تفکر در يکديگر هضم شوند

(نصری.)00-07 :7330 ،

مومر تأکيد دارد که امنيت اجتماعي را مي تاوان باهمنزلاۀ
مفهومي فرضي برای هار جماع انسااني باه کاار بارد و آن را

حفق معيار های خود به کار ميبارد و باه قصاد جلاوگيری از
کجروی اجتماعي افراد بر سر راه آنان قارار مايدهاد

(ساتوده،

 .)733-730 :7336نظريۀ کنترل اجتمااعي بار ايان پايش فارض

پژوهشهای راهبردی مسائل اجتماعي ايران ،سال هفتم ،شماره پياپي  ،23شماره چهارم ،زمستان 7331

26

استوار است که برای کاستن از تمايال باه رفتاار بزهکاراناه و

فرد خود را در ارتکاب کجرفتاری آزاد بداند

مجرمانه ،همۀ افراد بايد کنترل شوند .اين نظريه همچنين رفتار

.)52 :7313

(صاديقسروساتاني،

انحرافااي را عمااومي و جهااانشاامول و آن را نتيجااۀ کااارکرد

تعهد :فارد متعهاد باه فعالياتهاای متعاارس در زنادگي

سازوکار های کنترل اجتماعي و کنترل های شخصاي و

روزمره ،برای حفق موقعيتي که با کوشش برای خود به دست

دروني مي داند؛ بنابراين ،بزهکاری و جرم ،از يک سو محصول

آورده است ،کجرفتاری نميکند و خود را به خطر نميانادازد.

عوامل فردی کنترل نظير خود پندارۀ منفي ،ناکامي ،روانپريشي

از ديدگاه نظريۀ نظارت اجتماعي ،عملکننده ،هزينه ها و منافع

و اعتمادبه نفس است و ازسوی ديگر ،نظامهای کنتارل نااقص

ناشي از عمل خود را ميسنجد و براساس آنها انتخاب ميکند.

اجتماعي و نبود تقياد و تعهاد نسابت باه نهااد هاای بنياادين

کسي کجرفتاری مي کند که چيزی برای از دست دادن نداشاته

اجتماعي مانند خاانواده و مدرساه باه رفتاار انحرافاي منتهاي

باشد يا آنچه دارد برای او کمارزش باشد

ماايشااوند (احماادی .)16 :7310 ،کنتاارلهااای اجتماااعي ازنظاار

درگيری و مشارکت :به طور معماول کسااني کاه درگيار کاار،

هدس هايي که در جامعه دارند باه دو ناو تقسايم مايشاوند:

زندگي خانوادگي ،سرگرمي ،مشارکت اجتمااعي و ...هساتند،

ال )کنترل ايررسمي ،در گستره ای به تناسب جامعه ،بهوسيلۀ

کمتر فرصت هنجارشکني پيدا ماي کنناد .بارعکس کساي کاه

هر يک از اعضا و در محي هاای متفااوت خاانواده ،مدرساه،

بيکار و عاطل است بيشتر به کژرفتاری روی ميآورد .به همين

محل کار ،اماکن مذهبي و ...انجام ميشود .اينگوناه از کنتارل،

دليال آساايبشناساان اجتمااعي معتقدنااد افازايش سااالهااای

در نقطااۀ مقاباال کنتاارل رساامي و براساااس اصااول اخالقااي،

تحصيل ،انجام خدمت نظاام وظيفاه و فاراهمباودن امکاناات

(داوری و ساليمي:7337 ،

ورزشي ،سبب کااهش کژرفتااری و بزهکااری مياان جواناان

ضعي

ارزش ها و هنجار هاای متعاارس اسات

 .)501ب) کنترل رسمي :کنترل اجتمااعي رسامي ،دربردارنادۀ

(بخارايي.)500 :7316 ،

ميشود.
ايمان (اعتقاد) :آخرين مالفۀ نظريۀ پيوند اجتماعي ايماان

اقدام هايي است که منابع اقتدار ،آنها را در مسير مقابله با وقو
جرم و کجروی در جامعاه عهادهدار مايشاود .ايان اقادامهاا

يا اعتقاد است .هيرشي معتقد اسات هرچاه ميازان اعتقااد باه

بهسبب متکيبودن بار ضامانتهاای اجراياي دولتاي ،از ياک

ارزشهای اخالقي و هنجارهاای فرهنگاي ضاعي تار باشاد،

طرس ،بهطور عماده الازام آور و متکاي بار قهار و اجبارناد و

انتظار کژرفتاری از فرد ماي رود .فاردی کاه خاود را متاأذر از

ازطرس ديگار ،باه گساترۀ خاصاي از هنجاار هاای اجتمااعي

اعتقادات معمول در جامعه نبيند ،هايچ وظيفاۀ اخالقاي بارای

(هنجارهای رسمي) محدود است که با تکيه بر همان ضامانت

همنوايي با قوانين رسامي و ايررسامي خاود متصاور نيسات

ميشود (داوری و سليمي.)507 :7337 ،

(ساتوده)733 :7336 ،؛ بنابراين ،طبق اين رويکرد ،بين تعلق خاطر

تراويس هرشي ،پايه گذار نظريۀ پيوند اجتماعي ،معتقاد اسات

افراد به جامعه ،تعهد آنان به امور متاداول و زنادگي روزمارۀ

يا

هم نوا با هنجار های اجتماعي ،درگيرشدن آنها در فعاليت هاای

گسسته شود .او دليل همنوايي افراد با هنجار های اجتمااعي را

مختل

زندگي و اعتقاد به نظام هنجاری جامعه از يک ساو و

پيوند اجتماعي آنها دانسته است (صديقسروساتاني .)52 :7313 ،او

هم نوايي آنان با هنجاار هاای اجتمااعي ازساوی ديگار رابطاۀ

چهار عنصر اصلي دلبستگي ،سرسپردگي ،درگيری و ايماان را

مستقيم و با احتمال کج رفتاری آنان رابطۀ معکوس وجود دارد

سبب پيوند فرد و جامعه مايداناد (ساتوده .)731 :7336 ،داشاتن

(هيرشي ،به نقل از صديقسروستاني .)53 :7313 ،هيرشي معتقد اسات

تعلق خاطر (دلبستگي) نسبت به افراد و نهادهاا در جامعاه ،از

احتمال بزهکاری هنگامي بيشتر است که اين تقيدات ،تعلقات

اجراهای حکومتي تعري

جرم زماني روی مي دهد که پيوند ميان فرد و جامعه ضعي

شيوه هايي است که فرد خود را ازطرياق آن باه جامعاه پيوناد
مي زند .ضع

چنين تمايالت و پيوند هايي موجاب مايشاود

و تعهدات ضعي

شوند

(احمدی.)37 :7310 ،
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چارچوب نظری پژوهش

است؛ يعني هرچه فرد دلبستهتر به محي  ،متعهدتر و درگيرتار

صاحب نظران مکتب کپنهاگ با وجود اختالس نظرهايي که در

باشد و ايمان و باور اخالقي به هنجارها داشته باشد ،پيوناد او

دامنۀ امنيت دارند ،در يک ويژگي همعقيدهاند و

با جامعه محکمتر ميشود و مانع از انحراس و بزه او ميشاود.

آن اين است که احساس ناامني هنگامي ظهور و بروز ميياباد

رابطۀ تبعيدی ها با نظريۀ هيرشي را اينگونه بايد تفسير کرد که

که هويت جداگانهای شاکل بگيارد و هويات افاراد ديگار در

در درجۀ اول ،اين افراد ،تنها در يک مدت زماان مشاخص در

معرض خطر باشد .با ورود افراد مجرم (تبعيدی) ،اين افراد ياا

اين شهر مي مانند و چون ارابتي با محاي ندارناد هايچگوناه

دچار بحران هويت اند يا هويتي متفاوت از مردم عاادی بارای

تعهد و دلبستگي به محل تبعيد پيدا نميکنند .دوم اينکه چاون

مي کنند که اين هويت در تضاد باا هويات ماردم

اين افراد سابقۀ بزهکاری دارند ،شرکت ها و ماسسات به آنهاا

بومي در تبعيدگاه قرار مي گيرد؛ مردماي کاه پيشاينۀ تااريخي،

کار نميدهند و هيچگونه درگيری و مشغوليتي بهجاز کارهاای

زباني و ديني دارند .افراد بومي تبعيدگاه نيز هويت جداگانهای

دستفروشي و آزاد ندارناد .ساوم اينکاه ،بيشاتر ايان افاراد از

مي کنند .اين جدايي باين هويات هاا سابب

فرهن ها و قوميت های مختلفياند .آنچه در نظر فرد تبعيادی

جاادايي افااراد تبعياادی بااهمنزلااۀ گااروه اجتماااعي متمااايز و

ارزش محسوب ميشود ،به احتمال زياد بارای مردماان باومي

شناختهشده ای ميشود که بيگانه باه حسااب مايآيناد و ايان

تبعياادگاه ضاادارزش اساات .همچنااين اياان افااراد سااوابق

مي تواند برای مردم حسي از ناامني توليد کند؛ بنابراين ،حضور

نابهنجاری های بسياری دارند که آنها را تبعيد کردهاند؛ پس باه

افراد تبعيدی با هويت های متفااوت و بيگاناه از ماردم عاادی

ارزش های اخالقي پايبندی ندارند؛ درنتيجه ،همۀ اصاولي کاه

موجب ناامني در شهر ميشود؛ چيزی که در نظرياات باوزان،

هيرشي برای پيوند اجتماعي ناام مايبارد ،ياا اصاالً در افاراد

زمينۀ تعري

خود تعري

برای خود تعري

مومر و ويور نهفته است.

تبعيدی وجود ندارد يا به صورت ضعي

وجود دارد .باهطاور

بخشااي از کنتاارل اجتماااعي در هاار جامعااهای بااهوساايلۀ

خالصه بايد گفت نداشتن تعهد و دلبساتگي فارد تبعيادی باه

دوستان ،همسايگان ،آشنايان ،خانواده و ...انجام ميگيرد که باه

محي تبعيدگاه ،نداشتن شغل و کار مناسب در محي تبعيدگاه

آن کنترل ايررسمي مي گويناد و در کناار کنتارل رسامي کاه

و اعتقادنداشتن به ارزش های اخالقي کاه باهطاور معماول از

پشتوانه و ضمانت اجرايي دارد ،از راههاای کااهش بزهکااری

ويژگي های افراد تبعيدی است ،سبب ميشود مرتکبشدن باه

در جامعه محسوب مي شود .هنگامي که يک بزهکار به شهری

تخل

و نابهنجاری در نزد فرد تبعيدی راحتتر صورت گيرد

تبعيد مي شود در نگاه او افراد بومي آن شهر اريباه محساوب

و آنها از شهروندان شهر ايذه سلب امنيت کنند.

مي شوند و کنترل ايررسمي را از دوش خود برداشته ميبيناد.
هرچند نظاارت رسامي ازطارس متولياان امار در دادساراها و

فرضیههای پژوهش

نيروی انتظامي بر فرد تبعيدی وجود دارد ،برای آنها خاارج از

فرضايۀ  )7بااين متغياارهااای زمينااهای (جنساايت ،تحصاايالت،

توان است که در شبانهروز نگهبان فرد تبعيدی باشند تا تخلفي

درآمد) و ميزان احساس امنيت تفاوت وجود دارد.

از او سر نزند .فرد تبعيدی نيز ايان احسااس زيار نظار باودن

فرضيۀ  )2بين ميزان احساس امنيت ميان نواحي 5گانۀ شاهری

بهوسيلۀ هممحلهایها ،دوستان و خانواده را ندارد و مايتواناد

ايذه تفاوت وجود دارد.

راحت تر هر تخلفي را انجاام دهاد؛ زيارا در دياد او آشانايي

فرضيۀ  )3بين حضور افراد تبعيدی در شاهر اياذه و احسااس

وجود ندارد و همين امر سبب وقو جارم و باه خطار افتاادن

امنيت رابطه وجود دارد.

امنيت شهروندان ميشود.

فرضيۀ  )0بين نگرش مردم به تبعيادی هاا و احسااس امنيات

ازسوی ديگر ،برابر باا نظرياۀ پيوناد اجتمااعي هيرشاي،
پيوند نتيجۀ دلبستگي ،تعهد ،درگيری و ايماان فارد در جامعاه

رابطه وجود دارد.
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جنسیت

تحصیالت

نواحی شهری

درآمد

متغیرهای زمینهای
امنیت جانی
امنیت مالی
حضور تبعیدیها

احساس امنیت اجتماعی

امنیت شغلی
امنیت نوامیس
امنیت اعتقادی

نگرش مردم به تبعیدیها
امنیت قضایی
شکل  - 1الگوی نظری پژوهش

روش پژوهش

کوکران  310نفر تعيين شد .گردآوری دادههاا باا پرساشناماۀ

اين پژوهش ازنظر اجرا پيمايش و از نو توصيفي  -تحليلي و

محققساخته انجام شد .پايايي پرساشناماه باا ضاريب آلفاای

ازنظر هدس ،کاربردی است .جامعۀ آماری آن ،افراد باامی 75

کرونباخ و اعتبار آن با روش اعتبار محتوا به دست آمد؛ يعناي

سال شهرستان ايذه است که طبق سرشماری ساال  7335باال

اعتبار گويه ها ازطريق مشورت با استادان و متخصصاان تأيياد

بر « »61775برآورده شدند و حجم نمونه با استفاده از فرماول

شد .در جدول زير نتايج آزمون آلفای کرونباخ آمده است.

جدول  -1میزان آلفای متغیرهای مستقل و وابستۀ پژوهش
متغير

ابعاد

تعداد گويه

آلفا

احساس امنيت اجتماعي

امنيت جاني

0

0/17

امنيت مالي

0

0/16

امنيت شغلي

0

0/16

امنيت نواميس

0

0/17

امنيت قضايي

0

0/10

امنيت اعتقادی

0

0/12

احساس امنيت اجتماعي(کل)

20

0/17

حضور افراد تبعيدیدر شهر

6

0/13

نگرش مردم به تبعيدیها

5

0/10

شيوۀ نمونهگيری ،نموناهگياری دومرحلاهای باود کاه در

به مناطق  7و  2تقسيم شده است .منطقۀ  7شاامل  3ناحياه و

مرحلۀ اول نمونهگيری سيستماتيک در محلههای شاهر اعماال

منطقۀ  2شاامل  2ناحياه اسات و ايان  5ناحياه از  70محلاه

شد .براساس طرح جامع شهری ايذه مصوب سال  ،7332شهر

تشکيل شده اند .در برخي محلهها  21و در برخاي از آنهاا 21
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پرسشنامه توزيع شد (برای م ال در ناحياۀ  3منطقاۀ  7کاه از

باشيد  .0آيا از افراد تبعيدشده کسي را ميشناسيد که با اقاوام

سه محله تشکيل شده بود ،تعداد  12پرسشنامه توزياع شاد).

شما وصلت کرده باشد  .5آيا پيش آمده است فردی تبعيادی

همان طور که گفته شاد ،در مرحلاۀ اول خاانوارهاا باه روش

را برای انجام کاری (م ل کارگری و )...به کار گرفتاه باشايد

نمونه گيری سيستماتيک شناسايي شدند؛ به اين صورت که در

 .6آيا در مراسمي ،دساتهجمعاي شارکت کاردهاياد کاه افاراد

داخل محلهها در هر بلو از اعداد  7تا  70بهصورت تصادفي

تبعيدی هم در آن حضور داشته باشند

عدد  0انتخاب شد و چاون عادد واسا  70باود ،خاناههاای

نگاارش بااه تبعياادیهااا :آلپااورت در تعرياا

نگاارش

بعدی  70و  20و ...انتخاب شادند .مرحلاۀ دوم نموناهگياری

مي نويسد« :حالتي هني يا عصبي حاکي از تمايل که ازطرياق

تصادفي ساده بود .بدين صورت که از بين افراد بامی  75سال

تجربه سازمان يافته و بر پاسخ های فرد به تمامي موضوعات و

خانواده ،بهصورت تصادفي ياک نفار انتخااب و پرساشناماه

موقعيت هايي که با آن در ارتباط است ،تأذيری جهتدار و پويا

تکميل شد .برای تحليل آماری از نرمافزار  spssو آزمون هاای

دارد؛ به عبارت ديگر ،هر نگرش نوعي موضعگيری قبلي برای

آماااری  Tو  ،Fضااريب همبسااتگي پيرسااون و رگرساايون

انجام عمل م بت يا منفي نسبت به اشخا

 ،اشايا و حاوادث

چندمتغيره استفاده شده است.

است و نقش جهتدهنده در تبديل حامت رواني – عاطفي به
حامت حرکتي ايفا مي کناد» (باه نقال از شارسالادين)16 :7311 ،؛

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

درواقع ،اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين ساال بود کاه افاراد

تبعيدی :افرادیاند که بهدليل ارتکاب جرم در شهر خود بارای

بومي چه نو نگاه و طرز فکری به افاراد تبعيادی دارناد .آياا

دورشدن از اسباب جرم به شهر ديگاری تبعياد مايشاوند .از

افراد تبعيدی را مي پذيرند يا نگاهشان باه آنهاا منفاي خواهاد

آنجا که ايان افاراد باه جرماي محکاوم شاده اناد ،اول اينکاه

بود همۀ گويه های بهکاررفته برای سانجش نگارش ،نگارش

بزهکارند .دوم اينکه بهدليل ساکونتنداشاتن در شاهر خاود،

منفي افراد به تبعيدیها را نشان ميدهند:

تعهد و وابستگي به آن ندارند .ساوم اينکاه چاون اريباهاناد،
نظارت و کنترل اجتماعي ضعيفي را حس ميکنند.

 .7سعي ميکنم در محلاههاايي زنادگي نکانم کاه افاراد
تبعيدی هستند .2 .فارد تبعيدشاده باه شاهر مايتواناد هماان

حضور افراد تبعيدی :منظور از اين متغيار ،حضاور عيناي

تخلفاتي را که در شهر خود انجام داده است ،در اين شهر هام

ادرا شدۀ افاراد تبعيادی در زنادگي فارد اسات؛ يعناي فارد

تکرار کند .3 .تبعيدی ها نبايد اجازۀ فعاليت در مشاالي مانناد

بهواسطۀ پايگاه اقتصادی  -اجتماعي و زنادگي در محلاههاای

رانندگان تاکسي را داشته باشند .0 .افراد تبعيدی سبب به هام

ممکن است حضور اين افراد را بيشاتر از افاراد ديگار

خوردن آرامش ساکنان شهر شدهاند .5 .باياد نظاارت وياژهای

خا

ادرا کند؛ به عباارت ديگار ،دو فارد کاه ازنظار گاروههاای

بر رفتوآمد افراد تبعيدی در نظر گرفته شود.

درآمدی ،تحصيل ،محل زندگي ،شغل و ...با هم متفاوتاند اما

نواحي شهری :بنا بر تقسيمات طرح جامع شاهری ،شاهر

در اين شهر سکونت دارند ،ممکن است حضور افراد تبعيادی

ايذه به دو منطقۀ 7و  2تقسيم ميشاود کاه منطقاۀ  7شاامل 3

کنند .اين متغير با گويه های زير سنجيده شده

ناحيه و منطقاۀ  2شاامل  2ناحياه اسات؛ بناابراين ،منظاور از

را متفاوت در
است:

 .7تا چه اندازه افراد تبعيدی در شاهر را مايشناسايد .2

نواحي شهری نواحي پنجگانهای اسات کاه در ايان دو منطقاۀ
شهر ايذه وجود دارند.

آيا افراد تبعيدشده در شهر ،در محلۀ شما زندگي مي کنناد .3

احساس امنيت :احساس امنيت را ميتوان ميازان آراماش

آيا پيش آمده است که با افراد تبعيدشده ارتباط شاغلي داشاته

خاطر هني و رواني افراد دربارۀ اينکه در زندگي روزمرۀ خود
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چقدر در برابر خطرات احتمالي و مزاحمت ديگر افراد جامعه
مصونيت دارند ،تعري

کرد

کوتاهمدت در صورت از دست دادن شغل.

(مظلاوم خراسااني و اساماعيلي:7313 ،

امنيت قضايي :اطميناان و آراماش احازاب و گاروههاای

 .)225در اين پژوهش شش بعد از احسااس امنيات اجتمااعي

قانوني برای انجام فعاليت در جامعه و همچنين اطمينان افاراد

به منزلۀ متغير وابسته بررسي شده اسات کاه در اداماه معرفاي

و گروه های يک جامعاه از قرارنگارفتن در معارض تهدياد و

ميشوند:

خطر در صورت اعتاراض و اعتصااب بارای دسات ياابي باه

امنيت جاني :به معناای تضامين جسام و جاان افاراد در
مقابل خطرات و آسيب هايي است که مانع اداماۀ حياات آناان
ميشود (باپيری و همکاران .)11 :7330 ،اين بعد با گويههاای زيار
سنجيده شده است:

حقوق خود (هاشمينسب .)711 :7330 ،اين بعد با گويه های زيار
سنجيده شده است:
 .7شرکت در تجمعات اعتراضي برای رسيدن باه حقاوق
خااود .2 ،برگاازاری تجمعااات آزاد صاانفي ازطاارس اصااناس

 .7قاادمزدن بااهتنهااايي در مسااير خلااوت .2 ،کمااک بااه
سرنشينان ماشيني که در شب در خيابان خلاوت خاراب شاده
است .3 ،سوارشدن تاکسي به هنگام شب و تنهايي .0 ،تردد با
ماشينهای مسافرکش شخصي در شب.

مختل  .3 ،فعاليت آزادانۀ احزاب سياساي .0 ،وجاود قاوانين
اجتماعي مشخص در جامعه.
امنيت اعتقاادی :يعناي اينکاه افاراد جامعاه تاا چاه حاد
احساس مي کنند که مي توانند باور هاای خاود را آزاداناه بياان

امنيت مالي :عبارت است از تضمين داراييهاای خاانواده

کنند و دربارۀ مسائل و مشکالت جامعاه باه بحاث و گفتگاو

از سرقت و دزدی و اطمينان خااطری کاه از تاأمين نيازهاای

بنشينند (هاشمينساب .)713 :7330 ،اين بعاد باا گوياههاای زيار

مادی و مالي خانواده حاصل ميشاود

(تنهاايي و همکااران:7333 ،

 .)70اين بعد نيز با گويههای زير سنجيده شده است:
 .7حمل پاول نقاد و اشايای قيمتاي باههماراه خاود.2 ،
پار کردن خودرو به مادت طاومني در خياباان .3 ،در مياان

سنجيده شده است:
 .7چاپ و نشر عقاياد .2 ،احتارام باه افکاار مختلا

در

جامعااه .3 ،بيااان راحاات باورهااا .0 ،بحااث و گفتگااو دربااارۀ
مشکالت جامعه.

گذاشااتن مياازان ذااروت و درآمااد خااود بااا ديگااران.0 ،

امنيت نواميس :آرامش و اطمينان افراد از در معرض خطر

خالي گذاشتن منزل به هنگام مسافرت يا کاار باه مادت چناد

تعرض قرارنگرفتن نواميس آنها در سطح محله ،شهر و بهطور

روز.

کلي جامعه ( اکریماهانه .)276 :7330 ،اين بعد نيز باا گوياههاای
امنيت شغلي :اين بعد امنيت اجتماعي تنها شاامل شاراي

زير سنجيده شده است:

و اوضا و احوالي نيست که افراد نگران از دست دادن شاغل

 .7تهديد نواميس در محلۀ زندگي .2 ،وجود امنيت کامال

خود باشند؛ بلکه بايد چشم انداز شغلي افراد و روند پيشارفت

نواميس در سطح شهر .3 ،تهديد نواميس بهوسيلۀ آشانايان.0 ،

و ترقي آنان را در بر داشته باشاد؛ يعناي افاراد ضامن کاار و

وجود امنيت کامل نواميس در هنگام مسافرت در شب يا روز.

انجام وظيفه و دريافت حقوق و مزد ،امکانات مزم برای بهبود
شراي و پرورش خاويش را داشاته باشاند

(تنهاايي و همکااران،

یافتههای پژوهش

 .)70-75 :7333اين بعد نيز با گويههای زير سنجيده شده است:

يافته ها نشان مي دهند  50درصد پاسخگويان مرد و 50درصاد

 .7آيندۀ شغلي خود يا ديگر اعضای خاانواده .2 ،نگراناي

زن هستند .همچناين  62/5درصاد پاساخگويان مجارد36/2 ،

از رقابتهای ناسالم شغلي .3 ،احتمال يافتن شغل مناسب پس

درصد متأهل و  7/3بي همسر دراذر طالق ياا فاوت باودهاناد.

از اتمااام تحصاايالت .0 ،احتمااال يااافتن شااغل جديااد در

مياانگين ساني پاساخگويان  26ساال و انحاراس معياار 3/03
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است .سطح تحصيالت  6درصد پاسخگويان بيسواد و ابتدايي،

ميليون 22/1 ،درصد  2تا  3ميليون 1/6 ،درصد  3تا  0ميليون،

 03/1درصد راهنماايي و دبيرساتان 00/6 ،درصاد کاارداني و

 6/3درصد  0تا  5ميليون و  3/3درصد بامی  5ميليون داشتند.

کارشناسي 6/1 ،درصد کارشناسيارشاد و دکتاری باود و 2/3

همان گونه که در جدول  2مشاهده ميشود ،ميانگين احسااس

درصد هم تحصيالت حوزوی داشتند 3/0 .درصد بدون درآمد

امنيت اجتماعي و ابعاد آن از حد متوس پايين تر است و ايان

بودند 71/1 ،درصد درآمد زير  7ميليون 37/5 ،درصاد  7تاا 2

تفاوت هم ازنظر آماری معنادار است.

جدول  -2آمارۀ توصیفی متغیر وابسته به تفکیک ابعاد و آزمون تکنمونهای T
ابعاد

گويهها

حداقل

حداک ر

ميانگين

انحراس معيار

ميانگين معيار

T

سطح معناداری

جاني

0

0

20

3/50

0/03

72

72/721

0/000

مالي

0

0

20

3/21

3/12

72

70/260

0/000

شغلي

0

3

75

5/37

2/11

3

20/306

0/000

نواميس

0

0

71

1/13

2/62

70/5

72/070

0/000

قضايي

0

0

71

1/62

3/00

77

75/253

0/000

اعتقادی

0

0

20

70/00

3/63

72

1/071

0/000

کل(احساس امنيت اجتماعي)

20

20

11

52/51

72/71

55/5

0/613

0/000

بيشااتر اساات کااه نگاااه منفااي شااهروندان ايااذهای نساابت بااه

مطابق دادههای جدول  3احساس حضاور افاراد تبعيادی
در شهر ازطرس شهروندان از ميانگين متوس بامتر بوده است

تبعيدی ها را نشان مي دهد( .همان گونه که در بخش تعااري

که نشان مي دهد مردم نسبت به حضور آنان حساس و آگاهاند.

مفهومي و عملياتي متغيرها توضيح داده شده اسات ،گوياه هاا

همچنين نگرش منفي شهروندان نسبت به تبعيدیها از متوس

نگرش منفي پاسخگويان را ميسنجند).

جدول  -3آمارۀ توصیفی متغیرهای مستقل پژوهش و آزمون تکنمونهای T
متغير مستقل

گويهها

حداقل

حداک ر

ميانگين

انحراس معيار

ميانگين معيار

T

سطح معناداری

حضور افراد تبعيدی در شهر

6

70

21

23/00

2/32

73

23/635

0/000

نگرش مردم به تبعيدیها

5

5

25

71/06

5/21

75

72/110

0/000

معنادار است.

نتايج جدول  0نشان مي دهند ميزان احساس امنيت بين مردان
بيشتر از زنان و اين تفاوت با توجه به  P=0/007ازنظر آمااری

جدول  -4خروجی آزمون  Tمستقل برای تعیین تفاوت جنسیت و میزان احساس امنیت اجتماعی
متغير

ابعاد

ميانگين

انحراس معيار

T

سطح معناداری

جنس

مرد

65/01

73/36

3/210

0/007

زن

60/50

73/25

نتايج جدول  5نشان مي دهناد تفااوت معنااداری باين ميازان
تحصاايالت و احساااس امنياات وجااود دارد؛ يعنااي هرچااه

تحصيالت افزايش مييابد ،احساس امنيت بيشتر ميشود.
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جدول  -5خروجی آزمون تحلیل واریانس بین میزان احساس امنیت و تحصیالت
متغير

ابعاد

تعداد

ميانگين

انحراس معيار

f

سطح معناداری

تحصيالت

بيسواد و ابتدايي

23

03/56

77/51

0/121

0/007

راهنمايي و دبيرستان

761

50/32

72/33

کارداني و کارشناسي

756

53/35

77/61

کارشناسيارشد و دکتری

26

56/31

70/00

تحصيالت حوزوی

77

60/17

73/07

کل

310

52/51

72/71

جدول  6بيان کنندۀ وجود تفاوت بين ميزان درآمد و احسااس

مياازان احساااس امنياات اجتماااعي نيااز بيشااتر ماايشااود.

امنيت است؛ به اين معنا که هرچاه درآماد افازايش ماي ياباد،
جدول  -6خروجی آزمون تحلیل واریانس برای مقایسۀ میزان احساس امنیت اجتماعی برحسب درآمد
متغير

ابعاد

تعداد

ميانگين

انحراس معيار

F

سطح معناداری

درآمد

بدون درآمد

36

03/66

73/13

3/215

0/000

زير  7مليون

61

50/05

77/30

 7تا  2مليون

727

57/30

77/21

 2تا  3مليون

11

53/35

72/03

 3تا  0مليون

33

56/66

77/33

 0تا  5مليون

20

51/15

72/11

 5مليون به بام

75

53/20

70/10

کل

310

52/51

72/71

جدول  1ميزان احساس امنيت را بين نواحي مختل

شهر ايذه

نشان ميدهد .بر اين اساس ناحيۀ  2منطقۀ  2بامترين احساس

امنيت را داشته است؛ سپس ناحيۀ  7منطقۀ  2و ناحيۀ  3منطقۀ
 7و ناحيۀ  2منطقۀ  7و در آخر ناحيۀ  7منطقۀ  7بودهاند.

جدول  -7خروجی آزمون تحلیل واریانس میزان احساس امنیت اجتماعی بین نواحی 5گانۀ شهری ایذه
مناطق شهری

نواحي شهری

محلههای شهری

منطقۀ 7

ناحيۀ 7

 .7شهيد علي مردانبختياری (جادۀ اصفهان)
 .2گنجشگير

تعداد
12

ميانگين
57/27

انحراس معيار
72/01

 .3حافق شمالي
ناحيۀ 2

 .7مرکز شهر (بازار) و خيابان طالقاني

55

50/32

77/71

 .2خيابان سرقنات و بهشت زهرا
ناحيۀ 3

 .7حافق جنوبي
 .2شهيد عبدالمجيد کياني و بلوار چويل

12

57/12

77/15

 .3ترمينال و شهر جانبازان
منطقه2

ناحيۀ 7

 .7اکبرآباد
 .2پار جنگل (بهاران)

12

53/01

72/31

 .3خيابان حر
ناحيۀ 2

 .7نورآباد
 .2شهيد اشکبوس نادری
 .3محمد رسولاهلل

13

55/10

72/00

F
2/070

سطح معناداری
0/003
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جدول  1نشاان ماي دهاد باين حضاور افاراد تبعيادی و

بين نگرش مردم به تبعيادیهاا و احسااس امنيات اجتمااعي،

احساس امنيت شهروندان همبستگي منفي وجود دارد؛ به ايان

همبستگي منفي مشاهده ميشود؛ يعناي هرچاه نگارش ماردم

معنا که هرچاه احسااس حضاور تبعيادیهاا در شاهر بيشاتر

نسبت به تبعيدیها منفيتر ميشود ،احساس امنيات اجتمااعي

ميشود ميزان احساس امنيت کاهش مييابد؛ اما اين همبستگي

کاهش مي يابد؛ اما اين همبساتگي در ابعااد امنيات قضاايي و

در بعد امنيات جااني و شاغلي و احسااس امنيات اجتمااعي

اعتقادی معنادار است و در ساير ابعاد معنادار نيست.

معنادار است و در ساير ابعاد امنيت معناادار نيسات .همچناين
جدول  - 1ماتريس همبستگي بين متغيرهای مستقل و متغير وابسته به تفکيک ابعاد
متغير وابسته (به تفکيک ابعاد)

امنيت

امنيت جاني

متغير مستقل
 .7حضور افراد تبعيدی در شهر
 .2نگرش مردم به تبعيدیها

امنيت شغلي

مالي
ضريب پيرسون

*

سطح معناداری

0/077

0/375

ضريب پيرسون

-0/000

0/033

-0/032

سطح معناداری

0/305

0/527

0/530

-0/730

امنيت

امنيت

امنيت

نواميس

قضايي

اعتقادی

-0/052

**

0/007

0/030
0/001
0/117

-0/232

امنيت
اجتماعي

0/000

-0/011

0/007

**

0/015

0/316

0/005

*

*

0/010

0/022

0/771

0/727

0/071

-0/705

0/710

P<0/05; P<0/01; P<0/00

تبيين رگرسيون نشاان داده اسات از مجماو متغيرهاای

حدود  70درصد از واريانس احساس امنيت اجتماعي را تبيين

واردشده در معادلۀ رگرسيون ،متغيرهاای جانس ،تحصايالت،

کنند .بقيۀ تغييرات متغير وابسته بهدليل پيچيدگي و چندبعادی

درآمد ،محله های شهری و حضاور افاراد تبعيادی در الگاوی

بودن متغير وابستۀ پژوهش يعني احساس امنيت اجتمااعي باه

رگرسيون باقي ماندند و در مجمو اين پانج متغيار توانساتند

ساير متغيرها بستگي دارد.

جدول  -9رگرسیون تأثیر متغیرهای مستقل بر احساس امنیت اجتماعی
ضرايب استانداردنشده

متغيرهای مستقل

B

ضرايب استانداردشده

t

سطح معناداری

()Beta

خطای معيار

جنسيت

-3/131

1/214

-1/129

-2/599

1/111

تحصيالت

1/185

1/446

1/134

2/658

1/118

درآمد

1/214

1/421

1/147

2/866

1/114

نواحي شهری

1/131

1/414

1/122

2/489

1/113

حضور افراد تبعيدی در شهر

-1/426

1/216

-1/112

-2/163

1/141

ضريب تعيين تعديلشده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی چندگانه

0/033

1/111

1/332
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جنسیت

-0/723

تحصیالت

0/730

احساس امنیت اجتماعی

0/722

نواحی شهری

0/701
-0/702

درآمد
-0/720

حضور افراد تبعیدی
شکل  -2الگوی تحلیل مسیر

الگااوی مسااير ،اذاارات مسااتقيم و ايرمسااتقيم متغيرهااای
مستقل بر متغير وابسته (احساس امنيت اجتمااعي) را بررساي

درآمد بيشترين اذر مستقيم و کل را بر متغير وابساته (احسااس
امنيت اجتماعي) داشته است.

مي کند .با توجه به جدول مذکور ميتوان اشاره کرد که متغيار
جدول  -11اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل احساس امنیت اجتماعی
متغيرهای مستقل

نو اذر
مستقیم

کل
غیرمستقیم

جنسيت

-0/723

-

-0/723

تحصيالت

0/730

-

0/730

درآمد

0/701

0/072

0/753

نواحي شهری

0/722

-

0/722

حضور افراد تبعيدی در شهر

-0/702

-

-0/702

نتیجه

حضور افراد تبعيدی در شهر و نگارش ماردم باه تبعيادی هاا

امنيت از مهم ترين نياز های بشاری در هماۀ دورههاای تااريخ

بررسي شده است .نتايج بهدستآماده نشاان مايدهناد ميازان

بوده است .امروزه به دليال پيشارفت و توساعه ،امنيات نقاش

احساس امنيت اجتمااعي در هماۀ ابعااد آن در شاهر اياذه از

مهمتری پيدا کرده و همۀ ابعاد زندگي انسانها را در بر گرفتاه

ميانگين معيار پايينتر است که با نتايج پژوهش هزارجريباي و

است .توجه نکردن باه مقولاۀ احسااس امنيات خساارتهاای

همکاااران ( )7333همسااو و بااا نتااايج پااژوهش بهيااان و

زيادی را باه باار خواهاد آورد .در ايجااد امنيات و احسااس

فيروزآبااادی ( )7332ناهمسوساات .همچنااين مياازان احساااس

امنيت ،عوامل گوناگوني دخيال اناد .شناساايي ايان عوامال و

امنيت در نواحي مختل

شهری ايذه متفاوت است که با نتايج

عناصر از پيششرط های اساساي بارای ارتقاای ساطح امنيات

پااژوهشهااای مکااانيکي و همکاااران ( )7330و ايماااني و

اجتماعي است .در اين پژوهش متغيارهاای زميناهای و متغيار

همکاااران ( )7330همسوساات کااه نشااان داده بودنااد مياازان

بررسي نقش افراد تبعيدی بر احساس امنيت شهروندان شهر ايذه

احساس امنيت در نواحي مختلا

شاهری بيرجناد و اردبيال

متفاوت است.
نتايج اين پژوهش نشان مي دهند بيشترين ميزان احسااس
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نسبت به زنان دارند که با نتايج پژوهشهای نصيریهندخاله و
همکاااران ( ،)7336انتظاااری و همکاااران ( ،)7330پيرسااون و
بريتز

( )2014و رايناا و ساومباليباان ( )2013همسوسات.

امنيت به ناحيۀ  2از منطقۀ  2متعلق است که شامل محلاههاای

همچنين بين تحصيالت و احساس امنيت تفاوت وجاود دارد؛

نورآباد ،شهيد اشکبوس نادری و محمد رسولاهلل اسات .پاس

بدين معنا کاه هرچاه تحصايالت باامتر رود ميازان احسااس

از اين ناحيه ،ناحيۀ  2از منطقۀ  2بيشترين احسااس امنيات را

امنيت نيز باامتر ماي رود کاه باا نتاايج پاژوهش ساجاديان و

دارد که شامل محله هاای اکبرآبااد ،پاار جنگال (بهااران) و

همکاران ( )7330همراستاست و با نتايج پژوهش اضانفری و

خيابان حر است.

قاسمي کيا ( )7330ناهمسوست .بين ميزان درآماد و احسااس

ناحيۀ  3منطقۀ  7که از محلههاای حاافق جناوبي ،شاهيد

امنيت نيز تفاوت وجود دارد؛ يعني هرچاه درآماد باامتر رود،

عبدالمجيد کياني ،ترميناال و شاهر جانباازان تشاکيل شاده

ميزان احساس امنيت نيز بامتر مي رود کاه باا نتاايج پاژوهش

است ،در رتبۀ سوم قارار ماي گيارد .ناحياۀ  7منطقاۀ 7شاامل

بزرگوار و همکاران ( )7336همسوست.

محلههای شهيد علي مردانبختياری (جادۀ اصفهان) ،گنجشگير

بين نگرش مردم به تبعيدی ها و احساس امنيت رابطاه ای

و حافق شامالي ،در ردۀ چهاارم قارار دارد و کمتارين ميازان

مشاهده نشد؛ اما نگرش مردم به تبعيدی ها باا بعاد قضاايي و

احساس امنيت در ناحيۀ  2از منطقۀ  7است که از محلاه هاای

اعتقادی احساس امنيت رابطۀ معناداری داشت ولاي در سااير

مرکز شهر (بازار) ،خيابان طالقاني و محلۀ سارقنات و بهشات

ابعاد معنادار نبود .بين حضور افراد تبعيدی در شهر با احساس

زهرا تشکيل شده است.

امنيات رابطاۀ معکاوس و معناادار وجاود دارد؛ يعناي هرچاه

بيشتر سااکنان ناحياۀ  2منطقاۀ  - 2کاه بيشاترين ميازان

احساس حضور افراد تبعيدی در محله ها بامتر رود ،احسااس

احساس امنيت را دارند – کسانياند که باهلحاا اقتصاادی و

امنيت نيز کاسته ميشود .همچنين بين حضاور تبعيادیهاا در

اجتماعي به نسبت ديگر مناطق شاهر وضاعيت بهتاری دارناد.

شهر و بعد جاني و شغلي احساس امنيات رابطاۀ معکاوس و

اين ناحيه در شهر به محلۀ بامنشينها معروس است .وضاعيت

معنادار وجود دارد.

ناحيۀ  7منطقۀ  2هم به همين منوال اسات و ساطح درآمادی

در پاسخ به اين ساال که چرا حضاور افاراد تبعيادی در

اين محله هم به نسبت ناواحي منطقاۀ  7باامتر اسات .بيشاتر

شهر اين پتانسيل را دارد که بر احساس امنيت شهروندان تأذير

ساکنان ناحيۀ  3منطقۀ  7هم از طبقۀ متوس اند .ناحيۀ  2منطقۀ

بگذارد ،بايد چندين دليل را کر کرد؛  -7تبعيدی هاا ،افارادی

 2کمترين ميازان احسااس امنيات را داشاته اسات و باهدليال

با سابقۀ بزهکاری فراوان در شهر خود هستند که برای در امان

قرارگاارفتن بااازار در اياان محلااه همااه گونااه افاارادی در آن

ماندن مردم آن شهر و با هدس دورکردن آنها از اساباب جارم

رفت وآمد مي کنند که احتمال دارد احساس امنيت پايين در آن

تبعيد شده اند و هايچ تضاميني وجاود نادارد کاه تخلفاات و

به شلواياش مربوط باشد .همچنين ناحياۀ  7منطقاۀ  7بيشاتر

بزهکاااریهااا را در محااي تبعياادگاه تکاارار نکننااد و امنياات

به مناطق حاشيه نشين شهر منتهاي اسات و بيشاتر سااکنان آن

شهروندان را کاهش دهند .برای م ال آيا شخصي کاه در شاهر

خانواده هايياند که در سال هاای اخيار از روساتا هاا باه شاهر

خااود مرتکااب ساارقت شااده اساات ،در تبعياادگاه توانااايي

آمدهاند.

دستبردزدن به خانههای مردم را ندارد

نتايج پژوهش نشان دادند بين جنسيت و ميازان احسااس

 -2افراد تبعيدی به دليال اينکاه در تبعيادگاه بساتگان ياا

امنيت تفاوت وجود دارد؛ بدين معني که مردان امنيت بيشتری

خانه ای ندارند ،مجبور مي شوند خاناههاايي را اجااره کنناد و
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هزينه های بسيار بيشتری نسبت به شهروندان باومي بپردازناد.

در اين شهرها ميشود ،مزم است فعاليتهای فرهنگي ويژهای

اين هزينه های بام آنها را به سکونت در محلههای حاشيهنشين

برای همسازی و هماهنگي فرهنگي و هويتي انجام شوند.

شهر وادار مي کند؛ همان محلههايي که دامنگير فساد ،اعتياد و

 -6نظارت ويژه ای بر رفتوآمد آنها صورت گيارد و باه

بزهکاریاند .زندگي در محلههای حاشيهای شاهر باه احتماال

آنها اجازه ندهند در هر شغلي ازجمله مشااال عماومي مانناد

زياد سبب آشنايي آنها با ارا ل و اوبااش و بزهکااران در ايان

رانندگي تاکسي شخصي و ...فعاليت کنند.
 -1اختصا

محلهها و تکرار تخلفاتشان در تبعيدگاه ميشود.
 -3يکي ديگر از دميلي که افراد تبعيدی ميتوانند دسات
به تخل

بزنند و باهدنباال آن امنيات را کااهش دهناد ،نباود

بودجه ای جداگانه بهوسيلۀ قوه قضااييه باه

شهرهای تبعيدگاهي برای کاهش آسيبهايي که ممکان اسات
اين افراد در محي تبعيدگاه ايجاد کنند.

نظارت های ايررسمي است کاه شاامل همساايگان ،خاانواده،

 -1مساائومن اجرايااي و انتظااامي شااهری باارای افاازايش

دوستان و هممحلهایها ميشود .اريبهبودن تبعيدیها و نبودن

احساااس امنياات شااهروندان برنامااهرياازیهااای مزم ازجملااه

اين نظارتها بر آنها سبب ميشود راحتتر تخل

کنند.

با توجاه باه نتاايج حاصالشاده پيشانهادهاای ايان پاژوهش
عبارتاند از:

گشت های منظم پليس و ايجاد کالنتریها در محلههای شهری
را انجام دهند.
 -3با توجه به اينکه احساس امنيت در منطقۀ  7از منطقاۀ

 -7با توجه به نتايج ايان پاژوهش کاه احسااس حضاور
تبعياادی در شااهر ساابب کاااهش احساااس امنياات اجتماااعي

 2کمتاار اساات ،ضااروری اساات برنامااههااايي باارای توسااعۀ
اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي اين مناطق تدار ديده شوند.

شهروندان ميشود و آرامش خاطر آنان را بر هم ميزناد ،مزم
است شهر ايذه از ليست شهرهای تبعيدگاهي حذس شود.
 -2با توجه به اينکه عصر ،عصر ارتباطات است و تبعياد
ديگر کارآيي مزم را ندارد ،اگار احکاامي جاايگزين اينگوناه
حکمها شوند ،کارآيي بيشتری خواهند داشت.
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