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 بررسی رابطه بین امنیت جانی و توسعه فرهنگی
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 برای اولیه نیز انسانهای حتی که است زندگی مهم های فاکتور از یکی امنیت همسئل: چکیده

 ویژه های دور تاکنون، کار گذشته از داشتند. مبرم به آن احتیاج خود ابتدایی زندگی گذران

 و وخارجی داخلی از خطرات مردم جان امنیت تأمین دولت، حداقل یا اولیه و اصلی های

 حیات ادامه برای بشری مهمترین نیازهای از است. امنیت بوده عیاجتما امنیت کردن نهادینه

 بر مؤثر عوامل مهمترین از و اصلی مقاصد امنیت از اجتماعی، حیات درساخت ویژه ؛به است

 مهمترین از آن به تعهد که است حدی به امنیت است. اهمیت اجتماعی نظام انسجام حفظ

 نقش بررسی هدف با حاضر پژوهششود.  می وبمحس ها حکومت و پایداری بربقا مؤثر عوامل

 مطالعه، این در پژوهش طرح. شد انجام فرهنگی توسعه در جانی امنیت احساس تاثیر میزان

 طبقه تصادفی صورت به گیری نمونه آماری جامعه. بود همبستگی -توصیفی نوع از آزمایشی

و  محاسبه SPSS افزار نرم و نتایج با. محقق ساخته بود پژوهش هایپرسشنامه شد. انجام ای

 داد نشان نتایج .گرفت قرار تحلیل و تجزیه پیرسون مورد فرضیه پژوهش با استفاده از آزمون

 احساس امنیت جانی با توسعه فرهنگی رابطه مثبت و معنادار با هم دارند. که

  آزمون پیرسون. فرهنگی، جانی، توسعه امنیت های کلیدی:واژه

 

 

 مقدمه

رود و رود، به طوری که با زوال آن آرامش خاطر انسان از بین میهای اساسی انسان به شمار میو انگیزه ازهاامنیت از نی

های آدمی در گرو تأمین امنیت است، به طوری گیرد و مرتفع شدن بسیاری از نیازتشویش، اضطراب و ناآرامی جای آن را می

 )کاهه،دهد ارضای نیازهای اولیه قرار میحساس امنیت را بالفاصله پس از که آبراهام مازلو نیز در سلسله مراتب نیازها، ا
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خوفی و امن، بیبیمی و ایمنی، ایمن شده و در امان بودن است. تعاریف موجود در فرهنگ دهخدا امنیت در لغت به معنای بی

یمنی که ناظر بر امنیت مادی و روانی است، در فرهنگ لغات، درباره مفهوم کلی امنیت، بر احساس آزادی از ترس یا احساس ا

 (.4831 )ماندل، تأکید دارند

ها در همه جوامع از گذشته تا حال به دنبال آن ترین نیازی است که انسانبعد از نیازهای اولیه زندگی، احساس امنیت مهم

های سالمت اجتماعی آن جامعه و ای را یکی از شاخصشناسان، پررنگ بودن آن در هر جامعهاحساسی که جامعه. اندبوده

شمارند. احساس امنیت را حتی از وجود آن برای شهروندان یک کننده سالمت روحی و روانی افراد آن برمیهای تعیینمالک

ریزی برای گذران اوقات فراغت های مسئول از برنامههای اجتماعی، غفلت دستگاهداند. میزان شیوع آسیبتر میجامعه ضروری

های تاثیرگذار ترین مالکنشینی  و ضعف فرهنگی از مهممندی افراد از رفاه اجتماعی و اقتصادی و فقر و حاشیهان، بهرهجوان

 و اقتصادی اجتماعی، شرایط از بخشی عنوان به اجتماعی امنیت ای است. امروزهدر احساس امنیت یا نبود آن در هر جامعه

 قوای تمام باشد آرامش و آسودگی در مردمان جسم و که روح زمانی تردید ت. بیاس برخوردار سزایی به اهمیت فرهنگی از

 (.4811 ،نعمتی و همکارانگردد ) می معنوی و مادی خودشکوفایی به آنها معطوف جسمی و ذهنی

 فاقد اجتماعی، نظم بدون جامعه که طوری به. یابد می تحقق یافته،امنیت سازمان اجتماعی نظام بر مبتنی جامعه یک در

 می رو این از. است جامعه اوضاع بر مسلط و مقتدر اجتماعی نظام وجود عدم از حاکی امنیت هم، فقدان و بود خواهد امنیت

 خویش گذشتۀ براساس را خود آیندۀ نمودار نمی توانند ها انسان تردید بدون نباشد، جامعه در امنیت اگر که گفت توان

 انسانی سرمایه آنها بر شکوفایی خود و جوامع رشد شرط پیش. گردد نمی پذیر امکان هم و توسعه رشد بالطبع و کنند ترسیم

 کالن وتوسعه شهرنشینی روزافزون است. باگسترش و ایمنی امنیت احساس امنیت، نیازمند دو این و بوده اجتماعی سرمایه و

 و حس همسایگی رفتن میان از ترافیک، رفشا جمعیت، تراکم شدن، صنعتی چون های هایاخیر ،پدیده دردهه ویژه به شهرها،

 های آسیب و ناامنی و است یافته افزایش حاشیه نشینی و مهاجرت اجتماعی، اعتماد کاهش خویشاوندی، روابط کاهش

 (.4831، مرزیجرانی )صالحی است گرفته قرار مورد توجه بیشتر شهرها در اجتماعی

 افراد و باشد داشته وجود اجتماعی وجدان اجتماعی یا همبستگی که رددا وجود جامعه در زمانی ازنظردورکیم احساس امنیت

همبستگی  ایجاد برای را حقوقی قواعد دورکیم که ذکراست، به الزم. دانند می حقوق دیگران رعایت به مقید را خود جامعه

 اجتماعی انتظام برای کافی شرط را های اخالقی التزام و الزم شرط را رسمی کنترلهای و است دانسته ضروری نیز اجتماعی

 (.4833 )نویدنیا، داند می

 که عاداتی و هاقابلیت دیگر و رسوم اخالقیات، قانون، هنر، باور، دانش، شامل ایپیچیده کل از است فرهنگ عبارت اولیه تعریف

-کرده هنگ شناساییفر برای را تعریف 833 بیش از بعدی نظرانآورده است. صاحب دست به جامعه عضو یک عنوان به انسان

 (. 4191 4لوینسون، و )اینکلز دارند نظر اجتماعی هایدارایی و سرمایه عنوان فرهنگ به به تعاریف بیشتر این اند. در

 2)هریس، اعمال احساسات، ابراز نحوه الگوهای فکری، بازتاب تواندمی کرد. فرهنگ کسب را آن و آموخت توانمی را هافرهنگ

 1های معنی دار نمادین )کروبر و پارسونز،ها و دیگر نظامها و ایده( ارزش39: 4194 8هان،ا )کالکه( عکس العمل4133

                                                           
1 - Inkeles, A. & D. Levinson 
2 - Harris 
3 - Kluckhohn 
4 - Kroeber, A.L. & T. Parsons 
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( باشد، ایده اصلی این است که فرهنگ مفهومی انتزاعی دارد و برگرفته از رفتار عینی و ملموس است؛ اساساً فرهنگ با 4193

های انسانی شامل مظاهر موجود در قالب مصونوعات ای شخصی گروهاین نمادها ترکیبی از دستاوردهیابد ادها انتقال مینم

 (.39: 4194است )کالک هان، 

 4کیفی(-)کمی تحقیق مختلف هایروش به کارگیری ی کیفی است؛ سنجش فرهنگ و  قابلیتاز آنجا که فرهنگ یک مقوله

 هایانواع روش کارگیری به و پذیرش امکان که است پذیرانعطاف آنقدر مفید بندیطبقه امری حساس و قابل تأمل است، یک

، بدهد پژوهشگران به را تحقیق مورد مسائل کیفی( در هایروش و میدانی مطالعه موردپژوهی، تجربی، نیمه )تجربی، تحقیق

 خاص هایبا ویژگی توضیح به جای را تحقیق هاییافته که کرد خواهد اثبات متفاوت روشهای از با استفاده مطالعه یک تکرار

-روش در به کارگیری پذیرشو آمادگی چارچوب چه یک هر داد؛ بنابراین توضیح نظر، مورد اصلی نظریه با توانمی روش، یک

 اگر کنند؛می تغییر زمان طول در هافرهنگ. شودتر بودن آن؛ بیشتر تأیید میدهد، پیشرفته نشان را تحقیق گوناگون های

 هنجاری و ارزشی نگرشی، تغییرات تا دهدمی را امکان این محققان به باشد، یرات باالتغی تحلیل در بندییک طبقه توانایی

 باشد، ترمنعطف تغییرات فرهنگی توضیح و تبیین در بندیطبقه چه هر کنند؛ بنابراین بینیپیش و تبیین را توصیف، سازمان

تر ند و امکانات ارتباطی و فناوری اطالعات گستردهکلذا هر چه مناسبات بشری توسعه پیدا می. شودمی ارزیابی ترپیشرفته

ها اجزایی افزوده شود. فرهنگ شود که بر فرهنگشود، تأثیر و تأثرها موجب میها هم بیشتر میشود، طبعاً اجزای فرهنگمی

هنگ قانونمند همانند روح و روان در کالبد جامعه جریان دارد؛ چند الیه است و نه یک سطح که سطوح گوناگونی دارد. فر

شناسی و علم فرهنگ گویای این نکته است که  چه قوانینی بر است، باید فرهنگ و قوانین حاکم بر آن را بشناسیم، فرهنگ

فرهنگ حاکم و پیوسته روان است. ممکن است یک فرهنگ به فرهنگ دیگر تبدیل شود. فرهنگ، فرایند  سیر تعریف شده 

کند یا رو به ارتقا بوده و یا رو به انحطاط است، در عین پذیر است، توقف نمیه، پویا و انعطافدارد، فرایند مند استف ایستا نبود

باشد، تأثیر گذاری فرهنگ از احکام کلی فرهنگ است، علم فرهنگ در کشف اجزاء این که تأثیر گذار است، تعامل پذیر نیز می

گوید با چه چیزی گوید قانونمند است؛ علم میاست، اگر فلسفه می ها که به آن اشاره شد وظیفه مندحوزه و جزئیات و در همه

شناسی، شناسی فرهنگ پژوهی، هستیی فرهنگ عمدتآ عبارتنداز روشبر چه چیزی؟ از جمله دیگر مباحث اساسی فلسفه

مات کلی به ها تقسیم پذیر هستند، و تقسیها، فرهنگشناسی فرهنگشناسی و گونهشناسی، سرشتشناسی، مبادیچیستی

 (.4839ی فلسفه است. از نظر صادقی رشاد، فرهنگ به فرهنگ دینی، فرهنگ سکوالر قابل تقسیم است )رشاد، عهده

 طرف از بعد به 4133 دهۀ اوایل از مفهوم است. این فرهنگی توسعه شود می مطرح توسعه از بحث در که دیگری مفهوم

 تری ارزشی بیش بار و ابعاد از توسعه های بخش سایر به نسبت که است میمفاهی از و شده توسعه مطرح مباحث در یونسکو

بنابراین، فرآیندی است که در طی آن با ایجاد »دارد.  جامعه افراد مادی غیر نیازهای بر تری بیش تأکید و است برخوردار

ها به وجود ای را در آنها، شخصیت ویژهها و باورها، قابلیتهای ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسانتغیییراتی در حوزه

باشد )ازکیا و غفاری، های خاصی است که مناسب توسعه میها، رفتارهای کنشآورد، که حاصل این باورها و قابلیتمی

4831.) 

ادی های بنیفرهنگی، هم یکی از پیش شرط ترین عوامل تحقق توسعه است، و از این رو، توسعهاساساً فرهنگ یکی از مهم

 از جمله توسعه، نظران صاحب تر بیش رو همین از است؛ جامعه هر در توسعه بنیادی های تحقق توسعه و هم یکی از آرمان

                                                           
1 - Applicability to multiple research methods 
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دارند  توسعه تحقق عوامل ترین مهم ؛از یکی عنوان به فرهنگ بر خاصی تأکید متحد، ملل سازمان مسئوالن و کارگزاران

 (. 4831فکوهی، )

 تاثیر گذار می باشد؟ فرهنگی توسعه در جانی امنیت مسئله بیان می شود که آیا احساس لذا در راستای پژوهش این

 

 پیشینه تحقیق

ساله  11تا  49(، به بررسی میزان احساس امنیت و عوامل اجتماعی موثر بر آن در بین شهروندان 4812قاسمی و محمدی )

 ویژگی و اجتماعی رضایت جنس، سن، شهروندان امنیت بر ؤثرم عوامل است که آن از حاکی ها یافته شهرکرد پرداختند. نتایج

 میانگین با معناداری رابطه هیچ گونه اجتماعی وآگاهی اجتماعی اجتماعی،اعتماد منشأ متغیرهای و است های شخصیتی

 است. نداده نشان امنیت احساس

 مورد ها،داده ثانویۀ تحلیل از روش استفاده با اجتماعی، توسعۀ و فرهنگی توسعۀ بین (، طی تحقیقی رابطۀ4831بابایی فرد )

 و هویتی هایهمچون آسیب متعددی موانع با ایران در توسعۀ فرهنگی که دهدمی نشان پژوهش این. است داده قرار بررسی

 و فکری سرمایۀ ضعف و فرهنگی و فکری تکثر فقدان شرایط فردیت، اصالت معنای در فردگرایی، روحیۀ فقدان فرهنگی،

 اساسی باشد. نتایج: فرض داشته اجتماعی توسعۀ عدم در اساسی نقش تواندمی های پدید است. مسلماً چنین مواجه نگی،فره

 فرهنگی توسعۀ تحقق نتیجه، در است؛ اجتماعی هایدر دگرگونی مهم بسیار متغیر یک فرهنگ که است این پژوهش این

 حاضر، ویژه پژوهش به ایران، در تجربی هایپژوهش هاییافته و ینظر هایاست. دیدگاه توسعۀ اجتماعی بنیادی پیش شرط

  .داده اند قرار تأیید مورد را قضیه این نیز

 داده نشان محلی جرایم ی درباره پیمایش از حاصل های داده کرد بیان ناامنی احساس مورد در ،(2333) 4و سانشین جکسون

 مدت دراز انحراف به نسبت ها آن چنین هم و دارند، نظم و قانون دربارۀ تری اقتدارگرایانه دیدگاه که دهندگانی پاسخ که است

 ها آن که دارد احتمال بیشتر چنین هم. کنند می درک را محیط در نظمی بی سایرین، از بیشتر احتماالً هستند، نگران جامعه

 پیوندهای زوال به رو کیفیت به نچنی هم و اجتماعی نسجام و اجتماع به مربوط مشکالت به را فیزیکی های نشانه این

 .دهند ربط غیررسمی اجتماعی کنترل و اجتماعی

 

 فرضیه تحقیق

 دارد وجود رابطه فرهنگی توسعه و جانی امنیت احساس میزان بین. 

 

 روش تحقیق

 شده دهاستفا ای مرحله چند ای خوشه گیری نمونه از شیوه تحقیق، آماری جمعیت از گیری نمونه منظور به پژوهش این در

 این در استفاده مورد ی وری میگردد. پرسشنامهآاطالعات مورد نیاز با استفاده از روش مصاحبه و با پرسشنامه جمع . است

 طراحی شناختی جمعیت سوالت درمورد دارای پرسشنامه اول بخش .باشد می بخشی دو صورت به ساختاری لحاظ از پژوهش

                                                           
1 Jackson and Sunshine 
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 جهت ،(کم خیلی کم، متوسط، زیاد، زیاد، خیلی)لیکرت  طیف با هایی پاسخ با تیسواال دارای پرسشنامه دوم بخش .است شده

 در .است شده طراحی وابسته متغیر عنوان مولفه احساس امنیت جانی به عنوان متغیر مستقل و توسعه فرهنگی به سنجش

 نظران صاحب و کارشناسان ید،اسات نظرات از استفاده ضمن ساخته محقق پرسشنامه  روایی از اطمینان برای حاضر پژوهش

 و ها حیطه تمام معرف پرسشنامه و شده رعایت ها پرسشنامه نوع این تهیه اصول تا گردیده تالش زمینه، این در محترم

 تا گردیده تالش عبارتی به. نماید می گیری اندازه  را نظر مورد مفهوم آنها وسیله به الگو که باشد رفتارهایی و مفاهیم عوامل،

 این در .گردید مطرح تاثیر احساس امنیت بر توسعه ی فرهنگی مورد در که باشد مباحثی همه شامل پرسشنامه التسئوا

 همسانی بر درونی همسانی. است شده استفاده درونی همسانی روش از ساخته محقق پرسشنامه  پایایی برآورد جهت پژوهش

 هم به اندازه چه تا آزمون سئواالت که است این بیانگر و دارد اللتد آزمون یک دهنده تشکیل اجزاء یا ها ماده یکنواختی یا

 نظر این از و است گیری اندازه مورد صفت معرف سئوال هر که است شده پذیرفته فرض این آنها تدوین در زیرا. دارند رابطه

 ضریب یا آلفا ضریب روش از رونید همسانی تعیین برای موجود های روش میان از تحقیق این در .ندارد وجود تفاوتی آنها بین

 194/3پرسشنامه  کل  کرونباخ آلفای  SPSS افزار نرم بوسیله شده انجام تحلیل اساس بر. شود می استفاده کرونباخ آلفای

 بر عالی دورنی همسانی از پرسشنامه اجزاء که کند می بیان ضریب این. دهدمی نشان را خوبی بسیار ضریب که باشد می

شهروندان شهر بندرعباس که تعداد آنها بر اساس آخرین سرشماری شامل: جامعه آماری در این مطالعه  .باشند می خوردار

 می استفاده مورگان جدول از نمونه حجم برآورد هزار نفر بوده است. برای 111برابر با غالب بر  4813مرکز آمار ایران در سال 

نمونه  حجم عنوان به نفر 831 کرجسی تعداد و مورگان جدول کمک با که .دهد می را نمونه تعداد حداکثر جدول این. کنیم

 شد. انجام ای طبقه تصادفی صورت به گیری گردید. نمونه انتخاب پژوهش حاضر

 

 های تحقیقیافته

 بررسی مشخصات عمومی پاسخگویان

در ابتدا به مشخصات عمومی  د.از این رو در ادامه به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری پرداخته می شو

 اطالعات بررسی سؤاالت پرداخته می شود. پاسخگویان پرداخته می شود و در ادامه به نظر پاسخگویان در ارتباط با هر یک از 

 :، است4 جدول مطابق پاسخگویان تاهل وضعیت و جنسیت اساس بر ها آزمودنی فراوانی ها، پرسشنامه از آمده بدست

 

 فراوانی شهروندان بر حسب جنس و تاهل: نگاره 1جدول

 تاهل جنسیت 

 مجرد متاهل زن مرد متغیر

 89 813 231 433 فراوانی

 83/1 98/13 33/19 48/98 درصد
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درصد  33/19 نمونه مرد و  جامعه درصد 48/98معادل  یعنی فراوانی بیشترین شود می مشاهده ،4 جدول در که همانطور

 مجرد نمونه جامعه درصد 83/1  و متاهل نمونه جامعه درصد 98/13 معادل یعنی فراوانی بیشترینجامعه نمونه زن می باشند. 

 .  باشند می

 مطابق استخدام پاسخگویان نوع و تحصیالت سطح اساس بر ها آزمودنی فراوانی ها، پرسشنامه از آمده بدست اطالعات بررسی

 :است 2 جدول

 

 

 

 حسب سطح تحصیالت و نوع کسب و کار: نگاره فراوانی شهروندان بر 2جدول 

 نوع کسب و کار سطح تحصیالت

دیپلم و  متغیر

 پایین تر

فوق 

 دیپلم

کارشناس

 ی

کارشناسی ارشد و 

 باالتر

 سایر آزاد خصوصی دولتی

 441 19 439 98 82 19 39 434 فراوانی

/11 29 93/23 14/49 88/3 29 98/41 41/13 درصد

83 

 

 و نمونه دارای تحصیالت دیپلم جامعه درصد 41/13معادل  یعنی فراوانی بیشترین شود می هدهمشا ،2 جدول در که همانطور

 فراوانی درصد جامعه نمونه دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر می باشند.  و بیشترین 88/3کمترین تعداد با  تر و  پایین

 درصد 14/49 و کار مشغول هستن و کمترین تعداد با  در سایر زمینه ها به کسب نمونه جامعه درصد 11/83 معادل یعنی

  دارای شغل دولتی می باشند. نمونه جامعه

 

 باطیتنآمار اس

 آزمون فرضیه

پذیرفته شود، فرض   0H کند. یعنی اینکه اگرها یا آزمون معناداری، پژوهشگر، فرضیه صفر را رد یا قبول میر آزمون فرضیهد

آماری یک مطالعه پژوهشی،  پذیرفته شود. برای تعیین معناداری   1H  رد شود 0H ررد شده است و اگ 1H شود کهمی

را تعیین کند؛ تا فرضیه صفر در مقابل آن آزموده شود. اگر نتایج مطالعه  پژوهشگر باید سطح احتمالی یا سطح معناداری آن

پژوهش احتمال ی رضیه صفر را رد کند. هرگاه اثبات نتیجه تواند فاحتمالی، کمتر از این سطح را نشان دهد، پژوهشگر می

شود، قبول یا بیان نمی باالیی داشته باشد، پژوهشگر باید فرضیه صفر را تأیید کند؛ در حقیقت، از آنجا که فرضیه صفر، عموماً

 (.4833)دالور،  شود، نه در فرضیه صفرکار بسته می به "پژوهش"رد، در فرضیه 
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کند. بنابراین برای تنظیم فرضیه دو های پژوهش، پژوهشگر هم از قیاس و هم از استقرا استفاده میین فرضیهمنظور تدو به

 منبع بالقوه وجود دارد:

هایی بینیهای معین منجر به پیش ها با استفاده از یک رشته قیاسهای کلی و کامل و جامع موجود؛ این فرضیهتئوری (الف

 دست خواهد آمد.معین، نتایج مشخصی به شود که در صورت شرایطمی

ها استقرا رابطه بین دو یا چند متغیر در زمان حال است شده پیشین؛ هدف این فرضیه های انجامب( نتایج پژوهش

 .(4833)حیدرعلی، 

 نرمالیته تست

 قبل عمل، مهمترین وهش؛پژ های فرضیه درباره منطقی استنتاج و مناسب آزمون آمار، محاسبۀ و آماری روشهای اجرای برای

 که شود مشخص باید ابتدا آماری های تکنیک از استفاده برای. است پژوهش برای مناسب آماری روش انتخاب اقدامی هر از

 شده آوری جمع های داده توزیع بودن نرمال صورت در زیرا خیر؟ یا است برخوردار نرمال توزیع از شده آوری جمع های داده

 ناپارامتریک های آزمون از بودن نرمال غیر صورت در نمودو استفاده پارامتریک های آزمون از توان می ها فرضیه آزمون برای

 های داده بودن نرمال فرض بررسی برای اسمیرنف -کلموگروف معتبر آزمون از پژوهش این در منظور این برای. کرد استفاده

 .پردازد می داده بودن نرمال بررسی به یرز فرضیات به باتوجه آزمون این. است شده استفاده پژوهش

0H .داده ها دارای توزیع نرمال هستند : 

1H.داده ها دارای توزیع نرمال نیستند : 

 

 تست نرمالیته: 3 جدول

 نتیجه تایید فرضیه مقدار خطا سطح معناداری عامل

 نرمال است 0H 3.39 193/3 جانی امنیت احساس

 ال استنرم 0H 3.39 492/3 توسعه فرهنگی

 

متغیر ها دارای توزیع نرمال هستند و می توان برای بررسی آنها از آزمون های پارامتریک استفاده کرد. ، 8با توجه به جدول 

 شدت همبستگی ضریب. است شده استفاده پیرسون همبستگی آزمون از تحقیق متغیرهای کلیه بین همبستگی محاسبه برای

 وجود عدم صورت در و می باشد -4 تا 4 بین ضریب این. می دهد نشان را( معکوس یا ممستقی) رابطه نوع همچنین و رابطه

 می باشد. صفر برابر متغیر دو بین رابطه

 

 پژوهش فرضیه آزمون

 دارد وجود رابطه فرهنگی توسعه و جانی امنیت احساس میزان بین. 

0H جود ندارد.رابطه مثبت و معناداری و فرهنگی توسعه و جانی امنیت احساس: میان 

1H رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. فرهنگی توسعه و جانی امنیت احساس: میان 
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 فرهنگی توسعه و جانی امنیت احساس: آزمون رابطه 4جدول 

 متغیرها
 جانی امنیت احساس مستقل

 فرهنگی توسعه وابسته

 پیرسون آزمون

 813/3 میزان

 334/3 سطح معناداری

 831 تعداد

 

، به این شرح 1آزمون این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است، نتایج بدست آمده مطابق جدول برای 

رابطه همبستگی معناداری وجود دارد، چرا که سطح  فرهنگی توسعه و جانی امنیت توضیح داده می شود: بین احساس

 توسعه و جانی امنیت صد رابطه معناداری میان احساسدر 11است، در نتیجه در سطح  3.34معناداری بدست آمده کمتر از 

وجود دارد. شدت همبستگی بین دو متغیر در سطح متوسطی قرار دارد. بنابراین این فرضیه پژوهش مورد تایید قرار  فرهنگی

 د شد.باعث ایجاد نوسان در متغیر وابسته )توسعه ی فرهنگی( خواه می گیرد، به این مفهوم که تغییرات در درستکاری

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

 کاربردی هدف حسب بر حاضر تحقیق روشه شد. تبه بررسی رابطه بین امنیت جانی و توسعه فرهنگی پرداخپژوهش  در این

شهروندان  پژوهش، این در نظر مورد آماری جامعه همبستگی پیمایشی نوع از توصیفی ها داده گردآوری شیوه حسب بر و

 وجود معناداری رابطه فرهنگی توسعه و جانی امنیت س بود. که نتایج تجزیه نشان داد که: میان احساسمناطق شهری بندرعبا

(. است 39/3 از تر پایین معناداری سطح) دارد وجود معناداری رابطه باال متغیر دو بین که دهدمی نشان آزمون نتایج .دارد

 با برابر وابسته متغیر و مستقل متغیر بین همبستگی. شود یم پذیرفته محقق فرضیه و شود می رد صفر فرضیه بنابراین

 . است 3.813

 های اولویت تغییردادن با فرهنگی، تـوسعه پراکـندگی کاهش ،فرهنگی توسعه احساس امنیت و شاخصای بهبود بنابراین برای

 افزایش تر، پایین فـرهنگی تـوسعه اب و استان محروم شهرستانهای نفع به زیرساخت ها و امکانات و فرهنگی منابع تخصیص

 همچون فرهنگی، زیرسـاخت های بـه توجه بندرعباس، شهرمسلط از تمرکززدایی و عالی آموزش گسترش باسوادی، نرخ

 تـوسعه و نـشر مرکز افزایش ادواری، نشریات محلی، های روزنامه انـتشار بـه تـوجه ،آموزشی تجهیزات و تأسیسات کتابخانه،

 .شود می تـوصیه احساس ناامنی رفع و سیما و صدا های برنامه یدتول
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