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 بررسی جایگاه مناطق آزاد تجاری در توسعه پایدار و امنیت اجتماعی

 (منطقه آزاد انزلی موردی: مطالعه)
 سید خلیل سیدعلیپور

 ، تهران، ایرانپژوهشگاه علوم انتظامی ومطالعات اجتماعی ،جغرافیا استادیار

 1حمیدرضا نظری خاکشور
 ، تهران، ایرانیبهشتدانشگاه شهید  ،دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

 71/71/7831تاریخ پذیرش:    7۱/1/7831تاریخ دریافت: 

 چکیده

مفهوم پایداری  های مورد توجه اندیشمندان حوزه شهری تبدیل شده است. های اخیر رویكرد توسعه پایدار به یكی از بحث در دهه

توانند اهداف توسعه پایدار را برآورده  است و هر کدام به تنهایی نمیاجتماعی و محیط زیستی تشكیل شده  از سه بعد اقتصادی،

کنند. امنیت اجتماعی از جمله مفاهیمی است که در ذیل توسعه پایدار اجتماعی مورد بحث پژوهشگران حوزه امنیت شهری قرار 

اما در این بین باید به اثرات  رآمدند.مناطق آزاد تجاری به عنوان محرک توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها به اجرا د دارد.

منطقه آزاد انزلی محدود ه ای است که در جهت توسعه اقتصادی استان گیالن و  ها نیز بر مناطق تحت تأثیر اشاره کرد. اجتماعی آن

عوامل مؤثر  هدف از انجام این پژوهش بررسی امنیت اجتماعی منطقه انزلی پس از احداث منطقه آزاد و احداث شد. 1283در سال 

ای و ابزار پرسشنامه مورد عمل  تحلیلی و پیمایشی بوده و با استفاده از اسناد کتابخانه-روش پژوهش حاضر توصیفی بر آن است.

بوده است که با استفاده از فرمول  118553جمعیت مورد مطالعه  (،1215) طبق آخرین سرشماری نفوس و مسكن قرار گرفته است.

سپس توسط نرم  رسشنامه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی بین شهروندان شهر انزلی توزیع شده است.پ 282کوکران تعداد 

ها  آزمون مقایسه میانگین و آزمون فرید من اطالعات پرسشنامه ای، های ویلكاکسون تک نمونه و با استفاده از آزمون SPSSافزار 

 قاچاق و فقر بر امنیت اجتماعی منطقه اثرگذار هستند. که به ترتیب عوامل اعتیاد،دهد  نتایج پژوهش نشان می تحلیل و بررسی شد.

 

 منطقه آزاد امنیت اجتماعی، امنیت، توسعه پایدار،واژگان كلیدی: 
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 مقدمه

رشد شهری گسترده در دو سده اخیر که تحت تأثیر انقالب صنعتی بوده است باعث رشد کالبدی و افزایش انفجاری 

میالدی بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها ساکن بودند  0113بطوری که در سال  شهرها شده است؛جمعیت 

این انفجار جمعیت در شهرها  و این عدد با سرعت بیشتری در کشورهای در حال توسعه در حال وقوع است.

است که همه این عوامل باعث بهداشتی و... را در پی داشته  اقتصادی، فرهنگی،-اجتماعی پیامدهای محیط زیستی،

های شهری واکنش نشان دهند و در نتیجه  شد که در دهه هفتاد میالدی و برای اولین بار دانشمندان نسبت به چالش

 ها به جامعه جهانی معرفی شد، این رهیافت که به عنوان راه حلی برای رفع چالش رهیافت توسعه پایدار مطرح شد.

های رهیافت توسعه پایدار به این موضوع باید  از ویژگی اجتماعی و اقتصادی است. دارای سه بعد محیطی زیستی،

به این صورت که هر سه بعد آن در رابطه با  کند؛ ای عمل می اشاره کرد که این رهیافت خطی نیست بلکه چرخه

ن بعد اقتصادی را از توا شوند که در واقعیت نیز چنین است و نمی یکدیگر و اثر گذار بر یکدیگر در نظر گرفته می

گیرد،  یکی از مفاهیم قابل توجهی که در ذیل توسعه پایدار اجتماعی مورد توجه قرار می بعد اجتماعی جدا دانست.

های شهری در  توجه به مفهوم امنیت اجتماعی پایدار است که جوامع شهری امروز و علی الخصوص سکونت گاه

تر حس امنیت اجتماعی  نیاز به امنیت اجتماعی و مهم نیاز دارند. کشورهای در حال توسعه بسیار به کاربست آن

 آید. های مختلف افراد به حساب می عامل موثری در شکوفایی فردی و اجتماعی گروه

 پیشینه پژوهش

با عنوان سنجش رابطه بین توسعه اشتغال و ارتقای امنیت در مناطق آزاد  ای مقاله در( 7832) منشبهرامی و خوش 

شغلی  های فرصت)مورد مطالعه: منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بندر انزلی،( به بررسی رابطه بین ایجاد  صنعتی-تجاری

این پژوهش  در. اند پرداختهاقتصادی منطقه آزاد انزلی در جهت ارتقای امنیت این منطقه  های مزیت و بهره گیری از

تحلیل قرار گرفته  مورد spssه( که توسط نرم افزار )پرسشنام پیمایشیهمبستگی و روش  با استفاده از نوع ها آن

است در زمینه ارتقای  توانستهمنطقه آزاد انزلی به دلیل فراهم بودن بسترهای الزم،  که اند رسیدهاست به این نتیجه 

 .و ملی و حتی بین المللی نقشی اساسی ایفا کندای  منطقهامنیت و کاهش قاچاق در سطح 

 به محققان این(«. آن بر مؤثر عوامل و متغیرها) شهر در اجتماعی امنیت» عنوان با ای مقاله در( 38) آقایی و حیدری

 تأثیر شهروندان امنیت احساس بر مختلفی عوامل که معتقدند و پردازند می شهری فضاهای در اجتماعی امنیت مقوله

 فضاهــای به توان می کالبدی عوامل میان از. برد نام توان می را جنسیت و ســن فردی، عوامل جمله از. هستند گذار

. تآثیرگذارند اجتماعی امنیت بر ها مؤلفه این از کدام هر که کرد اشــاره فضا نفوذپذیری و فضا مقیاس دفاع، بدون

 از اســتفاده با بایست می و اســت مدنی جامعه ضروریات از اجتماعی امنیت وجــود که کرد توجه نکته این به باید

 دست آن به محور اجتماع نهادهای و مردم مشارکت جمله از و خصوصی دولتی، نیمه دولتی، های دستگاه توانمندی

 یافت.

 قدیم بافت در اجتماعی امنیت احساس تحلیل و سنجش موضوع به خود پژوهش در( 3۱) همکاران و صادقی

 کیفیــت مهــم های شاخص از یکــی اجتماعــی امنیــت احســاس که کنند می بیان آنان. اند پرداخته کیش جزیره
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 و ریــزان برنامه بــراى شــاخص ایــن میــزان از آگاهــی و ســنجش کــه رود می شــمار بــه زندگــی

 اجتماعـی امنیـت احسـاس میـزان سـنجش هـدف بـا تحقیـق. دارد اهمیـت بسـیار امنیتــی و شــهرى مدیــران

 تحقیـق نـوع. اسـت گرفتـه صـورت مختلـف عوامـل بـا آن ارتبـاط تحلیـل و کیـش قدیـم سـفین محلـه سـاکنان

 جمعـ روش. اسـت تحلیلـی و توصیفـی آن انجـام روش و ای توسعه و کاربـردى نظر مورد پژوهش در رفته بکار

 و پرسشــنامه از اســتفاده بــا میدانــی روش در کــه میدانــی و اســنادى صــورت دو بــه اطالعـات آورى

 های مدل بـا و spss افـزارى نرم محیـط در پرسشـنامه نتایـج. اســت شــده آورى ـ جمعـ اطالعــات مصاحبــه

 امنیـت احسـاس از قدیـم سـفین محلـه سـاکنان کـه اسـت آن از حاکی تحقیـق نتایـج. شـدند تحلیـل آمـارى

 بـه خاطـر تعلق میـزان بـا محلـه ایـن در امنیـت احسـاس. برخوردارنـد درصـد 31 میـزان بـه خوبـی اجتماعـی

 کیفیـت و مـردم اقتصـادى و اجتماعـی های ویژگی پلیـس، بـه اعتمـاد میـزان همسـایگی، روابـط میـزان محلـه،

 امنیـت احسـاس میـزان در ها شاخص ایـن و داشـت معنـادارى ارتبـاط محلـه نوسـازى و بهسـازى و کالبـدى

 .هسـتند تأثیرگـذار اجتماعـی

 مبانی نظری

ازمقررات  بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد، محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی

عوارض و  مالیاتی، بخشودگی سود های یتگیری از مزایایی نظیر معاف متبوع خارج بوده و با بهره جاری کشور

تسریع در  گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین، سهولت و

اصلی کمک  گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه

کشور،  صنعتی – یطق آزاد تجارمنا جادیا یقانون چگونگ کیدر ماده  (.31:7832)شاکری و سلیمی،  نماید یم

 یعمران و آبادان ،ییربنایدر انجام امور ز عیتسر"شده است:  انیشرح ب نیا مناطق به نیا لیتشک اهداف موردنظر از

اشتغال  جادیا ،یعموم یدرآمدها شیافزا ،یو خارج یداخل های یگذار هیانجام سرما ،یو توسعه اقتصاد رشد و

و صادرات  دیتول ،یا و منطقه یجهان یحضور فعال در بازارها ،یانسان یرویبازار کار و ن میسالم و مولد، تنظ

 (.7833)تقی زاده،"کاال

 توسعه پایدار

 های مختلف زیست محیطی، دارای تعاریف و تفاسیر مختلفی است که از جنبه توسعه پایدار به دلیل جامع بودن،

 گرفتند. اقتصادی و اجتماعی مورد تعریف و تشریح قرار

سازد بدون  برآورده نسل حاضر را یازهاین»که:  داند میرا پایدار  ای توسعه زیست طیتوسعه مح یجهان ونیسیکم

پایدار  توسعه (.7331کمیسیون جهانی محیط زیست،«)ازهایشانیآینده در برآوردن ن های نسل یکاستن از توانای

پذیر  امکان (هوا و... )آب، زمین، طبیعیشهری به عنوان جزئی از توسعه پایدار ملی بر پایه استفاده معقول از منابع 

خدمت رشد اقتصادی و تأمین  و باید در تواند میتوسعه ملی  های سیاستاست و توسعه شهری به عنوان جزئی از 

سه  تعریفی از توسعه پایدار که به نحوی مورد توافق اکثریت باشد، (.73:7837)هوشیار، بگیردعدالت اجتماعی قرار 

ها، جامعه مشخصاتی  گیرد و در هر یک از این بخش اجتماعی و زیست محیطی را در بر می حوزه اصلی اقتصادی،

ارجی یک نظام اقتصادی پایدار قادر است کاال و خدماتی تولید کنه که بدهی خ برای مثال از نظر اقتصادی: دارد.
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جلوگیری کند تا به تولیدات  های مختلف اقتصادی، دولت را کاهش داده؛ از ایجاد وضعیتی نامتعادل بین بخش

باید بتواند از منابع  یک نظام با محیط زیست پایدار، از نظر محیط زیست: کشاورزی و صنعتی آسیب وارد نشود.

از  تجدیدناپذیر جلوگیری نماید و در نهایت، حیاتی و استراتژیک حمایت و از بهره برداری بی رویه منابع

یک نظام اجتماعی پایدار  از نظر اجتماعی: جلوگیری کند. شود، کارکردهایی که به تخریب محیط زیست منجر می

 برابری جنسی، آموزش، بهداشت، از قبیل: باید بتواند به توزیع برابر منابع و تساوی تسهیالت و خدمات اجتماعی،

 (.01:7838مرصوصی،) سیاسی و مشارکت دست یابدپاسخگویی 

 در. است گرفته قرار بازنگری مورد خصوصی و دولتی بخش های یدگاهد کردن لحاظ منظور به پایداری تعریف

 تخریب بدون امنیتی و اجتماعی اقتصادی، اساسی نیازهای ینتأم از آینده و حال در مندی رضایت دولتی، دیدگاه

 دیدگاه در. شود یم تعریف پایداری عنوان به است، وابسته بدان زندگی که زیست محیط کیفیت و طبیعی منابع

 منفی اثرات کاهش و مواد از صنعت استفاده کاهش اجتماعی، ارزش و مدت بلند سهام افزایش ،(تجاری) خصوصی

 یک از حمایت خصوصی دیدگاه هم و دولتی سیاست هم معمول، بطور. است پایداری هدف زیست محیط روی بر

. دانند یم ضروری و الزم را اقتصادی رشد با مرتبط اقتصادی و اجتماعی های ینههز کاهش همراه به رشد روبه اقتصاد

 (.Daneshpour,2010دارد ) وجود پایداری از متنوعی حال عین در و مختلف تعاریف

 به منجر که امروزی نسل برای رفاه بهینه سازی آن که در یا توسعه مسیر به عنوان تواند یم فنی زبان به پایدار توسعه

 کـه اسـت هایی یروزیاده  بردن بین از مستلزم مسیر این در گرفتن قرار. تعریـف شود شود، ینم آینـده رفـاه کاهش

 از به عنوان یکی برابری مفهومبعالوه  (.) شود یم منجر زیست محیط تخریب و طبیعی تهـی شـدن منابع بـه

 ساختار که است آنمستلزم  کند، یم تلفیـق نـسلی درون عـدالت با را نسلی بین عدالت که پایدار توسعه بنیادهای

 به عنوان را آن توان یم صاحب نظران از نظـر بعضی از بنـابـراین. کنـد پیـدا تغییـر تـوزیعی و درامدی الگوهای

 (kirpatrick,2001:2دانست ) پایدار توسعه با در ارتباط اسـتراتژی هرگونه اتخاذ برای شرطی پیش

و مدیریت بهتر  حفاظت همه، برای زندگی استانداردهای بهبود اساسی، نیازهای ینتأم پایدار، توسعه اصلی هدف

 محیط پایدار است محیطی زیست پایدار توسعه که حاضر پژوهش نظر مورد پایدار توسعه اهداف. است ها یستماکوس

بندی است که هر یک  تقسیم قابل اجتماعی اهداف و اکولوژیکی اهداف اقتصادی، اهداف بخش سه در زیستی،

 (.Drakakis2000,:56هستند )های مهمی  یرشاخهزدارای 

 محیطی زیست اثرات که است دلیل این به اهمیت این منفی جنبه دارند، اهمیت پایدار توسعه دیدگاه از شهرها

 در و نموده حرکت محیطی زیست معیارهای با تضاد در اغلب شهرها یعنی آیند، یم پدید شهرها در بیشترها  انسان

 بهداشتی مشکالت آن دنبال به و ها یآلودگ انواع تولید اجتماعی، ثباتی بی نشین، حاشیه اجتماعات گسترش و ایجاد

 در آمده وجود به های یزهانگ جهان، نقاط بیشتر در که است این در اهمیت این مثبت جنبه. دارند اساسی نقش

 منفی اثرات کاهش یها فرصت و شده شروع شهرها در محلی یها دولت مقیاس از بیشتر محیطی زیست مباحث

 مورد در جهانی و واحد تعریف(. زیست محیط از حفاظت آژانس) است متمرکز شهرها درعمدتاً  محیطی زیست

 اجتماع و پایداری دنبال تعرپف به تواند یم خود محلی انداز چشم از اجتماعی هر و ندارد وجود پایدار اجتماعات
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کالبدی  های یهسرما ارتقا طبیعی منابع از استفاده کردن حداقل دنبال به پایدار اجتماع کلی ملور به ولی پایدار باشد

 (.Roseland, 2000:26است )

 پردازیم. یمهای متفاوت آن  یدگاهداجتماعی است که به اختصار به بیان  جنبه اما یک از ابعاد مورد توجه پایداری،

اجتماعی، یا چنانکه اکثر دانشمندان علوم اجتماعی  یها نکته کلیدی در تعریف پایداری اجتماعی مربوط به ارزش

آینده حفظ شود و  یها معتقدند، به سرمایه اجتماعی مربوط است. سؤال اینجاست که چه چیزی باید برای نسل

 یها از سرمایه اجتماعی، این مفهوم مشتمل است بر آگاهی مشترک و شبکهچگونه؟ بر اساس تعریف عمومی 

)کلمن،  بخشد یاجتماعی انسان ارتقاء م های یستمسازمانی مرتبط که ظرفیت کنش فردی و جمعی مؤثر را در س

مطرح  ای ینهو امنیت در چنین زم المتیاجتماعی مانند شفافیت، انصاف، تعادل، برابری، رفاه، س یها ( ارزش01:7331

ها  عنوان راهی برای نیل به حفاظت، گسترش و صیانت از این ارزش واند به شدند؛ بنابراین پایداری اجتماعی میت

آینده تعریف شود که شامل حقوق انسانی، حفظ تنوع، حفاظت و گسترش سالمتی و امنیت، برابری  یها برای نسل

 (.۱8:0113ویداک،است ) درون نسلی و بین نسلی و بسیاری دیگر از موضوعات

 درآمد، شغل، سرپناه، آموزش، غذا، به اساسی نیازهای: که است یا توسعه اجتماعی، پایدار توسعه مکنزی نظر به بنا

 سراسر درکامالً  توسعه منابع که بدهد، را این اطمینان و باشد خواه عدالت. کند یم ینتأم را فعالیت و زندگی شرایط

 بین از حداقل یا و داده ارتقاء را جمعیت اجتماعی ذهنی، فیزیکی،رفاه  .شود یم توزیع منصفانه و تساوی به جهان

 کرده حفظ را زیستی و فرهنگی میراث. نماید ترویج جامعه کل برای را انسانی توان و توسعه خالقیت آموزش،. ببرد

 را دخالت شهروندان و مشارکت و باشد ساالرانه مردم. کند تقویت را زیست محیط و تاریخ با ارتباط و احساس

 و شور و کالبدی اجتماعی رفاه شهر با عمومی یها محل شکل طراحی بین و کرده بهتر را زندگی یط. شراکند ترویج

 (.M acknzi,2004:1) یدنما برقرار ارتباط شهر ساکنان هیجان

 امنیت

توان رهایی از  یمی لغوی امنیت را معنا شود. یمو اموال گفته  دوستان ،خانواده امنیت به دفاع یا حفاظت از خود،

احتمال ناکامی و چیزی  نبودن نبودن، مشوش یی از هراس یا تردید،رها یمنی روانی،ا خطر یا مخاطرات و یا لطمات،

د تعریف توان در امان بودن یا در امان حس کردن خود از تهدی یمدهد و احساس امنیت را  یمکه اطمینان و ایمنی 

هستند ناامنی و ترس بر وضعیتی داللت دارد که در آن افراد با محیطی تهدید کننده مواجه  احساس مقابل، در نمود.

از واژه امن است امن ضد ترس و به گفته برخی نقیض آن است، امنیت در لغت  امنیت برگرفته(. 7833طاهری،)

 7838دگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله است )دهقان،گونه تهدید یا حمله و یا آما حالت فراغت از خطر هر

مترادف است که به  "استیمان، ایمان و ایمنی"واژه از ثالثی مجرد امن بود و با واژگانی مانند  ریشه این (77ص 

 :یردگ یو دو بعد ایجابی و سلبی را در بر م شود یاطمینان و آرامش در برابر خوف، تفسیر، تعریف و ترجمه م مفهوم

و  از یک سو، اطمینان و آرامش فکری و روحی و از سوی دیگر، فقدان خوف و نگرانی که موجب سلب آرامش

از نیازهــاى  یامنیــت یکــ(. 7837نقل از گورانی و دیگران، به ؛71۱ص  ،7832اخوان کاظمی ) گردد یاطمینان م

سالم و احساس  زمینه یک اجتماع امنیــت پیش .فطــرى انســان بــوده و بــا ذات او آمیختــه شــده اســت
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از آن  یناش ت یک اجتماع در گرو حفظ و بقاى امنیت و احساسداست و سعا یانسان امنیت بسترساز توسعه جوامع

 (.۱1: 7837ضرابی و همکاران،است )

رسد که در واقع  یمر در تعاریف ارائه شده برای واژه امنیت از سوی صاحب نظران اتفاق نظر وجود ندارد ولی به نظ

توان هم به عنوان هدف و هم به  یمیت را امن ماهیت امنیت با پذیرش یک تعریف جامع و مانع در تعارض است.

یم و ا کردهی اصلی ها ارزشحقیقت اشاره به حفظ  در آن را در یک هدف تعریف کنیم، اگر عنوان نتیجه تعریف کرد.

اینکه با خطر  مگر یتان را بدانیم،اهمیتان را بشناسیم و یا ماهتوانیم  ینمکنیم  یفتعر اگر امنیت را به عنوان یک نتیجه،

شود که که آن را تهدید  یمیت بر مبنای خطراتی تعریف امن بعضی لحاظ، از ین،بنابرا از دست دادن آن روبرو شویم.

 (.783۱کریمایی،) کند یم

شود  یمی تلق ی اکتسابی،ها ارزشفقدان تهدیدها نسبت به  به آرلوند ولفرز معتقد است که امنیت در یک مفهم عینی،

و توانمندی الزم در کسب نتایج  ها ارزشو در یک مفهوم ذهنی بر اساس فقدان دلهره و نگرانی از به مخاطره افتادن 

 (11:7813چگینی زاده،) شود یممنصفانه ارزیابی 

 کالسیک گفتمان دو مورد سلبی و ایجابی اشاره کرد. در توان به یمی موجود پیرامون امنیت ها گفتماندر ارتباط با 

 مورد سلبی وجه در ابتدا امنیت تعریف و داشت داللت تهدید فقدان بر مبنی سلبی رویکرد نوعی اساس بر امنیت

(. 32:7830افتخاری،خاطر ) اطمینان و آرامش از نسبی برخورداری و یدتهد خطر، نبودن مفهوم در یعنی بود؛ توجه

 مهم و حیاتی منافع بهنسبت  بیرونی، بازیگر یک طرف از تهدید که ظرفیتی: »از است عبارت امنیت گفتمان ایندر 

 که هستند یمقوالت هایی هستند. یژگیو دارای سلبی گفتمان در یداتتهد ین،بنابرا باشد؛ نداشته وجود اصلی بازیگر

 و نیستند تهدید قابل گونه و چهره نظراز  هستند، افزاری سخت ماهیت یدارا شوند، یم متولد فضایبیرون ناحیه از

 قدیم یها چهره جدید یها چهره یعنی دارند؛ قرار تراکمی وضعیت یابند ودر یم تحول امکانات و شرایط با متناسب

 (.783۱افتخاری،) برد ینم بین از را

 و جنگ در پیروزی و مقاومت قدرت و توانایی از کشور یک که است معنادار زمانی تهدیدفقدان  مدرن، گفتمان در

 نگرشی اساسبر  مدرن،گفتمان  دیگر، عبارتبه  باشد؛ برخوردار مثل به مقابله یا بازدارندگی قدرت از این از فراتر

 اساس بر مدرن یها دولت تشکیل منطقی نتیجه نگرشی چنین و دارد تاکید ملی توانایی و قدرت کسببر  ایجابی،

اند  ساخته معنادار را خارجی روابط در استقالل و ملی مرزهای چارچوب در اقتدار که است حاکمیت مفهوم

 (.73:7838خلیلی،)

 روش تحقیق

پیمایشی خواهد بود. بنا به ماهیت این دو روش در -و میدانی تحلیلی-توصیفی وش تحقیق در این پژوهشر

شامل فیش  تحلیلی-توصیفی. روش استمورد استفاده و ابزار بکار رفته متفاوت های  تکنیکپژوهش حاضر، 

و  ها نمایه، ها کتابخانهمختلف مربوط به موضوع پژوهش بوده که با مراجعه به  و نظریات ها دیدگاهبرداری، سوابق و 

 ای کتابخانهدر مرحله گردآوری اطالعات  ها دادهگردآوری  مختلف به دست خواهدآمد. ابزار های سازمانآرشیو 

قبلی کار شده در این زمینه  های نامهپایان  پژوهش، ریات علمی و مقاالت چاپ شده در زمینه ایناستفاده از کتب، نش

 بوده است.در دانشگاهها و مراکز علمی معتبر 



 448 ...بررسی جایگاه مناطق آزاد تجاری در

فقر و اعتیاد است. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای بررسی  متغیرهای مستقل پژوهش عبارتند از قاچاق،

 منطقه آزاد انزلی استفاده شد که با توجه به آخرین سرشماری نفوس و مسکن عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی

پرسشنامه بین شهروندان توزیع شد که با وارد کردن اطالعات در  838تعداد  ( و با استفاده از روش کوکران،7832)

ه بندی فرید من به آزمون مقایسه میانگین و همچنین آزمون رتب و استفاده از آزمون ویلکاکسون، spssنرم افزار 

 تحلیل سؤاالت و عوامل تأثیر گذار پرداخته شده است.

 معرفی محدوده

است و  دقیقه واقع شده 03درجه و  81 عرض جغرافیایی دقیقه و 03 درجه و ۱3 طول جغرافیایی بندر انزلی در

ه صومع باشد. بندرانزلی از شمال به دریای خزر از جنوب به شهرستان متر می 01منهای  سطح دریا ارتفاع آن از

ای  رستان بندرانزلی در ناحیهباشد. شه متصل می رضوانشهر و از غرب به شهرستان رشت از شرق به شهرستان سرا

باشد. بخشی  ای به صورت طولی و در ساحل دریای خزر واقع شده و دارای آب و هوای مرطوب می کامالً جلگه

کیلومتر نوار ساحلی( و بخش مهم دیگر را اکوسیستم  ۱1) یاشهرستان را در طبیعی این محیط زیست از

است.  در بیشتر شهرهای اروپایی شناخته شده اش یخیدهد. نام انزلی به پیشینه تار تشکیل می تاالب انزلی ارزشمند

باشد. این  کیلومتر می 82کیلومتر و تا اولین فرودگاه  ۱1 مرکز استان کیلومتر، تا 831فاصله بندر انزلی تا تهران 

که سالیانه  طوری باشد. میزان بارندگی شهرستان بسیار باال بوده به شهرستان دارای آب و هوای مرطوب ساحلی می

 کشور، شمال و گیالن استان گردشگری صنعت و اقتصادی قطب انزلی . بندرمتر بارندگی دارد میلی 7330متوسط 

 بعد کشور بنادر بین سوم رتبه دارای و بارگیری و تخلیه مدرن امکانات به مجهز خزر، دریای حاشیه بندر ینتر بزرگ

 است. رجایی شهید بندر و خمینی امام بندر از

 
 استانداری گیالن منبع:  : موقعیت بندر انزلی در استان گیالن1شماره تصویر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 تحقیق های یافته

 های توصیفی تحقیق یافته

ها و اطالعات، سنجش مفهوم امنیت اجتماعی را بر مبنای  داده بر مبنای مطالعات نظری و دسترسی و امکان بررسی

دهیم. در گام بعدی برای بررسی میزان تأثیر هر عامل بر امنیت اجتماعی،  عوامل فقر، اعتیاد و قاچاق انجام می

این  .ندها را برای ما اندازه گیری ک ای تهیه شد که شامل گویه هایی است که بتواند هر یک از این شاخص پرسشنامه

ای با طیف لیکرت )متغیر کیفی  گویه ها همان سؤاالت پرسشنامه است. روش تحقیق، از طریق تحقیق پرسشنامه

 اسمی( است.

 پایایی پرسشنامه

به شمار  یریابزار اندازه گ یفن های ویژگیاز  یکیاعتماد  تیاست. قابل یریدر اندازه گ یکدستی یبه معن ییایپا

 قاتیو تحق ها آزمونکه اندازه مزبور در  یمشابه یپاسخها زانیعبارت است از م افتهی ایاندازه  کی ییای. پارود می

و ...  دیبودن نگرشها، عقا یتک بعد زانیسنجش م یکرونباخ، برا یآلفا ضریب. آورد میمتعدد و مکرر به دست 

 رود میبکار  یاجتماع قاتیکه در تحق اسیمق ترین رایجاست.  ها مقیاس هیبر پا بیضر نی. اساس ارود میبکار 

را  12٪را کم،  ۱2% ییایپا بیباالتر است کرونباخ ضر ییایپا زانیم ی دهندهنشان  جهیدر نت و است کرتیل اسیمق

 (.7831 ،یومیو فعال ق یمؤمنکرده است ) شنهادیپ ادیرا ز 32٪ بیمتوسط و قابل قبول، و ضر
 پایایی آزمون :1 جدول شماره

 تعداد سؤاالت آلفای کرونباخمقدار 

38۱/1 01 

 های پژوهش(منبع: )یافته

 نیدرصد است و با توجه به ا 3۱ تقریباًسؤال( پرسشنامه،  01) یکل سؤاالت اصل یمحاسبه شده برا یآلفا بیضر

است که  یمعن نیبد نیبرخوردار است. ا بسیار خوبی ییایدرصد است پرسشنامه از پا 11از  شتریمقدار ب نیکه ا

 است. کیبه هم نزد اریبرداشت پاسخ دهندگان از سؤاالت بس

 عمومی پاسخ دهندگان های ویژگیتوصیف 

 
 جنسیت اساس بر دهندگان پاسخ درصد :1 نمودار شماره

 های پژوهش(منبع: )یافته
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 های پژوهش(منبع: )یافته  سن اساس بر دهندگان درصدپاسخ :2 نمودار شماره

 در صد نیز زن هستند. ۱1درصد از پاسخ دهندگان مرد و  11شود، مشاهده می 0 و 7نمودارهای همان طور که در 

 گیرد. سال تعلق می 81تا  01سال و  ۱1تا  81های سنی  بیشترین در صد از پاسخ دهندگان به بازه

 
 افراد تحصیالت سطح اساس بر دهندگان پاسخ درصد :3 نمودار شماره

 های پژوهش(منبع: )یافته

 
 های پژوهش(منبع: )یافته  شغلی وضعیت تفکیک به دهندگان پاسخ درصد :4 نمودار شماره

بیشترن درصد را افراد دارای مدرک دیپلم و کارشناسی  ، تحصیالت پاسخ دهندگان،8 با توجه به نمودارشماره

 دهند. نیز به ترتیب کارمندان و خانه داران بیشترین افراد را تشکیل می ۱ در نمودار شماره دهند. تشکیل می

 های استنباطی تحقیق یافته

 یا نمونهنتایج آزمون ویلکاکسون تک 

های پرسشنامه و با توجه به ترتیبی بودن  ها، برای بررسی معناداری سنجه در قسمت اول تحلیل آماری پرسشنامه

که در آزمون ویلکاکسون  کنیم. استفاده می 8ای با میانه  آزمون ویلکاکسون تک نمونه ها برای هر سؤال از مقیاس داده
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حال اگر سطح معناداری آزمون مورد نظر  است. 8ها برابر با مقدار  فرضیه صفر بیانگر این موضوع است که میانه داده

 شد.درصد رد خواهد  2فرضیه صفر این آزمون در سطح معناداری  باشد، 1.12کمتر از 
 ای نتایج آزمون ویلکاکسون تک نمونه :2 جدول شماره

 نتیجه سطح معناداری سؤال ردیف

 شود یمفرضیه صفر رد  1.110 شود؟ یم اجتماعی امنیت کاهش موجب زندگی نیازهای ینتأم در توانایی اندازه چه تا 7

 شود یم ییدتأفرضیه صفر  1.13۱ شود؟ یم اجتماعی امنیت کاهش موجب فقر احساس اندازه چه تا 0

 شود یمفرضیه صفر رد  1.113 دانید؟ میمؤثر  اتان جامعه و خود امنیت کاهش در را خود درآمد میزان نبودن کافی اندازه چه تا 8

 شود یم ییدتأفرضیه صفر  1.1173 شود؟ یم اجتماعی امنیت کاهش موجب جامعه پایین یها دهک افزایش اندازه چه تا ۱

 شود یمفرضیه صفر رد  1.111 دانید؟ می اجتماعی امنیت کاهش موجب را اجتماعی-فرهنگی برخوردای کم اندازه چه تا 2

 شود یمفرضیه صفر رد  1.117 دانید؟ میمؤثر  فقر کاهش و اقتصادی رونق در را انزلی آزاد منطقه احداث میزان چه به 1

 شود یمفرضیه صفر رد  1.101 شود؟ یم اجتماعی امنیت افزایش به منجر آموزشی-علمی خدمات به بیشتر دسترسی اندازه چه تا 1

 شود یمفرضیه صفر رد  1.111 دانید؟ میمؤثر  اجتماعی امنیت کاهش در را درمانی-بهداشتی خدمات به ناکافی دسترسی میزان چه تا 3

 شود یمفرضیه صفر رد  1.171 دانید؟ میمؤثر  اجتماعی امنیت افزایش در را سرگرمی-تفریحی خدمات به افراد دسترسی میزان چه به 3

 شود یمفرضیه صفر رد  1.11۱ شود؟ یم اجتماعی امنیت کاهش موجب شهر سطح در معتادان حضور میزان چه تا 71

 شود یمفرضیه صفر رد  1.111 کنید؟ یم مشاهده را مخدر مواد فروش و خرید اندازه چه تا 77

 شود یمفرضیه صفر رد  1.117 دانید؟ میمؤثر  اجتماعی امنیت افزایش در را شهر سطح در معتادان آوری جمع میزان چه به 70

 شود یمفرضیه صفر رد  1.71 دانید؟ میمؤثر  اجتماعی امنیت افزایش در را انتظامی نیروی سوی از مخدر مواد فروش و خرید عوامل با برخورد اندازه چه تا 78

 شود یمفرضیه صفر رد  1.111 دانید؟ میمؤثر  اجتماعی امنیت افزایش در را انتظامی نیروی توسط آن عواقب و اعتیاد درباره مردم سازی آگاه اندازه چه تا 7۱

 شود یمفرضیه صفر رد  1.111 دانید؟ میمؤثر  اجتماعی امنیت کاهش در را انزلی آزاد منطقه احداث از مخدرناشی مواد قاچاق میزان چه به 72

 شود یمفرضیه صفر رد  1.110 دانید؟ میمؤثر  اجتماعی امنیت کاهش در را در قاچاق کاالی میزان افزایش اندازه چه تا 71

 شود یمفرضیه صفر رد  1.117 است؟ کرده پیدا افزایش قاچاق کاالی انزلی آزاد منطقه احداث زمان از میزان چه به 71

 شود یمفرضیه صفر رد  1.110 شود؟ یم امنیت افزایش موجب کاال قاچاق بحث در انتظامی نیروهای دقیق و جدی نطارت میزان چه به 73

 شود یمفرضیه صفر رد  1.111 شود؟ اجتماعی امنیت افزایش موجب تواند یم قاچاق بحث در انتظامی نیروی با مردم همکاری میزان چه تا 73

 شود یمفرضیه صفر رد  1.111 دارید؟ رضایت قاچاق مقوله با برخورد در انتظامی نیروی عملکرد از اندازه چه تا 01

 های پژوهش(منبع: )یافته

 نتایج آزمون میانگین

های تحقیق از آزمون پارامتری میانگین یک جامعه استفاده شده است و نتایج آن در جدول ارائه  برای بررسی پرسش

درصد در نظر  2میانگین نظری با سطح خطای ای بوده است،  گزینه 2گردیده است، از آنجا که طیف مورد سنجش 

 گرفته شده است.

بوده  8ها میانگی به دست آمده بیش از میانگین نظری  دهد در کلیه شاخص های جدول نشان می همانطور که یافته

در اند. همچنین  های زیاد و خیلی زیاد را انتخاب نموده دهندگانی که گزینه است این بدین معنی است که نسبت پاسخ

های مربوط به عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی منطقه آزد از دیدگاه مردم، تمامی عوامل به عنوان عوامل  بین گویه

 هستند. تاثیرگذار
 نتایج آزمون میانگین :3 جدول شماره

 سطح معنی داری tمقدار آماره  تفاوت میانگین تعداد سؤاالت متغیر مستقل
 درصد 32فاصله اطمینان 

 نتیجه
 حد پایین حد باال

 مؤثر است 8.71 8.73 000. 782.03۱ 8.7۱3 3 فقر

 مؤثر است 8.08 8.82 000. 718.173 8.033 1 اعتیاد

 مؤثر است 8.01 8.8۱ 000. 38.301 8.013 2 قاچاق

 های پژوهش(منبع: )یافته

( بوده است 8) ینظر نیانگیاز م شتریتمام عوامل ب نیانگیم دهد میکه در جدول باال ارائه شده است نشان  یجینتا

از مقدار مورد  نیانگیمثبت باشند م نییهر دو مثبت هستند و هر گاه حد باال و حد پا نییحد باال و حد پا نیهمچن

 .(7831 ،یومیو فعال ق یاست )مؤمن تر بزرگ( 8آزمون )



 444 ...بررسی جایگاه مناطق آزاد تجاری در

 نتایج آزمون فریدمن

با استفاده از آزمون  منطقه آزاد انزلی از دیدگاه شهروندان ودر این قسمت رتبه بندی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی 

در این آن عامل است.  شتریب تیرتبه باالتر نشان دهنده اهم نیانگیم دمن،یآزمون فر در فریدمن صورت گرفته است.

سپس پردازیم و  های پرسشنامه می قسمت نخست به بکارگیری آزمون فرید من برای سؤاالت و یا به عبارتی سنجه

 شود. به رتبه بندی متغیرهای مستقل پرداخته می
 نتایج آزمون فریدمن به تفکیک سؤاالت :4 جدول شماره

 رتبه میانگین رتبه میانگین رتبه

 7 شود؟ می امنیت افزایش موجب کاال قاچاق بحث در انتظامی نیروهای دقیق و جدی نظارت میزان چه به 77.03

 0 دانید؟ می مؤثر اجتماعی امنیت افزایش در را انتظامی نیروی سوی از مخدر مواد فروش و خرید عوامل با برخورد اندازه چه تا 77.73

 8 دانید؟ می اجتماعی امنیت کاهش موجب را اجتماعی-فرهنگی برخوردای کم اندازه چه تا 77.11

 ۱ دانید؟ می مؤثر اجتماعی امنیت افزایش در را انتظامی نیروی توسط آن عواقب و اعتیاد درباره مردم سازی آگاه اندازه چه تا 77.12

 2 شود؟ می اجتماعی امنیت کاهش موجب زندگی نیازهای تأمین در توانایی اندازه چه تا 77.17

 1 شود؟ اجتماعی امنیت افزایش موجب تواند می قاچاق بحث در انتظامی نیروی با مردم همکاری میزان چه تا 71.31

 1 دارید؟ رضایت قاچاق مقوله با برخورد در انتظامی نیروی عملکرد از اندازه چه تا 71.31

 3 است؟ کرده پیدا افزایش قاچاق کاالی انزلی آزاد منطقه احداث زمان از میزان چه به 71.37

 3 کنید؟ می مشاهده را مخدر مواد فروش و خرید اندازه چه تا 71.31

 71 دانید؟ می مؤثر فقر کاهش و اقتصادی رونق در را انزلی آزاد منطقه احداث میزان چه به 71.1۱

 77 شود؟ می اجتماعی امنیت کاهش موجب جامعه پایین های دهک افزایش اندازه چه تا 71.17

 70 دانید؟ می مؤثر اجتماعی امنیت کاهش در را در قاچاق کاالی میزان افزایش اندازه چه تا 71.11

 78 دانید؟ می مؤثر اجتماعی امنیت کاهش در را انزلی آزاد منطقه احداث از مخدرناشی مواد قاچاق میزان چه به 71.12

 7۱ شود؟ می اجتماعی امنیت کاهش موجب شهر سطح در معتادان حضور میزان چه تا 71.12

 72 شود؟ می اجتماعی امنیت کاهش موجب فقر احساس اندازه چه تا 71.۱0

 71 دانید؟ می مؤثر اجتماعی امنیت افزایش در را سرگرمی-تفریحی خدمات به افراد دسترسی میزان چه به 71.81

 71 شود؟ می اجتماعی امنیت افزایش به منجر آموزشی-علمی خدمات به بیشتر دسترسی اندازه چه تا 71.03

 73 دانید؟ می مؤثر اجتماعی امنیت افزایش در را شهر سطح در معتادان آوری جمع میزان چه به 3.13

 73 دانید؟ می مؤثر اتان جامعه و خود امنیت کاهش در را خود درآمد میزان نبودن کافی اندازه چه تا 3.31

 01 دانید؟ می مؤثر اجتماعی امنیت کاهش در را درمانی-بهداشتی خدمات به ناکافی دسترسی میزان چه تا 3.1۱

 های پژوهش(منبع: )یافته

کنید که با توجه  اجتماعی منطقه آزاد انزلی تأثیر گذار هستند را مشاهده میدر جدول متغیرهای مستقل که بر امنیت 

عامل اعتیاد به  شود از منظر پرسشنامه و پاسخ افراد، همین طور که مشاهده می اند. آزمون فریدمن رتبه بندی شده

 گیرند. میو فقر به ترتیب در رده دوم و سوم قرار  عنوان نخستین عامل مشخص شده و عوامل قاچاق
 : نتایج آزمون فریدمن به تفکیک عوامل5 جدول شماره

 میانگین رتبه عوامل رتبه

 0.11 اعتیاد 7

 0.12 قاچاق 0

 7.33 فقر 8

 های پژوهش(منبع: )یافته

 نتیجه گیری

 مسکنبرای استفاده از ابزار پرسشنامه در این تحقیق از فرمول کوکران و با توجه به آخرین سرشماری نفوس و 

پرسشنامه بین شهروندان توزیع شد که نحوه توزیع نیز بصورت  838( بهره گرفته شده است که بنابراین تعداد 7832)

های مختلف  جنسیت و طبقه تصادفی بوده است و سعی بر آن بوده است که پرسشنامه بین تمامی اقشار اعم از سنین،

 spssها به تفکیک سه متغیر مستقل وارد نرم افزار  در مرحله بعد اطالعات تمامی پرسشنامه اجتماعی توزیع شود.



 8931بهار دوم، شماره نهم، سال ، ای( ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  444

سپس نخست پایایی سؤاالت توسط آزمون آلفای  های آماری را در دستور کار قرار داد. شده است تا بتوان تحلیل

در مرحله بعد با استفاده از  کرونباخ صورت گرفت که حاکی از پایایی و صحت باالی سؤاالت پرسشنامه بوده است.

فرضیه صفر  ،۱و  0همه سؤاالت مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه در سؤاالت  ای، آزمون ویلکاکسون تک نمونه

با استفاده از آزمون میانگین اثر گذاری هر  در بخش بعدی تحلیل، تأیید شد و در بقیه سؤاالت فرضیه صفر رد شد.

بوده که تاییدی بر  1.12تغیر وابسته تأیید شده است و معناداری هر سه نیز کمتر از سه متغیر مستقل بر روی روی م

در آخرین مرحله نیز با استفاده از آزمون فرید من رتبه بندی سؤاالت و همچنین متغیرهای  صحت موضوع است.

 مستقل مشخص شده است.

ترین عوامل مؤثر بر امنیت  قر به ترتیب مهمقاچاق و ف توان گفت که متغیرهای اعتیاد، برای نتیجه گیری کلی می

 های اقتصاد، روند و در واقع پس از احداث منطقه آزاد انزلی عالوه بر گشایش اجتماعی منطقه آزاد انزلی به شمار می

مسائل اجتماعی نیز برای شهروندان بروز و ظهور یافته است که بحث افزایش قاچاق و اعتیاد از جمله این مسائل 

هر کدام به سهم خود نقش قابل توجهی در تحت الشعاع قرار دادن امنیت اجتماعی منطقه آزاد انزلی را دارا است که 

 هستند.

 پیشنهادات تحقیق

شوند تا  های گوناگون تقسیم بندی می پیشنهادات به بخش ها، در قسمت پیشنهادات برای تشخیص بهتر راه حل

 فهم و درک باشد. وظایف هر نهاد یا بخش اجرایی به خوبی قابل
 : پیشنهادات پژوهش6جدول شماره 

 پیشنهادات حوزه

انتظامی
 

 های اجتماعی و شهروندی به مردم حول موضوع اعتیاد و عواقب آن آموزش-

 های مستمر از عملکرد نیرونی انتظامی به آحاد مردم ارائه گزارش-

 انتظامی نیروی توسط مردم از استقبال و تکریم طرح ایجاد با امنیتی امور در مردم مشارکت افزایش -

 استفاده حداکثری از ظرفیت ارتباطی مردم و بهره مندی از گزارشات مردمی-

 خیز جرم و حساس کور، نقاط کلیه مستمر نظارت و کنترل -

 جرم از وقوع از پیشگیری و فضاها این با مبارزه برای الزم اقدامات و خیز جرم فضاهای شناسایی -

 همکاری با گمرک بندر انزلی و نظارت ویژه بر ورود و خروج کاال مبتنی بر قوانین و ضوابطهمفکری و  -

 سعه صدر و اعتماد حداکثری در ارتباط با آحاد مردم در جهت تقویت تصویر ذهنی از نیروی انتظامی-

نهادی
 تقویت روابط عمودی و افقی بین نهادهای مرتبط با قاچاق و اعتیاد- 

 های اضافی و وقت گیر اداری بیشتر ارتباط بین دستگاه قضایی با نیروی انتظامی و حذف پروسهتقویت هر چه -

فرهنگی
 

 جرم وقوع از پیشگیری هدف با آموزشی و فرهنگی مراسم و ها همایش برگزاری -

 ناهنجارانه رفتارهای کاهش و امنیت از عمومی درک ارتقای -

 یکدیگر با مردم چهره به چهره ارتباط افزایش جهت مختلف های مراسم اندازی راه با اجتماعی های سرمایه سطح ارتقا -

 جرائم و مسائل وقوع از پیشگیری و اجتماعی بزهکاری کاهش جهت در مردمی مشارکت از استفاده -

ت اجتماعی
امنی

 

 شورایاری فعال، محله سرای ها، پارک ها، کتابخانه ایجاد سالم، و فعال فراغتی. تفریحی فضاهای ایجاد -

 تفریحی – فرهنگی مختلف های مراسم برگزاری طریق از جمعیت جاذب های کاربری ایجاد با ها پارک امنیت ارتقای -

 ها و معابر عمومی پارک در معابر روشنایی وضعیت ارتقای -

 امنیتی و حفاظتی تجهیزات و امکانات نگهداری و حفظ -

 های آتی پیشنهاداتی برای تحقیق

  باید دیدی  لذا عوامل گوناگونی قرار دارد، ریتأثگذار و هم تحت  ریتأثاز آن جا که مقوله امنیت اجتماعی هم

ی گوناگون ها مؤلفهجامع و بین بخشی و نه فقط تک بعدی به موضوع امنیت اجتماعی داشت و باید آن را در قالب 

 دید.
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  که در  اگر ی مردم باشد.ها گروهبل فهم برای تمامی رسا و قا سؤاالتدر طراحی پرسشنامه باید حتی االمکان

تاثیرگذاری در روند کار خواهد داشت که از  جینتا از کلمات تخصصی و مفاهیم گنگ استفاده شود، سؤاالتطراحی 

 .کاهد یمصحت و پایایی و روایی پژوهش 

  به ماهیت امنیتی و انتظامی بودن  با توجه رایز ی امنیت اجتماعی بسیار دقت شود،ها مؤلفهدر انتخاب عوامل و یا

موضوع، جمع آوری داده در رابطه با برخی از عوامل در مواردی غیرممکن و در موارد دیگر بسیار دشوار خواهد 

پزوهشگران آتی باید در روند انتخاب عوامل این موضوع را در نظر داشته باشند تا بتوانند نتیجه قابل  فلذا بود،

 کسب کنند.استنادی از پژوهش خود 
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