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 بر تأکید با آن، بر مؤثر عوامل و نشین حاشیه مناطق در امنیت احساس بررسی

  6931 سال در بندرعباس شهر نشین حاشیه مناطق
 

 2زاده ترکی علی ،6 خواه صنعت علیرضا

 هغئَل ًَیغٌذُ ایزاى، کزهبى، ٍاحذ اعالهی آساد داًشگبُ اختوبعی علَم گزٍُ علوی ّیئت عضَ ٍ اعتبدیبر 7

 ایزاى کزهبى، ٍاحذ اعالهی آساد داًشگبُ اختوبعی علَم گزٍُ ارشذ کبرشٌبعی آهَختِ داًش 2

 

 چکیده

خبهعِ آهبری ایي  .ثبشذ هیثز آى  هؤثزٍ شٌبخت عَاهل  ًشیي حبشیِّذف ایي ًَشتبر ثزرعی احغبط اهٌیت ٍ در هٌبطق 

ًفز ثب اعتفبدُ اس  400کِ اس ایي تعذاد  ثبشذ هی 7996ًفز در عبل  254488ثِ تعذاد  ثٌذرعجبطبى شْز ًشیٌ حبشیِتحقیق 

در ایي پضٍّش اس پزعشٌبهِ اعتبًذارد شذُ ثزای عٌدش احغبط اهٌیت  .اًذ شذُحدن ًوًَِ اًتخبة  عٌَاى ثِفزهَل کَکزاى 

ز شکل راثزت گز، هیتبر ٍ هیل اعکبر لَئیظ، چبرچَة ًظزی تحقیق ثز اعبط ًظزیبت فلیپ ّبٍرس، اختوبعی اعتفبدُ شذُ اعت.

کِ  دٌّذ هی. ًتبیح ًشبى اًذ گزفتِقزار  ٍتحلیل تدشیِرٍاثط هذل هَرد  24ٍرصى  spss گزفتِ اعت ٍ ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار

ى ثِ تزتیت احغبط هحزٍهیت تأثیز ٍ ثعذ اس آثیشتزیي  -.754ثب ضزیت ثتبی  ًشیي حبشیٍِخَد رفتبرّبی اًحزافی در هٌبطق 

هعکَط را ثز احغبط اهٌیت اختوبعی دارد ّوچٌیي تَاًوٌذی پلیظ ٍ رفتبر  تأثیزکوتزیي  تبًغجی ٍ فزٌّگ فقز ثیشتزیي 

شْز  ًشیي حبشیِهثجت ثز احغبط اهٌیت اختوبعی دارد ٍ هیشاى احغبط اهٌیت اختوبعی در هٌبطق  تأثیزیپلیظ  ای حزفِ

عجبط هٌطقِ شوبل اهبهی ثب  رشْز ثٌذ ًشیيِ حبشیثیي هٌبطق  ثبشذ اس هییعٌی کوتز اس هیشاى هتَعط  5اس  2.59 ثٌذرعجبط

 .ثبشٌذ هیکوتزیي هیشاى احغبط اهٌیت را دارا  2.06ثْوي ثب ًوزُ هیبًگیي  22ثیشتزیي ٍ کَی  9.89هیبًگیي 

 

 .ثٌذرعجبط شْز، ًشیي حبشیِ هٌبطق، اهٌیت احغبطهاي کلیدي:  واژه

                                                           
 در عجبط ثٌذر شْز ًشیي حبشیِ هٌبطق در اختوبعی اهٌیت احغبط ثز هَثز فزٌّگی ٍ اختوبعی عَاهل ثزرعی عٌَاى ثب شٌبعی خبهعِ ارشذ کبرشٌبعی ًبهِ پبیبى اس شذُ هغتخزج هقبلِ

 .اعت شذُ دفبع هَفقیت ثب کزهبى ٍاحذ اعالهی آساد داًشگبُ در کِ اعت 7996 عبل
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