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چکیده
احساس امنيت اجتماعي از مؤلفههاي مهم انسجام اجتماعي و پيشرفت هر جامعهه اتهتا از ا ه
روي با توجه به نقش برجستهي احساس امنيت اجتماعي در برنامهر زيهاي کشهوري و مهظن ر
قرر دادن ا

مهم که دتتيابي و پا ظارتازي ا

احساس در شهرونظان هر جامعه معلول زمينهها

و عوامل متفاوتي اتت ،شا سته اتت که ابعاد و زوا اي ناهنجهاريههاي اجتمهاعي شناتها ي و
تياتتها و راهکارهاي کنترل و مهار آنها ،تظو

گردد .از ا

رو با توجه به اهميهت ماالعههي

مبحث امنيت اجتماعي و احساس آن در بستر اجتماعي جامعهي مهورد ماالعهه و نقهش بسهزاي
پارادا مهاي تحليلي مختص هر جامعه در تحليل و طراحي اتتراتژيهاي توتعهي امنيت پا هظار
آن جامعه ،در پژوهش حاضر تالش گرد ظه تا با بررتي اتنادي و پيما شي مؤلفهههاي احسهاس
امنيت اجتماعي در شهر شيراز ،راهکارها ي براي ارتقهاي احسهاس امنيهت در شههرونظان شههر
شيراز ارائه گرددا الزم به ذکر اتت که پژوهش حاضهر در شهش ماهههي دوم تهال  2931و در
چارچوب ن ر هي پارتونز انجهام گرد هظهپ پارتهونز در ن ر ههي تيسهتمي وهود ،هنجارههاي
اجتماعي را به عنوان ك تيسهتم در ن هر گرفتهه و کهارکرد ن هام اجتمهاعي را ا جهاد و حفه
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کپارچگي کل ن ام تلقي نموده اتتا وي براي هر تيستم چهار ضرورت کارکردي مسهتقل از
کظ گر را که با ظ به ميزان کافي پاتخ گيرنظ تا تعادل و تظاوم هستي جامعه حفه شهود معرفهي
نموده اتتا همچني با توجه به گستردگي جامعهي آماري مورد ماالعه ،حجم نمونه با اتهتفاده
از فرمول کوکران  077نفر تعيي گرد ظه اتتا افتهها حاکي از آن اتت کهه متیيرههاي مسهتقل
ترما هي فرهنگي با ( ،)r=7/895ترما هي اجتماعي با ( )r=7/897و بهي تهازماني اجتمهاعي بها
( )r=7/902داراي قويتر

ميزان همبستگي و متیيهر حما هت اجتمهاعي بها ( )r=7/731داراي

کمتر

ميزان وابستگي با متیير وابستهي احساس امنيت اجتماعي در شهرونظان شيرازي هسهتنظا

با ا

رو کرد و با نگاهي کالن پژوهشگران ،مظل تجربي مهظ ر ت راهبهردي ارتقهاي احسهاس

امنيت اجتماعي در شهرونظان شهر شيراز را طراحي نمودهانظا
واژههای کلیدی :احسهاس امنيهت اجتمهاعي ،مهظ ر ت راهبهردي ،تهرما ه اجتمهاعي ،تهرما ه
فرهنگي ،شيراز.

مقدمه
امنيت به عنوان کهي از نيازههاي فاهري بشهر ،بها جهوهرهي هسهتي انسهان ،پيونهظي
ناگسستني داردا احساس امنيت و بهرهوري از آرامهش ،ضهرروريتهر

بسهتر پظ هظآ ي

والقيتها ،شکوفا ي اتتعظادها ،تعالي وجود و توتعه و تحهول پا هظار در عر ههههاي
مختلف حيات فردي و اجتماعي اتت (شفيعي)1232953 ،پ به بياني د گر امنيت عبهارت
اتت از احساس آرامش و اطمينان از عظم تعرض به جهان و مهال ،کهار و د گهر حقهو
انسانا به طور کلي امنيت را ميتوان از نقاه ن ر اجتماعي و فرهنگي ،وضعيتي آرام تلقهي
کرد که انسان در نها ت ا مني نسبت به جان ،مال ،نهاموس ،حيثيهت ،هو هت ،ارتباطهات،
تفکرات ،ارزشها و ...وود چه در زمان حال و چه در آ نظه اطمينان داشته و شبانهروز را
با تحمل حظاقل ر سك ممک تپري تازد (مجتهظزاده .)1132952 ،امنيت اولهي عهاملي
اتت کهه موجه

مهيشهود انسهانها کنهار ههم آ نهظ ،از نيهروي ههم کمهك گرفتهه و در

مسؤوليتهاي اجتماعي مشارکت جو نظ تا آتودهتر و متعهظتر زنظگي کننهظا در حقيقهت
امنيت از مقوالت بسيار مهم و را ج حيات بشري اتت که از گذشتههاي دور تا به امهروز
بوده که ضم پشت تر نهادن تحوالت عمظه در گذر زمان ،نهه تنهها اهميهت آن کهاهش

نيافته ،بلکه هر روز نيز بر اهميت آن افزوده شظه و ابعاد وتيعتري افته اتهت .امنيهت در
گذشته در پرتو قظرت ن امي تحقق مهي افهت ولهي امهروزه بها تحهولي کهه در فنهاوري
ارتباطات به وجود آمظه ،قظرت ارتباطات با ابزار اطالعات جاي قظرت ن امي را گرفته و
امنيت در ابعاد گستردهتري اهميت افته و احساس ضرورت آن نه تنهها در ابعهاد مهادي،
بلکه در ابعاد معنوي نيز قابل تحقق اتتا ا

مسأله بو ژه در زمينهي امنيت اجتمهاعي از

اهميت بيشتري برووردار اتتا نکتهي داراي اهميت توجه آن که اگرچه امنيت مسألهي
مهمي اتت ،اما بسياري از جامعهشناتان احساس امنيت را مهمتر و ضروريتر از وجهود
امنيت تو يف ميکننظ و معتقظنظ عوامل بسياري در فقهظان ها کمبهود ا ه احسهاس در
جوامع مختلف دويلنظا ز را امنيت نيز ماننظ هر کهاالي عمهومي د گهري نيازمنهظ اهتمهام
جمعي براي تحقق و دتتيابي اتت و از ا

رو به اتکاي فرد تامان نميگيرد و اتهتقرار

نمي ابظ (نو ظ نيا)9832955 ،ا
در حقيقت کي از مشکالت جوامع بشري فقهظان احسهاس امنيهت اتهت ز هرا امنيهت
مفهومي اتت دوبُعظيا در بُعظ عيني ،امنيت به معناي ا جاد شرا ط و موقعيت ا م بهراي
افراد جامعه اتت و در بُعظ ذهني به معناي احساس امنيت اتتا بر ا ه اتهاس امنيهت
ارتباط مستقيمي با ذهنيت و ادراک مردم داردا بنابرا

اگر مردم جامعهاي احسهاس کننهظ

پظ ظهي امنيت کاهش افته ا کمرنگ شظه اتت ،در مرحلهي نخست آن را به عنوان ك
واقعيت ذهني تلقّي ميکننظ امّا در مراحل حادتر به ك پظ هظهي اجتمهاعي و گهاه هك
معضل ا آتي

اجتماعي بَهظل مهيشهود و مهيتوانهظ اقتهظار و مشهروعيت وهرده ن هام

اجتماعي را کاهش دهظا
نکته داراي اهميت ا نکه ،تأمي احساس امنيت اجتماعي تنهها بها شهناوت رفتارهها ي
ورت ميگيرد که به افزا ش ا کاهش امنيت در تاح «اجتماع» منجر ميگردد ز را اگهر
شهرونظان ك جامعه ،پيمانها و قراردادهاي جمعي را شکسته و ا از هنجارهاي متعارف
تخاي کننظ ،بسته به اهميت قهرارداد و هنجهار مربهوط ،امنيهت اجتمهاعي را وظشهه دار
ميکننظا بي ترد ظ در ا جاد امنيت اجتماعي و احساس آن ،عوامل گوناگونى دوالت دارنظ
که فقظان آنها برقرارى احساس امنيت را کُنظ کرده و ا مانع از تحقق آن ميشود .بنهابرا

با توجه به ا

مهم که ذات زنظگي اجتمهاعي بشهر همهواره بها کمبودهها ،نارتها يهها و

اوتالالتي مواجه اتت که بروز ناهنجاريها را ناگز ر ميتازد ،شا سته اتت تها هنگهامي
که ا

معضالت به ميزاني رتيظنظ که به مسألهي اجتماعي تبظ ل شظنظ ،با توجه و تظبر

جظّي علل و عوامل افزا شدهنظهي بسهترها ،زمينهههها و همچنهي ابعهاد و زوا هاي ا ه
ناهنجاريها بررتي و شناوته شونظ و تياتتها و راهکارههاي کنتهرل و مههار ،تهظو
گردد که ا

همه جز در پرتو پژوهشها و ماالعات علمي مُيسّهر نخواههظ بهودا در ا ه

نوشتار ،نو سنظگان بر آننظ تا به بررتهي مفهاهيم و مبهاني راهبهردي امنيهت اجتمهاعي و
اتاس الگوي تجربي وود براي

احساس آن (در شهرونظان شهر شيراز) پرداوته و بر ا
افزا ش احساس امنيت اجتماعي شهرونظان را ارائه دهنظا
بیان مسأله

جوامع کنوني بو ژه کالنشهرها ،بهه تهاوب بسهيار بهاال ي از پيچيهظگي رتهيظهانهظ و
درجهي باال ي از تیييرات کوتاهمظت و بلنظمظت را تجربه مهيکننهظا در کهالنشههرها ي
همچون شيراز که به دليل بروهورداري از امکانهات آموزشي،پزشهکي ،تجهاري وااا وهود
نسبت به تا ر مراکز اتتانهاي همجوار ،همواره با افزا ش مسهافرتهها و مههاجرتهها،
افزا ش مظاوم قيمتها ا اجارهي مسک  ،بيکاري و د گر عوامل اجتماعي مواجهه اتهت،
شلوغي و افزا ش تنوع -تفاوت فرهنگي و قومي در شهر از تهو ي موجه

گرد هظه تها

افزا ش انواع آتي هاي اجتماعي ن ير اعتياد ،طال  ،ترقت ،فرواواني انواع مهواد مخهظر
در دتترس جوانان واااا از حالت ك پظ ظهي اجتمهاعي تهاده وهار و بهه شهکل هك
مشکل و معضل اجتماعي در آ ظ و از توي د گر با افزا ش تهر ع و گسهتردهي وتها ل
ارتباط جمعي و دتترتي نسبتاً آتان اکثر افراد جامعه به آنهها و در نتيجهه اطهالع هابي از
مسائل مربوط به وقوع جرم و آتي هاي اجتماعي ،عالوه بر تحميل هز نههاي مهالي بهه
شهرونظان و دولت با فراهم آوردن زمينههاي کاهش احساس امنيت اجتماعي ،هز نههاي
روحي و رواني را نيز به شهرونظان تحميل نموده اتتا با توجه به ا نکه احساس امنيت کهي
از اتاتيتر

نيازهاي اوليه انسان اتت ،بظ هي اتت ا

تاح از نهاامني مهيتوانهظ تهأريرات

بسيار مخربي بر زنهظگي شههرونظان ا ه شههر داشهته باشهظ .بنهابرا

در ماالعههي حاضهر

کالنشهر شيراز به عنوان نمونهي مورد ماالعه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اتتا
مفاهیم و مبانی
 -9امنیت اجتماعی
امنيت از ر شهي ام اتت و در مقابل بيم و هراس و ناامني به کار برده ميشهودا په
ميتوان گفت واژهي امنيت مترادف اتت با در امان بهودن ،ا منهي ،آرامهش ،آتهودگي و
واطر جمعي که بالابع با هرگونه ترس ،بيم و هراس در تضاد اتهت و هنگهامي عينيهت
وواههظ افهت کهه از عوامهل و موجبهات تهرس و وحشهت ،ارهري افهت نشهود
(لرني .)29732959،ولي به مهوازات گسهترش اجتماعهات و پيچيهظهتهر شهظن روابهط و
تعامالت اجتماعى ،بشر وارد روابط گوناگونى شظ که عر هههاى زنهظگى را بها عنهاو
اجتماعى ،اقتصادى ،تياتى ،فرهنگى و ...از هم متما زتاوته و امنيت او را تحت الشعاع
قرار دادنظا در واقع بشر که براى تأمي امنيت و فرار از ناامنى ،جامعه را تشهکيل داده بهود
به زودى در افت که ا

بار امنيت او نه تنها از توى طبيعت و عوامهل طبيعهى ،بلکهه از

توى انسانها و عوامل گوناگون اجتماعى ،اقتصادى و تياتهى تهظ هظ مهيشهودپ بهظ
ترتي

دغظغهي هميشگى او براى تأمي امنيت در مقولهاى جظ ظ با عنوان احساس امنيت

اجتماعى ظهور افتا هابز )1779( 2معتقظ اتت که بشهر در وضهعيت طبيعهي عنهي در
هورت نبهودن قهواني و مقهررات اجتمهاعي و قيهودات در جامعهه ،تهابع شههوات و
وودوواهيهاي وود ميشود و براي رتيظن به اهظاف وود ممک اتت حتي به نابودي
همنوعان وود مبادرت ورزدا حا ل چني چيزي نهاامني در جامعهه اتهت کهه راباههي
عميقي با بين مي اجتماعي دارد .از ن ر هابز امنيت براي انسان از چنان اهميتي برووردار
اتت که حاضر اتت به واطر آن حتي آزادي و برابري وود را از دتهت بظههظا از من هر
وي انسانها براي گر ز از وضعيت آزاردهنظهي طبيعي که در آن جنگ همهه عليهه همهه
برقرار اتت به ك قرارداد اجتماعي متوتل ميشونظ که براتاس آن قظرت کنترل و قيهظ
زدن بر انسانها و فزونوواهي ،آنها را به دولت واگذار کرده و در عوض ،دولت ،کهاالي

1- Habbez

ارزشمنظ امنيت را براي آنها به ارمیان ميآورد (راجهرز)1332959،2ا بها گذشهت زمهان و
بررتيهاي بيشترِ انظ شمنظان علوم اجتماعي انظ شمنظان عهالوه بهر نقهش دولهتهها در
تأمي امنيت اجتماعي بر نقش جامعهي مظني در ا جاد امنيت و کاالهاي جمعي مشابه آن
نيز تأکيظ نمودهانظا در ا

رو کرد که ر شه در ن ر ههاي توکو ل و ميل 1دارد ،بر نقهش

روابط ،تعامالت ،هنجارها ،شبکهها و گهروهههاي اجتمهاعي در ا جهاد طيهف وتهيعي از
و ژگيهاي مثبت و مفيظ جامعه از جمله اعتماد ،امنيت ،رشظ اقتصادي ،احسهاس امنيهت
اجتماعي ،شبکههاي اجتمهاعي و نهادههاي ن هم و قهانون کهاهش جهرا م و غيهره تأکيهظ
ميشود.

مفهوم امنيت اجتماعى و احساس ناشى از آن در پى توتعهي تحليلهاى جظ ظ امنيتهى
وپ

از جنگ ترد در اروپا مارب شهظا ا ه مفههوم ،نخسهت بهه عنهوان هك رو کهرد

مفهومى به وتيلهي گروه مستقلى از محققان در مؤتسهي تحقيقات لح کپنهاک توتعه
پيظا کرده و به ورت توان ك جامعه براى حفاظهت از هو هت گروههيشهان در مقابهل
تهظ ظات واقعى ا فرضى ،تعر ف شظه اتت (و ور)8 32957 ،9ا در باب ن ر ههاي امنيت
اجتماعي ،باري بوزان 9از مکت

کپنهاگ نخستي بار ا االب امنيت اجتماعي را در کتاب

«مردم ،دولتها و هراس» به کار بردا امنيت اجتماعي از ن ر بوزان به حف و ژگيهها ي
اشاره دارد که براتاس آن ،افراد وود را بهه عنهوان عضهو هك گهروه اجتمهاعي قلمهظاد
ميکننظا وي نقاهي آغاز

امنيت را ذهني و مبتني بر تصميم باز گران معرفي ميکنظا او

بيان ميدارد که مسألهي امنيت ،در اجتماع شناوته ميشود ز را باز گران ميتواننهظ بهه آن
رجوع کننظ و بروي پظ ظهها را به عنوان تهظ ظ نگاه کننظا به ا

ترتي

پظ ظههاي اجتماعي و تأکيظ بر نقش هنجارها ،قواعظ و فرهنگ نيز در ا
ميشود چرا که آنها بر ا

نگاه تهار خي بهه
د ظگاه ماهرب

باورنظ که امنيت هميشه بر پا هي ارجاع عيني نيست و ارتبهاط

انساني و نقش هنجارها در تأمي امنيت مهم و تأريرگذار اتت (عبظاهلل واني)22132959،ا

1- Rajerz
2- Tokovil& Miel
3- Viure
4- Barry buzan

ال و ور ( ،)2339د گر نما نهظهي مکته
بخشيظن ا

کپنههاگ نيهز در تهالش وهود بهراي بهبهود

د ظگاه ميگو ظ امنيت اجتماعي توانها ي جامعهه بهراي حفه و ژگهيههاي

اتاتياش بر شرا ط تیيير و تهظ ظات واقعي و محتمل اتتا بنهابرا

در شهرا ط پظ هظ

آمظه ،احساس امنيت ،از وود امنيت مهمتر اتت ز را کنشگران در انجام کنش با مراجعهه
به ذهنيت روانشناوتي و تار خي وود به تصميمگيري و انجام کنش ميپردازنهظ ،از ا ه
رو احساس آنها از فضاي کنش ،نقش بستري و زمينهتاز را در تصميمگيري ا فا ميکنهظپ
چرا که راباهي بي تاوتارهاي عيني (امنيت) و هورتههاي ذهنهي (احسهاس امنيهت)
مبناي تصميمگيري افراد اتت (کلمنت )89 32959 ،ا« 2و هور» همچنهي مبحهث «امنيهت
تاوته و پرداوته شظه در اجتماع» را مارب ميتازد و عنوان ميکنظ که با ظ با رو کردي
جامعهشناتانه به امنيت نگر سته شود و پ
تعر ف آن همت گماشتا بر ا

از تحليل مباني جامعههشهناوتي امنيهت ،بهه

اتاس" ،و هور" حهوزهي امنيهت را بهر حسه

نهوعي

دوگانگي ،امنيت دولتي و امنيت اجتماعي در ن ر ميگيرد و واطر نشان ميکنظ که افهراد
جامعه نميتواننظ نسبت به چيزها ي که امنيهت و هو تشهان را تهظ هظ مهيکنهظ احسهاس
مسؤوليت نظاشته باشنظ و آنها را تنها به دولت واگذار نما نظا بظ

ترتي  ،و ور و بوزان

بر لزوم مشارکت افراد در تأمي امنيت اجتماعي وود و جامعه حه گذاردنظا
آرنولظ ولفرز )2335( 1در تعر ف وود از امنيت عنوان ميکنهظ کهه "امنيهت در معنهاي
عيني آن فقظان تهظ ظ نسبت به ارزشهاي کس

شظه اتهت و در معنهاي ذهنهي ،عبهارت

اتت از فقظان هراس از ا نکه ارزشهاي مزبور مورد حمله قرارگيرد"ا به باور مولر ،امنيت
انساني در پي تأمي ا منهي و اطمينهان وهاطر بهراي بشهر در برابهر گرتهنگي و بيمهاري،
همچني تمام اشکال وشونت و کنشهاي منافي حرمت انساني اتت که باعث اوالل ها
نابودي حيات و بقاي او ميگردنظا ز گمونظ و فرو ظ بر ا

باورنظ کهه انسهانهها داراي

تيستم کنترل دروني هستنظ که آنها را از کارهاي نامشهروع بهاز مهيدارد و از مهذه
عنوان کي از مهمتر

بهه

عنا ر در افزا ش کنترل دروني افراد نام بردهانظا به اعتقاد فرو ظ،

1- kelementes
2- Arnold velferz

اگر پا بنظيهاي مذهبي اعضاي ك جامعه قوي باشنظ ،انسانها کمتر بهه تهوي کارههاي
نامشروع وواهنظ رفت و وود را به طور دروني کنترل وواهنظ نمودا همچني بر اتهاس
ن ر هي ن م اجتماعي در ورتي که به هر دليل روابط گرم در عرض جامعه بهه تهردي
گرا ظ و احساس تعلق افراد به جمع تست شود ،به همان نسبت نيز اعتمهاد اجتمهاعي و
ن م هنجاري و تعهظات جمعي و عمومي تضعيف ميشونظ (نبوي.)0032953،

در بُعظ حما ت اجتماعي ،کاهش چگالي و فراوانهي روابهط حمها تي بهي گروههي را
ميتوان نوعي اوتالل راباهها تلقي نمود .من ور از روابهط حمها تي اجتمهاعي ،روابهط و
مبادالت نامتقارن گرم در شؤونات گوناگون زنظگي اجتماعي اتتا اوتالل راباهاي ،افراد
را در مقابل شظا ظ اجتماعي آتي پذ ر ميتازد .عظم امکان ارتباط مناقي و مشهروع در
تاوب جامعه منجر به احساس بي اوري و عجز ميشود که ا

امر زمينهي مناتبي براي

احساس ناامني و ترس فراهم ميتازدا در باب ن ر هههاي پا گهاه اقتصهادي  -اجتمهاعي،
ر چ وي و جانسون )2330( 2معتقظنظ هرچه پا گاه انسان در ك گروه اجتمهاعي بهاالتر
باشظ ،ميزان ابراز احساتات منفي در پي نارضا تي و عظم موافقهت بها رو هظادهاي درون
گروه کاهش مي ابظ و ا

احساس نارضا تي را کمتر ابراز مينما ظ (گاه به من ور حفه

همبستگي گروهي و گاه براي حف موقعيت وود) در هورتي کهه در مهورد احساتهات
مثبت ا

طور نيست ،عني اگر فردي در ك گروه اجتمهاعي ،در پا گهاه بهاال ي باشهظ،

احساس مثبت وود را از وقا عي که موج

رضا ت او ميشود ،ابراز ميکنظ (فرگوته ،1

)91531770ا
 -6ابعاد اساسی امنیت اجتماعی
معموالً امنيت اجنماعي ،نسبت بسيار نزد کي بها مفههوم هو هت داردپ در ا ه راباهه،
جوامع زماني از امنيت اجتماعي برووردارنظ که هو ت آنها تهظ ظ نشودا من ور از تهظ هظ
هو ت جامعه ،تهظ ظي اتت که بقاي آن جامعه را دچار مشکل تهازد (و هور)1232957،ا
و ور معتقظ اتت امنيت اجتماعي ،پا ظاري الگوهاي تنتي زبان ،فرهنگ ،اجتمهاع آداب و

1- Rich vi & janson
2- Ferguson

هو ت مذهبي و ملي در درون ك شرا ط مورد قبول براي رشظ و پيشرفت اتتا امنيهت
اجتماعي عني آرامش و احساس آتودگي واطري که جامعه براي اعضاي وهود ا جهاد
ميکنظ و از وصا ص ا لي ا

نوع امنيت ،آن اتت که جامعه مسؤول به وجهود آوردن

آن اتت و داراي گونههاي مختلفي چون امنيت شیلي ،امنيهت قضها ي ،امنيهت تياتهي،
امنيت اقتصادي و امنيت اداري اتت (لرني)1532958،ا
الفا امنيت شیلي (اداري) 3من ور از امنيت شیلي اهميت قا ل بودن براي شأن و منزلهت
فردي اتت ،عني هرک

بتوانظ کار شا ستهاي داشته باشظ و بهتر اتهت ههيچ که

را از

شیل دلخواهي که شا ستگي آن را دارد ،منع نکرد مگر ا نکه در ارر اشتیال به آن ضهرر و
ز اني به وودش ا جامعه وارد آ ظپ از ا

رو امنيت شیلي ا امنيت شأن افراد ،احترام به

مقام و منزلت اجتماعي افراد اتتا
با امنيت قضا ي 3عبارت اتت از ا مني و مصون مانظن فرد از هرگونه تعرض ،تجهاوز،
ارعاب و تهظ ظ نسبت به جان ،مال ،ناموس ،آزادي ،شرف ،حيثيت ،شهیل ،مسهک و بهه
طور کلي تمامي حقو قانوني و مشروع اوا
ا امنيت تياتي 3عني امکان اظهار ن ر فهرد پيرامهون چگهونگي ادارهي امهور جامعهه و
شرکت در ا نگونه امور بظون احساس بيم و هراس و وار و تهظ هظا امنيهت تياتهي بها
ميزان اتتبظادي بودن رژ مهاي تياتي ،راباهاي معکوس داردا
دا امنيت اقتصادي 3عني ا جاد چنان ن مي در اجزا و بخشهاي اقتصادي جامعه که افراد
را از احساس وار نسبت به کمبود و فقظان لوازم و امکانهات اتاتهي مهورد نيهاز وهود
مصون داردا
ها امنيت فرهنگي 3افراد هر جامعه از زبان ،گو ش ،نژاد ،هنر ،تليقه و طرز تفکر و بيهنش
متفاوتي دارنظ ،پ

شا سته اتت که واک ،آداب و تن  ،زبهان و مهذه

و بهه عبهارتي

مؤلفههاي د ني و فرهنگي افراد جامعه مورد احترام و عنا ت قرار گيردا
وا امنيت انت امي 3ن م و امنيت واطري اتت که امنيت مالوب را براي شهرونظان جامعه
به ارمیان ميآوردا از ا

من ر ك ن ام کارآمظ و موفق ن امي اتت که بتوانهظ بها حهاکم

تاوت ن م و به عبهارت د گهر «امنيهت انت هامي» در وجهوه مختلهف حيهات اجنمهاعي

شهرونظانش ،نوعي اطمينان واطر را به آنها بظهظ تا از ا

طر ق ،وود را ا م احسهاس

کننظ (بوزان)3932905 ،ا
 -3احساس امنیت اجتماعی
بي ترد ظ هيچ عنصري براي پيشرفت ،توتعه و تکامل كجانبه و همچني شهکوفا ي
اتتعظادها ،مهمتر از عنصر امنيت و تأمي آرامش در جامعه نيست و توتعهي اجتمهاعي،
والقيههت و فعاليههت ارزشههمنظ نيههز بههظون امنيههت امکههانپههذ ر نخواهههظ بههود (روشههنظل،
)9332950ا با وجود اهميت فراوان مسألهي امنيت ،بسهياري از دانشهمنظان معتقظنهظ کهه
امنيت ،ك پظ ظهي احساتي و ادراکي اتت و بيشتر بهه احسهاس روانهي شههرونظان از
عوامل تهظ ظکننظهي امنيت بر ميگردد پ

ممک اتت ميهزان احسهاس نهاامني فهرد بها

واقعيت وارجيِ ميزان عوامل تهظ ظکننظه ماابقت نظاشته باشظ ا بهر عکه  ،متناته

بها

ميزان و ارر عوامل تهظ ظکننظه ،ميزان احساس ناامني فهرد نيهز در نوتهان باشهظ بنهابرا
نميتوان گفت که در جامعهاي که امنيت وجود دارد ،حتماً احساس امنيت نيز وجود دارد،
چرا که احساس امنيت از موارد د گري هماننظ ذهنيت مردم جامعهي مورد ماالعه نشهأت
ميگيردا همچني در تاابق بروز ح

امنيت و وجود امنيهت واقعهي در جامعهه دو بُعهظ

متما ز از کظ گر وجود دارد ،عني از تو ي ممک اتت افراد در حالي در هك جامعهه
احساس امنيت کننظ که عوامل تهظ ظکننظه ،ضر

امنيت اجتماعي را پا ي آورده اتت و

از توي د گر در بروي از جوامع با وجود باال بودن ضر

امنيت اجتماعي و پا ي بودن

عوامل تهظ ظکننظه و برهم زننظهي ن م ،مردم با احسهاس نهاامني مواجهه باشهنظ .احتمهاالً
احساس امنيت در ك جامعه به احساس رواني شهرونظان از ميزان وجود ا عهظم وجهود
جرم در آن جامعه بر ميگردد و هرچه ميزان فراواني جرم در جامعه بيشتر باشظ ،احسهاس
امنيت نيز پا ي تر اتتا
به ا

ترتي

ممک اتت در جامعهاي امنيت در واقعيت وجود داشته باشظ ،اما بنها بهه

دال لي احساس امنيت وجود نظاشته باشظ و ا برعک  .بوزان در ا

زمينه اعتقاد دارد که

احساس ا مني ذهني ا اعتماد به دانستنيهاي فرد ،به هيچ روي به منزلهي وجهود امنيهت
واقعي ا درتتي در افتهاي شخصهي نيسهت ،بهه عنهوان مثهال 3اگهر فهرد مرفههي را در

کشوري مرفه در ن ر بگير م ،نميتوان چنظان مامئ بود که امنيهت در مفههوم جهامع آن
براي وي تأمي گردد ،چرا که هر ك از افراد جامعه اعم از غني و فقير به طور نسهبي در
معرض تهظ ظات مختلفي از جمله تهظ ظات طبيعي (ماننظ زلزله ،قحاي ،تيل) ،تهظ هظات
فيز کي ا جسمي (درد ،ظمه و مرگ) ،تهظ ظات اقتصادي (تهرقت ها تخر ه

امهوال،

عظم اشتیال ،تهظ ظات حقوقي (زنظاني شظن ،فقظان آزادي بيان) ،تهظ هظات مهوقعيتي (از
دتت دادن شیل ،تنزل رتبه) ،تهظ ظات اجتماعي (نبود اعتماد ،فقظان تعهظ ،از دتت دادن
آبرو و ارزشهاي اوالقهي) و تهظ هظات فرهنگهي (عهظم دتترتهي بهه دانهش و معرفهت،
تضعيف الگوهاي فکري  -رفتاري) قرار ميگيرنظ (عبظاهلل واني)5132953،ا
بنابرا

ميتوان گفت که عوامل امنيت اجتماعي ك مفهوم بيروني و عيني و احسهاس

امنيت ك مفهوم دروني و ذهني اتت .امنيت عني فقظان عوامل تهظ ظکننظهي فهردپ بهه
عبارت د گر ما در شرا اي امنيت دار م که عوامل تهظ ظکننظه نظاشته باشيم .نکتهي د گر
ا

که احساس امنيت توتط افراد احساس ميشود و احساس ا مني آن اتت که مه در

درون وودم ا
اتت ا
به ا

احساس را داشته باشم که امنيت دارم و تهظ ظ نمهيشهوم ،حهال ممکه

احساس با امنيت و ا مني تنات
ترتي

داشته و ا نظاشته باشظا

دانشپژوهان مختلف با تأکيظ بر ههر هك از تهظ هظات بهاال و ن ها ر آن،

تعار ف ا االحي متعظدي را در مورد مفهوم امنيت ارائه دادهانهظ ،امها در کهل مهيتهوان
گفت :امنيت در معناي عيني فقظان تهظ ظ نسبت به ارزشههاي کسه

شهظه و در معنهاي

ذهني عني فقظان هراس از ا نکه ارزشهاي مزبور مورد حمله قرار گيردا
گيظنز )2333( 2بر ا

باور اتت که احساس امنيهت داراي و ژگهيههاي ز هر اتهت-2 :

احساس امنيت ذهني اتتا  -1احساس امنيت به وودي وود قابل تعر ف نيسهت و بهر
مبناي بود و نبود وار ،قابليت تعر ف مي ابظ -9 .احساس امنيت هك فرآ نهظ اتهت ،در
طول زمان جر ان دارد و در هر لح ه بر اتاس برآورد واهر تیييهر مهيپهذ رد -9 .وجهه
ذهني امنيت مهمتر از جنبههي عينهي آن اتهت -8 .احسهاس امنيهت ضهم اطمينهان بهه
شناوتها ،هستيشناوتي فهرد را تهامان مهيبخشهظ و پا هه و بنيهان وجهود آدمهي را در
1- Giddnez

مينورددا
 -4امنیت اجتماعی از دیدگاه جامعهشناسی
ن م اجتماعي از مفاهيم بنياني جامعهشناتي اتت و ا والً جامعه بظون ن م غير قابهل
تصور اتتا ولي در زمينهي ربات و ن م اجتماعي و در مقابهل آن تیييهر اجتمهاعي و بهي
ن مي ،محققان و جامعهشناتان داراي د ظگاههاي متفهاوتي هسهتنظ بهراي مثهال ،اتهاس
ماالعات اگوتت کنت 2اولي جامعهشناس نامآور عصر جظ ظ ،جامعههشناتهي را بهه دو
بخش عمظه تقسيم ميکنظ 3اتتاتيك (ا ستا) و د ناميك (پو ا)ا موضهوع مهورد ماالعههي
جامعهشناتي اتتاتيك ،ن م تاوتاري حاکم بر جامعه اتتا در بحث ا ستا ي که کنت آن
را اجماع اجتماعي ناميظه ،جامعه همچون ك ارگانيسم زنظه در ن ر گرفته ميشود که در
آن بررتي کارکرد ك انظام بظون قرارگرفت آن در کل زنظهاي که وود جهز آن اتهت،
امکانپذ ر نيستپ برعک  ،موضوع جامعهشناتي د ناميك ،پيشرفت و توتعه اتهت .در
واقع پو ا ي اجتماعي نشي

و فرازها ي را که ا

ن م بنيادي پيش از رتيظن به مرحلهي

نها ي پوز تيو سم در مسير وود پيموده اتت ،براي ما ترتيم ميکنظ .کنت ،توافق ذه ها
بر ا ول اوالقي را علّت ن م اجتماعي دانسته و ناهماهنگي عميق فکهري و بهه عبهارت
د گر هر و مر فکري را اتاس بي ن مهي اجتمهاعي بهه حسهاب آورده اتهت .اميهل
دورکيم 1نيهز از نابسهاماني اجتمهاعي بيهزار و هراتهان بهود و معتقهظ بهود کهه مهيتهوان
نابسامانيهاي اجتماعي را با ا الحات اجتماعي کاهش داد (لرني)2532958،ا
در واقع «دورکيم» به دنبال آن بود که علّت ا

نابسامانيهاي اجتماعي را شناتا ي کنظ

و براي ورو از آنها راه حلي بيابظا همچني دورکيم همبستگي اجتماعي را عامل حف و
بقاي جامعه دانستهپ عاملي که ن م اجتمهاعي را بهه همهراه دارد و وهود معلهول اشهتراک
اوالقي و اوالقيات مشترک اتت بنهابرا

از ن هر دورکهيم مبنهاي ن هم جامعهه عهاملي

اوالقي اتت نه تياتي ا اقتصادي .بر ا

اتاس دورکيم معتقظ اتت در جوامع تهازمان

افتهاي که مبتني بر ا ول و قواعظ اوالقي هستنظ ،ن م اجتماعي نيز حاکم وواهظ بهود و
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به همي دليهل اتهت کهه در جوامهع ابتهظا ي کهه داراي همبسهتگي مکهانيکي هسهتنظ و
اوالقيات مشترک وجود دارد ،ن م اجتماعي نيز به شظت حاکم اتت و با هرگونه تخلفهي
به شظت بروورد ميشود .امّا با پيچيظهتر شظن جوامع ،وجظان جمعي کاهش افته ،ن هام
مشترک اوالقي از بي مهيرود و در نتيجهه ههر و مهر و نابسهاماني حهاکم مهيشهود.

«دورکيم» بسياري از مشکالت زمان وود را ناشي از کاهش قهظرت ا ه ن هام مشهترک
اوالقي ميدانظا به عبارت د گر دورکيم معتقظ اتت در جامعهاي که فرهنهگ مشهترک و
قوي در مورد اعتقاد عمومي وجود دارد ،همبستگي اجتماعي اتتحکام و ن هم اجتمهاعي،
عينت بيشتري وواهظ افت و ا

مهمتر

عاملي اتت که ن ام اوالقي و ن هام باورهها،

ارزشها و هنجارهاي مشترک را به مردم ك جامعه هظ ه کنظ که در پرتو آن ن م اجتماعي
برقرار بمانظ و جرم ،نابهنجاري و وودکشي کاهش ابظ و هر و مر روت بربنظد و بهه
تبع آن امنيت و ربات اجتماعي برقرار گردد ( ظ قي اورعي)29332908 ،ا
«دورکيم» که بي جامعهشناتان کالتيك ،به عنوان پهظر جامعههشناتهي ن هم شهناوته
ميشود ،بر ا

باور اتت که اگر چه مسألهي اتاتي در ن ر هي تحليلي کهنش پارتهونز

همان ن م اجتماعي اتت ،اما از آنجا که وي معتقظ بود که منافع فردي و کنش عقالني و
تودجو انه به تنها ي براي برقراري ن م کافي نيست ،در نتيجه او مفههوم هنجهار را وارد
کنش اجتماعي وو ش کرد و کنش اجتماعي وو ش را با توجه به هنجارههاي اجتمهاعي
تعر ف ميکنظا
از د ظ پارتونز ( )2359ن ام اجتماعي ،تاوتها ي واص از کنش اجتماعي اتت که بهه
منزلهي فرآ نظهاي کنش متقابل در ن رگرفته مهيشهود .فرآ نهظها ي کهه در آنهها اگرچهه
پارتونز به ن م در کنش اجتماعي اشاره دارد ،ولي ا

به آن معنا نيست کهه وي غافهل از

بي ن مي و عظم انسجام در اجزاي ن ام اتتپ از ا

روي چهار بعظ ن م ،ابعاد بي ن مهي

نيز هستنظا در واقع هر ن امي از جمله ن ام کنش ،داراي تهه شهرط تهاوت ،کهارکرد و
فرآ نظ اتت .الگوهاي هنجاري و در تاح انتزاعهيتهر متیيرههاي تهاوتي (الگهو ي) از
مؤلفههاي نسبتاً پا ظار ن ام کنش هستنظ و بهراي ا نکهه ن هام کهنش دوام بيهاورد ،بروهي
نيازهاي اوليهي ن ام با ظ برآورده شود و ا

بعظ کارکردي ن ام کنش اتتا بر ا

اتاس

ن ام کنش ،فرآ نظ تیييرات و فعاليتها نميتوانظ تصهادفي باشهظ و با هظ طبهق قواعهظي
واص ورت گيردا
در واقع کارکردهاي ك ن ام زنظه با مجموعه فعاليتها ي متناظر اتت که نيازهاي ن هام
را به عنوان ن ام برآورده ميکننظا دوام هر ن ام منوط به آن اتت که بتوانهظ فعاليهتههاي
الزم را تازمان دهظ و به راه انظازد .به اعتقاد پارتونز روابط بي ن امها پيچيظه بهوده و در
عي حال داراي مرزها ي هستنظ که آنها را از کظ گر متما ز و مستقل مهيکنهظا اتهتقالل
ن امها ،در عي وابستگي آنها به کظ گر اتت و همظ گر را به طور متقابل تکميل ميکننظ
(روشه)5932957 ،ا تحليل کارکردي ن ام کهنش ،تمها ز بهي ههظف و وتهيله را توتهط
مفاهيم متناظر کارکرد مصرفي که براي نيل به اهظاف ن ام اتت و کهارکرد ابهزاري را کهه
براي جستجو و اتتفاده از وتا ل اتت ،توضيح ميدهظ .بنابرا

هر ن ام چهار ضرورت

کارکردي مستقل از کظ گر دارد که با ظ به ميزان کافي پاتهخ گيهرد تها تعهادل و تهظاوم
هستي جامعه حف شهود 3اولهي ضهرورت کهارکردي ،حفاظهت و نگههظاري اتحهاد در
پيوتتگي ن ام ارزشي و نهاد نه شهظه ارزشههاي آن اتهت .فرآ نهظ نگههظاري ،ربهات و
اتتواري ن ام در مقابل فشارها براي تیيير ن ام ارزشي اتهتپ فشهارها ي کهه از دو منبهع
اوليه ترچشمه ميگيرنظ ،مقاومتازي در مقابل ا

دتته از منابع بهالقوه تیييهر مهظ ر ت

تنش ناميظه ميشود (پارتونز)2832359 ،ا
دومي ضرورت کارکردي ،حف انسجام و قاعظه کپارچهتازي ا ادغهام تيسهتمي در
روابط بي اجزاي ن ام اتتا ن ام اجتمهاعي بها کهارکرد انسهجام (ادغهام) ،همبسهتگي و
وفاداري به ا ول و پيمانها را به وجود ميآورد و حظود آزادي عمل را تعيي ميکنظا
تومي ضهرورت کهارکردي ن هام کهنش ،دتهتيابي بهه اههظاف اتهت و بهه مجموعهه
کنشها ي ميپردازد که ميوواهنظ اهظاف ن ام را تعيهي کننهظ و بهراي رتهيظن بهه ا ه
هظفها و در افت پاداش مالوب ،منابع و انهرژي الزم را بسهيج کهرده و اداره مهيکننهظا
چنانچه واحظهاي انگيزشي شخصيت ا حاالت نياز (تما الت نيازي) اشخاص ا جمعها
در قال

کنش اجزا ،حما ت کننظه ا تقو ت کننهظهي کهظ گر باشهنظ ،در عملکهرد ن هام

مفيظتر وواهنظ بود و گاهي ممک اتت کارکرد آنها بازدارنظهي کهظ گر بهوده و تضهاد

ا جاد کنظا
چهارمي ضرورت کارکردي ن ام کنش ،انابا پذ ري اتت .کارکرد انابا بهه مجموعهه
اجزاي کنشي که روابط ميان ن ام کنش و محيط بيرونياش را تأمي ميکنظ ،گفته ميشهود
(واتس )9331779،2ا بظ

پارتونز با ماالعهي وهردهن هامههاي (کهنش فرهنگهي،

ترتي

اجتماعي ،شخصيتي و ز ستي) پيشنيازهاي مربوط را در ته محور ا هلي ز هر وال هه
ميکنظ3
الفا هر ن امي با ظ با محيط وود از طر ق نهادهاي اقتصادي و حما تي ،انابا پيظا کنظا
با هر ن امي با ظ وتا لي براي بسيج منابع وود داشته باشظ تا بتوانهظ بهه اههظاف وهود
دتت ابظ و ا جاد رضا ت کنظا ا

امر از طر ق نهادهاي تياتي ميسر اتتا

ا هر ن ام با ظ هماهنگي دروني اجزاي وود را حف کنظ و شيوههاي بروورد با انحراف
را به وجود آوردپ به عبارتي وود را منسجم و کپارچه نگاه دارد.

به ا

ترتي

در ن ر هي تيستمي پارتونز ،هنجارهاي اجتماعي به عنوان ك تيسهتم

در ن ر گرفته ميشونظ و کارکرد ن ام اجتماعي نيز ا جاد و حفه
اتت .همچني پارتونز در ا

کپهارچگي کهل ن هام

فراگرد ،چهار ورده ن ام را براي ههر ن هام اجتمهاعي در

هر تاح مارب ميکنظ که براي همهي ن امها ضروري اتت و هر هك کهارکردي را بهر
عهظه دارنظ و کارکرد آنها براي برآوردن ك نياز ا نيازهاي ن ام اتت و در نها هت همهه
به دنبال حف مجموعهي کل هستنظ و ميوواهنظ ن هم و ربهات را در جامعهه بهه وجهود
آورنظا ا

چهار ورده ن ام عبارتنظ از -2 3تابيق و تازگاري با محيط از طر ق ارگانيسم

رفتاريپ  -1دتتيابي به هظف از طر ق ن ام شخصيتيپ  -9حف انسجام و از طر ق ن هام
اجتماعيپ  -9کپارچگي از طر ق حف الگو و انگارههاي فرهنگي ن ام فرهنگي بهه ا ه
ترتيه

انتقههال هنجارههها و ارزشههها از طر ههق ن ههام فرهنگههي

ههورت مههيگيههرد

(چلبي)1932959،ا
در مقابل مفهوم ن م اجتماعي ،مفهوم آنومي ا نابساماني اجتماعي قرار دارد که مهرت
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آن را در تاح کالن مارب ميکنظ" .مرت " به برقراري ارتباط بي عنصر فرهنگي و عنصر
اجتماعي اهميت ز ادي ميدهظا به عقيظهي وي ،نقش و کارکرد اتاتهي عنصهر فرهنهگ
معرف و تعيي کننظهي اهظاف و ارزشها در زنظگي اجتماعي اتت و عنصر اجتمهاعي نيهز
تعيي کننظهي وتا ل نهاد نه شظه رتيظن به اههظاف اتهتا مهرت معتقهظ اتهت اگهر در
جامعهاي کارکرد ا

دو عنصر اتاتي با هم هماهنگ باشظ عني بهي اههظاف و وتها ل

رتيظن به هظف هماهنگي الزم وجود داشته باشظ ،در آن جامعه ن م وجود دارد ،اما اگهر
ا

هماهنگي نباشظ ،عني بي فرهنگ و اجتماع از لحاظ کارکردي ناهماهنگي پيش بيا ظ،

آنگاه شاهظ روا انحراف وواهيم بودا به عقيهظهي مهرت مسهألهي اجتمهاعي ،ناشهي از
اوتالف اتاتي ميان معيارهاي اجتماعي و واقعيهت اجتمهاعي اتهتپ بهه عبهارت د گهر
اوتالف کلي ميان آنچه هست و آنچه مردم طبق هنجارها و ارزشها شان ميپنظارنظ کهه
با ظ باشظ .به باور مرت ناتازگاري ميان اهظاف و وتها ل از طر هق ا جهاد بهيهنجهاري
(آنومي) منجر به بروز اوتالل در ن م اجتماعي مهيشهود و عهظم امنيهت و بهيهنجهاري
فرهنگي بر جامعه تا ه ميافکنظ بنابرا

وي فقظان امنيت در ك جامعهه را مسهاوي بها

بين مي اجتماعي و بروز رفتارهاي انحرافي قلمهظاد مهيکنهظ و ا ه حالهت را ناشهي از
شکاف بي اهظاف و هنجارهاي فرهنگي و ظرفيتهاي تاوتار اجتماعي براي رتيظن به
موفقيت ميدانظ .در مجموع وي وجهود بهي قهانوني ،بهي اهميهت شهظن مقهررات ،عهظم
کپارچگي ،رها ي کامل فرد و باالوره انحرافات و کج رويهاي اجتماعي را نشهانهههاي
چني حالتي در جامعه ميدانظ (اميرکافي)1132950 ،ا
پیشینهی تحقیق
گرچه ماالعات و تحقيقات مربوط به امنيت از عمر چنظان ز ادي بروهوردار نيسهت امها
با ظ اعتراف کرد که مسألهي امنيت همواره کي از مشیلهها و دغظغههاي ا هلي جوامهع
بشري و ن امهاي تياتي بوده اتت.

امير کافي ( ،)2957در تحقيقي با عنوان «بررتي احساس امنيت و عوامهل مهؤرر بهر آن در
شهر تهران» ،به ا

نتيجه دتت افته اتت که حما ت اجتماعي آرار مؤرر و معناداري بهر

احساس امنيت دارد ضم ا نکه بي ن مي اجتمهاعي و ر سهك و مخهاطره تهأرير مهؤرر و

کاهنظهاي بر احساس امنيت نشان دادنظا
ووش فر( ،)2951در تحقيقي بها عنهوان «گهرا ش و مشهارکت شههرونظان تهاک مراکهز
شهري اتتان مازنظران نسبت به امنيت» بي ت پاتخگو ان و مشهارکت آنهان در تهأمي
امنيت همبستگي معکوس ،همبستگي مثبت و معناداري بي تاح تحصيالت و مشهارکت
در تأمي امنيت و تفاوت معناداري بي احساس امنيت در دو گروه زن و مرد وجود دارد،
تفاوت معناداري در احساس امنيت مجردان و متأهالن نبوده اما (افراد مجرد بيش از افراد
متأهل به امنيت گرا ش داشتنظ) و ارتباط معنهاداري بهي پا گهاه اجتمهاعي  -اقتصهادي و
مشارکت در تأمي امنيت وجود نظاردا احساس امنيهت بهي گهروهههاي شهیلي مختلهف
کسان اتت.

نجيبي ربيعي( ،)2959در پژوهشي با عنوان «بررتي عوامل مؤرر بر ميزان احسهاس امنيهت
اجتماعي با تأکيظ بر ترما ه» ،ميگو ظ ترما هي اجتماعي با احساس امنيت فکري ،جمعي
و مالي همبستگي معناداري داردا همچني اشکال مختلف ترما ه و طبقههي اجتمهاعي بها
ميزان احساس امنيت در راباه اتتپ عالوه بر ا

مشخص شهظ کهه ترکيه

متیيرههاي

ترما هي اقتصادي ،اجتماعي ،تحصيالت و شیل ميتوانظ تبيي کننظهي بخشي از تیييرات
ميزان احساس امنيت باشظ.

مظى بگه جان ( ،)2959در تحقيق وهود بها عنهوان «امنيهت اجتمهاعى در تهننظ »،
در افت افراد و وانوادهها ،هر کظام تهظ ظات و ناامنى واص وود را دارنظ ،اما مرکز رقهل
تهظ ظات ،تهظ ظهاى اقتصادى اتتا در واقع ،امنيت اجتماعى افراد و وانوادهها از تهوى
عوامل موجود در حوزهي اقتصادى تل

و تهظ ظ مى شود.

افشار ( ،)2958در پژوهش وود با عنوان «امنيت اجتماعي زنان در شهر تهران» ،به ا ه
نتيجه دتت افت که امنيت اجتماعي زنان با عملکرد قانون و پلهي

راباههي معنهاداري

داردا از طرف د گر امنيت اجتماعي منهاطق و شهیلههاي مختلهف تفهاوت معنهاداري بها
کظ گر دارنظ و به عبارتي نابرابري اجتماعي بر ميزان احساس امنيت انسان تأرير دارد کهه
ا

دو متیير تأرير تاوتار اجتماعي را بر ميزان امنيت اجتمهاعي تأ يهظ مهيکنهظا در هك

تحليل کلي ميتوان نتيجه گرفت که امنيت اجتماعي زنان در شهر تههران از حهظ متوتهط

کمتر اتت و عواملي ن ير عملکرد پلي  ،عملکرد قانون ،مقاومت اجتماعي و هنجارهاي
اجتماعي بر آن تأرير دارنظا همچني مشخص شظ کهه عهواملي ن يهر حما هت اجتمهاعي،
هنجارهاي اجتماعي و ميزان درآمظ وانواده تأرير معناداري بر ميزان امنيت اجتماعي دارد.

تاروواني و نو ظنيا ( ،)2958در پژوهشي با عنوان «امنيت اجتماعي وهانواده و محهل
تکونت در تهران» ،ابعاد امنيت جاني ،مالي ،شیلي ،عاطفي و اوالقي را در  917وهانواده
تهراني مورد تنجش قرار ميدهنظا نتا ج ا

پژوهش نشان ميدهظ ميانگي امنيت جهاني

و شیلي در مناقهي شمال شهر باالتر اتت ،امّا امنيت مالي در مناطق جنوب تهران بيشهتر
اتت چون به علت کمي مال و رروت ،کمتر در معرض ترقت قرار ميگيرنهظا بهه عهالوه
وانوادههاي تاک شمال تهران از امنيت مالي و عاطفي کمتري برووردارنظ و وانوادههاي
تاک در شمال تهران از امنيت مالي و عاطفي کمتري برووردارنهظ و تهاکنان جنهوب از
امنيت جاني و شیلي کمتري برووردارنظا
نبوي ،حسي زاده و حسيني ( ،)2955در پژوهشي با عنوان «بررتي پا گهاه اجتمهاعي-
اقتصادي و هو ت قومي بر احساس امنيت اجتماعي» در شهر اهواز ،به بررتي احسهاس
امنيت اجتماعي با ته بعظ امنيت جاني ،مالي و تياتي پرداوتهانظا نتا ج ا

ماالعه نشان

ميدهظ که متیيرهاي پا گاه اقتصادي  -اجتماعي و هو ت ملي ،تأرير مستقيم و متیيرههاي
احساس محروميت نسبي و احساس بي قظرتي ،ارر معکوتي بر احساس امنيت اجتماعي
افراد داردا به عالوه متیيرهاي هو ت قومي و جنسيت ،به ترتي

بر احساس امنيت جاني

و احساس امنيت مالي افراد اررگذارنظ
نادري و د گران ( ،)2953در تحقيق وود با عنوان «بررتهي راباههي احسهاس امنيهت
اجتماعي و ترما هي اجتماعي در شهر اردبيل» به ا

نتيجهه دتهت افهت کهه راباههي

معناداري بي احساس امنيت اجتماعي و جنسيت وجود داردپ بنابرا

زنان بيشتر از مردان

احساس ناامني مهينما نهظا در حهالي کهه ارتبهاط احسهاس امنيهت بها مؤلفههههاي ته ،
تحصيالت ،وضعيت تأههل و درآمهظ ماهيانههي وهانواده معنهادار نيسهت ،ولهي راباههي
معناداري بي هز نههاي وانواده و نوع شیل افراد و محل تکونت با ميزان احساس امنيت
وجود داردا همچني بي ترما هي اجتماعي و ابعاد آن با احساس امنيت اجتماعي راباهي

معنادار و مستقيمي موجود اتت و از ا

ميان اعتماد اجتماعي  29در ظ تیييرات متیيهر

احساس امنيت اجتماعي را تبيي مينما ظ.

ذاکري هامانه و همکاران ( ،)2932در پژوهش وود با عنوان «بررتي راباهي ترما هي
اجتماعي و ميزان احساس امنيت اجتماعي در شهر زد» در افتنظ بي ترما هي اجتماعي و
ابعاد تهگانه آن (هنجار اجتماعي ،شبکهي اجتماعي و اعتماد) با احساس امنيت اجتماعي
راباهي مستقيم و معنادار وجود داردا
چارچوب نظری پژوهش
به طور کلي احساس امنيت اجتماعي به لحاظ روششناتي تازهاي چنظ بعهظي اتهت
که در ارتباط با شرا ط اجتماعي و افراد مختلف به گونههاي متفهاوت ظههور افتهه و بهه
اشکال مختلف قابل تنجش و انظازهگيري اتتپ بنهابرا

احسهاس امنيهت اجتمهاعي بها

بسياري از عنا ر اقتصادي ،اجتماعي ،تياتي و فرهنگي جامعهه ارتبهاط مهي ابهظا تعبيهر
درتت و نادرتت افراد و تجهارب آنهان از شهرا ط اجتمهاعي ،همهواره احسهاس امنيهت
اجتماعي آنان را در طيفي از احساس امنيت درتت و واقعي ا کاذب و غيرواقعهي قهرار
ميدهظا همانگونه که در قبالً تيز گفته شظ پارتونز در ن ر هي تيستمي وود ،هنجارهاي
اجتماعي را به عنوان ك تيستم در ن ر گرفته و کارکرد ن ام اجتماعي را ا جاد و حفه
کپارچگي کل ن ام تلقي نموده اتتا وي همچني براي ههر تيسهتم چههار ضهرورت
کارکردي مستقل از کظ گر را که با ظ به ميزان کافي پاتخ گيرنظ تا تعادل و تظاوم هستي
جامعه حف شود معرفي نموده و بر ا

عقيظه اتت که براي آنکه هك ن هام اجتمهاعي

بتوانظ به حيات وود ادامه دهظ ،الزم اتت از تاوتاري بهره گيرد که توان برآوردن چههار
کارکرد ضروري را داشته باشظ (کارگر)1532958 ،ا
ن ر هي کارکردگرا ي تاوتاري در دو وجه از اهميت وا هي بروهوردار اتهت ،کهي
تاوت و د گري کارکردا در واقع ك ن ام اجتماعي براي آنکه بتوانهظ بهه حيهات وهود
ادامه دهظ ،با ظ از تاوتاري بهره گيرد که توان برآوردن چهار کارکرد ضهروري را داشهته
باشظ .از ا

من ر امنيت را با ظ ك ارزش دانست که در هنجارهاي اجتماعي تبلور پيهظا

ميکنظا از من ر د گر ،جامعه به مثابهي ك ارگانيسم ،زمهاني مهيتوانهظ امنيهت را تحقهق

بخشظ که واحظهاي آن همگي در رونظ وظمتگذاري به کليتي که بقهاي جامعهه را تهظاوم
بخشظ ،انجام وظيفه نما نظ و ا

وظمتگذاري در قال

وظا ف کارکردي تظاوم و اتتمرار

ابظا وار و ناامني معلول شرا اي اتت که اوتالل در ا فاي کارکرد وهرده تيسهتمههاي
جامعه به وجود آمظه باشظ .بر ا

اتاس امنيت در تا هي ا فاي کارکرد نهادهاي جامعه

ميسر ميگرددا
حمایت اجتماعی :حما ت اجتماعي کي از پيامظها و محصهوالت تهرما هي اجتمهاعي
اتت که شامل حما ت اقوام و وو شاونظان ،دوتتان و همسا گان اتت و ته بعظ کمهك
عيني ا ابزاري ،اطالعاتي و عاطفي را در بر ميگيردا حما ت عيني ا ابهزاري داللهت بهر
نوع حما ت ،کمك از افرادي کس

موجود بودن حما ت فيز کي داردا در ا

مهيشهود

که نزد ك و ميمي هستنظا حما ت اطالعاتي شامل کمك به فهم ك مسهأله و مشهکل
اتتا ا

نوع حما ت ،داللت بر اطالعاتي دارد که فرد ميتوانظ در برابر مسائل شخصهي

و محياي از آن اتتفاده کنظا حما ت عاطفي به منابع مرتبط با داشت کساني داللهت دارد
که براي دلظاري و احساس اطمينان ،فرد ميتوانظ به آنها رجهوع کنهظا افهرادي کهه داراي
منابع عاطفي کافيانظ ،نوعاً احساس مي کننهظ د گرانهي را دارنهظ کهه هنگهام بروهورد بها
مشکالت ميتواننظ به آنها مراجعه کننظا آنچه مشخص اتت ا

اتت که افهراد براتهاس

روابط اجتماعي و نهوع پيونهظها ي کهه دارنهظ ،از منهابع حمها تي بهراي برطهرف کهردن
نيازها شان اتتفاده ميکننظ ،طوري که هر انظازه روابط اجتماعي گستردهتهر باشهظ ،ميهزان
دتترتي به منابع حما تي بيشتر ميشود و احتماالً ا

منهابع حما هت اجتمهاعي قادرنهظ

حوادث منفي زنظگي را کاهش داده و به مثابهي چتر دفاعي در مقابل عوامل اتهترسزاي
زنظگي اجتماعي عمل کننظا در ارتباط با جرم نيز از ن ر ههي تاراتهون مهيتهوان چنهي
اتتنباط نمود که حما ت اجتماعي با کهاهش ناکهاميهها و تقو هت وودپنهظارهي مثبهت،
احتمال ارتکاب به جرم را کاهش ميدهظ.

بی سازمانی اجتماعی 3تئوري بهيتهازماني اجتمهاعي در پهي ماالعهات دهههي  2317و
 2397مکت

شيگاگو در آمر کا تکو

افته اتتا ا

تئوري در تبيي جهرم و کجهروي

بر روي عوامل اجتماعي و اقتصادي ،بو ژه تاوتار و تازمان اجتماعي جامعه تأکيظ داردا

از د ظ ا

تئوري به دليل توتعهي شهرنشيني ،تیييرات تر ع در نعتي شظن ،مههاجرت

به شهرها و ااا اجتماعات مظرن ،بو ژه کالنشهرها ،با تیييراتي مواجه بودهانظ که موجه
افزا ش جرم و کجروي ميشودا
بر اتاس ا

تئوري ،شهرهاي مظرن با تیييراتي مواجه بوده اتت ،مثل تضعيف عالقه و

روابط وو شاونظي ،کاهش کارآ ي نهادهاي اجتماعي ،تضعيف روابط همسا گي ،کهاهش
انسجام اجتماعي ،افزا ش فقر ،افزا ش بياعتمادي و مواردي ماننظ آن که محهيط مناتهبي
براي کجروي و جرم فراهم ميکنظا فرض بيتازماني اجتماعي بهر ا ه اتهت کهه عهظم
وابستگي به نهادها و تازمانهاي اجتماعي از قبيهل وهانواده ،مظرتهه و ااا موجه

رفتهار

انحرافي ميشودپ بهه عبهارت د گهر ،ا ه تئهوري بهر شهرا اي تأکيهظ مهيکنهظ (شهرا ط
بي تازماني) که در آن وابستگي به نهادهاي اجتماعي و تازمان اجتماعي از هم پاشهيظه و
د گرکنترلي اعمال نميشودا در کل ميتوان چني گفت که تئوري بيتهازماني اجتمهاعي
بر شرا اي تاوتاري و نوعي از تازمان اجتماعي تأکيظ ميکنظ که نقاهي مقابهل اعتمهاد،
مشارکت ،همبستگي و پيونظهاي اجتماعي اتتپ شرا اي که در آن ،شبکههاي اجتمهاعي
ضهعيف ،مشهارکت در جامعهه کهم و اعتمهاد نيهز انهظک اتهتا براتهاس تئهوري فشهار
(بيتازماني اجتماعي) ،وقا ع پرتنش در وانواده ا محلهه منجهر بهه احساتهات منفهي و
تپ

بزهکاري ميگرددپ به و ژه اگر منهابع هنجهاري چيهره شهود و حما هت والهظ

همساالن قابل دتترتي نباشظا طبق ا

و

تئوري ،ميتوان گفت فقظان تعلقات اجتمهاعي و

همچني کاهش ترما هي اجتماعي در جامعه و نيز در درون وانواده باعث مهيشهود کهه
افراد ،هنگام روبرو شظن با منابع فشار نتواننظ بر آنها غلبه نما نهظپ در نتيجهه احساتهات
منفي در آنان ا جاد مي شود که منجهر بهه کجهروي و ناهنجهاري وواههظ شهظ (چلبهي و
مبارکي)21 32959 ،ا
بی اعتمادی اجتماعی :اعتماد ،فرضي شناوتي اتهت کهه کهنشگهران فهرد ها جمعهي /

گروهي در تعامل با د گران به کار ميبنظنظا ا

فرض شناوتي ،با ترجيحات و تمها الت

رفتهاري د گهران از لحهاظ آمهادگي آنهها بهراي کمهك ،همکهاري و پرهيهز از اقهظامات
وودوواهانه ،وصمانه ارتباط دارد (اُفه)17532959 ،ا

در حقيقت اعتماد کي از مؤلفههاي ترما هي اجتماعي اتت کهه ارتبهاط تنگهاتنگي بها
احترام ،اطمينان ،جامعهپذ ري ،انسجام اجتماعي و جامعهي مظني دارد و با مشکل ا هلي
تياتتگذاري عمهومي و برقهراري و تهظاوم همهاهنگي اجتمهاعي ،ارتبهاط داردا هرچنهظ
متخصصان و کارشناتان بيشتر به ابزارهاي رتمي و نهادي و مادي توجه دارنظ ولي شکي
نيست که ابزارهاي نرم و چارچوبهاي شناوتي و تما الت اوالقي که در تاح مردم بر
زنظگي اجتماعي مسلط اتت ،از متیيرهاي ا لي اتت که امکان موفقيت نهادها وابسته به
آن اتت .روابط اعتماد را در چهار حوزه ميتوان تقسيم نمود (اُفه)17532959 ،ا
2ا اعتماد شهرونظان به شهرونظان د گر
1ا اعتماد شهرونظان به نخبگان تياتي
9ا اعتماد نخبگان به کظ گر
9ا اعتماد نخبگان به شهرونظان.

نکتهي داراي اهميت د گر آنکه در حالي که در جوامع گذشته اقتظار و کنتهرل و ن هارت
نهادهاي رتمي ،نماد قظرت و امنيت به شمار ميرفت ولي در عصر جظ ظپ عنصر ا هلي
ربات ،ن م و امنيت مقظار ترما هي اجتماعي ،ميزان پا بنهظي بهه ارزشهها و هنجارههاي
جمعي و به فضا ل اوالقي آن باز ميگرددپ بنابرا

مهظ ر ت درتهت و مناقهي امنيهت

اجتماعي در جامعه منوط به ا جاد مشارکت مردمي و افزا ش اعتماد به نهادها و حکومت
در کليهي تاوب اجتماعي اتتا هماناور که گفته شظ امنيت اجتماعي به قلمروها ي از
حف حر م فرد مربوط ميشود که به نحوي در ارتباط با د گر افراد جامعه بوده و به ن ام
تياتي و دولت مربوط ميشود .افراد مختلف با توجه به تنهوع محهيط پيرامهوني ،بيهنش
متفاوتي از مقولهي امنيت داشته و احساس امنيت را بها توجهه بهه ن هام اقتصهادي ،ن هام
تالمت و تجربههاي فردي ناامني ،متیير دانسهته و دلههرهي ناشهي از احسهاس نهاامني را
بيشتر از ال ههاي عيني و واقعي ناامني و وقوع جرم ،در اذهان دارنظا
ترما هي اجتماعي با فراهم کردن فضاي ،اعتماد همکهاري بهي گهروهههاي اجتمهاعي را
امکانپذ ر تاوته و همي همکاري گروهها و اعتماد بي آنها باعث مهيشهود کهه منهافع
همگاني ماننظ امنيت اجتماعي فراهم شظه و هز نههاي ن ارت نهادهاي رتمي نيز کاهش

ابظا همچني بر مبناي ن ر ههاي پارتهونز ،کلمه  ،بورد هو ،پاتنهام و فوکو امها ،اعتمهاد
اجتماعي کي از ابعاد ا لي ترما هي اجتماعي اتتا بر ا

اتاس ميتوان نتيجه گرفت

ميزان اعتماد اجتماعي افزا ش افته و در نتيجه منجر به افهزا ش تهرما هي اجتمهاعي در
ميان مردم وواهظ شظ که در ا

حال و بر ارر تعامل متقابل بي ا

دو متیيهر ،افهزا ش و

رشهظ ههر دو متیيهر ،افهزا ش ميهزان احسهاس امنيهت اجتمهاعي را در پهي وواههظ آورد
(ادواردز)9332959،ا عالوه بر ا

امروزه درجوامع مظني توتعه افته و در حال توتعه ،امنيهت

در وجه وارجي توتط ارتش و تجهيزات ن امي ،در وجه داولهي توتهط پلهي

و ابزارههاي

قانونمنظي و در بُعظ زنظگي شخصي و وانوادگي توتط تهأمي اجتمهاعي محقهق مهيگهرددا
بظ

ترتي

در مجموع ا

نيروهاي دولتي هستنظ که موظف به مقابله با متجهاوزان وهارجي

و آتي هاي داولي و مشکالت زنظگي شخصي هستنظ و بظ نسان در هر ته وجهه وهارجي،
داولي ا عمومي و وصو ي ا وانوادگي نيروها و کارگزاران دولتي ملزم به برقراري امنيهت
هستنظ و بالابع برقراري امنيت در تاحت دولت موج

ميشود تا مالح ات و منافع دولتهي

در اولو ت قرار گيرنظ و تلاهي دولت و مرجعيت آن در الگوهاي امنيتي حفه شهودکه ا ه
امر وود پيامظها ي از قبيل موارد ز ر پظ ظ ميآورد3
 آزادي هاي فردي و اجتماعي شهرونظان حظو حهظود پذ رفتهه ،تابعيهت مهظني دولهتالزامي گشته و تمرّد و ترپيچي از آن گناهي نابخشودني محسوب ميشودا
 ارزشهاي دولتي و ا ظلوژ ك حکومتي نقش تعيي کننظهاي افته و کليهي هنجارهايرتههمي و غيههر رتههمي تحههت نفههوذ آن فههرار مههيگيرنههظ و بههه دنبههال آن اتههتقالل و
انتخابهاي آزادانه شهيوهي زنهظگي مشهروط شهظه و منهافع جمعهي وهاص توتهط
جر انهاي مسلط دولتي حاکميت مي ابظا
 ارزشهاي مالقي چون عظالت ز ر لواي قواني دولتي فعليت مي ابنهظ و در هورتتضاد ميان منافع دولتمردان و شهرونظان ،مجر هان ارزشههاي عهظالت مهيتواننهظ بهه
نابرابريها دام زده و موجبات اشاعهي آن را فراهم آورنظ (نو ظنيا)8532958 ،ا
ا

در حالي اتت که احساس همبستگي ،اتاس ك کشهور اتهت و بهراي ا نکهه ا ه

احساس همبستگي ا جاد شود با ظ بسياري از اوتالفات کاتهته شهود ،ههر چنهظ تمهامي

اوتالفات را نميتوان از ميان بردا در حقيقت پراکنظگي احساس عظم اعتماد را در جامعه
افزا ش ميدهظ و موج
ح

ا

احساس عظم امنيت اجتماعي در فرد ميگردد پ

براي ا نکهه

در جامعه تسرّي نيابظ ،دولهت با هظ هرچهه بيشهتر مهردم را تحهت هك دتهته

ارزشهاي مشترک و باورهاي تازنظه و نهادهاي اجتماعي گرد آورد تا از بروز وشهونت
و تضاد در جامعه جلوگيري کنظ (نصوحيان)213 32950 ،ا
از ا

رو اعتماد شهرونظان به مسؤوالن به عنوان کارگزاران و مجر هان برقهراري قهانون،

عظالت و برابري در جامعه ميتوانهظ از اهميهت بسهزا ي در ا جهاد و توتهعهي احسهاس
امنيت اجتماعي در شهرونظان ك جامعه برووردار باشظا
سرمایهی فرهنگی :اعتماد ،اطمينان ،همکاري و همياري از جملهه شهاوصههاي امنيهت
هستنظ که اگر در افراد جامعه دروني نشظه باشنظ ،تحقق اجبارگونهي امنيت با توتهل بهه
زور و قظرت ،موج

تأمي امنيت و بهرهمنظي اعضاي جامعه از امنيت نخواهظ شهظا در

واقع امنيت نيازمنظ ك بستر رشظ و زا ش اتتا افراد با هظ بهه حقهو د گهران احتهرام
گذارنظ و از تعظي و تجاوز به د گران ممانعت کننظ(روشه )27932957،و ا ه امهر ميسهر
نيست جز در پرتو ترما ههاي فرهنگيا
ترما هي فرهنگي شامل دانش ،توانا يها و انظووتههاي فرد از کاالههاي فرهنگهي اتهت کهه
همگي باهم وضعيت تك تك افراد را در حوزهها و زمينههاي وهاص تعيهي مهينما نهظا بهه
تعبير د گر افراد در جر ان کنشهاي وود با توتل به قواعظ(آموزهههاي د نهي ،و نگرشهي) و
منابع (رتانههاي جمعي و انواع گوناگون ترما ههاي فرهنگي) بهه احسهاس امنيهت ها عهظم
احساس امنيت دتت مي ابنظ (گيظنز)21132901 ،2پ بظ

ترتي

ميتوان چني اذعان داشهت

که ترما هي فرهنگي افهراد زمينهه ههاي ارز هابي و تفسهير متفهاوت رو هظادها و بهه تعبيهري
دانشهاي متفاوتي را براي آنها فراهم ميتازد که ا

مقوله بر اتهاس د هظگاهههاي شهناوتي

افراد -که بروز و ظهور احساتات را توليظ تفکر انسان ،نوع تفسير وي از رو ظادها و بهه طهور
کلي بازتاب نوع ادراک فرد از وقا ع ميداننهظ -هيجانهات و احساتهات متفهاوتي را در افهراد
جامعه ا جاد ميکنظا از ا

رو ميزان دتترتي افراد به تهرما هههاي فرهنگهي موجه

احهراز

1- Gidnez

تبك وا ي از زنظگي توتط هر هك آنهها مهيشهودپ په

تهبك زنهظگي افهراد مجوعهه

تفکرات ،تفاتير و ادراکات آنها را شکل ميدهظ و بر بروز هيجانات و احساتهات وهاص در
آنها مؤرر واقع ميگرددا به باور تيلور ترما هي فرهنگي از مؤلفهههاي بسهياري تشهکيل شهظه
اتتپ مواردي ن ير فرهنگ غربي ،دانش ،زبان ،تال ق و تهبكههاي زنهظگي و آنچهه بهه آن
فرهنگي فرهيختگان ميگو نظا همچني ترما ه ،حا ل مهارتها و تجاربي اتهت کهه مجهوز
ورود به عر هها ي را براي شخص و گروهها فراهم ميتازدا
از من ر "بورد و" نيز ،ترما هي فرهنگي در درون ك فضاي اجتمهاعي پخهش شهظه و
به وتيلهي ميراث انتقال افته و باالوره به ورت فرهنگ ترما هگذاري ميشهودا

تپ

وي همچني بر ا

باور اتت که ترما هي فرهنگي به اشکال ز ر وجود دارد3

الفا ترما هي فرهنگي تجسم افته که به وصا ل د رپاي فکري و جسمي اشهاره دارد و
نميتوان آن را به د گران واگذار کرد ن ير حاف ه ،مهارتهاي تجربي و رفتاريا
با ترما هي فرهنگي عينيت افته که به شکل کاالههاي مختلهف فرهنگهي وجهود داردا
ا

ترما ه قابل انتقال به د گران اتت و شامل اشياي مادي ن ير رتانههها ،کته  ،لیهت

نامهها و ادوات و ماشي آالت ميشودا
ا ترما هي فرهنگي نهاد نه شظه کهه بهه کمهك ضهوابط اجتمهاعي و بهه دتهت آوردن
عناو

براي افراد کس

موقعيت ميکنهظ ن يهر مهظارک تحصهيلي و آموزشهي (بورد هو،

)5332959ا در ا ه تحقيههق بههه من ههور تههنجش تههرما هي فرهنگههي در اشههکال بههاال از
پرتشنامهاي با  29گو ه اتتفاده گرد ظه اتتا
روش تحقیق
در پژوهش حاضر براي انجهام بررتهيههاي مربهوط از دو روش اتهنادي و پيما شهي
اتتفاده گرد ظه اتتا عالوه بر ا

با توجه به گستردگي جامعهي آمهاري مهورد ماالعهه

(کليهي شهرونظان شهر شيراز بالغ بر  2917118نفر) ،بهه من هور تعيهي حجهم نمونهه از
فرمول کوکران اتتفاده شظه اتت و در مجموع  077پرتشنامه ميهان ( 987نفهر زن و987
نفر مرد) توز ع گرد ظا الزم به ذکر اتت بر اتاس روش  ppsنمونههگيهري متناته

بها

حجم توز ع شظه اتت .با توجه بهه اههظاف پهژوهش ،متیيرههاي مسهتقل در ا ه مقالهه

عبارتنظ از حما ت اجتماعي ،بيتازماني اجتمهاعي ،بهياعتمهادي اجتمهاعي و تهرما هي
فرهنگيا عالوه بر ا
از ا

متیير وابسته در ا

رو فرضيات ا

پژوهش احساس امنيت اجتماعي اتتا

پژوهش عبارتنظ از3

فرضيه 32بي حما ت اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي راباهي معناداري وجود داردا
فرضيه  31بي افزا ش بي تازماني اجتماعي و کاهش احساس امنيهت اجتمهاعي راباههي
معناداري وجود داردا
فرضيه 39بي اعتمادي اجتماعي از طر ق کاهش ترما هههاي اجتمهاعي منجهر بهه کهاهش
امنيت اجتماعي ميگرددا
فرضيه9ا بروورداري از ترما ههاي فرهنگي موج

بهبود احسهاس امنيهت اجتمهاعي در

شهرونظان ميگرددا
پایایی و روایی تحقیق
پا ا ي کي ازو ژگيهاي فني و ابزارهاي انظازهگيري پرتشنامه اتتا کاربرد ا ه ابهزار در
انظازهگيري نتا ج کسان پرتشنامه اتتا در پژوهش حاضر به من ور تنجش پا ا ي آزمهون
از فرمول آلفاي کرونباخ اتتفاده گرد ظه اتتا پا ا ي به دتت آمهظه بهراي پرتشهنامه عبهارت
اتت از  ،α=7/55و بر ا

اتاس پرتشنامه از پا ا ي الزم برووردار اتهتا همچنهي روا هي

محتواي گو هها مذکور توتط اتتادان و احبن ران تأ يظ گرد ظه اتتا
یافتههای توصیفی
در ا

پژوهش و ژگيهاي پاتخگو ان به لحاظ ته  ،جهن  ،تحصهيالت و شهیل بهه

شرب ز ر اتت3
جدول  :9یافتههای توصیفی
تحصیالت

سن پاسخ

شغل

وضعیت تاهل

 28تا  18تال

% 92

ز ر د پلم

%3

متاهل

% 81

مشاغل دولتي

%92

 18تا  98تال

% 91

فو د پلم

% 22

مجرد

% 91

مشاغل آزاد

% 11

 91تا  91تال

% 25

دپيلم

% 99

وانه دار

% 29

 90تا  80تال

% 22

% 93

بيکار

%19

ليسان

%5

 85تا  07تال

%5

فو ليسان

جدول  :6آمار احساس امنیت اجتماعی در جامعهی شیراز
تعظاد
پاتخهاي

گو هها

معتبر

ميزان در ظ
بسيار کم

کم

متوتط

ز اد ويلي ز اد

امنيت در حوزهي ربات اجتماعي

892

5

21

98

10

29

امنيت در حهوزهي شهيوع بيمهاريههاي

839

7/0

8

17

91

92

مسري
امنيت در حوزهي کمبود دارو

813

9

21

98

92

28

امنيت در حوزهي آلودگي هوا

800

0

1

8

11

02

امنيت در حوزهي آلودگي محيط ز ست

853

7/8

29

97

92

12

امنيت در حوزهي مواد غذا ي

955

1

21

12

11

19

امنيت در حوزهي از دتت دادن شیل

815

22

28

92

92

29

امنيت در حوزهي وارات شیلي

829

21

19

92

19

9

امنيت در حوزهي آزادي بيان

802

21

5

21

25

89

امنيههت در حههوزهي تههأرير مشههکالت

831

9

11

97

29

09

اقتصادي بر باورها
امنيت در حوزهي جنسيت

853

93

12

17

91

17

امنيت در حوزهي اقتصادي

838

1

1

12

3

1

امنيت در حوزهي مسک

855

9

1

2

92

21

شاوص آماري 3ميانگي  ، 95/993ميانه ، 93/95 3نما  ،93 3انحراف معيار8/13 3
جدول  :3متغیرهای بیسازمانی اجتماعی و جایگاه آن در امنیت اجتماعی
تعظاد پاتخهاي
گو هها

معتبر

ميزان در ظ
بسيار کم

کم

متوتط

ز اد

ويلي ز اد

تعظاد پاتخهاي
گو هها

معتبر

ميزان در ظ
بسيار کم

کم

متوتط

ز اد

ويلي ز اد

فراواني مواد مخظر

955

8

28

98

91

27

ترقت اتومبيل

851

7/1

3

18

97

19

ترقت منزل

805

2/2

29

97

95

27

آدم ربا ي

839

3

18

2

17

05

وودکشي

935

1/2

1

1

25

01

آدمکشي

832

0

11

92

92

25

ويانت به همسر

815

9

5

21

99

98

کودکآزاري

830

8

22

19

95

19

فرار دوتران

172

5

23

19

97

20

طال

833

1

1

0

97

85

درگيري وياباني

898

2

5

11

98

91

قانون شکني

835

2/0

9

22

92

97

شاوص آماري 3ميانگي  ، 89/393ميانه ،88 3نما ، 83 3انحراف معيار3/13 3
جدول  :4متغیرهای بی اعتمادی به میزان کارایی سازمانها دربارهی بیسازمانی
تعظاد
گو هها

پاتخهاي

ميزان در ظ
بسيار کم

کم

متوتط

ز اد

ويلي ز اد

ميزان کارا ي رتانهها

835

1

28

98

91

27

ميزان کارا ي وزارت کشور

951

7/1

3

11

92

19

ميزان کارا ي نيروي انت امي

805

2/2

29

97

95

17

ميزان کارا ي آموزش و پرورش

889

5

18

1

12

05

ميزان کارا ي قوهي قضائيه

835

1/2

7/1

1

25

01

ميزان کارا ي وزارت ارشاد

832

0

11

99

91

25

ميزان کارا ي مظارس

875

9

5

21

99

98

ميزان کارا ي دانشگاهها

823

5

23

19

97

25

معتبر

شاوص آماري 3ميانگي  ،98/91 3ميانه ،99 3نما  ،93 3انحراف معيار3/73 3

جدول  :5متغیر بیاعتمادی اجتماعی و جایگاه آن در احساس امنیت اجتماعی
گو هها

ميزان در ظ

تعظاد
پاتخهاي

بسيار

معتبر

کم

کم

متوتط

ز اد

ويلي
ز اد

ميزان اعتماد نسبت به ور ظار

855

0

27

93

99

22

ميزان قابل اعتمهاد بهودن نسهبت بهه

851

7/9

3

11

97

19

د گران
ميزان عظم اعتماد د گران نسهبت بهه

905

2/1

29

97

98

27

شما
ميهههزان اطمينهههان بهههه دورانظ شهههي

839

12

11

5

11

92

مسؤوالن
ميزان اطمينهان تخصصهي و مههارت

835

1/2

7/1

9

25

01

مسؤوالن
ميزان اطمينهان بهه تجربهه و پختگهي

111

0

18

92

99

25

مسؤوالن
ميزان اطمينان بهه اتهتفادهي درتهت

835

9

5

28

93

98

مسؤوالن از امکانات
ميزان اطمينان به ح

وظيفهشناتهي

830

8

22

19

92

19

مسؤوالن
ميزان اطمينان به ظاقت مسؤوالن

172

5

23

15

97

20

ميزان اطمينان به عمل به وعهظهههاي

883

1

19

5

99

23

مسؤوالن
ميزان اطمينهان بهه پهذ رش انتقهاد از

838

2

5

11

98

91

توي مسؤوالن
ميزان تبعيض در برابر قانون

935

2/0

8

22

91

97

ميزان شکاف طبقاتي در شهر شيراز

831

2/9

1

25

19

91

ميزان فعاليت شوراها

815

5

9

9

93

91

شاوص آماري 3ميانگي  ،98/913ميانه ،99 3نما ،93 3انحراف معيار3/73 3
جدول  :2متغیر سرمایهی فرهنگی و جایگاه آن در احساس امنیت اجتماعی
گو هها

ميزان در ظ

تعظاد
پاتخهاي

بسيار

معتبر

کم

کم

متوتط

ويلي ز اد

ز اد

ميزان شکاف طبقاتي

953

8

20

98

13

29

نقش تحصيل در موفقيت

851

9

3

18

97

19

ميزان آزادي بيان

805

0

29

97

95

27

ميزان حما ت دادگاه از مردان

939

5

18

1

17

98

ميزان تههولت رفهت و آمهظ زنهان در

835

1

27

1

21

11

طول ش
نقش پول در موفقيت

171

1

11

91

92

20

تأرير رتانهها در ترد ظ ارزشها

835

9

5

21

99

98

ارر منفي رتانهها در فرهنگ وانواده

830

8

22

19

95

19

ميزان ازادي انتخاب

893

5

23

19

97

20

ميزان فرار میزها

933

1

1

0

97

89

ميزان ترک تحصيل

837

1

5

11

98

23

ميزان افت تحصيلي

895

9

9

3

92

91

ميزان انصراف از برگهزاري مراتهمهها

851

29

8

15

19

92

به دليل هز نهها
شاوص آماري 3ميانگي  ،98/913ميانه ،99 3نما ،93 3انحراف معيار3/73 3
جدول  :2آزمون همبستگی بین متغیر وابسته امنیت اجتماعی با متغیرهای مستقل
متیيرهاي مستقل

نوع ضر

مقظار ضر

تاح معناداري

همبستگي

همبستگي

ترما هي فرهنگي

پيرتون

7/895

**

ترما هي اجتماعي

پيرتون

7/897

**

بيتازماني اجتماعي

پيرتون

7/902

**

حما ت اجتماعي

7/731

پيرتون

-

در بررتي فرضيهي ك (امنيت و حما ت اجتماعي) ،متیيرهها ي چهون ميهزان تعههظ،
ميميت ،مساعظت ،مصاحبت ،حما هتههاي عهاطفي ،وهظماتي ،مهالي و اطالعهاتي در
شبکههاي ارتباطي اجتمهاعي مهورد بررتهي قهرار گرفتهه اتهتا نتها ج بهه دتهت آمهظه
( ،) r=7/731حاکي از آن اتت که همبستگي ميان امنيت اجتماعي و حما ت اجتماعي در
شهرونظان شهر شيراز انظک (پا ي ) اتتپ به تعبير د گر در جامعهي امهروز هرچنهظ کهه
روابط وو شاونظي کمرنگ شظه و ميزان روابط و حما ت افراد از طر ق وو شهاونظان و
آشنا ان کمتر از قبل شظه اما از آنجا که ا
هنوز نسبت به ا

روابط هنوز به طور کامل از ميان نرفته ،مهردم

متیير احساس نگراني ز ادي نظارنظا

آزمون فرضيهي دوم (امنيت و ترما ه اجتماعي) با بررتي متیيرها ي ن ير ميهزان اعتمهاد
ميان افراد وانواده ،دوتتان و آشنا ان و مواردي چون انت ار مردم از مسهؤوالن در مهوارد
ظاقت ،دورانظ شي وااا انجام شظا افتهها ( ،)r=7/897بيانگر آن اتهت کهه بها افهزا ش
ترما هي اجتماعي ،امنيت اجتماعي نيز افزا ش مي ابظا به عبارت د گر در شرا ط فقهظان
ترما هي اجتماعي ،دولت نيز نميتوانظ رفتار مردم را به ووبي پهيشبينهي کنهظ و روابهط
ميان مردم با کظ گر نيز بسيار دشوار و پرهز نه ميشود .اعتمادهها روهت بهر مهيبنهظد،
اوالقيات تست ميشود و بظ

ترتي

امنيت اجتماعي نيز کاهش مي ابظا

بررتي آزمون فرضيهي توم (امنيت و بيتازماني اجتماعي) با بررتي متیيرهها ي چهون
ترقت ،آدم ربا ي ،فراواني مهواد مخهظر ،آدمکشهي ،ويانهت بهه همسهر ،فهرار دوتهران،
کودکآزاري ،قانونشکني ،درگيريهاي وياباني ،طال  ،گسترش اعتياد و ،...همي طهور
بي اعتمادي به کارآ ي نهادها و تازمانهاي اجتمهاعي انجهام گرد هظها نتها ج(،)r=7/902
بيانگر آن اتت که با افزا ش ميزان جرا م ،احساس امنيت اجتماعي کاهش مي ابظا
در آزمون فرضيهي چهارم (امنيت و ترما ه فرهنگي) نتا ج به دتت آمهظه (،)r=7/895
از بررتي متیيرها ي چون ميزان شکاف طبقاتي ،تأرير رتانههها در ترد هظ ارزشهها ،ارهر
منفي رتانهها در فرهنگ وانواده بيانگر آن اتت همبستگي قوياي ميهان ا ه دو متیيهر
وجود داردا

نتیجهگیری
با نگاهي به نتا ج به دتت آمظه از افتههاي تحقيق در مي ابيم ترما ههاي فرهنگهي و
اجتماعي از مهّمتر
هستنظا ا

مؤلفههاي مؤرر بهر احسهاس امنيهت اجتمهاعي در ميهان شههرونظان

در حالي اتت که به باور بسياري از شههرونظان مسهائل اقتصهادي نيهز نقهش

بسزا ي در احساس امنيت آنان و کاهش جرا م اجتماعي داردا از ا

رو ميتهوان چنهي

اذعان داشت که با توجه به افتههههاي تحقيهق ،کهي از مهؤررتر

راهکارههاي ارتقهاي

احساس امنيت اجتماعي ،شناتا ي و جهرب و تعهظ ل عوامهل مهؤرر بهر احسهاس امنيهت
شهرونظان آن جامعه اتتا نکتهي داراي اهميت در ا

مبحث ،توجه به مباحهث مربهوط

به ميزان اعتماد اجتماعي و د گر مؤلفههاي تأريرگذار در ترما ههاي فرهنگي و اجتمهاعي
اتت کهه ا ه مههم در بلنظمهظت جهز از طر هق آمهوزش و مهظ ر ت تونمهان فرهنهگ،
ترما ههاي اجتماعي و اقتصاد ميسر نيستا
نمودار  :9مدل تجربی مدیریت راهبردی ارتقای احساس امنیت اجتماعی
مدیریت اقتصادی

توزیع عادالنهی

بهبود

ثروت در جامعه

سازمانیافتگی

کاهش
تنش و

مدیریت فرهنگی

مدیریت اجتماعی

توسعهی عدالت(ارزشی،

افزایش سرمایهی

معرفتی و عاطفی)

فرهنگی

توسعهی عدالت

افزایش سرمایهی

حقوقی و قضایی

اجتماعی

ارتقای احساس

ر سك در
جامعه

پیشنهادها
پيشنهادهاي ز ر چنانچه در برنامهر زيهاي امنيتي به کار بسته شونظ ،ميتواننظ تها حهظ
قابل توجهي امنيت اجتماعي و در نتيجه احساس امنيت اجتماعي را در تاح جامعه ارتقا
بخشنظ3
 -افزا ش اعتمادتازي در همهي اقشار جامعه از راه ترما هگذاري بر ظرفيهت تهازماني

امنیت
اجتماعی

تهيظتتان و ا جاد فر تهاي ارتقاي اجتماعي براي همهي افراد جامعه و توجه و هژه
به گروههاي حاشيهاي و کمك به برقراري ارتباط بي جوامع و گهروهههاي اجتمهاعي
اتتا
 افزا ش امنيت اقتصاديپ از طر ق تهالش بهراي ا جهاد امنيهت اقتصهادي بهراي افهراددهكهاي پا ي اجتماع از جمله اقظامات پيشگيرانهاي اتهت کهه بهراي فهراهم آمهظن
امنيت عمومي الزم اتت و تا زماني که حظاقل معيشت افراد تأمي نشود ،احتمال تو
اتتفاده از ا

افراد در شبکههاي جرم و جنا ت وجود وواهظ داشتپ

 افزا ش آگاهي و اطمينانبخشي به مردم دربارهي بروورد با جرا م گوناگون اقتصادي،اجتماعي وااا برآوردن حقو آنانپ
 توز ع عادالنهي امکانات و رروت و کاهش فا لهي طبقاتي و محروميت نسبيپ توجه به ز رتاوتهاي فرهنگي قبل از ا جاد هرگونه تیيير در تاوتارهاي اجتماعيپ فرهنگتازي براي افزا ش مشارکت مردمي در طربهاي اجتماعيپ توتعه ز رتاوتهاي فرهنگي نوجوانان و جوانان از طر ق آموزشپ افزا ش آگاهي وهانواده هها نسهبت بهه جهرا م اجتمهاعي و چگهونگي مصهونتهازيفرزنظانشان از ا

جرا مپ

 افزا ش آگاهي مردم نسبت به حضور گسترده و بموقع نيروهاي انت هامي در حراتهتاز جان ،مال و نوامي

مردم ا
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