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ثر بر احساس امنيت اجتماعي جوانان (مطالعه موردي ؤوامل مبررسي ع
  شهرستان سلسله)

  
  1اسماعيل حسنوند
  2احسان حسنوند

  
 29/4/91 تاريخ پذيرش:                       21/1/91تاريخ وصول: 

  

  چكيده
امنيت مجموعه شرايط و وضعيتي است كه موجب ثبات و آرامش خاطر در جامعه 

بندد و شرايط رسيدگي به امور  رس و خوف از نظر عامه مردم رخت بر ميگردد و ت مي
اجتماعي  -شناختي اي روان كند. احساس امنيت، پديده زندگي با كيفيت بهتري را ايجاد مي

است كه داراي ابعاد گوناگوني مي باشد و جنبه ذهني امنيت را مد نظر دارد. در اين تحقيق 
احساس امنيت اجتماعي جوانان شهرستان سلسله هستيم.  ثر برؤبه دنبال بررسي عوامل م

 30تا 18تحقيق حاضر از نوع پيمايشي بوده و جامعه آماري آن را كليه افراد جوان داراي 
نمونه گيري  روشكه با  بوده نفر 380دهند. حجم نمونه آماري  سال سن تشكيل مي

احساس امنيت مالي كمي بيش  دهد كه ميزان ها نشان مي تصادفي انتخاب شده بودند، يافته
تر از حد متوسط است. انجام تحليل  حد متوسط است و احساس امنيت جاني پايين زا

ييد أرگرسيون چند متغيره معنادار بودن همبستگي اجتماعي، نگرش به پليس و جنسيت را ت
  .ه استكرد

گرش احساس امنيت جاني، احساس امنيت مالي، همبستگي اجتماعي، ن :واژگان كليدي
  .به پليس

                                                 
  تهرانكارشناس ارشد علوم اجتماعي دانشگاه  -1

  دانشگاه تهرانعلوم اجتماعي كارشناس ارشد  -2
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  مقدمه
هاي اخير، بحث و مشاجره بر سر معناي امنيت و اهميت امنيت تبديل به يكي از  در سال

هاي جرم شناسي و جامعه شناسي سياسي شده است  هاي اصلي نظريه مباحث و مشغوليت
علي رغم عاليق دانشگاهي بسيار در مورد امنيت، آن هنوز  .1(بنيامين و لودر و تاماال)

؛ لودر 3،2007، والدرون2،2009(زدنر ي در حال توسعه و مورد تحقيق و بررسي استمفهوم
اين موضوع يكي از مفاهيم با اهميت، پيچيده در دنياي امروز  بنابراين. )4،2009و واكر
  .است

رهيافت نظري كه بيشتر به طور كلي دو رهيافت عمده در مورد امنيت وجود دارد. ه ب
مشهور است. مطابق  5قدرت محورد، به رهيافت دولت محور و ده هاي عيني بها مي ارزش

توان چنين تصور و تحديد نمود: وضعيتي كه توسط قدرت را مي» امنيت«اين رويكرد، 
گردد. مسئوليت برقراري چنين بيروني، تأسيس مي هايبراي صيانت مردم در قبال تهديد

المللي وحفظ  سطح بين يت دروقتي برقراري امن طوركلي به عهده دولت است.ه امنيتي ب
مرزهاي كشور باشد، امنيت ملي مطرح است و اگر امنيت در درون جامعه مطرح باشد 

قاطعي امنيت ملي را از امنيت اجتماعي  طوره منظور امنيت اجتماعي است. اين رهيافت ب
 )يستيپوزيتيوشناسي ( جامعه شناختي، رئاليستي و معرفت لحاظ كند.اين رهيافت از متمايز مي

شرور  ها ذاتاً چون انسان كند. مثالً عيني و مشخصي تعريف مي طوره است و انسان را ب
شوند و فقط از طريق قدرت و دولت  هستند اين شرارت ذاتي باعث ناامني و بي نظمي مي

هاي ذهني و گروهي بها  توان امنيت را برقرار كرد رهيافت نظري دوم كه بيشتر به ارزش مي
هيافت جامعه محور و هويت محور مشهور است. اين رهيافت معتقد است دهد، به ر مي

هاي اجتماعي است در نتيجه امنيت  هاي گروه هويت ها و بيشتر عليه ارزش هاتهديد
ها بتوانند به راحتي ابراز وجود  ها وخرده فرهنگ آيد كه گروه دست ميه اجتماعي زماني ب

د را مطرح كنند. پس مهم ترين منبع تحقق هاي خو ارزش ها و ها، خواسته كرده و ايده

                                                 
1. Benjamin Goold, Ian Loader and Angelica Thumala 
2. Zedner 
3. Waldron 
4. Loader, Ian and Neil Walker 
5. Power – centered 
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هاي گوناگون موجود در آن است. اين رويكرد امنيت  امنيت اجتماعي خود جامعه وگروه
اجتماعي يك گروه خاص در درون يك جامعه (مانند زنان) را با امنيت جهاني پيوند 

باشد. اين  يزند و اين امر بيانگر آن است كه امنيت اجتماعي فراتر از تعهد دولت م مي
طور عيني و مشخصي ه رهيافت از لحاظ معرفت شناختي پسا پوزيتويستي است و انسان ب

افشار، ( شود طور فرهنگي و از طريق بافت گروهي تعريف ميه شود بلكه ب تعريف نمي
  .)19، ص 1385

  

 بيان مسئله

منيت از نظر صديق سروستاني امنيت داراي دو عنصر تهديد و فرصت است و برقراري ا
 (صديق سروستاني، هاست منوط به رهايي نسبي از تهديدها و بهره گيري مناسب از فرصت

ها زيانبخش است رهايي نسبي از تهديد ]امنيت يعني[از نگاه جان ني مورز:  .)1375
بوزان از صاحب نظران مكتب كپنهاك، امنيت را داراي دو بعد  .)31 ، ص1378، 1بوزان(

 ها ارزش عليه تهديد فقدان آن عيني مفهوم در. )1، ص 1378وزان،(ب داند عيني و ذهني مي

 قرار حمله مورد هايي ارزش چنين اين كه از ترس احساس فقدان به ذهني در مفهوم و
بوزان يكي از ابعاد امنيت را امنيت  ).1، ص2،2000(مولر دارد اشاره گرفت خواهد

هاي  دفاع از خصوصيات و ويژگيامنيت اجتماعي توانايي جامعه در داند.  اجتماعي مي
واقعي و احتمالي است. امنيت اجتماعي زماني  هايو تهديد هااساسي خود در برابر تغيير

، ص 3،2002(وروستيك شان در خطر استكنند هويت شود كه جوامع احساس مي مطرح مي
2(.   

امنيت اجتماعي نيز داراي دو بعد عيني و ذهني است كه بعد ذهني آن به عنوان 
  شود.  حساس امنيت شناخته ميا

شناختي ـ اجتماعي است كه داراي ابعاد گوناگوني  پديده روان احساس امنيت
هاي مستقيم و غيرمستقيم افراد از شرايط اوضاع و  باشد. اين احساس ناشي از تجربه مي

                                                 
1. Buzan 
2. Moller 
3. Vrucetic 
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. بدون كنند هاي گوناگون آن را تجربه مي محيط پيراموني است و افراد مختلف به صورت
هاي  رگونه اختالل در احساس امنيت و بروز شرايط نگراني ناشي از موقعيتشك ه
اجتماعي را  هاي هزينه تعامل ءساز عيني و ذهني در جامعه از يك سو آميز و دغدغه مخاطره

افزايش داده و از سوي ديگر با ايجاد اختالل در اعتماد اجتماعي و بروز بي تفاوتي فردي و 
   دهد. ي اجتماعي را مورد تهديد قرار مياجتماعي، انسجام و يگانگ

اين  تحقق و شده رواني بهداشت سطح كاهش موجب جامعه، در ناامني احساس
 هايي گسست دچار جامعه شرايطي، چنين در آورد. پديدمي را اجتماعي اعتماد سلب ناامني،

 شود. در واقع احساس ناامني باعث به وجود آمدن تنش، مي اجتماعي روابط شبكة در
هاي رواني خواهد شد. فقدان احساس ناامني در جامعه  اضطراب، بي قراري و حتي بيماري

هاي خود را  باعث مي شود كه افراد از حوزه عمومي كناره گيري كرده و زندگي و فعاليت
  . در ترس و انزوا ادامه دهند

بوده با وجود احساس امنيت، فرد از زندگي در محيط اجتماعي خود هراسان و نگران ن
كند. اهميت بررسي  و در تعامل با محيط اجتماعي خود از سوي ديگران احساس ايمني مي

و شناخت ابعاد و زواياي احساس امنيت از اين جهت ضرورت دارد كه كنشگران در انجام 
كنش با مراجعه به ذهنيت روان شناختي و تاريخي خود به تصميم گيري و انجام كنش 

يابي و احساس آنها از فضاي كنش نقش بستري و زمينه ساز در اين نمايد، لذا ارز اقدام مي
(امنيت) و صورت هاي  نمايد، چرا كه رابطه بين ساختارهاي عيني تصميم گيري ايفا مي

  ). 17، ص 1388 (بيات، باشد (احساس امنيت) مبناي تصميم گيري افراد مي ذهني
نبه است، اهميت غيرقابل مفهومي اين چنين مهم كه بسترساز رشد و توسعه همه جا

دنبال شناسايي و بررسي عواملي هستيم كه ه انكاري در زندگي افراد دارد. در اين مطالعه ب
توان  بنابراين ميثير قرار دهد. أتواند به هر جهت احساس امنيت اجتماعي را تحت ت مي

تماعي ثر بر احساس امنيت اجؤهدف كلي اين تحقيق را اين گونه عنوان كرد كه عوامل م
  جوانان شهرستان سلسله كدامند؟
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 چارچوب نظري تحقيقو  مطالعات پيشين

در زمينه احساس امنيت اجتماعي مطالعاتي صورت گرفته است. در اين قسمت به برخي از 
  كنيم.  آنها اشاره مي

  بررسي ميزان احساس امنيت  1383نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران در سال
ن تهران بزرگ به تفيك مناطق و بررسي عملكرد نيروي انتظامي از در بين حاشيه نشينا

ديدگاه آنان، اقدام به نظرسنجي كرد. نتايج بررسي نشان داد كه سن جنس، وضعيت تأهل، 
معاونت اجتماعي ( ميزان تحصيالت و درآمد افراد بر احساس امنيت آنان تأثيرگذار است

   ؛)1383 ،فاتب
 در تهران  1385ر ساروخاني و منيژه نويدنيا درسال در تحقيق ديگري كه توسط باق

امنيت اجتماعي خانواده و محل سكونت انجام شد، نتايج تحقيق نشان داد كه «با عنوان 
 )؛1385(ساروخاني،  داري دارداثر و معنؤمحل سكونت برامنيت اجتماعي خانواده اثرات م

 بررسي «يقي را با عنوان تحق 1388اهللا نوري و سارا فوالدي سپهر نيز در سال  فيض
انجام » ثر بر آنؤساله شهر تهران و عوامل اجتماعي م15-29احساس امنيت اجتماعي زنان 

حاكي از آن بود كه متغيرهاي احساس امنيت سكونت، پايگاه  آناندادند. نتايج تحقيق 
ير ثأمستقيم و متغير پايبندي به مذهبي ت ،اقتصادي و اجتماعي و احساس نظم تأثير مثبت

 ).1388امنيت اجتماعي زنان دارد(نوري و فوالدي،  منفي و معكوسي بر احساس

پس از ذكر چند مورد از تحقيقات انجام شده درباره احساس امنيت اجتماعي، اينك 
  پردازيم. به بررسي چارچوب نظري تحقيق مي

مفهوم آسيب پذيري به عنوان رويكرد نظري، به تعامل بين سه عامل، در قالب 
دهند كه در معرض جرم و  هايي كه احتمال زيادي مي هاي زير اشاره دارد: انسان رهگزا

ثر اقدامات حفاظتي و يا امكان فرار باشند و پيش ؤناامني قرار گيرند، فاقد امكان دفاع م
شوند،  بيني كنند كه به طور جدي در معرض تهاجم خواهند بود، آسيب پذير خوانده مي

 ؛1،1998(تامپسونشود مل اجزاي فردي، اجتماعي و موقعيتي ميپذيري شا هرچند كه آسيب
هاي فردي و  ناظر به موقعيت عمدتاً ،). اين چارچوب نظري87، ص به نقل از خادمي

                                                 
1. Thompson 
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اجتماعي است. با توجه به اين -هاي اقتصادي اجتماعي همچون جنسيت، سن و موقعيت
اظ فردي و چه از لحاظ كنند كه چه از لح رويكرد افرادي احساس امنيت اجتماعي نمي
 هاي خاصي اشاره كرد.  توان به نظريه اجتماعي آسيب پذير باشند. در اين رويكرد مي

ثير دارد، به معناي أهاي فمنيستي اعتقاد دارند، امنيت بر زنان بيش از مردان ت ) نظريه1(
  ؛اينكه زنان نسبت به مردان احساس امنيت كمتري دارند

است در جوامع صنعتي در اثر فردگرايي، زمينه گسيختن ) نظريه دوركيم معتقد 2(
زاست و به اين ترتيب فرد دچار   همبستگي جمعي فراهم شد و اين در عمل آنومي

 1بومانبيند و همچنين با توجه به نظريه  شود و خود را در حالت شكست مي اعتمادي مي بي
  ؛شود باط ميشود استن اين فرضيه كه فردگرايي باعث كاهش احساس امنيت مي

اند كه اعضاء طبقه پايين بيش از  كه هر دو فرض كرده 3و مرتن 2كوهن) نظريه 3(
ديگران احتمال دارد كه در فعاليت هاي نابهنجار شركت كنند، چون جامعه نمي تواند به 

گويد شكاف بين  آنها كمك كند تا به آرزوهاي خود دست يابند و اينكه كوهن مي
توان چنين  پس مي شود. ه ناكامي منزلتي موجب كج رفتاري مياهداف و وسايل به واسط

نتيجه گيري كرد كه افراد داراي پايگاه اجتماعي پايين، پشتوانه اجتماعي ندارند و به دليل 
نبود اين پشتوانه در جامعه احساس امنيت نمي كنند و اين نبود احساس امنيت باعث ناكامي 

 .)37، ص 1387(خادمي، و بعد از آن كجروي مي شود

پذيري بر آن است كه افرادي كه خود را بيشتر آسيب پذير  در واقع فرض آسيب
ييد اين امر أنيز با ت 4دانند به مراتب بيشتر از بقيه احساس ناامني مي كنند. وار و استافورد مي

يك جرم، عامل بسيار مهمي   اند كه هر چند برداشت يك فرد از شدت نتايج بر اين عقيده
تر از آن ميزان آسيب پذيري يك فرد است. احساس  اس ناامني است. اما مهمدر احس

نها آآورد. از نظر  دنبال ميه آسيب پذيري با كاهش كنترل فرد بر اوضاع احساس ناامني را ب
 دانند: ثر ميؤدو عامل اساسي را در احساس آسيب پذيري م معموالً

                                                 
1. bomman 
2. cohen 
3. merton 
4. Warr and stafford 
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ل آن احساس ناامني در زنان احساس آسيب پذيري و به دنبا ) جنسيت: معموال1ً(
قدرت جسماني زنان براي  بيشتر از مردان است. اين امر به سبب دو عامل اساسي است. اوالً

اي كه زنان در آنها با مردان  بالقوه هايغير از تهديد دفاع از خود بسيار پايين است. ثانياً
يين اين مطلب كمك برند. اين مفهوم به تب مشتركند. آنها از تهديد تجاوز نيز رنج مي

كند كه چرا علي رغم اينكه احتمال قرباني شدن زنان در جرم كمتر است، با اين همه  مي
  از مردان است.  ترس از جرم در ميان آنها بيشتر

از احساس امنيت كمتري نسبت به اقشار باالتر از  وضعيت اقتصادي: فقرا غالباً )2(
  توان علل متعددي برشمرد: اين امر نيز مي(به لحاظ اقتصادي) برخوردارند. براي  خود

 از خود و  توانند تدابير امنيتي الزم را در حفاظت فقرا به دليل عدم توانايي مالي نمي
 اموالشان به عمل آورند؛

  فقرا به دليل وابستگي بسيار به وسايل حمل و نقل عمومي بيش از ساير اقشار در
 گيرند؛ هاي مخاطره آميز قرار مي موقعيت

 د كه ميزان جرم آن باالست؛كنن در محالتي زندگي مي را غالباًفق 

 هاي اجتماعي هستند تا از طريق آن بتوانند اثر قرباني شدن خود را  فقرا فاقد شبكه
 ).3، ص 1،2000كاهش دهد(پانتازيز

  در مجموع اين چهار عامل با افزايش آسيب پذيري اين قشر، احساس ناامني را نيز
 كه كند كه زناني ميوي با تأكيد بر نقش زنان، بيان به عالوه،  (همان). رندب در آنها باال مي

اتوبوس  يا مترو هاي در ايستگاه شب تاريكي در كه مجبورند بيشتر دارند اندكي درآمد
ابزارهاي ايمني حفاظت از خانه شان  خريد كافي جهت پول آنان كه اين يا و بمانند منتظر

   .)418، ص (همان خواهد شد بيشتر آنان در جرايم از ستر دليل همين ندارند. به را
 احساس جامعه، امكانات از افراد برخوردارى انديشمندان،و ديگر  2بوزان ديدگاه از

 بارى عالوه، به .داد خواهد افزايش را امنيت احساس نتيجه در و همبستگى و خشنودى

 كرده تأكيد جوامع و افراد بين طبقاتى فاصلة وجود بر ليبراليسم نقد در ويور ال و بوزان

                                                 
1. Pantazis 
2. buzan 
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 احساس هم و ناامنى اصل هم كه است ليبراليسم وردهاىآ ره از اقتصادى ناامنى كه

 ترتيب اين به ).23، ص 1998 (بوزان و ويور، است كرده افزون بشرى حيات در را ناامنى

 بيان را اجتماعى امنيت احساس و اقتصادى -اجتماعى ميان پايگاه مثبت رابطة آنها

  ). 19، ص 1388(نبوي و ديگران،  دارند مى
شود، اين كه  ميطور كلي، همبستگي اجتماعي به عنوان ترتيبات اجتماعي تعريف ه ب

صورت مسالمت آميزي ه توانند ب هاي مختلف و منابع گوناگون مي چگونه مردم با ويژگي
ره دارد كه با هاي مشاركتي روابط متقابلي اشا همبستگي اجتماعي به نظام زندگي كنند.

همه گروه ها هماهنگي دارد. تمركز در اين مفهوم بر اين است كه چگونه روابط اجتماعي 
هاي اجتماعي. به عبارت ديگر همبستگي اجتماعي بر  باشد براي همكاري يهاي پايه دتوان مي

، 1(الي شدن و ارتباط داشتن بر يكديگر ارتباط دارد  هاي افراد جهت نزديك ظرفيت
در نظريات كالسيك جامعه شناسي درباره همبستگي اجتماعي با دو ديدگاه و  ).2009

شويم كه دو  در يك سمت با دوركيم مواجه مي .(همان) چشم انداز اصلي روبه رو هستيم
يكي همبستگي مكانيكي و دوم، همبستگي كند  نوع همبستگي را از هم متمايز مي

ثير همبستگي أني بر تفاوت است. وي به تاورگانيكي. اولي مبتني بر شباهت و دومي مبت
نها اشاره دارد. به نظر آتر كردن افراد به يكديگر و تشديد ارتباط ميان  اجتماعي در نزديك

تر باشد، اين همبستگي عامل نيرومندي در هرجا كه همبستگي اجتماعي نيرومندوي 
ها و بيشتر كردن نزديك كردن افراد به همديگر خواهد بود و باعث تشديد تماس ميان آن

  ). 75- 76، صص 1369 دوركيم،( فرصت هاي ارتباط شان به يكديگر خواهد شد
هاي اقتصادي، شهرگرايي،  دوركيم اعتقاد داشت كه در عصر حاضر رشد فعاليت

كاركردهاي خانواده، مذهب،  اي و رشد دولت بوروكراتيك تماماً گرايي حرفه تخصص
در جهت ترفيع پيوند افراد به جمع گرايي تقليل  هايي همسايگي را به عنوان مكانيزم

اي) را كه بايد در جهت جلوگيري  هاي حرفه (گروه هاي جدي دهد. وي وجود ساخت مي
). وي در 368، ص 1364 (آرون، داند هاي اجتماعي ظهور نمايد را ضروري مي از نابساماني

عني يكپارچكي و متغير مستقل، ي اثر خود به نام خودكشي، خودكشي را بر حسب دو

                                                 
1. Ellie 
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كند. يكپارچگي و هنجار اگر بيش يا كمي از حد معمول باشند،  هنجار تشريح و تبيين مي
و پايين  1(دگرخواهي) شوند. از اين رو باال بودن ميزان يكپارچگي باعث خودكشي مي

و  3(تقديرگرايي) و نيز باال بودن ميزان هنجارها 2(خودخواهي) بودن ميزان يكپارچگي
، صص 1385 (استونز، شود باعث خودكشي مي 4(هنجار گسيختگي) دن هنجارهاپايين بو

81-80 .(  
 ثير روابط نابرابر قدرت برأپردازد، ت هاي همبستگي مي در ديدگاه دوم كه به پويايي

شود. در اين  ها ديده مي هاي مختلف است كه در كارهاي ماركس و نئو ماركسيست گروه
شدت ه هاي همبستگي و روابط قدرت بين افراد ب پوياييديدگاه، نوع و وضعيت طبقه بر 

گذارد. در نتيجه اين وضعيت پرسش از اين است كه آيا همبستگي اجتماعي  ثير ميأت
   . )24، ص 5،2002(كرو كند يا خير هاي نظام مند را توليد مي نابرابري

 شويم كه زير عنوان سنت هاي جديد همبستگي روبه رو مي در ادامه با نظريه
سونز در مبحث همبستگي اجتماعي به مفهوم ررار دارند. پاپارسونز قكاركردگرايي و با نام 

پردازد. در اين ديدگاه هويت ملي مشترك بايد از طريق  نظم در يك جامعه نابرابر مي
هاي مشترك به اشتراك گذاشته شود. چشم انداز اين ديدگاه به همبستگي  نمادها و ارزش
  .)2010(الي، پايين است در واقع از باال به

ه از تحقيق در سه ك گيبسوندست آمده توسط ه نيز در مقاله خود به نتايج ب 6تيلور
دست آمده ه گويد كه نتايج ب كند. تيلور مي شهر در امريكا حاصل شده است، اشاره مي

ثير مستقيمي بر ترس از جرم دارد. گيبسون هدف أدهد كه همبستگي اجتماعي ت نشان مي
كند. وي معتقد  ا آشكارسازي روابط موجود بين اين متغير و احساس امنيت اعالم ميخود ر

است كه فارغ از خصوصياتي نظير سابقه قرباني شدن، بي نظمي اجتماعي و خصوصيات 
وجود آوردن ه تواند با ب جمعيت شناسي، همبستگي اجتماعي در بين اهالي يك منطقه مي

                                                 
1. alturism 
2. egoism 
3. fatalism 
4. anomic 
5. Crow 
6. Taylor  

www.sid.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

 
 
 
 
 
 

 1390 زمستان، چهارم، سال چهارمشماره  ،نظم و امنيت انتظاميفصلنامه   66

و از اين طريق در كاهش  برد باال مي را رايي جمعياعتماد و كنترل غيررسمي احساس كا
   .)2، ص 2002 (تيلور، عهده داشته باشد احساس ناامني افراد نقش مهمي بر

هاي سرمايه اجتماعي  لفهؤاز سوي ديگر بايد گفت كه همبستگي اجتماعي يكي از م
ن افراد را هاي مهم سرمايه اجتماعي اين است كه پيوند ارتباطي ميا يكي از خصيصهاست. 

كند و پيوندهاي متقابل ضمن اينكه موجب ارتقاء همكاري و همبستگي ميان  تقويت مي
شود. همكاري جمعي، اعتماد اجتماعي بر شرايط گسيختگي اجتماعي  اعضاي جامعه مي

شوند و نظام اجتماعي  آيند. در شرايط همبستگي اجتماعي افراد صاحب هويت مي  فائق مي
شود در حالي كه در شرايط گسستگي اجتماعي جامعه به  راي آنها مينقطه اتكا مناسبي ب

آيد در جامعه پراكنده شده احساس گم گشتگي، اضطراب و اندوه  شكل پراكندگي در مي
  ). 164، ص 1385 ام،نتشود (پا ها چيره مي بر انسان

 از جانب ديگر با وجود سرمايه اجتماعي و فرض وجود آن در بين افراد فراهم كردن
ها ناچيز و اوليه از مقررات  امكان جذب افرادي كه انحراف 1گر شرايط دادوري اعاده

گردد. هر كجا كه ميزان مشاركت و پيوندهاي اجتماعي  اند فراهم مي اجتماعي داشته
، ص 1382گذارد (توسلي،  ها و انحرافات اجتماعي روبه افزايش مي يابد آسيب كاهش مي

هاي ازدياد خودكشي طالق اعتياد و از هم گسيختگي و  مل). مسلم است كه يكي از عا66
كسي و تنهايي ناشي از رشد نوعي  م عليه اشخاص بييفروپاشي خانواده و افزايش جرا

گروهي و ادغام در نهادهاي   هاي درون و دور ماندن از همبستگي فردگرايي افراطي
  ). 66 ، صاجتماعات محلي است (همان خانواده و

 اساسي عنصر عنوان به عاطفي دلبستگي كه دادند شانمكارانش نو ه2گرين برگ 

 تعلق احساس كه چرا رود، مي شمار به اي منطقه كنترل عامل اصلي اجتماعي، همبستگي

 قرار خود اجتماع كنترل تحت كه احساس كنند افراد تا شود مي باعث اجتماع به خاطر

   .)128ص ، 1982 (گرين برگ، آنان است فكر به اجتماع و دارند

                                                 
1. Restor active justice 
2. Greenberg 
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 بودند، ترس اجتماعي ارتباط يا و پيوند نوع هر فاقد كه ساكنيني كه مري دريافت

  ). 3، ص 1،1981(مري داشتند جرايم از بيشتري
 شود مي باعث ها اي محله هم بين و همسايگان بين اعتمادي بي كه داد نشان نيز 2فيشر

 شود مي باعث بي اعتمادي ايفض و ارتباطات فقدان باشند. داشته تري كم ارتباطات آنان

  .)70، ص 1982(فيشر،دهند نشان واهمه و ترس خود از بيرون دنياي به نسبت ساكنان تا
 كيد برأشناسي اجتماعي و با ت تئوري خود را اغلب در چارچوب روان 3پروس اشناير

  نقش پليس ارائه مي كند. او نيز نظير بوزان نقشي دوگانه براي پليس قايل است:
 منيتعامل ا -1

 منبع ناامني -2

نقش اول كه در واقع نقش آشكار پليس در بسياري از كشورهاست، چندان مورد 
توجه اشناير نيست. در واقع وي با اشاره به اين دوگانگي نقشي، پليس را هميشه نه در نقش 

داند.  را بازوي اجرايي دولت فاسد مي  مين كننده امنيت، بلكه در بسياري از كشورها آنأت
تواند به خود بگيرد و آن شيوع فساد  اين ناامني ناشي از پليس، وجه ديگري نيز مي البته

مالي گسترده در داخل اين ارگان است كه در اين صورت پليس خود به جاي مبارزه با 
خيزد. اشناير اين وضعيت را اغلب ناشي از عدم كفايت  بزهكاران، به حمايت از آنان بر مي

داند. كشورهايي نظير روسيه و آمريكاي جنوبي بهترين  يس ميمنابع مادي در دسترس پل
د. در اين گونه كشورها بالتبع مردم بايد ياد بگيرند كه نه نباش گونه پليس مي مثال براي اين

كننده امنيت را نداشته باشند، بلكه بايد در مقابل پليس از خود  مينأتنها از پليس انتظار ت
  ). 89اباخاني، به نقل از ب همان؛( دفاع كنند

كنترل اجتماعي به اشكال متفاوتي همچون تلقي ساكنان از آلرخت هاتنر از نظر
اي، اثربخشي و رضامندي از پليس  مسئوليت پذيري پليس، مشروعيت پليس و عدالت رويه

) دريافتند، 1998( ديگران باكس و. )2005و ديگران،  4روزنبام( مفهوم سازي شده است

                                                 
1. Merry 
2. Fischer 
3. Schneier 
4. Rosenbaum 
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شي پليس در مقابله با جرم و دستگيري اطمينان دارند، كمتر از جرم آنهايي كه به اثربخ
  ).87، ص 1،2006(هاوانگ ترسند مي

) نيز دريافت، هنگامي كه مردم پليس را در كنترل جرم و ناامني، 2003( 2هادون
) نيز با 2003( شود. شايدر و ديگران كنند، ترس آنها از جرم بيشتر مي ناكارآمد تلقي مي

ز سنجه كلي رضايت شهروندان از خدمات پليس به رابطه منفي بين رضايت از استفاده ا
    ).1387(رباني و همتي،  پليس و ترس از جرم پي بردند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  مدل تحليلي تحقيق .1نمودار 
 هاي تحقيق فرضيه

رسد هرچه فردگرايي كمتر باشد، احساس امنيت اجتماعي افراد بيشتر  به نظر مي -1
  ؛باشد مي

                                                 
1. Hawang 
2. Hawdon 

 جنسيت

 فردگرايي

 -اعيپايگاه اجتم
 اقتصادي

همبستگي 
 اجتماعي

نگرش به 
 پليس

فرض 
آسيب 
 پذيري

تئوري 
سرمايه 
 اجتماعي

تئوري 
  روانشناختي

 

احساس 
امنيت 

احساس 
 امنيت مالي

احساس 
امنيت 
 اجتماعي
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 ؛ثير داردأرسد پايگاه اجتماعي بر احساس امنيت اجتماعي ت به نظر مي -2

رسد با افزايش همبستگي اجتماعي، احساس امنيت اجتماعي نيز افزايش  به نظر مي -3
 ؛كند پيدا مي

به نظر با افزايش اعتماد و اعتقاد به پليس، احساس امنيت اجتماعي نيز بيشتر  -4
 ؛شود مي

 ثير دارد.أس امنيت اجتماعي ترسد جنسيت بر احسا به نظر مي -5

  

  روش شناسي
آوري  روش اين تحقيق پيمايشي است. در اين تحقيق از تكنيك پرسشنامه براي جمع

سال  30 تا 18اطالعات استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش را كليه افراد 
دهد كه براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  شهرستان سلسله تشكيل مي

باشد. در اين تحقيق با استفاده از فرمول كوكران، حجم نمونه  نفر مي 19432به تعداد 1385
گيري اين پژوهش،  نفر ارتقاء داده شد. شيوه نمونه 380نفر تعيين گرديد كه به  376برابر با 

از نوع نمونه گيري تصادفي است. محقق پس از تكميل پرسشنامه، تمام اطالعات را در 
براي سنجش قابليت به تحليل آنها پرداخت.  spss و با استفاده از نرم افزار رايانه ثبت كرده

اعتماد يا پايايي ابزار تحقيق از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. ميزان آلفاي 
ها  كه حاكي از مناسب بودن داده بوده درصد 70باالي  ها تقريباً كرونباخ اكثر شاخص

  باشد. مي
  

  تعريف نظري تحقيق

  متغيرهاي مستقل
 :گويند. هاي جسمي  و روحي بين زن و مرد را جنسيت مي تفاوت جنسيت 

 :وضعي است كه يك شخص يا گروه در يك نظام اجتماعي در  پايگاه اجتماعي
هاي  ها و گروه كننده حقوق، وظايف انسان ه اجتماعي تعيينايابد. پايگ برابر ديگران مي
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 هر اده و...واست چون آموزش، ثروت، درآمد، خانهايي  اجتماعي است. پايگاه را پايه
 .)1370ساروخاني و نويدنيا،( كند كيد ميأجامعه به هريك و يا چند مورد از اين معيارها ت

 :ه جدايي فرد از ديگران و عدم تعهد نسبت به آنان، ب :عبارت است از فردگرايي
حروميت تام و مطلق براي اي كه فرد همه چيز را فداي خويش نموده و با قايل شدن م گونه

كند (خادمي، همان، ص جو و  خود بر آن است تا در همه چيز نفع شخصي خود را جست
53.( 

 :متقابل بين چند نفر يا چند گروه كه از آگاهي و اراده  پيوند همبستگي اجتماعي
طور كلي و حتي  ها به برخوردار باشند و شامل پيوندهاي انساني و برادري بين انسان

 همبستگي اجتماعي تگي متقابل حيات و منافع آنها باشد... به زبان جامعه شناختيوابس
رساند كه بر پايه آن در سطح يك گروه يا يك جامعه، اعضا به يكديگر  اي را مي پديده
 .(همان)اند و به طور متقابل نيازمند يكديگر  وابسته
 :اد تقاد و اعتمعبارت است از نحوه قضاوت افراد و ميزان اع نگرش به پليس

 شهروندان به پليس و كارايي آن.
  

 متغير وابسته

 :عبارت است از نوعي ذهنيت و جهت گيري رواني مثبت احساس امنيت اجتماعي 
رگذاري حضور و يثأ(رضايت بخش، قانع كننده، آرامش بخش) شهروندان نسبت به عدم ت

هاي امنيت  آتي در حوزه ) در شرايط فعلي وها(تهديد بروز رويدادها و وقايع ضد امنيتي
 (خادمي، همان).اجتماعي 

 :زماني كه فرد مي دانذ كه مال او از تعرض مصون و در امان  احساس امنيت مالي
 است(همان).

 :زماني كه جان افراد از هرگونه تعرض و تهديد در امان  احساس امنيت جاني
 است(همان).
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 تغيرهاعملياتي متعريف 

  تغيرهاتعريف عملياتي م .1جدول 
R درصد  تعريف عملياتي متغير

 ضريب روايي

1  
 

توجه به -عدم توجه به نظرات ديگران-عدم تعهد به افراد -توجه افراد به خود فردگرايي
 بي توجهي به منافع ديگران -منافع شخصي

72 

پايگاه  2
 اجتماعي

 -منزلت شغلي مادر - منزلت شغلي پدر -تحصيالت مادر - تحصيالت پدر
 ادهدرآمد خانو

- 

  
3 

همبستگي 
 اجتماعي

مشاركت در   -كمك به ديگران در هنگام مشكالت -ميزان ارتباط با ديگران
گوش كردن به نصايح  -داشتن تعهد نسبت به ديگران -فعاليت هاي گروهي

 تر نگه داشتن احترام افراد بزرگ-ديگران

81 

نگرش به  4
 پليس

جام موارد نل پليس در اسرعت عم -نادقت پليس در دستگيري سارقان و متهم
 اعتماد به پليس -مردم هاي لاؤگويي درست به نيازها و س جواب -ضروري

77  
 

احساس امنيت  5
 جاني

 - تاريك در شب يها عبور از خيابان -انه روزشب طول تنها ماندن در منزل در
 دوستي با افراد غريبه

81 

احساس امنيت  6
 مالي

 -هاي اقتصادي شركت در فعاليت -انه روزشب طول خالي گذاشتن منزل در
 پارك كردن خودرو در خيابان–حمل پول زياد 

85 

  

  نتايج تحقيق
  

  هاي توصيفي الف) يافته
سال قرار دارند. كمترين  24دست آمده بيشتر پاسخگويان در رده سني ه هاي ب براساس داده

 200مورد مطالعه نفر  380باشد. از  سال مي 19-18مربوط به رده سني  نفراواني پاسخگويا
درصد از  سي و پنجدرصد افراد مورد مطالعه باسوادند.  صدنفر زن هستند.  180نفر مرد و 

درصد داراي  چهل و يكدرصد داراي مدرك فوق ديپلم بودند.  15آنها تا پايان ديپلم و 
درصد نيز داراي مدرك باالتر از كارشناسي بودند. از  9مدرك تحصيلي كارشناسي و 

 18درصد از پاسخگويان شاغلند. از لحاظ وضعيت تأهل،  17عيت اشتغال، لحاظ وض
درصد داده  پنجال داراي ؤدرصد از پاسخگويان متأهل و بقيه مجردند، ضمن اينكه اين س

 مفقوده بوده است. 
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  نتايج آمار توصيفي .2جدول 
  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  متغير

  31/21  40/45  342  امنيت مالي
  73/17  45/38  353  انيامنيت ج

  67/19  84/53  360  فردگرايي
  22/19  34/41  325  نگرش به پليس

  12/10  75/63  374  همبستگي اجتماعي
  81/5  65/40  338  اقتصادي -پايگاه اجتماعي

  

همان گونه كه در جدول باال پيداست احساس امنيت چندان بااليي را در بين افراد 
درصد كمتر از حد ميانگين بوده كه  پنجامنيت مالي  كنيم. احساس جوان شهر مالحظه نمي

گذارد. اين مقدار براي احساس امنيت جاني  چندان مطلوبي را به نمايش نمي وضعيت تقريباً
نمايد. احساس امنيت جاني كه در واقع در مطالعات  تر مي كننده تر و نگران بسيار ضعيف

تر از حد متوسط  راتب بسيار پايينامنيتي رهيافتي قدرت و دولت محور است درصدي به م
 را نشان مي دهد. وضعيت امنيت جاني بسيار نامطلوب است. 

  

  هاي استنباطي ب) يافته
  

  نتايج تحليل دو متغيره تحقيق
  آزمون همبستگي متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق .3جدول 

  مستقل
 وابسته

همبستگي 
 اجتماعي

 -پايگاه اقتصادي  فردگرايي
 اجتماعي

  به پليس نگرش

R  
احساس امنيت 

 اجتماعي

53/0 054/0- 13/0 410/0  

Sig 01/0  14/0  11/0  024/0  
 

پردازد. چنان  جدول باال به بررسي همبستگي بين متغيرهاي وابسته و مستقل تحقيق مي
دهد، از بين متغيرهاي تحقيق تنها متغير همبستگي اجتماعي و  كه اين جدول نشان مي
باشند. باالترين ميزان همبستگي متغيرهاي مستقل با متغير وابسته  مي نگرش به پليس معنادار
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دهد كه  باشد نشان مي مربوط به همبستگي اجتماعي است. از آنجايي كه اين رابطه مثبت مي
هرچه ميزان همبستگي اجتماعي بيشتر باشد، احساس امنيت اجتماعي نيز باالتر خواهد 

ط به متغير فردگرايي است كه البته داراي رابطه رفت. كمترين ميزان همبستگي نيز مربو
كند كه داراي  معناداري با احساس امنيت اجتماعي نيست. رابطه منفي اين متغير بيان مي

ييد پشتوانه نظري تحقيق است. يعني أاي معكوس با احساس امنيت است كه نشانگر ت رابطه
ت يا به عبارتي ديگر با افزايش هرچه فردگرايي كمتر باشد، احساس امنيت باالتر خواهد رف

ميزان فردگرايي، ميزان احساس امنيت اجتماعي كاهش خواهد يافت. متغير ديگري كه 
داراي رابطه معناداري با احساس امنيت اجتماعي است، متغير نگرش به پليس است. مثبت 

است. با آن نشان از رابطه مستقيم با متغير وابسته تحقيق  )R= 410/0( بودن ضريب پيرسون
رود.  يي آنها احساس امنيت مردم نيز باال ميو باالرفتن كارابه پليس افزايش اعتماد مردم 
  اي معنادار با متغير وابسته نبود.   اجتماعي نيز داراي رابطه -متغير پايگاه اقتصادي

  
  آزمون تفاوت ميانگين احساس امنيت اجتماعي پاسخگو بر حسب جنس .4جدول 

 سطح معني داري Tمقدار انحراف معيار انگينمي فراواني متغير

   251/2 512/10 180 دختر
75/8 

  
021/0 

 740/2 262/12 200 پسر

  

دهد كه بين ميانگين احساس امنيت اجتماعي پاسخگويان بر  جدول باال نشان مي
معنا كه زنان بيش از  به اين، )Sig= 021/0( حسب جنس تفاوت معني داري وجود دارد

  ترسند و از احساس امنيت كمتري برخوردارند.  مردان مي
  

  ج) نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره
ايم. در واقع از تحليل  در جدول زير نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره را بررسي كرده

ثير مستقيم متغيرهاي مستقل تحقيق بر متغير وابسته استفاده أرگرسيون در جهت بررسي ت
وي متغير ر رگرسيون به دنبال تعيين اثر خالص هر متغير مستقل بر در تحليل بنابراينشده 

هاي مختلفي وجود دارد كه در اين  باشيم. براي انجام تحليل رگرسيون روش وابسته مي
طور همزمان ه بينيم، تمام متغيرها ب ستفاده شده است و چنان كه مياينتر تحقيق از روش 
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دهد كه تنها متغيرهاي نگرش به پليس و  شان ميجدول ن اعداد داخل شوند. وارد تحليل مي
همبستگي اجتماعي و جنسيت داراي رابطه معناداري با احساس امنيت اجتماعي هستند و 

باشند. ضريب تعيين جدول نشانگر اين امر است كه  ساير متغيرها داراي رابطه معنادار نمي
درصد باقيمانده را بايد با  64و كند  درصد از متغير وابسته را تبيين مي 36 مدل تحقيق حدود

توان براي دانستن  . اكنون مينموداستفاده از ساير متغيرهاي خارج از مدل تحقيق تبيين 
ثيرشان أاند و ت اثرات مستقيم و غيرمستقيم، متغيرهايي را كه وارد معادله رگرسيوني شده

  معنادار بوده است را وارد مدل تحليل مسير زير كرد.
  

  ج تحليل رگرسيون چند متغيرهنتاي .5 جدول
  R R² B Beta T Sig متغير رديف

 031/0 41/0 21/0 114/0 06/0 245/0 جنسيت 1

 10/0 -032/0 -12/0 -45/0 01/0 -128/0 فردگرايي 2

 -پايگاه اجتماعي 3
 اقتصادي

164/0 02/0 137/0 18/0 173/0 15/0 

همبستگي  4
 اجتماعي

450/0 20/0 711/0 47/0 7/6 001/0 

 021/0 3/5 35/0 521/0 15/0 384/0 نگرش به پليس 5

   

دهد. در اين مدل متغيرهاي مستقلي كه  ، مدل نهايي تحليل مسير را نشان مي2نمودار  
گونه كه درمدل تحليل مسير  هماناند.  در رگرسيون چند متغيره معنادار بوده اند، وارد شده

اولين تبيين كننده احساس امنيت  32/0ر شود، همبستگي اجتماعي با ضريب مسي مشاهده مي
ثير بر نگرش به پليس با أو ت 28/0اجتماعي است كه با تأثير بر جنسيت با ضريب مسير 

پس از همبستگي  ، به طور غيرمستقيم نيز بر احساس امنيت تأثير دارد.18/0ضريب مسير 
أثير بر جنسيت با به طور مستقيم و ت 26/0اجتماعي، متغير نگرش به پليس با ضريب مسير 

طور غيرمستقيم بر احساس امنيت تأثيرگذار است. متغير جنسيت ب 18/0ضريب مسير 
 مجموع درثر است. ؤبر احساس امنيت م 14/0آخرين متغيري است كه با ضريب مسير 

 ما نظري انتظارات با امنيت احساس با مستقل متغيرهاي رابطه مسير تحليل نتايج

 د.كن تأييد مي رااز فرضيات تحقيق بسياري  و دارد سازگاري
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  مدل تحليل مسير عوامل مؤثر بر احساس امنيت اجتماعي .2نمودار 
  

  نتيجه گيري و پيشنهادها
اي است كه علي رغم تعاريف بسيار، اجماع  هاي بسيار پيچيده امنيت اجتماعي از سازه

ثيرات بسيار أت دتوان ميچنداني درباره تعريف آن وجود ندارد. مفهومي به اين مهمي 
عميقي بر حيات اجتماعي و اقتصادي افراد آن داشته باشد. در اين تحقيق به دنبال بررسي 

ه ثر بر احساس امنيت اجتماعي جوانان شهرستان سلسله بوديم. سه دسته نظريه را بؤعوامل م
ميزان  صورت مختصر در اين تحقيق بررسي كرديم. همان گونه كه نتايج تحقيق نشان داد

 38درصد و ميزان امنيت جاني در حدود  40/45احساس امنيت مالي جامعه نمونه در حدود 
توان نتيجه گرفت كه احساس امنيت اجتماعي در جامعه آماري متوسط  باشد. مي درصد مي

شويم كه اين  اگر به ميانگين متغير نگرش به پليس نگاه كنيم، متوجه ميبه پايين بوده است. 
تر از حد متوسط است. رهيافت قدرت محور يا دولت محور كه ريشه در  ننگرش پايي

نگرد. اين  رد، بيشتر به مصون ماندن جان و مال افراد از تعرض ميي داهاي هابز انديشه
به  پسگيرند.  رهيافت با متغير نگرش به پليس بسيار همبسته بوده و در يك طيف قرار مي

ررسي ميزان نظارت پليس و عملكرد اين يگان حافظ رسد شايد افراد جوان مورد ب نظر مي
امنيت را در برخورد با افراد داراي ظاهر نامناسب كه يكي از منابع توليد ناامني جاني است 

 دانند، چرا كه اين متغير نيز درصد بسيار كمي را به خود اختصاص داده است مناسب نمي

همبستگي 
 اجتماعي

نگرش نسبت 
 به پليس

 جنسيت

احساس امنيت 
  اجتماعي

  

32/0 

1428/0 

18/0 

26/0 
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رهيافت باال و توجه به كارايي پليس و  رود با توجه به و گمان مي ط)تر از حد متوس (پايين
 توان احساس امنيت جاني و مالي را باال برد. باال بردن اعتقاد و اعتماد به اين سازمان مي

هاي استنباطي ديديم كه متغيرهاي همبستگي اجتماعي و نگرش به  در قسمت يافته
هستند به عبارت  پليس و جنسيت داراي رابطه معنادار و مثبتي با احساس امنيت اجتماعي

ديگر با افزايش همبستگي اجتماعي و اعتماد به پليس و كارايي آن، احساس امنيت نيز 
و  1380 (پاتنام، كند د ميتحقيق چارچوب نظري تحقيق را تأيي بيشتر خواهد شد. نتايج

وجود آوردن ه تواند با ب همبستگي اجتماعي در بين اهالي يك منطقه مي .)2002تايلر، 
و كنترل غيررسمي، احساس كارايي جمعي را باال برده و از اين طريق در كاهش اعتماد 

همبستگي اجتماعي پيوند ارتباطي ميان افراد را  ناامني افراد نقش مهمي بر عهده داشته باشد.
كند و پيوندهاي متقابل ضمن اينكه موجب ارتقاء همكاري و همبستگي ميان  تقويت مي

ي جمعي، اعتماد اجتماعي بر شرايط گسيختگي اجتماعي شود. همكار اعضاي جامعه مي
شوند و نظام اجتماعي  آيند در شرايط همبستگي اجتماعي افراد صاحب هويت مي  فائق مي

شود در حالي كه در شرايط گسستگي اجتماعي جامعه به  نقطه اتكا مناسبي براي آنها مي
گشتگي، اضطراب و اندوه  آيد در جامعه پراكنده شده احساس گم شكل پراكندگي در مي

   شود. ها چيره مي بر انسان
ييد شد كه بين جنسيت و احساس امنيت اجتماعي نيز رابطه معناداري أاز سوي ديگر ت

وجود دارد. نتايج تحقيق نشان دادكه احساس امنيت مردان بيش از زنان است. نتايج 
به داشتن  دهد و صرفاً يهمبستگي دو متغيره اثرات خالص و مستقيم هر متغير را نشان نم

نمايد، از اين رو از تحليل رگرسيون چند متغير استفاده كرديم. نتايح حاكي  رابطه اكتفا مي
از آن بود كه تنها سه متغير همبستگي اجتماعي، نگرش پليس و جنسيت داراي رابطه 

 ن داد كهباشند. نتايج حاصل از تحليل مسير نيز نشا معناداري با احساس امنيت اجتماعي مي
كننده احساس امنيت اجتماعي است  اولين تبيين 32/0همبستگي اجتماعي با ضريب مسير 

، 18/0ثير بر نگرش به پليس با ضريب مسير أو ت 28/0كه با تأثير بر جنسيت با ضريب مسير 
   .به طور غيرمستقيم نيز بر احساس امنيت تأثير دارد
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رسول رباني و رضا همتي در شهر زنجان  مقايسه نتايج اين تحقيق با تحقيقي كه توسط
ثر بر ترس از جرم شهروندان زنجاني انجام گرفته است نشان ؤبا عنوان بررسي عوامل م

دهد كه در هر دو تحقيق نگرش به پليس داراي رابطه معناداري با احساس امنيت  مي
فته است نجام گر  باشد. در تحقيق ديگري كه توسط مظلوم خراساني و عطاء اسمعيلي مي

  ييد شده است. أنيز رابطه معنادار بين نگرش و عملكرد پليس و احساس امنيت را ت
ر تحقيقي كه به بررسي احساس امنيت در شهر تهران، يزد و كل كشور د علي دالور

پرداخته است، به اين نتيجه رسيده كه جنسيت با احساس امنيت رابطه معناداري دارد كه با 
بينيم كه زنان بيش از مردان  مخواني دارد. در هر دو تحقيق مينتايج تحقيق ما نيز ه

  ترسند.  مي
دانشگاه تهران نيز در تحقيق خود  در خود كارشناسي ارشد پايان نامه در علي خادمي

ثر بر احساس امنيت جوانان شهر تهران پرداخته است، رابطه معنادار ؤكه به بررسي عوامل م
هاي ما مشابه است. نتيجه هر  د نموده كه در واقع با يافتهييأاحساس امنيت و فردگريي را ت

دو تحقيق حاكي از آن است كه هرچه فردگرايي بيشتر شود احساس ناامني بيشتر خواهد 
تواند پيشنهادهاي  خورد كه اشاره به آنها مي شد. چندين نكته در اين تحقيق به چشم مي

  ن امر نمايد:درخوري را متوجه خوانندگان مسئوال
 رسد با توجه به باال بودن همبستگي اجتماعي و رابطه معنادار اين متغير با  به نظر مي

كننده احساس امنيت در منطقه همين  مينأاحساس امنيت اجتماعي، يكي از متغيرهاي قوي ت
متغير باشد. متغير همبستگي اجتماعي در بطن جامعه و در بين مردم و ارتباطات بين آنها 

كننده اين همبستگي است. همبستگي  مينأاي در منطقه ت د شرايط طايفهنهفته است كه وجو
هاي سرمايه اجتماعي بوده و سرمايه اجتماعي بيشتر ارتباطات بين افراد،  لفهؤاجتماعي از م

تعامالت، مشاركت ها و هنجارهاي اجتماعي و انسجام را مدنظر دارد. اما وجود همين 
صورت وجود شرايط عكس، يعني باال گرفتن و سرمايه اجتماعي درون گروهي قوي در 

تواند، عاملي مهم در تشديد تعارضات در  تشنج سرمايه اجتماعي بين گروهي خود مي
ميزان ناامني افراد خواهد شد. از اين رو پليس با  نمنطقه باشد كه در نهايت منجر به باال رفت
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سرمايه اجتماعي بهره برده و در تواند از اين  به آساني مي همبستگي اجتماعي بعاشناسايي من
 حل معضالت اجتماعي منطقه و جلوگيري از بغرنج شدن امنيت منطقه از آن استفاده كند. 

  

 پيشنهادها

 رمايه اجتماعي ضمن باال بردن س استفاده ازو  وندانپليس بايد با تعامل فراوان با شهر
به باالبردن احساس امنيت اعتماد نهادي و برقراري رابطه با مردم علي الخصوص جوانان، 

 ؛جاني و مالي منطقه كمك نمايد

  پليس بايد در ارائه مطالب و اخبار با حسن نيت و شفاف سازي كامل مشكالت
تعاملي بين اين دستگاه دولتي و جوانان را كاهش دهد و نگرش آنها را نسبت به خود 

 وض كند؛ع

 ظم و امنيت مردم، در ارتقاء پليس بايد با برخورد قاطع با اوباش و برهم زنندگان ن
 اجتماعي ذهني و عيني تالش نمايد؛ امنيت

 تواند در راستاي افزايش احساس امنيت اجتماعي مردم و جوانان از ريش  پليس مي
سفيدان طوايف مختلف استفاده كرده و از آن به عنوان بازوي كارامد و عامل تعامالت بين 

 مردم استفاده كند.
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