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چکیده
اگرچه آسیبها و ناهنجاری ها در همه جوامع تا حدودی طبیعی است ولی ذات بشر همواره با کمبودها و اختالفات زیادی مواجه
است ولی در بعضی مواقع این اختالفات به حدی می رسد که موجب بروز نا امنی در جوامع می گردد .تحقیق پیش رو در
تالش است تا عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت را مورد بررسی قرار دهد .عوامل و عناصر متعددی بر احساس امنیت
موثرند که شناسایی آنها مستلزم اتخاذ رویکردی نظاممند می باشد.
روش مورد استفاده در این تحقیق ،توصیفی تحلیلی و از روش اسنادی یا کتابخانه ای استفاده و با مراجعه به اسناد علمی ،کتب،
پایان نامه ها ،مقاالت و گزارش های پژوهشی ،نظریه های کوناگون در مورد احساس امنیت مورد بررسی قرار گرفت .در این
پژوهش ،پس از توصیف و تبیین مبانی نظری در زمینه عوامل تعیین کننده احساس امنیت ،تالش شد تا ابعاد و عوامل تشکیل
دهنده احساس امنیت در قالب مدل ارائه شود.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیرهایی که بر احساس امنیت تاثیر مستقیم و مثبت دارند عبارت است از :سرمایه اجتماعی
و مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی و مسئولیت پذیری ،که احساس امنیت را فراهم می کنند .در این خصوص نظریه های
مربوط هم مبتنی بر این است که احساس امنیت یکی از مباحث مهمی است که انسانها سعی دارند تا تداوم ،هویت ،شخصیت و
منافع خود را در محیط های اجتماعی ،مادی ،فرهنگی به حالت ثبات برسانند و این اطمینان خاطر و آرامش میتواند از طرف فرد
و از سوی دولت و حاکمیت ایجاد گردد .از نتایج حاصل شده در این تحقیق متغیرها مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی،
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سرمایه و مسئولیت پذیری اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی رابطه مستقیم دارند ولی رابطه متغیر کنترل اجتماعی با احساس
امنیت اجتماعی رابطه ضعیف بوده و در این خصوص فرضیه اصلی تحقیق مورد تائید قرار نگرفت.
واژگان کلیدی :احساس امنیت ،سرمایه اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،مسئولیت پذیری.

مقدمه
امنیت یکی از مهم ترین ابعادی است که در جامعه بشری توجه خاصی برای آن باید لحاظ نمود .آرامش ،رشد،
شکوفایی انسان و رسیدن به کمال در سایه ی امنیت به دست می آید .انسانها عالقمند هستند که در جامعه ای زیست
کنند که در آن آرامش ،امنیت ،امکانات رفاهی و اجتماعی وجود داشته باشد.
انسانها دائماً در تالش هستند که با آسودگی و ساز و کار مناسب ،محیطی امنی برای خود و خانواده شان فراهم نمایند
در واقع تمامی زنان و مردان تمایل دارند در شهری زندگی کنند که بدور از مخاطرات و درگیری همراه باشد و با
توجه به تجربه ،قابلیت ها و تخصص و علم خود به کار مشغول شوند بدون آنکه برای این زندگی امن ،بهایی سنگینی
از نظر اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و انسانی پرداخت نماید.
نیاز به امنیت ،همواره از بنیادی ترین نیازهای انسان در جامعه ی بشری به شمار می رود .مبحث احساس امنیت
اجتماعی به خصوص در بهداشت روانی و در آسیب شناسی روانی اهمیت بسیار دارد .آرامش ،رشد ،شکوفایی انسان،
و همه ی استعدادها و خالقیت ها و رسیدن به همه ی کماالت انسانی در سایه ی امنیت به دست می آید ( .قرایی ،راد
هانبانی ،رشیدپور .)44 :4941 ،احساس امنیت از جایگاه و موقعیت برجسته ای برخوردار بوده و تولید و تأمین آن،
همچنین پایدار سازی آن نیازمند مقررات و زمینه های نسبتاً پیچیده ای بوده و آسیب پذیری و زوال آن نیز تحت تأثیر
زمینه ها و متغیرهای متفاوتی است که شناخت و معرفت بر آنها نیز ضرورتی اساسی است .اهمیت محوری امنیت و
ایمنی در هر یک از فضاها و عناصر کالبدی شهری ،به خصوص در فضاهایی با طراحی و کاربرد نامناسب ،باید
بررسی شود ،همچنین بررسی شرایط امنیت مردان و زنان در فضاهای شهری به خصوص در هنگام شب دارای اهمیت
است .در نخستین برنامه ریزی شهری در نیمه ی نخست قرن بیستم شهرها براساس تفکیک کارکردها به شیوه های
سنتی مورد توجه قرار گرفتند ،یعنی زنان به حوزه ی خصوصی و مردان به حوزه ی عمومی تعلق داشتند .این تفکیک
با وجود افزایش شهرنشینی و توسعه ی شهرها همچنان باقی مانده است و باعث ایجاد تناقضاتی شده که نتیجه ی آن نا
امنی زنان در فضاهای شهری است .زندگی مردان و زنان در شهرها با توجه به نبود امنیت شهری همواره تحت تأثیر
قرار گرفته است.
امنیت از نیازها و انگیزه های اساسی انسان به شمار می رود ،به طوری که با زوال آن آرامش خاطر انسان از بین
می رود و تشویش ،اضطراب و ناآرامی جای آن را می گیرد و مرتفع شدن بسیاری از نیازهای آدمی در گرو تأمین
امنیت است ،به طوری که آبراهام مازلو 4نیز در سلسله مراتب نیازها ،احساس امنیت را بالفاصله پس از ارضای
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نیازهای اولیه قرار می دهد (کاهه .)499 :4941 ،امنیت به معنای ایمن شدن ،در امان بودن ،آرامش و آسودگی
است .امنیت اجتماعی به قلمروهایی از حریم افراد مربوط می شود که در ارتباط با دیگر افراد جامعه ،سازمان ها و
دولت می باشد که به طور مستمر در طول زندگی روزمره با این قلمروها روبه رو می شوند (مولر .)1777 ،1امنیت
اجتماعی دارای دو بعد عینی و ذهنی است به بعد ذهنی آن احساس امنیت می گویند .احساس امنیت نوعی ذهنیت
و جهت گیری روانی مثبت (رضایت بخش ،قانع کننده و آرامبخش) شهروندان نسبت به عدم تأثیرگذاری حضور و
بروز رویدادها و وقایع ضد امنیتی (تهدیدات) در شرایط فعلی و آتی ،در حوزه های امنیت اجتماعی ،ثبات سیاسی،
انسجام هویتی ،یکپارچگی و امنیت سرزمین می باشد (حاجیانی .)14 :4941 ،احساس امنیت پدیده روان شناختی
اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگونی می باشد .این احساس ناشی از تجربه های مستقیم و غیرمستقیم افراد از
شرایط اوضاع و محیط پیرامونی است و افراد مختلف به صورت های گوناگون آن را تجربه می کنند .احساس نا
امنی ،هزینه تعامل های اجتماعی را افزایش داده (حسنوند )07 :4917 ،و از سوی دیگر با ایجاد اختالل در اعتماد
اجتماعی و بی تفاوتی فردی و اجتماعی ،انسجام و یگانگی اجتماعی را مورد تهدید قرار می دهد (حسنوند:4917 ،
 .)07احساس ناامنی ،موجب کاهش سطح بهداشت روانی شده و تحقق این ناامنی ،سلب اعتماد اجتماعی را پدید
می آورد .در چنین شرایطی ،جامعه دچار گسست هایی در شبکة روابط اجتماعی می شود (همان) .در این میان
عامل جنسیت در پذیرش این آسیب پذیری ها نقش برجسته ای دارد( .حسین زاده و ساده میری.)14 :4917 ،
جوانان باالی  17سال نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند و در سالهای اخیر و مخصوصاً در کالن شهرها،
حضور اجتماعی آنها ،به صورت دنبال کردن تحصیالت عالی ،اشتغال ،مشارکت سیاسی ،و ...افزایش یافته است.
امروزه درصد باالیی از این افراد جویای کار ،پس از استخدام ،در محیط کار خود ،با فقدان امنیت و حیثیت مواجه
اند .مسئله ای که بیش از هر چیز باعث نگرانی آنها و احساس عدم امنیت آن ها در محیط کار می شود.
بنابراین ،در صورتی که به امنیت اجتماعی این افراد توجه نشود مسئله های ذهنی مربوط به ناامنی و ترس از خطرات
بالقوه کانون خانواده را مورد تهدید قرار می دهد .زیرا دختران و پسران جوان مهم ترین انتقال دهنده ی انگاره های
اجتماعی حاکم بر جامعه هستند ،لذا هر گونه خالء عاطفی یا فقدان احساس امنیت در بین آن ها می تواند آسیب های
جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد که از هم گسیختگی ،عدم انسجام در خانواده و روابط آشفته درون و برون
خانوادگی از جمله نتایج آن است .از سوی دیگر ،اهمیت مسئله امنیت در زندگی اجتماعی انسانها به اندازه ای است
که در صورت فقدان احساس امنیت ،انسانها در روابط اجتماعی خود با دیگران دچار شک و تردید می شوند و از
برقراری روابط اجتماعی با دیگران پرهیز می کنند بر اثر تداوم چنین شرایطی سرمایه اجتماعی رو به زوال می رود
و در دراز مدت پیامدهای منفی بسیاری بر جامعه انسانی می گذارد .از این رو پژوهش حاضر از بعد نظری ،به دنبال
آنست که منجر به ایجاد نظریه ای نو در خصوص شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی گردد.
تحقیق حاضر به جامعه شناسان کمک می کند تا برداشت افراد باالی  17سال را نسبت به عوامل اجتماعی و
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روانشناختی موثر بر احساس امنیت اجتماعی بهتر بشناس د و آن چه را که به عنوان طرز تلقی خود ،از عوامل اجتماعی
موثر بر احساس امنیت اجتماعی می داند با احساس امنیت اجتماعی افراد به مقایسه بنشیند .بنابراین از بعد عملی
(کاربردی) ،به دنبال فراهم نمودن زمینه های الزم جهت بازنگری عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی
بوده تا نتایج آن منجر به تغییرات اساسی و اصالح ساز وکارهای جامعه شناسی در بکارگیری عوامل اجتماعی گردد،
بطوریکه در نهایت با ایجاد این عوامل موثر منجر به ارتقای احساس امنیت اجتماعی گردد و از این طریق دستیابی به
اهداف جامعه تسهیل گردد.
اهداف این پژوهش عبارتند از - 4 :بررسی وضعیت احساس امنیت افراد باالی  17سال در شهر کرمان - 1 ،بررسی
عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت افراد باالی  17سال در شهر کرمان - 9 ،بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با
احساس امنیت افراد باالی  17سال در شهر کرمان - 1 ،بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی با احساس امنیت افراد
باالی  17سال در شهر کرمان - 3 ،بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی با احساس امنیت افراد باالی  17سال در شهر
کرمان - 0 ،بررسی رابطه بین کنترل اجتماعی با احساس امنیت افراد باالی  17سال در شهر کرمان - 0 ،بررسی رابطه
بین مسئولیت پذیری با احساس امنیت افراد باالی  17سال در شهر کرمان .و این سوال مطرح می شود که آیا عوامل
اجتماعی براحساس امنیت اجتماعی تاثیر دارد و میزان آن چقدر است؟
بررسی پیشینه
محمدی و مرادی پادوک ( )4911در تحقیق خود با نام "بررسی احساس امنیت زنان در مناطق مختلف شهری :نمونه
ی موردی مناطق  3و  49اصفهان" ،با به کار گیری یک نمونه ی  177نفری ،امنیت زنان اصفهان را در دو
منطقه ی پنج و سیزده که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی متفاوت بودند ،مورد بررسی قرار دادند .متغیر
امنیت در سه بعد امنیت اجتماعی ،امنیت کالبدی و امنیت عمومی مورد سنجش قرار گرفت ،نتایج تحقیق
نشان داد که در میزان امنیت زنان دو منطقه ی مورد بررسی ،تفاوت معناداری وجود دارد و منطقه ی  3از
لحاظ ابعاد مورد بررسی نسبت به منطقه ی  49در سطح باالتری قرار دارد.
طاهری و همکاران ( )4914در مقاله ی خود با عنوان «رابطه ی نقش پلیس و احساس امنیت در شهر اصفهان در سال
 ،» 4914با به کارگیری یک نمونه ی  941نفری از شهروندان سه منطقه ی اصفهان ،امنیت را در چهار بعد مالی،
جانی ،جمعی ،و فکری ،و نقش پلیس را در سه بعد عملکرد ،جدیت ،و توانایی مورد مطالعه قرار دادند .نتایج تحقیق
آن ها حاکی از آن بود که میانگین نمره ی پاسخگویان بر حسب چهار بعد امنیت ،بیشترین مربوط به امنیت فکری
( ،)9/93سپس امنیت جمعی ( ،)9/11بعد از آن امنیت مالی ( )1/01و در رتبه ی آخر امنیت جانی ( )1/11بود (ص
 .) 94هرچند متغیر جنسیت در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته بود ولی میزان نسبتاً پایین امنیت جانی ،که شامل
حال زنان نیز می شود جالب توجه است.
خواجه نوری و کاوه ( )4911در "مطالعه ی رابطه ی بین مصرف رسانه ای و احساس امنیت اجتماعی" با به کارگیری
یک نمونه ی  941نفری از زنان  43-93ساله شهر سنندج ،به این نتیجه رسیدند که  90/0درصد زنان دارای احساس
امنیت پایین 37/1 ،درصد زنان دارای احساس امنیت متوسط ،و تنها  41/1درصد زنان دارای احساس امنیت باال بودند.
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آن ها همچنین دریافتند که استفاده از تلویزیون داخلی و رادیوی داخلی بیشترین تأثیر را بر احساس عدم امنیت آن ها
داشته است .تحلیل رگرسیون چند متغیره آن ها هم نشان داد که متغیرهای نوع مسکن ،سن ،رسانه ،و تحصیالت ،در
مجموع توانستند  94درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.
حسنوند ( )4917طی تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی جوانان (مطالعه موردی شهرستان
سلسله) پرداختند .تحقیق از نوع پیمایشی بود وی  947نفر بوده که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده
بودند ،یافته ها نشان دادکه میزان احساس امنیت مالی کمی بیش از حد متوسط است و احساس امنیت جانی پایینتر
از حد متوسط است .انجام تحلیل رگرسیون چند متغیره معنادار بودن همبستگی اجتماعی ،نگرش به پلیس و
جنسیت را تأیید کرده است.
نیازی و همکاران ( )4917طی تحقیقی به تبیین عوامل اجتماعى و فرهنگى موثر بر احساس امنیت زنان پرداخت.
یافته های پژوهش رابطه معنادار بین متغیرهای اجتماعی و فرهنگی (مهارت های زندگی ،سرمایه اجتماعی ،هویت
ملی ،سرمایه فرهنگی و پایگاه اجتماعی -اقتصادی) با مقوله احساس امنیت اجتماعی زنان در مناطق (شمال و جنوب
تهران) را نشان داده است .نتایج آزمون  tتفاوت معنى دار بین احساس امنیت در بین زنان مناطق شمال و جنوب
تهران را در سطح اطمینان  11درصد نشان داده است.
 احمدی و کلدی ( )4914در تحقیقی به بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر سنندج و عوامل اجتماعیموثر برآن پرداختند .یافته های تحلیلی حاکی از روابط معنادار بین امنیت محل سکونت و حمایت اجتماعی با
احساس امنیت اجتماعی زنان بوده و متغیرهای پایبندی مذهبی ،پوشش مناسب ،پایگاه اقتصادی  -اجتماعی و رسانه
های ارتباط فرهنگی ،رابطه ای با احساس امنیت اجتماعی نشان ندادند .تحلیل رگرسیونی چند متغیره نشان داد به
طور کلی متغیرهای پیش بین حدود  97درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین می نمایند .نتیجه این که مولفه های
امنیت محل سکونت و حمایت اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی زنان شهر سنندج رابطه دارند ،هم چنین،
وضعیت نامناسب اقتصادی ،مزاحمت های خیابانی و همسر آزاری از مهمترین دغدغه های بسیاری از زنان این شهر
را تشکیل می دهد.
 جکسون )1771( 9در تحقیقی که در جامعه انگلیس با موضوع تبیین اجتماعی و فرهنگی ترس از جرم و جنایتانجام داد نتیجه گرفت که دست کم ،برخی جنبه های مفهوم آسیب پذیری می تواند سطوح متفاوت ترس از جرم
و ناامنی را بین گروههای سنی و جنسیتی توضیح دهد .تاثیر جنسیت بر احساس ناامنی ،به وسیله درجات گوناگون
آسیب پذیری (کنترل ،پیامد و ارزیابی خود از آسیب پذیری فیزیکی) و هم چنین ،ارزیابی های گوناگون پاسخ
دهندگان از احتمال وقوع جرم (ارزیابی آن ها از احتمال وقوع جرم در سطح فردی و در سطح مقایسه ای با
دیگران) تبیین شد.
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 بونتی و پاسکال )1770( 1طی تحقیقی با عنوان « سنجش مقایسه ای میزان امنیت اجتماعی زنان و دختران در محلههای شهر پاریس» نشان داد زن ها و دختران از زندگی کردن در مکانهایی که مطابق آمارهای رسمی جرم و ناامنی
در آن ها زیاد است و به اسم محله های مسئله دار شناخته شده است در هراسند و نسبت به آ نها احساس ناامنی
دارند.
کاراکوس 3و همکاران ( )1747در مطالعه ای با عنوان «ترس از جرم در بین شهروندان ترکیه» با استفاده از روش
پیمایشی انجام دادند .نتایج نشان داد که تجربه ترس از قربانی شدن از سوی زنان تاثیر مهمی بر ترس آنان دارد و
ساکنان شهرها نیز میزان بیش تری از ترس را نسبت به روستاییان گزارش کرده اند.
ویور )1747( 0در تحقیقی که در آمریکا با موضوع تاثیر رابطه حمایت اجتماعی اطرافیان با میزان احساس امنیت
اجتماعی انجام داد ،نشان داده است که حمایت اجتماعی با احساس امنیت زنان در رابطه است ،و زنانی که در
خانواده خود مورد توجه همسر و حتی فرزندان خود هستند ،احساس آرامش و امنیت بی شتری دارند و با شادی و
نشاط بیش تر کارهای روزمره خود را پیگیری می نمایند.
پانیک  )1771( 0در مقاله ای با عنوان "امنیت اجتماعی" به بررسی این مقوله از دیدگاه مکتب "کوپنهاگن" می
پردازد .او می گوید در دهه  4117نظریه پردازان این مکتب باب جدیدی را در مطالعات امنیت اجتماعی گشودند.
پیش از آنها این مفهوم صرفاً در مطالعات نظامی به کار برده می شد ،اما آنها این مفهوم را گسترش دادند و در زمینه
های سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و محیطی استفاده کردند .پنج سطح اصلی تحلیل در مکتب کوپنهاگن عبارتند از:
سیستم بین المللی ،خرده سیستم بین المللی ،واحد ،خرده واحد و فرد.
ادبیات پژوهش و چهارچوب نظری
در خصوص چارچوب نظری از تلفیق نظریات گیدنز ،بوزان ،مولر و مرتن در زمینه تبیین عوامل اجتماعی موثر بر
احساس امنیت اجتماعی استفاده شده است.
در نظریه گیدنز عنوان می شود که امنیت وجودی یک از صورت های مهم احساس امنیت به معنای وسیع آن است.
این اصطالح به اطمینانی اطالق می شود که بیشتر آدم ها به تداوم شخصیت هویت خود و دوام محیط های اجتماعی
و مادی کنش در اطراف خود دارند .امنیت وجودی با «هستی» یا به اصطالح پدیده شناسی هستی در جهان سروکار
دارد .اما این امنیت نه یک پدیده شناختی ،بلکه پدیده ای عاطفی است یعنی احساس ناامنی وجودی در ناخودآگاه
ریشه دارد .این احساس ناامنی و دلهره ها بیشتر در نتیجه حساسیت شدید عاطفی پدید می آید (گیدنز.)444 :4900 ،
آدم ها به نوع ی تلقیح عاطفی می شوند که می تواند آن ها را در برابر دلهره های وجودی که ممکن است همه انسان
ها در معرض آن ها باشند حفاظت کند .گیدنز در پاسخ به این سؤال که امنیت وجودی چگونه حاصل می شود؟
بحث اعتماد بنیادین را مطرح می کند .اعتماد بنیادین تشکیل دهنده رابطه ای است که جهت گیری عاطفی و شناختی
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به سوی دیگران ،به سوی دنیای عینی و به سوی هویت شخص از آن سرچشمه می گیرد .گیدنز چنین نتیجه می گیرد
که احساس اعتمادپذیری اشخاص و چیزها که برای مفهوم اعتماد بسیار مهم هستند ،برای احساس امنیت وجودی نیز
اهمیت بنیادین دارند .اعتماد در جلوه های عمومی خود به طور مستقیم مرتبط با دست یابی به نوعی احساس امنیت
وجودی است .گیدنز استدالل می کند که مخاطره و اعتماد درهم بافته اند و اعتماد معموالً در خدمات تقلیل یا
تخفیف خطرهایی کار می کند که انواع خاصی از فعالیت های بشری با آن ها مواجه هستند .نقطه مقابل اعتماد به
عمیق ترین معنای آن ،حالتی ذهنی است که خالصه اش همان نگرانی یا هراس وجودی است (گیدنز.)441 :4900 ،
بوزان امنیت اجتماعی را به حفظ مجموعه ویژگی هایی ارجاع می دهد که بر مبنای آن افراد خود را عضو گروه
خاصی تلقی نموده اند .از دیدگاه وی امنیت اجتماعی عبارت است از توانایی گروه های مختلف صنفی ،قومی ،محلی
و ...در حفظ هستی و هویت خود .در واقع ،بوزان امنیت را حالت فراغت از هویت جمعی و گروهی تلقی می کند
(گروسی .) 11 :4940 ،دسته دوم تعاریف ،امنیت را به عنوان فقدان هراس از ویرانی و تهدید ارزش های جامعه می
دانند .اگر امنیت اجتماعی را شامل تمهیداتی برای حفظ زندگی اعضای جامعه و سپس حفظ راه و روش زندگی آنان
بدانیم ،بنابراین می توان امنیت اجتماعی را رفع تهدید از عنصر اتصال دهنده ی اعضای جامعه به یکدیگر در نظر
گرفت .این نوع تعریف از امنیت شامل:
ـ امنیت حاصل فضای اجتماعی است.
ـ این فضای اجتماعی سطح کالن یا دولت به معنای عام را در بر نمی گیرد.
ـ امنیت اجتماعی فقط به سطح امنیت فرد محدود نمی شود.
ـ امنیت اجتماعی بر مجموعه ای از افراد تأکید می کند که عنصر یا عناصری ویژه ،مانند :جنسیت ،قومیت ،مذهب و.
 ..آن ها را به هم مرتبط می سازد.
زمانی که ارزش های اتصال دهنده افراد تهدید گردد ،امنیت اجتماعی متزلزل می شود (گروسی.)11 :4940 ،
دسته سوم از تعاریف ،بر فراغت جمعی از تهدیدی که عمل غیر قانونی دولت یا دستگاه یا فرد و یا گروهی که در
تمام یا قسمتی از جامعه به وجود آورده است ،تأکید می ورزد (گروسی .)11 :4940 ،اصطالح امنیت اجتماعی را
باری بوزان برای اولین بار در کتاب «مردم ،دولت ها و هراس » به کار برد .وی امنیت اجتماعی را به قابلیت حفظ
الگوهای زبانی ،مذهب ،هویت و عرف ملی مربوط دانسته است (بوزان .)91 :4904 ،وی امنیت اجتماعی را تنها یکی
از ابعاد رویکرد پنج مقوله ای امنیت در نظر آورده است .دیگر بخش های این رویکرد عبارتند از :امنیت نظامی،
سیاسی ،اقتصادی و زیست ـ محیطی (پانیک .11 :1771 ،کیم .) 1774 ،امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ ویژگی
هایی اشاره دارد که بر اساس آن ،افراد خود را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می کنند ،یا به عبارتی ،با
جنبه هایی از زندگی فرد ارتباط پیدا می کند که هویت گروهی او را شکل می دهد (نبوی و همکاران.00 :4941 ،
کالینز .) 1771 ،نکته ای که بوزان با ظرافت به آن اشاره می کند ،این است که ممکن است در جامعه ای امنیت وجود
داشته باشد ،اما به دالیلی فرد احساس امنیت نکند .وی می گوید که احساس ایمنی ذهنی یا اعتماد به دانستنی های
فشرده ،به هیچ روی به منزله ی وجود امنیت واقعی یا درستی دریافت های شخصی نیست؛ برای مثال ،اگر فرد مرفهی
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را در کشوری مرفه در نظر بگیریم ،نمی توان چ ندان مطمئن بود که امنیت در مفهوم جامع آن برای وی تأمین گردد،
چرا که هر یک از افراد جامعه اعم از غنی و فقیر به طور نسبی در معرض تهدیدات مختلفی ،از جمله :تهدیدات
طبیعی (مانند زلزله ،قحطی ،سیل) ،تهدیدات فیزیکی یا جسمی (درد ،صدمه و مرگ) ،تهدیدات اقتصادی (سرقت یا
تخریب اموال ،عدم اشتغال) ،تهدیدات حقوقی (زندانی شدن ،فقدان آزادی بیان) ،تهدیدات موقعیتی (از دست دادن
شغل ،تنزل رتبه) ،تهدیدات اجتماعی (نبود اعتماد ،فقدان تعهد ،از دست دادن آبرو و ارزش های اخالقی) قرار می
گیرند (بوزان .) 40 :4904 ،به طور کلی ،از نظر بوزان آن چه باعث می شود گروه اجتماعی سامان گیرد ،احساس
وابستگی و تعلقی است که میان اعضای گروه وجود دارد و به آن ها کلیت یکپارچه ای می بخشد که مبنای تعریف
اعضا از هستی خویش خواهد بود و شناسایی دیگران به عنوان بیگانه و خارجی .پس گروه اجتماعی آن کلیت خاصی
است که به دلیل اشتراک گروه در اندیشه و باورها ،احساسات و عواطف ،کردار و اعمال به وجود آمده است و از
آن به عنوان « ما » یاد می کنند .برای مثال ،ما مسلمان ها ،ما زنان و .. .حال هر عامل و پدیده ای که باعث اختالل در
احساس تعلق و پیوستگی اعضای گروه گردد ،در واقع هویت گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای تهدید
امنیت اجتماعی قلمداد می گردد (نویدنیا 01 :4941 ،ـ .)03
وی امنیت اجتماعی را با توانمندی ها و ظرفیت های یک جامعه در جهت حراست و حفظ الگوهای سنتی زبان،
فرهنگ ،مذهب ،هویت و عرف ملی شاخص سازی کرده است .و از این نگاه حراست از عناصر اصلی انسجام
اجتماعی جامعه را شرط محقق امنیت برای بقاء و استمرار جامعه دانسته است.بوزان بحث خود را در باب امنیت
اجتماعی با بیان معنای ارگانیسمی نهفته در این نظریه آغاز می نماید و بر این عقیده است که زمانی امنیت اجتماعی
مطرح است که نیروه ای بالقوه یا بالفعل به عنوان تهدیدی برای هویت افراد جامعه وجود داشته باشد (بوزان ،4ویور،
.)3-1 :4940
امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ مجموع ویژگی هایی ارجاع دارد که بر مبنای آن افراد خودشان را به عنوان
عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می کنند یا به بیان دیگر معطوف به جنبه هایی از زندگی فرد می گردد که هویت
گروهی را سامان می بخشد « .بوزان بحث خود را با بیان ارگانیکی نهفته در این تئوری آغاز می کند و معتقد است
امنیت اجتماعی به مقابله با خطراتی می پردازد که به صورت نیروهای بالقوه یا بالفعل هویت افراد جامعه را تهدید می
کنند .امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ مجموعه ویژگی هایی ارجاع دارد که بر مبنای آن خودشان را به عنوان
عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می کنند یا به بیان دیگر ،مربوط به جنبه هایی از زندگی فرد می شود که هویت
اجتماعی او را سامان می خشند .یعنی حوزه ای از حیات اجتماعی که فرد خود را ضمیر ما متعلق و منتسب می داند و
در برابر آن احساس تعهد و تکلیف می کند ،مثل ما ایرانیان ،ما زنان ،ما مسلمانان ،ما اعراب ،و غیره .حال هر عامل و
پدیدهای که باعث اختالل در احساس تعلق و پیوستگی اعضای گروه گردد در واقع هویت گروه را به مخاطره
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انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتماع محسوب می شود .بدین جهت است که بوزان مفهوم ارگانیکی امنیت اجتماعی
را هویت دانسته و امنیت اجتماعی را مترادف امنیت هویتی تلقی کرده است( ».نویدنیا.)03 :4941،
بوزان ممنوعیت به کارگیری زبان ،نام ها و لباس ها از طریق بستن مکان های آموزشی و دینی یا تبعید و کشتار
اعضای یک اجتماع را ،از جمله عواملی می داند که امنیت اجتماعی را تهدید می نماید .در واقع آنچه که باعث می
گردد که گروه اجتماعی سامان گیرد احساس وابستگی باالست که میان اعضای گروه وجود دارد و به آن ها کلیت
یکپارچه ای را می بخشد ،که مبنای تعریف اعضاء از هستی خویش خواهد بود و شناسایی دیگران به عنوان بیگانه و
خارجی « .پس گروه اجتماعی آن کلیت خاصی است که به دلیل اشتراک اعضای گروه در اندیشه و باورها،
احساسات و عواطف ،کردار و اعمال به وجود آمده است و از آن به عنوان ما یاد می کنند ،به طور مثال ما مسلمان ها،
ما زنان و ...حال هر عامل و پدیده ای که باعث اختالل در احساس تعلق و پیوستگی اعضای گروه گردد در واقع
هویت گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتماعی قلمداد می گردد .بوزان عنصر بنیادی امنیت
اجتماعی را هویت دانسته و امنیت اجتماعی را مترادف امنیت هویت تلقی می نماید .بوزان درک مفهوم امنیت
اجتماعی به عنوان امنیت هویت تأکید و یک اشتباه مفهومی در باب کلمة اجتماع را یادآور شده است .به نظر وی
امنیت اجتماعی نبایستی با تأمین اجتماعی در نظر گرفته شود چرا که تأمین اجتماعی دربارة افراد و به طور گسترده در
اقتصاد مطرح است ولی امنیت اجتماعی دربارة جمع های بشری و هویت شان می باشد و به سطح افراد و به طور
اخص به پدیده های اقتصادی قابل تقلیل نیست ،بلکه به سطح هویت های جمعی و کنش هایی که به منظور دفاع از
هویت ها ،تحت عنوان ما صورت می گیرد ،نظر دارد( ».بیات.)40-40 :4944 ،
امنیت مورد نظر بوزان ،بیشتر دولت محور است و کمتر به ابعاد و تحوالت فرهنگی و اجتماعی جدیدی توجه دارد
که از این حیث ،مورد نقد قرار گرفته است « .به نظر ویور که از پایه گذاران مکتب کپنهاک است ،رهیافت بوزان با
تحویل معنای امنیت اجتماعی و ادغام ان با امنیت ملی ،مفهوم هویت را نادیده می گیرد .او پیشنهاد می کند که امنیت
اجتماعی همتراز با امنیت زیست محیطی ،امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی نیست ،بلکه این مفهوم هم سنگ امنیت ملی
است( ».ربیعی.)411 :4949،
همانطور که اشاره شد بخشی از گفتمان حاکم بر امنیت اجتماعی وجه سلبی آن می باشد ،که ناشی از این مسئله
است که شرایط فارغ بودن از ترس ،خطر ،زیان و صدمه را برای گروه های اجتماعی یا کلیه شهروندان یک نظام
اجتماعی جهت برخوردار بودن از شرایط اطمینان خاطر و آرامش از سوی دولت یا حاکمیت با توسل به زور و
قدرت فراهم کرد .چنانکه موالر 1خاطر نشان می کند ،امنیت اجتماعی زمانی حاصل می شود که جامعه تهدیدی در
باب مؤلفه های هویتی خود احساس کند« .به نظر موالر امنیت اجتماعی مقوله ای است که افراد و دولت به همراه
یکدیگر در تأمین آن سهیم و شریک هستند و از این رو ،بتدریج و همگام با غیر قابل تفکیک شدن دولت و جامعه
از یکدیگر ،همین حالت در خصوص ناامنی آن دو مصداق پیدا می کند .در حال حاضر با توجه به کاهش کنترل
9 -Moller
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حکومت ها بر جوامع خود ،ظهور جنبش های جدایی طلب ،فراملی ،افزایش روز افزون مهاجرت و جریان حرکت
پناهندگان و چهارچوب های در حال تحول داخلی و خارجی بررسی روابط دولت و مردم امری اجتناب ناپذیر است.
و تعریف گفتمان جدید امنیتی برای تنظیم روابط میان مردم و دولت ها در قالب گروه های اجتماعی ضروری می
باشد .وی در همین راستا مفهوم امنیت اجتماعی را بیان می کند .موالر تاکید داردکه امنیت سیاسی به ثبات سازمانی
کشورها ،نظام های دولت و ایدئولوژی های که به دولت ها و حکومت ها مشروعیت می بخشد ،مربوط می شود اما
امنیت اجتماعی به بقای گروه هایی توجه دارد که به جهت اشتراک اعضای آن در اندیشه ،احساس و اعمال ،کلیت
یکپارچه ای را تشکیل می دهند که از آن به عنوان هویت یاد می شود( ».بیات .)49-41 :4944،در جهان امروز،
مرزهای دولت و جامعه به ندرت قرینه و منطبق بر هم هستند .بنابراین ،کلید تقرب به جامعه ایده ها و کردارهایی است
که افراد را به عنوان اعضای یک گروه اجتماعی معرفی می کند .جامعه شامل هویت و ذهنیت فردی اجتماعات و آن
افرادی است که خود را به عنوان اعضای یک اجتماع یا جامعه خاص می شناسد .این امر باعث می شود که امنیت
اجتماعی به عنوان امنیت جامعه یا گروه ها و جمع های شکل دهندة جامعه درک و فهم شود .موالر در پاسخ به اینکه
امنیت برای چه کسی و در برابر چه چیزی؟ امنیت را به سه شکل امنیت ملی ،امنیت انسانی ،و امنیت اجتماعی تقسیم
می کند « .از نظر او در امنیت ملی ،مرجع امنیت دولت است و تهدیداتی که حاکمیت و قلمرو سرزمینی آن را با خطر
مواجهه می سازد ،تهدید امنیتی است .امنیت انسانی ،مرجع امنیت ،فرد است و هر چیزی را نیز آن شکل از امنیت می
داند که مرجع آن گروه های اجتماعی است( ».غفاری.)414 :4917،
مرتن تعارض ساختاری در جامعه را باعث افزایش بی نظمی و ناامنی میداند و معتقد است که تعارض ساختاری
هنگامی به وجود میآید که بین اهداف زندگی (ارزشهای اجتماعی) و وسایل رسیدن به آن ها (هنجارها و
فرصتهای اجتماعی) نا هماهنگی ایجاد گردد( .رفیع پور )191 :4904 ،اما تعارض ساختاری خود بیش ازهرچیزی
معلول افزایش تراکم جمعیت است .بدین شرح که به دنبال افزایش تراکم جمعیت :
تعداد گروههای کوچکتر درون جامعه بیشتر میشوند و خرده فرهنگهای بیشتری به وجود میآیند؛
نوآوری و ابداع در نتیجه تضعیف فرایند کنترل اجتماعی و افزایش آزادی فردی بیشترمی شود؛
تعداد و تنوع خرده فرهنگ ها افزایش نوآوری ،تنوع و گوناگونی در فرایندهای جامعه پذیری و کنترل اجتماعی را
در پی دارد؛ همیشه گستره و شدّت موارد فوق با پدیده «مهاجرت» افزایش مییابد؛ به این علت که افزایش تراکم
جمعیت در یک منطقه معین هم میتواند حاصل مهاجرت افراد و اقوام مختلف به آن منطقه باشد و هم ممکن است
علت مهاجرتهای بعدی باشد و اینها همه زمینة تعارض ساختاری را فراهم کرده و بر پهنه و عمق آن میافزایند.
روش تحقیق
این پژوهش از نوع کمی است و برای آزمون فرضیات تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایش می
باشد  .ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است و جهت اطمینان از اعتبار شاخص ها از اعتبار صوری
استفاده شده است این پرسشنامه در اختیار اساتید برجسته علوم اجتماعی قرار گرفته و نظرات و پیشنهادات در آن به
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کار برده شده است  .سنجش پایایی گویه ها از طریق گزارش مقدار آلفای کرونباخ به شرح زیر به دست آمد و با
توجه به این که همه آن ها باالتر از  7/0هستند در سطح قابل قبول می باشند.
جدول ( :)4مقداری آلفای کرونباخ
متغیر

آلفای کرونباخ

سرمایه اجتماعی

7/40

اعتماد اجتماعی

7/14

مسئولیت پذیری

7/03

مشارکت اجتماعی

7/40

جامعه آماری تحقیق شامل افرادی باالی  17سال به باالی (زن و مرد) شهر کرمان در سال  4914 - 4910می باشد .
روش نمونه گیری خوشه ای اتخاذ شده در این پژوهش ،از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده از بین افراد 177
نفر مورد بررسی قرار گرفتند .اطالعات به دست آمده به دو روش تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و
تحلیل متغیر ها و میزان همبستگی و رابطه قرار گرفت برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار  SPSSتحت
 Windowsبا ورژن  11استفاده شده است.
بحث و ارائه یافته ها
تعداد  490نفر از پاسخ دهندگان در بازه سنی  11-17سال قرار گرفته اند ،تعداد  419نفر یعنی حدود  90درصد
پاسخ دهندگان در بازه  13تا  93سال قرار دارند 01 ،نفر از پاسخ دهندگان  90تا  13سال سن دارند 93 ،نفر از پاسخ
دهندگان  10تا  33سال سن دارند و تنها  41نفر از پاسخ دهندگان بیش از  33سال سن دارند .و میانگین سنی
پاسخگویان  94سال است .تعداد  441نفر یعنی بیش از  10درصد پاسخدهندگان متاهل بودهاند .تعداد  409نفر
پاسخدهندگان مجرد بودهاند و  94نفر از پاسخ دهندگان نیز مطلقه می باشند 1 .نفر از پاسخدهندگان بی سواد ،تعداد
 1نفر از افراد پاسخ دهنده دارای تحصیالت ابتدایی 00 ،نفر دارای مدرک دیپلم 477 ،نفر ،تحصیالت فوق دیپلم،
 403نفر از پاسخ دهندگان که دارای بیشترین فراوانی هستند تحصیالت لیسانس و  10نفر از پاسخ دهندگان دارای
تحصیالت حوزوی هستند 447.نفر از سرپرستان خانوار ،کمتر از  4میلیون درآمد دارند ،تعداد  414نفر از افراد  4تا 1
میلیون درآمد دارند 39 ،نفر از سرپرستان خانوار  1.4تا  9.4میلیون درآمد دارند 11 ،نفر از افراد  9.1تا  1.1میلیون
درآمد دارند و  40نفر از سرپرستان خانوار نیز درآمدی بیش از  1.9میلیون دارند.
فرضیه اول :بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.
در سطح معناداری ( ،)sig=7/73متغیر مشارکت اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی به میزان ( )r=7/193با هم رابطه
دارند ،بنابراین شدت همبستگی رابطه بین دو متغیر برابر  7/193می باشد ،که مطلوب و قوی است ،نوع همبستگی در
بین دو متغیر مذکور ،از نوع مستقیم (مثبت) بوده و سطح معناداری محاسبه شده  sig=7.777است .چون میزان سطح
معناداری محاسبه شده نیز کمتر از آلفای پژوهش  7/73است ،بیانگر معنادار بودن رابطه بین دو متغیر مذکور است.
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لذا فرضیه (خرد)  H7ما رد میشود و فرضیه (اصلی) تحقیق ما تایید میشود.
جدول ( :)1رابطه بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی
متغیر
احساس امنیت اجتماعی

مشارکت اجتماعی
فراوانی
044

پیرسون
ضریب همبستگی

 -pمقدار

**.034

.444

فرضیه دوم :بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.
در سطح معناداری ( ،)sig=7/73متغیرهای اعتماد اجتماعی با احساس امنیت به میزان ( )r=7/090با هم رابطه دارند؛
بنابراین شدت همبستگی رابطه بین دو متغیر برابر  7/090می باشد ،که مطلوب و قوی است ،نوع همبستگی در بین دو
متغیر مذکور ،از نوع مستقیم (مثبت) بوده و سطح معناداری محاسبه شده  sig =7.777است .چون میزان سطح
معناداری محاسبه شده نیز کمتر از آلفای پژوهش  7/73است ،بیانگر معنادار بودن رابطه بین دو متغیر مذکور است.
لذا فرضیه (خرد)  H7ما رد میشود و فرضیه (اصلی) تحقیق ما تایید میشود.
جدول ( :)9رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی
متغیر
احساس امنیت اجتماعی

اعتماد اجتماعی
فراوانی
044

پیرسون
ضریب همبستگی

 -pمقدار

*.736

.444

فرضیه سوم :بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.
در سطح معناداری ( ،) sig=7/73متغیرهای سرمایه اجتماعی با احساس امنیت به میزان ( )r=7/111با هم رابطه دارند؛
بنابراین شدت همبستگی رابطه بین دو متغیر برابر  7/111می باشد ،که مطلوب و قوی است ،نوع همبستگی در بین دو
متغیر مذکور ،از نوع مستقیم (مثبت) بوده و سطح معناداری محاسبه شده  sig=7.777است .چون میزان سطح
معناداری محاسبه شده نیز کمتر از آلفای پژوهش  7/73است ،بیانگر معنادار بودن رابطه بین دو متغیر مذکور است .لذا
فرضیه (خرد)  H7ما رد میشود و فرضیه (اصلی) تحقیق ما تایید میشود.
جدول ( :)1رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی
متغیر
احساس امنیت اجتماعی

نوع پوشش زنان
فراوانی
11

پیرسون
ضریب همبستگی

 -pمقدار

**.044

.444
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فرضیه چهارم :بین مسئولیت پذیری و احساس امنیت اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.
در سطح معناداری ( ،)sig=7/73متغیرهای مسئولیت پذیری با احساس امنیت به میزان ( )r= 7/9با هم رابطه دارند؛
بنابراین شدت همبستگی رابطه بین دو متغیر برابر  7/9می باشد ،که تقریبا مطلوب و قوی است ،نوع همبستگی در بین
دو متغیر مذکور ،از نوع مستقیم (مثبت) بوده و سطح معناداری محاسبه شده  sig=7.777است .چون میزان سطح
معناداری محاسبه شده نیز کمتر از آلفای پژوهش  7/73است ،بیانگر معنادار بودن رابطه بین دو متغیر مذکور است .لذا
فرضیه (خرد)  H7ما رد میشود و فرضیه (اصلی) تحقیق ما تایید میشود.
جدول ( :)0رابطه بین مسئولیت پذیری و احساس امنیت اجتماعی
متغیر
احساس امنیت اجتماعی

مسئولیت پذیری
پیرسون

فراوانی

ضریب همبستگی

 -pمقدار

**.344

.444

044

کاربرد یک متغیر برای عمل پیش بینی در خصوص متغیر دیگر را رگرسیون می گویند رگرسیون با کاربرد یک متغیر
دانسته و مشخص مقادیر متغیر غیر مشخص دیگری را پیش بینی میکند .میزان تغییر یک متغیر بر اثر متغیر دیگر را
ضریب رگرسیون نیز می گویند که عبارت است از میزان تغییر ی که در متغیر وابسته بر اثر یک واحد تغییر در متغیر
مستقل بروز میکند .رگرسیون بصورت دو متغیره و چند متغیره محاسبه می شود .در رگرسیون دو متغیره ،یک متغیر
مستقل و یک متغیر تابع و جود دارد ولی در رگرسیون چند متغیره چند متغیر مستقل و یک متغیر تابع وجود دارد .که
در این پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده کرده ایم .تمامی متغیرهایی که همبستگی هاشون تایید شده است
وارد ضریب مدل رگرسیونی شده اند که رابطه آنها با متغیر وابسته ما احساس امنیت اجتماعی است مورد بررسی قرار
بگیرد.
جدول ( :)0رگرسیون
مدل رگرسیون
Enter

ضریب همبستگی
چند گانه
.640a

ضریب تعیین R1

آماره F

مقدارp -

.475

704074

.444b

رگرسیون چند متغیره برای شناسایی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی:
در این جدول میخواهیم بدانیم که کدامیک از متغیر های مستقل بر روی متغیر وابسته ما تاثیر گذاشته اند و کدامیک
نیز تاثیر نداشته اند در این جدول میزان معناداری متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته و ضرایب بتای هر یک را نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود متغیرهایی که بر احساس امنیت تاثیر مستقیم و مثبت دارند به ترتیب از بیشترین
تاثیر تا کمترین تاثیر عبارت است از :سرمایه اجتماعی ( )7.110و مشارکت اجتماعی ( )7.944و اعتماد اجتماعی
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( )7.179و متغیرهایی که تاثیر کمتر و دارند عبارت است از مسئولیت پذیری (.)7.490
جدول ( :)4رگرسیون
متغیرها

( Bضریب متغیر)

آماره t

مقدارp -

ضریب ثابت

-4.431

-.300

.303

سرمایه اجتماعی

.110

0.049

.777

مشارکت اجتماعی

.944

0.417

.777

اعتماد اجتماعی

.179

9.193

.774

مسئولیت پذیری

-.490

-1.330

.744

نتیجه گیری
این پژوهش به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی باالی  17سال شهر کرمان پرداخته است .در
بخش نظری با استفاده از تئوریهای مورد نیاز در هر زمینه به بررسی ابعاد و عوامل موثر بر موضوع پرداخته شد و
تعاریف مختلفی درباره هر یک از متغیرهای مستقل و همچنین متغیر وابسته بیان گردید .در نهایت احساس امنیت به
معنای احساس امنیت به معنای امنیت خاطر شهروندان از مال ،جان ،آبرو و  ...است که خود نشانگر سازمان یافتگی،
قانون مندی و باثبات بودن جامعه است .شاخص احساس امنیت سه بعد فکری ،مالی و روانی است( .نویدنیا:4941 ،
 .)0همچنین با توجه به هر دسته از تئوری های مطرح شده ،فرضیه مناسب آن استخراج و به بررسی آنها پرداخته
شد .در مجموع یافته های تحقیق و فعالیتهای آماری مربوطه ،رابطه معنی دار و مثبت بین متغیرهای پژوهش و
احساس امنیت اجتماعی در بین افراد در جامعه آماری مورد مطالعه را مورد تأیید قرار داده است .نتایج این پژوهش
با مباحث نظری دانشمندان و نتایج تحقیقات محققین قرابت و همخوانی دارد .در خصوص متغیر کنترل اجتماعی
باری بوزان معتقد است که :ازآنجایی که جامعه از افراد مختلفی که دارای منافع و مناسبات متفاوتی میباشند،
تشکیل شده است ،پس این افراد در جامعه خود به عنوان منبع ناامنی تلقی میشوند ،به طوری که هرکس به دنبال
تأمین منافع خود است ،اما به تدریج افراد در اثر آگاهی و پی بردن به تهدیدات و منابع ناامنی خود و برای حفظ
خویش و دارایی شان ،آماده واگذاری آزادی خود به مرجع مستقلی به نام دولت میگردند میباشند .بر اساس این
دیدگاه هر چه یک جامعه دارای دولت وساختار سیاسی قوی و قدرتمندتری باشد ،امنیت افراد بهتر و با هزینه
کمتری تأمین میگردد( ،بوزان.)40 :4904 ،
متغیر دیگری که بر روی احساس امنیت تاثیر دارد سرمایه اجتماعی است از مولفه های سرمایه اجتماعی اعتماد و
مشارکت است نتایج این پژوهش نشان داد که زنان از اعتماد خوبی نسبت به افراد اطراف خود در جامعه دارند و
اعتماد آنها به اطرافیان به نوعی احساس امنیت آنها را افزایش میدهد .و در خصوص مشارکت اجتماعی نیز اشخاص
هر چه در عرصه های مختلف اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،مشارکت داشته باشند احساس امنیت آنها بیشتر است .در
این پژوهش در یافتیم که نقش سرمایه اجتماعی در تأمین امنیت اجتماعی ،چه از جهت جلوگیری از بروز

بررسی عوامل اجتماعی موثر براحساس امنیت43  ...

ناهنجاری و یا به تبع و در کنار آن از جهت زمینه سازی مشارکت مثبت و فعال فرد در زندگی اجتماعی ،اساساً از
مجرای تأثیرگذاری ارزشها ،هنجارها ،عرف و سنتهای اجتماعی در جامعه پذیرسازی افراد اعمال میشود .در
خصوص مسئولیت پذیری باید گفت که در این پژوهش مسئولیت پذیری نیز با احساس امنیت رابطه معنا دار دارد
دورکیم همبستگی اجتماعی را عامل حفظ و بقای جامعه می داند (نوروزی و فوالدی  .)430 :4944که مسئولیت
پذیری را به همراه دارد و خود معلول اشتراک اخالقی و اخالقیات مشترک است .هماهنگی اخالقی و ارزشی
اشخاص با ارزش های حاکم در این زمینه می تواند مهم باشد و نتایج تحقیق نوروزی و فوالدی برای متغیر نظم در
همین راستا است .با نگاهی به فرضیات تحقیق می توان دریافت مسئولیت شهروندی و اعتماد اجتماعی شهروندان
عامل بسیار مهمی در برقراری احساس امنیت اجتماعی می باشد .لذا باید شهروندان را نسبت به آسیبها ،خطرات،
تنگناها و موانعی که در اطرافشان وجود دارد آگاه نماییم و شیوه مقابله صحیح را به آنها را ارائه دهیم .هر فرد باید
متوجه شود در تمامی موارد به تنهایی نمی تواند مشکالت خود را حل نماید و باید سایر بخش های جامعه هر یک به
سهم خود به حل مشکالت کمک کرده و فرد را در برابر آسیبهای اجتماعی محافظت نماید .توجه به نقش سازمانها و
نهادهای دولتی د ر شکل گیری و تقویت نهادهای بنیادی اهمیت بسزایی دارد .تقویت اعتماد به نفس از طریق
آموزشهای راهبردی را افزایش داد.
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