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چکیده
این پژوهش پیمایشی در پی آن بود تا درگام اول میزان احساس امنیت شهروندان تهرانی را در مولفه های اصلی
آن ،یعنی امنیت جانی ،مالی ،اجتماعی و ناموسی ،اندازه گیری کند .در گام دوم سهم عوامل اصلی موثر بر آن را
معین سازد و در گام سوم رابطه احساس امنیت را با دو متغیر کلیدی دیگر ،یعنی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی،
مشخص سازد .برای این منظور از بین شهروندان  15تا  75ساله مناطق  22گانه تهران با استفاده از روش نمونه گیری
خوشه ای چند مرحله ای ،نمونه ای به حجم  3400نفر انتخاب و با استفاده از سه مقیاس محقق ساخته ،یعنی مقیاس
احســاس امنیت و عوامل موثر بر آن ،مقیاس اعتماد عمومی و مقیاس ســرمایه اجتماعی و متغیرهای تحقیق اندازه
گیری شــدند .این ســه مقیاس پیش از اجرای نهایی بر روی یک نمونه  100نفره اجرا شدند و با استفاده از آزمون
آلفای کرونباخ ،پایایی آنها محاسبه گردید .داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری مختلف،
از جمله آماره های توصیفی ،آنوا ،تی ،همبســتگی و رگرســیون محاسبه گردید .نتایج خاص آشکار ساخت که

اوالً :میزان احساس امنیت کلی شهروندان در حد متوسط است .همچنین بین میانگین احساس امنیت شهروندان در

چهار مولفه تفاوت آماری معناداری وجود داشت .ثانیاً :پنج دسته عامل ،یعنی عوامل فردی -روانی ،عوامل مربوط
به پلیس (به ویژه در حوزه نظم و کنترل اجتماعی) ،عوامل رســانه ای و عوامل مربوط به حوزه ساختار اجتماعی،

بر احســاس امنیت شهروندان تاثیر می گذارند .ثالثاً :بین احساس امنیت شهروندان واعتماد عمومی (اعم از اعتماد
افقی و اعتماد عمودی) و سرمایه اجتماعی همبستگی معنادار باالیی وجود دارد .این همبستگی تا بدان حد است که
می توان از آن رابطه علی استنباط کرد.

واژه های کلیدی :احســاس امنیت ،اعتماد عمومی ،ســرمایه اجتماعی ،پلیس ،منزلت اجتماعی ،عوامل

روان شناختی
 -1دانشجوي دكتراي مديريت برنامه ريزي

مقدمه

گرچــه آدمیان از آغاز حیــات جمعی خویش بر روی کره خاکی همــواره نیازمند محیطی
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عــاری از عوامــل مخــل امنیت 1بــوده اند و پیوســته برای بــرآوردن «نیــاز به ایمنــی» 2خود
دســت به هر تــاش و اقدامی زده اند ،لیکن نیاز به امنیت و دســت یابی به «احســاس امنیت»

3

با آغاز هزاره ســوم میالدی دو چندان شــده اســت .چه ،گویی به تعبیر فریــد زکریا ()2012

تحلیل گر مســایل سیاســی -امنیتی و ســردبیر نیوزویک بین المللی« ،رشــد حیــرت انگیز و
روزافزون سالح های بیولوژیک و جنگ افزارهای کشتار جمعی ،که امکان دسترسی گروه ها

و دولت های مختلف به آنها بیش از پیش فراهم شــده اســت از یک ســو و شیوع و گسترش
فزاینده انواع کجروی ها ،انحرافات و جرایم اجتماعی از دیگر سو ،موجب پیشی گرفتن «نیاز به

ایمنی» از نیازهای زیستی محض شده است» (ص  .)23به تعبیر دیگر ،از شواهد و قرائن مختلف،

به ویژه شواهد پژوهشی (نظیر ویلیامز 4و دیگران )2011 ،چنین پیداست که اینک نیاز به امنیت
به هدفی واال و مقصودی مهم و بی بدیل تبدیل شــده اســت« .احســاس امنیــت» نیز در اذهان

همگان به مفهومی پرارج و قرب ،و به تعبیر تاجیک ( )1389به «مقامی رفیع» تعالی یافته است.

نیازی به حجت نیست که اهمیت یافتن مفهوم امنیت و متعاقب آن احساس امنیت ،از سر اتفاق
و تصادف نبوده اســت .بلکه این دانش واژه از آن رو در صدر بســیاری ازمفاهیم و پدیده های

اجتماعی جای گرفته اســت که پژوهشگران و اندیشمندان به کشف پیوند وثیق آن با پدیده ها
و عوامل پر اهمیت روانی ،اجتماعی ،سیاســی و اقتصادی دیگری نایل آمده اند .به عنوان مثال،

محققانی همچون گیدنز )2005( 5و لیندن )2009( 6دریافته اند که افزایش احساس امنیت تاثیر
انکارناپذیری بر رشــد و توسعه جامعه و بهبود شاخص های اجتماعی و فرهنگی دارد .آنها در

تبیین ادعای خود بر این واقعیت تاکید می ورزند که احســاس امنیت به «محرک انگیزشــی»

7

نیرومندی تبدیل می شود و شهروندان را ،خواه به صورت فردی یا جمعی ،برای دست یازیدن

به کنش های توسعه -محور 8تهییج و تحریک می کند .تأثیر «احساس امنیت» بر سطح سالمت
1- security
2- Need to secure
3- Security feeling
4- Williams
5- Giddens
6- linden
7- motivational
8- development-oriented

روانی 1و شــادابی 2فردی و اجتماعی نیز در پژوهش های متعددی به اثبات رسیده است .داینر

3

( )2011پژوهــش های مربوط به این حیطه را جمع آوری و پس از «متاآنالیز» (فراتحلیل) آنها،
نشان داده است که بین احساس امنیت و اختالالتی نظیر افسردگی و اضطراب همبستگی معنادار

شــادابی را  0/50گزارش نموده اســت .بنابراین ،احساس امنیت ،خواه آن را به منزله یک متغیر

«پیش آیند» در نظر بگیریم یا یک متغیر «پس آیند» ،رابطه نیرومندی با طیف وسیعی از متغیرها
و ویژگی های «درون روانی» دارد .از همین روی ،همه کســانی که به فرو کاستن از آالم روان

شناختی شهروندان می اندیشند و در پی از میان راندن «آشفتگی» های روانی -اجتماعی هستند
و ناگریز در «دستگاه تحلیلی» و «ساز و کار مداخله ای» خود ،امنیت و احساس امنیت را به عنوان

یک عامل نیرومند لحاظ می نمایند.

اما افزون بر متغیرها و عواملی که از آنها یاد شد ،متغیرها و پدیده های دیگری وجود دارند

که از حیث پیوند با احســاس امنیت از اهمیت فزون تری برخوردارند .به ویژه از آن میان دو
متغیر «اعتماد عمومی» 5و «ســرمایه اجتماعی» 6جایگاه برتری دارند .این دو متغیر در بســیاری

از پژوهش ها (نظیر باتسن ،1998 ،گیدنز 2005 ،و چلبی )1381 ،به عنوان متغیرهای اثرگذار

(مســتقلی) که احســاس امنیت را تحت تاثیر قرار می دهند؛ نگریســته شــده اند .اما در چند
پژوهش محدود تالش شده است تا «احساس امنیت» به عنوان متغیر مستقلی نگریسته شود که

هم موجب بیش و کمی «اعتماد عمومی» می شود و هم بر «سرمایه اجتماعی» تاثیر می گذارد.

به عنوان مثال ،واکر 7و دیگران ( )2012به تازگی در یک بررســی پژوهشی و در تالش برای

تدقیق ســهم عوامل مختلف در تبیین دو پدیده اعتماد عمومی و ســرمایه اجتماعی ،به تدقیق
سهم احساس امنیت شهروندان در تعیین واریانس آن دو متغیر پرداخته اند .آنان با بهره گیری
از رگرسیون چند متغیره نشان داده اند که احساس امنیت می تواند حدود  40درصد واریانس

دو متغیر مذکور را تبیین نماید .آنان در تبیین و تشریح علت اهمیت احساس امنیت در فزون
سازی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ،اذعان داشته اند «وقتی در شهروندان یک جامعه این
1- mental health
2- happines
3- Diener
4- Argyle
5- public trust
6- social capital
7- Walker
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باالتر از  )r =0/43( 0/43وجود دارد .آرجایل )2006( 4نیز همبســتگی بین احســاس امنیت و
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احساس شــکل بگیرد که خطری (خواه از حیث اقتصادی ،جانی یا اجتماعی) آنان را تهدید
نمی کند؛ از یک ســو سایر شــهروندان را افرادی مطمئن و قابل اعتماد ارزیابی می کنند و از
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دیگر سو نهادهای متولی نظم و امنیت جامعه را دارای توان و ظرفیت از میان راندن کجروی
ها و قانون شــکنی ها می دانند .به همین سبب ،آنان به این باور می رسند که اوالً :می توان به
همگان اعتماد ورزید و ثانیاً :مشــارکت جســتن در فعالیت ها و امور مشترک هم به نفع آنان

اســت و هم موجب منتفع شــدن جامعه می شــود» (ص  .)319در واقع واکر و همکارانش بر
اســاس یافته های خود به این باور دست یافته اند که احساس امنیت مقدم بر اعتماد عمومی و

سرمایه اجتماعی است.

حال با تامل در نکات مندرج در سطور باال این سوال بنیادی پیش روی ما سر بر می آورد

که آیا در ایران نیز رابطه ای بین احســاس امنیت شهروندان و میزان اعتماد عمومی آنان و نیز

ســرمایه اجتماعی رابطه و پیوندی وجود دارد؟ آیا این پیوند آنقدر نیرومند اســت که بتوان
بر اســاس آن به اســتنتاج یک رابطه لی مبادرت ورزید؟ این پژوهش در پی آن اســت تا با

بهره گیری از یک روش علمی به این ســوال پاســخ دهد .لیکن ،پیش از گزارش یافته های

پژوهش ،ادبیات موضوع و چارچوب نظری بحث به اجمال مرور می شود .این مرور به درک
بهتر معنای یافته ها یاری می رساند.

مرور ادبیات موضوع و چارچوب نظری

احساس امنیت دانش واژه کهنی است که تالش های نظری و مداقه های مطالعاتی فراوانی

برای تبیین آن ،و نیز تدقیق عوامل پیش آیند و پس آیند آن ،صورت گرفته است.

بــه ویژه دو گروه از اندیشــمندان بیش از بقیه بــرای کاوش در ماهیت و ابعاد مختلف آن،

جــد و جهد کرده اند .آن دو گروه یکی جامعه شناســان 1هســتند که این پدیــده را از منظر

«ســاختاری» 2مورد بررسی و مطالعه قرار داده اند و گروه دوم روان شناسان 3هستند که پدیده

احســاس امنیت را همانند هر موضوع و پدیده دیگری ،از منظر فردگردایی 4مورد مداقه قرار
داده اند.

جامعــه شناســان در پژوهش های خود پیرامون احســاس امنیت (به عنــوان مثال ،عنایت و
1- socilologists
2- structovalism
3- psychologists
4- indivitulism

دیگران 1391 ،و نوروزی و سپهر )1388 ،عمدتاً از سه رویکرد ربر برای تبیین احساس امنیت
استفاده کرده اند:

 -1رویکرد نظم اجتماعی

1
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 -3رویکرد ساختار اجتماعی

3

اگوســت کنت 4از جمله نخستین جامعه شناسانی اســت که از نظم اجتماعی سخن به میان

آورده است .به باور او زمانی که جامعه از نظم ساختاری برخوردار باشد ،کجروی و انحراف
تقلیل می یابد و در نتیجه آن ،احســاس آرامش شــهروندان و ایمنی و آســایش آنان فزونی

می یابد.

به باور کنت اتفاق نظر مردم جامعه بر سر اصول اخالقی از جمله مهمترین عامل مولد نظم

اجتماعی و امنیت و آسایش متعاقب آن است (رفیع پور.)1384 ،

امیل دورکیم 5نیز همانند کنت در پی تبیین پدیده های اجتماعی بر اســاس نظم و بی نظمی

اجتماعی بوده است .او به ویژه پدیده «بی هنجاری» (آنومی) را یکی از عوامل مهم موثر بر نظم

و امنیت اجتماعی می داند .دورکیم در تبیین آنومی تأکید می کند که «در شــرایط اجتماعی
مســتحکم و پایدار ،آرزوهای انســان ها از طریق هنجارها تنظیم و محدود می شــود .اما ،با از

هم پاشــیدگی هنجارها و لذا از بین رفتن کنترل آرزوها« ،آنومی» یا یک وضعیت «آرزوهای

بــی حد و حصر» بوجود می آید .از آنجا که این آرزوهــای بی حد و حصر نمی توانند ارضا

شــوند ،در نتیجه یک وضعیت ناهنجار اجتماعی دایمی پدید می آید» (رفیع پور.)35 :1384 ،
این «وضعیت ناهنجار اجتماعی دایمی» دارای پیامدهای متعددی است که از آن میان افزایش

احساس ناامنی و کاسته شدن از میزان احساس امنیت اجتماعی برجسته تر از سایر پیامدها است.

مرتن 6نیز از مفهوم «آنومی» برای تبیین پدیده بی نظمی و ناامنی اجتماعی استفاده نموده است.
البته مرتن از این مفهوم در ســطح خرد اســتفاده نموده اســت .به باور مرتن اگر در جامعه ای

عناصــر فرهنگی و اجتماعی با هم هماهنگ باشــند در آن جامعه نظــم حاکم خواهد بود .در
غیر آنصورت آن جامعه دچار بی نظمی و متعاقب آن دچار ناامنی می گردد (بودون.)1385 ،

1- social order
2- social control
3- social structare
4- A. conte
5- A. durkheim
6- morton
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 -2رویکرد کنترل اجتماعی

2

خالصه آنکه از نظر جامعه شناســان حامی رویکرد «نظــم اجتماعی» هر چقدر یک جامعه

برخوردار از نظم و انتظام و نیز یکپارچگی و انسجام باشد؛ احتمال وقوع کجروی و انحراف
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در آن جامعه کمتر خواهد بود و لذا مردم آن جامعه بیشــتر احســاس امنیت می نمایند و این
احســاس خوشــایند نیز بر اعتماد آنان به یکدیگر و به متولیان برقــراری نظم و امنیت جامعه

می افزاید و آمادگی آنان را برای همکاری با آن نهادها (سرمایه اجتماعی) افزایش می دهد.

جامعه شناســان گروه دوم برای تبییــن پدیده های موردمطالعه ،از جمله احســاس امنیت،

از مفهوم کنترل اجتماعی بهره می گیرند .محققان جامعه شناســی همچون محســنی تبریزی

( )1391و ستوده ( )1388و نیز نوروزی و سپهر ( ،)1388تراویس و هیرشی 1را از جمله جامعه

شناســان نظریه پرداز این قلمرو می دانند .هیرشــی تاکید می کند که کاهش کنترل اجتماعی
موجب افزایش گرایش به کجروی و انحراف می شــود و بر اثر آن احســاس امنیت عمومی
تقلیل می یابد .البته او معتقد اســت که این کنترل بیشــتر از طریق «منابع وابستگی» فرد اعمال
می شــوند .از نظر هیرشی افراد یک جامعه از طریق چهار عامل به یکدیگر وابستگی پیدا می

کنند .آن چهار عنصر عبارتند از :تعلق عاطفی ،پایبندی یا تعهد ،درگیر شدن در امور مشترک
و باور به قواعد اخالقی و اجتماعی (ستوده.)1382 ،

محققان و نظریه پردازان دیگری همچون باری بوزان )1386( 2عناصر کنترل را بســط داده

اند به گونه ای که کنترل و نظارت مستقیم اجتماعی را نیز به آن افزوده اند .به باور بوزان هر

چقدر نهادهای امنیتی و انتظامی جامعه مقتدرتر باشــند و کنترل رســمی و غیررسمی بیشتری
اعمــال کنند ،به همان میزان احتمال وقوع بی نظمی در آن جامعه کاهش می یابد و بر اثر آن

احســاس امنیت عمومی افزایش می یابد .رکلس 3نیز هماننــد بوزان کنترل اجتماعی را یکی

از عوامــل مهم رواج نظم در جامعه و افزایش احســاس امنیت عمومی مــی داند .به تعبیر او،

امنیت اجتماعی زایده اعمال کنترل بر محل زندگی افراد جامعه اســت (شــیرازیان.)1383 ،
لیکن ،همواره تاکید شده است که کنترل اجتماعی زمانی موثر است که اوالً :هزینه رفتارهای

خالف افزایش یابد و ثانیاً  :احتمال کشــف جرم و کجروی توسط پلیس افزایش یابد .وجود
این دو عامل موجب افزایش امنیت اجتماعی می گردد (رفیع پور.)1384 ،

سرانجام در رویکرد سوم تاکید می شود که احساس امنیت شهروندان یک جامعه متأثر از
1- T.hirschi
2- B.buzan
3- Reckles

پایگاه اقتصادی و اجتماعی آنان است .ماکس وبر ( )1384از جمله حامیان این رویکرد است.
به باور او ســه عامل مالکیت ،قدرت و ثروت گرچه بنیان متمایزی دارند اما در شــکل گیری
طبقه اقتصادی و اجتماعی افراد ذی ســهمند و نه تنها موجب متمایز شــدن برخورداری های
گفته شــده اســت که افراد برخوردار از موقعیت اجتماعی و اقتصادی باالتر اغلب به ســبب

مهــارت های اجتماعی فراوانی که دریافت مــی دارند و قدرت تاثیرگذاری اجتماعی باالیی
که دارند؛ بیش از دیگران احساس امنیت می کنند (غفاری و رمضانی.)1386،

اساساً ،روان شناسان از منظری دیگر به پدیده امنیت و احساس امنیت نگریسته اند .گروهی

از آنــان ،نظیر بالبی و اشــییتز معتقدند که احســاس امنیت افراد جامعه ریشــه در «احســاس

دلبســتگی» 1آنان در کودکی دارد .به باور آنان وقتــی در کودکی بین کودک و مادر پیوند
عاطفی عمیقی شکل بگیرد و کودک همواره مادر را در دسترس بداند؛ در او احساس عاطفی
عمیقی شــکل می گیرد که از آن با مفهوم «دلبســتگی» یاد می شود .این احساس موجب می

شــود تا فرد همواره دنیار را مکانی امن ،عاری از خطر و قابل پیش بینی ارزیابی نماید .لیکن
اگر این احســاس در کودکی و نوجوانی شــکل نگیرد فرد در زندگی بزرگســالی خود نیز
همواره احســاس ترس و بیم و هراس می کند و پیوســته در دام اضطراب و احســاس ناامنی
گرفتار می شود (برک ،ترجمه سیدمحمدی.)1386 ،

مفهوم دلبســتگی ،و عکس آن یعنی گســلش 2و اثرات آن بر احســاس امنیــت یا ناامنی،

موجب انجام تحقیقات مختلفی شــده اســت .به عنوان مثال ،هارتر )2010( 3در یک پژوهش

طولی جامع رابطه شکل گیری یا عدم شکل گیری ،دلبستگی را در کودکی و احساس امنیت

در جوانی و میانســالی ،مورد مطالعه قرار داده اســت .او نشان داده است که ارتباط نیرومندی
بین شــکل گیری دلبستگی در کودکی و احســاس امنیت در سنین بعد وجود دارد .به اعتقاد
او افرادی که در کودکی به ســبب عواملی نظیر مرگ مادر ،طالق ،درگیری ها و تنش های

مســتمر خانوادگی ،دلبســتگی را تجربه نمی کنند در ســنین بعدی حتی نمی توانند عشق را
تجربــه کنند .چه ،این افراد به دیگران اعتماد نمی کننــد و همواره مترصد وقوع رخدادهای
ناگوار هستند .از یافته های هارتر و کسانی که در چارچوب نظریه دلبستگی به مطالعه احساس
1- attachment
2- detachment
3- Hurtter

سنجش احساس امنیت شهروندان تهرانی و تعیین رابطه آن با اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی

افراد می شــوند بلکه آنها را از نظر احســاس نیز از یکدیگر متفاوت می سازند .بر این اساس

89

امنیت پرداخته اند ،می توان نتیجه گرفت که احساس امنیت می تواند متغیر پیش آیند اعتماد

عمومی باشد .چه در صورت برخورداری از «امنیت درون روانی» می توان پدیده های اطراف
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را واقع بینانه ارزیابی و بدانها اعتماد ورزید .به تعبیر بک )1998( 1افرادی که احســاس ناامنی

مــی کنند اغلب هم نگرش بدبینانه به دیگران دارند و هم آینده و رخدادهای اطراف خود را
منفی ارزیابی می نمایند.

دومین رویکرد روان شــناختی به پدیده احساس امنیت ،در چارچوب نظریه آبراهام مزلو

2

صورت بندی شــده اســت .مزلو در مطالعات گســترده خود دریافت که نیازهای انسان ها را

می توان بر اســاس یک هرم سلســله مراتبی دســته بندی کرد .در ردیف نخست این نیازها،

نیازهــای بیولوژیک (نیاز به آب ،غــذا ،هوا) جای می گیرند .امــا ،بالفاصله پس از نیازهای
بیولوژیــک ،نیــاز به امنیت قرار دارد و مادامی که آدمیان از نظر جســمی و روانی احســاس
امنیت نسبی ننمایند ،بستر و زمینه برای برآوردن نیازهای بعدی آنها (یعنی نیاز به تعلق خاطر،
دانستن ،عزت نفس و خودشکوفایی) فراهم نمی شود (شولتز.)1385 ،

از نظر روان شناســان پیرو دیدگاه انســان گرایی مزلو (به عنوان مثــال ،کار )1386 ،نیاز به

ایمنی زمانی برآورده می شــود که کجروی ها و جرایم کاهش یابند ،خطرات جانی از میان
رانده شوند و احساس تأیید و پذیرش و ارزشمندی آدم ها برآورده شود.
رابطه احساس امنیت و اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی

همانگونــه که پیش تر نیز تأکید شــد در بســیاری از پژوهش ها اعتماد عمومی و ســرمایه

اجتماعی مقدم بر احســاس امنیت نگریســته شــده اند و الجرم یافته ها نیز در آن چارچوب

حاصل شــده اند .به عنوان مثال ،عنایت و دیگران ( )1391در پژوهشــی تحت عنوان «رابطه
اعتماد اجتماعی و احســاس امنیــت» ،که بر روی گروهی از جوانان و نوجوانان شــیرازی به

ســامان رســانده اند؛ نشــان داده اند که اعتماد اجتماعی حدود  34درصد واریانس احساس
امنیــت را تبیین می کند .نوروزی و ســپهر ( )1388نیز در تحقیقی با عنوان «احســاس امنیت
اجتماعی زنان و عوامل موثر بر آن» که بر روی زنان  15-29ساله تهران به سامان رسانده اند؛

نشــان داده اند که کنترل اجتماعی ،نظم اجتماعی و اعتماد عمومی ســهم معناداری در تبیین

احســاس امنیت شــهروندان زن دارند .دالور و جهــان تاب ( )1390نیز نشــان داده اند که با
1- Beck
2- A.Maslow

افزایش سرمایه اجتماعی بر میزان احساس امنیت عمومی افزوده می شود.

امــا در نقطه مقابل این پژوهش هــا ،معدودی از محققان (نظیر مانــر )2006 ،1و(کاراکر،2

 )2009نشــان داده اند که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در خالء شکل نمی گیرند ،بلکه
متولی نظــم و امنیت جامعه از اقتدار ،ظرفیت ،آمادگــی و انگیزش کافی برای جلوگیری از

وقوع کجروی و ممانعت از بی نظمی اجتماعی برخوردارند .آن محققان در بررسی های بین

فرهنگی خود نشــان داده اند در جوامعی که مردم احســاس امنیت بیشــتری می کنند سرمایه
اجتماعی (آگاهی ،مشــارکت ،عضویت در نهادهای جمعی و انســجام اجتماعی) حاکمیت
بیشتر است و مردم اعتماد بیشتری به خود (اعتماد افقی) و حاکمان (اعتماد عمودی) دارند.
مدل مفهومی پژوهش

بر اساس مفاهیم ،نظریه ها و پژوهش های مطروحه در سطور و صفحات باال می توان مدل

مفهومی این پژوهش را به شرح زیر ترسیم نمود:

1- Maner
2- Karaker

سنجش احساس امنیت شهروندان تهرانی و تعیین رابطه آن با اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی

زمانی پدید می آید که مردم احساس امنیت و آرامش نمایند و باور داشته باشند که نهادهای
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ﺗﺼﻮﻳﺮ  : 1ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ

تصویر  : 1مدل مفهومی تحقیق
ﻣﺎﻫﻮاره
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ﻋﻮاﻣﻞ رﺳﺎﻧﻪ
ﺣﻮادث

ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ
ﺣﻮزه ﻧﻈﻢ
اﻧﺴﺠﺎم

اﻓﻘﻲ)ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ(
اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ

اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ

اﻗﺘﺪار ﭘﻠﻴﺲ

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺣﻮزه ﻛﻨﺘﺮل

ﻋﻤﻮدي)ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ(

-1اﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎﻧﻲ
-2اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ

ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻛﺠﺮوي

-3اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

آﮔﺎﻫﻲ

-4اﻣﻨﻴﺖ ﻧﺎﻣﻮﺳﻲ

ﻃﺒﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي

ﻣﺸﺎرﻛﺖ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺘﺎر

اﻧﺴﺠﺎم

ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﺮدي
ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮوﻫﻲ )ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ(

دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ

ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ

ﺷﻐﻞ
ﺣﻮزه رواﻧﻲ

ﺗﺎﻫﻞ
ﺟﻨﺴﻴﺖ

ﺳﻦ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ

فرضیات تحقیق

بر اساس مدل مفهومی باال می توان فرضیات زیر را فرمول بندی کرد:

 -1بین میزان نظم اجتماعی و احساس امنیت رابطه معناداری وجود دارد.

 -2بین میزان کنترل اجتماعی و احساس امنیت رابطه معناداری وجود دارد.

 -3بین پایگاه اجتماعی و اقتصادی و احساس امنیت رابطه معناداری وجود دارد.

 -4بین عوامل روان شناختی (دلبستگی و  )...و احساس امنیت رابطه معناداری وجود دارد.

 -5بین میزان اســتفاده از ماهواره و صفحه حوادث جرایم و احساس امنیت رابطه معناداری

وجود دارد.

 -6بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد عمومی رابطه معناداری وجود دارد.

 -7بین احساس امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
93

روش

در ایــن تحقیق برای جمــع آوری اطالعات و آزمون فرضیات از شــیوه پیمایش و روش

همبستگی استفاده شد .در این روش ،همانگونه که از نام آن پیداست ،رابطه دو یا چند متغیر

و ضریب هم پوشــی آنها مورد مطالعه قرار می گیــرد .گرچه ،این روش در زمره روش های
تحقیــق علــی جای نمی گیرد اما در برخی شــرایط می توان بر اســاس میــزان و نحوه پیوند
متغیرها ،رابطه علی را نیز استنباط نمود.
جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق شــامل کلیه شــهروندان  15تا  75ســاله ساکن شهر تهران (تهران

بزرگ) است .بر اساس سرشــماری نفوس و مسکن حجم این جامعه حدود  5.000.000نفر

می باشد.

حجم نمونه

 n = z œو در ســطح خطای  3400 ،0/01نفر
حجم نمونه بر اســاس فرمول نمونه گیری
2

برآورد شد.

2

2

d

روش نمونه گیری

برای نمونه گیری از روش «خوشــه ای چندمرحله ای» استفاده شد .برای این منظور تهران

به پنج خوشــه بزرگ شمال ،جنوب ،غرب ،شرق و مرکز تقسیم شد .آنگاه از هر منطقه یک
منطقه شــهرداری (در مجموع  5منطقه شــهرداری) انتخاب گردید .ســپس از هر منطقه یک
ناحیه و از هر ناحیه چند کوچه انتخاب شد .سپس تمام ساکنان  15سال به باالی آن کوچه ها
انتخاب و مقیاس ها بر روی آنها اجرا شد.

سنجش احساس امنیت شهروندان تهرانی و تعیین رابطه آن با اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی

روش شناسی تحقیق (متدولوژی)

ابزار نمونه گیری

برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از سه مقیاس محقق ساخته استفاده شد .این سه مقیاس
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بر اســاس مبانی نظری و مقیاس های موجود تهیه شــدند .ســه مقیاس تهیه شده بر روی یک
نمونه  100نفره اجرا و پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید.

نام مقیاس ها ،شــاخص های اصلی هر یک ،تعداد مــواد و پایایی آنها در جدول زیر درج

گردیده است.

جدول  :1مقیاس های اندازه گیری و پایایی هر یک
نام مقیاس

شاخص ها

امنیت جانی ،مالی ،ناموسی و اجتماعی
احساس امنیت و
عوامل اثرگذار :نظم ،کنترل ،روانی ،رسانه ،پایگاه فردی
عوامل موثر

تعداد مواد پایایی (آلفا)

30

0/86

اعتماد عمومی

اعتماد افقی (اعتماد کردن به دیگران)
اعتماد عمودی (اعتماد کردن به مسئوالن)

10

0/83

سرمایه اجتماعی

پیوندها ،انسجام ،روابط ،آگاهی ،اعتماد ،مشارکت

15

0/84

همانگونه که ضرایب مندرج در جدول باال نشــان می دهد هر ســه مقیاس از پایایی باالیی

برخوردارنــد .بنابراین ،یافته های حاصل از آنها از اتقان و ثبــات کافی برخوردارند .یادآور
می شــود که برای برآورد روایی مقیاس ها از روایی صوری استفاده شد .برای این منظور هر

ســه مقیاس در اختیار چند صاحب نظر قرار گرفتند و از آنها خواســته شــد تا به ارزیابی آنها
بپردازند .حاصل ارزیابی آنها نشــان داد که مقیاس ها دقیقاً همان متغیرهایی را می سنجد که
برای اندازه گیری آنها تدارک دیده شده اند.

یافته ها

در ســطوری که در پــی می آید یافته ها در ســه بخش گزارش می شــوند .در بخش اول

یافته هــای مربوط به ویژگی های پاســخ دهندگان گزارش می شــود .در بخش دوم یافته ها
مربوط به آزمون فرضیات معرفی می گردند.
الف) ویژگی های آزمودنی ها
 -1سن پاسخ دهندگان

در سطور زیر ویژگی فردی پاسخ دهندگان گزارش می شود.

در سن پاسخ دهندگان ،فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک گروه سنی در جدول

زیر درج شده است:

جدول  : 2فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سن
گروه سنی

فراوانی

درصد

درصد تراکمی

15-20

516

15

15

21-30

732

22

37

31-40

898

26

63

41-50

612

18

81

51-60

330

10

91

باالتر از 60

312

9

100

جمع

3400

100

-

همانگونه که مالحظه می شود بیشترین تعداد پاسخ دهندگان (با  63درصد) در گروه سنی

 31-40و کمترین آن (با  9درصد) در گروه باالتر از  60سال قرار داشته اند.
 -2جنسیت پاسخ دهندگان

فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت در جدول زیر درج گردیده است:

سنجش احساس امنیت شهروندان تهرانی و تعیین رابطه آن با اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی

توصیفی مربوط به متغیرهای اصلی تحقیق ارایه می شــوند و در بخش سوم یافته ها استنباطی

95

جدول  : 3فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد

زن

1823

54

مرد

1577

46

جمع

3400

100
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همانگونه که مالحظه می شود تعداد زنان پاسخ دهنده بیش از تعداد مردان بوده است .این

تفاوت ناشــی از آن است که پرسشنامه ها از طریق «مراجعه به درب خانه ها» تکمیل شده اند
و الجرم در طول روز زنان بیش از مردان در منزل حضور دارند.
 -3میزان تحصیالت

فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک تحصیالت در جدول زیر درج شده است:
جدول  : 4فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک تحصیالت
میزان تحصیالت

فراوانی

درصد

درصد تراکمی

زیردیپلم

36

19

19

دیپلم

28

27

46

فوق دیپلم

19

15

61

لیسانس

65

20

81

فوق لیسانس

521

15

96

دکترا

131

4

100

جمع

3400

100

-

درصدهای درج شده در جدول باال نشان می دهد که تحصیالت  54درصد پاسخ دهندگان

باالتر از دیپلم بوده است.

ب) یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای اصلی
 -1میزان احساس امنیت

میانگین احســاس امنیت شــهروندان به تراز  100تبدیل و به تفکیک جنسیت محاسبه شد.

نتیجه حاصل به شرح مندرج در جدول زیر است.
جدول  : 5میانگین احساس امنیت به تفکیک جنسیت

مرد

1577

52

18/23

زن

1823

49

17/12

کل

3400

50/5

18

میانگین های درج شده در جدول باال نشان می دهد که میزان احساس امنیت مردان اندکی

بیش از زنان است.

 -2میزان اعتماد عمومی

میانگین اعتماد عمومی شهروندان پاسخ دهنده به تراز  100تبدیل و به تفکیک جنسیت در

جدول زیر درج گردید.

جدول  : 6میانگین اعتماد عمومی پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت
جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

مرد

1577

63

19/12

زن

1823

68

14/13

کل

3400

65

17

میانگین های جدول های باال نشــان می دهد اوالً میزان اعتماد عمومی مردم جامعه بیش از

حد متوسط است و ثانیاً میزان اعتماد عمومی زنان بیش از مردان است.
 -3میزان سرمایه اجتماعی

میانگین نمرات پاسخ دهندگان در مقیاس سرمایه اجتماعی به تراز  100تبدیل و به تفکیک

جنسیت در جدول زیر درج گردید.

سنجش احساس امنیت شهروندان تهرانی و تعیین رابطه آن با اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

97

جدول  : 7میانگین سرمایه اجتماعی بر اساس تراز  100و به تفکیک جنسیت
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جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

مرد

1577

66

21/10

زن

1823

68

18/12

کل

3400

67

19

اطالعات درج شــده در جدول باال بیانگر آن اســت که اوالً میانگین ســرمایه اجتماعی از

میانگین احســاس امنیت و از میانگین اعتماد عمومی باالتر است .ثانیاً پراکندگی نمرات زنان
کمتر از پراکندگی نمرات مردان است.
ج) یافته های استنباطی
 -1عوامل موثر بر احساس امنیت

برای آزمون فرضیات  1تا  5از آزمون آماری همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج حاصل

در جدول و تصویر زیر درج شده است.

جدول  : 8رابطه عوامل  5گانه با احساس امنیت
رابطه ها

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معناداری

احساس نظم اجتماعی و احساس امنیت

3320

0/48

0/01

احساس کنترل اجتماعی و احساس امنیت

3328

0/52

0/01

پایگاه اقتصادی -اجتماعی و احساس امنیت

3294

0/40

0/01

عوامل روانی و احساس امنیت

3362

0/41

0/01

استفاده از ماهواره و حوادث و احساس امنیت

3271

-0/36

0/01

3271

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻮاره و ﺣﻮادث و اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ

0/01

-0/36

ﺗﺼﻮﻳﺮ  : 2ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﻮاﻣﻞ  5ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ

تصویر  :2ضریب همبستگی عوامل  5گانه با احساس امنیت
ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﭘﺎﻳﮕﺎه

99

+0/52

اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ

+0/40
+0/41

ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﻲ
-0/36

ﻣﺎﻫﻮاره و ...

ضرایب مندرج در جدول و تصویر باال نشان می دهد که هر  5عامل مورد بررسی همبستگی

ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ  5ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑـﺎ اﺣﺴـﺎس اﻣﻨﻴـﺖ

معنادار باالیی با احســاس امنیت شــهروندان دارند (در  4مورد همبستگی مثبت و معنی دار و

ﺷﻬﺮوﻧﺪان دارﻧﺪ )در  4ﻣﻮرد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ دار و در ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻣﻌﻜﻮس و ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻓﺮﺿﻴﺎت  1ﺗﺎ 5

در یک مورد معکوس و معنی دار اســت) .بنابراین ،فرضیات  1تا  5تحقیق با احتساب خطای

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﻄﺎي  1درﺻﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ اﺣﺴـﺎس ﻧﻈـﻢ و ﻛﻨﺘـﺮل اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻧﻴـﺰ

 1درصد تایید می شــوند و این بدان معنا اســت که با افزایش احساس نظم و کنترل اجتماعی

اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و اﻣﻨﻴﺖ رواﻧﻲ ،ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻓﺰوده ﻣـﻲ

روانی ،بر
دلبســتگی
اجتماعی و
اقتصادی-
امنیتﺷـﻬﺮوﻧﺪان
اﺣﺴـﺎسو اﻣﻨﻴـﺖ
ســطحاز ﻣﻴـﺰان
افزایشو ﻧﺸـﺮﻳﺎت
ﺣﻮادثنیزروزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻔﺤﻪ
پایگاهاز ﻣﺎﻫﻮاره و
افزایشاﺳﺘﻔﺎده
نیــز ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺷﻮد.و ﻟﻴﻜﻦ،
احساس امنیت شهروندان افزوده می شود .لیکن ،با افزایش استفاده از ماهواره و مطالعه
میزانﺷﻮد.
ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ
صفحه حوادث روزنامه ها و نشریات از میزان احساس امنیت شهروندان کاسته می شود.

سهم عوامل  5گانه در تبیین احساس امنیت برای تعیین سهم هر یک از  5عامل پیش گفته

در احســاس امنیت شهروندان از آزمون دگرسیون اســتفاده شد .نتایج حاصل در جدول زیر
درج شده است.

جدول  :9رگرسیون چند متغیره برای تعیین سهم عوامل مختلف در احساس امنیت اجتماعی
نام عامل

B

انحراف معیار

a +Be

+

sig

ثابت

15/12

4/06

-

6/12

0/001

نظم اجتماعی

1/13

0/15

0/21

4/12

0/01

کنترل اجتماعی

1/10

0/11

0/23

3/10

0/01

پایگاه اجتماعی

0/36

0/46

0/19

3/15

0/01

عامل روانی

2/10

0/37

0/11

6/17

0/01

رسانه

-9/14

0/16

-0/08

3/19

0/01

سنجش احساس امنیت شهروندان تهرانی و تعیین رابطه آن با اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی

ﻛﻨﺘﺮل

+0/48

جدول  : 10ضریب تعیین و ضریب تعدیل شده
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R

R2

 Rتعدیل شده

انحراف معیار

0/81

0/64

0/62

6/18

اطالعات درج شــده در دو جدول باال نشــان می دهد که  5عامل مورد بررسی قادرند 64

درصد پدیده احســاس امنیت را تبیین نمایند .همچنین ،از بین  5عامل مورد بررسی به ترتیب
سهم دو عامل کنترل اجتماعی و نظم اجتماعی بیش از بقیه عوامل است.
 -2رابطه احساس امنیت با اعتماد عمومی

برای ســنجش رابطه احســاس امنیت و اعتماد عمومی از آزمون آماری همبستگی پیرسون

استفاده شد .نتایج حاصل در جدول زیر درج شده است.

جدول  : 11ضریب همبستگی مولفه های  4گانه احساس امنیت
و احساس امنیت کلی با اعتماد عمومی
رابطه

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معنا داری

احساس امنیت (کل) با اعتماد عمومی

3212

0/59

0/01

امنیت جانی با اعتماد عمومی

3318

0/31

0/01

امنیت مالی با اعتماد عمومی

3376

0/62

0/01

امنیت اجتماعی با اعتماد عمومی

3298

0/66

0/01

امنیت ناموسی با اعتماد عمومی

3361

0/21

0/01

ضرایب جدول باال نشان می دهد که اوالً احساس امنیت (به مفهوم عامل) همبستگی معنادار

و مســتقیمی با اعتماد عمومی دارد .ثانیاً هر  4مولفه احســاس امنیت ،همبســتگی معناداری با

اعتماد عمومی دارند .از آن میان ضریب همبستگی دو مولفه امنیت مالی و اجتماعی با اعتماد

عمومی بیش از بقیه اســت .بنابراین بر اساس این یافته ها فرضیه ششم تحقیق تأکید می شود.
یعنی با افزایش احساس امنیت شهروندان بر اعتماد آنان نیز افزوده می شود.
 -3رابطه احساس امنیت با سرمایه اجتماعی

بــرای تعیین رابطه بین دو متغیر احســاس امنیت و ســرمایه اجتماعی از آزمون همبســتگی

ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد آﻧﺎن ﻧﻴﺰ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد.
 (3راﺑﻄﻪ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ .ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ در
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بحث و نتیجه گیری

این پژوهش بدان سبب به سامان رسید که در وهله نخست میزان احساس امنیت شهروندان

باالی  15ســال شــهر تهران را اندازه گیری نماید و سهم عوامل مختلف را در تبیین آن معین
ســازد و در وهله دوم رابطه احســاس امنیــت (به عنوان متغیر اثرگذار) را بــا دو متغیر اعتماد
عمومی و سرمایه اجتماعی به عنوان متغیرهای اثرپذیر مورد بررسی قرار دهد.

برای تحقق دو هدف کلیدی و مهم مذکور با بهره گیری از روش تحقیق همبســتگی ،پس

از انــدازه گیــری متغیرهای اصلی پژوهش با اســتفاده از چند مقیــاس دارای روایی و پایایی

بسنده ،رابطه آن متغیرها با استفاده از آزمون های آماری همبستگی و رگرسیون مورد تحلیل

قــرار گرفت .در ســطوری که در پی می آید یافته های تحقیــق در چند بند به اختصار مورد
بحث قرار می گیرند.
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اﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎﻧﻲ

101

 -1احساس امنیت و عوامل موثر بر آن

یافته ها نشان داد که اوالً :احساس امنیت شهروندان تهرانی در حد متوسط است و ثانیاً :هر
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شــش عامل مورد بررسی رابطه معناداری با احساس امنیت شهروندان دارند .لیکن از آن میان
سهم دو عامل کنترل اجتماعی و نظم اجتماعی در تبیین احساس امنیت بیش از بقیه است .این

یافتــه همخوانی باالیی با دو دیدگاه «نظم اجتماعــی» و «کنترل اجتماعی» دارد که در بخش

ادبیات موضوع از آنها ســخن به میان آمد .بر اساس دیدگاه های مطروحه در آن بخش وقتی
اعضای جامعه تبعیت باالیی از هنجارهای موجود داشــته باشند و همگان قواعد موجود را در

عمل رعایت نمایند ،از یک ســو همگی به حقوق یکدیگر احترام می گذارند و از دیگر سو
نوعی احساس رضایت و آرامش در همگان شکل می گیرد .عالوه بر آن ،در چنین شرایطی

تعلــق اجتماعی افزایــش می یابد .این عوامل نیز به نوبه خود احســاس امنیت شــهروندان را

افزایــش می دهنــد .اما ،زمانی که اعضای جامعه و یا حداقل گــروه هایی از آنها ،با قواعد و

قوانین و هنجارهای موجود پیوند نیرومندی نداشــته باشند و در عین حال قواعد معینی نیز در

دســترس آنان نباشــد تا از آن پیروی کنند؛ آنومی (بی هنجاری) ،به قاعده ای غالب تبدیل
می شود و چنین وضعیتی نیز پیامدهای نامطلوب زیادی در پی دارد که یکی از مشخص ترین
آنها احساس ناامنی است.

تأثیر کنترل اجتماعی بر احساس امنیت شهروندان نیز حتی فزون تر از نظم اجتماعی است.

تأثیــر این عامل از آن رو اســت که بر اســاس دیدگاه محققانی همچون هیرشــی ( )1382و
بوزان ( )1386کنترل اجتماعی به سبب افزایش هزینه های کجروی و افزایش دشواری دست

یازیدن به کجروی و هنجارشــکنی ،احتمال وقوع انحرافات و آشوب های مختلف اجتماعی

را تقلیل می دهد و تســلط نهادهای حاکمیتی به ویژه نیروی پلیس را بر پدیده های اجتماعی
افزایش می دهد .آشــکار اســت که با کاهش احتمال وقوع کجــروی و انحراف و افزایش

حضور پلیس در موقعیت هایی که احتمال وقوع کجروی در آنها باال اســت؛ میزان احســاس
امنیت شهروندان افزایش می یابد.

 -2رابطه احساس امنیت با اعتماد عمومی

یافته های پژوهش آشــکار ســاخت که بین احســاس امنیــت شــهروندان (در مؤلفه های

مختلف) و اعتماد عمومی شــهروندان رابطه معناداری وجود دارد .در تبیین این یافته می توان

در موافقــت با محققانی همچون مانــر ( )2006و کاراکر ( )2009اذعان داشــت که افزایش

اعتماد عمومی بر اثر افزایش احساس امنیت از آن رو است که شهروندان از یک سو نهادهای

حکومتی متولی نظم و کنترل اجتماعی را مسئول مستقیم از میان راندن کجروی و انحراف و
برانند مردم آنها را مقتدر و قابل اعتماد ارزیابی می نمایند و متعاقب آن اعتماد خود را به کل

حاکمیت تعمیم می دهند و بدین ترتیب اعتماد عمومی افزایش می یابد .از سوی دیگر ،وقتی
مردم احساس کنند به سبب کاهش کجروی و انحراف ،خطری از سوی دیگران متوجه آنان
نیســت ،همگان را افرادی قابل اعتماد و نزدیک به خود ارزیابی می نمایند و در نتیجه اعتماد
افقی آنان افزایش می یابد .البته ،در هر دو مورد عکس آن نیز صادق است .یعنی وقتی مردم

احساس ناامنی کنند به این باور می رسند که همه نهادهای حکومتی و هم دیگران قابل اعتماد
نیستند و نمی توان روی آنها حساب کرد.

 -3رابطه احساس امنیت و سرمایه اجتماعی

یافته های پژوهش نشــان داد که احســاس امنیــت (به عنوان یک متغیر پیــش آیند) رابطه

معنی داری با ســرمایه اجتماعی دارد .منظور از سرمایه اجتماعی آن است که افراد جامعه هم

شــناخت بیشــتری از یکدیگر داشته باشند ،هم عالیق مشترکی داشــته باشند ،هم به یکدیگر
اعتماد بورزند و هم آماده مشارکت در امور مشترک باشند (جان فیلد .)1386 ،آشکار است
که آدم ها وقتی در جو و اتمسفر ایمنی قرار داشته باشند و در هراس و اضطراب به سر نبرند،

نگاه خوش بینانه تری به دیگران خواهند داشــت و الجرم بیشــتر آمــاده همکاری با دیگران

هســتند .به تعبیر دقیق تر ،وقتی آدم ها یکدیگر را دوســت داشته باشند و با یکدیگر احساس
هم بختی (سرنوشت مشترک) بنمایند ،بیشتر حاضرند به منبعی نیرومند از «حمایت اجتماعی»
تبدیل شــوند .لذا ســرمایه اجتماعی آنها افزایــش می یابد .البته ،با افزایش احســاس امنیت،
سرمایه اجتماعی حکومت نیز فزونی می یابد .چون مردم حکومت را قابل اتکاء و قابل اعتماد
ارزیابی می نمایند و در نتیجه آن ،فاصله ملت -دولت کاهش می یابد.
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ایجاد نظم و امنیت در جامعه می دانند و چنانچه آن نهادها بتوانند بی نظمی و ناامنی را از میان
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 -1پلیس و نیروهای امنیتی برای افزایش نظم اجتماعی و از میان راندن کجروی ها مبادرت

به اجرای طرح های فراگیر نمایند و با اطالع رســانی و روشنگری به موقع مردم را در جریان
اقدامات خود قرار دهند.

 -2با تدوین یک ســند ملــی ،راهکارهــا و راهبردهای افزایش اعتماد عمومی و ســرمایه

اجتماعی تدقیق شوند.

 -3پژوهش مشابهی در سطح ملی صورت گیرد و سهم عوامل قومی ،مذهبی و جغرافیایی

در احساس امنیت ،اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی مورد شناسایی قرار گیرند.

فهرست منابع
 زکریا ،فرید ( ،)2012نیاز به ایمنی؛ نیاز اول انسان های قرن بیست و یکم ،سایت نشریه نیوزویک. -تاجیک ،محمدرضا ( ،)1389جامعه امن ،تهران :نشر نی.

105

 نوروزی ،فیض اله؛ ســپهر ،مارا ( ،)1388بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان  15-29ساله شهر تهران وعوامل اجتماعی موثر بر آن ،فصلنامه راهبردی سال هجدهم ،شماره  53صص .129-159
 رفیع پور ،فرامرز ( ،)1384توسعه و تضاد ،تهران :شرکت سهامی انتشار. بورون ،ریمون ( ،)1385فرهنگ انتقادی جامعه شناسی (ترجمه عبدالحسین نیک گهر) ،تهران :انتشاراتفرهنگ معاصر.
 محسنی تبریزی ،علیرضا ( ،)1391وندالیسم ،تهران :انتشارات آن. ستوده ،هدایت اله ( ،)1388آسیب شناسی اجتماعی ،تهران :انتشارات آوای نور. بوزان ،باری ( ،)1386مردم ،دولت ها و هراس (ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی) ،تهران  :انتشاراتپژوهشکده مطالعات راهبردی.
 شــیرازیان ،فرچهر ( ،)1383بررسی تأثیر عملکرد نیروی انتظامی بر میزان احساس امنیت ساکنین منطقه 3تهران ،رساله کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی.
 ماکس وبر ( ،)1384قدرت ،دین ،جامعه (ترجمه احمد تویی) ،تهران :انتشارات چهر. برک ،لورا ( ،)1386روان شناسی رشد (ترجمه یحیی سیدمحمدی) ،تهران :انتشارات رشد. عنایت ،حلیمه و دیگران ( ،)1391رابطه اعتماد اجتماعی و احســاس امنیت در جوانان  15-29ساله شیرازو یاسوج ،فصلنامه جامعه شناسی کاربردی ،شماره  45صص . 81-104
 دالور ،علی؛ جهانتاب ،محمد ( ،)1390تاثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت .فصلنامه اندیشه پژوهش. جان مفید ( ،)1386سرمایه اجتماعی و ترجمه غالمرضا غفاری و حسین رمضانی .تهران  :انتشارات کویر.- Williams, S.L etal. (2011). Security and social security. Journal of public
relations.11,145-158
- Giddenss. A. (2005). Sociology. London: oxfordpress
- Linden. M.(2009). Society and security. Newyork: mcgrow-hill
- Dirner, L.M (2011). Mental heath. Boston: mcgvaw-hill
- Argyle, M. (2006) the psychology of happiness. Hondon: routledge
- Bateson, R (1998). Social capital. Newyork: Guilford.
- Walker, j. etal. (2012) publictrust and social capital. London: routledge.

سنجش احساس امنیت شهروندان تهرانی و تعیین رابطه آن با اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی

 -چلبی ،مسعود ( ،)1381جامعه شناسی نظم ،تهران :نشر نی.

- Hurter.M.(2010) attachment and lore.boston: MC graw-hill
- Beck, A. (1998). Depression. Freepress.
- Maner. L (2006). Public trust and mental health London: routledge
- Karaker, G (2009). Sociology boston: MC grat-hill

106
92  پاییز،35  شماره،فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی

