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چكيده
این پژوهش با رویکرد جامعه شــناختی ،تاثیر پیامدهای منفی ناشــی از ساخت دانشگاه ها بر احساس امنیت
اجتماعی را در شــهرهای استان همدان بررسی کرده اســت .روش آن پیمایشی و واحد تحلیل آن شهروندان
شــهرهای مورد مطالعه است و روش نمونه گیری آن خوشه ای تصادفی چند مرحله ای است .ابزار گردآوری
اطالعات مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار آن از طریق داوران (صوری) و پایایی کرونباخ آن
 %78/5به دست آمد .از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون برای تبیین و پیش بینی استفاده شد .نتایج نشان
داد که دانشگاه ها نه تنها دارای اثرات مثبت در توسعه کشور می باشند بلکه دارای اثرات منفی نظیر :تغییرات
فرهنگی نامطلوب ،ناهنجاری های اجتماعی ،تراکم وشــلوغی شهر ،تغییر در انتظارات شغلی تحصیلکرده ها،
افزایــش نظارت اجتماعی نیروی انتظامی ،آلودگی محیط زیســت و تغییر کاربری زمین های کشــاورزی هم
هســتند .رگرسیون نشــان داد که تاثیر پیامدهای منفی دانشگاه ها بر احســاس امنیت اجتماعی معنادار و بسیار
قوی اســت ( )R =0/655و با افزایش پیامدهای منفی ،احساس امنیت اجتماعی جامعه کاهش می یابد .توصیه
می شــود در سیاستگذاری های مرتبط با دانشگاه ها دقت بیشــتری شود و فقط جنبه های مثبت لحاظ نگردد.
همچنین به حوزه های مختلف نیروی انتظامی ،توجه ویژه شود تا سرویس دهی آنها به جامعه در جهت تامین
امنیت اجتماعی با انگیزه بیشتری صورت گیرد.

واژه هــای کليدي :تغییرات فرهنگی نامطلــوب ،ناهنجاری های اجتماعی ،آلودگی زیســت محیطی،

نظارت اجتماعی ،تغییر کاربری زمین ،احساس امنیت اجتماعی ،ناامنی

 -1دکترای جامعه شناسی ،استادیار دانشگاه پیام نور

Azamkh48@pnu.ac.ir

مقدمه و بیان مساله

خدمات دانشــگاهی برای توســعه اقتصادی و اجتماعی و سیاســی وســیلهای الزم است و
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نقش زیربنایی دارد (ن.ك.فيوضــات .)1382،همچنین تحوالت عصر اطالعات و ارتباطات

و جهاني شــدن ،ظهور اقتصاد دانش محور ،موجب شده كه آموزش عالي در همان حال كه
نقش و جايگاه تعيين كننده  تري از حيث ثروت و ســرمايه  ي اقتصادي ملت  ها و توســعه  ي

جوامع پيدا كرده ،در شــرايط رقابتي  تري نيز قرار گرفته باشد .همچنین فراگير شدن آموزش

عالي و محدوديت هزينه  هاي عمومي ،حساســيت ذينفعان را نسبت به كيفيت آموزش عالي
و ارزش افزوده آن افزايش داده اســت (برنان و شــاه .)20-22:2000 ،1بــه همان ميزاني كه
تقاضا براي آموزش عالي بيشــتر مي  شود ،حساسيت نسبت به كيفيت فرآيندها و بروندادهاي

دانشــگاهي نيز افزايش می یابد (ماسي )54 : 2005 ،2به همین دالیل است که بیشترتحقیقات

به اثرات و خدمات مثبت و پیشرفت کلی منتج از دانشگاه ها پرداخته  اند (درویشی و خرمایی

و ضیایی )1385 ،و کمتر پژوهشــی اثرات منفی دانشــگاه ها را مد نظر قرار داده است .ناگفته
نماند که تحقیق عطارزاده (  ،)1384ناکارآمدی دانشــگاه در روند پیشرفت علمی -فرهنگی

کشور را بررسی کرده و تحقیق خواجه گيرو آقاجاني و مدني ( )1388اثرات منفی دانشگاه

آزاد اســامي مباركه را در فرهنگ بومي و منطق ه اي اين شــهر مورد توجه قرار داده است.
تحقیق دیگری که بتواند بر غنای این تحقیق بیفزاید یافت نشــد .زیرا در نگاه نخســت به نظر
نمی  رسد که دانشگاه ها می توانند اثرات منفی هم داشته باشند و احساس امنیت اجتماعی را
به خطر اندازند.

همچنین تحقیقات بسیاری به امنیت پرداخته  اند .زیرا امنیت از مباحث پیچیده دنیای امروز

و از نیازهای ضروری فرد و جامعه اســت و فقدان یا اختالل درآن بازتاب  های نگران کننده
و خطرناکی به دنبال دارد (ترابی و گودرزی 32 :1383 ،به نقل از نادری و جاهد وشــیرزاده،

 .)61 : 1389افراد مختلف با توجه به محیط پیرامونی ،بینش متفاوتی از مقوله  ی امنیت داشته
و احســاس امنیت را با توجه به نظام اقتصادی ،نظام سالمت و تجربه  های فردی ناامنی ،متغیر
دانســته و دلهره  ی ناشی از احساس ناامنی را بیشــتر از الیه  های عینی و واقعی ناامنی و وقوع

جرم در اذهان دارند (لیندستروم 3و دیگران 1 :2008 ،به نقل از نادری و همکاران.)63 :1389 ،
1- Brennan and Shah
2- Massy
3- Lindstrom & Others

از دیدگاه جامعه شناســی بروز عکس العمل  های احساسی ( 1نفس نفس زدن ،تغییرات صدا

موقع خوشــحالی و عصبانیت و  )...می  تواند ریشــه  های بیولوژیکی یا اجتماعی داشته باشد.

رابطــه بین محرک و پاســخ در دیدگاه مبادله و یا عضویــت در گروه  های مختلف و رقابت

 .)9-12 :1375جامعه شناســانی مانند کنت و دورکیــم (رفیع پور )35: 1384 ،نظم اجتماعی
را عامل امنیت اجتماعی دانســته و عنایت و دیگران ( )1391و نوروزی و سپهر( )1388از سه

رویکرد نظم وکنترل و ســاختار اجتماعی برای تبیین احساس امنیت استفاده کرده  اند (رادان،

 .)86-87 :1392مرتــن نیــز از مفهوم آنومی برای تبیین بی  نظمی و ناامنی اجتماعی اســتفاده
کرده است .جامعه شناسانی مانند هیرشــی ،محسنی تبریزی ( ،)1391ستوده ( )1388کاهش
کنتــرل اجتماعــی را موجب افزایش کجروی و انحراف و کاهش احســاس امنیت اجتماعی

دانســته اند .بوزان( )1386عالوه بر کنترل  ،نظارت مستقیم اجتماعی را عامل مهمی در ایجاد
نظم و افزایش احســاس امنیت عمومی بر می  شــمارد .یعنی هرقدر نهادهای امنیتی و انتظامی

جامعه مقتدر تر باشند و کنترل رسمی و غیررسمی بیشتری اعمال کنند ،به همان میزان احتمال

وقوع بی  نظمی کاهش یافته و احســاس امنیت عمومی افزایــش می  یابد(رادان.)88 :1392 ،
محققانی مانند گیدنز( ،)2005چلبی( )1381و باتســن( )1998نیز به بررسی رابطه میان اعتماد

و ســرمایه اجتماعی با احســاس امنیت اجتماعی پرداخته  اند .بنابراین جامعه شناســان از بعد

ســاختاری و روانشناســانی مانند مزلو از منظر فردگرایی(در نظریه سلسله مراتب نیازهایش)
احساس امنیت را مورد مداقه قرارداده  اند (رادان.)87 -86: 1392،

بر اساس آن چه گذشت ،اين طرح پژوهشي برای رسیدن به این شناخت که آیا دانشگاه ها

هم دارای پیامدهای منفی هســتند و احساس امنیت اجتماعی شهروندان را تهدید می  کنند یا

خیر؟ قصد دارد که اثرات منفی ناشی از ساخت دانشگاه های دولتی ،پيام نور ،آزاد اسالمي،

علمي  -كاربردي را در شهرهاي استان همدان شناسایی و سپس رابطه آن را با احساس امنیت
اجتماعی شــهروندان بسنجد تا بتواند راهكارهايي در این مورد در اختيار مسئولين ذينفع قرار

دهد .در واقع تحقیق دارای دو نوع ســئوال اساســی می  باشد .ســئوال اساسی اول کیفی و به

دنبال شناخت است (پیامدهای منفی دانشگاه ها در شهرهاي استان همدان از منظر شهروندان
کدامند؟) و سئوال اساسی دوم کمی و به دنبال برقراری رابطه بین پیامدهای منفی و احساس
1-Emotional
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بیــن افراد در دیدگاه تضاد ،باعث برانگیختن احساســات علیه یکدیگر می  شــود (رفیع پور،
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امنیت اجتماعی اســت تا بتوانــد به تعمیم بپردازد (پیامدهای منفی دانشــگاه ها چه تأثیری بر
احساس امنیت اجتماعی شهروندان دارد؟).
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اهميت و ضرورت تحقيق

ســاخت دانشگاه ها در شــهرها ،مهمترين مولفه براي توســعه فرهنگي -اجتماعی آن شهر

مي  باشــد .در تحقيقاتي كه به مطالعه اثرات مثبت دانشــگاه ها پرداخته  اند ،اشــاره شــده كه
دانشــگاه در اشــتغال زایی و مشــارکت بانوان ،تغيير و ارتقاء فرهنگ دانشــجويان ،افزايش
درآمدها و رفاه معيشــت مردم ،افزایش تنوع شــغلی و کمک به اقتصاد خانواده ،دستیابی به
بازار اشــتغال ،کاریابی و کســب درآمد ،تحصیالت عالی با آماده سازی افراد برای ورود به

بازار کار ،رشد حرفه  ای و ارتقای جایگاه اجتماعی افراد و پیشرفت کلی جامعه نقش موثری

داشــته اند .نظیر تحقیق (متولــي و چرم  زاده1390،؛ موحدی و معتمــدی و موحدی1388 ،؛
ســاح ورزی1390،؛ منصوري بروجني و جوانبخت1388 ،؛ فيــاض بخش و قلتاش1388 ،؛

خواجه گير و آقاجاني و مدني1388 ،؛ درویشــی و همــکاران1389 ،؛ رنجبر زاده و اکبریان ،

 1385و.)...

همچنیــن تحقیقــات زیادی در حوزه امنیت اجتماعی و احســاس امنیــت اجتماعی انجام

گرفته است .نظیر(  :نایبی و همکاران1392 ،؛ علیخواه و نجیبی1385 ،؛ سیدزاده ثانی1387 ،؛

غفاري 1387،؛ ربانی و قاسمی 1387،؛ شهداد و زنجانی زاده 1387 ،؛ جعفری و میرو قشالق
و عمرانی نژاد و جعفری1391 ،؛ صادقی و میرحســینی1388 ،؛ سراج زاده و گیالنی1389 ،؛

دالور 1384،؛ بیــات1388 ،؛ افتخاری1387 ،؛ ولی مین 1و همکاران1986 ،؛ صارمی1389 ،؛
نادری و همکاران1389 ،و .) ...اما این تحقیقات به پیامدهای منفی ناشی از ساخت دانشگاه ها

و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی نپرداخته و در این زمینه تحقیقی انجام نگرفته است .به
دالیل مذکور انجام پژوهش کنونی ضرورت دارد.

همچنین در مصاحبه   های غیر رســمی که از شــهروندان در اماکــن عمومی مثل پارک ها،

بازار ،خیابان و دانشگاه ها و ...به عمل آمد ،آنها بیان کرده  اند که دانشگاه ها پیامدهای منفی
هم دارند (این پیامدها در جدول شماره  3خالصه شده  اند) .به همين داليل ضرورت ايجاب

مي  نمايد كه این ادعاها با روش علمی بررسی شوند تا صحت و سقم آنها آشکار گردد.

1- Wuillemin, D., B. Richardson, and D. Moore

پیشینه تحقیق

با بررســی  های به عمل آمده مشخص شــد که در زمينه  ی اثرات منفی دانشگاه ها ،پیشینه

غنی وجود ندارد .تحقيقاتی كه به این موضوع پرداخته  اند ،شــامل دو مورد زیر اســت که از
کشور را مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده که دانشگاه نقش اساسی در مشکالت ساختاری
در نحــوه ی کارکرد ایــن نهاد از جملــه کمیت  گرایی ،آموزش مــداری و ابهام در هویت
دانشجو داشته است.

تحقيــق خواجه  گيــر و آقاجاني و مدني ( )1388با عنوان «بررســي نقش و تأثير دانشــگاه

آزاد اســامي واحد مباركه بر روند تحوالت در ساختار اجتماعي ،اقتصادي اين شهر» به اين

نتيجه رســيده است كه همزمان با تأسيس دانشگاه و ورود دانشجويان از نقاط مختلف كشور
به اين شــهر ،فرهنگ بومي و منطق ه اي اين شهر دستخوش تغييرات گرديده و اين تغييرات

فرهنگي و اجتماعي علي رغم آفت  هاي ايجاد كننده ،زمينه رشد و تعالي اين شهرستان را در

شاخص هاي اجتماعي ايجاد کرده است (منصوری بروجنی و جوانبخت .)24-1 :1388 ،البته
این تحقيق نیز در نتیجه گیری بیشتر به اثرات مثبت پرداخته است.

همچنین در ایران پژوهش  های زیادی به امنیت و احساس امنیت و ناامنی با محوریت انسان

در رابطه با جرایم و ناامنی آهســته اختصاص یافته اســت ،نظیر افزايش حاشــيه نشيني و فقر
و حاد شــدن شكاف ميان غني و فقير ،آســيب  هاي خانوادگي ،منازعات قومي ،منطقه  اي و

سياســي ،تمايل به مهاجرت ،كاهش احساس خوشــبختي ،فقدان اميد به آينده ،نبود اطمينان
از ثبات موقعيت اجتماعي ،كاهش ســطح اعتماد و عواطف مردم نسبت به يكديگر ،کاهش

ســرمایه اجتماعــی ،افزايش اراذل و اوبــاش ،افراد شــرور و باندهاي خالفــكار در جامعه،
وندالیســم ،كاهش نقش نهادهاي هنجارســاز مثل رســانه  ها ،فاصله آرمان ها با واقعيت  هاي

جامعه که از ناامني  هاي آهســته در شــهرها محســوب مي  گردند (علیخواه و نجیبی1385،

و ســیدزاده ثانــی 1387 ،و غفــاري 1387 ،و ربانی و همتی1387 ،؛ شــهداد و زنجانی زاده،

 1387و جعفری و همکاران  1391و صادقی و میرحســینی 1388 ،و محســنی تبریزی1391،

و ســراج زاده و گیالنــی  1389و دالور 1384 ،و بیات1387،؛ رجبــی پور 1388 ،و نادری و
همکاران 1389 ،وگینز2005 ،؛ باتسن 1998 ،و چلبی .) 1381 ،ريشه نا امني  هاي انسان محور

برآمده از نابرابري  هاي اجتماعي و عدم وجود نظم نهادي و اجتماعي است (صارمی:1389 ،

بررسی پیامدهای منفی دانشگاه ها و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی در استان همدان

نظــر می گذرد .عطارزاده ( )1384ناکارآمدی دانشــگاه در روند پیشــرفت علمی  -فرهنگی
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 .)111بــه نظــر جعفری و همکارانــش( )1391رویکرد اجتماعی به مســاله امنیت ،افزایش و
تثبیت آن را درگرو حساســیت افکار عمومی و مشــارکت مردم می  داند .اين گونه ناامني  ها
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در دراز مــدت ،خطر كمتــري از نا امني  هاي خطرناك مانند قتل و تجــاوز ،دروغ ،خيانت،
ســخن چيني ،رشــوه ،تهمت ،غيبت ،بخل،كينه ،فحشا ،فساد ،خستگي مفرط ،افسردگي و ...
ندارد .آمارهاي رســمي كشور نشان دهنده آمار باالي جرائم وگوياي رشد باالي ناامنی  هاي

انســان محور است .اين آمار در سال هاي قبل از  1386به باالي پنج ميليون پرونده هم رسيده
است (مركز آمار ايران .)513 :1387،پيشرفت  هاي فن آوري هم نتوانسته ناامني  ها را كاهش

يــا جلوي آنهــا را بگيرد .امنیت پیوندی عمیق با ســاختارهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جامعه دارد (جعفری و همکاران.)1391 ،

آنچه مبرهن اســت محققان امنیت اجتماعی و یا ناامنــی اجتماعی را از منظر جرم و جنایت

و یا آســیب ها وبالیای طبیعی بررسی کرده  اند و به ناامنی حاصل از پیامدهای منفی ناشی از

ساخت دانشگاه ها وقعی نگذاشته اند .زیرا این نوع ناامنی را نمی  توان در زمره ناامنی  های منتج
از جرم و جنایت و یا آســیب های طبیعی به شــمار آورد .این پژوهش با وارد کردن این متغیر

جدید در تحقیق ،درصدد گســترش دامنه مطالعات مرتبط با احساس امنیت اجتماعی است تا
بتواند پیشینه  ای به خزائن علم بیفزاید و خالء ناشی از فقدان این نوع مطالعات را پرسازد.
مبانی نظري و تعریف مفاهیم

با ســاخته شدن دانشگاه ها در شــهرهای کوچک ،به دلیل مهاجرت های تحصیلی ،تراکم

جمعیت به وجود می  آید که با خود گوناگونی و تنوع فرهنگی را به ارمغان می  آورد .تضارب

فرهنگ ها می  تواند هم به ارتقای فرهنگ و باورهای جامعه کمک کند و هم می  تواند تضاد
و تعارضات فرهنگی را در جامعه بیفزاید .حالت دوم تهدیدی برای امنیت اجتماعی است .به
همین دلیل ابتدا به اختصار «امنیت اجتماعی» و «احساس امنیت اجتماعی» از نظر می  گذرد.
امنیت و احساس امنیت اجتماعی

در التین ریشه  ی امنیت 1به معنای نداشتن دغدغه است .امنیت بر «احساس آزادی از ترس»

یا احساس ایمنی که ناظر بر امنیت مادی و روانی است» تاکید دارد (ماندل .)44: 1381 ،یعنی
1- Security

مردم هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی  های مشروع خود نداشته و به هیچ وجه حقوق

آنهــا به مخاطره نیفتد (بوزان .)52 :1386،یعنی «فرصت زندگی بهتر» (عنبری و فیروزجاییان،

 )64 :1388داشــته باشــند .وجود امنیت برای هر جامعه  ای به مثابه بستر اصلی رشد و توسعه
بعد ذهنی (احســاس ایمنی) بسیار مهم است .چرا که زیر بنای ســایر نیازها بوده و فقدان آن

به روان پریشــی اجتماعی و آنومی منتهی شــده و زمینه جلب مشارکت عمومی برای هر نوع
همکاری و برنامه ریزی  های بعدی فراهم نمی  شود (رضوی و ساعی .)84 :1390،امروز امنیت
را در توســعه و نه در اسلحه ســراغ می  گیرند .چرا که توسعه انسانی به تقویت امنیت و امنیت

زمینه ســاز توســعه یافتگی اســت و عالوه بر این هرگونه اقدامی در جهت امنیت می  تواند در
میان اقشار جامعه ،آرامش و اعتماد به نفس ایجاد کند (موذن جامی .)111: 1384 ،پس هدف

از امنیت تأمین حس رفاه و آســایش مردم می  باشــد .رسیدن به چنین مرحله  ای مستلزم توجه
نمودن به نقش مستقل و همه جانبه مردم در روند سیاستگذاری  هاست (پوريان.)167 :1389 ،

امنیت از نظر موضوعی در حوزه  های مختلف نظامی ،اقتصادی ،محیطی ،سیاســی و فرهنگی

مطرح می شــود .از نظر ســطح تحلیل ،به امنیت محلی ،ملی ،منطقه  ای (بین المللی) و جهانی
قابل تقسیم است (ماندل1381 ،؛ مکین الی و لیتل.)1380،
برای امنیت اجتماعی سه نوع تعریف وجود دارد:

• تعاریفی که بر تهدید هویت جمعی تاکید دارند .بوزان بر این نوع امنیت تاکید دارد.

• تعاریفی که امنیت را فقدان هراس از ویرانی و تهدید ارزش  های جامعه می  دانند .در این

نوع تعریف ،امنیت حاصل فضای اجتماعی اســت که دولت به معنای عام و امنیت فرد را در

برنمی گیرد بلکه بر مجموعه  ای از افراد تاکید دارد که عنصر یا عناصری ویژه مانند جنسیت،
قومیت ،مذهب و ...آن ها را به هم مرتبط می  سازد.

• تعاریفــی که امنیت اجتماعی را بر فراغــت جمعی از تهدیدی که عمل غیرقانونی دولت

یا دســتگاه یا افراد و یا گروهی که در تمام یا قســمتی از جامعه به وجود آورده است ،تاکید

می  ورزد (گروسی 29 :1386 ،به نقل از نادری و همکاران.)68 :1389 ،

رویکردهای جامعه شــناختی ،احســاس امنیت اجتماعی را در تعامل با انسجام اجتماعی،

همبســتگی اجتماعی و سایر پدیدارهای اجتماعی مورد مطالعه قرار می  دهند .این رویکردها
احســاس امنیت یا عــدم امنیت اجتماعی را از خود امنیت یا ناامنــی مهمتر در نظر می گیرند

بررسی پیامدهای منفی دانشگاه ها و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی در استان همدان

آن جامعه اســت .فراهم شــدن این بســتر هم در بعد عینی (حفاظت در مقابل خطر) و هم در
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)افتخــاری .)18:1388 ،زیرا افراد از شــرایط اجتماعی خود احســاس ناامنی دارند و نگرش

فزاینده ای از آســیب رســیدن به جان ،خانواده ،دارایی  ،حقــوق و ارزش هایی که برای آنها
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مهم هستند ،دارند.

احســاس امنیت اجتماعی عبارت از نوعی ذهنیت و جهت  گیری روانی مثبت (قانع کننده،

رضایت بخش و آرامش بخش) شــهروندان نســبت به تاثیرگذاری حضور و بروز رویدادها
و وقایــع ضد امنیتی (تهدیدات) در شــرایط فعلی و آتی در حوزه امنیت اجتماعی اســت که
عبارتند از :امنیت جانی ،رفاهی ،فکری ،ناموسی و هویتی (نایبی وهمکاران .)1392 ،احساس
امنیت موضوعی روانشــناختی است و وقتی انســان با شنیدن خبری در زمینه  های گوناگون و

یا مشــاهده  ی رفتار یا رخدادی که مســتقیم یا غیر مســتقیم با تعلقات و منافع مادی و معنوی
وی در تضــاد بوده و به نوعی خاطر جمعی ،اطمینان ،ایمنی ،آســودگی و آرامش قلبی او را

تحت تاثیر قرار داده و ذهن او را درگیر کرده روبرو می  شــود ،در چنین شــرایطی احســاس
ناامنی به وی دست می  دهد .از منظری دیگر ،احساس امنیت به احساس آزادی نسبی از خطر
اطالق می  شــود که وضعیت خوشایندی را در افراد جامعه ایجاد کرده و فرد در آن موقعیت

احساس آرامش جسمی و روحی می  کند (رجبی پور 93 :1384 ،به نقل از نادری وهمکاران،

 .)69:1389احساس امنیت اجتماعی حافظ ویژگی  های بنیادی و اساسی گروه  های اجتماعی
اســت که تحت عنوان تعریف مشــترک از هویت و منافع پیگیری می  شــود .همچنين تأمین

کننــده رهایی از دلهره و اضطراب ناشــی از فشــار و مخاطرات اجتماعی (اعم از سیاســی و
اقتصادی) است و وابسته به میزان پیروی از هنجارهاست (نویدنیا 66 :1384 ،و .)67

در شــرایط فعلی که نظم نوین جهانی در حال گســترش و تسلط بر جهان است (محسنی،

1380؛ والرشــتاين 1979 ،و 1974؛ گيدنز و بردســال2009 ،؛ بك ، )1992 ،وظیفه دولت  ها
تامین امنیت اجتماعی و رفاه شــهروندان است (نویدنیا .)66-71 : 1384،یعنی از جانب افراد
دیگر ســایر گروه  ها و حکومت و قانون ،مال ،آبــرو و موقعیت اجتماعی فرد مورد تهدید و

خطر قــرار نگیرد (ترابي و ياوري و يعقوبــي .)480-488 :1386 ،برای تامین این نوع امنیت

نیــاز به نظارت اجتماعی اســت و یکی از مکانیزم های اجرای آن اســتفاده از توانمندی  های

نیروی انتظامی می  باشد .نظارت اجتماعی به طور کلی به ابزارها و روشهایی اطالق میشود
کــه برای وادار کردن فــرد به انطباق او با انتظارات گروه معین یــا کل جامعه به کار میرود
(کوئن .)1386:۱۹۷ ،بیرو ( )۳۴۸ :1370معتقد اســت که نظارت اجتماعی مجموع وســایل و

شــیوههایی است که با اســتفاده از آنها ،یک گروه یا یک واحد ،اعضای خود را به پذیرش
رفتارها ،هنجارها ،قواعدی در سلوک و حتی آداب و رسومی منطبق با آنچه گروه مطلوب
تلقی میکند ،ســوق میدهد .به نظر تالکوت پارسونز نظارت اجتماعی فراگردی است که به

 .)۳۵۰ :1367نظارت اجتماعی در اصل اشاره به توانایی جامعه برای تنظیم مناسبات و کنترل
خودش دارد .در ســال ۱۹۳۰این اصطالح ،مفهوم مدرنترگرایش فرد به همنوایی را به خود
گرفت (موریس.)82-108 : 1985 ،1

بر اســاس آن چه بیان شد ،در مورد امنیت دو رویکرد سلبی و ایجابی وجود دارد .رویکرد

سلبی به ارزشهای عیتی بها می  دهد و دولت محور و قدرت محور است .و برای صیانت مردم
در قبال تهدید بیرونی تاســیس می  شــود (افتخاری .)15 :1382 ،امنیت ایجابی به ارزشــهای

ذهنی و گروه بها می  دهد و جامعه محور و انســان محور است و معتقد است که تهدید بیشتر
علیه ارزش ها و هویت  های گروه  های اجتماعی اســت و مهم تریــن منبع تحقق امنیت خود

جامعه و گروه های گوناگون موجود درآن اســت (افتخاری246 :1382 ،؛ رضوی طوسی و

ساعی.)91 :1390 ،

با توجه به آن چه گذشت ،مشخص شد که محققان به متغیرهای زیادی در رابطه با احساس

امنیت اجتماعی توجه کرده  اند اما به رابطه بین پیامدهای منفی ناشــی از ساخت دانشگاه ها و

احساس امنیت اجتماعی نپرداخته  اند.

هــدف این پژوهــش وارد کردن این مولفه در تحقیق و گســترش دامنه مطالعات مرتبط با

امنیت اجتماعی است تا بتواند این خالء ناشی از فقدان مطالعات را تا حدودی پر سازد.

در بخش بعدی با رویکرد پدیدار شناسانه یعنی بدون هیچ پیش فرضی و با حضور در میان

شــهروندان و پرسش غیررسمی از خود آنها ،معرف های مرتبط با پیامدهای منفی دانشگاهها

شناسایی شده  اند .اما نخست به طور خالصه به دانشگاه ها و انتظارات از آنها پرداخته شده و
سپس اثرات منفی آنها از نظر می  گذرد.

رویکرد پدیدار شناسی به اثرات منفي دانشگاه ها

نام دانشــگاه در جوامع انسانی با انباشــتگی علم ،پژوهش و فرهنگ مترادف است .حضور

و فعالیت نهاد دانشــگاه در یک جامعه ،نوید بخش تحول ژرف در اخالق رفتاری شهروندان
1- Morris

بررسی پیامدهای منفی دانشگاه ها و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی در استان همدان

وسیله  ی آن با رفتارهای منحرف مقابله میشود و ثبات اجتماعی حفظ میگردد (آبرکرومبی،

111

و گســترش فرهمندی و فرهیختگی در عرصه ی تصمیم گیری  هاست .آن گاه که جامعه ای

عزم توســعه نماید ،این دانشگاه اســت که با تاثیرپذیری از روند توســعه  ی عمومی کشور،
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با تامین نیروی انســانی الزم ،کنش گری خود را به اثبات می  رســاند .گرچه ســابقه تالش به
منظور عقب ماندگی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در کشــور ما به ســالیان دراز گذشته باز

می گردد ،لکن رویداد انقالب اســامی نقطه ی عطفی در این بین محســوب می شود .نهاد

دانشــگاه به عنوان جزئی از این مجموعه بزرگ ســعی بر آن داشت تا با تحقق کارکردهای
مورد انتظار ،رســالت خود را به انجام برساند .اما مروری برکارنامه مراکز آموزش عالی پس

از انقالب اســامی ،بیانگر آن است که این کارکرد چندان رضایت بخش نیست (عطارزاده،

 47 :1384و .)48

عالوه بر آن ،هدف از ساخت دانشگاه ها در تمام شهرها ايجاد توسعه از پايين است .هدف

اوليه توســعه از پايين ،ارضاي نيازهاي اساسي ساکنان منطقه است .بر اين اساس ،توسعه مبتني

بر بســيج حداکثر منابع طبيعي ،انســاني و نهادي منطقه اســت .براي خدمت به توده مردم و
مناطق محروم ،سياســت  هاي توســعه بايد مستقيماً مســائل فقر را هدف بگيرند و در ابتدا از

پايين برانگيخته و کنترل شوند (کالنتری .)159-162 :1391 ،بنابراین هدف اصلی از تاسیس

دانشــگاه ها ،ایجاد توسعه است اما دانشگاه ها نه تنها اثرات مثبت دارند بلکه دارای پیامدهای
منفی هم هستند که کمتر مورد توجه محققـــان قرار گرفته است .بر اساس نظریــه کارکردی

مرتــن (ریتزر ،)145 :1374 ،هر پدیده اجتماعی نه تنها دارای کارکرد آشکار و مثبت است

بلکه پیامدهای پنهانی و منفی نیز دارد که ممکن اســت نظم جامعه را مختل ســازد و احساس

نامنی را افزایش دهد .دانشگاه  ها نیز از این موضوع جدا نمی  باشند .پیامدهای منفی دانشگاه،

همــان کارکردهای پنهانی منفی هســتند که ناخواســته به وجود می  آیند و برای کشــف و

شناخت این پیامدها از روش پدیدار شناختی هوسرل استفاده شد .زیرا پیشینه تحقیقاتی مرتبط
با موضوع بسیار نادر بود و متغیرهای از پیش تعیین شده  ای هم وجود نداشت.

هوســرل بود را «طبیعی» می  دانســت و «پدیده» 1را باطن شــیء .او پژوهش را تالشی برای

کنار زدن خصوصیات طبیعی 2و عادتی و رســیدن شیء به آن گونه که هست ،نه به سانی که
ما تصور کردیم و یا تاریخ و جامعه به ما نشــان داده بلکه به شکلی که شیء «در خود» است،
1- Phenomen
2- Natural

در خارج از واقعیت 1می  دانســت .بنابراین هوســرل درصدد پی  جویی و کشــف باطن اشیاء
برآمد و با شعار «برگشت به اشیاء» 2مکتب پدیدار شناسی خود را بنا گذاشت (تنهایی:1379 ،

.)350 -338

پیش روی محقق کنار زده شــود تا «نمود یا پدیده » ( اینجا اثرات منفی دانشــگاه ها) پدیدار

گردد (تنهایی .)339 :1379 ،برای انجام این کار الزم است که محقق بدون هیچ پیش  فرضی

در میــان مــردم حضور یابد و واقعیت را از منظر مردم شناســایی نماید .بــا حضور در اماکن

عمومی شــهر مثل پارک ها ،بازار ،مطب ،ایســتگاه های اتوبوس و ...و برقرای رابطه دوستانه

و غیر رســمی با شهروندان و طرح یک ســئوال باز «آیا دانشگاه ها هم می  توانند اثرات منفی
برای شهر داشته باشند؟» آنها س ِر در ِد دل را باز می  کردند و می  گفتند که؛ خیلی از ناامنی  ها
و تخلفات قانونی در شــهر ،شــلوغی  ها و آلودگی  های محیطی ،تغییر رفتار و انتظارت نسل
جوان و انجــام رفتارهای خالف اخالق و خالف هنجارجامعه و غیره به دانشــگاه ها مربوط

اســت .آنها اشاره مي  کردند كه برای ساخت و توســعه فضای دانشگاه ها و همچنین ساخت

کانال  های ارتباطی و آب و برق دانشــگاه ها خیلی از زمین های کشاورزی تخریب شده  اند.
زنــان یا مــردان بومی خانواده با ادامه تحصیل در دانشــگاه ها فرصت کمتــری برای بودن با
خانواده دارند و دچار بی  عاطفگی و یا به عبارتی طالق عاطفی شــده  اند و یکدیگر را درک
نمی  کنند یا کمتر درک می  کنند زیرا فرصت با هم بود ِن کمتری دارند .نظرات شــهروندان
در مورد معرف های اثرات منفی دانشگاه ها در جدول شماره  3خالصه شده است.

با این روش ،معرفها و متغیرهای پیامدهای منفی دانشــگاهها از زبان فاعل کنش ،شناســایی

شــد و ناظر کنش یا به عبارتی محقق ،کمترین مداخله  ای در ساخت این مفاهیم نداشت .در
مرحله بعد این معرف ها در پرسشنامه ساخت یافته تنظیم و مجدد اجرا شد.

بر اســاس مبانی نظری و نتایج تحقیقات مرتبط با موضوع ،که در این پژوهش ارائه شــد و

یافته  های حاصل از گفتمان با مردم مدل و الگوی پژوهش به شکل زیر ترسیم می  گردد.
فرضیه های تحقیق

افرایــش تغییرات فرهنگی نامطلوب حاصل از دانشــگاه ها بر امنیــت اجتماعی تاثیرگذار
1- Reality
2- Back to the thing

بررسی پیامدهای منفی دانشگاه ها و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی در استان همدان

بر اســاس این دیدگاه ،وجــود طبیعی که در اینجــا اثرات مثبت دانشگاه هاســت ،باید از
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است به گونه  ای که هرچه این تغییرات بیشتر باشد ،احساس امنیت اجتماعی کاهش می یابد.

افزایش ناهنجاری های اجتماعی حاصل از دانشــگاه ها بر امنیت اجتماعی تاثیرگذار است
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به گونه  ای که هرچه این ناهنجاری  ها بیشتر باشد ،احساس امنیت اجتماعی کاهش می یابد.

افزایش آلودگی محیط زیســت حاصل از دانشــگاه ها بر امنیت اجتماعی تاثیرگذار است

به گونه  ای که هرچه این آلودگی  ها بیشتر باشد ،احساس امنیت اجتماعی کاهش می یابد.

افزایش شلوغی و ترافیک حاصل از ازدیاد جمعیت دانشجویی در شهر بر امنیت اجتماعی

تاثیرگذار اســت به گونه  ای که هرچه این ترافیک و شــلوغی بیشــتر باشــد ،احساس امنیت
اجتماعی کاهش می یابد.

تغییرات کاربری زمین های کشــاورزی حاصل از ســاخت دانشــگاه ها بر امنیت اجتماعی

تاثیرگذار اســت به گونه  ای که هرچه این تغییرات بیشــتر باشــد ،احســاس امنیت اجتماعی
کاهش می یابد.

تغییرات انتظارات شــغلی جوانان تحصیل کرده و عدم امید آنها نسبت به آینده شغلی خود

بر امنیت اجتماعی تاثیرگذار اســت به گونه  ای که هرچه این تغییرات بیشــتر باشد ،احساس
امنیت اجتماعی کاهش می یابد.

افزایش نظارت نیروی انتظامی در ســطح شــهر و بین شهرها به علت ساخت دانشگاهها بر

امنیت اجتماعی تاثیرگذار اســت به گونه ای که هرچه این نظارت بیشتر باشد ،احساس امنیت
اجتماعی افزایش می یابد.

پیامدهای منفی دانشــگاه ها ،متغیر مســتقل (پیش بین) و احســاس امنیت اجتماعی متغیر وابســته
(مالک) می باشــد .دانشگاه های استان همدان متغیرهای کنترل هســتند .متغیرهای سیاسی و روانی،

متغیرهای مزاحم هستند که علی رغم توجه به آنها ،در این پژوهش بررسی نمی  شوند.
روش پژوهش

روش به کار رفته در این تحقیق پیمایشــی اســت ،واحد مشــاهده و تحلیل فرد می باشــد

و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه و پرسشــنامه اســتفاده شــده اس��ت .رویکرد تحقیق،
پدیدارشناسی جامعه  شــناختی است .یعنی برای شناخت اثرات منفی دانشگاه ها با استفاده از

روش پدیدارشناسانه ،در میان شهروندان رفته و از طریق مصاحبه با آنها سعی شد تا الیه  های
پنهان واقعیت کنار زده و با اپوخه کردن 1و حالت طبیعی را در پرانتز گذاشتن (اثرات مثبتی
1-Epoche

کــه از وجود دانشــگاه ها در اولین برخورد در ذهن متبادر می  شــود) به خود بازنگر رســید

(تنهایی .)349 : 1379،سپس با یک سئوال باز ( ساخته شد ِن دانشگاه ها در شهر شما چه اثرات
منفی و آسیب هایی داشته است؟) از خود شهروندان (مصاحبه با  60شهروند) اطالعات الزم

از این معرف ها و معرف های مســتخرج از پیشــینه و مبانی نظری استفاده شد .در مرحله بعد،
از پرسشــنامه ساخت یافته با  21سوال بســته براي گردآوري اطالعات استفاده شد .همچنین
معرف های احســاس امنیت اجتماعی با استفاده از مبانی نظری و پیشینه شناسایی شد ،آن گاه

همبســتگی بین دو متغیر «پیامدهای منفی ســاخت دانشگاه ها» با «احســاس امنیت اجتماعی»

سنجیده شــد .جامعه آماری کل شهروندان شهرهای استان همدان بودند که نخست به روش

تصادفی ساده  4شهر انتخاب و هر شهر به  4منطقه تقسیم شد .بر اساس نمونه  گیری خوشه  ای
و تصادفی چند مرحله  ای ،از هر شــهر  120نفر و از هر منطقه  30نفر انتخاب و مورد مطالعه

قــرار گرفتند .حجم نمونه در کل  480نفر بود که با حذف پرسشــنامه  های ناقص 470 ،نفر
مورد مطالعه قرار گرفت.

برای بررسی روایی سازه پرسشنامه و هر کدام از مقیاس  ها از روایی صوری و برای بررسی

پایایی پرسشــنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .معرف های متغیر پیامدهای منفی با
میزان پایایی آنها در جدول  1خالصه شده است .عملیات با نرم افزار  spssو ورژن  16انجام

شد.

بررسی پیامدهای منفی دانشگاه ها و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی در استان همدان

به دست آمد که در اصل معرف های متغیر مستقل تحقیق را تشکیل می  دهند .در مرحله تبیین
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جدول شماره  : 1متغیرها و سطح سنجش و میزان پایایی آنها (آلفای کرونباخ)
متغیرها
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متغیر
مستقل

مولفه ها

معرف ها

تغییرات
فرهنگی
نامطلوب

مدگرایی ،تغییر در باورها وارزشها ،تحلیل زبان محلی،
عدم درک والدین و فرزندان(مشاجره لفظی بین فرزندان
و والدین) ،بحران هویت ناشی از کمرنگی اعتقادان
مذهبی(مثل تیپ زدن های غربی و به اصطالح مد روز)

%82/4
 5معرف

ناهنجاری های
اجتماعی

برخوردهای خیابانی ،سرقت از منازل و مغازه  ها و
ماشین ها ،تخلفات و بی  توجهی به قوانین و مقررات
راهنمایی و رانندگی  ،تصافات درون شهری ،تصادفات
بین شهری ،افزایش سن ازدواج و رواج بی اخالقی ،
طالق عاطفی در خانواده

%75/7
 8معرف

آلودگی
محیط زیست

سطح سنجش

آلودگی صوتی ناشی از صدای سی دی ها و ضبط
اتومبیل ها و بوق زدن ها و الین کشی ها در خیابانها،
آلودگی پارک ها ،عدم رعایت نظافت و آلودگی
اماکن عمومی و خیابان ها(نصب آگهی  های تبلیغاتی
کالس های فوق برنامه و فروش پایان نامه و ..بر در و
دیوار شهر)

متغیرها اگرچه
اسمی هستند
اما بر اساس
طیف 5
درجه ای
لیکرت و در
قالب سطح
سنجش فاصله
ای مجازی
سنجیده شدند.

%68/3
 3معرف

تغییر کاربری
زمینهای
کشاورزی

عبور بزرگراه ها از دل زمین های کشاورزی برای اتصال
به دانشگاه ها ،تغییر کاربری زمین های کشاورزی در
محدوه ی ساخت دانشگاه ها ،حریم جاده ها و مکان هایی
جهت عبور کانال های آب و کابل های برق و تلفن

نظارت نیروی
انتظامی

پوشش در سطح شهر و جاده ها ی منتهی به شهر توسط
نیروی انتظامی

-

ترافیک و
شلوغی

افزایش جمعیت شهر به دلیل ورود مهاجرین تحصیلی و
وابستگانشان

-

تغییر انتظارات
شغلی جوانان
و

عدم تمایل به انجام کارهای سنتی و عدم امید به آینده

پایایی کل متغیرهای مستقل

متغیر
وابسته

پایایی

احساس امنیت
اجتماعی

%67/3
3معرف

-

74/6
نترسیدن هنگام عبور از کوچه  های خلوت ،تترسیدن از
حضور در اماکن عمومی در شب ها ،نترسیدن از رانندگی
در ساعات شلوغ و پرترافیک در سطح شهر ،نترسیدن از
سرقت کیف پول و طال در هنگام خرید ،سر و صدای
گوشخراش در اوقات استراحت ،نداشتن مشاجرات
مکرر در منزل بین والدین و فرزندان

پایایی کل معرف ها

 F = 9/199 67و

sig =0/000

%76/7
 5معرف

78/5

همان طور که مشــاهده می  شود ،پایایی کل متغیرها نشــان دهنده قابلیت اعتماد آنها برای

بررسی است (.)78/5

شیوه کدگذاری گزینه  های متغیرها بر اساس مقیاس لیکرت به شکل زیر می باشد:

کامال موافقم =  ،5موافقم=  ،4متوسط =  ،3مخالفم =  ،2کامال مخالفم =1

یافتهها

1

الف – یافته  های توصیفی

برخی از ویژگی  های توصیفی پاسخگویان در جدول شماره  2خالصه شده است.

ردیف

متغیر

بیشترین
(درصد)

کمترین
(درصد)

ردیف

متغیر

بیشترین
(درصد)

کمترین
(درصد)

سن

%47/3
 20تا  29سال

%15/1
 40به باال

1

جنس

 %56مرد

 %44زن

2
4

 %33/2انسانی
رشته
تحصیلی  %25/5تجربی

 %3/8زبان

3

سطح
سواد

 %37ارشد  %8/1کمتر از
دیپلم
 %24/9لیسانس

اشتغال

 %55/1شاغل

5

تاهل

 % 53/6متاهل

 %44/3مجرد
 %0/6مطلقه

6

درآمد
ماهانه

%14/5
 500 %36/6تا زیر  500هزار تومان
 2میلیون تومان  2 ،%7و بیشتر از 2
میلیون تومان

7

محل
سکونت

 %37/2مرکز
شهر
 %21/7فقیر
نشین

 %18/7شهرک
 %19/4اعیان
نشین

8

 % 8/9شاغل فصلی
 %26/6بیکار

یافته  های توصیفی اثرات منفی دانشــگاه ها حاصل از نظر ســنجی  ها در جدول شــماره 3

خالصه شده است .این توزیع به صورت درصد ارائه شده  است.

جدول  :3توزیع آماری نظر سنجی پاسخگویان به اثرات منفی دانشگاه ها در شهرهای استان
ردیف

1
2
3
4
5
6

متغیر

افزایش تراکم جمعیت و شلوغی شهرها با مهاجرت
برای تحصیل به این شهرها
تغییر در کاربری اراضی کشاورزی
عبور جاده ها از دل زمین های کشاورزی

ایجاد حریم برای کانال های برق ،گاز ،آب و تلفن از دل
زمین های کشاورزی و ایجاد مشکالت
افزایش برخوردها و دعواهای خیابانی به دلیل افزایش
غریبه ها و برخورد فرهنگ ها
افزایش سن ازدواج جوانان به دلیل تحصیل در
دانشگاه ها ومشکالت ناشی از آن مثل مزاحمت های
الکترونیکی(موبایل) و خیابانی

کامال موافق
و موافق
(درصد)

بی نظر
(درصد)

کامال مخالف
و مخالف
(درصد)

75/1

9/1

15/8

38/7
34

27/7
31/5

33/6
34/5

30/2

35/3

34/5

31/9

30

38/3

53/2

22/6

24/2

1- Findings or Result

بررسی پیامدهای منفی دانشگاه ها و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی در استان همدان

جدول شماره  : 2توزیع آماری ویژگی های فردی پاسخگویان
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7

53

21/1

25/9

کمرنگ شدن باورها و نگرش های سنتی مثل پرداختن
به مهمانی های بیرون از منزل با دوستان در پارک ها و
تفریحات ناسالم و تیپ زدن و بحران هویت در جوانان
افزایش ناامنی  های اجتماعی(ترس از کوچه های خلوت،
اماکن عمومی ،خرید از بازار)...
افزایش تخلفات و عدم رعایت قوانین و مقررات
راهنمایی و رانندگی از سوی تازه واردین
افزایش دزدی از خانه  ها و مغازه ها و سرقت قطعات
اتومبیل های شخصی
افزایش نیاز به نظارت پلیس و گشت مداوم نیروی
انتظامی در سطح شهر و بین شهرها

51/7

23

25/3

37

26/8

36/2

31/3

26/2

42/6

27/2

27

45/8

49/6

20/6

29/8

14

افزایش تصادفات درون شهری به دلیل افزایش خودروها

30/2

35/5

34/3

15

افزایش تصادفات بین شهری به دلیل شلوغی جاده ها
بحران هویت جوانان به دلیل کمرنگ شده اعتقادات
مذهبی
افزایش اختالفات بین فرزندان و والدین در خانواده ها به
دلیل افزایش سواد دانشگاهی جوانان

32/1

37/8

33

40/4

21/9

37/6

43/4

22/6

34/1

18

بی توجهی والدین به یکدیگر وافزایش اختالفات و طالق
عاطفی به دلیل ادامه تحصیل یکی یا هردو
افزایش آلودگی محیط زیست و انباشت زباله  های ناشی
ازعدم رعایت نظافت به دلیل تراکم جمعیت و تهدید
سالمت شهروندان ،نصب بی رویه تبلیغات آموزشی و
دانشگاهی بر در و دیوار
افزایش آلودگی صوتی و صداهای گوش خراش و سلب
آسایش و آرامش خانواده ها

38/3

31/7

30

37

27/7

35/4

69/6

25/5

4/9

59

16/8

13/4

49/25

23/06

27/79

8
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افزایش مد و بی توجهی به فرهنگ محلی و بومی از
سوی دانشجویان

59/6

18/9

21/5

9
10
11
12
13

16
17

19
20
21

تحلیل رفتن زبان محلی

عدم امید به آینده در یافتن شغل و فاصله گرفتن از
مشاغل سنتی و محلی توسط تحصیل کرده ها
کل

همان طور که مالحظه می  شود؛  75/1درصد اذعان کرده  اند که ساخته  شدن دانشگاه  های

آزاد ،پیام نور ،علمی -کاربردی و دولتی در شهرشــان در افزايش تراكم جمعيت و شــلوغي

شــهر موثر بوده  اســت و 15/8درصد مخالف و کامــ ً
ا مخالف بوده  انــد 38/7 .درصد بیان

کرده اند که با ســاخته شدن دانشگاه  ها در شهرشــان در تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي
و تهدید كشــاورزي شهر موثر بوده اســت و  33/6درصد مخالف و کام ً
ال مخالف بوده  اند.

 34درصد اذعان کرده  اند که ساخته شدن دانشگاه  ها موجب عبور جاده ها از دل زمين هاي
كشاورزي شده و تهدیدی علیه كشاورزي شهر است و  34/5درصد مخالف و کام ً
ال مخالف

بوده  اند 30/2 .درصد اذعان کرده  اند که ساخته شدن دانشگاه  ها در شهرشان در ايجاد حريم

بــراي عبور كانال هاي برق ،گاز وتلفن از دل زمين هاي كشــاورزي شــهر موثر بوده اســت

و  34/5درصــد مخالــف و کام ً
ال مخالف بوده اند 31/9 .درصد اذعان کرده اند که ســاخته

شدن دانشگاه  ها در شهرشان درافزايش دعواها و برخوردهاي خياباني شهر موثر بوده است و
دانشــگاه ها در شهرشــان درافزايش ســن ازدواج و رواج بی اخالقی موثر بوده است و 24/2

درصــد مخالف و کامال مخالــف بوده  اند 59/6 .درصــد اذعان کرده  اند که ساخته  شــدن
دانشــگاه  ها در شهرشان افزايش مد و بي  توجهي به فرهنگ محلي و بومي موثر بوده  است و

 21/5درصــد مخالف و کامال مخالف بوده  اند 53 .درصد اذعان کرده اند که با ساخته شــدن
دانشــگاه ها در شهرشان زبان محلي تحليل رفته است و  25/9درصد مخالف و کامال مخالف

بوده اند 51/7 .درصد اذعان کرده اند که ساخته شدن دانشگاه ها در شهرشان در کمرنگ شدن
باورها و نگرش های سنتی مثل پرداختن به مهمانی های بیرون از منزل با دوستان در پارک ها

و تفریحات ناسالم و تیپ زدن و بحران هویت در جوانان شهر موثر بوده است و  25/3درصد

مخالف و کامال مخالف بوده اند 37 .درصد اذعان کرده اند که ساخته شــدن دانشــگاه ها در
شهرشــان درافزايش ناامني اجتماعي در شهر موثر بوده است و  36/2درصد مخالف و کام ً
ال

مخالف بوده اند 31/3 .درصد اذعان کرده اند که با ساخته شــدن دانشــگاه ها در شهرشان در
افزايش تخلفات و عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از ســوی تازه واردین

موثر بوده اســت و  42/6درصد مخالف و کامال مخالف بوده اند27/2 .درصد اذعان کرده اند
که با ساخته شــدن دانشــگاه ها در شهرشــان در افزايش دزدي از منازل و مغازه ها و ســرقت

قطعات اتومبيل های شخصی موثر بوده است و  45/8درصد مخالف و کامال مخالف بوده اند.
 49/6درصد اذعان کرده اند که ساخته شدن دانشگاه ها در شهرشان در افزايش نظارت پليس
و گشت مداوم نيروي انتظامي در شهر و جاده های منتهی به شهر موثر بوده است و 29/8درصد

مخالف و کام ً
ال مخالف بوده اند 30/2 .درصد اذعان کرده اند که ساخته شــدن دانشگاه ها در

شهرشــان تصادف درون شهري افزايش يافته اســت و  34/3درصد مخالف و کام ً
ال مخالف
بوده اند 32/1 .درصد اذعان کرده اند که ساخته شــدن دانشــگاه ها در شهرشان تصادفات بين
شهري افزايش يافته اســت و  33درصد مخالف و کام ً
ال مخالف بوده اند 40/4 .درصد اذعان

کرده اند که ساخته شدن دانشــگاه ها در شهرشان در كمرنگ شدن اعتقادات مذهبي جوانان
و بحــران هویت آنها موثر بوده اســت و  37/6درصد مخالف و کامال مخالف داشــته اند .در

بررسی پیامدهای منفی دانشگاه ها و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی در استان همدان

 38/3درصد مخالف و کام ً
ال مخالف بوده  اند 53/2 .درصد اذعان کرده  اند که ساخته شــدن

119

کل  43/4درصد اذعان کرده اند که ساخته شدن دانشگاه ها در شهرشان تعارضات بين نسلي
(بين والدين و فرزندان) افزايش يافته اســت و  34/1درصد مخالف و کام ً
ال مخالف بوده اند.
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 38/3درصد اذعان کرده اند که ساخته شــدن دانشگاه ها در شهرشان در افزايش طالق عاطفي
در خانواده ها موثر بوده است و  30درصد مخالف و کام ً
ال مخالف بوده اند 37 .درصد اذعان
کرده اند که ساخته شــدن دانشــگاه ها در شهرشان آلودگي محيط زيســت به دليل نصب بر

چســب های تبلیغاتی و افزايش و انباشــت زباله ها و عدم رعایت نظافت افزايش يافته است و
 35/4درصد مخالــف و کام ً
ال مخالف بوه اند 69/6 .درصد اذعان کرده اند که ساخته شــدن

دانشــگاه ها در شهرشــان آلودگي صوتي و صداهاي گوش خراش به دليل ازدحام جمعيت و

ماشــين ها در شــهر افزايش يافته اســت و  4/9درصد مخالف و کام ً
ال مخالــف بوده اند59 .

درصد اذعان کرده اند که ساخته شدن دانشگاه های آزاد ،پیام نور ،علمی -کاربردی و دولتی

در شهرشــان در افزايش عدم امید به آینده جوانان به یافتن شغل و زندگی موثر بوده است و

13/4درصد مخالف و کام ً
ال مخالف بوده اند.

با ترکیب متغیرهای جدول شــماره ، 3میزان تاثیر شــاخص های پیامدهای منفی ناشــی از

ساخت دانشگاه ها در جدول شماره  4خالصه شد.

جدول  :4توزیع آماری شاخص های پیامدهای منفی دانشگاه ها در شهرهای استان

ردیف

متغیر

کامال
موافق و
موافق
(درصد)

بی نظر
(درصد)

کامال
مخالف و
مخالف
(درصد)

1

تغییرات فرهنگی نامطلوب

49/62

21/5

28/88

2

افرایش ناهنجاری های اجتماعی حاصل از دانشگاه ها

40/17

34/2

25/63

3

افزایش تراکم جمعیت و شلوغی شهرها با مهاجرت برای
تحصیل به این شهرها

75/1

9/1

15/8

4

افرایش آلودگی محیط زیست حاصل از دانشگاه ها

37

27/7

35/4

5

افزایش نظارت نیروی انتظامی در سطح شهر و بین شهرها

49/6

20/6

29/8

34/3

31/5

34/2

59

16/8

13/4

49/25

23/06

27/69

6
7

تغییرات کاربری زمین های کشاورزی حاصل از ساخت
دانشگاه ها
تغییرات انتظارات شغلی جوانان تحصیل کرده و عدم امید
آنها نسبت به آینده شغلی
کل

همان طور که مشــاهده می شــود %49/62 ،بیان کرده اند که ساخت دانشگاهها در شهرشان

موجب تغییرات فرهنگی نامطلوب شده اســت و  %28/88مخالــف و کامال مخالف بوده اند.

 %40/17بیان کرده اند که ســاخته شــدن دانشگاه در شهرشــان موجب افزایش ناهنجاریهای
ساخته شدن دانشگاه ها در شهرشان در افزايش تراكم جمعيت و شلوغي شهر موثر بوده است.

و  %15/8مخالف و کامال مخالف بوده اند %37 .در حد موافق و کامال موافق بیان داشته اند که
ســاخته شدن دانشگاه در شهرشــان موجب آلودگی و زشتی سیمای شهر در برخی از نواحی

شده اســت و  %35/4مخالــف و کامال مخالف بوده اند %49/6 .در حــد موافق و کامال موافق
بیان داشته اند که ساخته شدن دانشگاهها موجب افزایش نظارت نیروی انتظامی در سطح شهر

و جاده های منتهی به شــهر شده و  %29/8مخالف و کامال مخالف بوده اند 34/3 .درصد بیان

کرده اند که ساخته شــدن دانشگاه ها در شهرشــان در تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي موثر

بوده اســت و  %34/2مخالف و کامال مخالف بوده اند %59 .در حد موافق و کامال موافق بیان

داشــته اند که ساخت دانشگاهها موجب تغییرانتظارات شغلی جوانان تحصیلکرده و عدم امید
آنها نسبت به آینده شغلی شان شده و  %13/4مخالف و کام ً
ال مخالف بوده اند.

در کل  49/25درصد اذعان کرده اند که ساخته شــدن دانشــگاه های آزاد ،پیام نور ،علمی

 -کاربردی و دولتی موجب افزایش پیامدهای منفی در شهرشــان شده است و  27/69درصد

نظری درحد مخالف و کام ً
ال مخالف داشته اند.

ب -یافته های استنباطی (فرضيه ها و آزمون هاي آماري)

برای بررســی رابطه بین اثرات منفی دانشگاهها با احساس امنیت اجتماعی الزم است رابطه

معکوس در نظر گرفته شود .زیرا هر عاملی که بتواند آرامش روحی  -روانی افراد را تهدید
نماید و مردم را با ترس و هراس مواجه سازد ،هرقدر هم شدت آن کم باشد ،امنیت اجتماعی

را مختل می ســازد .در این حالت اســت که امنیت تبدیل به ناامنــی و آرامش تبدیل به ترس

می گردد .در واقع هرآنچه مخل امنیت باشد ،ناامنی قلمداد می شود.

برای ســنجش رابطه معناداری و شــدت همبســتگی و پیش بینی روند تاثیرات دو متغیر از

رگرســیون یک و چند متغیره اســتفاده شد و یافته ها در جدول ش  5خالصه شد .یافته های

فرضیه ها به شرح زیر می باشد.

بررسی پیامدهای منفی دانشگاه ها و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی در استان همدان

اجتماعی شــده و  %25/63مخالف و کامال مخالف بوده اند 75/1.درصد اذعان کرده اند که با
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• فرضیه 1

همبستگی بین دو متغیر تغییرات فرهنگی نامطلوب و کاهش احساس امنیت اجتماعی قوی
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و مثبت ( )0/363و شدت همبستگی نسبتاً باالست ( .)2R = 0/129بر اساس جدول آنوا رابطه

بین این دو متغیر معنادار است و فرض تحقیق در سطح  %95اطمینان تأیید می شود .رگرسیون

و ضریب خط نشــان می دهد که با هر واحد تغییر نامطلوب در فرهنگ  ،به اندازه عدد ثابت
ضربدر ضریب خط ( )0/114به ناامنی شــهر افزوده شده و از احساس امنیت اجتماعی کاسته

می گردد ( b =0/114و  Sig = 0/000 >0/05و  df1 = 5و  F =140/46و .)R =0/363
• فرضیه 2

همبســتگی بین دو متغیر افزایش ناهنجاریهای اجتماعی با احســاس امنیت اجتماعی مثبت

و بســیار قوی ( )R =0/505و شدت همبستگی بسیار باالســت و ( .)2R = 0/420جدول آنوا

نشــان می دهد که رابطه بین دو متغیر معنادار اســت و فرض تحقیق در ســطح  %95اطمینان
تایید می شــود .همچنین می تــوان از روی میزان تغییر در ناهنجاری های اجتماعی ناشــی از

دانشــگاهها ،تغییر در احســاس امنیت اجتماعی را پیش بینی کرد .یعنی بــا هر واحد تغییر در
افزایش ناهنجاریهای اجتماعی ،به اندازه عدد ثابت ضربدر ضریب خط( )0/152به ناامنی شهر

افزوده و از احساس امنیت اجتماعی کاسته می شود b = 0/152 ( .و df1 =8و  F=19/772و

)R =0/505 ، Sig = 0/000 >0/05
• فرضیه3

همبستگی بین دو متغیر آلودگی محیط زیست با احساس امنیت اجتماعی مثبت و نسبتا باال

اســت ( )R =0/258اما شدت همبستگی ضعیف اســت ( .)2R = 0/042یعنی این متغیر بیشتر

تحت تاثیر عوامل دیگر اســت تا ساخت دانشگاه .جدول آنوا نشان می دهد که رابطه بین دو
متغیر معنادار است و فرض تحقیق در سطح  %95اطمینان تایید می شود .رگرسیون و ضریب

خط نشان می دهد که با هر واحد تغییر در افزایش آلودگی محیط زیست ،به اندازه عدد ثابت
ضربدر ضریب خط ضریب خط( )0/324امنیت اجتماعی شــهر کاهش می یابدb =0/324( .

و df1 = 3و ) R=0/258 ، Sig = 0/000 >0/ 05 F=11/101

• فرضیه 4

همبستگی بین دو متغیر نظارت نیروی انتظامی و احساس امنیت اجتماعی مثبت و مستقیم و

باالست ( )R = 0/223اما شدت همبستگی ضعیف است ( .)2R =0/055یعنی این متغیر بیشتر
متغیر معنادار اســت و فرض تحقیق در سطح  %95اطمینان تایید می شود .رگرسیون و ضریب

خط نشان می دهد که به ازای هر واحد افزایش در نظارت اجتماعی پلیس ،به اندازه عددثابت
ضربدر ضریب خط(  )0/211به احســاس امنیت اجتماعی شهر افزوده می شود ( =0/211وb

 df1 =1و  F =24/575و.)R = 0/223 ، Sig = 0/000 >0/05
• فرضیه 5

همبســتگی بیــن دو متغیر ترافیک و شــلوغی شــهر و امنیــت اجتماعی مثبت و باالســت

( )R=0/235اما شــدت همبستگی ضعیف اســت ( .)2R =0/092یعنی این متغیر بیشتر تحت
تاثیر عوامل دیگر اســت تا ســاخت دانشگاه .جدول آنوا نشان می دهد که رابطه بین دو متغیر

معنادار اســت و فرض تحقیق در سطح  %95اطمینان تایید می شود .رگرسیون و ضریب خط

نشان می دهد که از روی تغییر در ترافیک و شلوغی شهر می توان تغییر در امنیت اجتماعی را
پیش بینی کرد .یعنی به ازای هر واحد تغییر در ترافیک و شــلوغی شــهر ،به اندازه عددثابت
ضربدر ضریب خط(  0/096از احســاس امنیت اجتماعی شهر کاسته می شود ( b= 0/096و

 df1 =2و  F =13/647و.)R = 0/235 ، Sig = 0/000 >0/ 05
• فرضیه 6

همبســتگی بیــن دو متغیر تغییر کاربری زمین های کشــاورزی و امنیــت اجتماعی مثبت و

نسبتا باالست ( ) R=0/202اما شدت همبستگی ضعیف است ( .)2R =0/092یعنی این متغیر

بیشــتر تحت تاثیر عوامل دیگر اســت تا ســاخت دانشــگاه .فرض تحقیق در سطح اطمینان

 %95تایید می شــود .از روی تغییر در کاربری زمین های کشــاورزی می توان میزان تغییر در
امنیــت اجتماعی را پیش بینی کرد .یعنی به ازای هــر واحد تغییر در تغییر کاربری زمین های

کشــاورزی ،به اندازه عدد ثابت ضربدر ضریب خط(  )0/141امنیت اجتماعی شــهر کاهش
می یابد ( b=0/141و  df1=1و  F=47/365و (R =0/202 , Sig = 0/000 >0/05

بررسی پیامدهای منفی دانشگاه ها و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی در استان همدان

تحت تاثیر عوامل دیگر اســت تا ساخت دانشگاه .جدول آنوا نشان می دهد که رابطه بین دو
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• فرضیه 7

همبستگی بین دو متغیر تغییر در انتظارات شغلی و امنیت اجتماعی مثبت است (.)R=0/100

شــدت همبستگی بسیار ضعیف است ( .)2R =0/010یعنی این متغیر بیشتر تحت تاثیر عوامل
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دیگر است تا ساخت دانشگاه .بر اساس یافته ی جدول آنوا رابطه بین دو متغیر معنادار است و

فرض تحقیق در ســطح  %95اطمینان تایید می شود .رگرســیون و ضریب خط نشان می دهد
که از روی تغییر در انتظارات شغلی جوانان می توان میزان تغییر در احساس امنیت اجتماعی

را پیش بینی کرد .یعنی با هر واحد تغییر در افزایش انتظارات شــغلی جوانان تحصیلکرده ،به
اندازه عدد ثابت و ضریب خط ( )0/046به ناامنی شــهر افزوده و از امنیت اجتماعی کاســته

می شود ( b=0/046و df1 =1و  F =10/814و .)R =0/100 ،Sig = 0/029 >0/ 05
جدول  :5رگرسیون و همبستگی بین متغیرهای پیامدهای منفی ناشی از
ساخت دانشگاه ها با ناامنی اجتماعی

ردیف

1
2
3
4
5
6
7

مدل
یک متغیره

R

تغییرات
فرهنگی
نامطلوب
ناهنجاریهای
0/648
اجتماعی
آلودگی محیط
0/204
زیست
نظارت پلیس 0/223
0/360

R

2

Adj
2
R

F

 Bثابت

 bخط

1

0/000

1/395

0/114

83/560

1/203

1

0/000

-0/693

0/152

20/641

1/044

تایید

20/358 0/040 0/042

1

0/000

2/133

1/324

26/946

1/324

تایید

24/575 0/048 0/055

1

0/000

2/385

0/211

32/249

1/312

تایید

13/647 0/051 0/055

2

0/000

2/743

0/096

17/846

1/308

تایید

47/365 0/090 0/092

1

0/000

1/695

0/141

59/407

1/254

تایید

4/769

1

0/029

2/815

0/046

6/520

1/367

تایید

49/651 0/421 0/429 0/655

7

0/000

0/419 0/420

0/008 0/010

339

-0/729
x1
x2
کل

چند متغیره

رگرسیون باقیمانده

تایید

افزایش شلوغی 0/235
تغییر کاربری
0/303
زمین
تغییرانتظارات
100
شغلی و...

69/481 0/127 0/129

df1

sig

ضریب

میانگین مجذورات

نتیجه

x3
x4
x5
x6
X7

0/017
0/153
-0/032
=0/039
0/015
-0/019
-0/012

9/876

0/980

تایید

با اســتناد به جــدول  5و ضریب اهمیت بتــا ،تغییرات فرهنگی نامطلوب بــا بتای ،1/295

ناهنجاریهــای اجتماعــی با بتای  ،-0/692آلودگی محیط زیســت با بتــای  ،2/123افزایش
شــلوغی با بتای  ، 2/743نظــارت پلیس با بتای  ، 2/385تغییر کاربــری زمین با بتای ،1/695
ناامنی اجتماعی تبیین می کنند.
• فرضیه 8

در این مرحله  7متغیر با روش اینتر در آزمون رگرســیون چندگانه وارد شــدند و نتایج به

شرح زیر به دست آمد.

همبستگی بین متغیر های پیامد منفی دانشگاه ها و امنیت اجتماعی مثبت و بسیار شدید است

(  .) R=0/655شدت همبستگی بسیار قوی است ( .)2R =0/429همانطور که جدول آنوا نشان

می دهد ،رابطه بین پیامدهای منفی ناشی از ساخت دانشگاه ها و امنیت اجتماعی معنادار است
و فرض تحقیق در ســطح  %95اطمینان تایید می شود .رگرسیون و ضریب خط نشان می دهد

کــه از روی تغییر در میزان اثرات منفی دانشــگاه ها ،می توان میزان تغییردر احســاس امنیت
اجتماعــی را پیش بینی کرد .یعنی به ازای هر واحد تغییر در هریک از متغیرهای هفتگانه ،به
اندازه جمع جبری عدد ثابت ضربدر ضریب خط های متغیرها ،از امنیت اجتماعی شهر کاسته

می شود ( df1 = 7و  F = 7/058و .)R=0/655 ،Sig = 0/000 > 0/05

یافته های رگرســیون چندگانه در جدول  5نشان می دهد که این  7متغیر مستقل  43درصد

از واریانــس احســاس ناامنی اجتماعی را تبیین می کنند و  57درصــد باقی مانده را متغیرهای

خارج از مدل تبیین می کنند.

نتایج رگرسیون چندگانه این گونه تحلیل می شود که با افزایش تغییرات فرهنگی نامطلوب

و ناهنجاری های اجتماعی ،آلودگی محیط زیســت ،تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تغییر

انتظارات شــغلی تحصیلکرده ها و ناامیدی آنها نســبت به آینده ی شــغلی که ناشی از داشتن
مدرک و نبود شــغل ،از امنیت اجتماعی کاســته می شــود .همچنین با افزایش نظارت نیروی
انتظامی و پوشــش دادن ســطح شــهر و جاده های منتهی به شــهر بر امنیت اجتماعی افزوده

می شود.

معادله خط رگرسیون چندگانه پیامدهای منفی:

Ŷ = a +Σ bіxі

بررسی پیامدهای منفی دانشگاه ها و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی در استان همدان

تغییرانتظارات شــغلی با بتای  2/815واریانس پیامدهای منفی دانشگاه ها را در ایجاد احساس
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بر اساس یافته های جدول  5معادله خط رگرسیون چند گانه به شرح زیر می باشد.
)Ŷ=-0/729+ (0/017 × x1) +) 0/152 × x2)+ (-/032 × x3) -(0/039 × x4) +(-/015 × x5
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) +(0/019 × x6) +( 0/012 × x7

معادلــه خط رگرســیون چند گانه نشــان می دهــد که به انــدازه جمع جبری عــدد ثابت

( )-0/729=aو ضریب خطها ( )bіضرب در اندازه متغیرهای مستقل ( = xіتغییرات فرهنگی

نامطلــوب  +ناهنجاری های اجتماعی  +آلودگی محیط زیســت -نظارت پلیس  +شــلوغی
و تراکــم جمعیت  +تغییر کاربری زمین +تغییرانتظارات شــغلی و ناامیدی ) احســاس امنیت
اجتماعی کاهش می یابد .یعنی با اضافه شدن هر واحد به هریک از متغیرها ،به اندازه ی جمع

جبری کل متغیرها از امنیت اجتماعی کاســته می شود .بنابراین از روی افزایش هر نوع تغییر
نامطلوب ،ناهنجاری و آلودگی و ...ناشــی از ســاخت دانشــگاه ها می توان کاهش احساس
امنیت اجتماعی را در شهرها پیش بینی کرد.
نتیجه گیری و بحث

1

براســاس یافته های جدول شــماره  %49/62 ،4ســاخته شــدن دانشــگاه ها را در تغییرات

فرهنگی نامطلوب و  %40/17ســاخته شــدن دانشــگاه در شــهررا در افزایش ناهنجاری های

اجتماعی %75/1 .ساخته شــدن دانشــگاه ها در شــهررا در افزايش تراكم جمعيت و شلوغي

شـ�هر %37 ،ساخته شدن دانشــگاه در شهر را در آلودگی و زشتی ســیمای شهر در برخی از
نواحی شــهر %49/6 ،ســاخته شدن دانشگاه ها در شــهر را در افزایش نظارت نیروی انتظامی

در ســطح شــهر و جاده های منتهی به شــهر و  %34/3ساخته شدن دانشــگاه ها در شهررا در
تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي و  %59ساخته شدن دانشگاه ها را در تغییرانتظارات شغلی
جوانان تحصیلکرده و عدم امید آنها نسبت به آینده شغلی شان موثر دانسته اند.

در کل  49/25درصد اذعان کرده اند که ساخته شــدن دانشگاه های آزاد ،پیام نور ،علمی-

کاربردی و دولتی موجب افزایش پیامدهای منفی در شهرشــان شــده و  27/69درصد نظری

درحد مخالف و کام ً
ال مخالف داشته اند.

نتایــج رگرســیون چندگانه نشــان داد که امنیــت اجتماعــی در رابطه بــا پیامدهای منفی

دانشگاه ها در شهرها کاهش یافته است و فرضیه های تحقیق تایید شده اند .در کل همبستگی
1- Result & Discussion

بیــن متغیرهای پیامدهای منفی دانشــگاه ها شــامل متغیرهــای تغییرات فرهنگــی نامطلوب،

ناهنجاری های اجتماعی ،آلودگی محیط زیســت ،تغییر کاربری زمین ،شلوغی شهر و تغییر
انتظارات شغلی با کاهش احساس امنیت اجتماعی مستقیم و معنادار و بسیار شدید است.

بــا افزایش ناامنی ،نظارت اجتماعي نيروي انتظامي نیز افزايش مي يابد تا نظم و انســجام را

در جامعه حفظ و با ايجاد امنيت اجتماعي ،فرصت زندگي در ســايه آرامش و آسايش براي
شهروندان فراهم شود.

نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق خواجه گيرو آقاجاني و مدني ( )1388که تأســيس دانشگاه

و ورود دانشــجويان را در ایجاد تغييرات فرهنگي و اجتماعي و پیدایش آفت هايی در سطح

شهر موثر می دانست و همچنین نتایج تحقیق عطارزاده ( 47 :1384و  )80مرتبط با ناکارآمدی
دانشگاه در روند پیشرفت علمی -فرهنگی کشور ،همسو است و آنها را تایید می کند.

همچنین نتایج حاصل از پیامدهای منفی دانشگاه ها و کاهش احساس امنیت اجتماعی تایید

کننده نتایج تحقیقاتی است که رابطه بین آسیب ها وانحرافات اجتماعی را با کاهش احساس

امنیت اجتماعی سنجیده اند .مانند نایبی و همکاران ( ،)1392صارمی ( ،)1389صادقی فسایی

و میرحســینی ( ،)1388ســراج زاده و گیالنی ( ،)1389رفیع پور ( ،)1384رضوی طوســی و

ســاعی ( ،)1390رجبی یــور( ،)1384چلبی ( ،)1381جعفری و همــکاران( ،)1391ترابی و
گودرزی ( ،)1383بیات ( ،)1388پوريان( ،)1389محسنی تبریزی ( ،)1391گروسی (.)1386

تحقیقــات زیادی به بررســی امنیت اجتماعی ،ناامنی آهســته و احســاس امنیت اجتماعی

پرداخته اند .کمتر تحقیقی به پیامدهای منفی احتمالی ناشــی از ســاخت دانشــگاه ها پرداخته
اســت و جای این گونه تحقیقات در خزانه علمی خالی اســت و پیشــینه تجربی در این زمینه

ضعیف اســت .لذا انجام ایــن پژوهش گامی در جهت رفع این نارســایی و پر کردن خالء

اســت .همچنین از مزایای دیگر این پژوهش گشودن نگاه جدید و نوآورانه برای محققین و
مســئولین به تاسیس دانشگاه ها در شهرها است که نباید از پیامدهای منفی آنها هرچند ناچیز

غفلت ورزند.

بررسی پیامدهای منفی دانشگاه ها و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی در استان همدان

(.)R =0/655 , Sig = 0/000 >0/05
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پیشنهاد

1

با رویکرد پدیدار شــناختی این نتیجه به دســت آمد که ســاخت دانشگاه ها در شهرها ،نه
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تنها پیامدهای مثبت در بر دارد بلکه اثرات منفی و مشکالتی را برای شهروندان ایجاد می کند
که بعد ذهنی امنیت اجتماعی را تهدید می نماید .همچنین مســئولیت نیروی انتظامی را برای

ایجاد انضباط اجتماعی و انســجام ملی می افزاید .ســاخت دانشــگاه ها موجب شده تا نیروی
انتظامی در حوزه های مختلفی که دارد میزان نظارتش افزایش یابد تا امکان ســاماندهی نظم

و انســجام در جامعه و تســریع در کارها فراهم شــود و امنیت اجتماعی تامین و حفظ گردد.
بنابراین پیشنهاد می گردد به حوزه های مختلف این ارگان و تقویت آن و تامین اعتبارات الزم

در جهت تسریع در انجام وظایف خطیرشان توجه شود.

اکنون که عصر اطالعات اســت و ســاخت دانشگاه ها در شــهرها الزامي است و همچنين

ارتباطــات و وجود روابط فرامرزی و بدون دیوار جامعــه خطر را ایجاد کرده و امنیت آحاد
جامعــه را تهدید می کند ،ضرورت ایجاب می نماید ،برای ایجاد نشــاط و امنیت در جامعه،

دولتمردان برای بهینه سازی دانشگاه ها و حفظ حریم آن از هر نوع آلودگی و نابهنجاری از
هیچ کوششی دریغ نورزند و ایجاد احساس امنیت را برای شهروندان همچون نیازهای اساسی
آنها (خوراک ،پوشاک و مسکن) جدی بگیرند.

بنابراین با نظارت به فعالیت های فرهنگی و حراســتی دانشــگاه ها از یک سو و آمد و شد

دانشجویان و کنترل نامحســوس رفتارهای اخالقی ،اجتماعی و فرهنگی آنها از سوی دیگر،
می تواند بســیاری از معضالت رفتاری و اجتماعی ناشــی از وجود دانشگاه ها بر علیه امنیت

شــهرها را بکاهد .برای رســیدن به این هدف مهم ،تعامل انســانی و دوســتانه بین مســئولین
دانشــگاهها و مســئولین امنیتی استان ها ضروری است .دانشــگاه مقر فرهنگ سازی است و

اگر در کارکردهای آن اختالل ایجاد شود ،کل جامعه آسیب می بیند .به همین دلیل هر نوع
آسیب اجتماعی منتج از دانشگاه ها ،هرقدر ناچیزهم باشد ،می تواند جامعه را با بحران اخالقی

و رفتاری مواجه ســازد .بنابراین توصیه می گردد که از پیامدهای منفی دانشگاهها هر قدر هم
اندک باشــند ،نباید به راحتی گذشــت .زیرا یک ناهنجاری بسیار ضعیف منتج از دانشگاه،

می تواند اثرات جبران ناپذیری در روند فرهنگ سازی جامعه بر جای گذارد.

به محققان توصیه می گردد که این تحقیق را در ســطح ملی انجام دهند تا نیمرخ روشنتری
1- Recommendations

از موضوع به دست آید و پیشینه بیشتری به جامعه علمی ارائه گردد .همچنین از رویکردهای

کیفی استفاده نمایند .مانند با مردم بودن و استفاده از روش های پدیدار شناختی و گفتمان ها

که می تواند حقایقی را آشــکار ســازد تا قدرت مهار ناهنجاری ها را برای مســئولین جامعه
دانشــگاهها هم می توانند اثرات منفی داشــته باشند اما با اســتفاده از رویکرد پدیدار شناختی
مشــخص گردید که این مراک ِز فرهنگ ســازی ،گاهی خود می توانند مخل امنیت جامعه نیز

باشــند که با تجدید نظر در بر نامه ها و سیاســت گذاری های آن می توان تا حدود زیادی در
حل این معضالت موفق شد.

بررسی پیامدهای منفی دانشگاه ها و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی در استان همدان

هموار تر ســازد .در روشــهای طبیعت گرایانه ،در برخوردهای اولیه کســی بــاور ندارد که
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منابع و مآخذ:
 -آبر کرومبی ،نیکالس ( ،)۱۳۶۷فرهنگ جامعهشناسی ،ترجمه حسن پویان ،تهران :انتشارات چاپخش.
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 افتخــاری ،اصغر ( ،)1388ســاختار امنیت اجتماعــی ،مطالعه موردی جمهوری اســامی ایران ،فصلنامهمطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  9 ،18جدید،ص .11-42
 افتخــاری ،اصغر ( ،)1382ســاختار اجتماعی امنیــت ،مطالعه موردی جمهوری اســامی ایران ،فصلنامهمطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  9 ،18جدید ،صص.42-11
 افتخاری ،اصغر ( ،)1382ساختار اجتماعی امنیت مطالعه موردی جمهوری اسالمی ایران ،مجموع مقاالتهمایش امنیت اجتماعی ،انتشارات گلپونه ،جلد اول.
 بوزان ،باری ( ،)1378مردم ،دولت ها و هراس ،ترجمه پژوهشــکده مطالعات راهبردی ،تهران :انتشاراتمطالعات راهبردی.
 بیات  ،بهرام (« ،)1388تبیین جامعه شــنتاختی احســاس امنیت در بین شهروندان تهرانی (با تاکید بر نقشپرداخت رســانه ای و سرمایه اجتماعی)» ،نامه علوم اجتماعی ،دوره شانزدهم ،تهران :دانشگاه تهران ،ش ،35
صص .135 -115
 بیرو ،آلن ( ،)۱۳۷۰فرهنگ علوم اجتماعی ،چ دوم ،ترجمه باقر ساروخانی ،تهران :نشر کیهان. پوريــان ،عزت ا« ،)1389( ...مطبوعات ،جرائم اجتماعي و احســاس امنيت و آگاهي» ،فصلنامه مطالعاتامنيت اجتماعي ،شماره .164-175 :13
 ترابي ،يوسف؛ ياوري ،اميرحسين؛ يعقوبي ،پرويز (« )1386ارزيابي عملكرد مبارزه با اراذل واوباش طرحارتقاى امنيت اجتماعى ازديدگاه مردم شهرستان كرج» ،فصلنامه مطالعات مديريت انتظامي /سال دوم ،شمارة
چهارم ،زمستان.480-488 ،
 ترابی ،یوســف؛ گودرزی ،آیــت ( ،)1383ارزش ها و امنیت اجتماعی ،فصلنامه دانش انتظامی ،شــمارهدوم ،صص .31-46
 تنهایی ،ا.ح ( ،)1379درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناســی ،چاپ چهارم ،انتشــارت نی نگار،نشر مرندیز.
 جعفــری ،محمد؛ میرو قشــاق ،فریق ،عمرانی نژاد ،فاطمه؛ جعفری ،نســرین (  ،)1391بررســی عواملاجتماعــی موثر بر ســختگیری افکار عمومی در برابر جرائم با تاکید بر احســاس امنیــت اجتماعی ،فصلنامه
مطالعات امنیت اجتماعی (علمی – پژوهشی نمایه شده در جهان اسالم) ،ش . 55-78 : 31
 چلبی ،مسعود ( ،)1381جامعه شناسی نظم ،نشر نی. خواجه گير ،عليرضا؛ آقاجاني ،مجتبی؛ مدنی(« )1388بررســي نقش و تأثير دانشــگاه آزاد اسالمي واحدمباركه بر روند تحوالت در ســاختار اجتماعي ،اقتصادي اين شــهر» به نقل از سيمين منصوري بروجني ،علي
جوانبخت ( ،)1388مجموعه مقاالت هشــتمين همايش از سلسله همايش های منطقه ای چشم انداز جمهوری

اسالمی ايران در افق  ،1404دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجن.9 :
 درویشــی ،فرنگیس؛ خرمایی ،فرهاد؛ ضیایی ،سهیال (« ،)1389بررسی تاثیرتاسیس دانشگاه آزاد اسالمیبر توســعه اقتصادی زندگی زنان از دیدگاه زنان شــهر کازرون» ،به نقل از سالح ورزی ،ثریا ( ،)1390سایت
 دالور ،علــی ( ،)1384ســاخت و هنجاریابی شــاخص های احســاس امنیت در تهــران ،مرکز تحقیقاتکاربردی طرح و برنامه ناجا.
 رادان ،احمد ( ،)1392ســنجش احســاس امنیت شــهروندان تهرانی و تعیین رابطه آن با اعتماد عمومی وسرمایه اجتماعی ،فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،35صص 83-106
 ربانی ،علی؛ قاســمی ،وحید ( ،)1386رابطه احســاس امنیت اجتماعی و نگرش مذهبی ،مجله پژوهشــیدانشگاه اصفهان ،جلد  ،25ش .1-18 ، 4
 رجبی یور ،محمود ( ،)1384درآمدی بر عوامل موثر بر احســاس امنیت ،کنکاشی بر جنبه های مختلفامنیت عمومی و پلیس ،مجموعه مقاالت  ،2معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی.
 رضوی طوسی ،سید مجتبی؛ ساعی ،محمد حسین ( ،)1390احساس ناامنی اجتماعی شهروندان تهرانی باتمرکز بر انتشار اخبار حوادث خشونت بار یک سال اخیر فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگ ارتباطات
دوره  ،12ش .127-83 : 48
 رفیع پور ،فرامرز ( ،)1384توسعه و تضاد ،تهران :شرکت سهامی انتشار. رفیع پور ،فرامرز ( ،)1375جامعه ،احساس -موسیقی ،تهران ،شرکت سهامی انتشار. رنجبر زاده ،فرزانه؛ اکبریان ،محمدمهدی (« ،)90/3/10بررسی پیامدهای تاسیس دانشگاه آزاد اسالمی درامور آموزشــی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی زنان شهرستان بم» ،دبیرخانه شورای منطقه هفت دانشگاه آزاد
اسالمی،چکیده مقاالت واحد بم ،واحد خبر دانشگاه.
 ستوده ،هدایت اله ( ،)1388آسیب شناسی اجتماعی ،تهران :انتشارات آوای نور. ســراج زاده ،حسین؛ گیالنی ،اشرف ( ،) 1389بی ســازمانی اجتماعی و ترس از جرم ،مطالعه مقایسه ایمناطق  3و  12تهران :فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال دهم ،شماره .34
 سالحورزی ،ثریا (« ،)1390بررسی پیامدهای اقتصادی تاسیس دانشگاه آزاد اسالمی بر اشتغال زنان شهرخرم آباد» ،به نقل از سایت انسان و فرهنگ ( )90/7/9و چاپ شده در همایش زن و اهداف توسعه هزاره.
 ســیدزاده ی ثانی ،ســید مهدی ( ،)1387ترس از بــزه دیدگی مکرر ،مجموع مقاالت نخســتین همایشپیشگیری از جرم و بزه دیدگی ،تهران :دفتر دفتر نحقیقات کاربردی پلیس ناجا.339-369 :
 صادقی فســایی ،سهیال؛ میرحسینی ،زهرا ( ،)1388بررســی عوامل اجتماعی موثر بر ترس از جرم در بینزنان شهر تهران ،نامه علوم اجتماعی ،تهران :دانشگاه تهران ،شماره .125-152 : 36
 -صارمی ،حمیدرضا ( ،)1389تحلیل نقش مسائل اجتماعی در ناامنی شهرها از دیدگاه اسالم ،نشریه هویت

بررسی پیامدهای منفی دانشگاه ها و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی در استان همدان

انسان و فرهنگ (.)90/7/9
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شهر -سال چهارم ،ش  ،6بهار و تابستان .107 -89
 -مركز آمار ايران ،)1387( ،سالنامه آمار كشور ،دفتر روابط عمومي مركز آمار ايران.
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 عطارزاده ،مجتبی(  ،)1384ناکارآمدی دانشگاه در روند پیشرفت علمی -فرهنگی کشور ،نشریه دانشگاهایالم،سال نهم ،شماره  25و  :26صص . 47-80
 علیخــواه  ،فردیــن؛ نجیبی ربیعی ،مریــم ( ،)1385زنان و ترس از جرم در فضای شــهری ،فصلنامه رفاهاجتماعی ،تهران :دانشگاه علوم بهزیستی ،شماره .109 -132 : 22
 عنایت ،حلیمه و دیگران ( ،)1391رابطه اعتماد اجتماعی و احســاس امنیت در جوانان  15-29ساله شیرازو یاسوج ،فصلنامه جامعه شناسی کاربردیری ،شماره  ،45صص. 81-104
 غفــاری ،غالمرضا ( ،)1387ســرمایه اجتماعی و پیشــگیری از جرم ،مجموعه مقالت نخســتین همایشپیشگیری از جرم با رویکرد جامعه شناختی ،تهران :دفتر تحقیقات کاربردی پلیس ناجا.263 -289 :
 عنبری ،موســی؛ فیروزجائیان ،علی اصغر ( « ،)1388مشارکت امنیتی و انتظام مشارکتی بررسی تجارب وزمینه های مشارکت مردمی در تامین نظم و امنیت» ،فصلنامه نظم و امنیت انتظامی -علمی -ترویجی ،سازمان
تحقیقات و مطالعات ناجا ،سال دوم ،شماره . 59-95 : 2
 فياض بخش ،حسين؛ قلتاش ،عباس (« ،)1388بررسي نقش دانشگاه آزاد اسالمي در توسعه ي پايدار استانكهگيلويه و بويراحمد از ديدگاه اســاتيد دانشــگاه و مديران ارشد» ،به نقل از سيمين منصوري بروجني ،علي
جوانبخت ( ،)1388مجموعه مقاالت هشــتمين همايش از سلسله همايش های منطقه ای چشم انداز جمهوری
اسالمی ايران در افق  ،1404دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجن.8:
 فیوضات ،یحیی ( ،)1382نقش دانشگاه در توسعه ملی و سه مقاله ديگر ،تهران :ارسباران. کالنتری ،خلیل ( ،)1391مدل های کمی در برنامه ریزی (منطقه ای ،شهری ،روستایی) ،چاپ اول،،تهران:فرهنگ صبا.
 کوئن ،بروس( ،)1386مبانی جامعهشناسی ،ترجمه دکتر توسلی و دکتر فاضل ،تهران :انتشارات سمت. گروســی ،ســعیده ( ،)1386بررســی رابطه اعتماد اجتماعی و واحســاس امنیت در بین شهروندان کشور(مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جیرفت) ،فصلنامه دانش انتظامی ،سال نهم ،شماره دوم.
 ماندل ،رابرت (« ،)1381چهره متغیر امنیت ملی» ،پژوهشکده مطالعات راهبردی. متولي ،صدرالدين؛ چرم زاده ،جاســم (« ،)1390بررسي نقش دانشــگاه ها و موسسات آموزش عالي درتوسعه شهري (مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل) ،نخستين همايش ملي آرمان شهر ايران به نقل
از سایت مرجع دانش.
 محسنی ،منوچهر ( ،)1380جامعه شناسی جامعه اطالعاتی ،چاپ اول ،نشر دیدار. محسنی تبریزی ،علیرضا ( ،)1391وندالیسم،تهران :انتشارات آن. -مــک کین الی ،آردی؛ لیتل ،آر ( ،)1380امنیــت جهانی؛ رویکردها و نظریه ها ،ترجمه اصغر افتخاری،

تهران :انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.46 :
 موحدی ،محمد مهدی؛ معتمدی ،مجید؛ موحدی ،مســعود (« ،)1388بررســی پیامدهای تاسیس دانشگاهآزاد اســامی در امــور فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی (مطالعه موردی ،بانوان شهرســتان فیروزکوه) ،فصلنامه
 مــوذن جامی ،محمد هــادی ( ،)1384مقدمه ای بر امنیت و مولفه های آن ،مجموعــه مقاله های امنیت وپلیس،چاپ اول ،جلد دوم ،دانشگاه علوم انتظامی.
 منصوري بروجني ،ســيمين؛ جوانبخت ،علی ( « ،)1388بررسي نقش دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجندر ارتقاي ميزان مشــاركت هاي اجتماعي شهرســتان بروجن» مجموعه مقاالت هشــتمين همايش از سلســله
همايش های منطقه ای چشم انداز جمهوری اسالمی ايران در افق  ،،1404دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجن:
.1-24
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