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چکیده
مقولــه امنیــت در رابطــه بــا انســان و جامعــه ،از ابتــدای خلقــت مطــرح بــوده و گذشــت زمــان بــر اهمیــت آن

افــزوده اســت؛ بــه گونــه ای كــه امــروزه به عنــوان یكــی از شــاخص های اصلــی توســعه و پیش نیــاز هرگونــه توســعه

اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و سیاســی محســوب می شــود .آگاهــی از میــزان احســاس امنیــت افــراد یــک جامعــه
کــه جنبــه ذهنــی و ادراکــی امنیــت می باشــد ،نقــش مؤثــری در شــناخت چالش هــا و راهکارهــای توســعه آن جامعــه

داشــته و در جهــت تقویــت زیرســاخت های آن عمــل می نمایــد .لــذا پژوهــش حاضــر بــه دنبــال شــناخت میــزان
احســاس امنیــت اجتماعــی و عوامــل اجتماعــی مرتبــط بــر آن را در بیــن مغــازه داران شــهر تهــران می باشــد.

روش مورداســتفاده پیمایــش بــوده و داده هــا بــا تکنیــک پرسشــنامه و بــا اســتفاده از شــیوه نمونه گیــری خوشــه ای

متناســب از  384نفــر از مغــازه داران شــهر تهــران گردآوری شــده اســت .اعتبــار تکنیــک گــردآوری داده از نــوع

محتوایــی بــوده و پایایــی آن از روش میــزان آلفــای کرونبــاخ ســنجیده شــده اســت کــه از وضعیــت مطلوبــی برخــوردار
بــوده اســت.

یافته هــای تحقیــق نشــان می دهــد میــزان احســاس امنیــت مغــازه داران در حــد متوســطی اســت .همچنیــن نتایــج

نشــان داد  کــه میــزان اســتفاده از رســانه های جمعــی ،رضایــت از زندگــی ،دینــداری ،هویــت ملــی و اعتمــاد اجتماعــی

دارای رابطــه مثبــت و معنــادار بــا میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی افــراد بــوده اســت ،درحالی کــه ایــن میــزان بــا
متغیرهــای جنــس و وضعیــت تأهــل رابطــه معنــاداری نداشــته اســت .نتایــج رگرســیون چندگانــه از نقــش معنــادار چهــار

متغیــر هویــت ملــی ،میــزان اســتفاده از رســانه های جمعــی ،دینــداری و اعتمــاد اجتماعــی در میــزان احســاس امنیــت
اجتماعــی حمایــت می کنــد کــه در ایــن میــان اعتمــاد اجتماعــی بیشــترین نقــش را در تبییــن متغیــر احســاس امنیــت

اجتماعــی ایفــا می نمایــد .همچنیــن متغیرهــای واردشــده در معادلــه توانســته اند  34درصــد از واریانــس متغیــر وابســته
را تبییــن نماینــد.

کلید واژه ها :احساس امنیت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،دینداری ،بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی ،مغازه داران.

 .1دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد علوم و تحقیقات ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان .تهران .ایران -نویسنده مسئول.
S.jahanbakhsh68@gmail.com
s

 .2کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه یزد.
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مقدمه و بیان مسئله
یکــی از مفاهیــم بااهمیــت ،پیچیــده و جدیــد در دنیــای امــروز و در بســیاری از مباحــث
سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی موضــوع و مفهــوم امنیــت اســت .امنیــت از نیازهــا و
ضرورت هــای پایــه ای فــرد و جامعــه تلقــی می شــود کــه فقــدان یــا اختــال در آن،
پیامدهــا و بازتاب هــای نگران کننــده و خطرناکــی بــه دنبــال دارد؛ به طوری کــه ،انســان
مدنــی بــرای زندگــی در جمــع و دســتیابی بــه مراحــل بــاالی رشــد ،نیازمنــد امنیــت و
آرامــش خاطــر اســت ؛ کــه بــا افزایــش جرائــم و انحرافــات اجتماعــی ،زمینه هــای ناامنــی
و شــکل گیری کــج روی در ســطح جامعــه بیشــترین دلهــره ایجــاد می شــود(نادری
و همــکاران .)1389 ،ازایــن رو ،امنیــت اجتماعــی بــرای آحــاد جامعــه از بســیاری از
موضوعــات دیگــری کــه ممکــن اســت مهــم تلقــی شــود ،ضروری تــر اســت.
برایــن اســاس به مــوازات گســترش اجتماعــات و پیچیده تــر شــدن روابــط و تعامــات
اجتماعــى ،موجــود بشــرى وارد روابــط گوناگونــى شــد كــه ایــن روابــط ،عرصه هــاى
زندگــى را تحــت عناویــن اجتماعــى ،اقتصــادى ،سیاســى ،فرهنگــى و ...از هــم متمایــز
كردنــد و امنیــت او را تحت الشــعاع قــرار دادنــد .بشــری كــه بــراى تأمیــن امنیــت و فــرار
از ناامنــى ،جامعــه را تشــكیل داده بــود ،بــه زودی دریافــت كــه ایــن بــار امنیــت او نــه
تنهــا از ســوى طبیعــت و عوامــل طبیعــى ،بلكــه از ســوى انســان ها و عوامــل گوناگــون
اجتماعــى ،اقتصــادى و سیاســى نیــز تهدیــد مى شــود .بدیــن ترتیــب ،دغدغــه ی همیشــگى
او بــراى تأمیــن امنیــت در مقولــه اى جدیــد ،بــا عنــوان احســاس امنیــت اجتماعــى ظهــور
نمود(ذاکری هامانــه؛ .)1390
درواقــع ،احســاس امنیــت ،درون امنیــت ایجــاد می شــود و اســتقرار می یابــد و
ارتقــا و افزایــش احســاس امنیــت موکــول بــه ارتقــای پایــداری امنیــت اســت .بنابرایــن
احســاس امنیــت در بســتر امنیــت شــکل می گیــرد وحاصــل کارآمــدی نظــام اجتماعــی
تلقــی می گــردد .احســاس امنیــت برآمــده از تعــادل میــان مجموعــه متغیرهایــی اســت
کــه جامعــه را در فضــای اجتماعــی مســاعدی قرارمی دهــد کــه مردمــان احســاس
امنیــت داشــته باشند(قاســمی و محمــدی .)1392 ،برایــن اســاس اگرچــه احســاس امنیــت
یــک تولیــد اجتماعــی اســت کــه نهادهــای اجتماعــی و ارکان جامعــه از جملــه مــردم،
حاکمیــت و پلیــس در تولیــد ،تقویــت و ارتقــای آن نقــش کلیــدی و الینفــک دارنــد،
ولــی خــود فــرد و ویژگی هــای اجتماعــی و شــخصیتی او هــم در ایجــاد ایــن احســاس
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ســهیم هستند(شــایگان و رســتمی .)1390 ،لــذا از آنجایــی كــه وجــود امنیــت در ســطح
عیــن و ذهــن ،موضوعــات ،نتایــج و كاركردهــای مهمــی در ســطح فــردی و اجتماعــی
بــه بــار مــی آورد ،نبــود و فقــدان آن نیــز مضراتــی را از خــود بــر جــای می گــذارد .اگــر
احســاس امنیــت در جامعــه ای وجــود نداشــته باشــد؛ حتــی می تــوان ادعــا كــرد كــه
اجتماعــی شــكل نمی گیرد(انتظــاری و همــکاران .)1394 ،ایــن در حالــی اســت کــه نیــاز
بــه امنیــت در همــة جوامــع و كشــورها از ارزش بســیار باالیــی برخــوردار اســت و فقــدان
امنیــت و آرامــش در یــك جامعــه ،موجــب نارضایتــی مــردم و بــروز تعارضاتــی میــان
ملــت و دولــت می شــود ،زیــرا وجــود ناامنــی و بحران هــای اجتماعــی ،نشــانة ضعــف
دولــت و ناتوانــی در بــرآورده كــردن اساســی ترین نیــاز مــردم محســوب می شــود.
بنابرایــن امنیــت بــرای كلیــه نظام هــای سیاســی و مــردم ،صرفنظــر از ســطح توســعه
اقتصــادی و اجتماعــی و نــوع ایدئولــوژی ،مهمتریــن و بــا اولویت تریــن مســأله بــه شــمار
می آید(احمــدی و همــکاران.)1393 ،
از طرفــی بررســی های انجــام گرفتــه در کشــورهای مختلــف بیانگــر ایــن اســت کــه
عمومــا احســاس امنیــت بیــن اکثــر شــهروندان در اکثــر نقــاط دنیــا بــه نســبت وجــود
امنیــت ،پایین تــر اســت ایــن نســبت در ایــران در مقایســه بــا کشــورهای انگلیــس و
اســترالیا بــا توجــه بــه میــزان وجــود امنیــت بســیار پاییــن اســت .بــه عنــوان نمونــه در ایــران
نــرخ ســرقت منــزل بــه ازای هــر  1000منــزل  ،5در انگلیــس بــه ازای هــر  1000منــزل
 20نفــر و در اســترالیا بــه ازای هــر  1000منــزل  25اســت ،در حالــی کــه میــزان احســاس
امنیــت شــهروندان ایرانــی در مقایســه بــا ایــن دو کشــور رقــم پاییــن تــری را نشــان
می دهد(بنــی فاطمــه و ســلیمی .)1390 ،بنابرایــن احســاس امنیــت به عنــوان یــک متغیــر
اجتماعــی می توانــد تحــت تأثیــر عوامــل متعــدد اجتماعــی و فــردی قــرار گیــرد .ازجملــه
عواملــی کــه بــر احســاس امنیــت اجتماعــی در یــک جامعــه تأثیــر می گذارنــد ،می تــوان
بــه نابرابــری اجتماعــی ،میــزان ســرمایه اجتماعــی در دســترس ،مشــارکت ،پایبنــدی بــه
ارزش هــای مشــترک ،اعتمــاد اجتماعــی و عوامــل زمینــه ای مثــل جنســیت ،ســن ،نــوع
خانــواده و  ...اشــاره کرد(گروســی و همــکاران .)31 :1386 ،بنابرایــن افــراد جامعــه نیــز
بــر مبنــای شــرایط اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی در نظــام قشــربندی جامعــه قــرار
گرفته انــد .ایــن افــراد بــر مبنــای جایگاهشــان در نظــام قشــربندی اجتماعــی احســاس
امنیــت اجتماعــی متفاوتــی دارنــد .مغــازه داران به عنــوان قشــری کــه ســهم مهمــی را
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در فعالیت هــای اقتصــادی ،تجــاری و خدماتــی کشــور دارنــد ،دارای نگــرش خاصــی
نســبت بــه امنیــت هســتند ،کــه نیــاز بــه بررســی و مطالعــه دارد .ایــن گــروه به عنــوان یــک
قشــر در جامعــه به نوعــی درگیــر ابعــاد مختلــف احســاس امنیــت اجتماعــی می باشــند.
لــذا مطالعــه احساســات بــه علــت تأثیــری کــه بررفتــار گذاشــته اســت و ســمت و ســوی
آن را تعییــن می کنــد درعلــوم رفتــاری و برنامــه ریــزی و سیاســت گذاری هــا از اهمیــت
خــاص برخــوردار بــوده و جایــگاه ممتــازی رابــه خــود اختصــاص داده اســت بــر همیــن
اســاس ،شناســایى عوامــل مرتبــط بــا تأمیــن امنیــت اجتماعــى و احســاس ایمنــى آنــان از
پیش شــرط هاى اساســى در جهــت برنامه ریــزى بــراى ارتقــاى ســطح امنیــت اجتماعــى
ایــن قشــر بــه شــمار مــى رود و از نقــش باالیــى در برنامه ریزى هــاى راهبــردى دولت هــا
برخــوردار اســت .از دیگــر ســو بــا توجــه بــه بدیــع بــودن موضــوع احســاس امنیــت
اجتماعــی و عــدم اختصــاص تحقیقــات علمــی و تخصصــی بــه آن در بیــن مغــازه داران،
انجــام مطالعــه ای دقیــق و علمــی در ایــن زمینــه الزم می نمایــد .لــذا تحقیــق حاضــر بــه
همیــن منظــور و در پــى شناســایى عوامــل مرتبــط بااحســاس امنیــت اجتماعــى در میــان
ایــن قشــر صــورت گرفتــه اســت .و بــه دنبــال پاســخگویی بــه ســواالت زیــر اســت.
■■مغــازه داران بــه عنــوان یکــی از اقشــار جامعــه چــه درکــی از احســاس امنیــت در
جامعــه دارنــد؟
■■چه عواملی بر احساس امنیت مغازه داران به عنوان یک قشر اجتماعی موثرند؟
■■میــزان احســاس امنیــت در بیــن مغــازه داران بــه عنــوان یــک قشــر اجتماعــی بــه چــه
میزان اســت؟
پیشینه پژوهش
تحقیقــات انجام گرفتــه در بــاب احســاس امنیــت در ایــران بســیار بــوده ولــی بســیاری از
ابعــاد آن هــا هنــوز به روشــنی بیان نشــده اســت .بــا توجــه بــه بررســی های به عمل آمــده،
روشــن شــد کــه در ایــران بــه شــکل خــاص تحقیقــی در مــورد مغــازه داران در حــوزه
احســاس امنیــت اجتماعــی انجــام نشــده اســت .بنابرایــن در اینجــا بــه برخــی پیشــینه های
پژوهشــی در میــان ســایر اقشــار اجتماعــی پرداخته می شــود .باباخانــی ( )1389در بررســی
عوامــل مؤثــر بــر احســاس امنیــت بــا تأکیــد بــر نقــش پلیــس بــه ایــن نتیجــه می رســد كــه
میــزان امنیــت در هــر دو بعــد جانــی ( 28/94درصــد) و مالــی (45/39درصــد) پاییــن
اســت و دو متغیــر احســاس آنومــی و ســرمایه اجتماعــی طبــق نتایــج تحلیــل رگرســیون
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چندمتغیــره ،تأثیرگذارتریــن عوامــل بــر احســاس امنیــت می باشــند .نــادری و دیگــران
( )1389در بررســی رابطــه احســاس امنیــت اجتماعــی و ســرمایه اجتماعــی در شــهر
اردبیــل ،حاكــی از رابطــه معنــادار بیــن احســاس امنیــت اجتماعــی و جنســیت دارد؛نتایــج
آن هــا نشــان داد کــه زنــان بیش تــر احســاس ناامنــی می کننــد .در حالــی كــه ارتبــاط
احســاس امنیــت بــا مؤلفه هــای ســن ،تحصیــات ،وضعیــت تأهــل و درآمــد ماهیانــه
خانــواده معنــادار نیســت .هــم چنیــن بیــن ســرمایه اجتماعــی و ابعــاد آن بــا احســاس
امنیــت اجتماعــی رابطــه معنــادار و مســتقیمی موجــود اســت و از ایــن میــان اعتمــاد
اجتماعــی  13درصــد تغییــرات متغیــر احســاس امنیــت اجتماعــی را تبییــن می نمایــد.
ذاکری هامانــه( )1390پایان نامــه ای بــا موضــوع بررســی میــزان و عوامــل اجتماعــی مؤثــر
بــر احســاس امنیــت اجتماعــی شــهروندان شــهر یــزد انجــام داده اســت .نتایــج رگرســیون
چندگانــه از نقــش معنــادار ســه متغیــر رضایــت از زندگــی ،میــزان اســتفاده از رســانه های
جمعــی و ســرمایه ی اجتماعــی در میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی حمایــت می کنــد
کــه در ایــن میــان ســرمایه اجتماعــی بیشــترین نقــش را در تبییــن متغیــر احســاس امنیــت
اجتماعــی ایفــا می نمایــد.
صالــح( )2010در پژوهشــی بــا عنــوان گســترش مفهــوم امنیــت :هویــت و امنیــت
اجتماعــی انجــام داد وی معتقــد اســت کــه جامعــه حــس هویــت مشــترک را ارائــه
می دهــد و ایــن هویــت اعضــای جامعــه را قــادر می ســازد کــه خــود را مــا بنامــد و
موجــب می شــود کــه افــراد یکدیگــر را در ســطح اجتماعــی ،ملــی ،تمدنــی و دینــی
متعلــق بــه یکدیگــر بداننــد .به عبارت دیگــر امنیــت اجتماعــی در یــک جامعــه زمانــی
خدشــه دار می شــود کــه افــراد احســاس کننــد هویتشــان در معــرض خطــر و یــا نابــودی
اســت .نتایــج تحقیــق االوردیــان( )۲۰۱۴نیــز نشــان داد کــه رابطــه مســتقیمی بیــن پنــج
بعــد دینــداری و احســاس امنیــت اجتماعــی وجــود دارد .بــا ایــن اوصــاف ،افــراد مختلــف
بــا توجــه بــه تنــوع محیــط پیرامونــی ،بینــش متفاوتــی از مقولــه امنیــت داشــته و احســاس
امنیــت را بــا توجــه بــه نظــام اقتصــادی ،نظــام ســامت و تجربه هــای فــردی ناامنــی ،متغیــر
دانســته و دلهــره ی ناشــی از احســاس ناامنــی را بیشــتر از الیه هــای عینــی و واقعــی ناامنــی
و وقــوع جــرم ،در اذهــان دارند(لیندســتروم.)۱ :۲۰۰۸ ،
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مبانی نظری
تفســیر درســت یــا نادرســت افــراد و تجــارب آنــان از شــرایط اجتماعــی ،همــواره
احســاس امنیــت را در طیفــی كاذب یــا واقعــی قــرار می دهــد .گاهــی اوقــات ســاختارهای
اجتماعــی و انتظامــی جامعــه ،شــاخص های الزم امنیــت بیشــتری را در جامعــه نشــان
می دهــد ،امــا برداشــت افــراد از فضــای اجتماعــی یــا اطالعــات آنــان دربــارة دیگــران
ممكــن اســت آنــان را در مخمصــة روانــی احســاس نا امنــی قــرار دهــد .برخــی از
افــراد جامعــه نیــز بــه لحــاظ تأمیــن منافــع مــورد نظــر خویــش ،یــا پذیــرش خطرپذیــری
گوناگــون ،ناخواســته خــود را در معــرض احســاس ناامنــی قــرار می دهنــد ،كــه ایــن
وضــع منجــر بــه احســاس ناامنــی فــرد می شــود؛ لــذا احســاس ناامنــی افــراد تحــت تاثیــر
برداشــت غلــط از موقعیت هــای گوناگــون اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی
جامعــه قــرار دارد و آنــان را ناخواســته وارد یــك شــرایط ناگــوار بــا خطرپذیــری بیشــتر
می كنــد .از ایــن رو افــراد جامعــه براســاس نیازهــا ،عالیــق ،خواســته ها ،و توانمندی هــای
شــخصیتی و روانــی خــود در ایجــاد ،یــا از بیــن بــردن احســاس امنیت ســهمی اساســی
دارند(کالکــی و تاجــران.)1390،
بنابرایــن احســاس امنیــت ،موجــب اعتمــاد بــه نفــس شــهروندان می شــود و در نتیجــه
ایــن ســرمایه انســانی ،قــادر خواهــد بــود در توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و
سیاســی نقــش شایســته ای را ایفــا نمایــد .در همیــن حــال احســاس امنیــت در شــهروندان
موجــب اعتمــاد بــه کارگــزاران نظــام شــده و امــکان مشــارکت هــر چــه بیشــتر آنــان را
بــرای کمــک بــه ایجــاد امنیــت فراهــم خواهــد کــرد .متقاب ـ ً
ا کاهــش احســاس امنیــت
باعــث بی اعتمــادی ،رواج بدبینــی ،شــایعه و عــدم مشــارکت و همــکاری در برنامه هــای
اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی و امنیتــی کشــور شــده و ایــن رونــد بســتر مناســبی بــرای
آشــفتگی اجتماعــی و تهدیــد امنیــت داخلــی خواهــد شــد(دربان آســتانه و همــکاران،
 .)1392برایــن اســاس مکاتــب و افــراد زیــادی بــه موضــوع امنیــت و احســاس آن در
بیــن افــراد پرداخته انــد در ایــن قســمت بــرای غنــای بیشــتر کار مــا ســعی کــرده ایــم از
نظریاتــی بــرای تبییــن بیشــتر عوامــل موثــر بــر احســاس امنیــت مغــازه داران اســتفاده کنیــم
تــا بــا اســتفاده از ایــن نظــرات بتــوان قــدرت بیشــتری بــه کار دارد و ایــن عوامــل را پیــدا
کــرد تــا دولتمــردان بتواننــد در سیاســتگذاری های خــود بــرای ایــن قشــر موفــق گردنــد.
امــروزه مکتــب کپنهــاگ به عنــوان یکــی از مراجــع مطالعــات امنیــت اجتماعــی در
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ســطح جهــان شناخته شــده اســت .ایــن مکتــب بــا متفکرانــی نظیــر بــاری بــوزان ،اُل ویــور
و میــران میتــار ازجملــه اولیــن نظریه پردازانــی هســتند کــه نظریــه جامعه محــور امنیــت
را در برابــر نظریه هــای دولت محــور مطالعــات امنیتــی مطــرح کرده انــد .در دوره
زمانــی جنگ هــای اول و دوم جهانــی و بــروز ابهــام در نــوع برداشــت ســخت افزاری
و نظامی گرایانــه از امنیــت ملــی دیدگاهــی در ادبیــات امنیــت ملــی شــكل گرفــت
كــه بــه دنبــال آن بودنــد كــه جنبه هــای نامحســوس ،درونــی و معنــوی افــراد تحــت
حاكمیــت دولت هــا را در تدویــن راهبردهــای امنیــت ملــی موردتوجــه قــرار دهنــد.
به قصــد تأمیــن چنیــن ابعــادی کــه از آن تحــت عنــوان «هویــت» نام بــرده می شــود،
بــه طــرح امنیــت اجتماعــی پرداختنــد (نویدنیــا .)39 :1384 ،برایــن اســاس بــارى بــوزان
نخســتین بــار اصطــاح امنیــت اجتماعــى را در كتــاب «مــردم ،دولت هــا و هــراس »
بــه کاربــرد .ایــن مفهــوم تنهــا یكــى از ابعــاد رویكــرد پنــج بعــدى او بــه مقولــة امنیــت
بــود .دیگــر بخش هــاى رویكــرد وى عبارت انــد از :امنیــت نظامــى ،سیاســى ،اقتصــادى
و زیســت محیطی .تمــام ایــن ابعــاد و ازجملــه امنیــت اجتماعــى ،همگــى بخش هایــى
از امنیــت ملــى هســتند .امنیــت اجتماعــى ازنظــر بــوزان بــه حفــظ ویژگى هایــى اشــاره
دارد كــه بــر اســاس آن ،افــراد خــود را به عنــوان عضــو یــك گــروه اجتماعــى قلمــداد
مى كننــد ،یــا بــه عبارتــى ،بــا جنبه هایــى از زندگــى فــرد ارتبــاط پیــدا مى كنــد كــه
هویــت گروهــى او را شــكل مى دهند(بــوزان و ویــور .)4 :1998 ،همچنیــن بــوزان امنیــت
اجتماعــی را بــه حفــظ مجموعــه ویژگی هایــی ارجــاع می دهــد کــه بــر مبنــای آن افــراد
خــود را قومــی ،محلــی و  ...در حفــظ هســتی و هویــت خودبــه شــمار می آورنــد .درواقــع
بــوزان و ویــور امنیــت را حالــت فراغــت از تهدیــد هویــت جمعــی و گروهــی عضــو
گــروه خــاص تلقــی نموده انــد .از دیــدگاه وی ،امنیــت اجتماعــی عبــارت اســت از
توانایــی گروه هــای مختلــف صنفــی ،تلقــی می کننــد (گروســی.)29 :1386 ،
بــوزان و همــکاران( )1998بــرای امنیــت ،دو بعــد عینــی و ذهنــی را در نظــر می گیرنــد.
بعــد عینــی امنیــت بیشــتر یــک پدیــدة بیرونــی اســت و بــه میــزان واقعــی جــرم ،ناامنــی،
دزدی و ماننــد آن در یــک جامعــه اشــاره دارد ،در صورتــی کــه بعــد ذهنــی آن بیشــتر
بــه میــزان درك و آگاهــی افــراد از جــرم و ناامنــی و نــوع رویکــرد و تفســیر آنهــا از آن
بســتگی دارد .بــه ایــن ترتیــب ممکــن اســت در جامعــه ای امنیــت در واقعیت وجود داشــته
باشــد ،امــا بنــا بــه دالیلــی احســاس امنیــت وجــود نداشــته باشــد و برعکــس .بــوزان در
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ایــن زمینــه اعتقــاد دارد کــه احســاس ایمنــی ذهنــی یــا اعتمــاد بــه دانســتنی های فــرد ،بــه
هیــچ روی بــه منزلــه ی وجــود امنیــت واقعــی یــا درســتی در یافت هــای شــخصی نیســت ،
بــه عنــوان مثــال :اگــر فــرد مرفهــی را درکشــوری مرفــه درنظــر بگیــر یــم ،نمی تــوان
چنــدان مطمئــن بــود کــه امنیــت در مفهــوم جامــع آن بــرای وی تأمیــن گــردد ،چــرا کــه
هــر یــك از افــراد جامعــه اعــم از غنــی و فقیــر بــه طــور نســبی در معــرض تهدیــدات
مختلفــی از جملــه تهدیــدات طبیعی(ماننــد زلزلــه ،قحطــی ،ســیل) ،تهدیــدات فیز یکــی
یــا جســمی(درد ،صدمــه و مــرگ) ،تهدیــدات اقتصادی(ســرقت ها تخریــب امــوال ،عــدم
اشــتغال) ،تهدیــدات حقوقی(زندانــی شــدن ،فقــدان آزادی بیــان) ،تهدیــدات موقعیتــی(از
دســت دادن شــغل ،تنــزل رتبــه) ،تهدیــدات اجتماعی (نبــود اعتمــاد ،فقــدان تعهــد ،از
دســت دادن آبــرو و ارزش هــای اخالقــی) و تهدیــدات فرهنگــی (عــدم دسترســی بــه
دانــش و معرفــت ،تضعیــف الگوهــای فکــری – رفتــاری) قــرار می گیرند(امینــی و
همــکاران.)1394 ،
بنابرایــن بــاری بــوزان بنیان گــذار مکتــب مطالعــات امنیتــی کپنهــاگ بــا انتقــاد ازآنچــه
آن را برداشــت ســاده انگارانه از مفهــوم امنیتــی می نامــد ،اظهــار مــی دارد کــه برخــاف
اعتقــاد رئالیســت ها بــه کســب امنیــت از طریــق کســب قــدرت و یــا اعتقــاد آرمان گرایــان
بــه تاٴمیــن امنیــت از طریــق صلــح ،اکنــون نیــاز بــه ارائــه یــک دیــدگاه میانــه کــه هــر دو
مفهــوم قــدرت و صلــح را در خــود جــای دهــد به عنــوان بهتریــن تعریــف بــرای امنیــت
ضــروری می باشــد (بــوزان .)16 :1378 ،بــوزان برخــاف دیــدگاه رویکردهــای پیشــین
در مــورد امنیــت کــه آن را امــری عینــی و واقعــی تصــور می کردنــد ،بیــان مــی دارد کــه
«امنیــت مســئله ای اســت بیــن ذهنــی» کــه مبتنــی بــر تصمیــم بازیگــران خواهــد بــود .بدیــن
ترتیــب ممکــن اســت برداشــت و ادراکات امنیتــی مختلــف و متفاوتــی از ســوی بازیگــران
مختلــف حتــی در مــورد موضوعــی خــاص ،روی دهد .از ســوی دیگــر برداشــت و ارزیابی
دیگــران در مــورد امنیتــی ســاختن یــک موضــوع توســط یــک بازیگــر اهمیــت می یابــد
زیــرا ایــن برداشــت و ارزیابــی آن هــا درنهایــت بــر نحــوه تصمیم گیــری و پاســخ های
آن هــا تأثیرگــذار خواهــد بــود (خانــی .)137 :1383 ،برایــن اســاس بــوزان ،نقطــة آغازیــن
امنیــت را ذهنــى و مبتنــى بــر تصمیــم بازیگــران معرفــى كــرد و بیــان داشــت كــه مســئله
امنیــت در اجتمــاع شــناخته مى شــود ،زیــرا بازیگــران مى تواننــد بــه آن رجــوع كننــد و
برخــى پدیده هــا را به عنــوان تهدیــد نــگاه كننــد (ابراهیمــى.)446 :1386 ،
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امنیت در نظریه کنش متقابل نمادین
کنــش متقابــل نمادیــن یکــی از دیدگاه هــای نظــری جامعــه شناســی معاصــر اســت
کــه در دهه هــای اخیــر بحث هــای فراوانــی را برانگیختــه اســت .ایــن دیــدگاه خــود
جزئــی از بینــش وســیع تــری اســت کــه جامعــه شناســی پدیدارشناســانه نامیــده شــده
اســت .بــا آنکــه بــه نظــر می رســد کنــش متقابــل نمادیــن ،دیــدگاه نویــی در جامعــه
شناســی ارائــه کــرده اســت ،در عیــن حــال ،از نظــر ســابقه ریشــه های فراوانــی در آثــار و
افــکار جامعــه شناســان قــرن نوزدهــم اروپــا ،فالســفه و روانشناســان آمریکایــی ،از جملــه
واتســون ،جــان دیویــی ،ویلیــام جیمــز ،ویلیــام تومــاس ،چارلــز پیــرس ،چارلزکولــی،
جــورج زیمــل و ماکــس وبــر 1دارد .امــا مهمترین اندیشــمند ایــن نظریــه جــرج هربــرت
میــد 2و شــاگردش بلومــر می باشــد کــه مبــدع ایــن نظریــه محســوب می شــود و بعــد از
آن هــا توســط گارفینــگل ،اورینــگ گافمــن ،هواردبکــر ،فایــن اســترایکر ،روزنبــرگ و
دیگــران رشــد و توســعه یافت(انــواری.)1390 ،
در واقــع ،بــا پیدایــش مكتــب كنــش متقابــل نمادیــن ،تدریجـاً ابعــاد ذهنــی و احساســی
عــاوه بــر ابعــاد هســتی شــناختی و ذاتــی پدیده هــای اجتماعــی ،اهمیــت یافتنــد .از منظــر
ایــن مكتــب بیــش از آنكــه واقعیــات ذاتــی پدیده هــا اهمیــت داشــته باشــند؛ تلقــی و
احساســی كــه نســبت بــه پدیده هــا وجــود دارد ،دارای اهمیت انــد؛ زیــرا مــا بــا ایــن
احساســات و طرزتلقی هــا زندگــی می كنیــم نــه خــود آن جوهرهــا بــر همیــن پایــه،
می تــوان اذعــان داشــت كــه وجــود امنیــت در كنــار احســاس امنیــت حائــز اهمیــت
اســت(انتظاری و همــکاران.)1394 ،
بــه عبارتــی براســاس مکتــب کنــش متقابــل نمادیــن ،بــه منظــور ادراک حــوزه معنایــی
امنیــت و فهــم طیفــی از مفاهیمــی کــه در اطــراف خــود ایجــاد نمــوده اســت نیازمنــد
آگاهــی از جریــان تاویــل و تفســیری هســتیم کــه در فراینــد کنــش متقابــل اجتماعــی
رخ می دهــد .امنیــت ،توانایــی حفــظ شــرایطی اســت کــه هــر فــرد در آن بــا آگاهــی
و تفســیرگری دخالــت کــرده و بــا توجــه بــه کنــش دیگــران و تفســیر خویشــتن ،کنــش
خویــش را آگاهانــه می ســازد .حــال ،از آنجــا کــه ایــن نــوع کنــش کــه فــرد بــه مــدد
قــوه تفســیر ،رفتــار خویــش را در برابــر دیگــران شــکل می دهــد یــا ســلوک خــود را
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در برابــر دیگــران یــا موقعیــت اجتماعــی خــود را می ســازد ،میتنــی بــر کنــش درونــی
خــود و خــود خویشــتن اســت ،امنیــت را می تــوان معطــوف بــه شــرایطی دانســت کــه
«خــود» فــرد یــا افــراد ،گروه هــا یــا ســازمان ها حفــظ و مصــون گردنــد ،یعنــی امنیــت
را امــکان محافظــت و نگهــداری از «خــود» دانســت و یــا امنیــت را توانایــی حفــظ و
بقــای «خــود» در نظــر گرفــت .بنابرایــن در مکتــب کنــش متقابــل نمــادی ،امنیــت در هــر
ســطحی(ملی ،اجتماعــی ،فــردی) بــه حفظ»خــود» یــا همــان هویت(هویــت ملــی ،هویــت
اجتماعــی ،هویــت فــردی) نظــر دارد .یعنــی شــرایطی کــه حضــور هویــت جمعــی را
در کنش هــای متقابــل امــکان پذیــر نمایــد و طرفیــن را از واکنش هــای غیراجتماعــی
برهاند(شــایگان و رســتمی .)1390،بنابرایــن مکتــب کنــش متقابــل نمــادی امنیــت را بــا
تفســیر ذهنی(احســاس امنیــت) افــراد از شــرایط حاکــم بــر جامعــه کــه از یــک ســو بــر
رفتــار افــراد چارچــوب مشــخص ســازد و از ســوی دیگــر بــه نوعــی تحــت تاثیــر کنــش
افــراد برســاخته می شــود ،بنــا می کنــد .در ایــن تعامــل متقابــل اســت کــه بنیان هــای
نظــم و امنیــت کــه بــر رفتــار اجتماعــی افــراد اســتوار اســت ســاخته می شــود و تــداوم
می یابد(احمــدی و همــکاران.)۱۳۹۳ ،
امنیت از نظر گیدنز
گیدنــز دو وجــه از زندگــی را در راســتای دو وجــه از امنیــت مطــرح می کنــد امنیــت
در وجــه عینــی بــه شــیوه زندگــی نظــر دارد .یعنــی امــکان زندگــی بــرای تمامــی افــراد
بــه گونــه ای کــه در جوامــع مــدرن تعریــف می شــود ،فراهــم گــردد و افــراد جامعــه از
ســطح قابــل قبولــی بــرای گذرانــدن زندگــی و انتخــاب شــیوه زندگــی بهــره منــد باشــند.
امــا امنیــت در وجــه ذهنــی بــه خشــنودی و رضایــت فــرد از خویــش نظــر دارد کــه بــا
نحــوه انتخــاب راه و روش زندگــی وی محقــق می شــود(صالحی امیــری و افشــاری
نــادری.)۱۳۹۰ ،
آنتونــی گیدنــز در تحلیل هــای جامعــه شــناختی خــود بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه
امــروزه مدرنیتــه خطــر را در برخــی از حوزه هــا و شــیوه های زندگــی کاهــش داده و در
عیــن حال،برخــی پارامترهــای جدیــد و خطرآفریــن را کــه پیشــتر ناشــناخته بــود ،بــه همان
حوزه هــا وارد می کنــد .گیدنــز صــور عمــده ســیمای مخاطــره آمیــز مدرنیتــه را بــه دو
دســته تقســیم می کنــد :یکــی آنهایــی کــه توزیــع عینــی مخاطــرات را تغییــر می دهنــد،
کــه از آن جملــه می تــوان جهانــی شــدن مخاطره آمیــز ،شــمار فزاینــده رخدادهــای
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احتمالــی و نفــوذ دانــش انســانی در محیــط مــادی را نــام بــرد؛ دیگــری آنهایــی کــه(
ماننــد آگاهــی از مخاطــره بــه عنــوان صــرف مخاطــره و نظایــر آن) تجربــه مخاطــره یــا
ادراک مخاطــره را تغییــر می دهند(.گیدنــز .) 148 : 1377 :در تحلیــل گیدنــز در رابطــه
بــا مخاطــره و رهایــی از مخاطــره و امنیــت ،امنیــت وجــودی یکــی از صــور مهــم احســاس
امنیــت تلقــی شــده اســت .ایــن اصطــاح بــه اطمینانــی راجــع اســت کــه بیشــتر اشــخاص
بــه تــداوم هویــت خــود و دوام محیط هــای اجتماعــی و مــادی کنــش در اطــراف خــود
دارنــد .از ایــن نظــر  ،ایــن امنیــت پدیــده ای عاطفــی اســت(.همان) .بنابرایــن امنیــت
وجــودی بــه وضعیــت ذهنــی راحــت و مناســبی اشــاره داردکــه فــرد در آن بــه فعالیــت
بدیهــی ،در محیطــی آشــنا بــه همــراه افــراد دیگــری کــه تهدیــدی بــرای او بــه وجــود
نمی آورنــد ،مشــغول اســت.به طــور خالصــه ،زمانــی کــه فــرد می دانــد چگونــه بــه کار
خــود ادامــه دهــد ،بــدون آن کــه وقفــه یــا مزاحمتــی بــرای او بــه وجودآیــد ،حالتــی
ذهنــی و روانــی در وی بــروز می کنــد کــه ایــن حالــت همــان امنیــت وجــودی اســت
(گیدنــز.) 99: 1390 :
بــه زعــم گیدنــز منابــع احســاس عــدم امنیــت و اعتمــاد در دنیــای مــدرن و ســنتی
متفــاوت هســتند .در دنیــای ســنتی افــراد نســبت بــه آنچــه اتفــاق می افتــد و حتــی نســبت
بــه آینــده یــک اســتدالل ماورایــی را جســتجو کــرده و آن را سرنوشــت مقــدر خــود
می دانســتند و بــه نوعــی خــود را در شــکل گیــری آن دخیــل نمی دانســتند ،بنابرایــن
نســبت بــه آن احســاس نگرانــی نمی کردنــد ،امــا در دنیــای مــدرن ،بــا ورود بــه نظام هــای
مجــدد بــه عنــوان بازتولیــد آن مفاهیــم در دنیــای مــدرن ،زندگــی انســان آن چنــان تحــت
تأثیــر ایــن نظام هاســت کــه همــواره احســاس نگرانــی نســبت بــه امنیــت وجــودی یعنــی
احســاس ناامنــی در زندگــی بشــر حضــور دائمــی دارد(احمــدی و احیایــی.)1393 ،
برایــن اســاس هســتی جامعــه بــه عنــوان یــك كل ،در ســایه پیوندهــای متقابــل و تعلقــات
مشــترك تحقــق می گیــرد ،بــه ماننــد یــك نظــام (سیســتم) یــا یــك ســازماندهی شــده
(ارگانیســم) كــه وجــودش در گــرو پیوندهــای متقابــل میــان اجزایــش اســت .بنا بر ایــن،
جامعــه بــه یمــن وجــود پیوندهــای متقابــل و تعلقــات مشــترك افــراد ،شــكل می گیــرد و
دوام می یابــد و برعکــس بــا از بیــن رفتــن تعلقــات مشــترك ،احســاس امنیــت در جامعــه
از بیــن مــی رود .در چنیــن شــرایطی ،هویــت افــراد می توانــد از پیچیدگــی و ســرعت
تغییرهــای اجتماعــی ،بکاهــد و بــه انســا ن ها توانایــی آن را ببخشــد كــه نظمــی نســبی در

زندگــی خــود و دنیــای آکنــده از دانش هــا ،مهارت هــا ،باورهــا ،ارزش هــا ،ســنت ها،
قواعــد و رســوم اخالقــی مذهبــی ایجــاد كنند(مســتوفی.)1392،
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امنیت از نظرپیر بوردیو
پیــر بوردیــو بــه رابطــه بیــن ســاختارهای عینی(امنیــت) و ســاختارها یــا پدیده هــای
ذهنی(احســاس امنیــت) تاکیــد کــرده و اعتقــاد دارد از یکســو ســاختارهای عینــی قــرار
می گیرنــد کــه مبنــای صورت هــای ذهنــی را تشــکیل می دهنــد و الزام هــای ســاختاری
را کــه بــر کنش هــای متقابــل وارد می شــوند ،تعییــن می کننــد و از ســوی دیگــر اگــر
کســی بخواهــد تالش هــای روزانــه فــردی و جمعــی را کــه در جهــت تغییــر یــا حفــظ
ایــن ســاختارها عمــل می کننــد ،بررســی کنــد بایــد ایــن صورت هــای ذهنــی را در
نظــر بگیــرد .ارزیابــی ذهنــی افــراد بــه عنــوان کنشــگران در تصمیــم گیــری و شــکل
دهنــده الگوهــای عملــی رفتــاری در جامعــه نقــش بنیــادی ایفــا می کنــد .عــاوه بــر
ارزیابــی ذهنــی کنشــگران از منظــر دیگــر کــه بــه توســعه اجتماعــی مربــوط می شــود،
رشــد و شــکوفایی اجتماعــی درگــرو ایجــاد ،حفــظ و بازتولیــد امنیــت و احســاس آن در
جامعــه اســت .رشــد جامعــه و خودشــکوفایی آن متکــی بــر ســرمایه های انســانی مــادی
اجتماعــی شــهروندان اســت و ایــن ســرمایه ها بــرای توســعه نیازمنــد امنیــت ایمنــی و
احســاس امنیــت هســتند(احمدی و همــکاران.)۱۳۹۳،
چارچوب تحقیق
بــا توجــه بــه ماهیــت تحقیــق در ایــن پژوهــش از چنــد نظریــه بــرای تببیــن بهتــر عوامــل
اســتفاده شــد .بنابرایــن الگــوی نظــری تحقیــق حاضــر بــر الگویــی تلفیقــی اســتوار اســت.
چــرا کــه مباحــث امنیــت و احســاس آن چنــان گســتردگی خاصــی دارد کــه شــناخت
دقیــق آن نیازمنــد همــه امکانــات و نظریــات ممکــن اســت .برایــن اســاس دیدگاه هــای
مختلفــی بــه ایــن امــر پرداخته انــد کــه در ایــن تحقیــق از نظریــات مکتــب کپنهــاگ از
جملــه بــاری بــوزان ،مکتــب کنــش متقابــل نمادیــن ،نظریــات گیدنــز و بوردیــو اســتفاده
شــد.
از نظــر بــوزان امنیــت دارای دو بعــد اســت ،بعــد عینــی امنیــت و بعــد ذهنــی امنیــت.
بنابرایــن در هــر جامعــه وجــود امنیــت بــه منزلــه احســاس امنیــت نیســت و ممکــن اســت
در جامعــه ای امنیــت وجــود داشــته باشــد ولــی در بیــن شــهروندان آن جامعــه احســای
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ذهنــی و روانــی از امنیــت وجــود نداشــته باشــد .بــر همیــن اســاس بــوزان معتقــد اســت
کــه امنیــت یــک مســئله بیــن ذهنــی اســت کــه مبتنــی بــر تصمیــم کنشــگران می باشــد.
از ســوی دیگــر نظریــه کنــش متقابــل نمادیــن اصــل اساســی خــود را در کنــش متقابــل
میــان افــراد و معانــی کــه کنشــگران بــه آن می دهنــد می دانــد .براســاس ایــن نظریــه افــراد
براســاس آنچــه در ذهــن خــود دارنــد بــه کنــش متقابــل می پردازنــد و ایــن احساســات
و ذهنیت هــا هســتند کــه موجــب شــکل گیــری کنــش متقابــل اجتماعــی میــان انســان ها
می شــود و در تعامــل میــان کنشــگران اســت کــه بنیــان نظــم و امنیــت ســاخته می شــود.
بنابرایــن در ایــن نظریــه امنیــت بــه حفــظ خــود و هویــت افــراد معطــوف اســت.
گیدنــز نیــز امنیــت را موقعیتــی می دانــد کــه در آن یــک رشــته خطرهــای خــاص قابــل
مقابلــه یــا بــه حداقــل رســانده شــده باشــد .تجربــه امنیــت بــه تعــادل اعتمــاد و مخاطــره
بســتگی دارد .امنیــت چــه بــه معنــای بالفعــل و چــه بــه معنــای تجربــی آن ،ممکــن اســت
بــه مجموعــه ای از آدم هــا تــا مــرز امنیــت جهانــی یــا به افــراد ارتبــاط داشــته باشــد(خلیلی
و همــکاران .)۱۳۹۴ ،بنابرایــن از نظــر وی نیــروی عمــده در ورای بســیاری از کنش هــا،
مجموعــه فرایندهــای ناخــودآگاه بــرای دســتیابی بــه حــس اعتمــاد در تعامــل بــا دیگــران
اســت.که ایــن مجموعــه فرایندهــا را بــا عنــوان نظــام امنیــت وجــودی صــورت بنــدی
می کنــد؛ امــا بــه شــدت مغشــوش در ورای کنــش ،تمایــل بــه حفــظ امنیــت وجــودی
یــا حــس اعتمــادی اســت کــه از توانایــی در کاهــش اضطــراب در روابــط اجتماعــی
بــر می خیــزد .برایــن اســاس کنشــگران نیــاز دارنــد کــه ایــن حــس اعتمــاد را داشــته
باشــند(ترنر .)484: 2003 ،
برایــن اســاس برمبنــای چارچــوب نظــری و مــوارد گفته شــده ایــن پژوهــش درصــدد
آزمــون فرضیــات زیــر اســت.
1.1بین میزان احساس امنیت اجتماعی مغازه داران مرد و زن تفاوت وجود دارد.
2.2بین میزان احساس امنیت اجتماعی مغازه داران مجرد و متأهل تفاوت وجود دارد.
3.3بیــن میــزان اســتفاده از وســایل ارتباط جمعــی و میــزان احســاس امنیت اجتماعی
رابطــه وجــود دارد.
4.4بیــن میــزان رضایــت از زندگــی و میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی مغــازه داران
رابطــه وجــود دارد.
5.5بین میزان دینداری و میزان احساس امنیت اجتماعی مغازه داران رابطه وجود دارد.
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6.6بیــن میــزان اعتمــاد اجتماعــی و میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی مغــازه داران رابطــه
وجــود دارد.
7.7بیــن میــزان هویــت ملــی و میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی مغــازه داران رابطــه
وجــود دارد.
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روش تحقیق
ایــن پژوهــش بــا رویکــردی ک ّمــی و بــه روش توصیفــی -پیمایشــی انجام شــده
اســت .روش گــردآوری داده هــا بــه دو صــورت كتابخانــه ای و میدانــی می باشــد .ایــن
پژوهــش ازلحــاظ زمانــی مقطعــی و از جهــت ژرفایــی پهنانگــر اســت و بــا تکنیــک
پرسشــنامه خــود اجــرا انجــام شــد .اطالعــات نظــری و تئــوری از طریــق مطالعــه اســنادی
و كتابخانــه ای به دســت آمده و در گــردآوری داده هــای مربــوط بــه جامعــه آمــاری
در ایــن تحقیــق از پرسشــنامه استفاده شــده اســت .جامعــه آمــاری بــه دلیــل در اختیــار
نبــودن تعــداد دقیــق مغــازه داران ،بــرای افزایــش دقــت تحقیــق حداکثــر حجــم نمونــه
کــه معــادل  384نفــر می باشــد تعییــن شــد .در ایــن تحقیــق از شــیوه نمونه گیــری
خوشــه ای اســتفاده شــده اســت .بــه ایــن معنــا کــه از هــــر خوشــــه چنــــد خیابــان بــه
طــــور تصادفــــی انتخــــاب شــــده كــــه متناســب بــا حجــم مــورد نظــر در هــر بلــوک و
خیابــان پرسشــنامه ها در داخــــل آنهــــا توزیــــع گردیــــده اســــت .در ایــن پژوهــش از
اعتبــار محتوایــی اســتفاده شــده اســت .بدیــن منظــور ،پرسشــنامه بــا توجــه بــه زمینه هــای
فرهنگــی ،اجتماعــی جامعــه موردمطالعــه اصــاح و در اختیــار هفــت نفــر از متخصصیــن
رشــته علــوم اجتماعــی(از اســاتید رشــته علــوم اجتماعــی کــه دارای آثــار پژوهشــی در
حــوزه مطالعــات اجتماعــی -فرهنگــی بوده انــد) قــرار گرفــت و از نظــرات اصالحــی
آنــان بــرای شناســایی اعتبــار شــاخص ها اســتفاده شــد .بدیــن طریــق اعتبــار پرسشــنامه
حاصــل گردیــد .همچنیــن ،بــا اســتفاده از داده هــای آزمــون مقدماتی ( پیش آزمــون ) و
بــه کمــک کامپیوتــر و نرم افــزار  ،spssمیــزان پایایــی محاســبه گردیــد .کــه میــزان آلفــای
متغیرهــای تحقیــق در حــد قابــل قبولی(بــاالی  )0/70بــود.
بــرای تجزیه وتحلیــل داده هــای جمع آوری شــده نیــز از ضریــب همبســتگی پیرســون،
رگرســیون چنــد متغیــره و تحلیــل مســیر اســتفاده شــد و کلیــه عملیــات آمــاری بــا اســتفاده
از نرم افــزار آمــاری  20.SPSS. Verانجام گرفتــه اســت.

 .1احســاس امنیــت اجتماعــی در هشــت بعــد جانــی -مالــی -حقوقــی -نوامیــس -اقتصــادی -اخالقــی -اعتقــادی و شــغلی ســنجیده شــد .تعــدادی
از گویه هــای ســنجش ایــن ابعــاد عبارتنــد از :بعــد جانــی  -۱قــدم زدن بــه تنهایــی در مســیر خلــوت  -۲تــردد بــا ماشــین های مســافرکش شــخصی
در شــب -۳ســوار شــدن تاکســی بــه هنــگام شــب و بــه تنهایــی و ...بعــد مالــی  -۱نداشــتن دزدگیــر ماشــین یــا منــزل  -۲در شــرایط فعلــی
چقــدر مــال و امــوال مــردم در ایــن شــهر در امــان اســت و  ...بعــد حقوقــی  -۱وجــود قانــون و قاعــده مشــخص بــرای زندگــی در جامعــه  -۲رأی
دادن منصفانــه دادگاه در صــورت داشــتن مشــکل قانونــی و ...بعــد نوامیــس -۱ :تعــرض بــه نوامیــس در محلــه زندگــی -۲تعــرض بــه نوامیــس در
ســطح شــهر -۴تعــرض بــه نوامیــس بــه هنــگام مســافرت در روز یــا شــب و  ...بعــد اقتصــادی -۱ :ســپردن ســرمایه بــه افــراد یــا موسســات جهــت
ســرمایه گذاری  -۲بی ثباتــی و عــدم پایــداری قیمت هــا و  ...بعــد اخالقــی -۱ :دروغ گفتــن بــرای نیــل بــه اهــداف  -۲صداقــت و راســتگویی و ...
بعــد اعتقــادی -۱:بیــان راحــت باورهــا  -۲چــاپ و نشــر عقایــد و ...بعــد شــغلی  -۱آینــده شــغلی خودتــان یــا دیگــر اعضــای خانــواده  -۲احتمــال
بــه دســت آوردن شــغل جدیــدی در کوتاه مــدت در صــورت از دســت دادن شــغل و ...
.2تعــدادی از گویه هــای ســنجش ایــن ابعــاد عبارتنــد از :بعــد اعتقــادی  -۱قــرآن كالم خداســت و هــر چــه می گویــد حقیقــت محــض اســت-۲.
هنــوز مطمئــن نیســتم كــه قیامتــی هــم وجــود داشــته باشــد و ...بعدعاطفــی  -۱اگرگناهــی مرتكــب شــوم از خداونــد ،تقاضــای بخشــش می كنــم.
 -۲اگــر مشــکلی بــرای انســان پیــش بیایــد بــا توســل بــه امامــان حــل می شــود و  ...بعــد پیامــدی  -۱نــگاه بــه نامحــرم ،تیــری زهرآلــود از ناحیــه
شــیطان اســت -۲ .وقتــی آدم ،مالیــات می دهــد پرداخــت خمــس ضرورتــی نــدارد و ...بعــد مناســکی -۱ :چقــدر در مراســمی مثــل دعــای توســل،
کمیــل یــا ندبــه شــرکت می کنیــد  -۲چقــدر در نمــاز جماعــت مســجد شــرکت می کنیــد و...
3. Religion
4. Glock and Stark
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بررسی میزان و عوامل اجتماعی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی ( موردمطالعه :مغازه داران شهر تهران)

تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق
احســاس امنیــت :1بــه لحــاظ مفهومــی احســاس را دریافــت  ،درك كــردن ،
دریافتــن  ،دانســتن ،دیــدن و آگاه شــدن معنــا كرده اند(کیــا و همــکاران .)1393،بــه
عبارتــی دیگــر احســاس امنیــت عبــارت اســت از نوعــی ذهنیــت و جهت گیــری روانــی
مثبــت (رضایــت بخــش ،قانــع کننــده و آرامش بخــش) شــهروندان ،نســبت بــه عــدم
تاثیرگــذاری حضــوری و بــروز رویداد هــا و وقایــع ضد امنیتــی در شــرایط فعلــی و آتــی
در حوزه هــای امنیت اجتماعــی ،ثبــات سیاسی،انســجام هویتــی ،یکپارچگــی و امنیــت
ســرزمینی اســت(احمدی و احیایــی .)1393 ،بــرای ســنجش میــزان احســاس امنیــت از
پاســخگویان در قالــب یــک ســؤال پرســیده شــد لطف ـاً مشــخص نماییــد در هــر یــک از
مــوارد زیــر چقــدر احســاس امنیــت می کنیــد؟ نمــرات پاســخگویان در هــر مــورد جمــع
گردیــد و درنهایــت نمــره به دســت آمده به عنــوان میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی در
نظــر گرفتــه شــده اســت.
دینــداری :2دیــن 3عبــارت اســت از احســاس اعتقــاد بــه قــوای الهوتــی و مــاوراء
الطبیعــی و رعایــت یــك سلســله قواعــد اخالقــی در زمینــة ارتبــاط بــا خــود ،ســایر بندگان
و خــدا و انجــام مناســك عبــادی در جهــت كســب تقــرب خالــق و جلــب رضایــت او
به منظــور تعالــی روح .و دینــداری عبــارت اســت از «میــزان عالقــه و احتــرام پیــروان
یــك دیــن بــه آن»(ســراج زاده .)1377 ،گالك و اســتارك 4بــا توجــه بــه تناقض هــای

98

نتایــج تحقیقاتــی كــه پیرامــون دینــداری انجــام شــده بــود كوشــیدند ویژگی هایــی را از
میــان ایــن پژوهش هــا برگزیننــد تــا بــر اســاس آن یــك مفهــوم عملیاتــی مشــخص بــرای
دینــداری بســازند .بــه عقیــده ایــن دو محقــق ،علی رغــم اینكــه در ادیــان تفاوت هایــی
وجــود دارد لیكــن وجــوه مشــتركی را بیــن آن هــا می تــوان یافــت :ایــن عرصه هــا ،ابعــاد
اصلــی دینــداری را تشــكیل می دهنــد و عبارتنــد از :ابعــاد اعتقــادی ،مناســكی ،پیامــدی،
عاطفــی و فكری(ذاکری هامانــه .)۱۳۹۰ ،بنابرایــن براســاس مقیــاس کالرک و اســتارک
در ایــن پژوهــش دینــداری در چهــار بعــد مــد نظــر بــوده اســت .بــرای ســنجش میــزان
دینــداری از پاســخگویان در قالــب یــک ســؤال پرســیده شــد نظــرات خــود را در مــورد
گویه هــای زیــر مشــخص نمائید؟نمــرات پاســخگویان در هــر مــورد جمــع گردیــد و
درنهایــت نمــره به دســت آمده به عنــوان میــزان دینــداری در نظــر گرفتــه شــده اســت.
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اعتماد اجتماعی
اعتمــاد اجتماعــی از مهمتریــن شــاخص های ارتبــاط و تعامــل گروهــی بــه شــمار
می آیــد و مبیــن آمادگــی افــراد و گروه هــا جهــت ایجــاد رابطــه ی اجتماعــی و پذیــرش
متقابــل است(محســنی تبریزی .)23 :1375،در فرهنــگ انگلیســی آکســفورد ،اعتمــاد
به عنــوان اتــکا یــا اطمینــان به نوعــی کیفیــت یــا صفــت یــک شــخص یــا یک چیــز،
یــا اطمینــان بــه حقیقــت یــک گفتــه ،توصیــف می کند(وثوقــی و آرام .)1388 ،بــرای
ســنجش ایــن ســازه از چهــار بعــد اعتمــاد تعمیــم یافتــه ،اعتمــاد بــه محیــط ،اعتمــاد بیــن
شــخصی و اعتمــاد نهــادی اســتفاده شــد .بــرای ســنجش میــزان اعتمــاد از پاســخگویان
در قالــب یــک ســؤال پرســیده شــد نظــرات خــود را در مــورد گویه هــای زیــر مشــخص
نمائید1؟نمــرات پاســخگویان در هــر مــورد جمــع گردیــد و درنهایــت نمــره به دســت آمده
به عنــوان میــزان اعتمــاد اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
هویت ملی
هویــت ملــی باالتریــن ســطح هویــت جمعــی اســت کــه رابطــه انســان بــا کشــورش را
 .1تعــدادی از گویه هــای ســنجش ایــن ابعــاد عبارتنــد از :اعتمــاد تعمیــم یافتــه  -۱معلمــان ،پزشــکان ،راننده هــای تاکســی ،همســایگان و
غریبه هــا چقــدر بــرای شــما قابــل اعتمانــد اعتمــاد محیطــی  -۱امــروزه معلــوم نیســت دینــدار واقعــی كیســت و ریــاكار كــدام اســت  -۲امــروزه
اگــر كســی كیــف پولــی پیــدا كنــد دنبــال صاحبــش نمی گــرددو  ...اعتمادبیــن شــخصی  -۱وســایلم را بــدون هیــچ نگرانــی بــه دوســتانم قــرض
می دهــم  -۲بــا قــرض دادن وســایل منزلمــان بــه همســایه ها موافقــم و ...اعتمــاد نهــادی -۱ :مســئوالن بیشــتر بــه پولدارهــا رســیدگی می کننــد
 -۲اکثــر مســئولین بــرای مــردم قابــل اعتمــاد هســتند .و...

رضایت از زندگی
احســاس خرســندی کلــی فــرد از زندگیش(قهرمــان.)۱۳۸۹ ،بــرای ســنجش ایــن ســازه
از  ۵گویــه اســتفاده شــد .بــرای ســنجش میــزان رضایــت از زندگــی از پاســخگویان در
قالــب یــک ســؤال پرســیده شــد نظــرات خــود را در مــورد گویه هــای زیــر مشــخص
نمائید2؟نمــرات پاســخگویان در هــر مــورد جمــع گردیــد و درنهایــت نمــره به دســت آمده
به عنــوان میــزان رضایــت از زندگــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
رسانه های جمعی
وســایل ارتبــاط جمعــی آن دســته از وســایلی هســتند کــه در تمدن هــای جدیــد بوجــود
آمــده و مــورد اســتفاده اند و ویژگــی اصلــی آن هــا قــدرت و شــعاع عمــل گســترده
اســت(نیرومند و همــکاران .)۱۳۹۰ ،بــرای ســنجش ایــن ســازه از پاســخگویان در قالــب
یــک ســؤال پرســیده شــد کــه میــزان اســتفاده از اینترنــت ،تلویزیــون ،ماهــواره ،روزنامــه
و مجلــه ،رادیوهــای داخلــی و رادیوهــای خارجــی را براســاس طیــف لیکــرت از  ۰اصــا
 .1تعــدادی از گویه هــای ســنجش هویــت ملــی عبارتنــد از -۱ :عیــد نــوروز بهتریــن عیــد مــا ایرانیــان اســت  -۲اگــر از دســتم برآیــد حاضــر
نیســتم یــک لحظــه هــم در ایــران بمانــم  -۳هیــچ جــای دنیــا برایــم مثــل ایــران نمی شــود  -۴موســیقی اصیــل ایرانــی را از ســایر انــواع موســیقی
بیشــتر دوســت دارم  -۵مــن افتخــار می کنــم کــه ایرانــی هســتم  -۶مشــاهیری چــون فردوســی ،ابن ســینا ،رازی و  ...مایــه افتخــار مــن هســتند
 -۷گاهــی احســاس می کنــم از مــردم ایــران متنفــرم  -۸بــرای مــن فرقــی نمی کنــد درایــران زندگــی کنــم یــا در کشــور دیگــری  -۹موفقیــت
تیــم ملــی فوتبــال درجــام جهانــی موجــب افتخــار هــر ایرانــی اســت.
 .2گویه هــای ســنجش رضایــت از زندگــی عبارتنــد از -۱ :در بســیاری از زمینه هــای زندگــی بــه شــرایط ایــده آل نزدیــک شــده ام  -۲شــرایط
زندگــی ام عالــی اســت  -۳از زندگــی ام راضــی هســتم  -۴هــر چیــز مهمــی کــه در زندگــی آرزوی آن را داشــتم بــه دســت آوردم  -۵در صورتی کــه
دوبــاره زندگــی کنــم همیــن مســیر را دنبــال می کنــم.
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نشــان می دهــد .هویــت ملــی فراینــد پاســخگویی آگاهانــه یــک ملــت بــه پرســش هایی
از خــود اســت ،اینکــه چــه کســی بــوده و چــه هســت ،خاســتگاه اصلــی و دائمــی اش
کجاســت ،دارای چــه فرهنــگ و تمدنــی بــوده و چــه نقشــی در توســعه تمــدن
جهانــی داشــته و امــروزه چــه جایــگاه سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی در نظــام جهانــی
دارد(جعفــرزاده پــور و حیــدری .)۱۳۹۳ ،بــرای ســنجش ایــن ســازه از  ۱۹گویــه اســتفاده
شــد .بــرای ســنجش میــزان هویــت ملــی از پاســخگویان در قالــب یــک ســؤال پرســیده
شــد نظــرات خــود را در مــورد گویه هــای زیــر مشــخص نمائید1؟نمــرات پاســخگویان در
هــر مــورد جمــع گردیــد و درنهایــت نمــره به دســت آمده به عنــوان میــزان هویــت ملــی
در نظــر گرفتــه شــده اســت.
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تــا  ۵خیلــی زیــاد مشــخص نمائیــد .برایــن اســاس نمــرات پاســخگویان در هــر مــورد
جمــع گردیــد و درنهایــت نمــره به دســت آمده به عنــوان میــزان اســتفاده از رســانه های
جمعــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
یافته های پژوهش
بــا توجــه بــه اهمیــت و رابطــه بیــن متغیرهــای زمینــه ای و ویژگی هــای جمعیتــی بــا
متغیرهــای مســتقل و همچنیــن متغیــر وابســته ،برخــی از ویژگی هــای زمینــه ای و جمعیتــی
ازجملــه جنــس ،وضعیــت تأهــل و تحصیــات آن هــا در زیــر آورده شــده اســت.
جدول( .)1توزیع فراوانی پاسخگویان را برحسب جنس ،وضعیت تأهل و تحصیالت پاسخگویان

مؤلفه
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زن

92

0/24

دیپلم

165

43

مجرد

99

25/8

متأهل

285

74/2

باالتر از
دیپلم

133

34/6

میزان تحصیالت

وضع
تأهل

مرد

292

0/76

زیر
دیپلم

86

22/4

احساس امنیت

جنس

تعداد درصد

مؤلفه

تعداد درصد

مولفه

تعداد درصد

کم

۵۲

۱۳/۵

متوسط

۲۹۳

۷۶/۳

زیاد

۳۹

۱۰/۲

بــر اســاس نتایــج جــدول( 292 .)1نفر(76درصــد) پاســخگویان را مــردان و 92
نفــر( 24درصــد) را ا زنــان تشــکیل داده انــد 99 .نفــر( 25/8درصــد) را افــراد مجــرد و
 285نفــر( 74/2درصــد) را نیــز افــراد متأهــل تشــکیل دادنــد ،همچنیــن  22/4درصــد
پاســخگویان زیــر دیپلــم 43 ،درصــد دیپلــم و  34/6درصــد نیــز دارای تحصیــات باالتــر
از دیپلــم بوده انــد .از نظــر میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی نیــز اکثــر پاســخگویان ۷۶/۳
درصــد در حــد متوســط احســاس امنیــت دارنــد.
یافته های استنباطی
جدول ( .)2نتایج آزمون تی جهت مقایسه میزان احساس امنیت زنان و مردان
بعد
احساس امنیت اجتماعی

مقوالت

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

مقدارتی

درجه
آزادی

سطح
معنی داری

مرد

۲۹۰

67/03

۱۷/۵۴

-1/53

375

0/127

زن

92

70/47

۱۹/۳۱

جــدول شــماره  2نتایــج به دســت آمده میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی را در بیــن زنــان
و مــردان نشــان می دهــد .نتایــج به دســت آمده نشــان می دهــد کــه میانگیــن احســاس
امنیــت اجتماعــی مــردان( )67/03بــا میانگیــن احســاس امنیــت زنــان ( )70/47تفــاوت
معنــاداری( ) p-value=0/127نــدارد .بنابرایــن ایــن فرضیــه نشــان می دهــد کــه بیــن
میــزان احســاس امنیــت زنــان و مــردان تفاوتــی وجــود نــدارد.
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جدول ( .)3نتایج آزمون تی جهت مقایسه میزان احساس امنیت افراد مجرد و متأهل

احساس امنیت اجتماعی

مجرد

99

6۲/۹۲

۱۷/۱۴

-1/۰۵۸

۳۸۰

0/2۹۱

متأهل

283

۶۵/۱۱

۱۹/۲۲

جــدول شــماره  3نتایــج به دســت آمده میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی را در بیــن
افــراد مجــرد و متأهــل نشــان می دهــد .نتایــج به دســت آمده نشــان می دهــد کــه
میانگیــن احســاس امنیــت اجتماعــی افــراد مجــرد( )۶۲/۹۲بــا میانگیــن احســاس امنیــت
افــراد متأهــل ( )۶۵/۱۱تفــاوت معنــاداری( ) p-value=0/2۹۱نــدارد .بنابرایــن ایــن فرضیــه
نشــان می دهــد کــه بیــن میــزان احســاس امنیــت افــراد مجــرد و متأهــل تفاوتــی وجــود
نــدارد.
جدول ( .)4نتایج آزمون همبستگی پیرسون میزان احساس امنیت با متغیرهای وابسته
امنیت جانی

امنیت حقوقی

امنیت نوامیس

امنیت اعتقادی

امنیت اخالقی

امنیت اقتصادی

امنیت مالی

*0/131

0/556

0/905

0/539

0/833

0/033

0/007

0/010

0/030

-0/006

-0/301

0/011

*0/109

**0/138

**0/150
0/003

0/011

سطح
معنی داری

*0/131

رسانه جمعی

ضریب
پیرسون

امنیت شغلی

متغیر مستقل

احساس امنیت اجتماعی

ابعاد
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بعد

مقوالت

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

مقدارتی

درجه
آزادی

سطح
معنی داری

-0/051

**0/182

**0/239

**0/228

**0/225

**0/145

-0/001

**0/167

**0/226

0/318

**0/190

**0/245

**0/278

**0/258

**0/275

**0/150

**0/182

0/000

0/000

0/000

0/000

0/004

0/980

0/001
**0/232
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0/000

0/000

0/000

0/000

**0/336

**0/218

**0/137

**0/280

**0/207
0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000
**0/277
0/000

**0/208

**0/334

**0/214

**0/314

**0/323

**0/315

**0/391
0/000
**0/185
0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/003

0/000
**0/295
0/000
**0/186
0/000

سطح
معنی داری

**0/371

ضریب
پیرسون

**0/525

سطح
معنی داری

0/000

ضریب
پیرسون

**0/364

هویت ملی

سطح
معنی داری

0/000

اعتماد اجتماعی

ضریب
پیرسون

0/000

دینداری

سطح
معنی داری

0/000
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رضایت از زندگی

ضریب
پیرسون

** P > 0/01
* P > 0/05
همان گونــه کــه در جــدول( )4دیــده می شــود بیــن میــزان اســتفاده از رســانه های
جمعــی و میــزان احســاس امنیــت رابطــه معنــی داری وجــود دارد .بــا توجه به نتایــج آزمون
پیرســون ســطح معنــی داری برابــر sig=0/011اســت کــه نشــان دهنده رابطــه معنــی داری
بیــن میــزان اســتفاده از رســانه های جمعــی و میــزان احســاس امنیــت می باشــد و همچنیــن
میــزان همبســتگی پیرســون برابــر 0/131اســت کــه نشــان دهنده رابطــه متوســط و مســتقیم
بیــن متغیرهاســت درنتیجــه بــا توجــه بــه اطالعــات جــدول فرضیــه  H0ابطــال و فرضیــه
 H1تائیــد می شــود .یعنــی بــا افزایــش میــزان اســتفاده از رســانه های جمعــی ،میــزان
احســاس امنیــت اجتماعــی افــراد نیــز افزایــش می یابــد و همچنیــن هرچــه میــزان اســتفاده
از رســانه های جمعــی پاییــن می آیــد از میــزان احســاس امنیــت نیــز کاســته می شــود.
بیــن رضایــت از زندگــی و میــزان احســاس امنیــت رابطــه معنــی داری وجــود دارد.
بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون پیرســون ســطح معنــی داری برابــر sig=0/000اســت کــه
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نشــان دهنده رابطــه معنــی داری بیــن رضایــت از زندگــی و میــزان احســاس امنیــت
می باشــد و همچنیــن میــزان همبســتگی پیرســون برابــر 0/226اســت کــه نشــان دهنده
رابطــه متوســط و مســتقیم بیــن متغیرهاســت درنتیجــه بــا توجــه بــه اطالعــات جــدول
فرضیــه  H0ابطــال و فرضیــه  H1تائیــد می شــود .یعنــی بــا افزایــش رضایــت از زندگــی،
میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی افــراد نیــز افزایــش می یابــد و همچنیــن هرچــه رضایــت
از زندگــی پاییــن می آیــد از میــزان احســاس امنیــت نیــز کاســته می شــود.
همچنیــن بیــن دینــداری و میــزان احســاس امنیــت رابطــه معنــی داری وجــود دارد.
بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون پیرســون ســطح معنــی داری برابــر sig=0/000اســت کــه
نشــان دهنده رابطــه معنــی داری بیــن دینــداری و میــزان احســاس امنیــت می باشــد و
همچنیــن میــزان همبســتگی پیرســون برابــر 0/371اســت کــه نشــان دهنده رابطــه متوســط
و مســتقیم بیــن متغیرهاســت درنتیجــه بــا توجــه بــه اطالعــات جــدول فرضیــه  H0ابطــال
و فرضیــه  H1تائیــد می شــود .یعنــی بــا افزایــش دینــداری  ،میــزان احســاس امنیــت
اجتماعــی افــراد نیــز افزایــش می یابــد و همچنیــن هرچــه دینــداری پاییــن می آیــد از
میــزان احســاس امنیــت نیــز کاســته می شــود.
بیــن اعتمــاد اجتماعــی و میــزان احســاس امنیــت رابطــه معنــی داری وجــود دارد.
بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون پیرســون ســطح معنــی داری برابــر sig=0/000اســت کــه
نشــان دهنده رابطــه معنــی داری بیــن اعتمــاد اجتماعــی و میــزان احســاس امنیــت می باشــد
و همچنیــن میــزان همبســتگی پیرســون برابــر 0/525اســت کــه نشــان دهنده رابطــه قــوی
و مســتقیم بیــن متغیرهاســت درنتیجــه بــا توجــه بــه اطالعــات جــدول فرضیــه  H0ابطــال
و فرضیــه  H1تائیــد می شــود .یعنــی بــا افزایــش اعتمــاد اجتماعــی  ،میــزان احســاس
امنیــت اجتماعــی افــراد نیــز افزایــش می یابــد و همچنیــن هرچــه اعتمــاد اجتماعــی پاییــن
می آیــد از میــزان احســاس امنیــت نیــز کاســته می شــود.
بیــن هویــت ملــی و میــزان احســاس امنیــت رابطــه معنــی داری وجــود دارد .بــا توجــه
بــه نتایــج آزمــون پیرســون ســطح معنــی داری برابــر sig=0/000اســت کــه نشــان دهنده
رابطــه معنــی داری بیــن هویــت ملــی و میــزان احســاس امنیــت می باشــد و همچنیــن
میــزان همبســتگی پیرســون برابــر 0/364اســت کــه نشــان دهنده رابطــه متوســط و مســتقیم
بیــن متغیرهاســت درنتیجــه بــا توجــه بــه اطالعــات جــدول فرضیــه  H0ابطــال و فرضیــه
 H1تائیــد می شــود .یعنــی بــا افزایــش هویــت ملــی ،میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی
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افــراد نیــز افزایــش می یابــد و همچنیــن هرچــه هویــت ملــی پاییــن می آیــد از میــزان
احســاس امنیــت نیــز کاســته می شــود.
در ســایر ســتون ها نیــز همبســتگی بیــن ابعــاد احســاس امنیــت و متغیرهــای مســتقل
آمــده اســت .بــرای مثــال متغیرهــای دینــداری ،اعتمــاد اجتماعــی و هویــت ملــی بــا
تمــام ابعــاد امنیــت رابطــه مثبــت و مســتقیمی دارنــد ولــی متغیرهــای میــزان اســتفاده از
رســانه های جمعــی بــا ابعــاد امنیت(جانــی ،اقتصــادی ،مالــی و شــغلی) و متغیــر رضایــت
از زندگــی نیــز بــا ابعــاد امنیت(حقوقــی ،نوامیــس ،اعتقــادی ،اخالقــی ،اقتصــادی و
شــغلی) دارای همبســتگی مثبــت معنــادار می باشــند.
جدول( .)5ماتریس همبستگی بین ابعاد دینداری با ابعاد مختلف احساس امنیت اجتماعی

**0/191

**0/271

*0/179

**0/229

0/000

0/000

0/000

0/000

**0/124

**0/187

**0/134

**0/280

0/015

0/000

0/009

0/000

**0/161

0/042

**0/140

*0/113

0/002

0/412

0/006

0/027

0/046

0/008

0/056

0/027

0/000

ضریب پیرسون

*0/110

0/058

**0/259

**0/204

0/115

0/049

0/093

0/100

0/260

0/000

0/000

0/051
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امنیت حقوقی

امنیت نوامیس

امنیت اعتقادی

امنیت اخالقی
**0/296
0/000
**0/310
0/000
*0/102

**0/136

0/098

*0/113

**0/197

سطح معناداری

بعد مناسکی

بعد اعتقادی

سطح معناداری

0/031

بعد عاطفی

0/024

امنیت اقتصادی
**0/285
0/000
**0/262
0/000

0/013

0/000

0/000

ضریب پیرسون

بعد فکری

0/180

امنیت مالی
**0/184
0/000
*0/126

**0/268

**0/331

سطح معناداری

متغیر مستقل

0/069

امنیت شغلی
**0/245
0/000

0/000

ضریب پیرسون

**0/236

احساس امنیت اجتماعی **0/385

سطح معناداری

امنیت جانی
ضریب پیرسون

0/000

ابعاد

*0/109

**0/171

**0/208

**0/222

**0/158

**0/178

0/067

**0/158

**0/260

ضریب پیرسون
بعد پیامدی

0/032

0/001

0/000

0/000

0/002

0/000

0/194

0/002

0/000

سطح معناداری

جدول( .)6ماتریس همبستگی بین ابعاد اعتماد اجتماعی با ابعاد مختلف احساس امنیت اجتماعی

**0/274

0/028

**0/216

**0/355

**0/283

**0/435

**0/404

امنیت حقوقی

امنیت نوامیس

امنیت اعتقادی

امنیت اخالقی

امنیت اقتصادی

امنیت مالی

امنیت شغلی
**0/359

ضریب پیرسون

احساس امنیت اجتماعی

متغیر مستقل

**0/492

امنیت جانی

ابعاد

اعتماد به محیط
سطح معناداری

0/000

0/000

0/590

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

ضریب پیرسون

**0/142

*0/126

**0/247

**0/220

0/090

**0/135

**0/148

0/065

**0/242

اعتماد بین شخصی
0/005

0/014

0/000

0/000

0/077

0/008

0/004

0/201

0/000

سطح معناداری
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** P > 0/01
* P > 0/05
جــدول شــماره  5نتایــج به دســت آمده از آزمــون همبســتگی پیرســون را در بیــن ابعــاد
دینــداری بــا ابعــاد احســاس امنیــت اجتماعــی نشــان می دهــد .نتایــج به دســت آمده
حاکــی از رابطــه مثبــت و معنــادار ابعــاد دینــداری و میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی
می باشــد .از ســوی دیگــر متغیــر دینــداری بــا تمــام ابعــاد جانــی ،حقوقــی ،نوامیــس،
اعتقــادی ،اخالقــی ،اقتصــادی ،مالــی ،شــغلی در ســطح معنــی داری  0/000دارای رابطــه
مســتقیم و معنــادار اســت .ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه بــا افزایــش هــر یــک از ابعــاد
دینــداری میــزان احســاس امنیــت افــراد در همــه ابعــاد افزایــش می یابــد.
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0/063

**0/250

*0/109

**0/178

**0/247

**0/158

**0/147

**0/165

اعتماد نهادی
سطح معناداری

0/220

0/000

0/033

0/000

0/000

0/002

0/004

0/001

0/000

ضریب پیرسون

**0/233

**0/209

*0/126

**0/173

**0/146

**0/214

**0/234

**0/138

**0/321

106

**0/261

ضریب پیرسون

اعتماد تعمیم یافته
0/000

0/000

0/013

0/001

0/004

0/000

0/000

0/007

0/000

سطح معناداری
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** P > 0/01
* P > 0/05
جــدول شــماره  5نتایــج به دســت آمده از آزمــون همبســتگی پیرســون را در بیــن ابعــاد
اعتماداجتماعــی بــا ابعــاد احســاس امنیــت اجتماعــی نشــان می دهــد .نتایــج به دســت آمده
حاکــی از رابطــه مثبــت معنــادار بیــن اعتمــاد بــه محیــط ،اعتمــاد بیــن شــخصی ،اعتمــاد
نهــادی و اعتمــاد تعمیم یافتــه بااحســاس امنیــت اجتماعــی دارد .از دیگــر ســو نیــز تمامــی
ابعــاد احســاس امنیــت اجتماعــی بــا ابعــاد متغیــر اعتمــاد اجتماعــی دارای رابطــه مســتقیم
معنــادار می باشــند .پــس هرچــه میــزان اعتمــاد اجتماعــی در همــه ابعــاد افزایــش یابــد
میــزان احســاس امنیــت مالــی ،شــغلی ،جانــی ،اقتصــادی ،اخالقــی ،حقوقــی ،نوامیــس و
اعتقــادی بیشــتر خواهــد شــد.
تحلیل رگرسیون چند متغیره
 Rیــا ضریــب همبســتگی چندگانه(جــدول  0/390 )۷بدیــن معنــی اســت کــه متغیرهای
مســتقل داخــل معادلــه به طــور همزمــان تقریب ـاً  34درصــد بــا متغیــر وابســته (احســاس
امنیــت اجتماعــی) ارتبــاط دارنــد R2 .یــا ضریــب تعییــن به دســت آمده نشــان می دهــد
کــه  34درصــد از واریانــس متغیــر احســاس امنیــت اجتماعــی به وســیله متغیر هــای
مســتقل موجــود در معادلــه تبییــن می شــود و حــدود  66درصــد باقیمانــده را متغیرهــای
دیگــری تبییــن می کننــد کــه خــارج از ایــن بررســی قــرار دارنــد.

جدول( .)۷متغیرهای واردشده در معادله رگرسیون

مدل

ضرایب
غیراستاندارد

ضرایب
استاندارد

B

Std.
Error

Beta

t

.Sig

هویت ملی

.213

.060

.187

3 .529

.000

رسانه جمعی

.443

.173

.109

2 .565

.011

دینداری

.153

.079

.105

1 .928

.0۴۵

۰/۵۸۵

۰/۳۴۳

بــا توجــه بــه آزمــون معنــی داری  ،Tاز بیــن متغیرهــای مســتقل مؤثــر بــر احســاس
امنیــت اجتماعــی ،متغیرهــای اعتمــاد اجتماعــی ،هویــت ملــی ،رســانه جمعــی و دینــداری
به عنــوان مهم تریــن عوامــل تأثیرگــذار در متغیــر احســاس امنیــت اجتماعــی در معادلــه
باقی مانــده و نشــان از معنــی دار بــودن رابطــه آن هــا بــا متغیــر وابســته بــوده اســت.
همان طــور کــه در ســتون  Betaمشــخص اســت ،مقــدار ایــن ضریــب بــرای متغیــر
اعتماداجتماعــی  ،0/423بــرای متغیــر هویــت ملــی  ،0/187متغیــر رســانه های جمعــی
 0/109و درنهایــت بــرای متغیــر دینــداری  0/105می باشــد .بنابراین متغیــر اعتماداجتماعی
بیشــترین تأثیــر را بــر احســاس امنیــت اجتماعــی داشــته اســت ،بــه عبارتــی تأثیــر متغیــر
اعتمــاد اجتماعــی بــر روی احســاس امنیــت اجتماعــی بیــش از ســایر متغیرهــا بــوده اســت.
امــا متغیــر رضایــت از زندگــی (شــاید بــه علــت هم پوشــانی بــا ســایر متغیرهــا ) معنــادار
نشــده اســت.
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اعتماد اجتماعی

.869

.094

.423

9 .252

.000

ضریب
همبستگی
چندگانه
R

ضریب
تعیین
R2

مدل مسیر
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نمودار .۱تحلیل مسیر اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر احساس امنیت اجتماعی
جدول( .)8متغیرهای واردشده در معادله رگرسیون
متغیرهای مستقل

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثرات کل

رسانه

0/109

-

0/109

اعتماد اجتماعی

0/423

-

0/423

دینداری

0/105

0/071

0/176

هویت ملی

0/187

0/057

0/244

رضایت از زندگی

-

0/135

0/135

همان طــور کــه در مــدل تحلیــل مســیر(نمودار )1و نتایــج تحلیــل رگرســیون(جدول
 )8مشــاهده می شــود ،متغیرهــای هویــت ملــی ،دینــداری ،اعتمــاد اجتماعــی و اســتفاده
از رســانه های جمعــی بــر میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی تأثیــر مســتقیم و بالفصــل
دارنــد .نکتــه حائــز اهمیــت آن اســت کــه در بیــن متغیرهــای واردشــده در مــدل تحلیــل

نتیجه گیری
نیــاز بــه امنیــت یکــی از نیازهــای اساســی بشــر بــه شــمار مــی رود .در حقیقــت مرتفــع
شــدن بیشــتر نیازهــای مهــم آدمــی حتــی نیازهــای زیســتی نیــز به نوعــی تابــع میــزان
امنیــت اســت .امنیــت پدیــده چندبعــدی اســت و مطالعــه میــزان امنیــت در یــک جامعــه
بــه لحــاظ عوامــل مختلــف اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی امکان پذیــر اســت؛ امــا عمــوم
صاحب نظــران بــر ایــن باورنــد کــه میــزان احســاس امنیــت در یــک جامعــه به انــدازه
وجــود آن اهمیــت دارد .چــون واکنش هایــی کــه فــرد در جامعــه ،در قبــال عــدم امنیــت
بــروز خواهــد داد تابــع میــزان دریافــت و ادراک او از امنیــت خواهــد بــود و لــذا احســاس
امنیــت ،متغیــری کلیــدی در ایــن خصــوص محســوب می شــود (عربــی.)208 :1384،
برایــن اســاس مطالعــه حاضــر باهدف بررســی میــزان و عوامــل اجتماعی مرتبط بااحســاس
امنیــت اجتماعــی در بیــن مغــازه داران شــهر تهــران انجــام پذیرفــت .بدیــن منظور احســاس
امنیــت اجتماعــی در هشــت بعــد موردســنجش قــرار گرفــت.
نتایــج نشــان داد کــه بیــن میــزان اســتفاده از وســایل ارتباط جمعــی و میــزان احســاس
امنیــت اجتماعــی رابطــه معنــی داری وجــود دارد .بنابرایــن نظریه هــای تأثیــر رســانه ای
به ویــژه نظریــه رســانه های قدرتمنــد بــا صاحب نظرانــی چــون نئومــان و  ...از نقــش
معنــادار رســانه های ارتباط جمعــی در جهــان امــروز حکایــت دارنــد .در حالــت کلــی،
وقتــی ســخن از احســاس ناامنــی و پیونــد آن بــا عملكــرد رســانه مــی رود ،منظــور ایــن
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مســیر ،متغیــر اعتمــاد اجتماعــی بــا تأثیــر بتــای( )۰/۴۲۳بیشــترین تأثیــر مســتقیم را در
میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی دارد.
همچنیــن ،شــایان ذکر اســت هرچنــد متغیــر رضایــت از زندگــی بــر میــزان احســاس
امنیــت اجتماعــی اثــر مســتقیم ندارنــد ،ایــن متغیــر بــا ضریــب بتــای  ۰/۱۳۵بــر میــزان
احســاس امنیــت اجتماعــی از طریــق متغیرهــای دیگــر اثرگذارنــد.
بــا در نظــر گرفتــن مجمــوع اثرات(اثــر کل) هــر متغیر اعــم از اثر مســتقیم و غیرمســتقیم
می تــوان گفــت متغیــر اعتمــاد اجتماعــی بــا اثــر کل  ۰/۴۲۳بیشــترین تأثیــر را بــر میــزان
احســاس امنیــت اجتماعــی دارد؛ درحالی کــه متغیرمیــزان اســتفاده از رســانه های جمعــی
بــا ضریــب بتــای  ۰/۱۰۹کمتریــن تأثیــر را دارد .به عبارت دیگــر متغیــر اعتمــاد اجتماعــی
بیشــترین ســهم و متغیــر میــزان اســتفاده از رســانه های جمعــی کمتریــن ســهم را در تبییــن
متغیــر احســاس امنیــت اجتماعــی داشــته اند.
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اســت کــه محتــوای رســانه پــس از پخــش بتوانــد احســاس رضایت خاطــر ،ایمنــی،
اعتمــاد ،بــرآورده شــدن انتظــارات و نیازهــا و دلگرمــی را بــرای مخاطــب بــه همــراه
آورد و احســاس ناامنــی آن اســت کــه محتــوای رســانه پــس از پخــش ،احســاس تــرس،
اضطــراب ،بی ثباتــی ،اغتشــاش ذهنــی و  ...را در مخاطــب ایجــاد کنــد .نتایــج مطالعــه ی
حاضــر نشــان داد کــه هــر چــه میــزان اســتفاده از رســانه های جمعــی بیشــتر شــود ،میــزان
احســاس امنیــت اجتماعــی افــراد باالتــر مــی رود و ایــن نشــان می دهــد کــه محتــوای
رســانه های مورداســتفاده توســط پاســخگویان موردمطالعــه مــا در جهــت تقویــت میــزان
احســاس امنیــت افــراد عمــل می نمایــد .ایــن یافتــه هم ســو بــا نتایــج مطالعــه آقایــی
( )1386و ناهم خــوان بــا یافتــه تحقیــق قاســمی ( )1386بــوده اســت( .الزم بــه ذکــر
اســت کــه تأثیــر وســایل ارتباط جمعــی بــر ابعــاد احســاس امنیــت حقوقــی ،نوامیــس،
اعتقــادی و اخالقــی تائیــد نشــده اســت).
همچنیــن نتایــج تحقیــق مبتنــی بــر رابطــه میــزان رضایــت از زندگــی افــراد و میــزان
احســاس امنیــت اجتماعــی آنــان مــورد تائیــد قــرار گرفــت ،و در بیــن ابعــاد هشــت گانه
احســاس امنیــت اجتماعــی تنهــا ابعــاد جانــی و مالــی معنــی دار نشــده اســت .مطابــق
بــا تئــوری میتــار میــزان احســاس امنیــت افــراد تابعــی از ســطح کیفیــت زندگــی آنــان
می باشــد و هــر چــه میــزان رضایــت از زندگی(به عنــوان یکــی از مصداق هــای کیفیــت
زندگــی) افــراد یــک جامعــه باالتــر رود میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی بیشــتر شــده
و در مقابــل میــزان احســاس ناامنــی کاهــش خواهــد یافــت .هم چنیــن به زعــم فیتــز
پاتریــک نقــش ترجیحــات به ویــژه اگــر از منظــر «ســبک زندگــی» بــه آن نگریســته
شــود فضــای مفهومــی پیچیــده و غامضــی را بــر زندگــی افــراد وارد كــرده و احســاس
عــدم رضایــت خاطــر و احســاس عــدم امنیــت روانــی را از زندگــی اجتماعــی بــرای افــراد
مســتولی می نمایــد .ازایــن رو برخــی ترجیحــات (ازجملــه کیفیــت و ســبک زندگــی
افــراد) هــم در صــورت بــرآورده شــدن و هــم در صــورت بــرآورده نشــدن منجــر بــه
احســاس عــدم رضایــت و احســاس عــدم امنیــت می شــود .یافته هــای پژوهــش حاضــر
نشــان می دهــد کــه شــاخص رضایــت از زندگــی بــا میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی
دارای ارتبــاط مســتقیم و معنــادار می باشــد؛ بــه عبارتــی هرچــه میــزان رضایــت از زندگــی
شــهروندان جامعــه باالتــر مــی رود ،آن هــا میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی بیشــتری را
تجربــه می نماینــد.
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در ایــن تحقیــق رابطــه میــزان دینــداری و میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی نیــز مــورد
آزمــون قــرار گرفــت .و نتایــج نشــان داد کــه رابطــه معنــاداری بیــن ایــن دو متغیــر وجــود
دارد .بنابرایــن در بــاب تأثیــر مذهــب بــر میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی ،فــروم معتقــد
اســت کــه در قــرون اولیــه ،انســان ها از اســطوره ها و مذهــب بــرای پیونــد دادن بیــن
طوایفشــان اســتفاده می کردنــد .زندگــی سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی آن هــا بــا كلیســا
پیوندیافتــه بــود .كلیســا بــه آن هــا امنیــت مــی داد و عشــق بــه خــدا امنیــت را بــه آن هــا
عرضــه می كــرد .وبــر نیــز ماننــد دورکیــم بــه اهمیــت نهادهــای مذهبــی در تأمیــن نظــم و
بالطبــع امنیــت جامعــه اشــاره می کننــد .به هرحــال در فرهنــگ اســامی به ویــژه آیــات
و روایــات بــر اهمیــت امنیــت تأکیــد فــراوان شــده اســت و ایــن مهــم ،ایــن نکتــه را بــه
ذهــن متبــادر می کنــد کــه روحیــه مذهبــی تأثیــر مثبتــی بــر احســاس امنیــت افــراد یــک
اجتمــاع خواهــد داشــت .بنابرایــن هم ســو بــا نظریــات فــروم ،وبــر ،دورکیــم و پارســونز
یافته هــای تحقیــق حاضــر نشــان از همبســتگی مثبــت و معنــادار میــزان دینــداری و میــزان
احســاس امنیــت اجتماعــی داشــت .بنابرایــن هــر چــه روحیــه مذهبــی و اعتقــاد دینــی در
افــراد باالتــر رود آن هــا میــزان ناامنــی کم تــری را احســاس خواهنــد نمــود.
فرضیــه ششــم تحقیــق مبتنــی بــر رابطــه میــزان اعتمــاد اجتماعــی و میــزان احســاس
امنیــت اجتماعــی در بیــن افــراد می باشــد .نتایــج پژوهــش حاضــر از رابطــه دو متغیــر
فــوق بــا یکدیگــر حمایــت می نمایــد؛ هم چنیــن ابعــاد اعتمــاد اجتماعــی نیــز یــا متغیــر
میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی همبســتگی مثبــت و معنــاداری را نشــان داده انــد .یکــی
از اصلی تریــن مؤلفه هایــی کــه امنیــت را ارتقــا می بخشــد و جامعــه را ســالم ،آرام و
مطلــوب می ســازد ،اعتمــاد اجتماعــی اســت .ســرمایه اجتماعــی به صــورت عــام و
اعتمــاد اجتماعــی به صــورت خــاص و نمــود آن در ارتبــاط بــا مقوالتــی نظیر پیشــگیری و
کاهــش جرائــم ،خشــونت و تضــاد در یــک جامعه ،ســوءمصرف مــواد مخدر ،خودکشــی
و بســیاری از معضــات اجتماعــی نشــان از رابطــه تنگاتنــگ مؤلفه هــای ســرمایه اجتماعی
بــا فضاســازی امنیــت اجتماعــی در جامعــه دارد .بنابرایــن مطابــق بــا تئــوری گیدنــز،
بوردیــو و اســتناد بــه نتایــج حاصــل از تحقیــق حاضــر ،بیــن اعتمــاد اجتماعــی و امنیــت
اجتماعــی رابطــه وجــود دارد .ایــن مهــم بــا نتایــج پژوهــش ربیعــی( ،)1383گروســی و
دیگــران ( ،)1385نــادری و دیگــران ( )1389و باباخانــی ( )1389هم خوانــی دارد .نتایــج
پژوهــش حاضــر چنیــن حکایــت می کنــد کــه متغیــر اعتمــاد اجتماعــی بــا همبســتگی
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 ./525درصــد بــا متغیــر میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی ،بیشــترین نقــش را در تبییــن
متغیــر وابســته(میزان احســاس امنیــت) دارد.
همچنیــن نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه رابطــه معنــی دار بیــن میــزان هویــت ملــی افــراد
و میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی وجــود دارد .برایــن اســاس هویــت ملــی و وجــود آن
در بیــن افــراد جامعــه بســیار مهــم و اساســی اســت ،به نحوی کــه بســیاری از تنظیمــات
سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و حتــی فرهنگــی در جامعــه را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد.
یافته هــای پژوهــش حاضــر نشــان می دهــد کــه هویــت ملــی بــا میــزان احســاس امنیــت
اجتماعــی دارای ارتبــاط مســتقیم و معنــادار می باشــد؛ بــه عبــارت بهتــر هرچــه میــزان
هویــت ملــی شــهروندان جامعــه باالتــر مــی رود ،آن هــا میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی
بیشــتری را تجربــه می نماینــد .در ایــن تحقیــق دو فرضیــه اول و دوم مــورد تائیــد قــرار
نگرفــت بــه ایــن معنــا کــه جنــس و وضعیــت تأهــل اثــری در میــزان احســاس امنیــت
افــراد نــدارد .البتــه ایــن یافتــه بــا نتایــج تحقیــق نــادری و دیگــران ( )1389هم خوانــی
دارد .درحالی کــه بــا نتیجــه تحقیــق ناجــا ( )1383هماهنگــی نــدارد.
پیشنهادات و راهكارها
بر اســاس موضــوع مــورد بحــث در ایــن پژوهــش پیشــنهاداتی ارائــه شــده اســت كــه
بــه آن اشــاره می شــود:
بــا توجــه بــه اینکــه مغــازه داران در چارچوب هــای خاصــی فعالیــت می کننــد لــذا
سیاســتگذاران ایــن امــر بایــد نقــش ویــژه آن هــا را در برنامــه ریزی هــا نــگاه کننــد و در
جهــت کاهــش آســیب ها و مســائل ایــن قشــر وارد عمــل شــوند .برایــن اســاس همانگونــه
کــه داده هــا نشــان داد اولیــن و مهمتریــن عامــل در میــزان احســاس امنیــت مغــازه داران
اعتمــاد اجتماعــی اســت .لــذا دولتمــردان در ایــن زمینــه بایــد بــا برنامــه ریزهای ســاختاری
و کالن میــزان اعتمــاد اجتماعــی را در بیــن افــراد بــاال ببرنــد چــرا کــه چرخ هــای هــر
جامعــه ای بــر مبنــای اعتمــاد متقابــل بیــن افــراد در چرخــش اســت .تحقیقــات فراوانــی
در ایــن زمینــه در کشــور مــا اشــاره دارنــد کــه میــزان اعتمــاد اجتماعــی در حــال کاهــش
اســت ،لــذا از برنامــه ریــزان انتظــار مــی رود کــه بــرای افزایــش میــزان اعتمــاد اجتماعــی
فعالیت هــای جــدی داشــته باشــند تــا بــه تبــع آن جامعــه دچــار سرخوشــی و نشــاط و
اعتمــاد متقابــل بیــن افــراد شــود.
یکــی دیگــر از پیشــنهادات در زمــره رضایــت از زندگــی افــراد اســت .بــا توجــه بــه

113

بررسی میزان و عوامل اجتماعی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی ( موردمطالعه :مغازه داران شهر تهران)

اینکــه رضایــت از زندگــی یکــی از شــاخص های اساســی رفــاه اجتماعــی اســت .لــذا بــه
برنامــه ریــزان و سیاســتگذارن پیشــنهاد می شــود کــه بــا توجــه بــه رکــود اقتصــادی در
جامعــه بهبــود ســطح کیفــی زندگــی را مدنظــر قــرار داده و برنامه هایــی بــرای رضایــت
از زندگــی طراحــی کننــد چــرا کــه در هــر جامعــه ای اگــر افــراد دارای رضایــت خاطــر
باشــند دچــار دلهــره و تــرس نمی شــوند و نبــود دلهــره و تــرس نیــز می توانــد ناامنــی را
ریشــه کــن کنــد.
از طرفــی رســانه های جمعــی از جملــه عواملــی هســتند كــه امــروزه نقــش پررنــگ
و اساســی در جهــت بــه وجــود آوردن احســاس امنیت/ناامنــی ایفــا می كننــد .بنابرایــن
برنامــه ریــزان بایــد در ســاخت برنامه هــای تلویزیونــی و رادیویــی بــه ایــن نكتــه توجــه
داشــته باشــند كــه نــه فقــط بــه اطالع رســاندن خبــر ارزش خــاص خــود را داراســت،
بلكــه نحــوه خبررســانی و نتایــج ایــن نــوع خبررســانی نیــز ارزش خــود را داشــته و در
تهیــه و تنظیــم خبــر دقــت الزم را مبــذول داشــته تــا مبــادا شــهروندان به واســطه نداشــتن
اطالعــات از یــك حادثــه یــا عــدم خبررســانی غیرشــفاف و یــا نادرســت دچــار اضطراب
شــده ووقتــی حادثــه ای ناگــوار در جریــان می افتــد از تــردد در ســطح شــهر و دیگــر
اماكــن دلهــره داشــته و بــا احســاس ناامنــی تــوام بــا ناآگاهــی بــه ســامت جامعــه آســیب
رســانند.
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و عوامــل اجتماعــی مرتبــط بــا آن» ،مطالعــات جامعــه شــناختی ،ســال ســوم ،شــماره
.59-77 ،12
●●بــوزان ،بــاری ( .)1378مــردم ،دولتهــا و هــراس (ترجمــه پژوهشــکده
مطالعات راهبــردی) .تهــران :پژوهشــکده مطالعــات راهبــردی.
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●●جعفــرزاده پــور ،فروزنــده و حیــدری ،حســین( « .)1395فراتحلیــل رابطــه هویــت
ملــی و هویــت قومــی در ایــران » ،فصلنامــه راهبــرد اجتماعــی فرهنگــی ،ســال ســوم،
شــماره .۶۳-۹۶ :۱۱
●●خلیلی،محمدعلــی؛ آرویــن ،بهــاره؛ یوســف ونــد ،حســین و رحیمــی ،علــی(.)1388
«بررســی مقایســه ای میــزان احســاس امنیــت شــهروندان در ســال های  ۸۴و ،» ۹۳
فصلنامــه انتظــام اجتماعــی ،ســال هفتــم ،شــماره .۸۹-۱۰۶ :3
●●دربــان آســتانه ،علیرضــا؛ عســگری ،حشــمت الــه و قربانــی ،فاطمــه(« .)1392تحلیــل
فضایــی و پهنــه بنــدی احســاس امنیــت روســتاییان شهرســتان شــیروان و چــرداول»،
مجلــه آمایــش جغرافیایــی فضــا ،ســال ســوم ،شــماره .105-126 :9
●●ذاکری هامانــه ،راضیــه( .)۱۳۹۰بررســی میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی و عوامــل
اجتماعــی مؤثــر بــر آن(مطالعــه مــوردی  :شــهر یــزد)[ ،پایان نامــه کارشناســی ارشــد]،
دانشــکده علــوم اجتماعــی ،دانشــگاه یــزد.
●●ربیعــی ،علــی(« .)1383مطالعــات امنیــت ملــی» ،دفتــر مطالعــات سیاســی و بیــن المللی
وزارت امــور خارجــه ،تهــران ،مرکــز چــاپ و انتشــارات وزارت امــور خارجه.
●●ســراج زاده ،سیدحســین( .)1377نگرش هــا و رفتارهــای دینــی نوجوانــان تهرانــی و
داللت هــای آن بــرای نظریــه ســکوالر شــدن ،مجلــه نمایــه پژوهــش ،شــماره 7و:8
.105-119
●●شــایگان ،فریبــا و رســتمی ،فاطمــه(« .)1390بررســی میــزان احســاس امنیــت و عوامــل
اجتماعــی مؤثــر بــرآن دربیــن شــهروندان  15تــا  44ســاله شــهرکرد» ،فصلنامــه دانــش
انتظامــی چهارمحــال بختیــاری ،ســال اول ،شــماره .21-37 :2
●●صالحــی امیــری ،رضــا و افشــاری نــادری ،افســر( « .)۱۳۹۰مبانــی نظــری و راهبــردی
مدیریــت ارتقــای امنیــت اجتماعــی و فرهنگــی در تهــران» ،فصلنامــه راهبــرد ،ســال
بیســتم ،شــماره .۴۹-۷۶ :۵۹
●●قاســمی ،راضیــه و محمــدی ،اصغــر(« .)1392هویــت اجتماعــی و احســاس امنیــت:
مطالعــه مــوردی زنــان تهــران»،
●●قاســمی ،محمــد (« .)1386رســانه های جمعــی و امنیــت اجتماعــی» .مطالعــات امنیــت
اجتماعــی ،ســال ســوم ،شــماره  11و .51-67 :12
●●قهرمــان ،آرش( « .)۱۳۸۹بررســی مفهــوم رضایــت از زندگــی و ســنجش آن در میــان
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دانشــجویان دختــر و پســر» ،فصلنامــه پژوهــش جوانــان ،فرهنــگ و جامعــه ،شــماره
.۸۱-۱۰۶ :۴
●●کالکــی ،حســن و تاجــران ،عزیــزاهلل(« .)1390بررســی رابطــه جنســیت بــا نگــرش
نســبت بــه عملكــرد پلیــس بــر احســاس امنیــت تحقیــق دربیــن شــهروندان تهرانــی»،
نشــریه پلیــس زن ،ســال پنجــم ،شــماره .7-34 :15
●●کیــا ،علــی اصغــر؛ نــادر پــور ،محمــد رضــا؛ خضرائــی گل پــرور ،میثــم و پورعلــی،
رضــا(« .)1393بررســی رابطــه بیــن اعتمــاد مــردم بــه تلویزیــون و احســاس امنیــت»،
فصلنامــة پژوهش هــای اطالعاتــی و جنایــی ،ســال نهــم ،شــمارة .53-73 :1
●●گروســی ،ســعیده؛ میرزایــی ،جــال و احســان شــاهرخی (« .)1386بررســی رابطــه
اعتمــاد اجتماعــی و احســاس امنیــت (مطالعــه مــوردی دانشــجویان دختــر دانشــگاه
آزاد جیرفــت)» ،دانــش انتظامــی ،ســال نهــم.26-39 :2 ،
●●گیدنز ،آنتونی()1390جامعه شناسی ،ترجمه:منوچهر صبوری ،تهران :نشر نی.
●●گیدنز،آنتونــی( .)۱۳۷۷پیامدهــای مدرنیــت ،ترجمــه محســن ثالثــی ،تهــران :مرکــز
نشــر.
●●محســنی تبریزی ،علیرضــا(« .)1375بیگانگــی مانعــی بــرای مشــارکت و توســعه ملــی:
بررســی رابطــه ی میــان بیگانگــی و مشــارکت اجتماعــی و سیاســی» ،نامــه پژوهــش،
ســال اول ،شــماره  ،1صــص . 89-110
●●مســتوفی ،اکــرم( « .)1394بررســی عوامــل مؤثــر بــر احســاس امنیــت زنــان (مطالعــه
مــوردی زنــان شــهر تهــران)» ،فصلنامــة فصلنامــه علمــی -تخصصــی دانــش انتظامــی
پلیــس پایتخــت ،ســال ششــم  ،شــماره .67-88 :3
●●نا جــا (« .)1383بررســی میــزان احســاس امنیــت در بیــن حاشیه نشــینان تهــران بــزرگ
بــه تفکیــک مناطــق» ،تهــران :معاونــت اجتماعــی و ارشــاد نا جــا.
●●نــادری ،حمــدا...؛ جاهــد ،محمــد علــی و شــیرزاده ،مهیــن دخــت( « .)1389بررســی
رابطــه احســاس امنیــت اجتماعــی و ســرمایه اجتماعــی (مطالعــه مــوردی شــهر
اردبیــل)» ،مطالعــات امنیــت اجتماعــى ،دوره جدیــد ،شــمارة .59-87 :21
●●نویدنیــا ،منیــژه (« .)۱۳۸۴گفتمانــى پیرامــون امنیــت اجتماعــى» ،مطالعــات امنیــت
اجتماعــى ،معاونــت اجتماعــى و ارشــاد ناجــا ،شــمارة چهــارم و پنجــم.31-43 :
●●نیرومنــد ،لیــا؛ تاجیــک اســماعیلی ،ســمیه و الونــدی ،هومــن( « .)۱۳۹۰بررســی
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نقــش رســانه های جمعــی در شــکل گیــری افــکار عمومــی نســبت بــه هدفمنــدی
.۱۳۳-۱۶۳ :۱۳  شــماره، ســال ششــم، مطالعــات رســانه ای،»یارانه هــا
 بررســی اعتمــاد اجتماعــی و عوامــل مؤثــر.)1388( هاشــم، منصــور و آرام،●●وثوقــی
، ســال ســوم،  پژوهش نامــه علــوم اجتماعــی،)بــر آن در شــهر خلخال(اســتان اردبیــل
.133-153 :3 شــماره
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