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در برقراري نظم در کشور و  گذار ریتاثلزوم پرداختن به مقوله امنیت و احساس امنیت، به عنوان یکی از مولفه هاي مهم و 

مانند کالن شهر تهران سبب انجام این مطالعه شده است که با هدف توصیف وضعیت احساس امنیت در ایران  ییها طیمح

و ابـزار جمـع آوري    شروش مورد استفاده در این تحقیق، روش پیمای. بر آن انجام شده است گذار ریتاثو شناسایی عوامل 

 راستان کشو 7ساله و باالتر ساکن در مراکز  15امعه آماري این تحقیق شامل کلیه ساکنان ج. باشد یماطالعات پرسشنامه 

نتـایج  . اند شدهاي چند مرحله اي انتخاب  شهگیري خو نفر است که به روش نمونه 2000حجم نمونه براي این تحقیق . است

نتایج، بیانگر آن است که سه متغیـر اعتمـاد، ارزیـابی از وقـوع     . درصد احساس امنیت کمی دارند 58 دهد یمتحقیق نشان 

در مجموع مدل تحقیق . درصد رابطه دارند 99جرایم در جامعه و هزینه ماهانه خانوار، با احساس امنیت در سطح معناداري 

  .دینما یمکمی بیش از نصف تغییرات احساس امنیت در جامعه آماري مورد بررسی را تبیین  52/0با داشتن ضریب تعیین 

  

رایمجز وقوع ا ارزیابی ،اعتماد ،ساس امنیتحا ،تیامن 

 

شـکوفایی  . گـردد  یم ثبات آن محسوبامنیت یکی از بارزترین وجوه بالندگی یک جامعه و زمینه ساز رشد، توسعه و 

تواند عاملی موثر بـراي   ریزي براي توسعه، پیشرفت و هرگونه فعالیتی که می گذاري، برنامه اقتصادي یک جامعه، سرمایه

در واقـع امنیـت از   . باشـند  ه اسـتقرار امنیـت مـی   یبهبود اوضاع اقتصادي، اجتماعی و سایر ابعاد جامعه باشد، همه در سـا 

 همان. است» احساس امنیت« عاز امنیت، موضو تر مهماصولی پایدار جامعه است و  يها ارزشهداف، منابع و ا نیتر مهم

بـراي مثـال   . گونه که وجود امنیت امري الزم است، احساس امنیت هم به اندازه وجود آن الزم، حتمی و ضروري است

امـا   ،گاه هاي انتظامی و پلیسـی صـورت گیـرد   ممکن است در یک جامعه اقدامات تأمینی به شدت توسط نهادها و دست

  . افراد احساس امنیت ننمایند

                                                   
 النیگ يسازمان زندان ها يکاربرد -ی، مدرس مرکز آموزش علمیعلوم اجتماع يکارشناس ارشد پژوهشگر.  1

 یت امور فرهنگیریکارشناس مدو کارشناس پژوهش مرکز پژوهش شوراي اسالمی شهر رشت.  2
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وژیکی بـرای      . تردید امروزه اهمیت وجود امنیت بر هیچ کس پوشیده نیست بی انسان بعـد از ارضـاء نیازهـای فیزیوـل

بایـد بـه    ،گذاری کنـیم  ای ارزش اگر بخواهیم وجود امنیت را در جامعه. آسایش و رفاه خویشتن به امنیت نیاز دارد نیتأم

ای صرف نظر از سـطح   پرداخت و هر جامعه... اجتماعی و  ،اقتصادی ،های فردی اهمیت آن در خصوص هر یک از جنبه

  امنیت، . از مشکالت جوامع بشری احساس فقدان امنیت است یکی .باشد آن به وجود این مهم نیازمند می یافتگی توسعه

از بعد عینی، امنیت اجتماعی به معنای ایجاد شرایط و موقعیـت  . مفهومی است که دارای دو بعد ذهنی و عینی است 

تقیمی بر این اساس امنیت، ارتباط مس .تایمن برای افراد جامعه است و از بعد ذهنی، امنیت به معنای احساس امنیت اس

اگر مردم جامعه ای احساس کنند که پدیده امنیت کمرنگ شده و یا کاهش یافتـه اسـت،   . با ذهنیت و ادراک مردم دارد

اما در مرحله بعد و به نحو ناخودآگـاه بـه    ،ممکن است در مرحله اول آن را فقط به عنوان یک واقعیت ذهنی تلقی کنند

در واقع، نداشتن یا ضعیف دانستن امنیت، در وهله اول، تحت عنوان یـک  .  .تعنوان پدیده ای بیرونی تجلی خواهد یاف

که در این مرحله بـه یـک    کند یماحساس تلقی شده اما در مرحله حادتر به صورت یک واقعیت یا پدیده اجتماعی بروز 

اقتدار و مشروعیت خرده نظام سیاسی را به عنوان تأمین کننـده امنیـت    تواند یممعضل و آسیب اجتماعی تبدیل شده و 

. تضعیف کرده و با زیر سؤال رفتن این اقتدار و کاهش مشروعیت خرده نظام سیاسی، آن را بـا بحـران نیـز مواجـه کنـد     

بر  رگذاریتأثوامل ره در کشور و عیو غ ی، اقتصادی، مالیت در ابعاد مختلف جانیاحساس امن یبررسن مطالعه یهدف از ا

  .است آن

  

» ت و عوامـل مـوثر بـر آن   یـ احسـاس امن  یبررس«که در شهر تهران به انجام رسانده، به  یدر مطالعه ا یکاف ریام 

م و یدرک از بـروز جـرا  : ماننـد  ییرهایر متغیه انجام شده است؛ تاثیل ثانویق که به روش تحلین تحقیدر ا. پرداخته است

. ت، مورد سنجش قرار گرفتـه اسـت  یسک و مخاطره بر احساس امنیو ر یت اجتماعی، حمایاجتماع ینظم ی، بیبزهکار

انگر آن یـ ج بیشده است و نتـا  یو شهر تهران بررس یر وابسته در دو سطح منطقه مسکونیت به عنوان متغیاحساس امن

ل یج تحلینتا. هر تهران، کمتر از حد متوسط استش از حد متوسط و در شیب یت در منطقه مسکونیاست که احساس امن

م و یو درک از بـروز جـرا   یاجتمـاع  ینظمـ  یسک و مخاطره، بی، ریت اجتماعیحما یرهایمتغ دهد یم، نشان یونیرگرس

  ).  1 -25:  1387( شوند یمت محسوب یبر احساس امن رگذاریتأثن عوامل ین کننده ترییب، به عنوان تعیبه ترت یبزهکار

اسـت کـه توسـط     یشـ یمایک پژوهش پیعنوان ) یمطالعه مورد(بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت  -

اعتماد اجتماعی بـر احسـاس امنیـت در     یها شاخصمیرزایی و شاهرخی انجام شده و تالش شده است تا تاثیر  ،گروسی

، تنها اعتماد بـین  دهد یمقیق همچنین نشان نتایج تح. میان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی جیرفت بررسی شود

در تعامل هستند، بر سطح احسـاس   ها آنشخصی پاسخگویان یعنی اعتماد به افراد خاص و نزدیک که به طور روزانه با 

 ).1385(تاثیر دارد  ها آنامنیت اجتماعی 
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در » اسـتان تهـران   یهـا  شهرستان نانینش هیحاشررسی میزان احساس امنیت در بین ب«کرامتی تحقیقی با عنوان  -

بیانگر آن است که سطح سواد و تحصیالت در میزان ناامنی نقش ، انجام داد که نتایج حاصل از آن پژوهش 1384سال 

فوق لیسانس و بـاالتر بـوده و    ی کرده لیتحصبسزایی دارد؛ به طوری که بیشترین میزان احساس ناامنی مربوط به افراد 

در گروه های سنی نیز احساس امنیت متفاوت بوده . باشد یماامنی مربوط به افراد کمتر از دیپلم کمترین میزان احساس ن

و کمتـرین میـزان احسـاس نـاامنی      باشـد  یمـ سال  25 -29 یسناست؛ بیشترین میزان احساس ناامنی مربوط به گروه 

  ).201-230: 1384( تسال به باال اس 60مربوط به گروه سنی 

 به بررسی تاثیر »یو نگرش مذهب یت اجتماعیابطه احساس امنر«با عنوان  یشیمایوحید قاسمی در پعلی ربانی و  -

 آن چهارگانـه  ابعـاد  و اجتمـاعی  امنیـت  احسـاس  بـر  اصـفهان  شـهر  مقـیم  باالتر و ساله 15 شهروندان نگرش مذهبی

 کمتـر  قضـایی  سیاسـی و  اقتصـادی،  روانـی،  ابعـاد  در ترتیب به امنیت احساس -1: که دهد یم نشان ها افتهی .دپرداختن
 در بـین  -3 .داراست را اجتماعی امنیت احساس عامل تبیین توان درصد 53 تا مذهبی نگرش عامل واریانس -2.است

 بیشـتری  تبیـین  تـوان  از نخسـت،  بعـد  ،یدار نیـ د بـه  نگرش و روحانیت به نگرش شامل مذهبی نگرش دوگانه ابعاد

 از انـد  داشـته  یتـر  مثبـت  نگـرش  روحانیـت  بـه  نسبت توجهی قابل به نحو که افرادی که معنی به این است، برخوردار
  ).1-18: 1386( .بالعکس و اند بوده برخوردار نیز باالتری امنیت احساس

فرهنـگ لغـت   (و امن، بی بیمی و ایمنی، ایمـن شـده و در امـان بـودن اسـت       یخوف یبدر لغت به معنای  1 تیامن

ــدا ــار ).دهخ ــ   یتع ــوم کل ــاره مفه ــات، درب ــگ لغ ــود در فرهن ــامن یف موج ــر ی ــاس آزادا«ت، ب ــرس یحس ــ »از ت   ای

  ).   46: 1379اندل، م( دد دارنیاست، تاک یو روان یت مادیکه ناظر بر امن »یمنیحساس اا« 

د، یـ ا تردیـ از هـراس   یی، رهـا یروان یمنیا لطمات، ایا مخاطرات و یاز خطر  ییرها«ت را یامن یلغو یکلمنتس، معان

 تنمـوده اسـ   یو جمع بند یمعرف» بخشد یمنان یو اطم دهد یم یمنیکه ا یزی، چیمشوش نبودن، نبودن احتمال ناکام

)1384  .(  

اعتمـاد بـه   (و رهـایی از تردیـد   ) امنیت ذهنی(احساس ایمنی  ،)عینی تامنی( خطر برابرحفاظت در  یت به معنایامن

عبـارت   کـه  شـود  یمـ دسته تقسیم  5به عقیده بوزان امنیت بشری به  ).52؛1378بوزان،( باشد یم) های شخصی دریافت

  ).34: همان( یطیست محیو ز ی، اجتماعیاقتصاد، یاسی، سیت نظامیامن :است از

ت در سه یاو معتقد است امن. دینما یمت آغاز یرا با شرح اشکال متفاوت امن یاجتماعت یموالر بحث خود در باب امن

گر هـدف مرجـع   یان دیا به بی یچه کس یت برایامن یاساس سؤالوجود دارد که پاسخ به  یو انسان ی، اجتماعیشکل مل

مقام . ز متفاوت خواهند بودین داتیت، تهدین اشکال متفاوت است و بر اساس تفاوت در مراجع امنیک از ایت در هر یامن
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 د، تـک تـک افـراد هسـتن    یت انسانیو در امن یاجتماع یروه هاگ ،یت اجتماعیولت است، در امند ،یت ملیمرجع در امن

  ).56-61: 1382ا، یدنینو(

مفهوم امنیت مانند سایر مفاهیم اساسی و رایج در علوم انسانی نظیر صـلح، عـدالت و آزادی در معـرض تفسـیرها و     

 ین مفهوم با تنـوع یکه ا شود یم یت، ناشین واقعیت عمدتاً از ایف امنیاختالف درباره تعر. تعبیرهای گوناگونی قرار دارد

ت و یـ امن یف مفهـوم یـ در مـورد تعر  یمتفـاوت  یدگاه هاید .رود یممتفاوت، به کار  ینه هایاز زم یاریو در بس یاز معان

 ی، عده ایالملل نیباست و در قلمرو روابط یمثال ماندل معتقد است که در علم س یبرا. بر آن وجود دارد رگذاریتأثعوامل 

از  یو محـدود  یف سـنت یـ گر، تعریافت مخالف دیره یول). 48: 1379( دت هستنیق امنیف دقی، مخالف تعریبه طور کل

در . اسـت  ت دولـت یـ ، امنیبررست، موضوع مهم و مورد یاز امن انهیگرا واقعکه در برداشت  یدر حال. کند یمان یت، بیامن

. کننـد  یمت یمردم محور، حما یکردهایخاص قائل باشند؛ از رو یازیدولت، امت ین که برایا یگر به جاید یمقابل، برخ

، یمـار ی، بیچـون گرسـنگ   ییدهایدگاه، تهدین دیدر ا. ت افراد باشدید امنیت، بایلگران معتقدند که مراد از امنیر تحلیسا

امنیـت  ). 46: 1383گـران،  یف و دیرت( شود یمگرفته  یمطرح هستند؛ جد یکه در سطح فرد یو انواع مخاطرات یناتوان

و  ینینشـ  هممفهوم امنیت صرفاً در یک رابطه . بیش از آنکه واقعیتی عینی و بیرونی باشد ماهیتی ذهنی و گفتمانی دارد

توسـعه   ،که همگی مفـاهیمی مـبهم  ... تهدیدات و قدرت، منافع، اهداف، مصالح، : یا جانشینی با مفاهیم دیگری همچون 

  .یابد مصداق می باشند یمنیافته و سیال 

  

 

تعیین افرادی کـه نماینـده و معـرف     با غالباًپیمایش «. باشد یم  ٣شیمایق، روش پین تحقیروش مورد استفاده در ا

  هــــا پرســــیده شــــود، آغــــاز  کــــه بایــــد از آن یســــؤاالتو طــــرح ) نمونــــه(انــــد گــــروه مــــورد بررســــی

و پرسشگران پس  شود یمنامه برای جمع آوری اطالعات استفاده  در تحقیق حاضر از پرسش). 24: 1377بیکر، (»شود می

  . ندینما یماجعه موارد الزم به درب منازل مر یریاز آموزش و فراگ

، )نفـر  1414827 ( ناصفها ،)نفر 6392193(شهر تهران  7ساله و باالتر ساکن در  15ه ساکنان یشامل کل یجامعه آمار

ــر 1198758 ( زیـــــــــتبر ــا)نفـــــــ ــوا)نفـــــــــر 216250( ن، گرگـــــــ ــر 784353 ( ز، اهـــــــ   ، )نفـــــــ

  .باشد یمنفر  10380215ست که جمعاً ا) رنف 125288(رجند یو ب) نفر 248546( جسنند

زبـده، بـر    یانسان یرویق با توجه به حجم جامعه کل و با توجه به بودجه، عمل زمان و نین تحقیا یحجم نمونه برا

نفـر   2000ش، یافـزا  ینفر است که بـا کمـ   1927م به کل را داشته باشد، یت تعمین که قابلیا یر و برایاساس فرمول ز

  .  شده است

                                                   
١. Survey  
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N T  S
  

N D  + T  S 

n=  N=  D=  S=  T= 

  

ی نمونـه گیـری ایـن     ن شـیوه یدر سطح شهر است، بنابرا یوسعت و پراکندگ یدارا ین که جامعه آماریبا توجه به ا

م شـده و  یقسمت تقس دن شکل که ابتدا شهر به چنیبه ا. بوده است یای چند مرحله ا گیری خوشه پژوهش از نوع نمونه

و در مرحله  ردیگ یممورد انتخاب قرار  یخانه به طور احتمال یاز هر بلوک تعداد. شود یمن ییک بلوک تعیاز هر قسمت، 

  .شوند یم بانتخا ها نمونهآخر، 

  

  .ت رابطه وجود داردیزان اعتماد به مردم و احساس امنین میب -

  .ت رابطه وجود داردیدر جامعه و احساس امن میاز وقوع جرا یابین ارزیب -

  .ت رابطه وجود داردیو احساس امن یزندگ ینه هایزان هزین میب -

  

  
  قیمدل تحق -1شکل 
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 ی، بررسـ یو انتظـام  ی، دفـاع ی، اخالقی، شغلی، مالیق، در ابعاد جانین تحقیاست، اما در ا یابعاد متفاوت یدارا تیامن

  . شود یم

در ایـن  . که مانع ادامه حیات آنان شود ییها بیآسیعنی تضمین جسم و جان افراد در مقابل خطرات و 

فرستادن فرزند به تنهـایی بـه مدرسـه در    : زیر مورد اندازه گیری قرار گرفته است یها معرف طتحقیق، امنیت جانی توس

  .مسافرکش شخصی در شب، قدم زدن در مسیر خلوت، تنها ماندن در خانه در شب یها نیماشمسیر طوالنی، تردد با 

نیازهای مادی  نیتأمافراد از سرقت و دزدی و اطمینان خاطری که از  یها ییداراعبارت است از تضمین 

خالی گذاشتن منزل مسکونی به مدت چند روز، نداشـتن  : امنیت مالی عبارت است از یها معرف. شود یمو مالی، حاصل 

دزدگیر و سایر اقدامات امنیتی، بیان کردن میزان ثروت و درآمد خود با دیگران، ترک و رها کـردن اتومبیـل در خیابـان    

  .علی رغم اقدامات امنیتی

دادن شغل خود نیستند، همچنین چشم انداز شغلی آنان در شامل شرایطی است که افراد نگران از دست  

دادن شـغل، اطمینـان از    دسـت  ازنداشتن هـراس  : آن عبارت است از یها معرف. روند پیشرفت و ترقی قرار داشته باشد

  .ناسالم شغلی و اطمینان از ثبات شغلی یها رقابتارتقاء در شغل و موقعیت کاری بهتر، نداشتن نگرانی از 

 یامنیت اخالق یها معرف. عبارت است از تضمین اصول و الگوهای اخالقی در روابط و مناسبات افراد 

شامل سپردن سرمایه به فرد دیگری جهت سرمایه گذاری، کمک به سرنشینانی که در شب، در خیابان خـراب شـده یـا    

  .   به به منزل و انجام معامالت مهم به تنهایییت افراد غرصدمه دیده است، برقراری ارتباط دوستی با افراد غریبه، دعو

مقابله با  نران، مقابله با اشرار و توایا یکشور در دفاع از مرزها ینظام یروهای، به توان نیت دفاعیامن

  .   اشاره دارد یمتجاوزان خارج

ت از افراد در معرض خطـر و  یو حما یدر مواقع ضرور یانتظام یرویحضور به موقع ن یت انتظامیامن

و  ها جادهس راه به مسافران در یحادثه، کمک و امداد پل یبه صحنه ها 110س یدن پلیمانند رس. شود یمب را شامل یآس

  .رهیغ

  

و پـس از رفـع اشـکاالت و     گرفـت قـرار   یکرونباخ، مورد بررس یب آلفایپرسشنامه با استفاده از ضر سؤاالت ییایپا

و  یز هم از نظر اعتبار صورین راعتبار ابزا. شده و به اجرا گذاشته یته ییا، پرسشنامه نهایناپا سؤاالتا حذف یح و یتصح

 1 جـدول همان گونه گـه در  . ده استیگرد نیتأمو  یاست، بررس یل عاملیک تحلیبر تکن یکه مبتن یهم اعتبار سازه ا

را اگر یالزم برخوردارند، ز ییایم، از اعتبار و پایاز وقوع جرا یابیو ارز در ابعاد مختلف آن تیاحساس امن شود یممشاهده 

ن یهمچنـ . ت اسـت یـ احسـاس امن  یه هـا یگو یباال یانگر همبستگیشتر باشد، بیو ب 6/0کرونباخ برابر با  یب آلفایضر

مکس انجام شده که باالتر از حد قابل قبـول  یرها و با روش وریمتغ یبرا یل عاملیز با استفاده از تحلین KMO بیضر
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 001/0بارتلت کمتر از  یرها بر اساس آزمون معنادارین متغیا یمعنادار ین مقداریهمچن. باشد یماست؛  6/0که حداقل 

. است

  اعتبار و پایایی متغیرهای اصلی تحقیق -1جدول 

 نام متغیر ضریب آلفا KMO ضریب  معناداری

  یت جانیامن 81/0 82/0 0/ 000

  یت مالیامن 73/0 80/0 0/ 000

  یت شغلیامن 74/0 62/0 0/ 000

  یت اخالقیامن 71/0 75/0 0/ 000

  یت دفاعیامن 88/0 60/0 0/ 000

  یت انتظامیامن 83/0 71/0 0/ 000

  تیشاخص احساس امن 88/0 90/0 0/ 000

  میاز وقوع جرا یابیارز 94/0 93/0 0/ 000

  : ردیگ یمقرار  یق مورد بررسیه تحقیدر قالب سه فرضره یو چند متغره ین قسمت، روابط دو متغیدر ا

ت یـ ن اعتماد و احسـاس امن یب 01/0 یخطا سطحدر  یقابل مشاهده است؛ رابطه معنادار 2همان گونه که در جدول    

. است 64/0آن برابر  یب همبستگیاست و ضر ین رابطه نسبتاً قویا. وجود دارد

از وقـوع   یابین ارزیدرصد، ب 1/0 یخطامعکوس در سطح  یگفت رابطه ا توان یمرسون، یپ یبر اساس آزمون همبستگ

.است -52/0ر ین دو متغیا یزان همبستگیم. ت وجود داردیم و احساس امنیجرا

نـه ماهانـه خـانوار و    ین هزیبـ  01/0 یخطـا  سطحدر  یآن است که رابطه معنادار یایرسون گویپ یآزمون همبستگ

شـتر باشـد،   ینـه ماهانـه خـانوار ب   یهرچـه هز  یعنی. است -25/0ن رابطه یا یب همبستگیضر. ت وجود داردیاحساس امن

  .ت کمتر استیاحساس امن
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  ت یو احساس امنمستقل  یرهایمتغآزمون رابطه  -2جدول 

  

 
 

  

  

  

بـه روش   یره خطـ یـ ون چنـد متغ یارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق را که بـر اسـاس رگرسـ    ،3جدول 

شدند، اما  یونیت وارد مدل رگرسیموثر بر احساس امن یرهایه متغیابتدا کل. دهد یمانجام شده است؛ نشان  توأمچندگانه 

ماهانه خانوار فاقد رابطه معنادار با احسـاس   ینه هایم و هزیاز وقوع جرا یابیمردم، ارزر اعتماد به یبه جز سه متغ یهمگ

ت در یر با احساس امنیهر سه متغ. ره به دست آمدیسه متغ ونیرگرسرها حذف شدند و مدل یر متغیت بودند، لکن سایامن

 53/0آن  یب بتـا یبه اعتماد کـه ضـر   شود یممربوط  یزان همبستگین میشتریب. درصد رابطه دارند 99 یسطح معنادار

م قـرار دارد کـه   یاز وقوع جرا یابیسپس ارز. است؛ برخوردار است 657/28که معادل  Tن مقدار ین از باالتریاست همچن

ف یار ضعیز ارتباط معکوس بسیماهانه خانوار ن ینه هایهز. دارد -28/0 یب بتایت با ضریرابطه معکوس با احساس امن

ش از نصـف  یبـ  یکمـ  52/0ن یـی ب تعین مدل با داشتن ضریدر مجموع ا. ت داردیبا احساس امن -07/0 یب بتایبا ضر

  .دینما یمن ییرا تب یمورد بررس یت در جامعه آماریرات احساس امنییتغ

   

  متغیر وابسته                              

  متغیر مستقل

  احساس امنیت

  اعتماد

  643/0  ضریب پیرسون

  000/0  معناداری

  1993  تعداد

  ارزیابی از وقوع جرایم

  -524/0  ضریب پیرسون

  000/0  معناداری

  1859  تعداد

  هزینه ماهانه خانوار

  -251/0  ضریب پیرسون

  0,000  معناداری

  1746  تعداد
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  تیره احساس امنیون سه متغیمدل رگرس -3جدول 

  یونیمدل رگرس

ب یضرا  ر استانداردیب غیضرا

استاندارد 
Beta 

  نییب تعیضر  یمعنادار Tمقدار 
B  

 یخطا

  استاندارد

  000/0  424/23  -  113/0  652/2  عدد ثابت

524/0  
  000/0  657/28  536/0  020/0  577/0  اعتماد به مردم

  000/0  -796/14  -285/0  001/0  -021/0  میاز وقوع جرا یابیارز

  000/0  -172/4  -075/0  000/0  -131/2  ماهانه خانوار ینه هایهز

  

  

  

میرزایـی و   ،ق گروسـی یـ در تحق هاز جملـ . دارد ییهـا  مشـابهت ن، یشـ یقـات پ یق با تحقین تحقیج ایاست نتا یگفتن

در تعامـل   هـا  آنشاهرخی، اعتماد بین شخصی پاسخگویان یعنی اعتماد به افراد خاص و نزدیک که به طـور روزانـه بـا    

ت رابطـه  ین اعتماد و احساس امنیز بیق نین تحقیدر ا. تاثیر داشته است ها آنهستند، بر سطح احساس امنیت اجتماعی 

  .مشاهده شد یمعنادار

که توسط مرکـز افکـار    »رشهر کشو 8ررسی امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان ب«طرحی تحت عنوان  یافته های

سنجی دانشجویان ایران انجام شده است، حاکی از پایین بودن احساس امنیت عمومی در جامعـه آمـاری مـورد مطالعـه     

ق، ین تحقیت در ایالت و احساس امنین تحصیابطه بر. ددارن یت کمیدرصد احساس امن 58ز یق حاضر نیاست، در تحق

ق کرامتـی بـا عنـوان    یـ کـه در تحق  ینکته ا. است -088/0 فیضع اریبسب یضربا  یرابطه معکوس و کامالً معنادار ول

افته ی .ده شده استید ،1384در سال » استان تهران یها شهرستان نانینش هیحاشررسی میزان احساس امنیت در بین ب«

 یت کمـ یـ درصـد احسـاس امن   58 یعنین قرار دارد، ییت در کشور در حد پایکه احساس امن دهد یمنشان  یکرامت یها

برخـوردار   ییت باالیدرصد از احساس امن 2و تنها  اند آوردهان یت به میدرصد صحبت از حد وسط احساس امن 40. دارند

  .هستند

ت ی، امنیت دفاعیامن: ن عبارت است ازیت به کمترین احساس امنیشتریب از بیت، به ترتیبعاد شش گانه احساس امنا

  .  یو اخالق یت مالی، امنیت جانی، امنیشغلت ی، امنیانتظام

نه ماهانه خـانوار، بـا   یم در جامعه و هزیاز وقوع جرا یابیر اعتماد، ارزیانگر آن است که سه متغیره، بیل چند متغیتحل

ب یبه اعتماد که ضر شود یممربوط  یزان همبستگین میشتریب. درصد رابطه دارند 99 یت در سطح معناداریاحساس امن
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 ینـه هـا  یهز. دارد -28/0 یب بتایت با ضریم، رابطه معکوس با احساس امنیاز وقوع جرا یابیارز. است 53/0آن  یبتا

بـا  ق یتحقدر مجموع مدل . ت داردیبا احساس امن -07/0 یب بتایف با ضریار ضعیز ارتباط معکوس بسیماهانه خانوار ن

  .دینما یمن ییرا تب یمورد بررس یت در جامعه آماریامنرات احساس ییش از نصف تغیب یکم 52/0ن ییب تعیداشتن ضر

  

 احسـاس  افـزایش  در ای عمـده  نقـش  تواند یممردم  مشارکت و جامعه محوریت با پلیسی های برنامه سازی پیاده
 و بسـط  و اجتمـاعی  و فرهنگـی  سـاختارهای  به زیادی حدود تا رویکرد این موفقیت البته. باشد داشته شهروندان امنیت

 اقدامات برخی انجام و ها ینوآورپذیرش  در ربط ذی مسئوالن اراده و سو یک از مدنی جامعه و عمومی حوزه گسترش

  .دارد بستگی دیگر سویی از جامعه مختلف های عرصه در تغییرات فزاینده با شدن همسو برای سازمانی تغییرات و

  

ک، انحصـار  یـ دموکرات یرو در کشـورها یـ ن نیـ ا. باشـد  یم ین نهاد نظارت اجتماعی، مهم تریانتظام یرویس و نیپل

  ).2007رنورف، ( دار داریرا در اخت ینظم یه بیزور و اجبار و خشونت عل یریکارگ بهمشروع 

 یرویـ س و نینقش پل. ابدیش یس در حفظ نظم و ثبات افزاینظارت کننده از جمله پل یها سازمان ییالزم است کارا

د نسـبت بـه   یـ س بایپلـ  .رقابـل انکـار اسـت   یره، غیـ ، سرقت خودرو و غیدزد ،یابانیم خیدر کنترل و مهار جرا یانتظام

افـراد   یا جمع آوریع مواد مخدر و یبستن اماکن مشکوک به فروش و توز یمحله برا یاهال یها ینگرانو دل  ها گزارش

  .معتاد و مزاحم، اقدام به موقع و مناسب انجام دهد

  

با اطالع رسانی صحیح زمینـه را   توانند یمبا توجه به نقش خود در جامعه به خصوص در ایجاد احساس امنیت،  ها رسانه

و ضمن انعکاس توصیه های پلیسی در ارتقاء سطح دانش انتظامی مردم موثر تا از  تر تنگبرای ارتکاب جرائم مجرمان 

  .مختلف در جامعه بکاهند یها یناهنجاراین طریق از بروز 

مخـاطره آمیـز از طریـق     یهـا  تیـ موقعباال بردن سطح آگاهی و یا در اختیار گذاشتن اطالعات کافی و صـحیح دربـاره   

  .ت خواهد داشتیش احساس امنیدر افزا یی، نقش به سزاباشند یمکه متولی این امر  ییها سازمان
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 یارتقـا  یهـا  فرصـت جـاد  یو ا ندسـتا  یتهـ  یت سـازمان یـ ظرف یرو یه گذاری، سرمایاعتماد ساز یز راه هاا یکی

ن جوامـع و گـروه   یارتباط ب یو کمک به برقرار یه ایحاش یژه به گروه هایافراد جامعه و توجه و ی همه یبرا یاجتماع

ت یـ در امن ییت بـه سـزا  یـ اهم ،و برقرار کردن وفاق یاجتماع یها شکافافتن راه و روش عبور از ی. است یاجتماع یها

 یبه زبان مشترک توانند یمن است که کنشگران مختلف یا یاجتماع ی هیسرماگفتمان  یها تیمزاز  یکی. دارد یاقتصاد

  . گر مراوده داشته باشندیکدیبا  تر آسانند و یسخن بگو

  

امنیت اقتصادی به عنوان یکی از پایه های زیربنایی امنیت نقش بسزایی در گسـترش امنیـت عمـومی دارد و رفـاه     

  . اقتصادی سبب افزایش امنیت عمومی خواهد شد

کنـد نشـان دهنـده حجـم بـاالی حضـور قشـر         منتشر می کاران بزهکه از  ییها گزارشنیروی انتظامی و  یها یبررس

هـای گـروه    به صورت وردست و اجیر شده توسـط سردسـته   ها تیجناپایین اجتماع در این جرم و  یها دهکدرآمد و  کم

شود کـه افـراد بـه صـورت آلـت و       به این معنی که فقر، بیکاری و نداشتن درآمد کافی سبب می. های مجرم بوده است

برای خود حاشیه امنیت مناسـبی ایجـاد    های مجرم درآیند و مجرمان با جلو انداختن این افراد ابزاری برای استفاده گروه

پـایین   یهـا  دهـک بنابراین تالش برای ایجاد امنیت اقتصادی برای افراد . کنند و در صورت لزوم از صحنه پنهان شوند

ای است که برای فراهم آمدن امنیت عمومی الزم است و تا زمانی که حداقل معیشت  اجتماع از جمله اقدامات پیشگیرانه

  . های جرم و جنایت وجود خواهد داشت نشود، احتمال سوء استفاده از این افراد در شبکه افراد تأمین
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ـ ا یقات علـوم اجتمـاع  یفصلنامه تحق» ت و عوامل موثر بر آنیاحساس امن یررسب«) 1387( ی، مهدیکاف ریام -1 ران، سـال اول،  ی

  . 1 -25: شماره اول

  .پژوهشکده مطالعات راهبردی: رجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهرانت ،و هراس ها دولتمردم، ) 1378( یبوزان، بار -2

پژوهشـکده مطالعـات   : ، تهـران ید بزرگیب و وحیرضا طیمترجمان عل ،»نینو یتیمطالعات امن«) 1383 ( نگرایو د یف، تریتر -3

  .یراهبرد

ـ ابطه احساس امنر«) 1386( دی، وحی؛ قاسمی، علیخوراسگان یربان -4 مجلـه علـوم   : اصـفهان  ،»یو نگـرش مـذهب   یت اجتمـاع ی

  . 1-18، صفحات 4دانشگاه اصفهان، شماره  یانسان

، فصـلنامه مطالعـات   »استان تهـران  یها شهرستان نانینش هیحاشن یت در بیزان احساس امنیم یبررس«) 1384( ی، مهدیکرامت -5

  .201 -230صفحات . ، شماره اولیت اجتماعیامن

، ی، فصلنامه پژوهشکده مطالعـات راهبـرد  یقاسم یترجمه محمد عل» تیامن یجامعه شناس یبه سو«، )1384( نیکلمنتس، کو -6

  . سال هشتم، شماره دوم
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  .و علوم انسانیدانشکده ادبیات 

  .پژوهشکده مطالعات راهبردی: ، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهرانیت ملیر امنیچهره متغ) 1379( تماندل، رابر -8

انتشـارات معاونـت   : ، شـماره دوم و سـوم، تهـران   یت اجتماعی، فصلنامه مطالعات امن»امنیت یچندگانگ«) 1382( هژیا، منیدنینو -9

  . ناجا یاجتماع

، ترجمـه محمـد صـادری توحیـد، مجلـه حقـوقی و قضـائی        »پلیس و امنیت محلـی «) 1382( جو کلینک، جر زمیویلسون، ج -10

  . 43دادگستری شماره 

 
[11] Mitar, Miran,( 1996) “Assessment of Societal Security in Recent past and Today”,College of 

Police and Security Studies . Ljubljana, Slovenia. 

[12] Renauer, C.B(2007) " Reducing Fear of Crime: Citizen, Police or Government Responsibility? 

Police Quarterly, 10, 41.  

 



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


