مطالعه بررسی نقش مشاركت شهروندان در تأمین احساس امنیت اجتماعی
تاریخ دریافت1936/6/17 :

تاریخ پذیرش1936/10/15 :

علی

مرادی1

از صفحه  193الی 166

چکیده
زمینه و هدف :هدف اصلي اين مطالعه بررسي نقش مشاركت شهروندان در تأمین احساس امنیتت
اجتماعي (مورد مطالعه شهر مباركه) ميباشد.
روششناسی :اين تحقیق با روش پیمايش انجام گرديده و دادههای پژوهش از طريق پرسشنامه
جمعآوری شده است .جامعه آماری در اين تحقیق شامل شهروندان باالتر از  02ساله شتهر مباركته
در سال  3159است .بر اساس سالنامه آماری و سرشتماری عمتومي نفتوس و مست ن ستال 3159
جمعیت شهر مباركه برابر  302111ميباشد .با توجه بته اين ته حجت نمونته بتر استاس لرمتول
كوكران برابر  131نفر به دست آمد ،محقق برای باال رلتن پايايي ابزار پژوهش تعتداد  022نفتر بته
عنوان نمونه در نظر گرلت .نحوه پیدا كردن نمونهها در اين پژوهش بر استاس ووشتههتای تعیتین
شده از شهر مباركه انجام ميگیرند.
یافتهها و نتیجهگیری :نتايج حاصله نشان ميدهد كه بین میزان مشتاركت مردمتي و احستاس
امنیت همبستگي بااليي وجود دارد ،به طوری كه مقدار  Tبترای مشتاركت مردمتي برابتر ( )6/03و
ضتتريم معنتتيداری ( ،)Sig.T=2/222بتترای محتتل تولتتد برابتتر ( )9/00و ضتتريم معنتتيداری
( ،)Sig.T=2/222برای رضايتمندی از عمل رد پلتیس برابتر ( ،)0/31مستوولیتپت يری التراد برابتر
( )1/220و ضريم معنيداری ( ،)Sig.T=2/231برای جنستیت برابتر ( )0/39و ضتريم معنتيداری
( )Sig.T=2/226و برای وضعیت تأهل برابر ( )0/00و ضريم معنيداری ( )Sig.T=2/220متيباشتد.
در اين مرحله میزان ضريم تعیین برابر با  ./05به دست آمده است.
واژههای کلیدی
امنیت اجتماعي ،مشاركت مردمي ،رضايتمندی از عمل رد پلیس ،مسوولیتپ يری.

 -1دانشیار گروه جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اسالم آبادغرب ،ایرانmoradi.pop@gmail.com ،
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ي ي از مه ترين و مؤثرترين عوامل برقراری ولاق ،اقتدار و ارتقای ضريم امنیت ملّي
«مشاركت» در صحنههای گوناگون ملّي است .مشاركت در واقتع ،تجلّتي مشتروعیت
حاكمیت و ضامن تأمین و ثبات استت زيترا مشتاركت مردمتي متيتوانتد بته مبابته
مؤثرترين و مناسمترين پشتوانه برای حلّ و لصل معضالت و بحرانهای سیاستي ت
اجتماعي و امنیتي مورد استفاده قرار گیرد .هر دولتي كه بتواند جلوههای بیشتری از
هم اری و همتدلي تتودههتای مردمتي را در ابعتاد سیاستي ،اجتمتاعي ،اقتصتادی و
بخصوص در دلاع از كشور و ح ومت در مقابتل تهديتدات داولتي و وتارجي ،جلتم
نمايد ،در جامعه بتینالمللتي از اعتبتار ،شخصتیت و موقعیتت رلیتعتتری بروتوردار
ميگردد (شعباني .)0 :3132 ،مشاركت سیاسي نوعي تظاهر علني اراده متردم بترای
تعیین سرنوشت جمعي وود است .لقط از طريق مشاركت است كه قدرت سیاسي به
طريق مسالمتآمیز دست به دست ميگتردد و میتزان توستعه سیاستي يتر كشتور
بستگي مستقی به ايتن مؤلّفته دارد (كتا مي .)323 :3116 ،در يتر تعريتف كلتي
امنیت اجتمتاعي عبتارت استت از تضتمین پاستداری از جامعته در برابتر وطترات و
تهديدها و ايجاد لرصتها ،به منظور ارتقا و بهینته ستازی جامعته .اگرهته مشتاركت
الراد اجتماع در برقراری امنیت اجتماعي ،بسیار حائز اهمیت است ،نبودن امنیتت در
ير اجتماع ير وطر بزرگ و تهديد كننده محسوب ميشود ،اما گاه به دلیتل عتدم
آگاهي الراد از اين تهديد ،واكنش آنها نسبت به امنیت ك رنگ متيشتود كته ايتن
وود تهديد ديگری برای اجتماع محسوب ميشود اما مستاله آگتاهي از تهديتدهتا و
وطرها دارای بُعد روانشناسي بااليي است و بحث اينكه هگونه التراد را بايتد از ايتن
عدم امنیت آگاه سازي بسیار مه ميشود .برانگیختن وجتدان اوالقتي و اجتمتاعي،
ي ي از عوامل جلم مشاركت اجتماعي است .همان حالتي كه در تعابیر گوناگون هت
هون حیبیت ،تعصم ،غیرت ورزيدن و حساسیت اجتماعي و سیاسي بیان ميشتود و
مفهوم مقابل آن ،عبارت است از بيتفاوتي ،بيحسي عاطفي و آرامتش بیمارگونته در
برابتتر پدي تدههتتای تلتتو و نتتامطلوب انستتاني ،اجتمتتاعي و سیاس تي .همتتانطتتور كتته

1 . Social Security
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واكنش های طبیعي بدن در برابر عوامل بیماری ،نشانه سالمت زيستي موجتود زنتده
است ،حساسیتهای اوالقي ،انساني ،اجتماعي و سیاسي نیز نشانه سالمت عتاطفي و
اجتماعي ير جامعه به شمار ميآيد .بدون شر نظ و امنیت اجتمتاعي 3بته معنتي
هماهنگي اجزای نظام اجتماعي جهت دستیابي به اهداف نظتام ي تي از وصوصتیات
مه جامعه ايده آل ميباشد و اين امر هنگامي حاصل ميگردد كه اعضای آن جامعه
به عنوان عناصر تش یل دهندة اجزای نظام اجتماعي و ايف وود را شناوته و به آن
عمل نمايند .مسوولیت اجتماعي الراد به عنوان ي ي از عوامل به وجود آورنده اتحتاد،
نظ و امنیت شناوته ميشود كه ميتواند مسائلي را به دنبال وود ب شاند كه بترای
هر جامعهای حیاتي و مه ميباشد (مرادی و جالئیان.)12 :3136 ،
اصوالً بحث امنیت اجتماعي شهروندان پديدهای لراگیر و حتي تبتديل بته دغدغته
اصلي سازمان هايي هون پلیس و نیروهای امنیتتي در جامعته شتده استت .شتناوت
عوامل مرتبط با آن و نقش مشاركتهای مردمي و سازمانهتای غیررستمي در آن در
جامعه ه برای امنیت مردم و ه سازوكار سازمان هتا از اهمیتت ويتژهای بروتوردار
است .اين شناوت ميتوانتد در برنامتهريتزیهتای اقتصتادی -اجتمتاعي و سیاستي-
امنیتي و نیز پیدا كتردن راه ارهتا و سیاستتهتای مناستم بترای حتل معضتالت و
مش الت امنیت اجتماعي ب ار گرلته شود .هدف اصلي اين مقاله بررسي رابطته بتین
مشاركت مردمي و احساس امنیت اجتماعي شهروندان در شهر مباركه است .در ايتن
راستا اهداف جزئيتری مدنظر است كه در قالم سؤاالت ذيل مطرح ميباشند:
در اين پژوهش سعي مي شود مباني نظری مشاركت مردم در امتر توستعه وتتأمین
احساس امنیت اجتمتاعي شهرستتان مباركته را متورد بحتث و بررستي قترار داده و
تنگناهها ،مسائل و محدوديتهای موجود در اين زمینه را تا حد ام ان روشن كرده و
در نهايت راهبردهای الزم جهت نهادينهسازی مشاركت مردمتي و راههتای ريشتهای
جلوگیری از عدم مسوولیت مردم و بيتفاوتي آنها ،آنگونه كه در مقابل واقعیتهای
موجود به قدركالي كاربردی باشند را نشان دهد .همچنین اين شناوت متيتوانتد در
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برنامهريزیهای اقتصادی -اجتماعي و سیاسي -امنیتي و نیتز پیتدا كتردن راه ارهتا
مناسم برای حل معضالت و مش الت امنیتي در شهرستان مباركه به دلیل مهاجرت
رو به رشد اين منطقه صنعتي به كار گرلته شود.
در ايران ،بهويژه پس از انقالب اسالمي ،مشاركت سیاسي از توجه شاياني بروتوردار
گرديد .شعارهای انقالبي و تأكید آنها بر ارزشها و آرمتانهتايي همچتون استتقالل،
آزادی ،برابری و حق تعیین سرنوشت توسط مردم ،همگي ح ايت از دعوت مردم بته
مشاركت سیاسي باال دارند .شعارهای انقالب كه بر زبان مردم جتاری و ستاری بتوده
نیز نشان از تأكید بر مشاركت سیاسي دارد و همچنان مشاهده متيشتود كته مقولته
آزادی و مشاركت سیاسي و امنیت به عنوان مه ترين محور شتعارهای انتخابتاتي در
جامعتته متتا دارای اهمیتتت استتت(پناهي .)61 :3136 ،در ايتتن میتتان ،مستلّما عوامتتل
متعددی بر مشاركت سیاسي و بخصوص رلتارهای رأیدهنده تأثیر ميگ ارند ،اما در
بین اين عوامل ،امنیت ملّي نقش واصي ايفا ميكند.
مبانی نظری پژوهش
 -1احساس امنیت :در اين تحقیق متغیر وابسته احستاس امنیتت استت .احستاس
امنیت به قابلیت و حفظ الگوهای سنتي ،زبان ،لرهنگ ،م هم و هويت و عرف ملتي
با شرايط قابل قبولي از تحول مربوط استت(لراهاني .)300 :3131 ،احستاس امنیتت
اجتماعي براساس طرح پیمايش ارزشها و نگرشها در سه بُعد(مالي ،ل ری و جاني)
از پرسشهايي كه در قالم طیف  9درجهای لی رت تنظی شتدهانتد ،استتفاده شتده
است .امنیت مالي براساس اطمینان در سرمايهگ اری ،امنیت جاني براساس اطمینان
شرايط لیزي ي زندگي و امنیت رواني(ل ری) براساس ام ان انتقاد و آزادی عقايد در
جامعه پرسیده مي شود .در پرسشنامه برای تعريف عملي متغیر وابستته از  31گويته
استفاده شده است.
 -0مشارکت اجتماعی :مشاركت اجتماعي تقبل آگاهانه انجام بخشي از امتور در
ش ل هم اری از روی رغبت به قصد بهبود و بهسازی زندگي اجتماعي استت(لینچ و

كاپالن .)053 :3551 ،3در اين تحقیق مشاركت غیررسمي بتا استتفاده از شتركت در
دستههای عزاداری و مراست مت هبي و نمتاز جمعته ،شتركت در انتواع كمترهتای
ویريهای ،كمر به همسايهها در لعالیتهای روزمره ،مشاركت در تفتري و مهمتاني
دستهجمعتي ،شتركت در تصتمی گیتریهتای محلته و شتركت در گردهمتاييهتا و
جشنوارههای مختلف و جلسات اولیا و مربیان ميباشد.
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 -2رضایت اجتماعی :احساس رضايتي كه هر لرد از زندگي وتود و از رابطته بتا

 -3مسئولیت اجتماعی :ير مجموعه از مهارتهای اجتمتاعي كته طتي لراينتد
يادگیری آمووتهشده و شخص در هارهوب هنجارهای اجتمتاعي(عترف) و قتوانین و
مقررات دست به انتخابي ميزند كته موجتم ايجتاد روابتط انستاني مببتت ،التزايش
تعامالت ،مولقیت و رضايت وتاطر متي شتود .در ايتن تحقیتق مستوولیت اجتمتاعي
نمرهای است كه آزمودني در مقیاس مسوولیت اجتماعي كسم متيكنتد .مستوولیت
اجتماعي با استفاده از  9گويه بر مبنای طیف لی رت سنجیده ميشود.
 -4اعتماد اجتماعی :اعتماد را ميتوان حسن ن لرد نستبت بته التراد جامعته
تعريف كرد كه اين امر موجم گسترش و تسهیل روابط اجتماعي لرد بتا ستاير التراد
جامعه مي شود(شارع پور .)323:3132،اعتماد سه ش ل اعتماد بین شخصي ،اعتمتاد
عمومي و اعتماد بنیادی سنجش گرديده است.
چارچوب نظری پژوهش
م اتم ل ری و نظريه های سیاسي و اجتمتاعي بحتث امنیتت و نظت اجتمتاعي را از
زوايای متفاوت مورد توجه و بررسي قرار دادهاند.

1 . Lynch & Kaplan
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ديگران دارد .رضايت اجتماعي در اين پژوهش بر اساس رضايت از عمل رد پلتیس در
جامعه سنجیده ميشود .در اين پژوهش رضايتمندی از عمل رد پلیس با استتفاده از
 6سؤال در قالم طیف  9درجهای لی رت سنجیده شده است.

تئوری نیاز انسانی :براساس نظريه نیاز انساني ،امنیت زماني حاصل ميشتود كته
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نیازهای اساسي انسان برآورده شتود .در غیتر ايتن صتورت انستان بتا نتاامني روبترو
ميشود(هزمان و كاتل .)319-365 :3552 ،3بر اين اساس نیازهای جسمي ،ل ری و
روحي الراد و گروه ها بايد تأمین شود وگرنه الراد و جوامع از ه وواهد پاشید و بقتا
و بهزيستتتي آنهتتا بتته وطتتر وواهتتد التتتاد(براوز .)63 :3556 ،0از معتتروفتتترين
صاحمنظران اين تووری سايتس استت كته نیازهتای اساستي انستان را بته نیتاز بته
واكنش ،امنیت ،به رسمیت شتناوتن ،انگیتزش ،عتدالت تتوزيعي ،معنتا ،عقالنیتت و
كنترل ميداند(سايتس .)13 :3511 ،1وی بر اين باور است كه اگر رودادهای عینتي
يا تحوالت نظری موجم سلم ام ان واكنش مطلوب از انستان شتود و هويتت او بته
رسمیت شناوته نشود ،معنای او از زندگي دگرگون ميشود و تصمی گیتری عقالنتي
را با محدوديت مواجه ميسازد و ام ان كنترل الراد بر مديريت رلتار وتود را مختتل
مينمايد (كريمي .)310 :3139 ،بنابراين در نظريه نیازها ،امنیتت منحصتر بته لترد
نیست بل ه شامل صیانت و حراست از زندگي مردم و حفا ت از جان و متال و كلیته
شوون زندگي انسان در برابر مخاطراتي است كه آسودگي را از آنها سلم ميكنتد و
ترس و بي اطمیناني را جايگزين مينمايد.
کارکردگرایی ساختاری :از ديدگاه كاركردگرايان -ساوتاری بسترهای اجتمتاعي
كه جامعه بر اساس آنهتا قتوام و دوام متييابنتد ،بته عنتوان تولیتد كننتده امنیتت
اجتماعي محسوب مي شوند .اين بسترها وود تحتت تتأثیر متغیرهتای كالنتي هتون
لرهنگ ،سیاست ،اقتصاد و تاريو و جمعیت و  ...ميباشند .اگر در جامعه اين بستترها
به صورت هماهنگ در ارتباطي پويا با ي ديگر قرار گرلته باشند ،ير ثبتات نستبي در
بحث امنیت اجتماعي به وجود وواهد آمد اما درصورت وجود ش اف و يا گسل بتین
هر ير از اين متغیرها ،وطرات بالقوه ،امنیت اجتماعي را تهديد وواهد كرد(امیتری،
 .)116 -131 :3130براين اساس واقعیت احساس نتاامني ،ستاوتاری استت كته بته
1 . Cheeseman & Kattle
2 . Burrowes
3 . Sites

1 .Merton
2 . Luhman
3 .Paul Willaime
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وشونتهای شهری ،ش ل و نوع بزه اری بستگي دارد .در اين میان مشاركت متردم
در ايجاد نظ و امنیت جامعه مي تواند به ثبات اين ورده سیست ها كمر كند تا بته
تش یالت ورده سیست های نظام اجتماعي لطمهای وارد نشود.
مرتن 3ريشه عدم امنیت اجتماعي را در شت اف میتان دو عنصتر اساستي ستاوتار
لرهنگي جستجو ميكند .عنصر اول اهداف و عنصر دوم راهها و هنجارهتای مشتروع
رسیدن به اهداف ميباشد .هر گروهي نتاگزير استت تتا اهتداف لرهنگتي وتود را بتا
راههای مجاز و نهادی شده منطبق كند .اين روشهتا و هنجارهتای نظت دهنتده ،بتا
راههای كارآمد و لني ي ي نیستند ،بل ه راههای ديگری نیز وجتود دارد كته كارآمتد
بوده و نیل به اهداف را آسان ميسازند ،ولي با هنجارها و دستتورات اوالقتي جامعته
تضاد دارند ،مانند احت ار ،سرقت ،تقلم و نظاير آنكه امنیت اوالقي جامعه را تهديد
ميكند .هنگامي كه میان اهداف لرهنگي و راههای نهتادی شتده ،همتاهنگي وجتود
نداشته باشد ،لريب اری ،لساد و رشتوه وتواری ،روستيیگری و ارت تاب انتواع جترائ
الزايش و امنیت اجتماعي كاهش مييابد.
لوهمن 0در هارهوب ديدگاه كاركردگرايي معتقد است كه ير جامعه از نظتامهتای
متنوعي تش یل شده است كه هر كدام نقش مستتقل وتود را دارنتد مبتل وتانواده،
عل  ،سیاست و دين و هیچكدام به تنهايي نميتوانند ضامن امنیت در جامعه باشتند.
دين و آموزه های ديني از ديد لوهمن عمل ردهای واصي برای نظ در جامعه دارد و
دارای نقش و معنايي مه است و آن عمل رد اين است كه به انسان اجتازه متيدهتد
تا دنیای اجتماعي وود را به عنوان يتر مجموعته واحتد در نظتر بگیرد(پتل ويلت 1،
.)92 :3111
گیدنز( )3113نظام امنیت وجودی را مجموعه لرآيندهای ناوودآگاهي متيدانتد كته
جهت دستیابي به حس اعتماد در تعامل بتا ديگتران هستتند .وی معتقتد استت كته
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كنشگران نیاز دارند كه اين حس اعتماد را داشته باشند(ترنر .)030 :0221 ،3از نظتر
گیدنز امنیت وجودی از رويهای شدن مواجهات با ديگران ،تفسیر مولقیتآمیز اعمال
به صورت اموری عملي يا ذویره معرلتي و نیز رلیت عقالنیتتي كته بتا وودآگتاهي
استداللي به دست ميآيد(ترنر.)039 :0221 ،
به نظر دوركی ورود جوامع ،به دنیای صنعت در قرن بیست  ،روابط انستانهتا را از
نظارت نظ اوالقي جامعه سنتي آزاد ميكند ،به طتوری كته اجتمتاع ستنتي متورد
هجوم نیروهای گسستگي جامعه مدرن قرار گرلته و اجتماعات ستاده رو بته تحلیتل
ميروند و با الزايش و تراك جمعیت ،زندگي اجتماعي پیچیده ميشود ،ارتباطتات از
صورت بروورد ناآشنا بهصورت بروورد با بیگانه درميآيد .از همه مه تر ،اعتقتادات و
رسوم م هبي مشترك كه موجم انسجام اجتماعي ميگرديد ،رو به تحلیل و تضعیف
رلته و با كاهش محدوديتهای م هبي ،حالت بيهنجاری تسريع متيشتود .در ايتن
صورت لرد با واقعیت تلو ش ست روبرو شده و با توجه به تضعیف م هم و احستاس
ش ست در الراد ،موجم روی آوردن به وودكشي ،اعتیاد يا ديگر انحرالات اجتمتاعي
وواهدشد(آزاد .)62 :3119 ،در نتیجه امنیت لردی و امنیت اجتماعي را بته هتالش
وواهد كشاند.
دیدگاه تعاملگرایی
از ديدگاه تفسیری امنیت در جامعه زماني به وجتود متيآيتد كته حقتوق اجتمتاعي
شهروندان شناوتهشده و رعايت شود و به نظتر و ديتدگاه آنهتا اهمیتت داده شتود.
بنابراين ،اهمیت دادن به تعامالت نیروهای والق مردمي ،تخصصي كردن حوزههتای
عمل و ساوتارهای پلیس ،حضور اجتماعي آنها در متن جامعه و مشاركت متردم در
ايجاد ،حفظ و گسترش امنیت از برجستهتترين ن تات ديتدگاه تفستیری استت .لت ا،
برقراری اصل نظ و امنیت اجتماعي بر عهدهی متردم و لرهنتگ جامعته استت و در
اين راستا مشاركت مردمي و تنظی روابط و تعامل با پلتیس از مهت تترين اصتول در
تحقق امنیت در جامعه است(مح ي .)010 :3130 ،نظريهپردازان تعاملگرايي بترای
1 . Turner

تئوری سرمایه اجتماعی :سرمايه اجتماعي زاده كنش و واكنش التراد متيباشتد و
محصول آشنا بودن و آشنا شدن آدمیان با ي ديگر است .بورت 0سرمايه اجتمتاعي را
متش ل از دوستان ،هم اران و تماسها و ارتباطات عمومي ميداند كه از طريق آنان
هر لرد لرصت برای استفاده از سرمايه مالي و انساني وود را به كف ميآورد .به نظتر
لوكوياما ،1سرمايه اجتماعي مجموعه معیني از هنجارها و ارزشهای غیررسمي استت
1 . Turner & Killian
2 . Burt
3 . Fokoyama
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معنايي كه بازيگران به ساوتارهای اجتماعي نسبت كمتری ميدهند ،اهمیت واصتي
قائل هستند و معتقدند كه هر هه وضعیتهای لرا روی الراد از ساوتمندی كمتتری
برووردار باشند ،ايتن بعتد معنتايي اهمیتت بیشتتری وواهتد داشتت .هنگتامي كته
نظام های ارزشي موجود(پلیس و  )...بنیان مح مي برای عمل اجتماعي ايجاد ن نند،
هنجارهای جديدی هور ميكنند كه وضعیت موجود را نادرست دانسته و تتوجیهي
برای اقدام لراه مينمايند(ترنر و كیلیان.)00 :3531 ،3
در اين ديدگاه مفهوم امنیت اجتماعي بر حفظ جان ،مال و شوونات زندگي التراد و
مقابله با جرائ و آسیمهای اجتماعي و نیز برقراری نظت و قتانون داللتت متيكنتد.
جامعهای كه در آن الراد احساس امنیت و آرامتش نداشتته باشتند و ضتريم امنیتت
عمومي آن از ي سو به واطر رشد جرائ مانند سرقت ،قتل ،تبه اری ،متواد مختدر و
 ...و از سوی ديگر به سبم آستیمهتای اجتمتاعي هتون بتينظمتي ،قتانونگريتزی،
وودكشي و  ...كاهش يابد ،لضای عمومي الراد دهار آشفتگي و پريشاني وواهد شتد
و دلمشغولي اصلي آن ها مصون ماندن از هنین وطراتي است .زيترا التزايش جترائ
اجتمتاعي زنتتدگي را بترای آحتتاد جامعتته غیرقابتلپت يرش متتيكنتد .از يتتر منظتتر
آسیم های اجتماعي محصول هنین شرايطي وواهد بود و از سوی ديگر در رابطتهی
تعاملي آن شرايط را بازتولید ميكند و جامعهای كه دهار بينظمي مفرط اجتمتاعي
شود ،لاقد نشانههای اولیه انستجام در ابعتاد هنجتاری و ارزشتي وواهتد بتود(هلبي،
.)039 :3119
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كه اعضای گروهي كه هم اری و تعاون میانشان مجتاز استت در آن ستهی هستتند
(لوكوياما .)06 :3115 ،مشاركت اجتماعي به عنوان ي ي از ابعتاد سترمايه اجتمتاعي
ي ي از محورهای اصلي آموزش در بسیاری كشورهايي است كته در راستتای رشتد و
توسعه همه جانبه گام برميدارند(سارتس .)59 :0220 ،3بورديو 0سرمايه اجتمتاعي را
در عضويت در ير گروه برای دستیابي به منابع آن گروه ميدانتد(وينتر.)0 :0222 ،1
براين اساس تووری سرمايه اجتماعي تحلیل وود را متمركتز بتر ويژگتيهتای كتالن
اجتماعي ميكند و معتقد است اين ويژگيهای كتالن اجتمتاعي انگیزشتي در التراد
ايجاد ميكند كه عامل مشاركت و توسعه جامعه ميشود .ل ا وجود سرمايه اجتمتاعي
در شهروندان سبم مشاركت اجتماعي آنان در مسائل امنیتي شهر و جامعه ميشود.
ارتباط سرمايه اجتماعي با امنیت شتهری شتهروندان از طريتق پارامترهتايي هتون
اعتماد و تعامل متقابل ،الزايش روح جمعي نسبت به آينده ش ل متيگیترد .سترمايه
اجتماعي از طريق تأثیرات بالتي و تركیبي بر امنیتت شتهروندان در قالتم الگوهتای
دوستي ،آسودگي و اعتمتاد اجتمتاعي شتهروندان بتا ي تديگر ،تمتاس اجتمتاعي بتا
دوستان و رلع لشارهای روحي و كاهش احساس ناتواني از داشتن امنیتت و ...شت ل
ميگیرد .از بُعد ديگر انسجام اجتماعي بین سازمانهای مرتبط با متديريت در جهتت
الزايش ودمات امنیت شهری منجتر بته كتاهش نتاامني در میتان شتهروندان شتده
است(مرادی.)310 :3135 ،
نظریه معرفتهای محلی :نظريه معرلتهای محلي 0بته دنبتال جلتم مشتاركت
واقعي مردم در زندگي اجتماعي آنان است .تحت اين مشاركت ،عدم تمركزگرايتي در
جامعه جهت تسهیل لرايند تصمی گیری از پايین بته بتاال تقويتت متيگردد(لتولر9،
 .)3550استفاده از معرلتهای محلي ،تمركز بر واقعیتهای اجتماعي ،دنبتال كتردن
لرايند حرلهای شدن و اصالت بته ارزشهتای انستاني ،ماهیتت روابتط ستازمانهتای
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1 . Saarts
2 . Bordiou
3 . Winter
4 . Commonsense
5 . Fowler

پیشینه پژوهش
احمدی و لرهادی ( )3156در مطالعهای تحتت عنتوان بررستي رابطته مهتارت حتل
مساله و احساس امنیت در بین زنان يزد احساس امنیت در بین زنان ،به اين نتیجته
رسیدند كه با آموزش مهارت حل مستاله اجتمتاعي بته زنتان ،ي تي از دغدغته هتای
اساسي آنان ،يعني احساس ناامني تس ین داده يا برطرف ميشود.
مقتدايي و امیتری استفرجاني ( )3156در مطالعته ای تحتت عنتوان بررستي تتأثیر
مديريت ال ار عمومي بر احساس امنیت اجتماعي شهروندان اصتفهاني انجتام دادنتد.
نتايج نشان مي دهد رهبران ل ری ،تبلیغات ،گروه های لشار سودطلم و آرمتان گترا و
استفاده از رسانه های داولي بر احستاس امنیتت اجتمتاعي التراد متدنظر بته صتورت
مستقی و شايعات ،استفاده از شب ه های اجتماعي و رستانه هتای وتارجي بته شتیوه
مع وس و معنادار تأثیر دارند.
طالم پور( )3156مطالعهای تحتت عنتوان رابطتهی لضتاهای بتيدلتاع شتهری بتا
احساس امنیت اجتماعي (مطالعهی موردی :شهروندان شهر تهران) انجتام داد .نتتايج
نشان دادند احساس امنیت شهروندان تهراني در لضاهای با دلتاع بتیش از لضتاهای
بي دلاع است .تفاوت معناداری از نظر انواع احساس ناامني بین شهروندان به تف یتر
لضای بي دلاع و با دلاع مشاهده مي گتردد .متغیرهتای مستتقل ،طراحتي و معمتاری
1 . Chambers
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غیردولتي با مردم را تش یل ميدهد(همبرز .)3531 3،در رهیالت حل مساله نیتروی
پلیس با ير تقسی كار كمتر پیچیدهای مواجه است و قوانین و ستطوح اقتتدار نیتز
كمتر دارد بل ه از نوعي والقیت استفاده ميكند(احمدی .)3111 ،در ايتن رهیالتت
پلیس با تالش درزمینه حل مسائل ناشي از وقوع حتواد در جستتجوی كمتر بته
مردم به منظور تأمین نظ  ،آرامش و امنیت است .در شتیوه حتل مستاله ،پلتیس در
جستجوی الگوهايي برای شناوت ناامنيها و به دست آوردن راهحلهايي برای آنهتا
توسط وود مردم است .اين شیوه هم اری و همبستتگي متردم بتا پلتیس گستترش
ميدهد(مرادی.)310 :3135 ،
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نامناسم لضای شهری ،عدم نظارت مداوم بر عرصهی لضاهای شتهری تتراك پتايین
جمعیت و حضور الراد غريبه  15درصد از تغییرات احساس ناامني را تبیین نمودند.
متاني و هم اران( )3156مطالعتهای تحتت عنتوان بررستي نقتش و كتاركرد انتواع
رسانه های جمعي در احساس امنیت اجتماعي شهروندان شتهر تهتران انجتام دادنتد.
نتايج پتژوهش نشتان داد كته بتین میتزان استتفاده از تلويزيتون و احستاس امنیتت
اجتماعي همبستگي مببت و معنيدار وجود دارد.
پوراحمد و هم اران ( )3156مطالعهای تحت عنوان ارزيابي احستاس امنیتت زنتان
در لضاهای شهری منطقه ير اهواز انجام دادند .نتايج نشان متيدهتد شتاوصهتای
نظارت ،اجتماعي ،رلتاری ،كالبدی ،مبلمان ،محیطي و دسترسي بر احستاس امنیتت
زنان در منطقه ير شهر اهواز تأثیر مي گ ارند .شاوص نظارت بیشترين تأثیر و بعتد
از آن به ترتیم شاوص كالبتدی ،شتاوص اجتمتاعي ،شتاوص دسترستي ،شتاوص
محیطي و شاوص رلتاری و در آور شاوص مبلمتان كمتترين تتأثیر را بتر احستاس
امنیت زنان در منطقه ير شهر اهواز دارد.
عظیمي و هم اران ( )3156مطالعه ای تحت عنوان بررسي نقش عوامل اجتماعي و
كالبدی بر احساس امنیت شهروندان در شتهر رشتت ،انجتام دادنتد .يالتتههتا نشتان
مي دهد كه میزان احساس امنیت برای شهروندان برحستم موقعیتت زمتاني شتم و
روز ،جنسیت الراد و محله های مختلف شهر دارای تفتاوت معنتي داری استت .نتتايج
تحلیل رگرسیون بیانگر آن است كه از میان متغیرهای انتخاب شده ،امن بودن محله
برای كودكان ،كیفیت معابر ،میزان روشنايي و وجود ساوتمان های لرسوده و متروكه
مه ترين عوامل پیشبیني كننده احساس امنیت شهروندان محسوب ميشوند.
سيهوند و جعفری( )3159در مطالعهای تحت عنوان تأثیر احساس امنیت اجتماعي
بر سرمايه و نشاط اجتماعي بر روی جوانان  33تا  05ستال وترم آبتاد انجتام دادنتد.
نتايج پژوهش نشان مي دهد احساس امنیت اجتماعي تأثیر معنتاداری بتر سترمايه و
نشاط اجتماعي مي گ ارد .از طرف ديگر ،سرمايه اجتماعي بر نشتاط اجتمتاعي تتأثیر
دارد.

مدل مفهومی پژوهش
با توجه به مباني نظری و پیشینه پژوهش كه پیش از اين مورد مطالعه قترار گرلتت،
روابط بین متغیرهای پژوهش در قالم مدل مفهومي به شت ل زيتر نشتان داده شتده
است.
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ستتجاديان و هم تتاران ( )3159مطالعتتهای تحتتت عنتتوان بررستتي احستتاس امنیتتت
اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن انجام دادند .نتايج ايتن پتژوهش نشتان متيدهتد پتنج
ناحیه شهر اي ه از نظر م اني احساس ناامني متي كننتد كته ستاكنان ناحیته شترقي
بیشترين احساس ناامني و ناحیه غربي كمترين احساس ناامني را دارند .بتین ستط
رضايت مندی نسبت به محله ،حس تعلق و مال یت و حس امنیت و آرامش نسبت به
محل مس وني با احساس ناامني اجتماعي شهروندان رابط مع وس و معناداری وجود
دارد.
زياری و ديگران ( )3150در مطالعه ای تحت عنوان تحلیل تطبیقي احساس امنیت
در لضاهای شهری و روستايي مطالعه موردی :شهرستان كوهدشت ،بته ايتن نتیجته
رسیدند كه از لحاظ احساس امنیت عمومي تفاوت معنتي داری بتین نقتاط شتهری و
روستايي وجود ندارد ولي از لحاظ ترس از لضاهای شهری و روستتايي ،تفتاوت بتین
شهر و روستا معني دار است .همچنین نتايج حاكي از آن اند كه با حركت از لضتاهای
وصوصي به سمت لضاهای عمومي ،بر میزان تترس متردم التزوده متيشتود و ايتن
موضوع در روستاها بیشتر از شهرهاست.

مسئولیت پذیری

تحصیالت
میزان درآمد
استفاده از
وسایل ارتباط

اعتماد

جمعی

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی
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عضویت در
نهادها

میزان رضایتمندی از
عملکرد پلیس
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مشاركت

امنیت




بین اعتماد اجتماعي و احساس امنیت اجتماعي رابطه وجود دارد.
عوامل جمعیتي(سن ،جنسیت ،میزان درآمتد ،بعتد وتانوار ،میتزان تحصتیالت و
قومیت) بر احساس امنیت تأثیر دارند.
بین میزان مشاركت اجتماعي و احساس امنیت اجتماعي ارتباط معناداری وجتود
دارد.
بین احساس رضايتمندی از عمل رد نیروی انتظامي و احساس امنیتت اجتمتاعي
رابطه وجود دارد.
بین مدت زمان س ونت در شهر مباركه و احساس امنیت اجتماعي رابطته وجتود
دارد.
بین استفاده از رسانهها و احساس امنیت اجتماعي رابطه وجود دارد.
بین عضويت در نهادها و احساس امنیت اجتماعي رابطه وجود دارد.

روششناسی پژوهش

جدول شماره  -1میزان آلفای کرونباخ(پایایی) گویههای هرطیف
تعداد گويه

مقدار آلفا

احساس امنیت

31

2/31

اعتماد اجتماعي

6

2/33

میزان مشاركت مردم

39

2/31

احساس رضايتمندی از عمل رد نیروی انتظامي

6

2/19
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به اقتضای موضوع تحقیق با استفاده از روش كتابخانهای ادبیات پژوهش نوشته است
و پس از آن عمده كار پژوهش با استفاده از روش توصتیفي از نتوع پیمايشتي انجتام
گرلت .با عنايت به موضوع پژوهش ،جامعه آماری در اين تحقیتق شتامل شتهروندان
باالتر از  02ستاله شتهر مباركته در ستال  3159استت .براستاس ستالنامه آمتاری و
سرشماری عمومي نفوس و مس ن سال  3159الراد  02ساله به باالی شتهر مباركته
برابر  302111مي باشد .با توجه به اين ه جمع آوری اطالعات از كل اين التراد بترای
محقق مقدور نیست ل ا تعدادی از جامعه آماری بته عنتوان نمونته معترف بته شتیوه
تصادلي ووشهای برای مطالعه انتخاب شد .با توجه به اين ته حجت نمونته براستاس
لرمول كوكران برابر  131نفر به دستت آمتد ،محقتق بترای بتاال رلتتن پايتايي ابتزار
پژوهش تعداد  022نفر به عنوان نمونه در نظر گرلت .نحوه پیدا كتردن نمونتههتا در
اين پژوهش براساس ووشههای تعیین شده از شهر مباركه انجام گرلتنتد .از لرمتول
كوكران برای تعیین حج نمونه استفاده شده است.
جمع آوری اطالعات از طريق پرسشنامه انجام گرلته است .جهت اعتبار صوری پس
از طراحي گويههای طیفهای مربوطه در اوتیار اساتید دانشتگاه و كارشناستان قترار
گرلت كه در نهايت به گزينش گويههای مناسم برای هر طیف منجتر شتد .در ايتن
پژوهش برای پايايي ابزار پژوهش از ت نیر آلفای كرونباخ استفاده شد .نتايج جتدول
مقدار آلفای كرونباخ بهصورت ذيل است.
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دادههای تحقیق حاصل استخراج پرسشنامههايي است كه توسط  022نفتر در شتهر
مباركه اصفهان ت میل گرديده و اساس تجزيهوتحلیل يالتههای پژوهش حاضتر قترار
گرلته است .پس از پايان يالتن گردآوری دادهها ،پرسشنامهها ،استخراج و آنگتاه بته
كاميیوتر انتقال يالت و سيس با استفاده از بسته نرمالزار آماری برای علوم اجتماعي3
مورد تجزيهوتحلیل قرار گرلتهاند .برای تحلیل رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته
از تحلیل واريانس و آزمون  Fو ضريم همبستگي پیرسون استفاده شده است.
از  022نفر نمونه آماری لحاظ شده در اين پژوهش 092 ،نفر از پاسخگويان مترد و
 392زن دوتر بوده است .در مفهومي ديگر 69/1 ،درصد الراد گتزينش شتده بترای
نمونه آماری اين تحقیق به پسران و  10/1درصد به دوتران اوتصاص داشتته استت.
بیشترين تعداد پاسخگويان را الرادی تش یل ميدهند كه در مراكتز استتاني ستاكن
ميباشند .دادههای جدول نشان ميدهد كه  01/09درصد آنهتا در مراكتز استتاني،
 16/09درصد در مراكز شهری 30/09 ،در مراكز روستايي و بقیه در مراكتز عشتايری
به سر ميبرند 010 .نفر از پاسخگويان متأهل و  300نفر از آنها مجرد ميباشتند .از
طرلي ه دادههای جدول نشان ميدهد كه  63/9درصد آنها متأهل و  13/2درصد
از آنها مجرد بودهاند 093 .نفر از پاسخگويان در اين طبقه قرار ميگیرنتد .از طرلتي
ه دادههای جدول نشان ميدهد كته  1/9درصتد از پاستخگويان در طبقتات بتاالی
جامعه 60/3 ،درصد در طبقات میاني جامعه و  11/1درصد از آنهتا هت در طبقتات
پايین جامعه بودهاند.
از  022نفر جمعیت نمونه  13نفر جزء كاركنان مشاغل علمي-لني و تخصصي ،كه
 1/3درصد جمعیت نمونه و  00نفر جزء كاركنان اداری و دلتتری كته  33/3درصتد
جمعیت نمونه و  320نفر در امور ودماتي كه  06/2درصد جمعیت نمونه و  11نفتر
در ساير گروهها كه  5/1درصد جمعیت نمونه ميباشتد .میتانگین ستني التراد متورد
مطالعه برابر  10/16سال است .شاوص ديگر میزان تحصیالت ميباشد كته میتانگین
)1 .Statistical Package for Social Science(SPSS

جدول  -2توزیع نسبی شاخصهای اجتماعی اقتصادی پاسخگویان
متغیر

مقدار آلفا

میانگین

انحراف معیار

مسوولیت اجتماعي

2/10

30/63

0/69

مشاركت اجتماعي

2/31

92/06

0/95

میزان اعتماد

2/33

02/56

0/13

رضايتمندی از عمل رد پلیس

2/19

31/69

1/01

احساس امنیت

2/31

01/209

31/01
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آن برای الراد پاسخگو برابر  33/66مي باشد .بُعد وانوار نیز ديگر شاوصي استت كته
میانگین آن برابر  1/36ميباشد .میانگین مدت زمان ست ونت در شتهر برابتر 12/11
سال بوده است .شاوص ديگر در اين تحقیق میزان درآمتد ماهیانته التراد استت كته
میانگین آن برای پاسخگويان برابر  015025/1تومان بوده است.
جدول  0نشان دهنده وضعیت میانگین نمره پاستخگويان از متغیرهتای مستتقل و
متغیر وابسته را نشان ميدهد .میانگین نمره مسوولیتپ يری اجتماعي برابتر 30/63
است كه در مقايسه با دامنه نمره( 9تا  )09در حتد متوستطي استت و بیتانگر وجتود
مسوولیت اجتماعي متوسط شهروندان است .متغیر ديگر مشاركت اجتماعي ميباشتد
میانگین نمره اين متغیتر بترای التراد برابتر  92/06استت كته در مقايسته بتا دامنته
نمره( 39تا  )19در حد بااليي است .متغیر سوم میزان اعتماد است كه میانگین نمره
آن برابر  02/56است كه در مقايسه با دامنته نمتره( 6تتا  )12در حتد بتااليي استت.
متغیر ههارم در اين جدول میزان رضايتمندی از عمل رد پلیس استت كته میتانگین
نمره آن برابر  31/69است كه در مقايسه با دامنته نمتره( 6تتا  )12در حتد كمتتر از
متوسط است و بیانگر اين واقعیت است كه شهروندان نسبتاً از عمل رد پلیس راضتي
نیستند .متغیر پنج در اين مجموعه احساس امنیت است كه میانگین نمره آن برابر
 01/209است كه در مقايسه با دامنه نمره( 31تا  )39در حد پايین است .ايتن نمتره
نشان ميدهد كه پاسخگويان احساس امنیت در حد پايیني دارند.

آزمون فرضیهها
جدول شماره  1نتايج آزمون لرضیههايي كه متغیر مستقل آنها در ستط ستنجش
لاصلهای قرار دارند را نشان ميدهد.
فرضیه  )1بین سن افراد و احساس امنیت رابطه وجود دارد :نتايج بته دستت
آمده از آزمون ضريم همبستگي مؤيد اين است كته بتین دو متغیتر مربوطته رابطته
معناداری وجود دارد( .)r= 2/391با توجه به معناداری به دست آمده كه برابر 2/206
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ميباشد ،استدالل مي شود كه به هر میزانتي كته ستن التراد بیشتتر شتود ،تتأثیری
مستقیمي در احساس امنیت دارد.
فرضیه  )2بین میزان تحصیالت افراد و احساس امنیت رابطه وجود دارد:
بین دو متغیر مربوطه رابطه معنتاداری وجتود نتدارد( .)r=2/21بتا توجته بته ستط
معناداری ميتوان استدالل كرد كه رابطه بین دو متغیر م كور ضعیف بوده و معنادار
نیست .به هر میزاني كه سن الراد بیشتر شود ،بهتبع او احتمتال احستاس امنیتت در
بین شهروندان تغییری نخواهد كرد .ل ا لرضیه م كور تائید ميگردد.
فرضیه  )3بین بعد خانوار و احسااس امنیات رابطاه وجاود دارد :ضتريم
همبستگي به دست آمده برای متغیر بُعد وانوار و میزان احساس امنیت برابر 2/335
با سط معنيداری  ، P=2/25بیتانگر عتدم رابطته معنتاداری بتین دو متغیتر مت كور
مي باشد .به اين معنا كه هراندازه بُعد وانواده بیشتر و يا كمتر باشد میتزان احستاس
امنیت در میان شهروندان تغییری نخواهد كرد.
فرضیه  )4بین مدت زمان سکونت در مبارکه و احساس امنیت رابطه وجود
دارد :نتايج جدول نشان ميدهد كه متغیر مدت زمان س ونت در شهر مباركه رابطه
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معنادار با متغیر وابسته دارد ،به اين معنا كه بتا بتاال رلتتن متدت زمتان ست ونت در
مباركه ،میزان احساس امنیت در میان شهروندان بیشتر متيشتود .ضتريم پیرستون
برای اين متغیر برابر  2/333كه با توجه به سط معنيداری  ،P=2/219لرضیه لتوق
را تائید ميكند.

فرضیه  )5بین میزان درآمد افراد و احساس امنیت رابطه وجود دارد :ضتريم
همبستگي بین میزان درآمد پاسخگويان و احساس امنیت برابر  2/029ميباشتد كته
با توجه به سط معنيداری  ،P=2/203لرضیه لوق در سط حداقل  59درصد تائید
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مي شود .بین دو متغیر مربوطه رابطه معناداری وجود دارد .ميتوان هنین عنوان كرد
كه به هر میزاني كه درآمد الراد بیشتر يا كمتر شود ،در میزان احساس امنیت تتأثیر
وواهد داشت.

احساس امنیت

همبستگي

میانگین

انحراف معیار

همبستگي

معناداری

سن

10/16

33/05

2/391

2/206

میزان تحصیالت

33/66

1/01

2/21

2/50

بُعد وانوار

1/36

3/03

2/335

2/25

مدت زمان اقامت در مباركه

12/11

31/53

2/333

2/219

میزان درآمد

015025/1

36361/05

2/029

2/203

جدول  0نشاندهنده همبستگي بین متغیرهای مستقل و احساس امنیت ميباشد.
نتايج جدول نشان ميدهد كه رابطه معنتادار بتین مستوولیتپت يری التراد ،r=2/01
مشاركت اجتماعي  r=2/30و رضايتمندی از عمل رد پلیس  r=2/95وجود دارد.
فرضیه  )6بین مسئولیت پذیری افراد و احساس امنیت رابطه وجاود دارد:
ضريم همبستگي به دست آمده برای اين متغیتر برابتر  2/01بتا ستط معنتيداری
 ،P=2/222بیانگر رابطه مببت و مستقی بین دو متغیر م كور ميباشد ،به ايتن معنتا
كه با الزايش يا كاهش در میزان مسوولیتپت يری التراد ،احستاس امنیتت در میتان
شهروندان نیز الزايش يا كاهش مييابد.
فرضیه  )7بین مشارکت اجتماعی و احسااس امنیات رابطاه وجاود دارد:
ضريم به دست آمده برای مشاركت اجتماعي و احساس امنیت برابر  2/30بتا ستط
معنيداری  ،P=2/222بیانگر رابطه معنادار بین دو متغیتر متيباشتد .بتا التزايش يتا
كاهش مشاركت اجتماعي ،احساس امنیت نیز در میان شهروندان تغییر مييابد.
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جدول  -3ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای زمینهای و احساس امنیت

فرضیه  )8بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت رابطه وجاود دارد :نتتايج
نشان ميدهد كه بین اعتماد اجتماعي و احستاس امنیتت رابطته معنتيداری وجتود
ندارد .ضريم به دست آمده برای اين متغیر برابر  2/23با سط معنيداری ،P=2/01
بیانگر عدم رابطه معناداری بین دو متغیر م كور ميباشد.
فرضیه  )9بین رضایت از عملکرد پلیس و احسااس امنیات رابطاه وجاود
دارد :نتايج نشان ميدهد كه بین میزان رضتايتمندی از عمل ترد پلتیس و احستاس
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جدول  -4ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی و احساس امنیت
همبستگي

احساس امنیت
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امنیت رابطه معني داری وجود دارد .ضريم همبستگي به دست آمده برای اين متغیر
برابر  2/95با ستط معنتيداری  ،P=2/222بیتانگر رابطته مستتقی بتین دو متغیتر
مي باشد ،به اين معنا كه با الزايش در میزان رضايتمندی از عمل ترد پلتیس در بتین
الراد ،احتمال الزايش احساس امنیت آنها بهشدت الزايش مييابد.
میانگین

انحراف معیار

همبستگي

معناداری

مسوولیتپ يری الراد

30/63

0/69

2/01

2/222

مشاركت اجتماعي

92/06

0/95

2/30

2/222

اعتماد اجتماعي

02/56

0/13

2/23

2/01

رضايت از عمل رد پلیس

31/69

1/01

2/95

2/222

فرضیه  )10بین استفاده از رسانهها و احساس امنیت رابطه وجود دارد.
جدول  9نشاندهنده همبستگي بین استفاده از رسانههای جمعي و احستاس امنیتت
را نشان ميدهد .ميتوان استدالل كرد كته از بتین شتش رستانه جمعتي منتدرج در
جدول تنها دو نوع آن يعني تلويزيتون و متاهواره در ارتبتاط معنتاداری بتا احستاس
امنیت قرار داشتهاند و ساير وسايل ارتباطجمعي رابطه معنيداری با اين نوع رلتارهتا
نداشته است .قابلذكر است كه لرضیه لوق در ستط حتداقل  59درصتد معنتادار و
تائید شده است .ميتوان استدالل كرد كه رسانههتای جمعتي در ارتبتاط مستتقی و
معناداری با احساس امنیت بوده است.

جدول  -5ضریب همبستگی بین متغیر رسانههای جمعی با احساس امنیت
همبستگي

احساس امنیت

میانگین

انحراف معیار

همبستگي

معناداری

تلويزيون

300/06

61/13

2/30

2/213

اينترنت

00/03

03/11

2/23

2/96

راديوهای داولي

03/66

31/06

2/30

2/09

مجله و روزنامه

01/35

30/39

2/203

2/01

راديوهای وارجي

60/62

00/15

2/211

2/061

ماهواره

332/62

09/60

2/323

2/20

جدول  6آزمون تفاوت نمره میانگین احساس امنیت برحسم جنسیت الراد نمونته را
نشان مي دهد .با توجه به آمارهای موجود در اين جدول ،میانگین نمره مردان و زنان
در اين لرضیه با ه متفاوت است به طوری كه میانگین اين نمره برای مردان و زنان
به ترتیم  93/20و  02/33ميباشد و اين تفاوت مشاهدهشده بر اساس آزمتون  Tبتا
مقدار  9/90و سط معنتاداری  Sig=2/222در ستط حتداقل  59درصتد معنتيدار
است.
جدول  -6آزمون تفاوت میانگین نمره احساس امنیت برحسب جنسیت افراد
جنسیت

میانگین

انحراف معیار

T

…Sig

مرد

93/20

3/31

9/90

2/222

زن

02/33

5/10

فرضیه  )12عضویت افراد در نهادها بر احساس امنیت آنها تأثیر دارد.
جدول  1آزمون تفاوت نمره میانگین احساس امنیت برحسم عضويت الراد نمونه در
نهادها را نشان مي دهد .میانگین نمره الترادی كته در نهادهتا عضتويت دارنتد ،برابتر
 05/13و آنهايي كه عضويت ندارند ،برابر  06/36ميباشد .نتايج نشان ميدهتد كته
میانگین نمره احساس امنیت برای الراد عضو و غیر عضو با ه تفاوت آنهناني ندارد
و اين تفاوت معنيدار نبوده و لرضیه تائید نميشود.
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فرضیه  )11جنسیت افراد بر احساس امنیت آنها تأثیر دارد.
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جدول  -7آزمون تفاوت میانگین نمره احساس امنیت برحسب وضعیت تأهل
عضويت در نهادها

میانگین

انحراف معیار

عضو

05/13

32/06

غیر عضو

06/36

32/01

T

…Sig

3/251

2/01

رگرسیون چندمتغیره
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در اين مطالعه از آماره رگرسیون هندمتغیره به شیوه گامبهگام استفاده شتده استت.
در اين روش متغیرهای مختلف به ترتیم میزان اهمیت در تبیین متغیر وابستته وارد
معادله مي شوند .برای استفاده از اين روش متغیرهای اسمي بهصورت ساوتگي 3وارد
تحلیلشدهاند .قبل از استفاده از اين مدل ،بايد مفروضات اساستي ايتن نتوع تحلیتل
رگرسیوني را در نظر داشته باشی به طوری كه اگر ايتن مفروضتات بترآورده نشتوند،
دادهها دارای اريم وواهند بود:
 )3پیشلرض اول ،مستقل بودن وطاها يا باقيماندهها از همديگر استت .يعنتي در
تحلیل رگرسیون  yهای ير  xربطي به  yهای  xديگر نداشته باشتد .بترای تعیتین
وجود وودهمبستگي از آزمون دوربین -واتسون 0استفاده شد .نتیجه به دستت آمتده
از اين آزمون در مورد احساس امنیت (متغیر وابسته) نشان ميدهتد كته وطاهتا يتا
باقيماندهها برای اين مدل رگرسیوني مستقل از ه ميباشند
 )0ي ي از پیشلرضهای اساسي در تحلیل رگرسیون هند متغیتره ،نرمتال بتودن
توزيع وطاها است .بترای آزمتون نرمتال بتودن توزيتع بتاقيمانتدههتای متدلهتای
رگرسیوني از آزمون كولموكروف -اسمیرنوف 1استفاده شد .نتايج نشان ميدهتد كته
باقيمانده های مدل ،توزيعي نرمال دارنتد (ستط معنتي داری آزمتون كولمتوكروف-
اسمیرنوف برابر  2/013بوده كه نشان ميدهد توزيع م كور نرمال است).
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1. Dummy
2. Durbin-Watson
3.Kolmogrove-Smirnov Test

 R 2 =./00به دستت آمتده استت .در گتام دوم بتا وارد شتدن دومتین متغیتر يعنتي
رضتتايتمندی از عمل تترد پلتتیس مقتتدار Tبرابتتر( )T=0/31و ضتتريم معنتتيداری
( )Sig.T=2/222ميباشد .در گام سوم با وارد شتدن متغیتر مستوولیتپت يری التراد
مقدار  Tبرابر( )T=1/220و ضتريم معنتيداری ( )Sig.T=2/231متيباشتد .در ايتن
مرحله میزان ضريم تعیین برابر با  R 2 =./01به دست آمده است .در گام ههتارم بتا
وارد شتتتدن متغیتتتر جنستتتیت ،مقتتتدار Tبرابتتتر( )T=0/39و ضتتتريم معنتتتيداری
( )Sig.T=2/226مي باشد .در اين مرحله میزان ضريم تعیین برابتر بتا  R 2 =./01بته
دست آمده است .كمیت  Fمعنادار است اين مطلم گويای اين است كه حداقل ي تي
از متغیرهای مستقل در پیشبیني متغیر وابسته مؤثر است.
جدول  -8عناصرمتغیرهای مستقل درون معادله برای پیشبینی احساس امنیت
مرحله

متغیر

B

Beta

مقدار T

معناداری

R²

3

مشاركت اجتماعي

2/10

2/91

6/03

2/222

2/00

0

رضايتمندی از عمل رد پلیس

2/63

2/93

0/31

2/222

2/11

1

مسوولیتپ يری

2/13

2/01

1/22

2/231

2/01

0

جنسیت

3/60

2/03

0/39

2/226

2/01

=93/60Constant

=F

Sig=30/000

2/222

بر اين اساس معادله رگرسیون هند متغیره در تحقیق حاضر به اين صورت ميباشد:

Y  a  bx1  bx2  ....bxn
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معادله رگرسیوني مربوط به تحلیل هندمتغیره متغیرهای مستقل جهت پتیشبینتي
متغیر وابسته در جدول  3مي باشد .در اينجتا ههتار متغیتر وارد معادلته رگرستیوني
شدهاند و ساير متغیرها وارج از معادله قرار گرلتند .قابلذكر است كه در اين معادلته
متغیرهای محل تولد ،جنستیت و وضتعیت تأهتل بتهصتورت ستاوتگي وارد معادلته
رگرسیون شده استت .اولتین متغیتری كته در معادلته رگرستیوني وارد شتده استت،
مشاركت اجتماعي مي باشد .نتايج حاصله نشان ميدهد كه بین اين متغیر و احساس
امنیت همبستگي بااليي وجود دارد ،به طوری كه مقتدار Tبرابتر( )T=6/03و ضتريم
معنيداری ( )Sig.T=2/222مي باشد .در اين مرحله میتزان ضتريم تعیتین برابتر بتا

احستتاس امنیتتت = (2/91مشتتاركت اجتمتتاعي) ( 2/93 +رضتتايتمندی از عمل تترد
پلیس)( 2/01 +مسوولیتپ يری) (2/03 +جنسیت) ei +
بحث و نتیجهگیری
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مشاركت مردم در سیاستگ اری و اجرای برنامههای امنیتي كشور نقش اساستي در
ايجاد نظ و امنیت اجتماعي دارد .برای جلم مشاركت مردم بايد از طريق ايجاد ير
ارتباط نزدير و صمیمي با گروهها و اقشار مختلف جامعه ،توانايي و آمادگي وتود را
برای پاسخگويي به نیازهای امنیتي جامعه به اثبات برستانند و تستهیالت الزم بترای
هم اری داوطلبانهی الراد جامعه با آنان لتراه آورنتد .مشتاركت متردم در برقتراری
امنیت اجتماعي ،از آگاهي و باور آنها به قوانین و مقررات جامعه ،آغاز و با عمتل بته
اين باورها ،تداوم يالت و در پیشگیری از جرم و هم اری با نیروهای كنتترلكننتده و
تأمین امنیت اجتماعي پايان ميپ يرد .هانینگتون دو اصطالح مشاركت و امنیت را از
ويژگيهای توسعه ميداند .هراندازه زمینهی مشاركت مردم در امر امنیتت اجتمتاعي
لعالتر شود ،شتاب و دوام توسعه در جامعه بیشتر مي شود .مشاركت متردم در امتور
عمومي و امنیتي جامعه باعث انسجام و ي يارهگي در جامعه ميشود.
در جامعه ی ما حسن مسوولیتپ يری مردم ،زمینه ی بالقوه برای رشد و شت ولايي
مشاركت لراه ميآورد .ل ا ايجاد لضای الزم جهتت تبلتور ايتن مشتاركت از طريتق
آموزش همگاني و همسازی ال ار عمومي با مقاصد امنیت ملي ،امتری حیتاتي استت.
مشاركت به نتوعي حتد و انتدازه ی قتدرت ح ومتت و آزادی التراد جامعته را معتین
ميسازد .لرهنگساز ی و يا بتا بروتورد مناستم و بتا جلتوگیری از لستاد اوالقتي و
جنايت و هر گونه اعمال والف هنجار رايج ،نگ ارند بر امنیتت اجتمتاعي در جامعته
ودشهای وارد شود .برای ايجاد احساس مسوولیت لرد به نقشهايش در جامعه بايتد
تمهیداتي در نظر گرلته شود تا مردم در كنار ه احستاس امنیتت كننتد ،امنیتت را
زماني ميتوان برقرار كرد كه از ير طرف موارد والف هنجتاری برطترف و از طترف
ديگر ثبات در كلیه اركان جامعه مخصوصاً در بعتد اقتصتادی و اجتمتاعي در جامعته
حاصل آمده باشد.
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