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 چکیده طرح:

ح پیشرفت نیاز هرگونه توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محسوب شده و با سطاحساس امنیت، پیش

ها الشدر ارتباط است. آگاهی از وضعیت احساس امنیت ساکنان یک اجتماع نقش مؤثری در شناخت چجوامع 

 میزان رحاض نماید. پژوهشهای آن عمل میو راهکارهای توسعه یک جامعه داشته و در جهت تقویت زیرساخت

عتماد به پلیس، امکانی، امنیت جانی، امنیت اخالقی، امنیت اقتصادی، امنیت  هایشاخص با را اجتماعی امنیت

 مورد میهاعتماد بین فردی، اعتماد نهادی و امنیت نظامی را در روستاهای دهستان برادوست شهرستان ارو

 دو به اطالعات و هاداده. است کاربردی هدف ازلحاظ و تحلیلی-توصیفی پژوهش روش .دهدمی قرار بررسی

روستاهای  نفر از ساکنین 11464عه آماری تحقیق جام .است شدهگردآوری میدانی و ایکتابخانه صورت

 عنوان نمونه انتخاب شدند. براینفر به 385دهستان برادوست است که از این جامعه بر اساس فرمول کوکران 

 از احساس امنیت پذیری تفاوت شناخت برای اسپیرمن، همبستگی ضریب فن از متغیرها بین رابطه شناخت

 احساس ت ابعادشناخ برای و سرانجام fآزمون  از چندگانه اسمی و متغیرهای tآزمون  از دوگانه اسمی متغیرهای

 از که آناست بیانگر تحقیق از آمدهدستبه یافته های تک متغیره استفاده نمودیم. tآزمون  از اجتماعی امنیت

 شاخص و اول رتبه( 99/2میانگین ) با نهادی اعتماد اجتماعی، شاخص امنیت برای شدهگرفته نظر در ابعاد

 سطح دهندهنشان امر این هک داشته قرار رتبه ترینپایین و ی هشتمرتبه ( در65/2میانگین ) با اخالقی امنیت

اجتماعی  امنیت اخصشبین روستانشینان اهالی دهستان برادوست است.  در اخالقی امنیت برانگیزتأمل و نازل

 آن یگویا امر این و را نشان می دهد 10/3ت میانگین بدست آمده اس که با ترکیب شاخص های موردسنجش

 .باشندمی برخوردار مطلوبی نسبتاً امنیت احساس از دهستان برادوست که روستانشینان است

 دهستان برادوست امنیت، احساس اجتماعی، امنیت : امنیت،واژگان کلیدی
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 فصل اول: مقدمه و هدف

 بیان مساله: -1-1

ای شده است های اخیر به آن توجه ویژهای است که در سالرشتهامنیت و احساس امنیت از موضوعات بین

امنیت برای جوامع انسانی به یکی از که در آغاز قرن بیست و یکم تضمین حقوق بشر و حداقل طوریبه

ترین نیازهای (. امنیت از مهمZander,2009: 5شده است. )ها تبدیلهای عمومی مهم تمامی دولتسیاست

شناختی وابسته بر حسب نوع، موضوع و محتوای معرفتتأملی است که هر یکبشری و دارای مراتب و ابعاد قابل

 جهان در توسعه آهنگ با زمانهم (.امروزه3 :1390ه خود بگیرد )کارگر و سرور، تواند ابعاد گوناگونی ببه آن می

 دهندهنشان موضوع این و هستیم جوامع در اجتماعی وجود امنیت ضرورت و شهروندی ایده گسترش شاهد

سطوح  خصوص در یونسکو هایارزیابی در امروزه دیگرعبارتبه است. توسعه افزارینرم هایموضوع یافتن اهمیت

 ایویژه توجه نیو ف صنعتی اقتصادی، هایشاخص کنار در اجتماعی هایشاخص به کشورها یافتگیتوسعه

 کنار در که است نوینی مفاهیم از خود، شکل گسترده در اجتماعی امنیت که گفت توانمی ترتیباینشود. بهمی

 با است، که اجتماعی یهسرما باارزش منبع عنوانبه جامعه، اعضای ارتباطات میان هایشبکه و پیوندها اعتماد،

توجه  نوین عهجام مقتضیات با مطابق هافعالیت انجام در اعضا اهداف تحقق به متقابل و اعتماد هنجارها خلق

شود بلکه ای چندبعدی است که صرفاً بر افراد تحمیل نمی(.احساس امنیت پدیدهPope,2003: 135کند )می

های شخصی و روانی خود در ایجاد و از بین ها و توانمندیبر اساس نیازها، عالیق، خواسته اکثر افراد جامعه

فراد از ا(. این احساس ناشی از تجربه مستقیم و غیرمستقیم 32: 1388بردن آن نقش اساسی دارند )بیات، 

کنند. بدون شک می های گوناگون آن را تجربهصورت شرایط اوضاع و محیط پیرامونی است و افراد مختلف به

آمیز و دغدغه ساز عینی و ذهنی های مخاطرههرگونه اختالل در احساس امنیت و بروز شرایط ناشی از موقعیت

عی سو هزینه تعامل اجتماعی را افزایش داده و از سویی دیگر با ایجاد اختالل در اعتماد اجتمادر جامعه از یک

: 1390دهد )حسنوند، را مورد تهدید قرار می و یگانگی اجتماعی تفاوتی فردی و اجتماعی، انسجامو بروز بی

ای که بایستی به آن توجه شود نقش و اهمیت وجود احساس امنیت در افراد در بعد ذهنی در کنار (. نکته58

نظران احساس امنیت را مقدم بر وجود امنیت وجود امنیت در بعد عینی است و به همین دلیل برخی از صاحب

 (.151: 1385کرامتی، )کنند میمعرفی 
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دهد باوجود احساس امنیت، فرد از زندگی در محیط اجتماعی خود هراسان و نگران های محققان نشان مییافته

 امنیت مقوله به کند. پرداختننبوده و در تعامل با محیط اجتماعی خود از سویی دیگران احساس ایمنی می

 ابزارى منیتا سنجش و است ناپذیراجتناب امرى توسعه و امنیت میان متقابل پیوستگى که مهم است ازآنجا

ن امنیت بنابراین تضمی (.Batran and Christian, 1998)آید به شمار می محیط ترمناسب کنترل براى

ب ناامنی و اجتماعی الزم و ضروری است، چراکه حیات انسان درگرو آن است و در اختالل در سازوکار آن موج

 توسعه بستر و ساززمینه هم امنیت دیگر (. از طرف23: 1385احوال انسان خواهد بود )نوید نیا،  پریشانی

 تأثیرگذار عوامل شناخت یت وامن مطالعات روازاین و پذیردمی تأثیر عناصر آن از هم است و اجتماعى - اقتصادى

ر وضعیت جمعیتی کشورمان ازنظای بنابراین ضروری است تمامی عرصه است؛ بیشترى توجه نیازمند آن بر

اهکارهای ارتقای احساس امنیت اجتماعی مورد ارزیابی قرارگرفته و با شناسایی عوامل مؤثر در امنیت اجتماعی ر

اجتماعی در  در تحقیق حاضر به تحلیل عوامل مؤثر بر احساس امنیت آن شناسایی و اجرا شود. در همین راستا

 شود.نواحی روستایی پرداخته می

 سوال پژوهش: -1-2

 احساس امنیت اجتماعی در مناطق روستایی دهستان برادوست به چه میزان است؟

 آیا بین جنسیت و احساس امنیت اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد؟

 آیا بین اشتغال و احساس امنیت اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد؟ 

 ت معناداری وجود دارد؟آیا بین وضعیت تاهل و احساس امنیت اجتماعی تفاو

 آیا بین سن و احساس امنیت اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد؟

 آیا بین تحصیالت و احساس امنیت اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد؟

 د دارد؟اجتماعی و احساس امنیت اجتتماعی تفاوت معنی داری وجو –آیا بین وضعیت پایگاه اقتصادی 

 احساس امنیت اجتتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد؟آیا بین سابقه سکونت و 

 د؟کدام یک از شاخص های پژوهش بیشترین تاثیر را در احساس امنیت اجتماعی و افزایش آن دار

 اهداف طرح: -1-3

 هدف اصلی از این طرح تحقیق در واقع بررسی امنیت اجتماعی در محدوده مورد مطالعه می باشد.
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 اهداف فرعی زیر نیز قرار می گیرد.در چهارچوب هدف اصلی، 

 سنجش عواملی که بیشترین تاثیر را بر امنیت اجتماعی محدوده مورد مطالعه دارند.

 شناخت سطح امنیت اجتماعی در محدوده مورد مطالعه.

 ضرورت انجام تحقیق: -1-4

راد جامعه در سالمت اف امنیت اجتماعی ناظر بر تدارک امنیت یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار می باشد. 

. با است ساکنان شهری و روستاییمنیت( های ذهنی )احساس عدم امقابل اقدامات خشونت آمیز و رفع دغدغه

ایدار و توجه به این موارد طرح سنجش امنیت اجتماعی در مناطق روستایی، در راستای رسیدن به توسعه پ

 ناساییش و ها بزهکاری رورت می باشد همچنین کاهشارتقاء کیفیت زندگی و شاخص های توسعه انسانی یک ض

 برای ها ریزی برنامه جهت در مطالعه مورد محدوده در اجتماعی امنیت وضعیت ترسیم آنها؛ بر تاثیرگذار عوامل

 .موارد آن رفع و اجتماعی امنیت کاهش بر تاثیرگذار اصلی عوامل منطقه؛ آن در مهم این بهبود

 پیشینه تحقیق:  -1-5

کند و می (  در کتاب مردم و طراحی در شهر پرخشونت، نظریه فضای قابل دفاع را مطرح1973اسکار نیومن )

دهد که جامعه نه توسط پلیس بلکه توسط افرادی که در ای میگونهپیشنهاد تغییر ساختار محیط شهری را به

 اند تعریف گردد.هایی خاص سهیمعرصه

ای تحت عنوان نگرش نردم به امنیت اطالعات دفتر تحقیقات و آمار آمریکا مطالعه( با استفاده از 1992ایکبلور )

قوی بوده است، ولی هنگام  1970و  1980ی انجام داده است. نتایج نشان داد که امنیت اجتماعی در دهه

در  رصدد 39به  1975درصد در سال  63بحران مالی به وجود آمده اعتماد مردم نسبت به سیستم امنیت از 

 رسیده است. 1987سال 

جزای محیطی ا( به بررسی عوامل اجتماعی و فضایی با توجه به اثری که بر 2007در پژوهشی دیاس و همکاران )

 شده است.دارند پرداخته های باز شهری بر کمبود امنیت و افزایش جرمو شناخت فضایی محیط

ز عملکرد اشهروندان تهران نشان داد که رضایت  ( ضمن بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت1387خدامرادی )

حساس امنیت و خدمات نیروی انتظامی، تحصیالت و داشتن انگیزه مشارکت با نیروی پلیس از عوامل مؤثر در ا

 شهروندان است.
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هران و تساله شهر  29-15( تحقیقی را با عنوان بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 1388نوری و فوالدی )

اس امنیت سکونت، تماعی مؤثر بر آن انجام دادند. نتایج تحقیق آنان حاکی از آن بود که متغیرهای احسعوامل اج

نفی و معکوسی مپایگاه اقتصادی و اجتماعی و احساس نظم تأثیر مثبت، مستقیم و متغیر پایبند به مذهب تأثیر 

 بر احساس امنیت زنان دارد.

 ثیرتأ که اجتماعی دریافتند امنیت احساس و اجتماعی سرمایه میان رابطه بررسی ( ضمن1392) حقیقتیان

پوشی است. سرمایه اجتماعی چشمقابل و ضعیف بسیار امنیت احساس بر گروهیدرون اجتماعی سرمایه مستقیم

ی دارد بر احساس امنیت شهروندان برون گروه( که بر سرمایه اجتماعی 36/0ای )گروهی با تأثیر منفیدرون

امنیت  ( بر احساس27/0ی تأثیری مستقیم در حدود )برون گروهاست. همچنین سرمایه اجتماعی تأثیرگذار 

مستقیم و منفی داشته است. سرمایه اجتماعی ارتباطی تأثیر مستقیمی بر احساس امنیت ندارد اما با تأثیر غیر

 کند.داری برقرار میبااحساس امنیت رابطه معنی (-08/0در حدود )

ت شهری؛ بر بهبود امنیت محال مؤثرعوامل ( در پژوهشی با عنوان 1393کاظمی و همکاران )مهدی موسی  سید

یل عاملی به این نتیجه ، با استفاده از ابزار پرسشنامه و روش تحلشمالی شهر تهران آبادجنت، محله موردمطالعه

نین در محله ان امنیت ساکبا میز« کالبدی»و « اجتماعی»، «کارکردی»متغیرها در هر سه بعد دست یافتند که 

را در افزایش احساس امنیت  تأثیر ترینبیش. از این متغیرها، هویت محله اندداشتهرابطه « شمالی آبادجنت»

  .داشته است

 بعدی یا تکتوان گفت بسیاری از مطالعاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده یا بصورت تکبه طورکلی می

طالعات فاقد مشاخصی بوده و فاقد مطالعه سیستماتیک و مقایسه چندین بعد در یک منطقه مطالعاتی بوده و یا 

ی یک روش منسجم و مشخص بوده  که تحقیق حاضر سعی در مرتفع نمودن این نقیصه از طریق مقایسه

امنیت  ی که بتواند وضعیتهای منسجم جهت رسیدن به بهترین شرایطها و روشها و استفاده از تکنیکشاخص

 اجتماعی در محدوده مورد مطالعه را ترسیم کند، تالش نماید.

 نتایج کاربردی طرح برای سازمان های مختلف:  -1-6

 نتایج این طرح برای سازمان های زیر قابل استفاده می باشد:

 مینیروی انتظا –بخشداری و دهیاری ها  –شهرداری ها  –فرمانداری ها  –استانداری 
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 مدل فرایند طرح پژوهشی حاضر: -1-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 : مدل فرایند طرح پژوهشی حاضر1-1نمودار 

 

 مساله تحقیق

 مقدمه و هدف

 ادبیات نظری تحقیق

 قتعیین ابعاد، مولفه ها، شاخص ها و متغییرهای تحقی

 تنظیم و تایید پرسشنامه

 مطالعات میدانی و پیمایشی

 آماریتجزیه و تحلیل 

 آزمون فرضیات

نتیجه گیری و 

 پیشنهادات

 آمار استنباطی آمار توصیفی
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 ادبیات تحقیق: -1-8

 مقدمه: -1-8-1

در  جدید و پیچیده اهمیت، با مفاهیم از امنیت. گیرد می سرچشمه امنیت به نیاز از انسان جمعی زندگی

 بطتهدید مرت از رهایی با که است اقتصادی و اجتماعی سیاسی، مباحث از بسیاری در و امروز دنیای

: است بهجن دارای دو و است امنیت موضوع حقیقت در دهد، می تشکیل را تهدید یک آنچه هر بنابراین،.است

 نمی رس به کامل در امنیت سیستمی یا فرد هیچ زیرا نسبی، و است اهداف ارجاعی درک بر مبتنی که ذهنی

  Oneill), 2006: 322) برد

 مهفوم امنیت: -1-8-2

 اژهو .است «دغدغه بدون» معنای به الفاظ در که است (Secures)  واژه(Security)  کلمه التین ریشه

 زیر عبارت اب را واژه این آکسفورد فرهنگ.  است مختلف مخاطرات از رهایی معنای به عام کاربرد در «امنیت»

 میرا) شود می خطر محافظت از یا نبوده معرض خطر در موجود یک آن در که شرایطی» است، کرده تعریف

 یا «ترس زا آزادی احساس روی بر امنیت، کلی مفهوم درباره لغات فرهنگ در مندرج تعاریف(. ۳: ۱۳۸۶ کافی،

 (۴۶: ۱۳۷۹ ماندل،) دارند تأکید است، روانی و مادی امنیت بر ناظر که «ایمنی احساس»

: 1360داند )معین،بیمی میفرهنگ معین، امنیت را حاوی معانی چون ایمن شدن، در امان بودن و بی

 (. بدین138: 1345آسودگی و ایمنی تعریف نموده است )عمید،  (. فرهنگ عمید نیز امنیت را آرامش،354

بیم و هراس در  ت که با ترس،توان امنیت را مترادف با در امان بودن، ایمنی، آرامش و آسودگی دانسترتیب می

وع به عنوان یکی باید به این موض"ی امنیت در سالمت افراد و جامعه تضاد کامل است. با توجه به اهمیت مقوله

زرگ و ب( بویژه در شهرهای 23: 1386)صالحی، "های خرد و کالن ترین نیازهای بشر در عرصهاز بنیادی

 نمود.  روی، سرقت و جنایت همراه است توجه ویژهتر که همواره با بزهکاری، کجپرجمعیت
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 (23: 1388سام آرام،مأخذ: ) احساس امنیت اجتماعی :2-1نمودار 

 

 اعتماد) از تردید رهایی و( ذهنی امنیت) ایمنی احساس ،(عینی امنیت) خطر مقابل در حفاظت از عبارت امنیت

 است حقیقت این ناشی از است، افراد متوجه که تهدیداتی اکثر بوزان اعتقاد به. است( شخصی تهای دریاف به

 اقتصادی اجتماعی، غیرقابل اجتناب فشارهای انواع موجد محیط این و ببرند سرم به انسانی محیط در افراد که

:  هستند نوع سه اصوال ولی می دهد رخ متنوعی بسیار اشکال به جامعه در موجود تهدیدات ، است سیاسی و

 دسترسی عدم اموال، یا تخریب تصرف) اقتصادی تهدیدات ،(مرگ و صدمه درد،) جسمی یا فیزیکی تهدیدات

 تهدیدات با همراه( مدنی عادی بهای آزاد بین رفتن از شدن، زندانی) حقوق به نسبت تهدیدات ،(منابع با کار به

 یکی وقوع یعنی دارند همبستگی هم با تهدیدات این غالبا (عامه انظار در تحقیر رتبه، تنزل) وضعیت یا موقعیت

 (.۵۴: ۱۳۷۸ بوزان،) شود دیگری منجر در عواقبی بروز به است ممکن آنها، از

 فراهم برد، می سر به آن در که کس آن هر و خود شهروندان برای جامعه که است جمعی اخبار از یکی امنیت

 امنیت، از مراد ذهنی بعد در. کرد تعریف تهدید از فراغت عنوان به توان می را امنیت عینی، بعد در. کند می

 فرد نزدیک و دور های محیط سوی از آن از ناشی ترس احساس عدم و تهدید احساس عدم یا و آرامش احساس

 زیادی حد تا اولی نهایی، تحلیل در چند هر دارند، قوی همبستگی یکدیگر با معموال بعد دو این البته. است

 افزاری نرم محیط از متأثر ذهنی بعد در امنیت متغیر واریانس از درصدی این، وجود با است، دومی کننده تعیین

 و روانشناختی ای پدیده امنیت احساس ،(۱۰۷: 1385چلبی، ) است آن مضامین و رسانی اطالع نحوه و جامعه

 پیرامونی اوضاع و شرایط از افراد اکتسایی و عینی های تجربه از ناشی احساس این است، گوناگون ابعاد دارای

 امنیت احساس ،(۱۲۱: ۱۳۹۰ هزارجریبی،) کنند می تجربه را آن گوناگون های صورت به افراد بیابراین. است

میزان احساس 

 امنیت اجتماعی

میزان 

سالمت 

 اجتماعی

میزان امنیت 

 اجتماعی

 شرط کافی شرط الزم
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 جدایی و ممکن بهحداقل فردی تحرک کاهش معنای به ساکن امنیت پویا، امنیت و ساکن امنیت است؛ نوع دو

که احتمال وقوع جرم در آنها می رود. اما احساس امنیت پویا به گونه ای است که افراد با  است فضاهایی از

 (.90: 1386حضور در فضاها احساس امنیت می کنند )حسینیون، 

 احساس امنیت: -1-8-3

 وقتی و است روانشناختی موضوعی امنیت احساس. است امنیت احساس موضوع امنیت، وجود به نیاز از تر مهم

 با غیرمستقیم یا مستقیم که رخدادی یا رفتار مشاهده یا و گوناگون های زمینه در خبری شنیدن با انسان

 آرامش و آسودگی ایمنی، اطمینان، جمعی، خاطر نوعی به و بوده تضاد در وی معنوی و مادی منافع و تعلقات

 به ناامنی احساس شرایطی چنین در شود می روبرو کرده، درگیر را او ذهن و داده قرار تأثیر تحت را او قلبی

 یک در را امنیت احساس کارشناسان از برخی(. ۸۸ ،۱۳۹۰ نژاد، هاشم و ساروخانی) داد خواهد دست وی

 پلیس و انتظامی لحاظ از امنیت ای جامعه در است ممکن زیرا دانند، می آن در امنیت وجود از تر مهم جامعه،

 روانی فرایند امنیت احساس(. ۱۶۶ ،۱۳۹۰ صالحی، و رسولی) نکند امنیت احساس فرد اما باشد، داشته وجود

 و ها خواسته عالیق، نیازها، اساس بر جامعه افراد اکثر بلکه شود نمی تحمیل افراد بر صرفا که است اجتماعی

 نژاد، هاشم و ساروخانی) دارند اساسی نقش آن بردن بین از و ایجاد در خود روانی و شخصیتی توانمندیهای

 که گیرد بر در را افرادی از بسیاری تواند می و است جرم میزان از بیشتر مراتب به جرم از ترس(. ۸۲: ۱۳۹۰

 جنبه تمامی و باشد جرم ذهنی و عینی سطوح به آگاه باید جرم از پیشگیری. اند نشده جنایت قربانی تاکنون

 متفاوت جرم خطر از ترس شناختی و ذهنی جنبه کلی طور به (Lab, 2010: 1) دهد قرار هدف را آن های

 جرم از شناختی ارزیابی با هم و( جرم از ترس مانند) جرم به ذهنی واکنش با هم ساخت انسان محیط. است

 و محور پیاده همسایگی واحد یک اند داده نشان مطالعات مثال عنوان به. دارد ارتباط جرم خطر احساس مثل)

 منطقه این در جرم خطر درک حالیکه در است بوده ارتباط در کمتر جرم از ترس احساس با مختلط، کاربری

 ناامن، های مکان از ناشی های نگرانی و محیط در ناامنی احساس (Foster & et al, 2013: 112) بود باالتر

 انجام درستی به غیره و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی امور و داده قرار شعاع تحت را انسانی فعالیتهای سایر

 و خطر احساس امنیت، کمبود. گردد می بر آنها های دارایی و اشخاص از حفاظت به امنیت. بود نخواهد پذیر

:  ۱سوری،)گردد می آنها کارایی عدم و همگانی های عرصه از استفاده کاهش موجب جنایت و جرم از ترس
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 و جرایم مقابل در جامعه حفاظتی سیستم که دارد شرایطی به اشاره خاطر، آسایش و امنیت احساس ،(۱۳۸۸

 است برخوردار آن با موثر برخورد و آن از پیشگیری های زمینه در کارآمدی و موثر شرایط از آنومیک رفتارهای

 اجتماعی و فردی های خواسته و احتیاجات ارضای آن در که است حالتی امنیت احساس(. ۲۴ ،۱۳۸۷ صالحی،)

: ۱۳۹۳ همکاران، و لطفی) نماید نفس به اعتماد و خاطر اطمینان ارزش، احساس آن در شخص و انجام افراد

 مردان و کنند می احساس بیشتری ترس زنان عموما اما است متفاوت زنان و مردان مورد در امنیت حس(. ۴۵

 طور به که است معتقد ۲ استانکو. دارند زنان به نسبت خودشان محیط امنیت مورد در تری مثبت احساس

 کمتری توان جسمانی لحاظ به زنان:  از عبارتند امر این دالیل. است مردان برابر سه زنان در جرم از ترس ثابتی

 .دارند خود از دفاع در

 ی یطهح بر کمتری کنترل زنان. میسازد جرم از ترس مستعد بیشتر را زنان کودکان، از حفاظت و نگهداری

 تعرض معرض در یشترب ها آسیب انواع سایر به نسبت زنان -. ترسند می بیشتر رو این از دارند، شان خصوصی

 .دهند می شانن ای گرایانه واقع العمل عکس شوند، می مواجه آن با که خطراتی به رو این از دارند قرار جنسی

 بنیان، پاک و اکبری) دهند جلوه طبیعی را خود های ترس دارند تمایل مردان اما است معقول زنان ترس سطح

 صورت فضا با رابطه در امنیت احساس از شکلی. شود می شروع خطر احساس عدم از امنیت به نیاز(. ۵۵: ۱۳۹۱

 سال و سن با متناسب محدوده این. دارد قرار آن در فرد که است قلمرویی و محدوده شناسایی آن و گیرد می

 به توجه با امنیت، تامین از شکل این محدوده حتی. شود می زیاد یا کم فرد، شخصیتی تربیت و فرد ادراک با و

 ساکنان که است مهم رو این از(. ۳۶: ۱۳۸۵ پاکزاد،)گیرد می خود به متفاوتی های اندازه بودن فرد یا جمع

 همچنین(. ۱۳۶: ۱۳۸۶ من، چپ)نگیرند قرار خطر و ترس شرایط در اجبار به ساخت انسان محیط عادی

 محیط همانا و باشد انسانها زندگی پیرامون محیط در مختلف منابع از ناشی تواند می ترس و ناامنی احساس

 که شود می قلمداد درونی آسایش و آرامش احساس نوعی امنیت واقع در. است جمله آن از کالبدی و مسکونی

 می موجب را بودن امان در احساس ای گونه ذهنی، ادراک از پس و شود می حاصل محیط فعال های مولفه از

 که شود می حاصل ذهنی ادراک نوعی مثابه به محیطی شرایط در انسان گیری قرار از نیز امنیت احساس. شود

)بمانیان و محمودی نژاد،  میشود متمایز دیگر اجتماعی و فرهنگی ساختار با خاص فرهنگی ساختار یک از

1388 :25.) 
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 ند:اهای احساس امنیت بیان کردهیابی پدیدهمحققان سه رویکرد عمده را در تجزیه و تحلیل و علت

-ی شناخته میشناختی و اقتصادهای فیزیکی، روانپذیری، اعم از آسیب«پذیریآسیب»رویکرد اول: با عنوان 

اند. در بین اد تأکید کردهاقتصادی افر -همچون جنسیت، سن، موقعیت اجتماعیشود. در این رویکرد بر عواملی 

 بینی احساس ناامنی دارد.این عوامل، جنسیت بیشترین قابلیت را برای توضیح و پیش

های دوستان، تماس عنوان قربانی( و غیرمستقیم )از طریق، اعم از مستقیم )به«ی جرمتجربه»رویکرد دوم: عنوان 

ون ارائه کرده است، ترین مدل تبیین احساس ناامنی را تاکنیا رسانه( را با خود دارد. این رویکرد ساده اجتماعی

 های مجرمانه در آن است.بدین معنی که سطح احساس ناامنی در یک جامعه معلول سطح فعالیت

أکید بر تنی )مانند عنوان منابع احتمالی احساس ناامرویکرد سوم: بر محیط اجتماعی و فیزیکی محلی به 

ت. در این عنوان منبع احساس ترس و ناامنی( متمرکز اسهای فیزیکی و فقدان انسجام اجتماعی به آشفتگی

جتماعی و ای مانند شهرنشینی، زندگی ادیدگاه تالش بر این است که بین احساس فردی و متغیرهای زمینه 

زی به نام طور که چیتوان گفت، همانحساس امنیت میی اآشفتگی مدنی ارتباط برقرار شود. راجع به گستره

ظ اجتماعی امنیت مطلق وجود ندارد، انتظار احساس امنیت مطلق و رهایی کامل از تشویش، ناممکن و به لحا

حساس اهم مطلوب نیست، زیرا قدری اطمینان و تعارض خصوصیت ذاتی زندگی انسان است. بنابراین میزان 

ن مشخص تواصورت تجربی و در تعامالت میتی میزان بهینه خطرپذیری را فقط بهعبار امنیت مطلوب و به

 (23، 1386نمود. )صالحی،

 احساس امنیت اجتماعی -1-8-4

نظر قرار امنیت مفهومی چند بعدی است. گرچه بعد از پایان جنگ جهانی دوم  بیش از همه امنیت نظامی مد

توان آن را شامل امنیت اقتصادی، محیطی، سیاسی و اجتماعی گرفته است اما به طور کلی و شکل گسترده می

توانند اند و نمیدانست. بدیهی است که ابعاد مختلف امنیت در زندگی روزمره همواره در کنار یکدیگر قرار گرفته

جدای از هم مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. مفهوم امنیت اجتماعی در واقع نوعی ثبات و دوری از تنش در 

فضای اجتماعی است که برای شهروندان آسودگی خیال در مناسبات اجتماعی را به دنبال دارد.  امنیت اجتماعی 

شود که یک جامعه برای حفظ کاراکترهای اصلیش در شرایط بحرانی و هایی اطالق میبه شرایط و ظرفیت

فضای امن برای برون رفت از شرایط دهد. تولید یک متغیر یا در هنگام بروز مشکالت و خطرات از خود نشان می
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بحران می تواند امنیت اجتماعی را بازتولید و باز تعریف کند. در ساختار پیوسته اجتماعی همواره عناصر خالق 

دهی مجموعه ذهنی یا عینی از مفهوم امنیت بخش مفاهیم و کلیاتی باشد که به شکلتوانند معناامنیت می

  اجتماعی منتهی گردد.

ع خطر یعنی لغوی مفهوم امنیت می تواند کاربردی دو وجهی داشته باشد. امنیت یعنی رفع خطر و رف از لحاظ

ید و فرصت استفاده بهینه از فرصت. بنابراین باید چنین نتیجه گرفت که امنیت دارای دو عنصر اساسی تهد

ن ترتیب، امنیت به ای. ت هاستگیری بهینه از فرصاست و برقراری امنیت منوط به رهایی نسبی از تهدید و بهره

 وکسب فرصت ها "است و در وجه دیگر  "نبود خطر"شامل دو درجه است، در وجهی تحقق امنیت در گرو 

 . "تضمین منافع و ارزش ها

ات اجتماعی براین اساس امنیت اجتماعی درون یک جامعه می تواند هم به گسترش و توسعه ارتباطات و مناسب 

وانایی جامعه ته الزم برای توسعه یافتگی را فراهم آورد. از سوی دیگر، امنیت اجتماعی منجر شود و هم زمین

یی ارتقای های اساسی خود در برابر شرایط متحول و تهدیدها و نیز توانابرای حفظ هویت، منافع و ویژگی

ند جنبه می تواها و آرمان های جامعه است. امنیت اجتماعی با چنین نگاهی وضعیت اجتماعی به سمت ارزش

ظر گرفتن دهی در یک سیستم اجتماعی را ایفا کند. ایجاد انتظام اجتماعی بدون در نانتظام بخشی و نظم

مر به معنای اهای فردی را محدود خواهد کرد. این چارچوب های قانونی غیر قابل تصور است و بخشی از آزادی

ورکیم هیچ محصولی ناشی از امنیت است. به قول د تداخل مفهوم آزادی با امنیت اجتماعی نیست بلکه آزادی

 نظم اجتماعی چیز نادرست تر از این نیست که بین نظم اجتماعی و آزادی فردی ، تخاصم و تضاد برقرار گردد.

مینه از بین زکه دورکیم بر آن تاکید دارد نهایتًا به تولید انسجام اجتماعی و همبستگی گروهی منجر شده، 

جامعه  ای اجتماعی خواهد شد. کاهش نابهنجاری اجتماعی به معنای تضمین امنیت در یکبردن ناهنجاری ه

ر آزادی فردی است. از این روی نمی توان تدوین قانون در راستای دستیابی به امنیت اجتماعی را امری مخل د

 دانست بلکه خود نوعی تالش  برای تداوم و حفظ آزادی محسوب می گردد. 

دی در عمل همواره باید احساس امنیت نیز به عنوان یک چاشنی اصلی مدنظر قرار گیرد. بین در تداوم این آزا

احساس امنیت اجتماعی و وجود یا عدم وجود آن ممکن است فاصله معناداری باشد. احساس امنیت به احساس 

فرد در آن موقعیت آزادی نسبی از خطری اطالق می شود که وضعیت خوشایندی را در افراد جامعه ایجاد کرده و 
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های احساس آرامش جسمی و روحی می کند. تجارب گروهی و شخصی یا برداشت های سطحی و ارزیابی

ای متقاوت از دیگری، خلق غیرعمیق از شرایط موجود می تواند تجربه احساس امنیت را در هر فردی به گونه

که عموماً احساس امنیت بین شهروندان کند. بررسی های انجام گرفته در کشورهای مختلف بیانگر این است 

 در اکثر نقاط دنیا به نسبت وجود امنیت، پایین تر است.

دی خود ترس از قرار گرفتن در شرایط بحرانی و پرخطر، پیچیده ترین و دشوارترین حالتی است که به خو

جتماعی بر انگیزد. ادر زندگی تواند فرد را از تعامل با فضای بیرونی گریزان کند و روحیه محافظه کاری وی را می

منیت اجتماعی پذیرتری که در جامعه دارند بیشتر از این عدم وجود اطبیعتًا زنان با توجه به موقعیت آسیب

 متضرر شده و در شرایط نا خوشایند قرار خواهند گرفت.

 جمع بندی مباحث نظری مربوط به احساس امنیت اجتماعی: -1-8-5

 همان الزاما ، شوند می امنی نا گیری شکل باعث که عواملی. شود می تلقی نیتام ذهنی بعد امنیت احساس

 نظران صاحب. ندارند کامل همپوشانی عوامل این و انجامند می امنی نا احساس و نگرانی به که نیستند هایی

 مفهوم و معنا به راجع آنها نظر. اند نموده بیان متفاوت و متعدد امنیت مفهوم همانند را امنیت احساس مفهوم

 شناختی هستی امنیت یا وجودی امنیت اش توجه مورد موضوع لینگ: باشد می زیر شرح به امنیت احساس

 نشان وجودی امنیت.  میباشد آن وسیع معنای به امنیت احساس مهم های صورت از یکی وجودی امنیت. است

. دارد را خود اطراف مادی و اجتماعی های محیط دوام خود، هویت تداوم از اطمینان به نیاز و فردی نیاز یک از

 امنیت گیدنز. گردد می امنیت احساس عدم باعث آن نبود و امنیت احساس سبب وجودی امنیت او نظر به

 تا داند می کنش مادی و اجتماعی های محیط دوام و هویت نیز و خود شخصیت تداوم به اطمینان را وجودی

 معتقد هورنای. شود می عاطفی لحاظ از فرد شدن شکننده و شدن حساس باعث امنیت این فقدان که جایی

 ارضاء عدم از ناشی که بنیادی اضطراب و شود می ایجاد افراد نیازهای رفع اثر بر امنیت احساس که است

 ذهنی، یا ثانوی نیازهای از یکی را امنیت احساس مزلو.  شود می امنیت احساس عدم و ناامنی سبب نیازهاست

 دومین امنیت احساس که است این شود می استنباط مزلو نظر از آنچه.  است نموده تلقی انسان فکری و روحی

 می وضعیتی از ها انسان تلقی را امنیت احساس حسینی. باشد می زیستی نیازهای از پس انسان اساسی نیاز

 چنین هم اگر حداقل یا و باشد نمی آنها های ارزش و مال ، جان متوجه تهدیدی شود می تصور آن در که داند
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 های هست و ها باید بین فاصله وجود عدم بیانگر را امنیت احساس او.  است کنترل قابل ، دارد وجود تهدیدی

 یا امنیت احساس لرنی. شود می برده نام امنیتی واقعیات و امنیتی انتظار عناوین با آنها از که داند می امنیتی

 می برخوردار آرامش و اعتماد ، اطمینان احساس از ، جامعه یا فرد که نماید می بیان وضعیتی را روانی امنیت

 محصول را امنیت احساس نظران صاحب از برخی. شود می | رها ترس و اضطراب ، دلهره احساس از و باشد

 رسانه با و دیگران با تماس از اعم ، ها شنیده وسیله به | آن، از نشدن مطلع یا و جرم با شخص مواجهه عدم

 امنیت احساس های پدیده یابی علت و تحلیل و تجزیه در را عمده رویکرد سه محققین. دانند می همگانی های

 :اند نموده بیان

 شناخته قتصادیا و روانشناختی ، فیزیکی های پذیری آسیب از اعم ،«  پذیری آسیب»  عنوان با اول رویکرد

 .شود می

 تماس ، وستاند طریق از مستقیم غیر و(  قربانی عنوان به) مستقیم از اعم ، «جرم تجربه» عنوان: دوم رویکرد

 منابع نوانع به محلی فیزیکی و اجتماعی محیط بر:  سوم رویکرد. دارد خود با را رسانه با و اجتماعی های

 احساس منبع عنوان به اجتماعی انسجام فقدان و فیزیکی های آشفتگی بر تأکید مانند) ناامنی احساس احتمالی

 .است متمرکز( ناامنی و ترس

 انتظار ، ندارد وجود مطلق امنیت نام به چیزی که طور همان ، گفت توان می امنیت احساس گستره به راجع

 قدری زیرا ، باشد نمی مطلوب هم اجتماعی لحاظ به و ناممکن ، تشویش از کامل رهایی و مطلق امنیت احساس

 میزان عبارتی به و مطلوب امنیت احساس میزان بنابراین. است انسان زندگی ذاتی خصوصیت تعارض و اطمینان

 گیری نتیجه توان می آنچه. نمود مشخص توان می تعامالت در و تجربی صورت به فقط را پذیری خطر بهینه

 و اجتماعی شرایط با ارتباط در امنیت احساس. باشد می بعدی چند مفهومی امنیت احساس که است این کرد

 های گروه و افراد برای امنیت احساس کننده تأمین منابع.  یابد می ظهور متفاوت های گونه به مختلف افراد

 مهمترین. هستند گذار اثر خرد و میانی کالن، سطح سه در منابع این.  است همدیگر از متفاوت جامعه مختلف

 می محلی فیزیکی و اجتماعی محیط ، مستقیم غیر و مستقیم از اعم جرم تجربه ، پذیری آسیب امنی، نا منابع

 تهدید از خود های ارزش و ،هویت مال ، جان کردن حس امان در یا بودن امان در امنیت احساس نهایتا. باشد
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-48: 1390)جهانتاب،  باشد می آینده و حال معقول نیازهای تامین در نگرانی و دغدغه نبود و آسیب ، صدمه ،

47) . 

 پردازان و امنیت:نظریه  -1-8-6

 :و امنیت گیدنز -1-8-6-1

مرکز بر امنیت آنتونی گیدنز جامعه شناس معاصر، در مورد امنیت به اختصار اشاره به مبحث امنیت می کند و ت

ر دوجودی می کند. گیدنز در کتب تجدد و تشخص به تحلیل مفهوم خود و ساختارهای نوین هویت شخصی 

نهادی مدرنیت  می پردازد؛ همچنین در کتاب پیامدهای مدرنیت با تحلیل ابعاد ارتباط با هویت در جامعه مدرن

ت بیان می و وابستگی سرمایه داری، صنعت، قدرت نظامی و کنترل اجتماعی پرداخته است. وی در تعریف امنی

اریخی ای تهاعتماد و امنیت، خطر کردن و در معرض خطر قرار گرفتن چیزهایی هستند که به مناسبت» کند که

ی دو قطبی هااعتماد و مخاطره امنیت و خطر، این ویژگی «مختلف در جامعه متجدد وجود داشته است و دارد.

گی خارق العاده گذارد و بار دیگر در هم تندیآمیز مدرنیت در همه جنبه های زندگی روزانه تاثیر میو تعارض

ضرورت پیدا  به نظر وی امنیت و اعتماد زمانی .(33: 1388)نویدنیا، دهدو جهانی را نشان می موقعیت محلی

کاملی از  کند که ناشی از فاصله گیری روزافزون زمانی و فضایی، در جامعه مدرن باشیم و دیگر اطالعمی

ن یک شخص یا اطمینان قابل اعتماد بود»های اجتماعی نداشته باشیم. بنابراین اعتماد عبارت است از پدیده

شق دیگری و یا موعه معینی از برون داده ها یا رویدادها؛ یعنی ایمان به صداقت یا عیک نظام با توجه به مج

رد ژتون های ن، بلکه در موآنه تنها در جامعه مدرن به معنای عام (  نماد دانش فنی) اصول انتزاعی یدرست

سیار بهمیت نمادین و نظام های تخصصی که در جهت برکندن زندگی در جهان مدرن عمل می کنند، نیز از ا

ود ادامه دهند خزیادی برخوردار است. برای مثال اقتصاد پولی و نظام حقوقی در شرایطی می توانند به فعالیت 

 (.631: 1390به نقل از ریتزر و همکار، 34: 1990گیدنز،) که افراد جامعه به ان ها اعتماد داشته باشند

ه امنیت باید به سیمای مخاطره آمیز بودن جامعه کند که برای درک ضرورت توجه بگیدنز تأکید بر این می

مدرنیته به دقت توجه کرد، وی این سیما را جهانی شدن مخاطرات نامیده است. این خطرات در سرتاسر جهان 

گذار افراد را تحت تاثیر خود قرار داده است. مانند تقسیم کار جهانی این خطرات بر سرنوشت تمام افراد جهان اثر

امنیت را می توان موقعیتی خواند که در آن با یک رشته خطرهای خاص مقابله یا  ،ه به این مسئلهاست. با توج
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به حداقل رسانده باشد. تجربه امنیت به تعادل اعتماد و مخاطره بستگی دارد. امنیت معنای بالفعل و چه به 

داشته باشد.  رتباطنی یا به افراد اها، تا به مرز امنیت جهاهایی از آدممعنای تجربی آن، ممکن است به مجموعه

به این ترتیب گیدنز مصونیت در برابر خطرها را امنیت تعریف کرده است. در نظر گیدنز خطر و امنیت دو روی 

ای که وقتی روی امنیت در دست است خطر رخت بر بسته است و بالعکس سکه را تشکیل می دهند به گونه

 (.120: 1390غفاری،) کنیم، امنیت مخشوش و پنهان استزمانی که با خطر دست و پنجه نرم می

قابل هجوم مکند، ضرورت این مفهوم برای مقاومت در گیدنز در بحث امنیت اشاره به مفهوم امنیت وجودی می

ن یعنی در سابقه مخاطرات نهادهای مدرنیته است، بنابراین امنیت وجودی عبارت از ایمن بودگسترده و بی

دین که های وجودی بنیاخ هایی در سطح ناخودآگاه و خودآگاهی عملی برای بعضی پرسشاختیار داشتن پاس

ی گردد که مهمه آدمیان طی عمر خود به نحوی مطرح کرده اند. به عبارت دیگر این اصطالح به اطمینانی بر 

ارند. وی د های اجتماعی و مادی کنش در اطراف خودها به تداوم تشخیص هویت خود و دوام محیطبیشتر آدم

پنداریم که یمکند که ما برای زیستن و گذارندن عمر خود معموالً مسائل و موضوعاتی را مسلم قطعی بیان می

رد و طراوت و های شکاکانه تاب نخواهد آوها جستجو و تعمق متفکران و فیلسوفان در برابر نگاهبراساس قرن

ها را به نآه هایی هم خواهد بود کدر برگیرنده پرسش اصالت خود را از دست خواهد داد. این گونه موضوع ها

وستگی و هایی هستند درباره زمان، فضا، پیها به طور معمول پرسشنامد. اینطور اخص مسائل وجودی می

 .هویت

تی که بوسیله انگارند، فعالیدر حالت عادی، افراد پارامترهای وجودی فعالیت خود را مسلم و تضمین شده می

د، ولی به هیچ گیرکنند مورد تایید و تقویت قرار میای اجتماعی معینی که پذیرفته اند و رعایت میقرارداده

عملی،  وجه پابرجا و قطعی تلقی نمی شود. اندیشه امنیت وجودی از نزدیک به این خصیصه ضمن خودآگاهی

شسته است مرج در کمین نهای متصور از عملیات جاری زندگی روزمره به حساب آید، هرج و به سرپوش گذاری

 یت اصیل اشیاءنظمی بلکه به معنای از دست رفتن مفهوم واقعو این هرج و مرج به معنای از هم پاشیدگی و بی

 .(61-62: 1378و دیگر اشخاص است )گیدنز،

با توجه به این امر امنیت وجودی که حاصل اعتماد به تعاریفی از زندگی است که هویت و هستی انسان بر 

ریزی مبنای آن سامان می گیرد، امنیتی درونی و روانی است.به اعتقاد گیدنز، امنیت وجودی در خانواده پایه
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شده است و بر پایه اعتماد بنیادی که منشاء آن لطف و محبت بی دریغ والدین بویژه مادر است، استحکام 

داند آن را شرط ت وجودی کودک الزم میرغم آنکه وجود خانواده را برای سامان بخشی به امنییابد. او بهمی

داند چنانکه ارتباط ناب به منظور برخورداری از روابط گرم و عاطفی در سایر مراحل زندگی انسان یاد کافی نمی

داند. بنابراین انسان در تمام مراحل زندگی در پی تکوین آن را شرط کافی برای امنیت وجودی می کند،می

یابد. به این ترتیب، این امر از بدو تولد از طریق خانواده و سپس دوستان ادامه می امنیت وجودی خویش است و

اول آنکه امنیت به خودی خود قابل » اساس نظریات گیدنز می توان به نکاتی پیرامون امنیت دست یافتبر

انی است که طی شود، دوم انکه امنیت یک فرایند زمتعریف نیست و بر مبنای بود و نبود خطر قابل تعریف می

 «.کندگیرد و در هر لحظه بر اساس براورد خطر تغییر میزمان شکل می

اکه بسیاری سوم انکه وجه ذهنی و فکری امنیت در جهان مدرنیته بسیار مهمتر از وجه عینی امنیت است. چر 

ت محیطی زیس از خطرات به یمن تکنولوژی به کنترل درآمده اند و بسیاری خطرات جدید نیز مانند مخاطرات

 . یا جنگ هسته ای قابل پیش بینی و کنترل نیستند

وانی اش است روحی و ر آید تضمین سالمت امنیتبنابراین آنچه در این گردونه مدرنیته، از دست انسان بر می

ری از که با تشکیل هویت مطلوب در سایه امنیت وجودی میسر است. چهارم آنکه، در جهان مدرن که بسیا

ست و خانواده ای انسان از تعلیق محیط و محله آزاد است باز نیاز انسان به خانواده همچنان باقی وجوه زندگ

ت وجودی را به پردازد. پنجم آنکه گیدنز امنیهنوز به عنوان بنیادی ترین نهاد در جامعه به نقش آفرینی می

سی فرد شناها، هستیشناخت گیرد. امنیت وجودی که ضمن اطمینان بهعنوان بعد اساسی امنیت در نظر می

ز چنین امنیتی، تکیه نوردد و به اعتقاد گیدنز برخورداری ابخشد، پایه و بنیان وجود آدمی را در میرا سامان می

زل شرط اول گاه و بنیان سایر وجوه امنیت را تشکیل خواهد داد. داشتن شخصیت و هویتی استوار و بدون تزل

مطمئن  هد بود و بالعکس شخصیتی مضطرب و مشوش با وجود شرایط متقن وبرای مقابله با سایر خطرات خوا

ه عینی ببخشد. از آرامش و اعتماد بی بهره است. ششم آنکه گرچه گیدنز سعی کرده است به اعتماد و امنیت وجو

هت ر همین جدکند. به طوری که او سیاست زندگی را نیز ولی در نهایت بر اهمیت بعد ذهنی تاکید فراوان می

 دانسته است. 
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ندگی همان برد. شیوه زگیدنز از شیوه زندگی و سیاست زندگی به عنوان دو وجه متفاوت حیات انسان نام می

ریافت الگوی مصرفی است که جامعه مدرن پیش روی انسان نهاده است و با مصرف هرچه بیشتر کاالها و د

کند. ت میزندگی از داستان تحقق انسان حکای شود. اما سیاستخدمات به منزلت اجتماعی باالتری نایل می

ندگی به شیوه سیاست زندگی که بر ز. بخشدای خود را تعریف و تحقق مییعنی انسان در چه راه و به چه شیوه

 (.41-43 :1388)نویدنیا، آوردشود و خشنودی انسان به همراه میکند، باعث رضایت میدلخواه تاکید می

ا در ادامه دو رمند هستند دو وجه زندگی امع مختلف که از سطوح مختلف مدرنیته بهرهبنابراین گیدنز برای جو

ای فراهم است هنماید: در وجه عینی شیوه زندگی، امکان زندگی برای تمام افراد به گونوجه از امنیت طرح می

خاب شیوه گی و انتشود. در این جامعه افرد از سطح قابل قبولی برای گذارن زندکه جامعه مدرن تعریف می

باشد، مند هستند. اما در بحث امنیت ذهنی که معطوف به خشنودی و رضایت فرد از خویش میزندگی بهره

کند ندگی میای که فرد زگونهفرد با نحوه انتخاب راه و روش زندگی خود این وجه محقق خواهد شد. یعنی به

پیشبرد اهداف  استمرار امنیت وجودی، منبع انرژی برایجه ارتباط ناب در راستای و که دوست دارد. در این دو

انند طفی و صمیمی به ماسیاست زندگی در نظر گرفته می شود. وی معتقد است که وجود احساسات گرم، ع

ه همان ککنند و او را از بسیاری تشویش ها و اضطرابات رهایی بخشیده محافظی در اطراف انسان عمل می

 .احساس ناامنی است

 :و امنیت  موالر -1-8-6-2

باشد، که ناشی از این مسئله است همانطور که اشاره شد بخشی از گفتمان حاکم بر امنیت وجه سلبی آن می

های اجتماعی یا کلیه شهروندان یک نظام زیان و صدمه را برای گروه که شرایط فارغ بودن از ترس، خطر،

و آرامش از سوی دولت یا حاکمیت با توسل به زور و  اجتماعی جهت برخوردار بودن از شرایط اطمینان خاطر

شود که جامعه تهدیدی کند، امنیت اجتماعی زمانی حاصل میقدرت فراهم کرد. چنانکه موالر خاطر نشان می

ای است که افراد و دولت به به نظر موالر امنیت اجتماعی مقوله در باب مولفه های هویتی خود احساس کند.

رو، بتدریج و همگام باغیر قابل تفکیک شدن دولت تأمین آن سهیم و شریک هستند و از اینهمراه یکدیگر در 

کند. در حال حاضر با توجه به کاهش همین حالت در خصوص ناامنی آن دو مصداق پیدا می و جامعه از یکدیگر،

مهاجرت و جریان فراملی، افزایش روزافزون  ها بر جوامع خود، ظهور جنبش های جدایی طلب،کنترل حکومت
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حرکت پناهندگان و چهارچوب های در حال تحول داخلی و خارجی بررسی روابط دولت و مردم امری اجتناب 

های اجتماعی ها در قالب گروهناپذیر است و تعریف گفتمان جدید امنیتی برای تنظیم روابط میان مردم و دولت

د که امنیت اجتماعی ارکند. موالر تاکید دی را بیان میباشد. وی در همین راستا مفهوم امنیت اجتماعضروری می

داند از قابلیت حفظ شرایط برد و آن را عبارت می را به عنوان یک مفهوم فرضی برای هر جمع انسانی به کار

ها، مذهب، هویت ملی و رسوم. بدین ترتیب قابل پذیرش داخلی برای تکامل الگوهی سنتی زبان، فرهنگ، انجمن

مع آشکارا با امنیت سیاسی پیوند دارد، اما مجزا از آن است. امنیت سیاسی به ثبات سازمانی کشورها، امنیت جوا

شود اما امنیت بخشد، مربوط میها مشروعیت میها و حکومتهای که به دولتنظام های دولت و ایدئولوژی

یشه، احساس و اعمال، کلیت هایی توجه دارد که به جهت اشتراک اعضای آن در انداجتماعی به بقای گروه

در جهان امروز،  .(83-84: 1388)بیات،« دهند که از آن به عنوان هویت یاد می شودیکپارچه ای را تشکیل می

ها و کردارهایی مرزهای دولت و جامعه به ندرت قرینه و منطبق بر هم هستند. بنابراین، کلید تقرب به جامعه ایده

کند. جامعه شامل هویت و ذهنیت فردی ی یک گروه اجتماعی معرفی میاست که افراد را به عنوان اعضا

شناسد. این امر باعث ن افرادی است که خود را به عنوان اعضای یک اجتماع یا جامعه خاص میآاجتماعات و 

جامعه درک و فهم  یهها و جمع های شکل دهندشود که امنیت اجتماعی به عنوان امنیت جامعه یا گروهمی

 موالر در پاسخ به اینکه امنیت برای چه کسی و در برابر چه چیزی؟شود. 

امنیت را به سه شکل امنیت ملی، امنیت انسانی، و امنیت اجتماعی تقسیم می کند. از نظر او در امنیت ملی،  

سازد، تهدید مرجع امنیت دولت است و تهدیداتی که حاکمیت و قلمرو سرزمینی آن را با خطر مواجهه می

داند که مرجع آن تی است. امنیت انسانی، مرجع امنیت، فرد است و هر چیزی را نیز آن شکل از امنیت میامنی

  (.121: 1390غفاری،) های اجتماعی استگروه
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Measuring the e sense of social security in rural areas (case 

study: villages of Bradost rural district of Urmia county) 

Bahram Imani 

Abstract: 

Introduction: Safety is a precondition for any social, economic, cultural and political 

development, and is related to the level of development of societies. Awareness of the 

status of the sense of security of residents of a community has an effective role in 

identifying the challenges and strategies for the development of a community and works 

to strengthen its infrastructure. Over the past few years, there have been various issues in 

the rural areas of Urmia which have affected the level of security indicators in this area 

and this impact has been on various aspects of social security and part of these problems 

due to neglect of effective indicators This has been the case. The present study examines 

the level of social security with the indicators of human security, ethical security, 

economic security, location security, trust in the police, interpersonal trust, institutional 

trust and military security in the villages of Bradost rural district of Urmia. 

Method: The present study is a descriptive - evaluation method and is in terms of its 

purpose. Data and information are collected in both library and field. The statistical 

population of the study is 11464 residents of the villages of Bradost district. Out of this 

population, the population of 8964 people (8964), based on the Cochran formula, was 

selected as 368 individuals. In order to understand the relationship between variables, 

Spearman's correlation coefficient test was used to identify the difference in security 

sense of the dual nominal variables from t test and multiple names variables from the f 

test and finally, to determine the dimensions of social safety, we used one-variable t-test. 

Findings: The findings of the research indicate that the dimensions of social security 

considered the institutional trust index with the average (2.99) ranked first and the moral 

safety index with the average (2.65) in the eighth and lowest rank This reflects the low 

and mediocre level of social security among the villagers in the village of Bradost. 

Conclusion: The social security index, which is combined with its measured indicators, 

represents an average of 3.10, which suggests that the villagers in the Bradost district 

have a relatively good sense of security, but the economic and moral security is at a very 

low level have. 

 

Key Words: Security, social security, security feeling, Bradost rural district 
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