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  مقاله پژوهشي:

بر  فرهنگی مؤثر -بررسی وضعیت احساس امنیت اجتماعی و عوامل اجتماعی

 آن در بین جوانان شهر الر
 2و سمیه قنبری 1منصوره دسترنج

 

 08/04/1398: رشیپذ خیتار 16/12/1397: افتیدرتاریخ 

 چکيده
. این احساس ناشی از باشدیمجتماعی است که دارای ابعاد گوناگونی ا -یشناخترواناحساس امنیت پدیده 

هوای  صوور  هی مستقیم و غیر مستقیم افراد از شرایط اوضاع و محیط پیرامونی است و افراد مختلف بهاتجربه

. باشود یمو ، بررسی وضعیت احسواس امنیوت اجتمواعی جوانوان     . هدف این مقالهکنندیم گوناگون آن را تجربه

بقه تحقیق حاضر در پی سنجش میزان تأثیر متغیرهای سن، جنس، تحصیال ، وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، ط

وانان شهر الر ی جمعی بر احساس امنیت اجتماعی جهارسانه، میزان استفاده از هاانجمناجتماعی، عضویت در 

وانوان  جین مطالعه، کمّی است که به شیوه پیمایشی صور  گرفته است. جامعه آماری کلیوه  بود. روش تحقیق ا

ی تصوادفی  بنود طبقوه ی ریو گنمونوه نفر به روش  300سال شهر الر بود که با استفاده از فرمول کوکران،  29-18

ه ساخته استفادمحقق ی استاندارد وهاپرسشنامهی اطالعا  از آورجمععنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای به

ز شده است که اعتبار آن به روش صوری و پایایی آن بوه روش ضوریآ آلفوای کرونبوای تأییود گردیود. پوس ا       

 وتحلیل شد.تجزیه spssافزار آماری نرم لهیوسبه هاداده، هاپرسشنامهی آورجمع

 هاانجمنضویت در ال، عگویای آن است که میان متغیرهای سن، جنسیت، وضعیت اشتغ آمدهدستبهنتایج 

، یطبقه اجتماع با متغیر وابسته، رابطه معنادار آماری وجود دارد، ولی بین متغیر میزان تحصیال ، وضعیت تأهل،

 ی جمعی و احساس امنیت اجتماعی رابطه معناداری مشاهده نشد.هارسانهمیزان استفاده از 
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 مقدمه

ی در ادهیو پدی زندگی اجتماعی انسان متأثر از امنیت اسوت. هوی    هاعرصهامروزه تمام 

)صالحی، باشد ریتأثیبی و یا نوسانا  آن ریگشکلزندگی اجتماعی وجود ندارد که امنیت در 

بحو  جواموع    نیتور یدیو کلو  نیتریاساسهای مختلف اجتماعی، . امنیت از جنبه(39: 1385

ی اجتماعی، قضایی و حتی تغذیوه، جامعوه و   هانهیزمتواند در است و این امنیت می انسانی

 (.12 :1،2002)اونییلخانواده مطرح شود 

توسوعه   بسترسواز یوت  یک اجتماع سوالم و احسواس امن   نهیزمشیپتوان گفت امنیت می

ز جوامع انسانی است و سعاد  یک اجتماع در گرو حفظ و بقای امنیت و احساس ناشوی ا 

 آن است.

عنوان عنصر کلیودی در دسوتیابی   مفهوم امنیت اجتماعی و احساس امنیت شهروندان، به

شناسوان و  سزایی برخوردار بوده و همیشه توجه جامعهه، از اهمیت بشدهینیبشیبه اهداف پ

 شناسان را در پی داشته است. احساس امنیت شهروندان موجآ بواال رفوتن آسوایش و   جرم

 خواهد شد. تیپذیرش انجام امور تعهد و مسئولها و رفاه آن

غدغوه  دکه در لغت به معنای نداشوتن دلهوره و    باشدیم Securesریشه التین امنیت واژه 

 است.

ی مشوروع، اطمینوان و   هوا یآزاداحساس امنیت به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و 

. (149 :1388فووالدی سورهر،  )نوروزی و آرامش خاطر، ایمنی، آرامش قلآ و خاطرجمع بودن است 

نظوران  شوود. صواحآ  احساس امنیت تلفیقی از عوامل فردی، روانی و اجتمواعی تلقوی موی   

. (1 :1998، 2)بووزان و ویوور  کننود  بعد عینوی و ههنوی مطورح موی     مکتآ کرنهاک امنیت را در دو

ه در ی کو انکتوه شوود.  عنوان بعد ههنی تلقی میامنیت، بعد عینی مسئله و احساس امنیت به

باب امنیت باید بدان توجه شود، نقش و وجود احساس امنیت در بین افراد جامعوه در بعود   

ههنی در کنار وجود امنیت در بعد عینوی اسوت و بوه هموین دلیول، برخوی از کارشناسوان        

                                                           
1. Oneill 

2. Buzan & Weaver  
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کنند. از نگاه علمای مکتآ کرنهوا   احساس امنیت را مقدم بر وجود عینی امنیت معرفی می

ور نیست و وجود درصدی از ناامنی و بحران، عامل بالندگی و پویایی امنیت مطلق قابل تص

 .(10: 2002، 1)سیسپحیا  بشری است 

امنیت نیازی اساسی و همگانی است. اهمیت و ضرور  امنیت در پیوند ناگسسوتنی آن  

با زندگی است. در زمینه امنیت و ضرور  آن برای زندگی، همین بس که دانشمندان آن را 

 .(3 :2005، 2)الدریجگیرند یکی از نیازهای اساسی انسان در نظر میمثابه به

امنیوت   دنزیو گ .انود کردهاندیشمندان از زوایای گوناگون بح  امنیت اجتماعی را مطرح 

اجتماعی را شامل تمهیداتی جهت حفظ زندگی اعضای یوک جامعوه و سورس حفوظ راه و     

 . (627 :1383)گیدنز،  داندیمروش زندگی آنان 

تواننود در  دیدگاه حقوق بشر، امنیت، اطمینان خاطری است که به موجآ آن افراد می از

. پارسونز برای (12 :1369)برژینسکی،مزاحمتی به زندگی خود ادامه دهند  گونه یهجامعه بدون 

منیوت  یوت فکوری، ا  است. امنیت جانی، امنیت موالی، امن  قائلعلقه امنیت، چهار بعد اساسی 

 .(76 :1375)چلبی، جمعی 

کوه بور مبنوای آن     دهدیمهایی ارجاع بوزان امنیت اجتماعی را به حفظ مجموعه ویژگی

 .اندنمودهافراد خود را عضو یک گروه خاص اجتماعی تلقی 

ن اسوت.  آاز نظر موالر امنیت جوامع آشکارا با امنیت سیاسی پیونود دارد، اموا مجوزا از    

 هوای دولوت و ایودئولوژی کوه بوه دولوت و      امنیت سیاسی به ثبا  سازمانی کشورها، نظام

ی هوا گوروه شود، اما امنیت اجتمواعی بوه بقوای    مربوط می بخشندیممشروعیت  هاحکومت

ت اجتماعی توجه دارد که به جهت اشتراک اعضای آن در اندیشه، احسواس و اعموال، کلیو   

لوت  شوود. امنیوت دو  عنووان هویوت یواد موی    کوه از آن بوه   دهنود یمی را تشکیل اکرارچهی

 عنوان معیار نهایی خود است، اما امنیت اجتماعی دربرگیرنده هویتدربرگیرنده حاکمیت به

 .(61: 1382)نویدنیا، است و هر دو آنان بر بقا داللت دارند 

                                                           
1. Cissp 

2. Eldrige 
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 آن امنیوت در سوطخ خورد و امنیوت در سوطخ      نیترمهمامنیت سطوح متعددی دارد که 

کوه امنیوت   ی اجتماعی است، درحالیاهگروهکالن است. امنیت در سطخ خرد شامل فرد و 

 .(137 :1385زایی، )لک باشدیمدر سطخ کالن شامل دولت و نهادهای فرافردی 

تواند پتانسیل نیرومندی برای رشود و تعوالی از سوطخ    برقراری امنیت و احساس آن می

منیوت،  و البته، عکس آن نیز صادق اسوت. در شورایط عودم ا    ردیبربگفردی تا فراملی را در 

یی بورای ضوعف آن   هانشانهعنوان ی اجتماعی و افزایش جرم و جنایت بههاآیآسگسترش 

 عی است.شود و بیانگر تنزل امنیت اجتماتلقی می

یکی از دالیل مهم احساس ناامنی، ممکن است به خواطر موقعیوت و وضوعیت خواص     

حسواس  معوه ا ی از عوامل مخل امنیت در جااپارهحاکم بر یک جامعه باشد و فرد به خاطر 

یوا   ناامنی کند. احساس امنیت در یک جامعه به احساس روانی شوهروندان از میوزان وجوود   

شود و هرچوه میوزان فراوانوی جورم بواالتر باشود،       عدم وجود امنیت در آن جامعه ناشی می

 .(30: 1386)گروسی و همکاران، است  ترنییپااحساس امنیت در آن جامعه 

، آ کاهش سطخ بهداشت روانی شده و تحقق این ناامنیاحساس ناامنی در جامعه، موج

یی در هوا گسسوت . در چنین شرایطی، جامعوه دچوار   آوردیمسلآ اعتماد اجتماعی را پدید 

شوود. درواقوع احسواس نواامنی باعو  بوه وجوود آمودن تونش،          شبکه روابط اجتماعی موی 

معوه  اامنی در جای روانی خواهد شد. فقدان احساس نهایماریبی و حتی قراریباضطراب، 

ی خود را در هاتیفعالی کرده و زندگی و ریگکنارهشود که افراد از حوزه عمومی باع  می

 .(17 :1388)بیا ، ترس و انزوا ادامه دهند 

افراد مختلف با توجه به تنوع محیط پیرامونی، بینش متفاوتی از مقولوه امنیوت داشوته و    

ی فردی نواامنی، متغیور   هاتجربهنظام سالمت و  احساس امنیت را با توجه به نظام اقتصادی،

ی عینی و واقعوی نواامنی و وقووع    هاهیالدانسته و دلهره ناشی از احساس ناامنی را بیشتر از 

 .(1 :2008، 1)لیندستورمجرم، در اههان دارند 

 

                                                           
1. Lindstrom 
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اهمیت امنیت در متون دینی نیز مورد توجه بوده و آیا  و عبارا  زیادی در قورآن  

توان دریافت بر اهمیت و ارزش ویژه امنیت دارد. با دقت در این آیا  میکریم داللت 

که مقوله امنیت چنان جایگاه رفیع و بلندی دارد که خداونود ویژگوی زنودگی مطلووب     

. کنود یمو شده به مؤمنان را جایگزینی امنیت به جای ترس و وحشت معرفی وعده داده

 دهدیموعده  انددادهرهای شایسته انجام خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کا

هوا  کوه بوه پیشوینیان آن    گونوه هموان که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کورد،  

خالفت روی زمین را بخشید و دیون و آیینوی را کوه بورای آنوان پسوندیده، پابرجوا و        

تنهوا   کهچنانآن؛ کندیمخواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل  دارشهیر

و چیزی را شریک من نخواهند سواخت و کسوانی کوه پوس از آن کوافر       پرستندیممرا 

 .(55)نور، آیه ها فاسقانند شوند، آن

اشود، از مثول و الگوهوای قرآنوی     همچنین در آیوه دیگوری شوهری کوه در آن امنیوت ب     

 .(112)نحل، آیه است

پایه است که آن را بستر و ی تا بداناجامعهامروزه نقش و اهمیت امنیت در پیشرفت هر 

و مهموی را در ایجواد انوواع     کننوده نیوی تع. امنیت نقش انددانستهی اتوسعههرگونه  ازینشیپ

 .(25 :1375)چلبی،  دینمایمتوسعه ایفا 

 یینیازهوای انسوان و زیربنوای رشود و شوکوفا      نیتریبدون شک امنیت یکی از ضرور

را  کوالن اجتمواعی نیوز دارد و یکوی از عوامول      ثیأعنوان یک نیاز فردی تامنیت به ت.اوس

احساس امنیوت زمینوه مشوارکت اجتمواعی افوراد را      . رشد و توسعه جوامع است سازنهیزم

 .سازدیفراهم نموده و از این طریق راه را برای توسعه هموار م

ایون    کوه  کنود یدر زمینه ضرور  امنیت اجتماعی در سطخ جامعه بیوان مو   باری بوزان

هایی دانست که بر مبنای آن، افراد خودشوان را عضووی   از ویژگی یاباید مجموعه پدیده را

و به بیان دیگر ضرور  این پدیوده اجتمواعی    ندینمایاز یک گروه خاص اجتماعی تلقی م

هوای زنودگی شخصوی اسوت کوه      این پدیده معطوف به بخشوی از جنبوه   در این است که 

بواری بووزان معنوای    » یاسواس چنوین ضورورت   . بور  دیو نمایگروهی را تنظیم م یهاتیهو
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عنوان هویوت در جامعوه موورد اهتموام قورار داده و امنیوت       امنیت اجتماعی را به  ارگانیکی

 .(40-41: 1383 ،ان)ترابی و همکار «دینمایاجتماعی را مترادف با امنیت هویتی تلقی م

رموان و واقعیوت   مثابه یوک آ ضرور  انجام این تحقیق از آن روست که مقوله امنیت به

، هاتعاملی از امجموعهعنوان یکی از حقوق اساسی مردم مطرح است و درنهایت، برآیند به

و  هوا دولتروست که تعاون و سازگاری بین اجزای مختلف نظام اجتماعی است. هم از این

کنند؛ چراکه احساس امنیوت  ، وقت و امکانا  وسیعی را صرف تأمین آن میگذاراناستیس

 تداوم حیا  نظام سیاسی و اجتماعی است. الزمه

با توجه به آنچه هکر شد، شناخت عوامل موؤثر بور احسواس امنیوت اجتمواعی در بوین       

 ی برخوردار است.االعادهفوقجوانان از اهمیت 

هدف اصلی این تحقیق بررسوی میوزان احسواس امنیوت اجتمواعی جوانوان شوهر الر و        

ی تور یفرعو ی هوا هدفراستای این هدف،  در .اشدبیمچگونگی تأثیر عوامل مختلف بر آن 

ازجمله مشخص کردن میزان تأثیر هریک از عوامل مختلف اقتصادی، اجتمواعی و فرهنگوی   

 قرار گرفته است. مدنظربر امنیت اجتماعی 

ی اصلی این تحقیق از این قرار است: احسواس امنیوت اجتمواعی    هاسؤالبر این اساس 

 ست؟ عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی کدامند؟جوانان شهر الر به چه میزان ا

آیا بین متغیرهای )سن، جنسیت، طبقه اجتمواعی، وضوعیت تأهول، میوزان تحصویال ،      

ی جمعی ( و هارسانهوضعیت اشتغال، عضویت جوانان در انجمن، میزان استفاده جوانان از 

 احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد؟

فرهنگوی   -امنیت اجتماعی جوانوان و عوامول اجتمواعی   برای بررسی وضعیت احساس 

 ی زیر آزموده شده است.هاهیفرضمؤثر بر آن، 

 ها متفاو  است.میزان احساس امنیت اجتماعی افراد با توجه به سن آن

 ها متفاو  است.میزان احساس امنیت اجتماعی افراد با توجه به جنس آن

 ها متفاو  است.به وضعیت تأهل آنمیزان احساس امنیت اجتماعی افراد با توجه 

 ها متفاو  است.میزان احساس امنیت اجتماعی افراد با توجه به میزان تحصیال  آن
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 ها متفاو  است.میزان احساس امنیت اجتماعی افراد با توجه به وضعیت اشتغال آن

 ها متفاو  است.میزان احساس امنیت اجتماعی افراد با توجه به طبقه اجتماعی آن

هوا  آن هوا انجمون هوا در  یزان احساس امنیت اجتماعی افراد بوا توجوه بوه عضوویت آن    م

 متفاو  است.

ی جمعوی  هارسانهها از میزان احساس امنیت اجتماعی افراد با توجه به میزان استفاده آن

 متفاو  است.

 

 مباني نظری تحقيق

 پیشینه تحقیق

اس امنیت در بین شوهروندان  احس یشناختتبیین جامعه»( در پژوهشی به 1387بیا  )

تحقیوق   پرداختوه اسوت.  « و سرمایه اجتمواعی  یابر نقش پرداخت رسانه دیبا تأک»تهرانی 

حاضر با هدف بررسی متغیرهای مؤثر بر احساس امنیت در شهر تهران صوور  پذیرفتوه   

است. متغیرهای مطرح در این پژوهش شوامل عوامول فوردی و خوانوادگی، میوزان بوروز       

. باشود یمو  یامعرض جورم واقوع شودن، عملکورد پلویس و پرداخوت رسوانه        در جرائم،

، تجربه جورم  یریپذآیرویکرد نظری آس اچارچوب نظری تحقیق بنا به تناسآ موضوع ب

تحقیق استخراج شده  یهاهیدر خصوص احساس امنیت را مورد استفاده قرار داده و فرض

اال  و فرضویا  تحقیوق تودوین    است. بر این مبنا مدل تحقیق ساخته و پرداختوه و سوؤ  

پرسشنامه  لهیوسگردیده است. روش تحقیق در این بررسی از نوع پیمایشی و اطالعا  به

سال ساکن شهر تهران  18گردید. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان باالی  یآورجمع

ب و انتخوا  یاچندمرحله یاخوشه یریگنفر از آنان به روش نمونه 778که تعداد  باشدیم

میوزان احسواس نواامنی از حیو       نتوایج تحقیوق نشوان داد،    مورد مصاحبه قورار گرفتنود.  

بین میزان احسواس  ، جنسیت، منطقه محل سکونت، تأهل، سن پاسخگویان متفاو  است

 داریای، هویت و اعتماد رابطوه معنو  ناامنی و متغیرهای میزان بروز جرائم، پرداخت رسانه

 وجود دارد.
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ی گسوتره احسواس   شوناخت جامعهبررسی »( در پژوهشی به 1391اورز )فر و کشهاشمیان

 یشوناخت تبیوین جامعوه  »هدف از این پژوهش، . اندپرداخته« امنیت اجتماعی در شهر اصفهان

است. برای تبیین مسئله و « گستره و شعاع احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهر اصفهان

 ،هوا و مکاتوآ مربووط بوه ایون حووزه      یختشناجامعه یهادگاهیتعیین چارچوب نظری از د

صور  پیمایشوی و بوا ابوزار    استفاده و فرضیا  پژوهش از آن استخراج شد. این تحقیق به

اجتمواعی در   یهاسال اصفهانی از کلیه اقشار و گروه 18پرسشنامه در بین شهروندان باالی 

ه و حجم نمونوه  بود یاچندمرحله یاخوشه یریگانجام شده است. روش نمونه 1390سال 

نفر در سه منطقه اصفهان است. نتایج جدول همبستگی متغیرهوای مسوتقل بوا     384پژوهش 

شده در ایون پوژوهش، بوه    که کلیه متغیرهای مستقل به کار گرفته دهدیمتغیر وابسته نشان م

رابطوه معنواداری بوا احسواس      ،اجتمواعی  -مذهبی و پایگاه اقتصادی یهاشیجز متغیر گرا

 .ماعی شهروندان شهر اصفهان دارندامنیت اجت

سنجش عوامل مؤثر بور احسواس امنیوت    »( پژوهشی با عنوان 1391ضرابی و همکاران )

نوشوتار   .انددادهانجام « ی جمعیهارسانهشهروندان شهر مشهد با تأکید بر عملکرد پلیس و 

بررسوی   جمعی و عملکورد پلویس، بوه    یهابر دو عامل رسانه دیحاضر بر آن است تا با تأک

احساس امنیت شهروندان شهر مشوهد بروردازد. روش تحقیوق در ایون پوژوهش توصویفی،       

و با استفاده  یآورو پرسشنامه اطالعا  جمع یاتحلیلی بوده که از طریق مطالعا  کتابخانه

و فرضیا  آزمون شده است. نتایج تحقیق بیوانگر   لیوتحلهیاطالعا  تجز SPSS افزاراز نرم

هوا و  عملکورد رسوانه   یهااحساس امنیت شهروندان شهر مشهد و شاخص آن است که بین

رابطه معناداری وجود دارد؛ و درنهایت، راهکارهای مناسوآ بورای ارتقوای     ،عملکرد پلیس

 .امنیت اجتماعی مناطق شهری ارائه شده است

وضعیت احساس امنیت اجتمواعی در بوین   بررسی »به ( در تحقیقی 1392نایبی و همکاران )

شده در این تحقیق از نوع پیمایشوی اسوت کوه    کار گرفتههروش ب. اندپرداخته« انان شهر تهرانجو

مصواحبه   ،صور  تصادفی انتخواب شوده بودنود   نفر که به 400با استفاده از مصاحبه ساختمند با 

عنووان متغیرهوای   جنسیت، فردگرایی و مخواطرا  جهوانی بوه    نتایج تحقیق نشان داد شده است.
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عنوان متغیر فضای اجتمواعی و تجربوه غیور مسوتقیم جورم      ؛ تصور از میزان جرم بهیریپذآیآس

 .اندداشته ریعنوان متغیر تجربه جرم بر احساس امنیت اجتماعی تأثبه

احسواس امنیوت اجتمواعی جوانوان و     »ی به بررسوی  امطالعه( در 1392فاطمه و سلیمی )بنی

ین تحقیق به روش پیمایشی و بوا اسوتفاده از تکنیوک    . ااندپرداخته« عوامل اجتماعی مرتبط با آن

پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق، کلیه دانشجویان دانشوگاه آزاد اسوالمی واحود    

نفور محاسوبه شوده اسوت. شویوه       242بوکان است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کووکران،  

افوزار  بوا نورم   شوده یآورجمعبود. اطالعا   ی متناسآ با حجم نمونهاطبقهی تصادفی ریگنمونه

spss وتحلیل شده و فرضیا  مورد آزمون قرار گرفته اسوت. نتوایج تحقیوق نشوان داد کوه      تجزیه

. همچنوین بور اسواس    باشدیممیزان احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان در حد متوسط 

ارکت، نظم، روابط، هویوت  ضریآ همبستگی پیرسون، احساس امنیت اجتماعی با متغیرهای مش

بوده است ولی احساس امنیوت اجتمواعی    داریمعنو کنترل اجتماعی دارای همبستگی مستقیم و 

 نبوده است. داریمعنبر اساس جنسیت و قومیت دانشجویان 

بررسوی میوزان احسواس امنیوت اجتمواعی و      »( در تحقیقی به 1394باپیری و همکاران )

. جامعوه  انود پرداختوه « ی استان ایالمهادانشگاهن دانشجویان برخی عوامل مرتبط با آن در بی

ی اسوتان ایوالم   هوا دانشوگاه آماری این پژوهش را تمامی دانشجویان شاغل بوه تحصویل در   

عنووان حجوم   نفر بوه  384ها و بر اساس فرمول کوکران، تعداد که از میان آن انددادهتشکیل 

ی آورجموع ی بووده و بورای   اچندمرحلوه  ی نیوز ریو گنمونوه نمونه انتخاب گردیدنود. شویوه   

که بین متغیرهوای   دهدیمی پژوهش نشان هاافتهاطالعا  از پرسشنامه استفاده شده است. ی

ی بوودن بوا برخوی از ابعواد     ربووم یغجنسیت، وضعیت تأهل، وضوعیت اشوتغال و بوومی و    

 احساس امنیت، رابطه معنادار وجود دارد.

 

 شناسي متغیر تحقیقمفهوم

. احسواس امنیوت را   باشود یمو ابسته در این تحقیق، احسواس امنیوت اجتمواعی    متغیر و

توان در امان بودن یا در امان حس کردن خود از تهدید، صدمه، آسیآ و یا خطر تعریف می
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. فرهنگ آکسفورد این واژه را با عبوار  زیور تعریوف کورده اسوت:      (30: 2013، 1)اوالیووال نمود 

)مانودل،  شوود  عرض خطر نبوده یا از خطر محافظوت موی  شرایطی که در آن یک موجود در م

احساس امنیت اجتماعی را شامل تمهیداتی جهوت حفوظ زنودگی اعضوای      دنزیگ .(46 :1379

 . (627 :1383)گیدنز، داندیمیک جامعه و سرس حفظ راه و روش زندگی آنان 

د از دیدگاه حقوق بشر احساس امنیت، اطمینان خاطری است که به موجآ آن افرا

)برژینسوکی،  ندگی خود اداموه دهنود   مزاحمتی به ز گونه یهتوانند در جامعه بدون می

1369: 12). 

اه را رمشارکت اجتماعی افراد را فراهم نموده و از ایون طریوق    ینهیاحساس امنیت زم 

اموا   ارتبواط مسوتقیمی بوا امنیوت دارد     ،. هرچند احساس امنیتسازدیبرای توسعه هموار م

افوراد   ،گر دیگری قرار گرفته و بوا وجوود امنیوت نسوبی    عوامل مداخله ریت تأثتح تواندیم

 .احساس ناامنی نمایند

صوور  طیوف   و بوه  سوؤال  20در این تحقیق، متغیر احساس امنیت اجتماعی در قالوآ  

صور  خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کوم مشوخص   به هاپاسخلیکر  سنجیده شد. 

 ی شدند.کدگذار هاالسؤو با توجه به مفهوم 

 

 چارچوب نظری

در ایون   ی متعددی برای تبیین احساس امنیوت اجتمواعی وجوود دارد.   هامدلو  هاهینظر

 ی زیر استفاده شده است.هاهینظرپژوهش از 

شود که نیازهای اساسوی انسوان   بر اساس نظریه نیاز انسانی، احساس امنیت زمانی حاصل می

. از (169-175 :1990، 2)اسومان و کتول  شود رو میانسان با ناامنی روبه برآورده شود، در غیر این صور 

این تئوری سایتس است که نیازهای اساسی انسان را نیاز به واکونش،   نظرانصاحآ نیترمعروف

 .(71 :1973، 3)سایتس داندیمامنیت، به رسمیت شناختن، انگیزش، عقالنیت و کنترل 

                                                           
1. Olayiwola 

2. Eeseman & Kattle 

3. Sites 
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که  داندیمفتارهای انحرافی را نتیجه فشارهایی بر اساس نظریه فشار اجتماعی که ر

، تأثیر شرایط محیطی بور روی  کندیمی و بروز ناامنی روکجبعضی از مردم را وادار به 

جهت نیست. ابعاد امنیت اجتماعی، یعنی امنیت جانی، امنیت مالی و غیره یکسان و یک

ی فوردی  هوا یژگو یووامل و که ع دهدیمپایه این نظریه را اعتقاد به این مسئله تشکیل 

میزان احساس امنیت است و هرچه فرد از لحاظ  کنندهنییتعخصوص طبقه اجتماعی، به

ی قرار داشته باشود، میوزان احسواس    ترمناسآوضعیت اقتصادی و رفاهی در موقعیت 

باشد و در تأمین  ترفیضعامنیت این فرد نیز باالتر رفته و هرچه فرد به لحاظ اقتصادی 

ی بیشوتری  ریپوذ آیآسناتوان باشد، درنتیجه احساس  اشیزندگکمی و کیفی  نیازهای

)کوامران و   ردیو گیمی قرار ترنییپاو به لحاظ داشتن احساس امنیت نیز در سطخ  کندیم

 .(41 :1389شعاع برآیادی، 

مراتبوی موازلو   یی که به امنیت پرداخته است، نظریه نیازهای سلسلههاهینظریکی دیگر از 

کوه عبوار  اسوت از: نیازهوای      کنود یمو مازلو نیازهای انسان را در پنج دسته تقسیم است. 

هووای احتوورام و نیازهووای   جسوومانی، نیازهووای ایمنووی، نیازهووای تعلووق و عشووق، نیاز     

 .(101: 1372)مازلو، خودشکوفایی

نیازهای مازلو، نیاز به امنیت و ایمنی در مرتبوه دوم قورار دارنود و     مراتآسلسلهدر 

چون امنیت، ثبا ، وابستگی، حمایت، رهایی از تورس و نگرانوی و آشوفتگی،    مواردی 

شوود. اگور   نیاز به سازمان و نظم و قانون، داشتن حامی مقتدر و نظایر آن را شامل موی 

. شووند یمو طور نسبی برآورده شوند، ایون نیازهوای جدیود رواهر     نیازهای جسمانی به

هوا  مانی کامالً بر ارگانیسم مسلط شوند. آنتوانند مانند نیازهای جسنیازهای ایمنی، می

دهندگان تقریباً انحصاری رفتار، بوا بوه خودمت گورفتن هموه      عنوان سازمانتوانند بهمی

انیسوم، صورفاً بوه دنبوال ایمنوی      ی ارگانیسم، عمل کنند. در ایون شورایط، ارگ  هاتیقابل

 .(78-74 :)هماناست
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 مدل مفهومي تحقيق

 طبقه اجتماعی

 انجمنعضویت در 

  یجمعی هارسانه

 احساس امنیت اجتماعی میزان تحصیال 

 وضعیت تأهل 

 وضعیت اشتغال 

 سن 

 جنس 

 

 شناسيروش

است، یک تحقیق مقطعی، تبیینی و کاربردی « کمّی»ی هاقیتحقتحقیق حاضر که از نوع 

ن که به شیوه پیمایشی صوور  گرفتوه اسوت. روش تحقیوق موورد اسوتفاده در ایو        باشدیم

سوال   18-29پژوهش، روش تحقیق موردی است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه جوانان 

نفور   1400بر مبنای اطالعا  واحود آموار شهرسوتان الر،     شهر الر است که تعداد این افراد

منظور تعیین حجم نمونوه، از فرموول کووکران و جودول لوین      بوده است. در این پژوهش به

نفور محاسوبه گردیود.     300از این فرموول، حجوم نمونوه برابور بوا       استفاده شد و با استفاده

ی بنود طبقوه ی تصوادفی  ریو گنمونوه منظور تعیین افراد نمونه مورد نظر، از روش همچنین به

ی، شهر الر به دو منطقوه یوا بافوت )قودیم و جدیود(      ریگنمونهاستفاده شد. طبق این روش 

ور تصوادفی انتخواب گردیود و سورس     طو یی بوه هوا حووزه تقسیم شده است. از این مناطق، 

 یی انتخاب شدند و از افراد واجد شرایط مصاحبه به عمل آمد.هاخانواده

ی اطالعا  از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشونامه،  آورجمعمنظور در این تحقیق به

منظور اطمینان یافتن ی پیمایشی است. بههاقیتحقی اطالعا  در آورجمعیکی از ابزارهای 

ی هوا سوؤال که موورد انتظوار اسوت،     سنجندیماز اینکه، آیا ابزار پرسشنامه، همان چیزی را 
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ی آن رفوع گردیود.   هوا اشوکال را چند تن از اساتید مورد بررسی قورار دادنود و    شدهیطراح

استفاده « اعتبار صوری»ه از منظور اعتباربخشی به پرسشنامدرواقع این بدان معنا است که، به

برای اطمینان یافتن از پایایی ابزار تحقیق از ضریآ آلفای کرونبای استفاده شوده   شده است.

باشد تا بتوان مقیواس را دارای پایوایی بوه     %70است. طبق قاعده تجربی، آلفا دست کم باید 

 .(252-253: 1383)دواس، شمار آورد 

( بووده  71/0ای کرونبوای بورای طیوف امنیوت اجتمواعی )     نتایج گویای آن بود که ضریآ آلف

هوای مربووط بوه امنیوت     شوده آلفوای کرونبوای، گویوه    بنابراین با توجه به مقادیر محاسوبه ؛ است

اسوتفاده   سوؤاال  اجتماعی از قابلیت اعتماد الزم برخوردار بوده و در پرسشونامه نهوایی از ایون    

 گردید.

پرسشنامه، اطالعا  کدگذاری و  لهیوسبهمطالعه  از نمونه مورد هادادهپس از گردآوری 

در سطخ توصیفی و اسوتنباطی   spssی اانهیراافزار وارد کامریوتر شد و سرس با استفاده از نرم

 اندعبار پرداختیم. آمارهای توصیفی مورد استفاده در این پژوهش  هاداده لیوتحلهیتجزبه 

و آزموون مودل تحقیوق، در     هوا هیفرضنظور بررسی ماز: توزیع فراوانی، درصد و میانگین. به

ی پیشورفته  هوا روشقسمت آمار استنباطی با توجه به ماهیت و سطخ سونجش متغیرهوا، از   

 استفاده شد. طرفهکآماری نظیر همبستگی، رگرسیون، آزمون تی، تحلیل واریانس ی

 

 هاافتهی. 1

 3/42سوال،   18-20ه سونی  درصد در رد 3/25از کل پاسخگویان،  دهدیمنشان  هاافتهی

سوال قورار    25-29درصود در رده سونی    3/32سال و درنهایت  21-24درصد در رده سنی 

 سال بود. 05/23دارند. میانگین سنی پاسخگویان 

درصود   7/58درصود زن،   58درصد افوراد مورد و    42ی تحقیق، حدود هاافتهبر اساس ی

بودنود. از نظور    شواغل  ریو غدرصد  7/67درصد شاغل و  3/32درصد متأهل،  3/41مجرد و 

درصود و   3/30تحصیال ، بیشترین تعداد پاسخگویان را افراد دارای تحصویال  دیورلم بوا    

 .انددادهدرصد به خود اختصاص  7/17کمترین تعداد را افراد دارای تحصیال  سیکل با 



 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 1399، بهار وپنجمیفصلنامه علمی امنیت ملی، سال دهم، شماره س / 144

 

الر بوه   اول تحقیق، مبنی بر اینکه احساس امنیت اجتمواعی جوانوان شوهر    سؤالدر ارتباط با 

درصود از   7/14از این حاکی اسوت کوه، احسواس امنیوت اجتمواعی       هاافته، یباشدیمچه میزان 

 .باشدیمدرصد در سطخ باال  3/17درصد در سطخ متوسط و  68پاسخگویان در سطخ پایین، 
 

 فرهنگي و جمعیتي -ی اجتماعيهايژگیوتوزیع فراواني و درصد پاسخگویان برحسب  –1جدول 
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20-18 
 سال

76 
3/25 

 مجرد
176 
7/58 

 سیکل
53 
7/17 

عدم 
 عضویت

142 
3/47 

 سوادیب
142 
3/47 

 سوادیب
119 
7/39 

24-21 
 سال

127 
3/42 

 متأهل
124 
3/41 

 دیرلم
91 
3/30 

 دانش
 یآموز

3 
0/1 

 ابتدایی
62 
7/20 

 ابتدایی
81 
27/0 

29-25 
 سال

97 
3/32 

 300 کل
فوق 
 دیرلم

79 
3/26 

 علمی
30 
0/10 

 سیکل
31 
3/10 

 سیکل
41 
7/13 

 300 کل
طبقه 
 اجتماعی

-فراوانی
 درصد

لیسانس و 
 باالتر

77 
7/25 

 ادبی
20 
7/6 

 دیرلم
46 
3/15 

 دیرلم
40 
3/13 

 جنسیت
-فراوانی
 درصد

 باال
16 
3/5 

 سیاسی 300 کل
4 
3/1 

فوق 
دیرلم و 
 باالتر

19 
3/6 

فوق 
دیرلم و 
 باالتر

19 
3/6 

 زن
174 
58/0 

 میانی
226 
3/75 

وضعیت 
 اشتغال

-فراوانی
 درصد

 بسیج
97 
3/32 

 300 کل 300 کل

 مرد
126 
42/0 

 پایین
58 
3/19 

 شاغل
97 
3/32 

 سایر
4 
3/1 

امنیت 
 اجتماعی

 زیاد متوسط کم

 300 کل 300 کل
 ریغ

 شاغل
203 
7/67 

 300 کل
-فراوانی
 درصد

44 
7/14 

204 
68/0 

52 
3/17 

 ی استنباطيهاافتهی

دوم این تحقیق کوه، عوامول موؤثر بور احسواس امنیوت        سؤالدر راستای پاسخگویی به 

ی زیور  هوا جودول ی تحقیوق در  هاهیفرضی تحقیق در قالآ آزمون هاافتهاجتماعی کدامند، ی

 شود.ارائه می

 ها متفاو  است.میزان احساس امنیت اجتماعی افراد با توجه به سن آن -1فرضیه 

در آزمون رابطه بین سن و میزان احساس امنیت اجتماعی از تحلیول واریوانس اسوتفاده    

فرضیه ما مبنی بر احسواس   Sig=  05/0 آمدهدستی بهداریمعنشده است. بر اساس سطخ 

 شود.، تأیید میترنییپان سنین باالتر نسبت به جوانان سنین امنیت اجتماعی بیشتر جوانا
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 هانتایج تحلیل واریانس امنیت اجتماعي جوانان با سن آن -2جدول 

 ميانگين فراواني سن
انحراف 

 استاندارد

اشتباه 

 استاندارد
Mean 

Squares 
F Sig 

20-18 

 سال
76 73/59 25/7 831/0 208/237 255/4 015/0 

24-21 

 سال
127 03/60 14/8 722/0    

29-25 

 سال
97 59/62 65/6 676/0    

    435/0 54/7 78/60 300 کل

 

 ها متفاو  است.میزان احساس امنیت اجتماعی افراد با توجه به جنس آن -2فرضیه 

برای آزمون رابطه بین جنسیت و میوزان احسواس امنیوت اجتمواعی از آزموون تفواو        

کوه رابطوه بوین جنسویت و احسواس       دهدیمآمده نشان دستهمیانگین استفاده شد. نتایج ب

تووان گفوت کوه احسواس     می هانیانگیم. با توجه به مقایسه باشدیمامنیت اجتماعی معنادار 

 امنیت اجتماعی در مردان بیشتر از زنان بوده است.

 
 هانتایج آزمون تفاوت میانگین احساس امنیت اجتماعي جوانان برحسب جنس آن -3جدول 

 ميانگين فراواني جنس
انحراف 

 استاندارد

اشتباه 

 استاندارد
t Sig 

 000/0 -951/3 576/0 599/7 35/59 174 زن

   626/0 037/7 76/62 126 مرد

 

 ها متفاو  است.میزان احساس امنیت اجتماعی افراد با توجه به وضعیت تأهل آن -3فرضیه 

تماعی را بر اساس آزمون تفواو   رابطه میان وضعیت تأهل و امنیت اج 4جدول شماره 

فرضیه ما مبنی بر  Sig=637/0آمده دست. بر اساس سطخ معناداری بهدهدیممیانگین نشان 

 .ردیگینماحساس امنیت اجتماعی بیشتر متأهلین نسبت به مجردین، مورد تأیید قرار 
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 هایت تأهل آننتایج آزمون تفاوت میانگین احساس امنیت اجتماعي جوانان برحسب وضع -4جدول 

وضعيت 

 تأهل
 ميانگين فراواني

انحراف 

 استاندارد

اشتباه 

 استاندارد
t Sig 

 637/0 -472/0 574/0 62/7 61/60 176 مجرد

   669/0 45/7 03/61 124 متأهل

 

هوا  میزان احساس امنیت اجتماعی افوراد بوا توجوه بوه میوزان تحصویال  آن       -4فرضیه 

 متفاو  است.

طه تحصیال  با امنیت اجتمواعی از تحلیول واریوانس اسوتفاده شوده      منظور مطالعه راببه

تفواو  میوان    Sig =433/0آموده و سوطخ معنواداری    دسوت بوه  Fاست. با توجه بوه مقودار   

 شود.رد می هانیانگیم
 

 هانتایج تحلیل واریانس امنیت اجتماعي جوانان با تحصیالت آن -5جدول 

 ميانگين فراواني تحصيالت
انحراف 

 ارداستاند

اشتباه 

 استاندارد
Mean 

Squares 
F Sig 

 433/0 917/0 297/52 979/0 13/7 83/60 53 سیکل

    670/0 39/6 81/59 91 دیرلم

    927/0 24/8 96/60 79 فوق دیرلم

    946/0 30/8 72/61 77 لیسانس و باالتر

    435/0 54/7 78/60 300 کل

 

هوا  راد بوا توجوه بوه وضوعیت اشوتغال آن     میزان احساس امنیت اجتمواعی افو   -5فرضیه 

 متفاو  است.

شود، برای دریافت تفاو  معنواداری بوین   مشاهده می 6که در جدول شماره  گونههمان

 tاز آزمون تی مستقل استفاده شده است. مقودار   شاغل ریغمیانگین نمرا  جوانان شاغل و 

ی هوا نیانگیو مار بوین  گویوای آن اسوت کوه تفواوتی معنواد      Sig= 026/0با سطخ معناداری 

 وجود دارد و فرضیه ما قابل تأیید است. شدهمشاهده
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 هانتایج آزمون تفاوت میانگین احساس امنیت اجتماعي جوانان برحسب وضعیت اشتغال آن - 6جدول 

وضعيت 

 اشتغال
 ميانگين فراواني

انحراف 

 استاندارد

اشتباه 

 استاندارد
t Sig 

 026/0 234/2 774/0 62/7 18/62 97 شاغل

   521/0 43/7 11/60 203 شاغل ریغ

 

ها متفواو   میزان احساس امنیت اجتماعی افراد با توجه به طبقه اجتماعی آن -6فرضیه 

 است.

تفاو  میانگین امنیت اجتمواعی برحسوآ طبقوه اجتمواعی      دهندهنشان 7جدول شماره 

تفواو    Sig =670/0ی داریمعنو آموده و سوطخ   دستبه Fخانواده است. با توجه به مقدار 

 به لحاظ آماری معنادار نیست. هانیانگیم

 
 هانتایج تحلیل واریانس امنیت اجتماعي جوانان با طبقه اجتماعي آن -7جدول 

طبقه 

 اجتماعي
 ميانگين فراواني

انحراف 

 استاندارد

اشتباه 

 استاندارد
Mean 

Squares 
F Sig 

 670/0 401/0 944/22 64/1 56/6 25/62 16 باال

    514/0 72/7 61/60 226 نیمیا

    936/0 13/7 06/61 58 پایین

    435/0 54/7 78/60 300 کل

 

هوا  انجمون ها در میزان احساس امنیت اجتماعی افراد با توجه به عضویت آن -7فرضیه 

 متفاو  است.

ی تحلیل واریانس امنیوت اجتمواعی را بوا عضوویت جوانوان در      هاافتهی 8جدول شماره 

شود، باالترین درصود میوانگین   که مشاهده می گونههمان. دهدیمی مختلف نشان هاانجمن

و کمترین میانگین مربووط   76/62مربوط به جوانان که عضو نیروی مقاومت بسیج بودند با 

تفواو  امنیوت اجتمواعی     دهنوده نشانکه این امر  باشدیمدرصد  00/53به دانش آموزان با 
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آمده که برابر دستبه F. با توجه به مقدار باشدیمتلف ی مخهاانجمنبرحسآ عضویت در 

 داریمعنو به لحواظ آمواری    شدهمشاهدهاست، تفاو   014/0ی که داریمعنو سطخ  699/2

 است.
 هاانجمنها در نتایج تحلیل واریانس امنیت اجتماعي جوانان با عضویت آن - 8جدول 

عضویت 

 در انجمن
 ميانگين فراواني

انحراف 

 معيار

شتباه ا

 استاندارد
Mean 

Squares 
F Sig 

 014/0 699/2 65/148 607/0 24/7 65/59 142 عضو نیستم

    64/2 58/4 00/53 3 یآموزدانش

    39/1 62/7 51/62 30 علمی

    82/1 15/8 00/60 20 ادبی

    91/1 82/3 00/56 4 سیاسی

    779/0 67/7 76/62 97 بسیج

    97/1 94/3 75/58 4 سایر

    435/0 54/7 78/60 300 کل

 

هوا از  میزان احساس امنیت اجتمواعی افوراد بوا توجوه بوه میوزان اسوتفاده آن        -8فرضیه 

 ی جمعی متفاو  است.هارسانه

ی جمعی و امنیت اجتماعی را بور اسواس   هارسانهرابطه میان استفاده از  9جدول شماره 

 Sig =503/0آموده  دسوت ی بوه داریمعنو . با توجه به سطخ دهدیمضریآ همبستگی نشان 

ی جمعی و احساس امنیوت  هارسانهمیان استفاده از  داریمعنفرضیه ما مبنی بر وجود رابطه 

 شود.اجتماعی تأیید نمی
 ی جمعيهارسانهضریب همبستگي امنیت اجتماعي با  –9جدول 

 R 2R 2Adj.R متغير
اشتباه 

 استاندارد
B بتا F Sig 

ی هارسانه

 جمعی
039/0 002/0 002/0- 55/7 563/0 039/0 449/0 503/0 
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 یريگجهينت

نیازهای انسان در زندگی، برخورداری از امنیت اسوت کوه در صوور      نیترتیبااهمیکی از 

در این پژوهش کوه   شود.ی بر جامعه حاکم میاعتمادیبفقدان آن، ترس، وحشت، سردرگمی و 

نوان صوور  گرفتوه اسوت از بوین کول       ی وضعیت احساس امنیت اجتمواعی جوا بررسبا هدف 

عنوان نمونوه موورد مطالعوه انتخواب     سال این شهر به 18-29نفر از جوانان  300جوانان شهر الر 

درصد جوانان شوهر الر دارای احسواس امنیوت     7/14که  دهدیمی تحقیق نشان هاافته. یاندشده

 .اندبودهنیت باال درصد دارای احساس ام 3/17درصد در سطخ متوسط و  68اجتماعی کم، 

بررسی روابط بین متغیرها نشان داد که میزان امنیت اجتماعی بوه لحواظ جنسویت افوراد     

طوری که میانگین احساس امنیت اجتماعی در بوین زنوان کمتور از موردان     متفاو  است. به

ی و کواوه  نوور خواجوه  (،1392و همکاران ) بخشتاجبوده است. این نتیجه با نتایج تحقیق 

همکواران  (، مختاری و 1390ی و ترکان )آبادشاه(، زارع 1391همکاران )(، ضرابی و 1392)

و با  باشدیم( هماهنگ 1392(، بهیان و فیروزآبادی )1391فر و کشاورز )(، هاشمیان1391)

 ( مغایر  داشت.1389ی و همکاران )نبو (،1392پور و رستگار خالد )تحقیق بحری

ی طوور بوه از احساس امنیت متفاوتی برخوردار هسوتند،  همچنین افراد در سنین مختلف 

که این  باشدیمبیشتر  ترنییپاکه امنیت اجتماعی جوانان سنین باالتر نسبت به جوانان سنین 

(، بهیوان و  1392کواوه ) ی و نوور خواجه(، 1392و همکاران ) بخشتاجی هاقیتحقنتیجه با 

 بود. ( هماهنگ1392فیروزآبادی )

این تحقیق نشان داد کوه جوانوان شواغل از احسواس امنیوت اجتمواعی        یافته دیگری از

برخوردارند. نتیجه ایون تحقیوق بوا نتوایج تحقیوق زارع       شاغل ریغباالتری نسبت به جوانان 

( 1391همکواران ) ( مشابه است، در صورتی که تحقیق مختاری و 1390ی و ترکان )آبادشاه

 نتایج متفاوتی را نشان داده است.

و احساس امنیت  هاانجمنگر این تحقیق این است که میان عضویت جوانان در یافته دی

ها رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنی که جوانانی که عضو نیروی مقاوموت  اجتماعی آن

 بسیج بودند از احساس امنیت اجتماعی باالتری برخوردارند.
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 داریمعنو جتمواعی رابطوه   ی این تحقیق، بین وضعیت تأهول و امنیوت ا  هاافتهبر اساس ی

( مشابه ولی بوا  1391همکاران )وجود نداشته است که این نتیجه با نتایج تحقیق مختاری و 

(، ضورابی و  1392ی و کواوه ) نوور خواجوه (، 1386ی گروسی و همکواران ) هاقیتحقنتایج 

 ( مغایر  داشت.1392مساوا  )(، جهانگیری و 1391همکاران )

ی جمعوی و احسواس امنیوت    هارسانهن میزان استفاده از پژوهش حاضر نشان داد که بی

، 1392فور و همکواران   این نتایج با مطالعه هاشمیان  ی وجود ندارد.داریمعناجتماعی رابطه 

نشوان داد   1389نتایج پژوهش پوریوان   کهیحال، مطابقت دارد در1391مختاری و همکاران 

مواعی رابطوه معنواداری وجوود دارد، بوه      بین میزان استفاده از روزنامه و احساس امنیت اجت

همچنوین   شوود. عبارتی میزان مطالعه روزنامه باع  کاهش احسواس امنیوت اجتمواعی موی    

میوان متغیرهوای میوزان تحصویال ، طبقوه اجتمواعی بوا         دهدیمی این تحقیق نشان هاافتهی

 احساس امنیت اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد.

شود مووارد زیور موورد توجوه الزم     از پژوهش پیشنهاد می مدهآدستبهبا توجه به نتایج 

 قرار گیرند:

یی که احساس امنیت اجتماعی در بین زنان کمتر از مردان است، برای افوزایش  ازآنجا -

ی مختلوف در  هوا برناموه ریزان دولتی و فرهنگی با تولید احساس امنیت در بین زنان، برنامه

ر بین زنان و نیروی انتظامی با تأمین امنیت امواکن  جهت افزایش و توسعه احساس امنیت د

در شآ  هاابانیخ، از طریق افزایش نیرو در این اماکن و یا تأمین امنیت هاپارکعمومی مثل 

 توانند باع  افزایش احساس امنیت در بین زنان شوند.می

از  شواغل  ریو غکه نتایج تحقیق نشان داد جوانان شاغل در مقایسه با جوانان  طورهمان -

و نهادهوای   هوا سوازمان شوود  امنیت اجتماعی بیشتری برخوردارنود، بنوابراین پیشونهاد موی    

یی را در جهت حل مشکال  جوانان مانند اشتغال و ... داشته باشند و این هابرنامهمختلف، 

 ی کنند.زیربرنامهقرار داده و برای کاهش آن  مدنظرمشکل را 

سوزایی را در بواال بوردن آگواهی افوراد      ی تأثیر بوه جمعارتباطبا توجه به اینکه وسایل  -

ی هوا رسوانه شود که مسئولین با استفاده از ی مختلف دارند لذا پیشنهاد میهانهیزمجامعه در 
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آموزشی هشدارهای الزم را برای -ی فرهنگیهابرنامهجمعی مانند رادیو و تلویزیون و تهیه 

اختن به امور امنیوت شوهروندان بوا موردم و     تقویت احساس امنیت شهروندان داده و در پرد

 به دور از هرگونه سوگیری، تقابل و همکاری الزم را داشته باشند. هارسانه

در گوشه و کنار شهرها خوودداری کننود، زیورا ایون      هایناامناز اعالم برخی  هارسانه -

از طریوق  ی عموومی  هوا آمووزش خود احساس ناامنی و نگرانی را افزایش خواهد داد. ارائه 

منظور آشنا کردن آنان به موضوع امنیت اجتمواعی و  ی گروهی به مردم و جوانان بههارسانه

ی سوینمایی و تلویزیوونی کوه بوه موضووع امنیوت       هالمیفعوامل مؤثر بر آن، تولید و پخش 

 .اندپرداختهاجتماعی جوانان 

اجتمواعی جوانوان   ی سینمایی و تلویزیونی که به موضوع امنیت هالمیفتولید و پخش  -

 پرداخته است.

پلیس باید با برخورد قاطع با اوباش و برهم زنندگان نظم و امنیوت موردم، در ارتقوا      -

 امنیت اجتماعی تالش نماید.

خصووص جوانوان   پلیس باید با تعامل فراوان با شهروندان و برقراری رابطه با مردم به -

 به باال بردن احساس امنیت اجتماعی کمک نماید.
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