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 چکيده
نیازهای جوامع چندفررهنیی   چندفمومیتی ا.دبه بده همدین مید ا         نیتر مهم ازجملهبردباری اجتماعی 

مسدال    مکدت ت    تواندف  یمد نابردباری اجتماعی نی  دارای اهمیب بوده   در صورت ار ایش آ  در جامعده  

ی ارتبدا  بدین احسدا     شناخت جامعهحاضر با هفف برر.ی  را.تا پژ هشی را موجب شوده در همین ا فهیعف

امنیب اجتماعی   نابردباری اجتماعی در تهرا  انجدا  شدفه ا.دبه ر ن آ   مدی بدوده   جامعده آمداری آ         

.دب  ده بدر ا.دا      نفدر ا  861.ال شهر تهرا ه نمونه مورد مطالعده   81عبارت ا.ب از  لیه شهر نفا  باالی 

.داخته   های مدورد نیداز از یریدک یدس پر.کدنامه م  دک       ررمول تعیین حجم نمونه  و را  برآ رد شفه   داده

هدای ت  یدک    درصدف ز  هسدتنفه یارتده    6.96درصف مرد    4.94گردآ ری شفه ا.به از مجموع  پا.خیویا  

ی ند یب شیپد ی  جدود ندفارد   ایدن مت یدر از     بیانیر آ  ا.ب  ه بین درآمف   نابردباری اجتماعی، رابطه معنادار

اما ارتبا  بین مت یرهای .دن   ت یدی ت بدا نابردبداری اجتمداعی      ؛ ت ییرات نابردباری اجتماعی ناتوا  ا.ب

معنادار ا.به همچنین بین احسا  امنیب اجتماعی، احسا  م ر میب نسدبی، احسدا  آندومی   نابردبداری     

 اداری  جود داردهاجتماعی شهر نفا  تهرانی ارتبا  معن
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 مقدمه

ها در یدس جامعده ا.دبه     نابردباری اجتماعی، بیش از هر چی  برآینف عف  مبول تفا ت»

ایرا  با دارا بدود    های مومی، زیانی، یب اتی، .یا.ی   ههه ا.به ها شام  تفا ت این تفا ت

های مختلف ررهنیی، .یا.ی   اجتماعی، ظرریب زیادی در گسترن    اموا ، امکار   گر ه

یور    در بستر چنین تنوعی، هرچنف در تاریخ یدوالنی   بهتعمیک نابردباری اجتماعی دارده 

تداریخ  شدود، امدا ایدن     زیستی اموا    مذاهب یارب مدی  های بسیاری از هم زمین، نکانه ایرا 

 کدی تدا    های مذهبی از .لطا  م مود با عنوا  شدیخ  های مومی   تیفیه توزی مملو از  ینه

این تنوع   تتثدر ریکده    ه(..8: 83.8)احمفی   دییدرا ،  « خا  زنف در حمله به  رما  ا.ب  ریم

عنوا  چهارراهی جهانی ا.دب   تاریخی دارد   بیش از هر چی  ناشی از مومعیب ممتاز آ  به

هدای    آمفها   هجو  های گوناگو    عرصه ررب ها   تمف  واره  انو  ت می ررهنگ ه هم

هدای مدومی   مدذهبی     .از  جاگیر شف  گدر ه مختلف بوده ا.به این مومعیب  یژه، زمینه

ه نتته ماب  توجه این ا.ب  ده در گذشدته   (26: ..83) ریمی   مدذن ،  «مختلف در آ  شفه ا.ب

هدای   صدورت جدفا از یتدفییر   هر دفا  در .درزمین      کتر بده های مختلف بی اموا    گر ه

زیستنفه به همین خایر ایدن تندوع شدایف تدا مبد  از د را  مدفر           مخیوص به خود می

ر یده    یژه چنف دهه اخیر  ه جامعه ایرا  تا حف د زیادی ت ب تأثیر مهاجرت   رشف بی به

رردب؛ امدا امدر زه تر یدب      یشهرنکینی مرار گررته ا.ب، مسئله چنفا  مهمی به شدمار نمد  

خون ت ییراتی  جمعیتی بسیاری از شهرها از نظر تنوعات مومی، مذهبی، جنسیتی  ههه د.ب

 ا.ا.ی شفه   موضوع بردباری اجتماعی از اهمیب خاصی برخوردار ا.به

هد ار     63.میلیدو      6دارای  8336بر ا.ا  آمار   ارما  موجود،  کور ما در .دال  

نفر جمعیب ر .تایی بوده  ده ایدن    848ه ار    8میلیو     83هری   نفر جمعیب ش 663

نفر شدهری     148ه ار    846میلیو     .6به  83.6م فار  در آخرین .رشماری در .ال 

نفر ر .تایی ر.یفه ا.به به گواهی آمار، عمدفه ارد ایش      626ه ار    .83میلیو     .2

شهری    -های ر .تا یبیعی   مهاجرت رشف جمعیب شهری درنتیجه د  عام  اصلی رشف

مهاجرت از شهرهای  وچس به شهرهای ب رگ بوده ا.به این ت ییر جمعیدب بدرای شدهر    
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 266هد ار     8.6تهرا  به مراتب بیکتر از .ایر شهرهای  کور بوده ا.به یدوری  ده از   

ی )آخدرین .رشدمار  83.6نفدر در .دال    36.ه ار    .68میلیو     1به  83.8نفر در .ال 

برابدر   44موجود( ر.یفه ا.ب؛ یعنی یی حف د یس مر  گذشته، جمعیب این شهر بیش از 

 یدژه بده    شفه ا.به به همین خایر تهرا  امر زه به دلی  حجم جمعیب مابد  توجده   بده   

نما از تندوع ررهنیدی، مدومی، زبدانی  ههه  کدور        ای تما  خایر شمار باالی مهاجرت به آینه

عنوا  مر   .یا.ی   اداری  کور،  این شهر به دلی  مومعیب آ  به ع  ه بفل شفه ا.به به

های مختلف .یا.ی ا.به همچندین حضدور شدمار     ها   گرایش جاییاه حضور انواع گر ه

 زیادی از اتباع  کور ار انستا  نی  بر چنین تنوعی بیش از بیش ار  ده ا.به   

 یژه در تهدرا    ی در ایرا    بهبنابراین، شایف بتوا  گفب  ه موضوع بردباری   هم یست

شدود  ده    گاه به گستردگی امر ز مورد توجه نبوده ا.به این اهمیب از آنجا ناشی مدی  هیچ

هدای   صورت ر یار یی چنین ملمو    گسترده   به ها را این ها تا نو  اهمیب تفا ت انسا 

 تجربه نترده بودنفه 8ر زمره با دییربودگی

ای بدرای بهبدود    ی یا مفارا یس هفف نیسب، بلته  .دیله بردبار»در چنین رضایی دییر 

حفام   یفیب ر ابط اجتماعی، همچنین اجتناب از خکدونب   اجبدار    داهش احسدا      

تر به ارتبا  احسدا  امنیدب    ه موضوع مهم(1: 83.6)ریر زجالبا    دییرا ، «ناامنی اجتماعی ا.ب

ا  نداامنی اجتمداعی پیوندف    در ح ی دب احسد  اجتماعی   بردباری اجتماعی مربو  ا.دبه  

تنیاتنیی با می ا  تنوع اجتماعی   ررهنیی از یس یدرف   مید ا  نابردبداری اجتمداعی از     

هدای اجتمداعی در .دطو     توانف منکأ بسدیاری از خکدونب   یرف دییر دارده نابردباری می

لمللی اای   .طح ملی   بینها، نهادها   ر ابط بین منط همختلف تعام ت ر زمره، .ازما 

باشفه اهمیب   ضر رت این مسئله از د  جهب ا.به یتی به خدایر  ضدعیب نابردبداری    

های خیابانی  ههه حا ی از بداال   اجتماعی در د را   نونی  ه آمار باالی خکونب   درگیری

بود  می ا  آ    همچنین ارتبا  تنیاتنگ این امر با پفیفه امنیب اجتماعی ا.دبه ایدن امدر    

های زندفگی اجتمداعی را د.دتخون ت ییدر      رز معناداری  ار رد در.ب حوزهتوانف به ی می

                                                           
1. Otherness 



 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ..83، زمستا   هکتم یریلنامه علمی امنیب ملی، .ال دهم، شماره . / 366

 

ای از خألهدای   ای جهب پر  رد  گوشده  مرار دهفه دلی  د   نی  به ل    انجا  چنین مطالعه

حد  ایدن مسدئله     مطالعاتی در حوزه نابردباری اجتماعی   ارالده راهتارهدای  داربردی در   

تواندف یتدی از    توا  گفب  ده احسدا  نداامنی مدی    یبر ا.ا  آنچه گفته شف مگردده  بازمی

عوام   اهش بردباری اجتماعی در بین شهر نفا  باشفه از ایدن ر   مسدئله اصدلی در ایدن     

شناختی رابطه بین احسا  ناامنی اجتماعی نابردبداری اجتمداعی در بدین     م اله تبیین جامعه

 گونه مطر   رد: نتوا  ای های اصلی ت  یک را می شهر نفا  تهرانی ا.به .ذال

آیا می انی از نابردباری اجتماعی   احسا  ناامنی اجتماعی بین شهر نفا  تهراندی   ه8

  جود دارد؟ 

دییر اینته احسا  امنیب اجتماعی چه می ا  از ت ییرات نابردبداری اجتمداعی را    ه2

  نف؟ تبیین می

 د دارد؟آیا بین احسا  آنومی   نابردباری اجتماعی شهر نفا  تهرانی ارتبا   جو ه3

آیا بین احسا  م ر میب نسبی   نابردباری اجتماعی شهر نفا  تهراندی ارتبدا     ه4

  جود دارد؟

 ای ت  یک   نابردباری اجتماعی ارتبایی  جود دارد؟ آیا بین مت یرهای زمینه ه6

های هر د  پفیفه احسا  امنیب اجتماعی   نابردبداری اجتمداعی     همچنین عل    زمینه

 چیسب؟

  

 مي و نظری چهارچوب مفهو

در این بخش .عی شفه ا.ب ابتفا به تعریف مفاهیمی ماننف )ندا( بردبداری   احسدا     

های مرتبط با توضیح   تبیدین هدر د     ترین نظریه امنیب اجتماعی پرداخته شود   .پس مهم

 شوده مفهو  اراله می

 

 تعريف مفاهیم .الف

 ماعی تعریف خواهف شفه در اینجا ابتفا مفهو  نابردباری   .پس مفهو  ناامنی اجت
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 نابردباری اجتماعي

 اژه نابردباری را در ارتبا  با بردباری یا تساه   تعریف نمود  ه در »ضر ری ا.ب  ه 

ل ب به معنای .ه  گررتن بر یتفییر   به نرمی با یتفییر ررتار  رد ، ر اداری   ت مد   

معندای مدفارا  درد        هرگونه ع یفه   ررتار مخالف ا.ب؛ اما در اصدط   اجتمداعی بده   

؛ به عبارت دییر بردبداری  (834: 8311، تر ارانی)داری نسبب به ع ایف   ررتاری ا.ب  خویکتن

 ه (6: 8..2)پرایور   دییرا ، « شت  مثبب نابردباری ا.ب،  لی متضاد آ  نیسب

شدفه جدا  ال      بردباری در غرب ابتفا تا ان  ب ررانسه به مخایبین متفین مربدو  مدی  

تین  سی ا.ب  ه در این مورد د.ب به نوشتن برده ا.به بعف از ان  ب ررانسه، ایدن  نخس

؛ اما تا (82: 83.6)ریر زجاییا    دییرا ، های زنفگی اجتماعی   .یا.ی شف   اژه  ارد .ایر حوزه

شدفه در   ها بیکتر ت  ی ات تجربی درباره بردباری در حوزه بردباری .یا.ی انجا  مدی  مفت

هدای گونداگو     های مختلدف   در زمدا     ی ات به م ایسه بردباری در بین ملباین نوع ت 

ها نی  مطالعاتی در زمینه بردباری اجتمداعی انجدا     شفه بعف از آ  در .ایر حوزه پرداخته می

 ه (8 :2.82) انف ر ، گررته ا.ب 
 

 احساس ناامني اجتماعي

رای ابعاد گونداگونی ا.دبه   اجتماعی ا.ب  ه دا -شناختی ای ر ا  احسا  امنیب پفیفه

های مسدت یم   غیرمسدت یم اردراد از شدرایط   ا ضداع م دیط        این احسا  ناشی از تجربه

 نندف؛ بندابراین    های گونداگونی آ  را تجربده مدی    پیرامونی ا.ب   ارراد گوناگو  به صورت

ا  احسا  امنیب با بسیاری از عناصر امتیادی، اجتماعی، .یا.ی   ررهنیی جامعه در ارتب

 ه(6: 83.3)ه ارجریبی   دییرا ، ا.ب 

دهفه امنیب اجتمداعی    بعف نهنی احسا  امنیب آ  را به .مب اجتماعی بود  .وق می

شام  تمهیفاتی جهب حفظ زنفگی اعضای یس جامعه )شانس زنفگی(   .دپس حفدظ راه   

 ه(83:  83.6)صال ی امیری    ریمی خوزانی،   ر ن زنفگی آنا  )شیوه زنفگی( ا.ب 

هدا     مدرد ، د لدب  »اصط   امنیب اجتماعی را باری بوزا  برای ا لدین بدار در  تداب    

به  ار برده  ی امنیب اجتماعی را به مواردی همچو  مابلیب حفظ الیوهای زبدانی،  « هرا 
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دانفه بوزا     یور موضوع م دوری امنیدب    ررهنگ، مذهب، هویب   عرف ملى مربو  می

اندفه اینتده مدا     ی از هویب را هفف امنیب اجتمداعی دانسدته    پا.فار« هویب»اجتماعی را 

 یستیم؟ به چه  سانی تعلک داریم؟ با چه  سانی همدراه هسدتیم؟   از چده  سدانی پرهید       

گویدف   بوزا   در تعریف  امنیب مدی  ه(86: 83.4)آدمدی،  نیم؟ موضوع امنیب اجتماعی ا.ب  می

(، احسا  ایمنی )امنیدب نهندی(      ه عبارت ا.ب از حفاظب در م اب  خطر )امنیب عینی

 ه (62: 8381)بوزا ، های شخیی( رهایی از تردیف )اعتماد به دریارب

 

 مباني نظری .ب

برای تبیدین چیسدتی   چرایدی نابردبداری اجتمداعی   ارتبدا  آ  بدا احسدا  نداامنی          

ور اجتماعی، در مجموع چهار نظریه پریستو   ینگ )درباره بردباری اجتماعی(، بوزا     ی

های احسا  م ر میب نسبی   احسا  آندومی ا.دتفاده    )در باره امنیب اجتماعی(   نظریه

 شوده   می
 

 نظریه بردباری اجتماعي پریستون کينگ

دهدف  ده مفهدو  بردبداری تو.دط       یور    برر.ی ادبیات نظدری موجدود نکدا  مدی     به

ای مختلفدی از ایدن   هد  بندفی  انفیکمنفا  زیادی مورد ب ث مرار گررته   در این باره ت سیم

بردباری اجتماعی را به د  د.ته رعدال     8گلف اشمیب»اصط   اراله شفه ا.به برای مثال 

نی  به نوبه خود بردباری را به د  گر ه بردباری مثبدب   2 نفه لرد ا.تارمن منفع  ت سیم می

هنیدی    نی   از د  نوع بردباری بدین رر  3 نفه چیترینگ   ریسر   بردباری منفی ت سیم می

نی  از .ه نوع بردباری .یا.ی، مدذهبی   4 گبه   »(6-1: 8311پور،  )شارع«برنف بین رردی نا  می

 ه(3: 2.82) انف ر ، « نف  اجتماعی ص بب می

                                                           
1. Goldschmidt 

2. Scarman 

3. Chickering and Reisser 

4. Vogt
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هدای حدوزه مطالعدات بردبداری      بندفی  پریستو   ینگ نی  یتی از مکهورترین ت سدیم » 

مید ا  نابردبداری از نظریده  یندگ     اجتماعی را اراله داده ا.به در این ت  یدک در .دنجش   

بدرد: بردبداری ع یدفتی،     ا.تفاده شفه ا.به  ینگ از چهار نوع بردباری اجتمداعی ندا  مدی   

ه (.: 8311پدور،     شدارع  848: 8311)تر دارانی،  «بردباری .یا.ی، بردباری هویتی   بردباری ررتداری 

یا تبلیغ ع ایدف مخدالف    بردباری ع یفتی عبارت ا.ب از بردباری نسبب به  جود یا بیا   »

گرایی ررهنیی، عف  تعیب   با ر به  با ع ایف عام  تساه  ماننف با ر به دگرانفیکی، نسبی

 «هآزادی ع یفه دییرا 

آیی صاحبا  ع ایف مختلف   ایجاد  بردباری .یا.ی عبارت ا.ب از شنا.ایی حک گردهم»

هداه   نکدریات یدا راهپیمدایی   نهادهای مربویه به ح    ری  تضادها   حک اعتراض در مالدب  

هایی ماننف دین، ملیب   مومیدب   بردباری هویتی عبارت ا.ب از اعمال مفارا نسبب به  یژگی

 ه اختیاری نیستنف   درنهایب بردباری ررتاری شام  .ده ندوع بردبداری در ر ابدط جنسدی،      

 ه(842: 8311)تر ارانی، «شود بردباری نسبب به جر    بردباری نسبب به مجرما  می
 

 امنيت و امنيت اجتماعي؛ نظریه بوزان و ویور

از دیفگاه بوزا  امنیب اجتماعی عبارت ا.ب از پایفاری الیوهای .نتی زبا ، ررهندگ،  

مذهب، هویب ملی   .نن، در شرایط ماب  پذیرن برای تتام ه در امع امنیب اجتمداعی از  

دهدفه   هی ا  را .داما  مدی  هایی از زنفگی ررد ا.ب  ه  هویب گر نظر ا  معطوف به جنبه

های آموزشی   دینی  ها از یریک بستن متا  ها   لبا   ارگیری زبا ، نا  بوزا  ممنوعیب به

دانف  ه امنیدب اجتمداعی یدس       یا تبعیف    کتار اعضای یس جامعه را ازجمله عواملی می

شام  چهدار بعدف    ه ا  اغلب امنیب اجتماعی را(822: ..83)غفاری، انفازد  جامعه را به خطر می

 دانفه   امنیب مالی، امنیب جانی، امنیب رتری   امنیب جمعی می

گیدرده  ی   م ور بوده   هویب را در نظدر نمدی    یور معت ف بود  ه نظریه بوزا  د لب

دانفه از نظر ا  امنیب اجتماعی  امنیب را دارای د  بخش امنیب د لب   امنیب اجتماع می

های ا.ا.ی خود ت ب شرایط ت ییر   تهفیفات  امعدی     توانایی جامعه در حفظ  یژگی

م تم  ا.به در حالی  ه امنیب ملی به تهفیفاتی اشاره دارد  ه امتفار د لدب را تهفیدف   
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 نفه امنیدب اجتمداعی نداظر بده تهفیدفاتی ا.دب  ده هویدب جامعده را نکدانه ررتده             می

منیدب امتیدادی، .یا.دی،    ه به ع یفه ا  امنیب اجتمداعی در  ندار ا  (822: ..83)غفاری، ا.ب

  امنیدب ملدی    تدراز امنیدب اجتمداعی    م یطی ماب  یر  نیسب، بلته هم نظامی   زیسب

بوزا  ن طه آغاز مسئله امنیب را نهنی   مبتنی بدر تیدمیم   ه (63: ..83رایمه   .لیمی،  )بنیا.ب

ود، زیدرا  شد  مسئله امنیب در اجتماع شناخته مدی » نف  ه   نفه ا  بیا  می بازییرا  معرری می

عنوا  تهفیف نیاه  ننف   دییرا   ها را به تواننف به آ  رجوع  رده   برخی پفیفه بازییرا  می

؛ بندابراین بده نظدر    «شفه   ال امدات آ  پیدر ی نمایندف    را  ادار نماینف  ه از  ضعیتی امنیتی

ها  جدود داشدته باشدف، بلتده یدس  یژگدی اجتمداعی         ر.ف  ه این مسئله ر ط در نهن نمی

 ه(446: 8316)ابراهیمی، .با
 

 احساس محروميت نسبي/احساس آنومي

از آنجایی  ه بعفی مهم از احسا  امنیب نهنی ا.ب، یعنی به تیور ردرد از  ضدعیب   

تواننف بدر ایدن احسدا  امنیدب تدأثیر       گردده مت یرهای زیادی می امنیتی خود   جامعه بازمی

ی   دییدری احسدا  آندومی ا.دبه     بیذارنفه یتی از این مت یرها احسا  م ر میب نسدب 

ارراد به می انی  ه بیکتر احسا  م ر میب یا احسا  آنومی بتننف، ممتن ا.ب احسدا   

ناامنی بیکتری نی  داشته باشنف   درنتیجه برای ررع این احسا.ات د.ب به خکدونب علیده   

هش پیدفا  شا   ا های م یر می ا  بردباری اجتماعی مسببا  آ  ب ننف؛ یعنی در م اب  دییری

 نفه مفهو  م ر میب نسبی تو.ط جودیب ب     پیتر ب   بنیا  نهداده شدفه ایدن د  نفدر     

.ازمانی اجتماعی تر یدب  ردندفه بدر ا.دا  ایدن       مفاهیمی را از نظریه آنومی با الیوی بی

تدر م ایسده    شا  را با ارراد مرره نظریه، ارراد متعلک به یب ات پایین، زمانی  ه شرایط زنفگی

ای  ه نابرابری اجتماعی  جود   ننفه در جامعه  ننف، احسا  م ر میب   ناخر.نفی می می

شدود، اردراد احسدا      های پیکررب ارراد گررته مدی   .یله اب ارهای مانونی شانس دارد   به

ر.دف  ده اردراد      ننفه تأثیر نابرابری زمانی به بیکترین حف خود می اعتمادی به جامعه می بی

ای  ه تدوازنی بدین    منظور رمابب در جامعه  اد بر.نف  ه از توانایی  متری بهر یر به این اعت

 ه(22: 83.4)حسینی نثار   همتارا ، مفرت امتیادی   اجتماعی آ   جود نفارد، برخوردارنف 
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شفت   عمک احسا  م ر میب نسبی به ادرا  نهنی مدرد  از راصدله بدین انتظدارات     

تدرین شدر  پیدفایش احسدا       م ایسه اجتمداعی، مهدم  بستیی دارد   امتانات ارضای نیاز 

یدور   هما  ه(38-32: 8381پور،  )رریعها ا.ب  نارضایتی از  ضع موجود   احسا  نیاز در انسا 

 ه گفته شف در تبیین احسا  ناامنیدب اجتمداعی   نابردبداری اجتمداعی، نظریده احسدا        

.ازمانی، اخت ل،  نوعی بی ره به آنومی نی  ماب  ا.تفاده ا.به در تعریف د ر یم، آنومی اشا

هنجداری را بده مفهدو  ر دفا       هنجاری در نظا  جمعی دارده ا  بی اغتکان، گسستیی   بی

عنوا  مواعف   الیوهدای   اجماع درباره اهفاف اجتماعی   انتظارات جمعی   آنچه جامعه به

هنجداری را   یبرده  ی مفهو  آنومی   ب عم  برای اعضای خود متیور شفه ا.ب به  ار می

در د  .طح رردی   اجتماعی به  ار برده ا.به آنومی در .دطح ردردی ندوعی نابسدامانی     

شود؛ به عبدارت دییدر    ا.ب  ه منجر به گسستیی   شتستیی انسا    معیار ررتار  ی می

هنجاری ا.ب   نکانیر حالتی رتری  ه در آ  احسا.دات ردرد    نوعی احسا  رردی از بی

شدوده همچندین آندومی در .دطح اجتمداعی نکدانیر ندوعی         فه مینسبب به خود  ی .نجی

هنجاری در نظا  جمعی ا.ب  ه در آ  احسا.ات ررد بدا توجده بده     اخت ل، اغتکان   بی

یور    آنومی در .طح اجتماعی گاهی حاص  تعدارض   شوده به نظا  اجتماعی .نجیفه می

ها منطبک  نتوانف خود را بر آ یوری  ه ررد  های اجتماعی ا.به به    کا ش مواعف   مواره

ها پیر ی نمایف   گاهی نی  به علب عف   جود مواعدف   هنجارهدای اجتمداعی      نف   از آ 

ا.ب   درنتیجه د.تورالعم  مکخیی برای ررتار تعریف نیردیفه ا.ب  ه ررد بخواهدف از  

 ه(64-66: 8313)م سنی تبری ی، ها تبعیب نمایف  آ 

 

 های تحقیق رضیهبندی نظری و ارائه ف جمع

های احسا   بر ا.ا  نظریات بریستو   ینگ، بوزا     یور   همچنین بر مبنای نظریه

ای همچدو  .دن، ت یدی ت   ههه     آنومی   احسا  م ر میب نسدبی   مت یرهدای زمینده   

 توا  ررضیات زیر را به آزمو  گذاشب:   می
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شهر نفا  تهرانی ارتبا  ررضیه ا ل: بین احسا  امنیب اجتماعی   نابردباری اجتماعی 

  جود دارده

 ررضیه د  :  بین احسا  آنومی   نابردباری اجتماعی شهر نفا  تهرانی ارتبا   جود دارده

ررضیه .و : بین احسا  م ر میب نسدبی   نابردبداری اجتمداعی شدهر نفا  تهراندی      

 ارتبا   جود دارده

   تهرانی ارتبا   جود داردهررضیه چهار : بین ت یی ت   نابردباری اجتماعی شهر نفا

 ررضیه پنجم: بین  درآمف   نابردباری اجتماعی شهر نفا  تهرانی ارتبا   جود دارده

 ررضیه شکم: بین .ن   نابردباری اجتماعی شهر نفا  تهرانی ارتبا   جود دارده

 

 شناسي تحقيق روش

.داخته   های مدورد نیداز از یریدک پر.کدنامه م  دک      ر ن این پژ هش  می ا.به داده

  ت لی  شفه ا.به   ار ارهای آماری م تضی تج یه ها   نر  گردآ ری   با ا.تفاده از ر ن

جامعه آماری این پژ هش عبارت ا.ب از  لیه شدهر نفا  بدالغ تهراندی     جامعه آماری: 

نفدر ا.دبه شدیوه     8888864.ال  ه بر ا.ا  آخرین .رشماری در شهر تهدرا    81باالی 

ای ا.ب  ه پس از ت سیم تهرا  بده پدن    ای خوشه ادری چنفمرحلهگیری به ر ن تینمونه

یور تیادری یتدی   بخش شمال، جنوب، شرق، غرب   مر  ، در مرحله ا ل از هر بخش به

 هدای هدر منط ده منتخدب، یدس م لده را      از منایک  آ  را انتخاب  رده، .پس از میا  م له

م  ت منتخب با شر ع تیادری از صورت تیادری انتخاب نموده   در مرحله نهایی در  به

.ال .ا ن آ   81هر .ه خانه، یتی برگ یفه شفه   با .رپر.ب   یا یتی از اعضای باالی 

ع  ه نظر به اهمیب مت یر جنسیب در  خانه، میاحبه شفه   پر.کنامه تتمی  شفه ا.به به

ایب گردده تبیین موضوع نابردباری اجتماعی، .عی شفه تا نسبب جنسی در حجم نمونه رع

برای تعیین حجم نمونه از ررمول مکهور  و را  ا.تفاده شفه ا.به بر یبک ایدن ررمدول     

نفره  314با .طح خطای پن  درصف، حجم نمونه برای جامعه آماری مورد نظر برابر ا.ب با 

با این  جود م  ک تیمیم گررته ا.ب  ه جهب پوشش بهتر جامعه آماری، حجم نمونه را 
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نسبب جمعیب منایک، حجم نمونه هدر منط ده نید      نفر در نظر گیرده به  861نی د  برابر یع

 مکخص شفه ا.به  

منط ده   22منط ده از میدا     6های روق، در مرحلده ا ل   به این ترتیب   با توجه به گفته

)شدمال تهدرا (، منط ده    8انف از: منط ه  شفه عبارت انفه منایک انتخاب شهرداری انتخاب شفه

)مر   تهدرا (ه  82)شرق تهرا (   منط ه 1)غرب تهرا (، منط ه 6ا (، منط ه )جنوب تهر .8

صدورت تیدادری انتخداب نمدوده   در     های هر منط ه، یس م له را بده  .پس از میا  م له

مرحله نهایی در م  ت منتخب با شر ع تیادری از هر .ه خانه، یتی برگ یفه شدفه   بدا   

 گیرده  صورت می .ال آ  میاحبه 81یتی از اعضای باالی 

 

 تعريف عملیاتي و سنجش اعتبار متغیرهای تحقیق

گویده در ردر     .4در این ت  یک برای .نجش نابردباری اجتماعی از م یا  متکدت  از  

م یا  لیترت ا.تفاده شفه ا.به اغلدب احسدا  امنیدب اجتمداعی را شدام  چهدار بعدف        

داننفه  ری   امنیب جمعی میاحسا  امنیب مالی، احسا  امنیب جانی، احسا   امنیب رت

گویه به مرار جف ل زیر ا.تفاده شفه ا.دبه همچندین بدرای     88برای .نجش این مت یر از 

 .نجش مت یر احسا  م ر میب نسبی از پن  گویه ا.تفاده شفه ا.به

الز  به ن ر ا.ب  ه جهب تعیین ر ایی   اعتبدار ابد ار .دنجش، از ر ایدی صدوری        

هدا از آزمدو   ر نبداس ا.دتفاده شدفه ا.دبه در جدف ل زیدر          جهب .نجش پایایی م یا 

 ای عات الز  اراله شفه ا.به

 
 های تحلیل عاملي و آلفای کرونباخ : نتايج آزمون9جدول 

 آلفای کرونباخ KMO تعداد سؤال متغيرهای تحقيق

 37.9 37.3 99 احساس امنیت اجتماعي

 3710 3713 03 نابردباری اجتماعي

 3763 3769 5 احساس محرومیت نسبي

 0.74 0.70 6 احساس آنومي
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 ها   وتحليل یافته تجزیه

ای از جامعه مدورد مطالعده ارالده     در این بخش ابتفا توصیفی  لی از نظر مت یرهای زمینه

گیرده بر همین   ت لی  مرار می ها مورد تج یه های ت  یک، یارته شفه   .پس بر مبنای .تال

 ها در د  بخش توصیفی   ت لیلی تنظیم شفه ا.به    یارته ا.ا 

درصدف   4.94نفر مرد، معدادل   366پا.خیو،  848دهف  ه از مجموع  نتای  توصیفی نکا  می

 6698نفدر معدادل    .42نید   درصف ز  هستنفه از نظر  ضعیب تأهد    6.96نفر معادل  686مرد   

درصدف مطل ده    3نفر معدادل   22درصف متأه ،  3494نفر، یعنی   266ها مجرد،  درصف از آزمودنی

اندف  ده همسرشدا  ردوت      درصف از پا.خیویا  اع    رده 891نفر، معادل  83هستنفه همچنین 

 انفه   ها نی   ضعیب تأه  خود را بیا  نترده درصف از آ  498نفر، یعنی  38ع  ه   رده ا.به به

 متر از یس درصف )هفب نفدر( از   از نظر می ا  ت یی ت نی  نتای  بیانیر این ا.ب  ه

 8496درصدف دارای مدفر  .ددیت       493پا.دخیویا  دارای ت یدی ت ابتدفایی هسدتنفه     

نفدر، یعندی    228دیپلم هستنفه  ها روق درصف از آ  894نفر معادل  66درصف نی  دیپلم دارنفه 

نفددر از  268درصددف، یعنددی  3692درصددف دارای مددفر  لیسددانس هسددتنفه همچنددین  2.91

نفدر نید  از مدفر  د تدری      .4درصف، معدادل   696لیسانس دارنفه  .خیویا  مفر  روق پا

ع  ه،  ها دارای مفر  حوز ی هستنفه به برخوردار هستنفه درنهایب اینته تنها د  نفر از آ 

 انفه درصف ت یی ت خود را بیا  نترده 98.شش نفر، معادل 

 216، 8درصدف در منط ده    2898دل نفر، معدا  868نفر پا.خیو،  848همچنین از مجموع 

نفدر،   14، 1درصدف در منط ده    8698نفدر، معدادل    882، 6درصف در منط ه  3196نفر، معادل 

.ا ن هسدتنفه   .8درصف در منط ه  8293نفر، معادل  8.   82درصف در منط ه  8893معادل 

 ای .تونب دارنفه   درصف مکخص نیسب  ه در چه منط ه 898نفر، معادل  1همچنین، 

آیا می انی از نابردباری اجتماعی   احسا  ناامنی اجتماعی بدین شدهر نفا     سؤال اول:

 تهرانی  جود دارد؟ 

یور  ه خواننفگا  ا.ت ضار دارنف در .ذال ا ل، توصدیف جامعده هدفف از نظدر      هما 

در مالدب   ابتدفا   مت یرهای اصلی ت  یک مطر  ا.به به همین خایر در پا.خ به این .ذال،
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عیب پا.خیویا  از نظر نابردباری اجتماعی   به تفتیس منط ه شدهرداری آمدفه   جف ل  ض

ا.به .پس همین امر در مورد مت یدر احسدا  نداامنی اجتمداعی نید  تتدرار شدفه ا.دبه         

تر از  ضعیب جامعه مورد برر.ی، بده توصدیف آ     درنهایب اینته برای اراله تیویری دمیک

   آنومی نی  پرداخته شفه ا.بهبر ا.ا  مت یرهای م ر میب نسبی   احسا

درصدف   64دهف، در مجمدوع مید ا  نابردبداری اجتمداعی      ها نکا  می یور  ه یارته هما 

نید    82شهرداری تهرا  زیاد   خیلی زیاد ا.به این م فار برای منط ه  8پا.خیویا  منط ه 

د را نابردباری اجتمداعی خدو   6درصف پا.خیویا  منط ه  2194درصف ا.به همچنین  6294

 3394   3194نید  بده ترتیدب     .8   1انفه این رمم برای منایک  زیاد   خیلی زیاد اع    رده

درصدف پا.دخیویا  منط ده پدن  دارای نابردبداری اجتمداعی        4696درصف ا.به همچندین  

بده   1   .8، 82در مندایک   2893عبدارت ا.دب از    8متو.ط هستنفه این رمم بدرای منط ده   

 درصف ا.به   2.96   2.98، 3393ترتیب 

 3292، 82درصدف پا.دخیویا  منط ده     8493، .8درصف پا.خیویا  منط ه  696ع  ه  به

درصدف پا.دخیویا     8196   6درصف پا.دخیویا  منط ده    26، 1درصف پا.خیویا  منط ه 

 انفه   ، می ا  نابردباری اجتماعی خود را  م   خیلی  م اع    رده8منط ه 
 

 : توزيع پاسخگويان برحسب متغیر نابردباری اجتماعي و به تفکیک  منطقه شهرداری3جدول 

نابردباری 

 اجتماعي

 کل 11منطقه  11منطقه  8منطقه  5منطقه  1منطقه 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 8896 16 8392 82 8493 82 91. 88 8 .2 8196 .3 خیلی زیاد

 3898 221 2.92 46 3198 32 2196 32 2894 68 3694 68 زیاد

 3698 262 2.98 28 3393 21 2.96 33 4696 .83 2893 44 متو.ط

 8898 .83 696 6 8.98 . .269 .2 2298 63 .849 24  م

 391 21 898 8 396 3 693 8 .39 88 398 6 خیلی  م

 933 99. 933 19 933 30 933 993 933 335 933 969 جمع

می ا  احسا  امنیدب   6درصف پا.خیویا  منط ه  8491های جف ل زیر،   بر ا.ا  داده

 4198عبدارت ا.دب از    .8اندفه ایدن رمدم در منط ده      خود را زیاد   خیلی زیاد عنوا   رده
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درصدف پا.دخیویا  مید ا      4ه 62   6696، 6898بده ترتیدب    82   8، 1درصدفه در مندایک   

 انفه   زیاد   خیلی زیاد دانسته احسا  امنیب خود را

درصف پا.خیویا  دارای احسا  امنیب متو.دط هسدتنفه ایدن     48حف د  .8در منط ه 

 4.96بده ترتیدب    8   1، 82درصدفه در مندایک    2296رمم برای منط ه پن  عبارت ا.دب از  

الز  درصف پا.خیویا  دارای احسا  امنیب متو.دط هسدتنفه    3893درصف    3.93درصف، 

یس از منایک احسا  امنیب خدود را خیلدی  دم ارزیدابی      به ن ر ا.ب  ه پا.خیویا  هیچ

انف از احسا  امنیب  دم برخوردارندف، در همده مندایک      انفه تعفاد  سانی هم  ه گفته نترده

انف از احسدا  امنیدب  دم     گفته 6درصف پا.خیویا  منط ه  291پایین ا.به برای مثال تنها 

 898به ترتیب عبدارت ا.دب از    1   .8، 8، 82این رمم برای .ایر منایک  برخوردار هستنفه

 درصفه   396درصف    696درصف،  692درصف، 
 

 : توزيع پاسخگويان برحسب متغیر احساس امنیت و به تفکیک  منطقه شهرداری9جدول 

احساس 

 امنيت

 معج 11منطقه  11منطقه  8منطقه  5منطقه  1منطقه 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 196 63 698 6 96. 1 91. 88 191 26 198 83 خیلی زیاد

 6396 3.2 4894 38 .429 36 4893 63 66 811 4194 81 زیاد

 3393 244 4698 42 4.96 34 3.93 44 2296 64 3893 .6 متو.ط

 496 33 696 6 898 6 396 4 291 1 692 .8  م

 . . . . . . . . . . . . خیلی  م

 933 93. 933 13 933 30 933 993 933 335 933 969 جمع

 

 احساس آنومي / منطقه شهرداری

دهف، احسا  آنومی در منط ه یس بیکدتر از   های جف ل زیر نکا  می یور  ه  داده هما 

  احسدا  آندومی خدود را زیداد       درصف پا.خیویا 2296.ایر منایک ا.به در این منط ه 

درصدف     81عبارت ا.ب از  .8   1انفه این رمم برای هر د  منط ه  خیلی زیاد عنوا   رده

 دارای احسا  آنومی زیاد   خیلی زیاد هستنفه 6درصف پا.خیویا  منط ه  8.96تنها 
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اندفه   می ا  احسا  آنومی خود را متو.ط اع    رده 82   6نیمی از پا.خیویا  منایک 

درصددف از پا.ددخیویا  دارای  .489   4392، 4698نیدد  بدده ترتیددب   8   1، .8در منددایک 

 احسا  آنومی متو.ط هستنفه

 فا  از منایک، پا.خیویانی با می ا  احسا  آنومی خیلدی   الز  به ن ر ا.ب  ه در هیچ

 دم   .و  پا.خیویا  دارای احسا  آندومی   م  جود نفارد؛ اما در همه منایک بیش از یس

درصف پا.خیویا  مید ا  احسدا  آندومی     3194   3198به ترتیب  6   1هستنفه در منط ه 

 3696   3698، 36بده ترتیدب    8   82، .8انفه این رمم برای منایک  خود را  م ارزیابی  رده

   درصف ا.به
 هرداری: توزيع پاسخگويان برحسب احساس آنومي اجتماعي و منطقه ش0جدول 

احساس 

 آنومي

 جمع 11منطقه  11منطقه  8منطقه  5منطقه  1منطقه 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 298 .2 898 8 . . 396 4 291 1 494 8 خیلی زیاد

 8393 8. .869 86 8493 82 8494 86 191 26 8198 .2 زیاد

 4698 .34 4698 48 .6 42 4392 41 .6 842 .489 68 متو.ط

 3892 288 36 32 3698 .3 3198 43 3194 ..8 3696 68  م

 . . . . . . . . . . . . خیلی  م

 933 33. 933 33. 933 30 933 999 933 330 933 963 جمع

 

 احساس محرومیت/منطقه شهرداری

رای احسدا   دا 8درصدف از پا.دخیویا  منط ده     3898های جدف ل زیدر،    بر ا.ا  داده

درصف ا.به همچندین ایدن    28این عفد  .8م ر میب زیاد   خیلی زیاد هستنفه در منط ه 

 درصف ا.به   .2.9   38، 3294به ترتیب  6   82، 1رمم برای منایک 

دارای احسدا    .8درصدف پا.دخیویا  منط ده     4193دهنف  ه  ها نکا  می همچنین داده

درصدف   بدرای    4896عبدارت ا.دب از    6 ده  م ر میب متو.ط هستنفه این رمم بدرای منط 

درصدف   4.96   4898نید  بده ترتیدب     8   82درصدف ا.دبه در مندایک     4293نید    1منط ه 

 پا.خیویا  دارای احسا  م ر میب متو.ط هستنفه  
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بدیش از   82 فا  از منایک خیلی  م نیسدبه در منط ده    احسا  م ر میب پا.خیویا  هیچ

احسا  م ر میتکا   م ا.به  مترین رمدم از ایدن نظدر بده      انف  ه درصف پا.خیویا  گفته 28

درصف پا.خیویا  دارای احسدا    2296نی   6درصف تعلک دارده در منط ه  22با حف د  8منط ه 

 درصف ا.به 2498   2692به ترتیب  .8   1م ر میب  م هستنفه این رمم برای منایک 
 

 برحسب متغیر احساس محرومیت و منطقه شهرداری: توزيع پاسخگويان 5جدول 
احساس 

 محروميت

 جمع 11منطقه  11منطقه  8منطقه  5منطقه  1منطقه 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 498 .3 . 1 892 8 891 2 291 1 .69 88 خیلی زیاد

 2896 2.8 81 86 2.91 26 3.96 34 2898 88 3.96 .4 زیاد

 4496 326 4193 43 4898 36 4293 48 4896 836 4.96 66 متو.ط

 2396 882 2498 22 2894 23 2692 21 2296 64 .289 36  م

 . . . . . . . . . . . . خیلی  م

 933 33. 933 31 933 30 933 999 933 330 933 963 جمع

 

 تحلیل چندمتغیره؛ تحلیل مسیر

هدای زیدر    ه ا.ب تا با ا.تفاده از ر ن ت لی  مسدیر، بده .دذال   در این بخش ت ن شف

 پا.خ داده شود:

  نف؟ احسا  امنیب اجتماعی چه می ا  از ت ییرات نابردباری اجتماعی را تبیین می ه8

 آیا بین احسا  آنومی   نابردباری اجتماعی شهر نفا  تهرانی ارتبا   جود دارد؟ ه2

ی اجتماعی شهر نفا  تهراندی ارتبدا    آیا بین احسا  م ر میب نسبی   نابردبار ه3

  جود دارد؟

 ای ت  یک   نابردباری اجتماعی ارتبایی  جود دارد؟ آیا بین مت یرهای زمینه ه4

 ت لی  مسیر در چنف مرحله انجا  شفه ا.ب

در این مرحله با اجرای رگر.یو  چنفگانه، اثرات مست یم  لیده مت یرهدای    مرحله اول:

 .نجیفه شفه ا.به  « ردباری اجتماعیناب»ت  یک بر مت یر  ابسته 
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 : تحلیل واريانس متغیرهای تحقیق6جدول 

 معناداری مقدار F ميانگين  درجه آزادی مجموع مربعات مدل

8 

 ...9. 2296.1 .4832913 6 248.69.18 رگر.یو 

   8129112 486 18.629.66 بامیمانفه

   88814.9.48 412    

های مست   احسا  م ر میب، احسدا  آندومی،   ف ل روق ت لی   اریانس مت یردر ج

هدا نکدا     احسا  امنیب، ت یی ت، درآمف   .ن مورد برر.ی مدرار گررتده ا.دبه یارتده    

در آزمدو  ت لید   اریدانس، اگدر     ا.دبه   ...F .9دهف  ه  .طح معناداری برای آزمو   می

 نندفه  بیندی  ارررتده، پدیش   گفب  ه الیدوی بده  توا   باشف، می 9.6..طح معناداری  متر از 

خوبی برای مت یر نابردباری اجتماعی ا.ب؛ به عبارت دییر مت یرهای مست    اردشدفه در  

هدای منا.دبی بدرای مت یدر نابردبداری اجتمداعی هسدتنفه         نندفه بینیمعادله رگر.یو ، پیش

ت یر  ابسته نابردبداری  همچنین در جف ل زیر اثرات مست یم هریس از مت یرهای مست   بر م

همده مت یرهدای  اردشدفه در معادلده،     شدود،   یور  ه مکاهفه می هما اجتماعی آمفه ا.به 

انفه به همین خایر ضرایب ا.دتانفارد   غیدر    بینی نفاشته ن ش یتسانی در این تبیین   پیش

ع  ه  هبه تفتیس مت یرهای مست   آمفه ا.به ب Beta  م فار  Bا.تانفارد   همچنین م فار 

یدور   بینی دارندفه همدا    دهف  ه در   ،  فا  مت یرها توا  پیش .طح معناداری نی  نکا  می

شود از مجموع شش مت یری  ه  ارد معادلده رگر.دیو  شدفه ا.دب،  تنهدا        ه مکاهفه می

 بینی ت ییرات نابردباری اجتماعی در جامعه مورد مطالعه را نفارده  مت یر درآمف توا  پیش

 : ضرايب رگرسیوني متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نابردباری اجتماعي.جدول 

 بين متغيرهای پيش
 ضرایب استاندارد ضرایب غير استاندارد

 معناداری tمقدار 
B خطای استاندارد Beta 

 ...9. 889146  49144 169432 م فار ثابب

 ...9. 396.8 986. 9.42. 9862. احسا  م ر میب

 9.88. 29668 9883. 9.46. 9886. احسا  آنومی

 ...9. -.69.4 -922. .9.4. -9241. احسا  امنیب
 ...9. -2..69 -926. 9.33. -98.8. ت یی ت

 ...9. 49614 .98. 9.66. 92.8. .ن

 3..9. -893.8 -9.66. 9.41. -9.63. درآمف
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ا  یس مت یر در نی    ابسدته در نظدر   عنو مت یر احسا  امنیب اجتماعی بهمرحله دوم: 

گررته شفه ا.ب؛ بنابراین در این مرحله با اجرای رگر.یو  چنفگانه، اثدرات مسدت یم  لیده    

بدر ا.دا    .نجیفه شفه ا.به « احسا  امنیب اجتماعی»مت یرهای ت  یک بر مت یر  ابسته 

توا  گفب  ده   ین می؛ بنابرابود ...F .9نتای  ت لی   اریانس، .طح معناداری برای آزمو  

 ننفه خوبی بدرای مت یدر احسدا  امنیدب اجتمداعی ا.دب؛ بده        بینی ارررته، پیش الیوی به

هدای منا.دبی    نندفه بیندی عبارت دییر مت یرهای مست    اردشفه در معادله رگر.یو ، پیش

 برای مت یر احسا  امنیب اجتماعی هستنفه

رهدای مسدت   بدر مت یدر  ابسدته      همچنین در جف ل زیر اثرات مسدت یم هریدس از مت ی  

شود، از مجموع پدن  مت یدری    یور  ه مکاهفه می هما  احسا  امنیب اجتماعی آمفه ا.به

بیندی ت ییدرات احسدا  امنیدب       ه  ارد معادله رگر.یو  شفه ا.ب،  مت یر .ن توا  پدیش 

 اجتماعی در جامعه مورد مطالعه را نفارده  

 رگرسیوني متغیرهای مستقل با متغیر وابسته احساس امنیت اجتماعي : ضرايب3جدول 

 بين متغيرهای پيش
 ضرایب استاندارد ضرایب غير استاندارد

 معناداری tمقدار 
B خطای استاندارد Beta 

 ...9. .83926  39161 689886 م فار ثابب

 6..9. 29836 9826. .9.3. 98.8. احسا  م ر میب

 ...9. -49464 -92.6. 9.48. -9814. احسا  آنومی

 ...9. .39.4 9888. .9.3. 982. ت یی ت

 9668. -9462. -.9.2. -.9.6. -9.3. .ن

 ...9. 39664 986. 9.44. 986. درآمف

 بندی نتايج نهايي تحلیل مسیر مرحله سوم: جمع

بدر   یور    اثرات مت یرهای مست   یور  ه از نتای  مراح  مب  مکخص ا.ب، به هما 

( اثدرات  2( اثدرات مسدت یم؛   8توا  به .ه د.ته ت سیم  درد:  مت یر نابردباری اجتماعی را می

صورت مسدت یم بدر نابردبداری     ( اثرات   ؛ بنابراین برخی از مت یرها تنها به3غیرمست یم   

صدورت مسدت یم      صورت غیرمست یم   تعفادی هم بده  انفه برخی نی  بهاجتماعی اثر داشته

 انفه   رت غیرمست یم بر نابردباری اجتماعی اثر داشتهصو هم به
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صدورت مت یدر    از آنجایی  ه در الیوی نظری، تنها مت یر احسدا  امنیدب اجتمداعی بده    

 ا.ط در نظر گررته شفه ا.ب؛ بندابراین همدین مت یدر، تنهدا مت یدری ا.دب  ده ر دط اثدر          

 مست یمی بر نابردباری اجتماعی داشته ا.به  

ای  مرحله ا ل، مت یر درآمف اثر مست یمی بر نابردباری اجتماعی همچنین بر ا.ا  نت

نفاشته   اثر آ  غیرمست یم   از یریک احسا  امنیب اجتماعی بدوده ا.دبه درنهایدب    

اینته مت یرهای احسا  آنومی، احسا  م ر میب، .ن   ت یی ت هم اثر مست یم   

ف ل زیر انواع تأثیرات هریس از هم اثر غیرمست یم بر نابردباری اجتماعی داشتنفه در ج

مت یرهای مست   ت  یک آمفه ا.به بدر ایدن ا.دا  بدا ارد ایش یدس  احدف ان دراف         

درصف  اهش  922.ا.تانفارد در احسا  امنیب اجتماعی، نابردباری اجتماعی به می ا  

  نفه  پیفا می

عندادار    دهف  ه بین احسا  م ر میب   نابردباری اجتماعی ارتبدایی م  نتای  نکا  می

منط ی  جود دارده بدا ارد ایش یدس  احدف ا.دتانفارد در احسدا  م ر میدب، نابردبداری         

ع  ه با ار ایش یس  احف ا.دتانفارد در   یابفه به درصف ار ایش می 9814.اجتماعی به می ا  

 یابفه درصف نابردباری اجتماعی ار ایش می 9863.احسا  آنومی، 

یابدفه در ایدن    ت، نابردباری اجتمداعی  داهش مدی   همچنین با باال ررتن می ا  ت یی 

دهدف  ده بدا ارد ایش یدس  احدف ا.دتانفارد در مید ا  ت یدی ت،           مورد نتای  نکا  می

گونده   یابف؛ امدا در مدورد .دن ایدن     درصف  اهش می 9216.نابردباری اجتماعی به انفازه 

ر .دن، نابردبداری   دهف  ه با ار ایش یس  احف ا.تانفارد در مت ی ها نکا  می نیسب؛ یارته

یابدفه درنهایدب اینتده ارد ایش درآمدف، مید ا         درصف ار ایش می .92.اجتماعی به می ا  

دهفه در این مورد با ارد ایش یدس  احدف ا.دتانفارد در      نابردباری اجتماعی را  اهش می

یابفه در جف ل زیدر   درصف  اهش می 9.28.می ا  درآمف، نابردباری پا.خیویا  به می ا  

هایی، شام  تأثیرات مست یم، غیرمست یم      مت یرهای مست   بر مت یر نابردباری نتای  ن

 اجتماعی آمفه ا.به 
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 : اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نابردباری اجتماعي1جدول 

 متغيرهای تحقيق
 انواع تأثير

 کل غيرمستقيم مستقيم

 -922. ههه -922. حسا  امنیب اجتماعیا
 9814. 9.24. 986. احسا  م ر میب
 9863. .9.4. 9883. احسا  آنومی
 -9216. -9.26. -926. ت یی ت
 .92. 66..9. .98. .ن
 -9.28. 9.36. -9.66. درآمف

 الگوی نهايي تجربي

ین نابردبداری  هدا در تبید   درنهایب اینته ر ابط مت یرهای ت  یک بدا توجده بده ن دش آ     

 اجتماعی در الیوی زیر تر.یم شفه ا.به

 
 گيری نتيجه

یور      با توجه به مت یرهای مست   ت  یک، هفب ررضیه مورد آزمو  مدرار گررتده    به

یور  ه نتای  ت لی  مسیر نکا  داد، بین درآمدف   نابردبداری اجتمداعی رابطده      ا.به هما 

بینی ت ییرات نابردبداری اجتمداعی نداتوا  ا.دب؛      شمعناداری  جود نفارد   این مت یر از پی
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بنابراین ررضیه پژ هش مبنی بر  جود ارتبا  معنادار بین درآمدف   نابردبداری اجتمداعی در    

دهدف  ده بدا ارد ایش درآمدف، مید ا         شوده این امدر نکدا  مدی    بین شهر نفا  تهرانی رد می

 یابفه نابردباری  اهش یا ار ایش نمی

هدای پدژ هش مدفعی بدود  ده بدین احسدا  امنیدب اجتمداعی             یتی دییر از ررضیه

 نابردباری اجتماعی شهر نفا  تهرانی، ارتبا  معناداری  جود دارده

بنابر نتای  ت لی ، مسیر ررضیه ت  یک مبنی بر  جود ارتبا  معنادار بین احسا  امنیدب  

در ایدن مدورد بده    شدوده   اجتماعی   نابردباری اجتماعی در بین شهر نفا  تهرانی تأییف مدی 

عنوا  یتی از نیازهای ا لیه انسا   ا.به احسا  امنیب بهتوجه ل اظ نظری چنف نتته ماب  

های زندفگی اجتمداعی را ت دب     از اهمیب خاصی برخوردار بوده   ممتن ا.ب .ایر جنبه

تأثیر مرار دهفه برای مثال اگر شهر نفا  احسا   ننف  ه امنیدب امتیدادی   یدا اجتمداعی     

هدا بردبداری  متدری     ارتف، این احتمال  ه در برابر آ  از جانب ارراد مهاجر به خطر می ها آ 

هدا ررتدار  نندف،  جدود دارد؛ زیدرا ممتدن ا.دب         ای نابردبارانه بدا آ   گونه داشته باشنف   به

ها، حضور مهداجرا    گونه رتر  ننف  ه م یر بیتاری بسیاری از ایرانی شهر نفا  تهرانی این

 باشفه  

های ت  یک، ررضیه پدژ هش مبندی بدر  جدود ارتبدا  معندادار بدین         نین یبک یارتههمچ

احسا  م ر میب   نابردباری اجتماعی در بین شهر نفا  تهراندی تأییدف شدفه بده ل داظ      

تواندف   آمید  ا لیده مدی    ها   م ایای اجتماعی در بسترهای تبعیض نظری م ر میب از رعالیب

ا.ب از نظر برخورداری از امتانات رراهی   حدک   موجب نابردباری اجتماعی شوده ممتن

  ح وق اجتماعی،    جامعه از .طح ماب  مبولی برخوردار باشف، اما چدو  در م ر میدب   

نسبی، موضوع م ایسه در میا  ا.به این احتمال  جود دارد  ده اردراد خدود را بدا  سدانی      

 ها بیکتر شوده   میب آ ها برخوردارترنف   درنتیجه احسا  م ر  م ایسه  ننف  ه از آ 

شدا  را بدا اردراد     به همین خایر ارراد متعلک به یب ات پایین، زمانی  ه شدرایط زندفگی  

ها نکا    ننفه البته چنانچه یارته  ننف، احسا  م ر میب   ناخر.نفی می تر م ایسه می مرره
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همدا    نی  دارای احسا  م ر میب هستنف   ایدن ناشدی از   8داد، پا.خیویا  منط ه مرره 

 م ایسه با ارراد باالتر از خود ا.به 

ررضیه بعفی مفعی بود بین احسدا  آندومی   نابردبداری اجتمداعی شدهر نفا  تهراندی،       

های پژ هش، این ررضیه نی  تأییف شفه ا.ب؛ یعندی ارتبدا     ارتبا   جود دارده بر ا.ا  یارته

 ا  تهرانی  جود نفاردهمعنادار بین احسا  آنومی   نابردباری اجتماعی در بین شهر نف

توا  گفب با توجه به اینته احسا  آنومی ناشی از شدرایط   همچنین به ل اظ نظری می

مانونی   در    عف  برمراری هنجارها   مواعف   م ررات اجتماعی ا.به ایدن   نظمی، بی بی

های گسدترده   درنتیجده تندوع     نتیجه ماب  توضیح ا.ب؛ زیرا ممتن ا.ب به دلی  مهاجرت

هدایی مکداهفه    ها   در .طح خرد، ناهنجاری ا نا  م  ت شهر تهرا  در برخی از حوزه.

شود   پیفایش نوعی احسا  آنومیس را در پی داشته باشف  ه این امر مید ا  نابردبداری را   

 ت ب تأثیر مرار خواهف داده 

شدفه  ای دییر بر  جود رابطه معنادار بین .دن   نابردبداری اجتمداعی تأ یدف      در ررضیه

ها، ررضیه پژ هش مبنی بر  جود ارتبدا  معندادار بدین مید ا  .دن         ا.به بر ا.ا  یارته

یور    با ار ایش .دن،   شود؛ یعنی به نابردباری اجتماعی در بین شهر نفا  تهرانی تأییف می

تدوا  گفدب، از آنجدایی  ده      یابفه بر ا.ا  این یارته مدی  نابردباری اجتماعی نی  ار ایش می

ر د؛ ررصب برای  اهش مید ا  نابردبداری    نظر جمعیتی  کوری جوا  به شمار می ایرا  از

اجتماعی رراهم ا.ب؛ اما با حر ب جمعیب به .مب پیری   باال ررتن می ا  .دالمنفا ، در  

 تر خواهف شفه    های  اهش نابردباری .خب آینفه امتا  اجرای .یا.ب

 جدود ارتبدا  معندادار بدین مید ا        ها، ررضیه پژ هش مبنی بدر  همچنین بر ا.ا  یارته

ت یی ت   نابردباری اجتماعی در بین شهر نفا  تهرانی تأییدف شدف؛ بندابراین بدا ارد ایش      

شوده از ایدن نظدر نید  ارد ایش چکدمییر       می ا  ت یی ت از نابردباری اجتماعی  ا.ته می

 ا  هدای اخیدر در  کدور، ررصدتی را در جهدب  داهش مید         ردگا  در دهده  تعفاد ت یی 

های در.دب   بدا تتیده بدر      توا  با اجرای .یا.ب نابردباری رراهم  رده ا.به درنتیجه می

  ردگا ، از .طح نابردباری اجتماعی  ا.به جمعیب  ثیر ت یی 
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 پيشنهادهای کاربردی  

بده نظدر    کاهش شکاف طبقاتي و جلوگیری از تقويت احسااس محرومیات نسابي:   

احسا  م ر میب نسبی   نابردباری اجتماعی بهتر ا.ب ر.ف با توجه به ارتبا  معنادار  می

گیرنفه همه ت ن خود را برای  اهش شدتاف یب داتی   جلدوگیری از      ه نهادهای تیمیم

 ه در یب ات پایین اجتماعی به  ار گیرنفهژ یرشف احسا  م ر میب نسبی به 

 امعاه: نظمي و ايجاد شاراي  آنومیاک در ج   ارتقای نظم اجتماعي و جلوگیری از بي

ها  ای  ه در اینجا مفنظر ا.ب، این ا.ب  ه ارراد بفاننف  ه نابردباری اجتماعی برای آ  نتته

عندوا    ها هر ل ظه احسا   نندف  ده نهادهدای انتظدامی   مضدایی بده       ه ینه دارد؛ یعنی آ 

گونده ررتدار نابردبارانده     متولیا  برمراری نظم   اجرای مواعدف   م دررات در جامعده، هدیچ    

 تابنفه    فا  در برابر یتفییر را برنمیشهر ن

یتی از راهتارهای ار ایش بردباری اجتماعی، اجدرای    ارتقای سطح اعتماد بین فردی:

هایی جهب ت ویب اعتماد بین رردی ا.به البته ت ویب اعتمداد در ایدن .دطح بدف        برنامه

.ط نهادهای مسدئول  ار ایش اعتماد عمومی   نهادی ممتن نیسب؛ بنابراین بایف امفاماتی تو

جهب ار ایش .طح اعتماد اجتماعی صورت گیرده اعتماد همچو  .یمانی ا.دب  ده اردراد    

 نف  ه بف   شس  داهش   جامعه را به مثابه آجرهای .اختما  جامعه به همفییر متی  می

 نابردباری اجتماعی را در پی خواهف داشبه

هدر ررتدار   مدنش دییدری     ررهنگ مفارا   بردباری بدیش از   سازی: آموزش و فرهنگ

ای   یژه از .طو  پایین ا.به ا ل اینته در شهری ماننف تهرا  بایف زمینه نیازمنف آموزن، به

آموزا  از اموا    مذاهب مختلف در مفار   در  ندار یتدفییر    برای حضور  ود ا    دانش

رده  گیری مفار  یتف.ب از نظر مدومی   ررهنیدی جلدوگیری  د     رراهم شوده بایف از شت 

هدا  ارد تعامد  شدونف؛      هدای متفدا ت را ببینندف   بدا آ      آموزا    دانکجویا  بایف آد  دانش

هدا، با رهدا، مومیدب   ههه متفدا ت،      بنابراین الز  ا.ب پس از حضدور اردرادی بدا ررهندگ    

 های الز  در زمینه داشتن بردباری در برابر ارراد متفا ت از ما داده شوده آموزن
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 مآخذو منابع فهرست

 فارسي منابع الف.

  ،(، تأملی بر مبانی   ررهنگ متتب  پنها ، ریلنامه .یا.دب خدارجی، .دال    8316اهلل ) ینبابراهیمی

 ه8316، تابستا  2بیسب   یتم، شماره 

     ( گونده 83.8احمفی، یع وب؛ م مدفزاده، حسدین   مجیدفی، ابدوبتر  ،)     شنا.دی ررهندگ .یا.دی

شنا.ی  اربردی، .ال بیسدب   ررهنیی، جامعه - یرهای اجتماعیدانکجویا  ا.تا   رد.تا  بر پایه مت

 ه83.8  نهم، شماره ا ل، بهار 

 ( ن ف ررهنگ امنیب ملی با تأم  در آثار باری بوزا    متتدب  پنهداگ، مطالعدات    83.4آدمی، علی ،)

 ه.8-.3 صص ،83.4، پایی    زمستا  6، شماره 3ت ول در علو  انسانی، د ره 

 (، احسا  امنیب اجتماعی جوانا    عوامد  مدرتبط بدا آ ،    ..83  .لیمی، آمینه )رایمه، حسین  بنی

 ه..83شنا.ی، .ال .و ، شماره د ازدهم، پایی   مطالعات جامعه

 ( تبیین جامعه83.2بهکتی، .یف صمف   ر.تیار، یا.ر ،)   شناختی مفارای اجتماعی   ابعاد آ  در بدین

 ه8-36، صص 2، شماره 4، د ره 83.2تا  اموا  ایرانی، مسال  اجتماعی ایرا ، زمس

 ( ت ول در مفهو  امنیب .831بوزا ، باری  ،)ی، ترجمده  المللد  نیب  امنیب  المل  نیب: جامعه المل  نیب

 ه4   3، شماره .831 ابس خبیری، ررهنگ انفیکه، .ال ا ل، پایی    زمستا  

 ( برر.ی   .نجش  ضعیب مفارای اجتمداعی 8311تر ارانی، مجتبی ،)   ، ی شنا.د  جامعده در لر.دتا

 ه3مسال  اجتماعی ایرا ، .ال ا ل، شماره 

 ( مطالعه ..83جهانییری، جهانییر   اررا.یابی، حسین ،)ی شهر شیراز در زمینه عوامد     ها خانواده

 ی  اربردی، .ال بیسب   د  ، شماره پیاپی، شماره .و هشنا. جامعهپیامفهای مفارا، مجله 

 (، مجلده مدفیریب ررهنیدی،    83.4ثابب، میطفی   شب ارر زا ، ص ری ) نثار، مجیف؛ ریض حسینی

 .ال نهم، شماره بیسب   نهمه

 (، آنومی یا آشفتیی اجتماعی، چاپ ا ل، تهرا ، .ر نه8381پور، ررامرز ) رریع 

 (، برر.دی رابطده مید ا     8313زاده، .یف حسین؛ شریعتی م ینانی، .دارا   صدابری، .دیر   )    .راج

 ه4اع آ  با مفارای اجتماعی، مجله علو  اجتماعی دانکیاه ررد .ی مکهف، شماره ی   انودار نید

 (، برر.ی رابطه بین .رمایه اجتمداعی بدا   8311پور، م مود؛ آزادارمتی، ت ی   عستری، علی ) شارع

ی تهدرا    ع مده یبایبدایی، مجلده     ها دانکیاهی علو  اجتماعی ها دانکتفهمفارا در بین دانکجویا  

 ه64-1.، صص 8شماره ی ایرا ، د ره دهم، نا.ش جامعه

 ( دنجش راب 83.4شهریاری، ابول ا.م؛ خلیلی، م سن   ا بری، حسین. ،) ه .درمایه اجتمداعی بدا    طد

نمونه پژ هکی دانکجویا  دانکیاه ررد .ی مکهف(، مطالعات   ت  ی ات اجتمداعی  ) یمذهبتساه  

 ه8-38صص ، 8، شماره 4در ایرا ، د ره 
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  ،(، ن ش اخ ق اجتماعی بر امنیب اجتماعی   83.6   ریمی خوزانی، علی ) رضا فی.صال ی امیری

 ه 8عمومی، ریلنامه اخ ق در علو  ررتاری، .ال یازدهم، شماره 

 شنا.دی مدفارا   .دنجش آ  در میدا  دانکدجویا        (، گونه8311پور، م مود ) عسیری، علی   شارع

  ع مه یبایبایی، ریلنامه ت  ی ات ررهنیدی، د ره   ی تهرا ها دانکیاهی علو  اجتماعی ها دانکتفه

 ه8-34، صص 8311، زمستا  1د  ، شماره 

 ریلنامه «های م ر میب اجتماعی شنا.ایی مذلّفه»(، 8314)الفین، م مفبامر  غفاری، غ مرضا   تاج ،

 ه66 – 33، صص 88پژ هکی رراه اجتماعی، .ال چهار ، شماره  -علمی 

 شدناختی تدأثیر    (، برر.دی جامعده  83.6پور، م مود   ردرزا ، ندازنین )   ر؛ شارعاص  ریر زجالیا ، علی

.رمایه ررهنیی بر ارتبایات بین رردی با تأ یف بر مفارای اجتماعی، مطالعات ررهنگ ارتبایات، پایی  

 ه8-38صص ، 36، شماره 88، د ره 83.6

 ی اجتمداعی یدا راصدله اجتمداعی     دیندفاری: مدفارا    (،83.6.دادات ) نژاد، مریم   ا برنیا، الهه  ماضی

بهدار ،   : مطالعات   ت  ی ات اجتماعی در ایدرا )پیمایکی در میا  مسلمانا    مسی یا  شهر تهرا (، 

 ه28-.4 ، صص8، شماره 6، د ره 83.6

 ( نفالیسم، تهرا ، نکر آ ه8313م سنی تبری ی، علیرضا  ،) 

 ( برر.ی رابطده بدین .درمایه ررهنیدی     8318نادعلی، مریم ،)    نامده د ره     بردبداری اجتمداعی، پایدا

  ارشنا.ی ارشف، دانکیاه اصفها ه

 (  برر.ی احسدا   83.3ه ارجریبی، جعفر؛  کوری چرمی، میطفی؛ رار می، الها    مت ف ، ع ی ،)

رید ی ررداه   تو.دعه     امنیب اجتماعی   عوام  مذثر بر آ  )مطالعه موردی تهدرا (، ریدلنامه برنامده   

 ه3.پایی   ،.2اجتماعی، شماره 
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