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 چکيده
 عناصراز  یجامعو تیو امن (متفاوت هایگونهبا ) یمحل یاجتماع هایشبکه و انسان یازهایاز ن یجمع یزندگ
 تیامنتوان گفت یم .ابدییمتحقق  هاافراد و گروه یتوانمندسازو استعدادها رشد ، تیامن هسای در .استبقاء جامعه 

 ریت ث   یوج امع  تی  ب ر امن  یمحل   یاجتماع هایمانند: شبکه یمهم اریعوامل بس .است تیاز ابعاد امن یکی یجامعو

 .دباشمی یهدف اصل ریتث  نیا یبررس ،ارندگذ
 ین  ییتب -یسؤاالت عل   ،یشیمایو پ همبستگی – یفیتوص ک؛یتکن ،کمی ها؛داده تیاهم ،یازنظر هدف؛ کاربرد پژوهش

انج ا    یو رس م  یررس م یغ آزم ون شیپ   ،یو اعتبار صور یگردآور برداریشیبا ف اتادبی و پرسشنامه ابزار با هاداده .است

 یرگی  مون ه نب ا رو    ،یحتم ا  ا یرگی  نمون ه  قی  حجم نمون ه از رر  نفر 390نفر جامعه آماری، تعداد  8،154،000از  .شد
ازه س  ی روائ یرسبر یبرا .گشت نییساده با کوکران و جدول مورگان تع یاتفاق یرگیانتخاب، در چند مرحله نمونه ،مختلط

الز   یئای  پا ه ا هی  کرونب ا  گو  یبراساس آ فا .داشت یکل یاستفاده شد و پرسشنامه روائ یعامل لیپرسشنامه، از آزمون تحل
 ه ای ادهدو  گریکدیر ب( یجامعو تیبده بستان و امن ت،یانواع حما ،یمحل یاجتماع های)شبکه رهایبیان ا ر متغ یبرا .داشتند

 ه ای ش بکه  ریمتغ جهینت در .شد هو استفاد لیتحل ،یفیو توص یآمار استنبار از اس.اس.پی.اس افزارمرتبط با پرسشنامه، از نر 
 یط ه دارد و    راب یج امعو  تی  با امن تیحما ت،یبا انواع حما یمحل یاجتماع هایشبکه ،یجامعو تیبا امن یمحل یاجتماع
 ه ای کهرتب ا  در ش ب  ابا گس تر    بنابراینرابطه ندارد؛  یجامعو تیبا بده بستان، بده بستان با امن یمحل یاجتماع هایشبکه
 تی  امن ،(ی، م ا ی و ارعع اتی  مص احبتی و مش ورتی، ع ارفی، ا دمات    ) تی  و ارائه انواع حما ی، تقویت آنمحل یتماعاج

 .ابدییارتقاء م ی )در ابعاد چهارگانه جانی، شغلی، عارفی و ااعقی(جامعو

  تیامنو بده بستان  ،تيانواع حما ،یجامعو تیامن ،يمحل ياجتماع هایشبکه ها:کليدواژه

                                        
ه ای  ش بکه  یربررس ی ت ث   » ب ا عن وان  تهران ش مال   -دانشگاه آزاد اسعمیکارشناسی ارشد  نامهمقا ه برگرفته از پایان .1

 .است «اجتماعی محلی بر امنیت جامعوی در شهر تهران

 kurosh1400@gmail.com، صندوق ا کترونیکی: (نویسنده مسئول)و  یشناسکارشناس ارشد جامعه .2

 .هران شمالگروه علو  اجتماعی دانشگاه آزاد ت یعلمئتیعضو هدانشیار و  .3

 .گروه علو  اجتماعی دانشگاه آزاد تهران شمال یعلمئتیعضو هاستادیار تما  وقت و  .4

https://dorl.net/dor/20.1001.1.33292538.1401.12.44.1.2
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 مقدمه و بيان مسئله
ن دگی اجتم اعی ک ه    های زیکی از جلوه .باشدیکی از نیازهای انسان زندگی جمعی می

های اجتم اعی  ها و شبکهای با انحرافات کم است، گروهبسترساز مناسبی برای ایجاد جامعه

امنی ت، ف راهم آوردن    نیت ثم د یل رفع نیازهای او یه ا ود نظی ر   های او یه بهانسان .هستند

ارائ ه  ه ا منب ع مه م    این شبکه .های اجتماعی نداشتنداسباب زندگی، گریزی از ایجاد شبکه

؛ ازجمل ه بهب ود و دوا  زن دگی جمع ی عناص ری      .(5: 1399)امی ری؛  ها هس تند  انواع حمایت

 .ای )جامعوی( داردهای اجتماعی محلی و امنیت جامعهشبکه

توان به هر مجموعه یا سیستم درون پیوندی نسبت داد ک ه ه دف آن   واژه شبکه را می»

و یا چن د نظ ا  در مح دوده مک ان و زم ان      به اشتراک گذاشتن یک قابلیت یا توانائی بین د

مک ان   هی  ب ر پا ه ای اجتم اعی محل ی س ااتاری اجتم اعی      شبکه .(23: 1392میرزائی، )« است

ه ای انس انی جه ت تعام ل در     ه ای انس انی ی ا س ازمان    جغرافیایی هستند که افراد، گ روه 

ه ای  ترین ش بکه ساده .اندهای از پیش تعیین شده میان اود ایجاد کردهموضوعات و مقو ه

 .توان اانواده، بستگان و همسایگان نا  برداجتماعی را می

 اجتم اعی  امنی ت » .باش د امنیت یکی از بسترسازهای بقا و بهبود جامع ه و اجتم اع م ی   

 نظ م  جوام ع،  سطح در پدیده این زیرا است؛ انسانی جوامع اساسی نیازهای از یکی همواره

 امنی ت  .(1396 فرق انی،  )افش انی و « اس ت  آن ک ارکرد  نیرت  مه م  ک ه  آوردم ی  وجودبه را بقا و

شود و عوامل بسیاری مانن د  شده یا امنیت جامعوی یکی از ابعاد امنیت شمرده می اجتماعی

ب ر آن   ...اعتم اد و  بس تان،  بدههای اجتماعی محلی، انواع حمایت، دسترسی به منابع، شبکه

های اجتم اعی محل ی تحقیق ات فراوان ی     کهراجع به امنیت جامعوی و شب .گذارندمی ریتث 

های اجتماعی محلی بر امنی ت  شبکه ریتث »انجا  شده، و ی یکی از زوایای مغفول چگونگی 

 .باشدعنوان یک مسئله یا هدف میبه« جامعوی

جل   توج ه ب ه نق ا       (1های اجتماعی در امنیت جامعوی باع    توجه به تث یر شبکه

امنی ت ج امعوی و در پ ی آن ق وا  و دوا  جامع ه و تقوی ت       کانونی و عناصر ا رگذار ب ر  

افزایش امنیت جامعوی و گامی در جهت افزایش ا ربخشی  (2ها و هنجارهای جامعه ارز 
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ایج اد ن وعی    -4های افزایش آرامش روانی و اجتم اعی  شناات راه (3در امنیت جامعوی 

ریزی، درم ان  آید که برنامهمیوجود  های اجتماعی بهنگر  ویژه به برای مسائل و بحران

 .یا پیشگیری را به همراه اواهد آورد

  غفل ت از نق ا   -1های اجتماعی در امنی ت ج امعوی باع      عد  توجه به تث یر شبکه

ها  ی، تضعیف و فروپاشی جامعه و تضعیف ارزجامعو تیامنکانونی و عناصر ا رگذار بر 

 -3ص در ا ربخشی در امنیت ج امعوی  اهش امنیت جامعوی و نقک -2و هنجارهای جامعه 

ی ژه ب ه برا ی    وفق دان نگ ر     -4های افزایش آرامش روانی و اجتم اعی  پنهان ماندن راه

ه ای  دیبا پردااتن به ای ن موض وع توانمن     .آیدوجود می های اجتماعی بهمسائل و بحران

وس عه  دد و تگ ر یک اجتماع کشف و با فعل ش ده و آن اجتم اع پوی اتر م ی     پنهان یا با قوه

حل است؛ بنابراین با پردااتن معروف است؛ شناسایی یک مشکل نیمی از راه .اواهد یافت

ب ه   نوعی نگر  وی ژه  (های اجتماعی محلی در امنیت جامعویتث یر شبکه) به این موضوع

شگیری ی ا  ریزی، پیآید که در پی آن برنامهوجود می های اجتماعی بهبرای مسائل و بحران

را ی  بهمینطور با نپردااتن ب ه ای ن موض وع مشخص ا  از      .را به همراه اواهد آورددرمان 

 ه ای ها و معضعت اجتم اعی غفل ت ورزی ده و برنام ه    های مشکعت، مسائل، بحرانریشه

مس ائل   های زندگی اجتماعی نیمه تما  مانده بر مشکعت وتوسعه و پیشرفت یا سایر جنبه

 .ها افزوده اواهد شدو دامنه آن

: امنیت یکی از نیازهای ض روری زن دگی ف ردی، گروه ی و اجتم اعی و از      مسئلهبیان 

ص ورت عنص    ری   غریزه کس  و حفظ امنی ت آدم ی ب ه   » . واز  بقای ابنای بش  ر است

ریش ه در   1امنیت وجودی یا اعتماد وجودی .نااودآگاه حتی در کودکان نوپا نیز وجود دارد

ه ای بنی ادین پاس      ارد، روابط ی ک ه ب ه نی از ی ا اواس ته      روابط ام ن یا اعتم اد آف رین د  

های فراوانی در اص و  امنی ت انج ا     مطا عات و پژوهش .(244: 1390، 2مک سوئینی)«.گویندمی

رغم انجا  مطا عات فراوان گستردگی و مبهم بودن آن باع  گردیده تا به»د یل  شده و ی به

                                        
1. Existential Trust 

2. Mc Sweeney 
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ه ای  اما با توجه به ت ع  ( 69-96: 1391و همکاران، ات)بی .«ای پیچیده معرفی گرددعنوان سازهبه

مان دگی تفک ر   دالیل عق  1هایی است که بوزانانجا  شده حوزه امنیت پژوهی دچار کاستی

 -3غفل ت از آن،   -2پیچی دگی ای ن مفه و ،     -1کن د:  امنیت را پنج مورد ذک ر م ی   درباره

ها تعمد دو ت -5ت راهبردی بر آن، تمرکز مطا عا -4نیافتگی امنیت، ماندگی و توسعهعق 

 .(18: 1390بوزان، )در باقی گذاشتن ابها  این مفهو  جهت نیل به اهداف اود 

افت ه  تر شدن و گستر  جوامع و اجتماعات انسانی، نیازها گس تر  و تن وع ی  با پیچیده

ه تباشد گش  تنوع نیازها باع  گستر  کیفیت زندگی که شامل تهدیدات و امنیت می .است

ب رای   ه ا انس ان  .امنیت، امنیت اجتماعی مطرح اواهد ش د  بنابراین با گستر  دامنه است؛

اق ع  برند و  ی بعض ی مو  ها و زندگی جمعی پناه میکس  امنیت یا احساس امنیت به گروه

 .شوندها و اجتماعات باع  ناامنی میهمان گروه

جع به را .باشداعی محلی میهای اجتمشبکه یکی از عناصر تث یرگذار بر امنیت جامعوی

ه های اجتماعی محلی تحقیقات فراوانی انج ا  ش ده و  ی راج ع ب      امنیت جامعوی و شبکه

ی پنه ان  بن ابراین زوای ا   رابطه این دو مقو ه با یکدیگر تاکنون پژوهشی انجا  نشده اس ت؛ 

غف ول  میک ی از ای ن زوای ای     .بسیاری نیز وجود دارد که تاکنون به آن پردااته نشده است

 .باشدمی «های اجتماعی محلی بر امنیت جامعویتث یر شبکه»چگونگی 

های اجتماعی ا گوهای ارتباری میان افراد است که در آن کنشگران در تعام ل ب ا   شبکه»

آنچ ه ک ه آدمی ان را ب ه یک دیگر       .نمایندیکدیگر بوده و بقای اود و جامعه را پیگیری می

همزیستی در ی ک   .(576: 1384، 2ریتزر)« ها استترک میان آنهای افکار مشدهد، رشتهپیوند می

ه ای اجتم اعی   ت وان تح ت عن وان ش بکه    باشد که میهای مشترک، میمحل از دیگر رشته

 حس اب ب ه توان رفع انواع نیازها را از کارکردهای این نوع ش بکه  می .محلی به آن پرداات

 .آورد

                                        
1. Barry Buzan 

2. Ritzer 
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ک ه   ه ای اجتم اعی محل ی   از جمله شبکه .عوامل بسیاری بر امنیت جامعوی تث یر دارد 

 .نوشتار حاضر درصدد بررسی این تث یر است

 و کارکرده ای فراوان ی   راتیتث های اجتماعی گروهاهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: 

ب ه د ی ل    باش د ک ه  های اجتماعی محلی م ی ها؛ شبکهیکی از انواع این گروه .بر افراد دارند

 .یابدمی ین کارکرد تقویت شده و نیاز به پردااتن آن اهمیتنزدیکی فیزیکی و جغرافیایی ا

از دیگر سو امنیت جامعوی بستری برای زن دگی راح ت و ک اهش اس ترس ب رای جامع ه       

 .نمایدآورد که اهمیت آن را دو چندان میفراهم می

 .پردازن د کنشگران با امنیت به فراغ بال و آسودگی اارر رسیده و به زن دگی ا ود م ی   

امنیت سخت وجه سلبی و نیل ب ه آن   .ن به امنیت در دو گروه سخت و نر  پردااتتوامی

با ابزار و قدرت نظامی، و ی در امنیت نر  تع  برای اس تفاده از ابزاره ایی غی ر از زور و    

ه ای  با پردااتن به ای ن موض وع توانمن دی    .قدرت نظامی و امنیت جامعوی ذیل آن است

گردد و توس عه اواه د   کشف و با فعل شده و اجتماع پویاتر می یک اجتماع پنهان یا با قوه

کاره ایی در  یافت بنابراین ضروری است جهت پایش آ ار آن بر منافع مل ی کاوی ده ت ا راه   

یی مش کل  شناس ا دانید؛ نیک می .اقدا  شود سازی آنئیسطح ملی رراحی و نسبت به اجرا

های اجتم اعی محل ی   شبکه ریتث این موضوع )است، بنابراین با پردااتن به  حلراهنیمی از 

آید که وجود میهای اجتماعی بهدر امنیت جامعوی( نگرشی ویژه به برای مسائل و بحران

با نپ ردااتن ب ه    .همراه اواهد بودریزی، پیشگیری یا درمان ، برنامه1در پی آن برآورد امنیتی

و معض عت اجتم اعی پنه ان و    ه ا  های مشکعت، مسائل، بح ران این موضوع برای ریشه

های زندگی اجتماعی نیمه تما  مان ده، مش کعت   های توسعه و پیشرفت یا سایر جنبهبرنامه

ای ن پ ژوهش تعش ی اس ت در جه ت توس عه،        .ها افزون اواهد ش د و مسائل و دامنه آن

                                        
1. Security Assessment ( در تعری  ف پیلزب  ریPillsbury« )بین  ی رقاب  ت دو   ت  ای اس  ت ب  ه پ  یش اش  اره

ه ای ر رف   ه ا و برت ری  ه ای دش من در مقایس ه ب ا ق وت     پ ذیری ها و آس ی  مل شناسایی ضعفیا دو متحد که شا

نم ایی ک ه س ب  غفل ت     نم ائی و کوچ ک  (. در ب رآورد نبای د گرفت ار ب زر     279؛ 1392)پورس عید،  « شوددیگر می

 کند.( نمود پیدا میStrategic Negligenceگردد، شویم. اهمیت برآورد در غفلت راهبردی )می
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 توان از این منظ ر گستر  و غنای ادبیات امنیت جامعوی و از فواید نظری این پژوهش می

 .به موضوع نگریست

 

 مباني نظری .1
 پیشینه تحقیق

ه ا ب ه آن   ک ه تع دادی از پ ژوهش    رگذارن د یتث عوامل بسیاری ب ر امنی ت اجتم اعی    

م، رواب ط، هوی ت و کنت رل    مشارکت، نظ-اند نظی ر: عوامل اجتماعی مرتبط با آنپردااته

 .(1390فارمه و سلیمی، بنی)-اجتماعی

 تبیین پی در اجتماعی، امنیت تحقیقات اهم بررسی با یلفراتحل یک در همکاران و بیات

 ج ر ،  کنن ده  تبی ین  رویکرده ا   ب ین  از نت ایج،  رب ق  .استها آن برجسته مسائل و رو 

 امنی ت،  احساس برمؤ ر  متغیرها  بین از اما دارد، را استفاده بیشترین یریپذ یآس رویکرد

 احس اس  و رس انه  عملک رد  ز ج ر ، ا میرمس تق یغ تجرب ه  محیطى، رراحى مانند متغیرهایى

 اجتم اعى  امنی ت  احس اس  ب ا  معنادار  رابطه رفته بکار تحقیقات تما  در نسبى محرومیت

کمیت و کیفیت روابط )شبکه اجتماعی( زنان در دو محل ه گیش ا    مرادی .(69-96: 1391) دارد

ز اعضای شبکه و ها، میزان رضایت فرد اربق یافته .(10: 1391)است  کرده بررسی آبادیو ناز

در مقاب ل می زان    .باش د آباد بیشتر از زنان گیشا م ی صمیمیت میان اعضای شبکه زنان نازی

 .باشدآباد میهای برآمده از شبکه زنان گیشا بیشتر از زنان نازیحمایت

محله تهران واقع در  10باستانی سرمایه اجتماعی شبکه را با رویکرد شبکه اجتماعی در 

بر این اس اس، رواب ط شخص ی در     .(55-74: 1387)است داری مطا عه نموده شهر 2-6منارق 

 .میان ساکنان محعت مورد بررسی، غیر محلی شده است

سفیری و همکاران ععوه بر بررسی رابطة اندازة ش بکه و فراوان ی تم اس ب ا حمای ت      

و  های اجتم اعی غیررس می  اجتماعی و رضایت شغلی زنان به بررسی رابطة حمایت شبکه

بنابراین میزان رضایت شغلی زنان در حد باال و میزان  ؛پردازدشغلی زنان متثهل می تیرضا

کرم ی و   .(253-274: 1392)ی غیررس می در ح د متوس ط اس ت     هااز شبکهحمایت دریافتی 



45                                                    1401، تابستان 44فصلنامة علمی امنیت ملی، سال دوازدهم، شمارة  

 

از های اساسی م ؤ ر ب ر اف زایش امنی ت اجتم اعی      همکاران پژوهشی باهدف بررسی مؤ فه

نت ایج پژوه  ش حاکیس ت ک ه      .(49-68: 1394)ان د  نی ت انج ا  داده  امنخبگان حوزه  دگاهید

های اساسی مؤ ر بر افزایش امنی ت اجتم اعی را ب ه س ه حیط ه      نخبگان حوزه امنیت، مؤ فه

ه ای  وارهحوزه فردی عواملی نظیر ررح -1در  .فردی، اجتماعی و حاکمیتی محدود نمودند

     همبس تگی اجتم اعی، پایگ اه اجتم اعی     حوزه اجتماعی؛ -2 ...شخصی، نیاز به امنیت و 

ازجمله  ...حوزه دستگاه حاکمیت؛ مهاجرت، نظا  آموز  و پرور  و  -3و  ...اقتصادی و 

 .همان()شوند موارد مؤ ر بر افزایش امنیت اجتماعی جامعه محسوب می

ه ای  کهای و مفاهیم مرتبط آن ب ر ش ب  های توسعهاز نظر دهقان و همکاران، فضا، پروژه

نی و پ ژوهش قرب ا   .(1395کاهشی یا افزایشی دارن د )  جتماعی به فرااور شرایط، تث یراتا

ه  ای اجتم اعی و اعتم  اد را از  همک اران ب ا ه  دف تحلی ل س رمایه اجتم  اعی )ک ه ش بکه      

تان نفعان محلی روستایی در شهرسهای ذیدانند( درون گروهی از شبکههای آن میشااص

ب ا   )ا گوی ایرانی مشارکت و توانمندسازی جوامع مل ی  محعت، قبل و پس از اجرای ررح

پ  س از اج  رای ر  رح توانمندس  ازی  .( اس  تS.N.C.E.I.Pه  ای اجتم  اعی رویک  رد ش  بکه

 .(2016اجتماعی در حد مطلوبی حاصل شده بود، یعنی سرمایه اجتماعی افزایش یافت )

مق ا  معظ م   های آن از منظ ر  سازی امنیت جامعوی و شااصشایگان تع  برای بومی

 اب ر لل م،  رهبری را دارد؛ بنابراین آرامش روانی، احساس امنیت، داشتن ملجاء مطمئن در بر

ی و محیط امن برای فعا یت، عدا ت اجتماعی، حفظ هویت، امکان عب ادت پروردگ ار، آزاد  

 .(113-140: 1392)گانه امنیت اجتماعی است های نههمزیستی اقوا  مختلف شااص

گرای ی  آموز  و پرور  چند قومیتی بر امنیت جامعوی، هویت و مل ی  1به نظر سوئیمعر

ه ای  مه اجرت و گ روه   2کل وس و ایعی ت   .(182-161: 2013)در بوسنی و هرزگوین تث یر دارد 

متق ابع    .(137-155: 2014)دانن د  م ی  هویت محور بر امنیت جامعوی آفریقای جنوبی تث یرگ ذار 

                                        
1. Swimelar 

2. Klotz& Ilgit 
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ربرد مفاهیم سنتی امنی ت ج امعوی در دوره پس ا جن       امنیت جامعوی بر امنیت ملی و کا

 .(228-241: 1،2010)صا حسرد تث یرگذار است 

ط های داالی امنیت جامعوی با امنیت عمومی البندی حاکیست؛ در اکثر پژوهشجمع

ن ت وا های امنیت جامعوی اارجی نیز، هویت و مهاجرت است ا بته میشده، محور پژوهش

 .هویت قرار دارد گفت مهاجرت تحت تث یر

 

 شبکه اجتماعي  

 نظريه کنش   -سیستم اجتماعي   

ه ایش مش خص   از نظر پارسونز، سیستم عبارتست از؛ نوعی واحد پیچیده که مح دوده »

از نظ ر   .(357: 1392؛ 2دیلینی)«افتداند و در آن اتفاقاتی میشده و اجزای آن با یکدیگر در ارتبا 

نح وی متناس     های کنش است، بهدهی مؤ فهسازمان ای ازیک سیستم اجتماعی شیوه»وی 

 .با فرایندهای مستمر یا منظم تغییر در ا گوهای تع املی جم ع کثی ری از کنش گران ف ردی     

پارسونز بر مبنای نقشی که برای کنشگر قائل شده سه واح د متم ایز در سیس تم اجتم اعی     

نق ش   -2 .ش متقابل اس ت ترین واحد فرایند کنکنش؛ اساسی -1 .(358هم ان:  )«مشخص کرد

ها ای از منز تکنشگر که متشکل از مجموعه -3 .منز تی؛ این واحد باالتر از کنش قرار دارد

 .(359)اقتباس از همان: و نقش است 

 

 کنش اجتماعي وبر

ریخی، های متقابل اود با یکدیگر، درون بافت مش خص ت ا  افراد در ارتبا »از نظر وبر 

عن ادار و  منظور وبر از ک نش، رفت ار م   .بخشندهنی یا اعتباری میهای اود معنایی ذبه کنش

چنانچ ه   .یغیراجتم اع  -2جتم اعی  ا -1ک نش دو ن وع اس ت:     .(204)هم ان:  « هدفمند است

 .نامندرفتاری متوجه دیگران باشد، کنش اجتماعی می

                                        
1. Saleh 

2. Delaney 
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 هنظريه مبادل -گرايينظريه اقتصاد و فايده  

ه ترین س ود ب رای بیش ترین تع داد بای د س ر وح      گرای ی اص ل بیش    بنابر نظریه فای ده » 

یگ ران  داز نظ ر زیم ل انگی زه اف راد از ایج اد ارتب ا  ب ا         .(392همان: )«ها باشدگیریتصمیم

ی د ن وعی   ، با...ش ان  های متقابلکنش ...دستیابی به اهداف و ارضای نیازهای فردی است؛ »

ز اف راد  اها متشکل اس ت  ماعی انساندر مجموع، جهان اجت» .(392همان: )«مباد ه به شمار آید

 .(394همان: )«پردازندها میها و تنبیهمتعامل که به مباد ه پادا 

ج ای مشخص ات و   ب ه نظ ر ترن ر، ک انون توج ه امرس ون ب ه        ؛1نظريه مبادله امرسوون 

 .(605: 1394، 2)اقتب اس از ترن ر  ش کل رواب ط می ان کنش گران ب ود       ...های اود کنشگران ویژگی

ای وجود داشته باشد، به این معنی است که کنشگران بر این باور بود که اگر رابطه امرسون»

 .(605همان: )«اند منابع ارزشمندی را مباد ه کنندمایل

 

 شبکه

مفهو  گروه به استحکا  مرزی یک دس ته اجتم اعی اش اره دارد،    » 3به نظر مری داگعس

عی در درون آن جمع یا گروه مربو  آنکه شبکه به سطح سلسله مرات  و تفاوت اجتماحال

دهن د و  ها ریخت اجتماعی جدید جوامع ما را تشکیل میشبکه» .(138؛ 1387، 4اسمیت)«شودمی

ای تغییرات چشمگیری در عملیات و نتایج فرایندهای تو ی د، تجرب ه،   گستر  منطق شبکه

ش بکه در براب ر   غیبت یا حضور در شبکه و پوی ایی ه ر    ... .کندقدرت و فرهن  ایجاد می

ای که ب ه ای ن ترتی      ها، منابع حیاتی سلطه و تغییر در جامعه ما هستند: جامعهدیگر شبکه

ای نامید که ویژگی آن برتری ریخت اجتماعی بر کنش درستی جامعه شبکهتوان آن را بهمی

 .(543: 1385، 5کاستلز)«اجتماعی است

 

                                        
1. Emerson 

2. Turner 

3. Mery Douglas 

4. Smith 

5. Castells 
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 های اجتماعيشبکه

ترک ه ای دارای س لیقه ی ا من افع مش      ز افراد یا س ازمان های اجتماعی، گروهی اشبکه»

 .ین د گوهر عضو را یک ب ازیگر م ی   .آیندهستند که برای دستیابی به اهداف ااصی گرد می

ل ه  از جم .های اجتماعی وجود روابط و تعامعت پیچیده بین ب ازیگران اس ت  ویژگی شبکه

 .دباش  سیاسی می -های اجتماعیههای اجتماعی روابط فردی، انگیزدالیل عمده ایجاد شبکه

 هاتا ملت از اانواده گرفته .شوندهای اجتماعی در بسیاری از سطوح به کار گرفته میشبکه

حل مسائل، اداره کردن تشکیعت و میزان موفقیت افراد در رسیدن نقش مهمی در تعیین راه

 ه ای ی اش اره تماعی را برااج با غ بر یک قرن است که مرد ، شبکه .کندبه اهدافشان ایفا می

ه ا از  سهای اجتماعی در تمامی مقیاضمنی به مجموعه روابط پیچیده میان افراد در سیستم

یک ی از   .(15: 1393)میرزائ ی،  « دهندا مللی مورد استفاده قرار میروابط بین فردی گرفته تا بین

 .تن کنش گران اس   ای بررسی پیوندهای نه چندان هم بس ته می ا  ارکان اساسی تحلیل شبکه

 .مای د نتقس یم م ی   .گرانووتر پیوندها را به دو گروه پیوندهای نیرومند و پیون دهای سس ت  

 .(578: 1384)اقتباس از ریتزر؛تثکید او بیشتر بر پیوند سست است 

ن د ش بکه   چمرد  نوعا  در  .ها استای از این شبکههر جامعه دارای تعداد بسیار گسترده

ای، آموزش ی و  ه ای اجتم اعی ک ار، تف ریح، ارعع اتی، حرف ه      کنن د: ش بکه  مشارکت م ی 

 .های اجتماعی محلی نیز در این زمره قرار داردشبکه .(15)پیشین: ابری
 

 امنیت

-دوره غیب ت دو  ت   -های دوردر گذشته .شودمعموال  واژه امنیت در نبود هراس  حاظ می

ل آن تهدی دها معم وال  جنب ه نظ امی     دنب ا شکل اجتماع کهن بر گمینشافت بنیان نهاده شده و ب ه 

اف زاری بن ا   بر همین اساس امنیت بر پایه قدرت سخت .(69-96: 1391)اقتباس از بیات و همکاران،داشت 

ه ا تروریس تی   گی ری ش بکه  شده بود و ی با تحوالت روالنی مدت زندگی در جهان، ب ا ش کل  

یعی شده که مدیریت و ت ثمین امنی ت   دارای دامنه وس ...ا قاعده، داعش، جنایات سازمان یافته و 
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در حصار مرزهای ملی تا حدودی مشکل شده است؛ بنابراین در برای مواقع هماهنگی و اق دا   

 .(1،1382)اقتباس از هابرماس رلبدا ملل توأ  با توان و اقدا  ملی را میبین
 )محقق( 2: مروری بر انواع يا ابعاد امنیت1جدول شماره 

  يجابيا -2سلبي  -1 بر اساس گفتمان

 ه انوی -2و یه ا -1 بندی نیازهای انسانيتقسیم
، نق  ل از webgozar.com/counter.)ش  ربتیان
 .(47: 1388نویدنیا،

 از جهت کیفیت تأمین
 -3 4فع    ال -2 3منفععن    ه -1

 5فرافعال
 (2: 1390)اقتباس از مک سوئینی، 

 .(55: 1391)مجردی  .یبیرون -2رونی د -1 از نظر جغرافیايي
 .(55: 1391)مجردی  عیاجتما -2ردی ف -1 سطوح دوگانه

طوور  در سطح کشوور بوه  
 همزمان

 -4لی م -3حلی م -2ردی ف -1
 جهانی -5ای منطقه

 .(55: 1391)مجردی 

 بندی بوزانتقسیم

 

 -3سیاس   ی،   -2نظ   امی،   -1
محیط ی   -زیست  -4اقتصادی، 

 اجتماعی-5و 
 (34، 1390)بوزان؛ 

سوعه  براساس گوزارش تو 
 انساني سازمان ملل متحد

 -3غ   ذایی،  -2اقتص   ادی،  -1
 -5محیط    ی،   -4س    عمت، 
 -7جتم  اعی و ا -6شخص  یتی، 

 سیاسی

)مقت                                        دایی، 
rasekhoon.net/article/show/104276). 

 امنیت در اسالم

 بیان چنین این لریف صورتى امنیت به و ایمان ارتبا  ) ( اکر  پیامبر از روایتى در»

 را او م رد   که است کسى مؤمن «اَنْفُسِهِمْ و اَمْوا ِهِمْ عَلى ا نّاسُ اَمِنَهُ مَنْ مُؤْمِنُأَ ْ»است  شده

 ص حیح  و  ب ر  م ؤمن  واژه ارعق دانند در غیر اینصورت،مى اود اون و مال امین جان،

 ک ه  آنچ ه  و ایمان تصدیق اوف نفس، زوال آرامش یعنى «أمن» شناسىواژه نظر از .نیست

 امنی ت  ک ه  گون ه هم ان  .گ ردد امنیت برم ى  به ایمان معنا  اصل بنابراین .ستا أمن همراه

                                        
1. Habermas 

 ا بته امنیت انواع گوناگون و بیشتری دارد که جهت رعایت ااتصار از ذکر آن اودداری شده است. .2

3. passive 

4. active 

5. proactive 
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 و امنی ت  منش ث اص لى   نیز است، ایمان هاانسان برا  اداوند نعمت ترینباارز  و بهترین

  .(133 -164: 1389مقد ،)اقتباس از احمدی« است درونى امنیت و آرامش ارمینان، از عبارت

د ی ل نگران ی از   اه ل جماع ت ب ه    .، اهمیت فراوان ی دارد 1عمسئله امنیت در نظریه استی

وق وع او  ین دوره    .برهم اوردن نظم عادی جامعه تمایل زیادی به تع ا ی امنی ت داش تند   

 ...های داالی پس از مر  یزی د و های داالی پس از قتل عثمان یا دومین دوره جن جن 

ا واهی مس لمانان   تثبیت امنی ت  باع  تز زل حکومت یا وقوع آشوب و ناآرامی شد که در

 .(1392)اقتباس از قادری، بودمؤ ر 

 

 امنیت در ايران

از  ا مل ک، پادش اه و ح دود مملک ت ب ود ک ه بای د       سوژه اصلی امنیت در نزد اواجه نظا »

، ق انونی  1335س فند  ا 22س پس در   .(279-322: 1386)الیل ی، « ش د تهدید در امان نگ ه داش ته م ی   

ظ م  ناین الیح ه بیش تر ن الر ب ر اا عل در       .اجتماعی به تصوی  رسیدموسو  به حفظ امنیت 

   .(10-86: 1342ئی،)اقتباس از اداها و تحریک کشاورزان بر دیگران بود اجتماعی، تمرد از دستور اان

 

 2امنیت جامعوی

امنی ت   امنیت اجتماعی شده یا امنیت جامعوی به د یل آسانی کاربرد معم وال  ب ا عن وان   

ه ا ب رای رعای ت امان ت از امنی ت      ق ول در اینجا جز در نقل .شودکار گرفته میاجتماعی به

 .شودجامعوی استفاده می

 نظ ر  آن استمرار سازوکارهای و زندگى هایشیوه زندگى، چگونگى به ؛امنیت جامعوی

حلقة واس ط امنی ت ف ردی و    »مک سوئینی امنیت اجتماعی را  .(89-112: 1391چیان،  )کعهدارد 

که در تع  است با یک نگاه ک عن و ج امع، یکپ ارچگی و    » .داندمی( 2: 1390)«ملی امنیت

                                        
ای رسیدن به قدرت است. در این نظریه هنگا  اضطرار از قبیل فوت اما ، از این رری ق شخص ی ب دون    هیکی از راه .1

 گیرد.بیعت یا همراهی مرد  تصدی امامت را بر عهده می

2. Societal Security 
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در واقع ه دف آن اس ت    .انسجا  الز  را میان امنیت، شهروندان و حاکمیت بسترسازی کند

معنا و پراطر مثابه فرایند اجتماعی مطرح سازد که بدون آن اساسا  زندگی بیکه امنیت را به

امنی ت ج امعوی را    1توموک و آک امی   .(104276net/article/show/.rasekhoon، )مقت دایی « باشدمی

ای تفس یر  گون ه ای را ب ه امنیت جامع ه  .کنندبرای متفکران کوشش می»به نظر او  .داندنسبی می

کن د ک ه   او با انتقاد از بوزان تثکی د م ی   .ای فرو کاسته شودنمایند که امنیت ملی به امنیت جامعه

اند و تجربه ژاپن در قرن بیس تم ح اکی از ای ن واقعی ت     واره در ادمت جامعه بودهها همدو ت

های ژاپن چه در قا   امپراروری و چه در قا   دو ت ملی، ارتقای جامع ژاپ ن  است که تع 

ه ای ژاپن ی ق ادر    ها بوده است و معلو  نیست که در غیاب دو ت، آیا گروهو تثمین امنیت ژاپنی

ک ه مکت      2موسسه تحقیق ات ص لح کپنه ا    » .(186: 1390نصری،)«گی بودند یا نهبه چنین کار بزر

تثس یس   1958ه ای فک ری آن اس ت، توس ط پار م ان دانم ارک و در س ال        کپنها  از ش ااه 

اتحادیه اروپ ا  » .باشداین موسسه امنیت جامعوی می های فعا یتیکی از زمینه .(122هم ان:  )«گردید

پ ذیرد مگ ر اینک ه اعض ای     ه ضوابط کپنها  هیچ عضو جدیدی نم ی با تنظیم موازینی موسو  ب

 .(106همان: )«و ترقی عمومی را به اجرا گذارند ...ای داورل  معیارهای امنیت جامعه

 های مختلف اجتم اعی نس بت  ای عبارت است از ارمینان اارر گروهامنیت جامعه»

یک  ات ب  ه حف  ظ موجودی  ت و هوی  ت ا  ود در براب  ر تح  والت ع  ادی و تحر       

 .(4: 1390نصری،)«عمدی

بین دو سطح فردی و ملی امنیت، فضای مؤ ر و رو به رش دی وج ود دارد ک ه بخ ش     »

رس د پ س از اینک ه امنی ت ف ردی      به نظر م ی  .دهدمهمی از تحوالت کشورها را شکل می

شد، اف راد ب رای تحق ق امنی ت و تحک یم جایگ اه ا ود ن اگزیر از عض ویت در           3شناسایی

 4ایاین سطح از امنیت به نا  امنیت جامع ه  .های مختلف اجتماعی هستندروهاجتماعات یا گ

ای، نوع و سطحی از احساس ارمینان اارر اس ت ک ه   امنیت جامعه .شودتوجه و بح  می

                                        
1. Tomoko Akami 

2. COPRI= Copenhagen Pace Research Institute 

3. Recognition 

4. Societal Security 
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بعضی از محققان این نوع از امنیت را به امنی ت   .و گروه در آن مرجع اساسی هستند 1جامعه

عموما  این قسم » .همان()«اندمعنا کرده« ته و پردااته جامعهامنیت ساا»یا به « اجتماعی شده»

نداش ته باش د و    2ر ور معق و ی معض ل بق اء    شود که جامع ه ب ه  از امنیت هنگامی ررح می

 .همان()«تر اود برآیددرصدد حفظ و ابراز قوی

 آن وی م دعای  .کندمی مطرح اجتماع را در شده پردااته را سااته و امنیت 3ویور»

 مبانی تحلیل از پس و شود امنیت نگریسته به شناسانهجامعه رویکردی از باید که است

 را امنیت حوزه ویور بر این اساس، . ...گمارد همت آن تعریف به امنیت: شنااتیجامعه

 ااررنش ان  گرفت ه و  نظر جامعوی در امنیت و دو ت امنیت نوعی دوگانگی حس  بر

 را تهدی د  هویتش ان  و امنی ت  که چیزهایی به بتنس توانندنمی جامعه افراد که کندمی

 بدین ترتی ، ...نمایند  واگذار به دو ت تنها را هاآن و نداشته مسئو یت احساس کندمی

ص حه   جامع ه  و ج امعوی ا ود   امنیت تثمین در مشارکت افراد  زو  بر بوزان و ویور

 .(1389نبوی و همکاران، )«گذاردند

های اص لی آن  داند و یکی از مؤ فهجموعه امنیت ملی مینویدنیا امنیت جامعوی را زیرم

  .(55-76: 1382)اقتباس از نویدنیا، دهد را تشکیل می

 نى،ج ا  امنیت احساس از عبارتند داند کهمی بعد جامعوی را دارای چهار قدرتی امنیت

)برگرفت ه از ق درتى و   مع ابر ش هر     در امنی ت  احس اس  و اجتم اعى  حیثی ت  و آب رو  م ا ى، 

  .(119 -142: 1391کاران؛هم

ق ی و  دانن د؛ ذهن ی، عین ی، ااع   یزدانی و صادقی امنیت ابعاد جامعوی را چهارگانه می

  .(48-64: 1389)اقتباس از انسانی 

منی ت  سارواانی و نویدنیا امنیت جامعوی اانواده را دارای پ نج بع د؛ امنی ت ج انی، ا    

 ارواانی و نوی دنیا، )اقتب اس از س   ش مارد  رمیما ی، امنیت شغلی، امنیت عارفی و امنیت ااعقی ب

1385 :108-87).  

                                        
1. Society 

2. Survival 

3. Ole Weaver 
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 -اجتماعی را در دو س طح ف ردی )ا رد( و فراف ردی )می انی      افتخاری و عبدی امنیت

سوی  از سوئی مصونیت نسبی شهروندان از تعرض مجرمان و از .دانندکعن( و دوسویه می

در  افتخاری .(1398کند )د میدیگر، آرامش اارری است که جامعه برای اعضای اود ایجا

ی، مداران ه امنی ت در گفتم ان اس عم    جایی دیگر با هدف بی ان قابلی ت اجتم اعی و ارز    

 .(1394منظومه مفهومی امنیت در سیره نبوی را ارائه نموده است )

 

 رويکردهای امنیت جامعوی

هرک دا    ن کهبه دو گونه سنتی و نوی توان رویکردهای مطا عاتی امنیتی رااز یک نظر می

 .باشد، تقسیم نمود دارای زیرشااه
 )محقق( رويکردهای امنیت جامعوی 2جدول شماره 

 رویکردهای نوین رویکردهای سنتي ردیف

 انگاری اجتماعیسازه بوزان؛ باری 1

 مدرنیسمپست ویور اول  2

 رهیافت امنیت اجتماعی شده )جامعوی( 1موالر  3

 2ییگرارهیافت اجتماع دورکیم  4

5 
ه ها(؛ از نظر میل ر دو دس ت  گرایان )رئا یستواقع

 تدافعی و تهاجمی است

یتی انتقادی و امنی ت  مطا عات امن -مکت  فرانکفورت 

 جامعوی

  گراییا بات  6

  گراییآلایده 7

  پلورا یسم؛  8

  گراییفرا ا بات 9

  نظریه سیستمی 10

  مارکسیسم 11

  مکت  کپنها  12

                                        
1. Moller 

2. Communi tarianism 
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ه ا و س ااتارهایی دارد   عنوان یک واقعیت اجتماعی زمین ه ی اجتماعی محلی بههاشبکه

توان د  های اجتماعی محلی م ی شبکه .رابطه دیا کتیکی برقرار استو بین اجزا، که درون آن 

از  .حس اب آی د  عنوان یکی از عوامل تغییر یا  ب ات در س ااتار و س ازمان اجتم اعی ب ه     به

ها، یگ انگی گروه ی، وابس تگی متقاب ل،     بخشی در گروهجا کارکردهای این نوع شبکه انس

امنی ت   .باشدها، تبادل و ایجاد تعادل اجتماعی میسازی نیازها از رریق مباد ه داشتهبرآورده

ت وان گف ت امنی ت    حس اب آم ده و ب ه دنب ال آن م ی     ها بهنیز یکی از نیازهای او یه انسان

اجتماع ات و جوام ع    زندگيبقا و بهبود کیفیت  عنوان اهرمی ا رگذار بر حیات،جامعوی به

گانه )امنیت جانی، امنی ت ش غلی،   امنیت جامعوی دارای ابعاد چهار .رودانسانی به شمار می

 .باشدامنیت عارفی و امنیت ااعقی( می

های اجتماعی محلی از رریق واحدهای متمایز بر امنی ت  براساس نظریه کشمکش شبکه

 .جامعوی تث یر دارد

و مواجه ه ب ا   گرایی و مباد ه که کنشگران در پی ستاندن یا دادن من افع  ابر نظریه فایدهبر

های اجتماعی محلی بر بده بستان و ب ده بس تان ب ر    هستند که فرض بر تث یر شبکهتغییرات 

در نظریه شبکه؛ مبادالت موج ود در ش بکه، فراین دهای پایبن دی در      .امنیت جامعوی است

 .آن بر امنیت جامعوی مؤ رند ها و پیوندهایشبکه

ه ای اجتم اعی محل ی ب ر     رسد شبکهبه نظر می فرضیه اصلي تحقیق عبارت است از:

  .امنیت جامعوی تث یر دارند

 

 فرضیه فرعی تحقیق عبارت است از: 

   .بستان تث یر دارندهای اجتماعی محلی بر بدهرسد شبکهبه نظر می .1

 .ی محلی بر انواع حمایت تث یر دارندهای اجتماعرسد شبکهبه نظر می .2

  .بستان بر امنیت جامعوی تث یر دارندرسد بدهبه نظر می .3

 .رسد انواع حمایت بر امنیت جامعوی تث یر دارندبه نظر می .4
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 .در شکل زیر مدل تحلیلی تحقیق ارائه شده است

 
 مدل تحلیلي تحقیق

 

 قيقشناسي تحروش .2

ریزی و حل منظور استفاده از نتایج آن در برنامهاین پژوهش به  حاظ هدف کاربردی )به

ه ا، کم ی اس ت چ را ک ه      مسائل و مشکعت اجتماعی کاربرد دارد(، براساس ماهی ت داده 

مفهو  شبکه اجتماعی محلی و امنیت جامعوی برای بررسی نیازمن د کم ی س ازی و پ ائین     

همبس تگی   –رو  اجرا یا تکنیک از ن وع توص یفی    .باشدنتزاع میآمدن مفاهیم از نردبان ا

)به د یل بررسی می زان ارتب ا  تغییره ای عوام ل و نی ز ع د  امک ان کنت رل و دس تکاری          

ها ب ا اب زار پرسش نامه از ن وع تحقیق ات      د یل گردآوری میدانی دادهمتغیرهای تحقیق( و به

ب رداری  ف یش ابزار دبیات مورد نیاز به کمک منظور گردآوری اهمچنین به .باشدپیمایشی می

با توج ه ب ه    .های مورد نیاز گردآوری شده استبا استفاده از کت ، مقاالت و اینترنت، داده

 .تبیینی قرار دارد -توان گفت که نوع سؤاالت و فرضیه در دسته علیموضوع تحقیق می

 .پ ی  .اف زار اس وسط نر تهای مرتبط با سؤاالت پرسشنامه دادهروش تجزيه و تحلیل؛  

ب رای   -به کم ک فن ون آم ار اس تنباری مانن د ض ری  همبس تگی اس پیرمن          22اس  .اس

ب ا ه دف    -میان متغیره ا، رگرس یون دو متغی ره و چن د متغی ره       تشخیص رابطه معناداری

و تحلی ل عام ل م ورد     -بینی تغییرات متغیر وابسته با توجه به تغییرات متغیر مس تقل  پیش

 .گیردار میتحلیل قر

های اجتماعي شبکه
 محلي

Community 
Networks 

 پیوند قوی
Strong Ties 

 پیوند ضعیف
Weak Ties 

 

 امنیت جامعوی
Societal Security 

 امنیت جاني

 امنیت شغلي

 امنیت عاطفي

ااعقیمنیتا   
 بده بستان

 
 انواع حمایت
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، متغیرهای شناات یک بعدهای به دس ت آم ده و   جهت استنبا  نتیجه از نمونه و داده

ن ی،  های مربو  به سؤاالت جمعیت شنااتی به کمک فنون آم ار توص یفی مانن د فراوا   داده

 .درصد فراوانی، فراوانی تجمعی، مورد تحلیل واقع شد

انی سال ساکن در شهر تهران در مقطع زمهای آوری از افراد اانوادهجامعه آماری؛ جمع

ه ای  دهصورت گرفته است؛ بنابراین واحد تحلیل و مشاهده فرد )یکی از افراد اانوا 1397

 باش  دم  ی 8.154.000ب  ا جمعی  ت م  رد  ش  هر ته  ران  .باش  دس  اکن در ای  ن ش  هر( م  ی

(www.wikipedia.org/wiki   26/10/1396تاری  دسترس ی). جمعیت وسیع  ازآنجاکه مطا عه بر روی

 .گیرد، این تحقیق از نظر میزان ژرفایی، پهنانگر است)شهروندان تهران( صورت می

 1گی ری مخ تلط  گی ری؛ جامع ه نمون ه از رری ق رو  نمون ه     حجم نمونه و رو  نمونه

ب ه   .کارگیری شدکشی بهصورت قرعهگیری اتفاقی ساده بهدر مرحله اول نمونه .انتخاب شد

تدا از تهران به سه منطق ه فرض ی ش ما ی، مرک زی و جن وبی تقس یم       اب -1این صورت که 

 انتخاب)جنوب( 16)شمال( و  2)مرکز(،11صورت قرعه سه منطقه شهرداری: به -2 .گشت

منطق ه   -بندی، ا  ف در تقسیم -3 .و سپس از نظر وسعت هر منطقه به دو ناحیه تقسیم شد

کمی ل( ب ه دو    -کم ا ی  -معیری -از نظر وسعت و توسط اط فرضی )ایابان ابوسعید 11

نیمه شما ی و جنوبی تقسیم و از محدوده شما ی آن امیر اکر  و جن وب، ترجم ان ب ه قی د     

، ایابان شهید رج ائی تقریب ا  ای ن منطق ه را دو     16شهرداری منطقه  -ب .قرعه انتخاب شد

آب اد  آن ن ازی آباد و غرب عنوان مبنا انتخاب و از محدوده شرق آن علینماید که بهنیمه می

منطقه دو نیز از رریق شهید حکیم به دو ناحیه فرضی شما ی و جن وبی   -ج .کشی شدقرعه

 .کش ی گش ت  آباد در ش مال قرع ه  شود که دو محله ررشت در جنوب و سعادتتقسیم می

چراکه تهران دارای منارق وسیعی ب وده   .است 2ایگیری اوشهتوان گفت که رو  نمونهمی

ت وان تلق ی   ای نیز میگیری چند مرحلهنمونه .سه منطقه انتخاب شده است و از رریق قرعه

 .ت ر انتخ اب ش ده اس ت    های کوچکنمود؛ زیرا در چند مرحله از نمونه مورد نظر تا نمونه

                                        
1. Mixed sampling 

2. cluster sampling 
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جدول  -2 .فرمول کوکران -1از جمله  .های متنوعی وجود داردبرای تعیین حجم نمونه راه

 15به عقیده استیون برای تحقیقات اجتماعی، ح دود  »ل؛ فرمول تاباکنیک و فید -3مورگان 

تاباکنی ک و فی دل فرم و ی را جه ت      .بینی کننده الز  استپاسخگو به ازای هر متغیر پیش

ها حجم نمونه ب ا تع داد متغیره ای    به عقیده آن .اندبرآمد )برآورد( و حجم نمونه ارائه داده

 Nتع داد متغیره ای مس تقل و     mول در ای ن فرم    <m 8 +50 N.مستقل در ارتبا  است

 N <50+8*2=66 .اس ت  2در این پژوهش تع داد متغیره ای مس تقل    « .حجم نمونه است

در این پ ژوهش ب ا    .( که بیش از این عدد پرسشنامه توزیع شد125؛ 1393 .)پعنت، جو ی

 390د نفر برآورد و برای ارمینان تع دا  384استفاده از فرمول کوکران؛ حجم نمونه به تعداد 

 .پرسشنامه تهیه و توزیع شد

 

 1پايايي

بی ارزی ا ای و ب رای  های چند گوی ه های براوردار از پایائی از معرفجهت الق معرف

 .استفاده شدپایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه، از آ فای کرونبا  
 

 Reliability Statistics )آلفای کرونباخ پرسشنامه( 3جدول شماره 

 هاتعداد گویه فاضرایب آل متغير

 20 703/0 امنیت جامعوی

 20 642/0 شبکه اجتماعی محلی

 3 639/0 بده بستان

 18 848/0 انواع حمایت

ب ب ودن  ه ا بی انگر مطل و   نتایج پایائی گویه 4با توجه به ارقا  مندرج در جدول شماره 

حمای ت   ( و ان واع = 703/0Alphaسطح، مقدار ضری  آ فا در متغیرهای امنیت ج امعوی ) 

(848/0Alpha =)، ( 642/0متوسط بودن در متغیرهای شبکه اجتماعی محلیAlpha =  ب ده )

 .( است= 639/0Alphaبستان )

                                        
1. Reliability 
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 پرسشنامه 1روائي

ها و اص عح م وارد م ورد نظ ر     از رریق مراجعه به داوران، ااذ راهنمایی 2اعتبار صوری

منظور بررسی کیفیت پرسش نامه رراح ی ش ده، بررس ی روائ ی      به .آنان، حاصل شده است

ها با موضوع تحقیق و توانائی گویه جهت س نجش  محتوایی آن، ارزیابی میزان انطباق سؤال

واس طه مراجع ه ب ه اس اتید و     ؛ ب ه 3آزم ون غی ر رس می   های تحقیق از پ یش متغیرها و سازه

فق ره پرسش نامه توزی ع و     30ع داد  ت 4آزم ون رس می  برای پیش .انجا  شد کارشناسان بح 

 .آوری گردیدجمع

 5گیری با نتایج به دست آم ده و تقوی ت اعتب ار تجرب ی    برای شناات رابطه بین ابزار اندازه

های انجا  شده )فهرست و جزئیات آن در تعریف قسمت بیشتر پرسشنامه برگرفته از پژوهش

ک سؤاالت پرسشنامه از آزمون تحلی ل  تمنظور بررسی روائی سازه تکبه .عملیاتی آمده( است

  cumulative=866/64برابر اروجی بار ع املی ارز  کل ی پرسش نامه     .استفاده گردید 6عاملی

باشد که بیانگر روائی کلی پرسشنامه است، ععوه ب ر آن جه ت مش خص    می %65تقریبا  برابر 

وب نظ ری پ ژوهش   ه ا، چه ارچ  ف رض شدن وجود ارتبا  بین ابزار تحقیق با مفاهیم و پیش

تر تجزیه شده ضمن مواجهه ب ا  های کوچکمشخص و سپس به معرف و پس از آن به معرف

 .واقعیت، اعتبار سنجی و در پایان مجموعه ابزار تصحیح گردید

 

 تعريف نظری يا مفهومي

ه ای مختل ف   عبارت است از ارمین ان ا ارر گ روه    7ایامنیت جامعه» امنیت جامعوی:

فظ موجودیت و هویت اود در براب ر تح والت ع ادی و تحریک ات     اجتماعی نسبت به ح

                                        
1. Validity 

2. Face Validity 

3. Non Formal Pretest 

4. Formal Pretest 

5. Empirical Validity 

6. Factor’s Analysis 

 ای آمده و ی منظور همان امنیت جامعوی است.ر نقل قول، امنیت جامعوی در اینجا امنیت جامعهبه د یل حفظ امانت د .7
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ای از هس تی و چیس تی   الز  به ذکر است که تلقی هر فرد و جامع ه  .(4: 1390نص ری، )«عمدی

ت وان امنی ت   م ی  .(26: 1390)م ک س وئینی،   ده د  اود، هویت آن فرد در جامع ه را ش کل م ی   

امنی ت   -3امنی ت ش غلی    -2ج انی   امنی ت  -1جامعوی را در ابعاد چهارگانه بررسی کرد: 

 .(1391)برگرفته از باقری، امنیت ااعقی  -4عارفی 

ای را ععوه بر جامعه در سطح کعن که تع امعت گس ترده  » های اجتماعي محلي:شبکه

ش ود ک ه   مط رح م ی  « 1ایاجتماع شبکه»تری با عنوان اجتماع کوچک .دهددر اود جای می

 2روابط و پیوندهای اجتماعی بن ابر نظری ه تحلی ل ش بکه     .شبکه روابط غیررسمی فرد است

توان د ب ه   شود و ف رد از رری ق آن م ی   عنوان سرمایه اجتماعی و دارائی فرد محسوب میبه

ه ای  شبکه .(1386باستانی و هیکویی، )«های موجود در این پیوندها دسترسی یابدمنابع و حمایت

)برگرفت ه از  ش ود  ندهای ق وی، بررس ی م ی   اجتماعی محلی در دو بعد پیوندهای ضعیف، پیو

صمیمیت پیوند  -2مدت زمان برقراری پیوند،  -1بر اساس سه معک؛  .(58: 1393قرب انی، رمضان

ب  رای مث  ال اعض  ای ا  انواده،   .ش  ودا  دمات متقاب  ل، از ه  م تش  خیص داده م  ی  -3و 

ایان تصادفی اویشاوندان، دوستان نزدیک و همسایگان جزو پیوندهای قوی و آشنایان )آشن

 .شوند( دوستان دور جزو پیوندهای ضعیف برشمرده می...و 

ه ا ض من مش ارکت در فراگ رد ک نش متقاب ل       براساس نظریه تبادل انس ان  بده بستان:

 ه دیگ ران اجتماعی با هر کنشگر دیگر منافع کوتاه مدت یا بلند مدت را به دست آورده یا ب

ای ن من افع امک ان دارد م ادی )ک اال و محص والت        .(616-18: 1384)اقتباس از ریتزر، رسانند می

ی ا   (392-4: 1392)اقتب اس از دیلین ی،  ( ...مشخص( یا غیر مادی ) ذت قدرت، اعتماد، به نف س و  

 .دن دارددهد امکان ستاندر همزمان کنشگر هنگامی که پادا  می .همزمان و ناهمزمان باشد

وی رجب ران در زم انی دیگ ر     ب ه اعتب ار   در ناهمزمان این بده بس تان ب ا فاص له زم انی و    

 .(201: 1377)اقتباس از کلمن، دهدمی

                                        
1. Network Community 

2. Network Analysys Theory 
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ها نیازمند کمک و پشتیبانی دیگران هستند ک ه در مراح ل دش وار و س خت ی ا      انسان حمايت:

اف راد  » .دوران او  زندگی او را همراهی و کم ک نماین د و نیازه ای ا ود را برر رف س ازند      

ه ای  پیوندهای گوناگون، حمای ت  ...کنند شبکه اود دریافت می های متنوعی را از اعضایحمایت

ه ای  حمای ت  .(1386باس تانی و هیک ویی،   )«.س ازند اجتماعی متنوعی را برای اعضای ش بکه ف راهم م ی   

، حمای ت  2و مش ورتی  1اجتماعی انواع و ابعاد متف اوتی دارن د ک ه عبارتن د از: حمای ت مص احبتی      

 .(78: 1393قربانی،)برگرفته از همان و رمضان 6، حمایت ارععاتی5ا ی، حمایت م4، حمایت ادماتی3عارفی
 

 تعريف عملیاتي

در دو بع د پیون دهای ض عیف، پیون دهای ق وی، بررس ی        های اجتماعي محلي:شبکه

ق راری پیون د،   مدت زم ان بر  -1بر اساس سه معک؛  .(58: 1393)برگرفته از رمضانقربانی،شود می

برای مث ال اعض ای    .شوددمات متقابل، از هم تشخیص داده میا -3صمیمیت پیوند و  -2

اانواده، اویش اوندان، دوس تان نزدی ک و همس ایگان ج زو پیون دهای ق وی و آش نایان         

 .شوند( دوستان دور جزو پیوندهای ضعیف برشمرده می...)آشنایان تصادفی و 

امنی ت   -1ک رد:   توان امنیت جامعوی را در ابعاد چهارگانه بررس ی می امنیت جامعوی:

 .(1391برگرفته از باقری، )امنیت ااعقی  -4منیت عارفی ا -3منیت شغلی ا -2جانی 

ه ای اجتم اعی ان واع و ابع اد متف اوتی دارن د ک ه عبارتن د از:         حمایت» انواع حمايت:

، 11، حمای  ت م  ا ی10، حمای  ت ا  دماتی9، حمای  ت ع  ارفی8و مش  ورتی 7حمای  ت مص  احبتی

 .(78: 1393قربانی،و رمضان 1386ته از باستانی و هیکویی، برگرف)«12حمایت ارععاتی

                                        
1. Companionship 

2. Advice 

3. Emotional 

4. Services 

5. Financial 

6. Informational 

7. Companionship 

8. Advice 

9. Emotional 

10. Services 

11. Financial 

12. Informational 
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ه ا امک ان دارد م ادی )ک اال و محص والت      انس ان  حاص ل از تب ادل  من افع   بده بستان:

ی ا   (392-4: 1392)اقتب اس از دیلین ی،  ( ...مشخص( یا غیرمادی ) ذت قدرت، اعتماد، ب ه نف س و   

 .دهد امکان ستاندن داردی که پادا  میدر همزمان کنشگر هنگام .همزمان و ناهمزمان باشد

جب ران در زم انی دیگ ر روی     در ناهمزمان این بده بس تان ب ا فاص له زم انی و ب ه اعتب ار      

 .(201: 1377)اقتباس از کلمن، دهدمی
 

 

 هاتجزیه و تحليل یافته .3

 آمار توصیفي .الف 

 4-6 ه ای ش ماره  ش نااتی )س یمای پاس خگویان( در ج دول    های جمعی ت ویژگی .1

 .شودمشاهده می
 

 فراواني سن 4جدول شماره 

 درصد فراواني نسبي فراواني طبقه

Valid (18-25) 25 4/6 

(26-35) 112 7/28 

(36-45) 132 8/33 

(46-55) 74 0/19 

(86- 56) 47 1/12 

Total 390 0/100 

 

، %28.7 س ال ب ا   26-35کمت رین،   %6.4سال ب ا   18-25گروه سنی  4در جدول شماره 

مش اهده   %12.1س ال ب ا    56 -86، %19س ال ب ا    46-55بیش ترین،   %33.8سال با  45-36

 .شود؛ بنابراین غلبه با میانساالن و اقلیت با جوانان استمی
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 مربوط به تحصیالت 5جدول شماره 

 درصد فراواني نسبي فراواني 

Valid )7/8 34 )زیر دیپلم 

 9/27 109 )دیپلم(

 3/12 48 )کاردانی(

 8/33 132 )کارشناسی(

 1/14 55 ارشد()کارشناسی

 1/3 12 )دکتری(

Total 390 0/100 

بیش ترین فراوان ی و دارن دگان     33.8دارندگان مقطع  یسانس با درصد  5جدول شماره 

کمترین فراوانی را دارد؛ بنابراین غلبه با مقط ع  یس انس و اقلی ت ب ا      %3.1مدرک دکتری با 

 .تدکتری اس
 مربوط به جنسیت 6جدول شماره 

 درصد فراواني نسبي فراواني 

Valid )51.0 199 )مذکر 

 49.0 191 )مؤن (

Total 390 100.0 

، کمت رین  %49ها با بیشترین، اانم %51مربو  به جنسیت، مردان با  6در جدول شماره 

 .شود اکثریت با مردان استرور که معحظه میهمان .شودمشاهده می

 گرایش مرکزی )مد و میانه(. 2
 شناختيهای جمعیتمربوط به مد و میانه متغیرها و ويژگي 7جدول شماره 

Statistics 

 های اجتماعي محليشبکه امنيت جامعوی سن جنسيت تحصيالت 

N 
Valid 390 390 390 387 390 

Missing 0 0 0 3 0 

 0000/4 0000/3 0000/3 0000/1 0000/4 میانه

 00/4 00/3 00/3 00/1 00/4 مد
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س ال،   45-36مد دارندگان مدرک؛ کارشناسی، جنسیت؛ مرد، س ن؛   7در جدول شماره 

 .شودهای اجتماعی محلی؛ زیاد، مشاهده میپاسخگویان امنیت جامعوی؛ متوسط، شبکه

 متغیرها فراوانی .3
 فراواني امنیت جامعوی 8جدول شماره 

  فراواني سبيدرصد فراواني ن درصد فراواني نسبي

 ایلی کم 5 3/1 3/1

Valid 

 کم 87 3/22 8/23

 متوسط 174 6/44 7/68

 زیاد 103 4/26 3/95

 ایلی زیاد 18 4.6 100.0

 99.2 387 Total 

 0.8 3 System Missing 

 100.0 390  Total 

 %6/44ک م، ب ا    %3/22ایل ی ک م،    %3/1فراوانی امنیت جامعوی با  8در جدول شماره 

 .شوددرصد ایلی زیاد مشاهده می %6/4زیاد و با  %4/26متوسط، با 

 

 های اجتماعي محليفراواني شبکه 9جدول شماره 

درصد فراواني 

 نسبي تجمعي

درصد فراواني 

 نسبي

درصد فراواني 

 نسبي

 

 Valid ایلی کم 5 1.3 1.3

 کم 13 3.3 4.6

 متوسط 120 30.8 35.4

 زیاد 217 55.6 91.0

 ایلی زیاد 35 9.0 100.0

 100.0 390 Total 

کم، با  %3/3ایلی کم، با  %3/1های اجتماعی محلی با فراوانی شبکه 9در جدول شماره 

 .شوددرصد ایلی زیاد مشاهده می %9زیاد و با  %6/55متوسط، با  8/30%
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 آمار استنباطي .ب

 همبستگي–آزمون ناپارامتريک )اسپیرمن( 

ای( و صورت اسمی )ربقههایی مناس  است که بهرامتریک برای دادههای غیر پاآزمون»

هایی که در سطح ترتیبی داده .(173؛1393پعنت، ج و ی  )«گیری شده باشندای( اندازهترتیبی )رتبه

ت وان اس تفاده   گی اس پیرمن م ی  ای هس تند از آزم ون همبس ت   اند و یا مرتبهگیری شدهاندازه

در آزمون همبستگی ا زام ا  رواب ط عل ت و معل و ی      .(141؛ 1392احمد،  و غیا وند، 112)همان؛نمود

 .کن د شود و فقط رابطه معناداری میان یک متغیر و متغیر دیگر را مشخص میشناسایی نمی

 ذا بیان رابطه علت و معلو ی وقتی میسر است که در تحقیق، هم ه متغیره ا تح ت کنت رل     

ش ود ک ه ه دف    تحلی ل رگرس یون اس تفاده م ی     برای ای ن منظ ور از   .شدید و دقیق باشند

 .بینی تغییرات متغیر وابسته با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل استپیش
 

 های اجتماعي محلي و امنیت جامعویضريب همبستگي اسپیرمن بین شبکه 10جدول شماره 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

امنيت 

 جامعوی

شبکه اجتماعي 

 محلي

انواع 

 حمایت

بده 

 بستان

Spearm

an's rho 
یت امن

 جامعوی

Correlation Coefficient 1.000 .**231 .**292 .027 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .595 

N 387 387 387 387 

شبکه 

اجتماعی 

 محلی

Correlation Coefficient .**231 1.000 .**178 -.005 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .922 

N 387 390 390 390 

 Correlation Coefficient .**292 .**178 1.000 .**275 انواع حمایت

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 

N 387 390 390 390 

 Correlation Coefficient .027 -.005 .**275 1.000 بده بستان

Sig. (2-tailed) .595 .922 .000 . 

N 387 390 390 390 
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 11متغیرها در یک ماتریس کلی به شرح ج دول   آزمون ضری  همبستگی اسپیرمن بین

 .آمده است
 آزمون )ضريب همبستگي اسپیرمن( 11جدول شماره 

 متغير تابع متغير مستقل آزمون ردیف
مقدار ضریب 

 rهمبستگي 

سطح 

 معناداری

 نتيجه آزمون

)فرضيه 

 پژوهش(

1 

 ض      ری 

همبس   تگی 

 اسپیرمن

ه    ای  ش    بکه 

 اجتماعی محلی

 فرضیه تائید شد 000/0 231/0 امنیت جامعوی

 فرضیه تائید شد 000/0 178/0 انواع حمایت 2

 فرضیه تائید نشد 922/0 -005/0 بده بستان 3

 فرضیه تائید نشد 595/0 027/0 امنیت جامعوی بده بستان 4

 فرضیه تائید شد 000/0 292/0 امنیت جامعوی انواع حمایت 5

 

 

 های اجتماعي محلي بر امنیت جامعویآزمون رگرسیون تأثیر شبکه

برای سنجش رابطه علت و معلو ی هر ی ک از متغیره ا از آزم ون رگرس یون ب ه رو       

 .استفاده شده است 1همزمان )اجباری(
 

واع ده بستان، انهای اجتماعي محلي، امنیت جامعوی، بمتغیرهای ورودی )شبکه 12جدول شماره 

 aVariables Entered/Removedحمايت( و خروجي 
Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 
های انواع حمایت، شبکه

 اجتماعی محلی، بده بستان 
. Enter 

 :a. Dependent Variableامنیت جامعوی 

b. All requested variables entered. 

                                        
1. ENTER 
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ه ای اجتم اعی محل ی، ب ده     متغیرهای وارد شده )انواع حمایت، شبکه 12در جدول شماره 

گ زار    -اینت ر  –بستان و امنیت جامعوی( و اارج شده از معاد ه ب ه هم راه رو  رگرس یون    

 .شده است
های اجتماعي محلي، امنیت جامعوی، بده بستان، انواع حمايت( خالصه مدل )شبکه 13جدول شماره 

Model Summary 
Change Statistics Std. 

Error of 
the 

Estimate 

Adjusted 
R Square 

R Square R Model 
F Change R Square 

Change 

20.450 .138 .790 .131 .138 .372a 1 

 Model Summaryخالصه مدل  13ادامه جدول شماره 

Model 

Change Statistics 

df1 df2 Sig. F Change 

1 3 383 .000 

a. Predictors: (Constant), های اجتماعی محلی، بده شبکه

 بستان، انواع حمایت

توان بی ان ک رد ک ه می زان همبس تگی متغی ر امنی ت        می 13با مراجعه به جدول شماره 

های اجتماعی محلی، امنی ت ج امعوی، ب ده بس تان،     جامعوی با متغیرهای وارد شده )شبکه

و ضری   138/0ضری  تعیین حاصل برابر با همچنین  .است 372/0انواع حمایت( برابر با 

از واری انس متغی ر امنی ت     %13شود؛ یعنی در ح دود  گزار  می 131/0تعیین تعدیل یافته 

جامعوی از رریق متغیرهای مستقل تبیین و توجیه شده و مابقی به س ایر متغیره ایی تعل ق    

 .دارد که در این مطا عه در نظر گرفته نشده است
  

های اجتماعي محلي، بده بستان، انواع حمايت تحلیل واريانس امنیت جامعوی، شبکه 14جدول شماره 
aANOVA 

Model Sum of Squares Df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 
Regression 38.306 3 12.769 20.450 .a000 

Residual 239.136 383 .624   

Total 277.442 386    

a. Dependent Variable: امنیت جامعوی 

b. Predictors: (Constant), ،های اجتماعی محلی،شبکه انواع حمایت  بده بستان 
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برابر با نسبت متوسط واری انس رگرس یون ب ه متوس ط      Fمقدار  14برابر جدول شماره 

پ س متغیره ای    .است sig =000/0داری و سطح معنی 450/20مانده که برابر واریانس باقی

 .ییرات متغیر وابسته را تبیین کنداوبی تغمستقل تحقیق توانسته به
های اجتماعي محلي، بده بستان، انواع حمايت ضريب امنیت جامعوی، شبکه 15جدول شماره 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.777 .235  7.570 .000 

 000. 3.896 190. 056. 219. های اجتماعی محلیکهشب

 092. 1.688- 083.- 048. 082.- بده بستان

 000. 5.756 292. 049. 281. انواع حمایت

a. Dependent Variable: امنیت جامعوی 

ه ای  مق دار  اب ت ع رض از مب دأ = نم ره      (constant) + ضری  رگرسیون متغیر مستقل

 وابستهبینی شده متغیر پیش

Y' = a + b1 x1 + b2x2 + b2x2 ضری  رگرسیون همزمان 

Y'277/2  =281/0  +219/0  +777/1 = 

-ب ه ش بکه   332/2اندازه مطابق رابطه اطی باال امنیت جامعوی در واحد مورد مطا عه به

 .های اجتماعی محلی و انواع حمایت بستگی دارد

 

 گيرینتيجه .4

های اجتماعی توان ائی  ها و شبکهگروه .انسان است هایزندگی جمعی یکی از نیازمندی

ه ای فراوان ی ب رای    موضوعات ی ا مس ئله   .ها یا جوامع مطلوب را دارندبسترسازی اجتماع

ه ای زن دگی   ای از گ ره ت وان گ ره  مطا عه و بررسی وجود دارد که با عمیق شدن در آن می

اجتم اعی محل ی ب ر امنی ت     ه ای  ها کارکرد ت ث یر ش بکه  یکی از این مسئله .جمعی گشود

 .رودشمار میجامعوی به
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گرایان بر این باورن د ک ه انگی زه اف راد از ایج اد      پردازان مباد ه و تا حدودی فایدهنظریه

ها در مجم وع  از نظر آن .ارتبا  با دیگران دستیابی به اهداف و ارضای نیازهای فردی است

-ه ا م ی  ها و تنبی ه مل که به مباد ه پادا ها متشکل است از افراد متعاجهان اجتماعی انسان

کارگیری قوانین ربیعی برای تبیین و د یل بهپردازان مباد ه بهشاید بتوان گفت نظریه .پردازند

اعتقاد بر تث یر تغییرات عناصر نظریه کنش  در .آیندحساب میگرا بهتشریح رفتار بشر، ا بات

اع مبادالت بر اساس منافع و توان ائی مواجه ه   های اجتماعی بر یکدیگر، انوو اجزای سیستم

باش د؛  های اجتماعی محل ی ب ر س ااتارها و اعی ان م ی     با تغییرات، گویای تث یر ابعاد شبکه

های متفاوتی براوردارند، ب ه دنب ال آن   های اجتماعی محلی نیز که از لرفیتبنابراین شبکه

 .تث یرات متفاوتی اواهند داشت

 ...در ازای ک نش، پی روی از ا گوه ای ح اکم و هنج اری و       های اجتماعی محلیشبکه

در  .گ ذارد ها در پیون دهای ش بکه ت ث یر م ی    دهند که این حمایتانواع حمایت را ارائه می

از نظر پارسونز سیستم اجتم اعی   .سیستم اجتماعی وجود نظم و وابستگی متقابل اجزا است

فراین دها، مس تمر ی ا م نظم تغیی ر، در       های کنش، ب ه فراا ور  ای از سازماندهی مؤ فهشیوه

ه ای اجتم اعی معم وال     بدین ترتی   کنش گران در ش بکه    .ا گوهای تعامل کنشگران است

ازنظ ر وب ر    .پردازن د ا گوگیری از هنجارهای شبکه با تث یر از/ بر همدیگر به کنشگری م ی 

-بخشی ب ه ک نش  های متقابل اود با یکدیگر، درون بافت مشخص با اعتبارافراد در ارتبا 

می زان   .نماین د های اجتم اعی را ال ق م ی   های اود، معنایی ذهنی یا اعتباری داده و کنش

رابطه با دوستان نزدیک/ اویشان/همکاران و دوستان نزدی ک، کیفی ت ارتب ا  ع ارفی ب ا      

ه ای  های تقویت شبکهها یا افراد پیش گفته، میزان رابطه متعارف با ایشان، یکی از راهگروه

 .ماعی استاجت

های اجتماعی در کنار ا گوگیری از هنجارهای شبکه و تث یر بر کنش گران ب ه   الق کنش

ص ورت مس تقل ی ا    های اجتماعی و تقویت پیوندها هرکدا  ب ه همراه ارائه حمایت از شبکه

معن ای  الز  به ذکر است که ارائه نظریات یاد ش ده ب ه   .دهدتوأ  امنیت جامعوی را ارتقا می

 .قص نیست و بر هرکدا  نقدی وارد استنداشتن ن
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ه ا و س ااتارهایی دارد   عنوان یک واقعیت اجتماعی زمین ه های اجتماعی محلی بهشبکه

بخش ی در  از کارکردهای این نوع شبکه انس جا   .که درون آن رابطه دیا کتیکی برقرار است

ه ای  ق مباد ه داش ته سازی نیازها از رریها، یگانگی گروهی، وابستگی متقابل، برآوردهگروه

امنیت نیز یک ی از نیازه ای او ی ه     .باشدمادی و غیرمادی، تبادل و ایجاد تعادل اجتماعی می

عنوان اهرمی ا رگ ذار  توان گفت امنیت جامعوی بهحساب آمده و به دنبال آن میها بهانسان

ه ای  شبکه .ودرشمار میاجتماعات و جوامع انسانی به زندگيبر حیات، بقا و بهبود کیفیت 

عن وان یک ی از عوام ل تغیی ر ی ا  ب ات در س ااتار و س ازمان         تواند ب ه اجتماعی محلی می

ه ای اجتم اعی محل ی و امنی ت     رسد بین پدی ده ش بکه  به نظر می .حساب آیداجتماعی به

ب ر ای ن اس اس در برآورده ای مرب و  ب ه        .جامعوی یک رابطه دی ا کتیکی برق رار اس ت   

بایست از غفلت ناشی از ع د   ویژه در حوزه اجتماعی مین راهبردی بههای کعریزیبرنامه

 .توجه به این حوزه دوری جست

توان گفت های امنیت جامعوی اارجی، هویت و مهاجرت است ا بته میمحور پژوهش

های داالی نی ز امنی ت ج امعوی ب ا     در اکثر پژوهش .مهاجرت تحت تث یر هویت قرار دارد

پژوهش باستانی  .شودا ملل به آن نگریسته میه یا از دید روابط بینامنیت عمومی الط شد

که سرمایه اجتماعی شبکه را در پنج منطقه تهران سنجیده و سارواانی که امنی ت ج امعوی   

تر ب وده و ب ا تغییرات ی م ورد اس تفاده ق رار       دهد، کاربردیگانه را مورد بررسی قرار میپنج

گانه )امنیت جانی، امنیت شغلی، امنیت هش با ابعاد چهارامنیت جامعوی در این پژو .گرفت

 .عارفی و امنیت ااعقی( بررسی شد

ه ای اجتم اعی محل ی و امنی ت ج امعوی ی ک رابط ه        رسد بین پدیده شبکهبه نظر می

های کعن راهب ردی  ریزیبر این اساس در برآوردهای مربو  به برنامه .پاندو ی برقرار است

بایست از غفلت ناش ی از ع د  توج ه ب ه ای ن ح وزه دوری       تماعی میویژه در حوزه اجبه

 .جست

ه ای اجتم اعی محل ی و    بین ش بکه  -1رسد؛ نظر میهای این تحقیق بهبا توجه به یافته

های اجتماعی محلی و انواع حمایت رابط ه  بین شبکه -2 .امنیت جامعوی رابطه وجود دارد



  در شهر تهران یجامعو تیبر امن یمحل یاجتماع هایشبکه تث یر یبررسمقا ة پژوهشی:                                                  70

 

بین ب ده   -4 .ی و بده بستان رابطه وجود نداردهای اجتماعی محلبین شبکه -3 .وجود دارد

بین انواع حمایت و امنیت ج امعوی رابط ه    -5 .بستان و امنیت جامعوی رابطه وجود ندارد

 .وجود دارد

های شبکه ترکی  آن است که محلی ب ودن در زم ره آن ق رار دارد؛ یعن ی ب ر      از ویژگی

ش بکه   .که اجتم اعی محل ی نامی د   توان ش ب اساس میزان قرابت فیزیکی و جغرافیایی که می

از ابع اد   .باش د ا گوهای مستقیم و غیرمستقیم روابط میان کنشگران، نهادها و سااتارها م ی 

شااص ی ا مؤ ف ه بُع د پیون د      .شودها، پیوندهای قوی و ضعیف نا  برده میگونه شبکهاین

ه ی ک و دو،  قوی، میزان رابطه و کیفیت ارتبا  عارفی با دوستان نزدی ک، اویش ان درج    

شااص یا مؤ فه بُعد پیوند ضعیف میزان رابطه متعارف ب ا   .و افراد است همکاران، دوستان

باش د ک ه   محلی و رابطه با اویشان درج ه س و  و دورت ر م ی    همسایگان، همکعس و هم

هرچه میزان رابطه و کیفیت ارتبا  ع ارفی بیش تر باش د پی رو آن امنی ت ج امعوی ارتق اء        

 .توان به اهداف مورد نظر دست یافتابراین با تقویت و گستر  روابط میاواهد یافت؛ بن

ه ا  این روابط )رواب ط می ان کنش گران، نهاده ا و س ااتارها( ض من ارائ ه ان واع حمای ت         

)مصاحبتی و مشورتی، عارفی، ادماتی، ما ی و ارععاتی( به اعضا و کنشگران و در پی آن 

گران که برگرفته از جامعه است، موج  حف ظ و  نیز با رعایت هنجارهای گروه توسط کنش

توان با تقویت و تنوع بخشیدن به ان واع من ابع موج ود،     ذا می .بقای جامعه یا اجتماع است

ه ا  کنشگران تحت نفوذ یا تسلط گروه .نمود های اجتماعی محلی را توانمند و پر بهرهشبکه

فته شده از اجتماع یا جامعه( پی روی  ها را )برگرهای اجتماعی، هنجارها و قواعد آنو شبکه

گونه امنیت این .کرده و به دنبال آن امنیت جامعوی )در ابعاد چهارگانه( ارتقاء اواهد یافت

به د یل اینکه اجزای اجتماع یا جامعه درصدد تشکیل، ترویج یا تقویت آن است، نسبت ب ه  

ت ر و  تر، پای دارتر، عمی ق  آورد عمومیوجود مییا سیاست به -امنیتی که توسط نهاد قدرت

ها بر بده بستان )مادی یا معنوی( و همچنین بده بس تان ب ر   شبکه .رسدنظر میتر بها ربخش

 .امنیت جامعوی تث یری ندارد
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 پيشنهاد

ه ای اجتم اعی محل ی، انس جا  و     سازیِ شبکهتوانمندسازی، تقویت و پویائی شبکه .1

 یگانگی گروه

هایی که با عضویت کنش گران در  عی و انواع حمایتبا توجه به اهمیت روابط اجتما .2

ه ا تقوی ت ش ده و    ه ا ب ین آن  شود، حمای ت های اجتماعی محلی مترت  میشبکه

 .توسعه یابد

-ریزی در راستای افزایش اعتماد اجتماعی، تحکیم پیوندهای اجتماعی، جامعهبرنامه .3

 .پذیری، فرهن  پذیری و همنوایی

ی، ملی و بومی از قبی ل اعتم اد، حمای ت، مش ارکت     های دینترویج و تقویت آموزه .4

ه ای متغیره ای ای ن    ک ه از ش ااص   ...داری، ی اریگری و  جمعی، همد ی، امان ت 

 .باشدپژوهش می

)ترویج  ...تع  در راستای افزایش اعتماد مرد  به همدیگر، بستگان، همسایگان و   .5

 جا(اعتماد به

ه ب ه همزم ان ب ودن جوابگ ویی     ها به هم دیگر ب دون توج    یاریگری اعضای شبکه .6

 .متقابل

 .هارلبی در تما  حوزهها در برابر یاریآوری کنشگران و شبکهافزایش تاب .7

 .های مورد نظر و یاریگری ایشانافزایش ارتبا  بین اعضای شبکه .8

 .های اجتماعی محلیمعرفی و ترویج امر به معروف و نهی از منکر در شبکه .9
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 فهرست منابع ومآخذ

 منابع فارسي .الف

 23 شماره ،اجتماعی امنیت مطا عات، هويت و اجتماعي امنیت (،1389) ،لیاسماع مقد ،احمدی :

164- 133. 

  ( ،1387اسمیت، فیلیپ، مترجم حسن پوی ان ،) ؛ چ ا  دو ، ته ران،   درآمدی بر نظريه فرهنگوي

 های فرهنگی.ناشر: دفتر پژوهش

 سیرة پیوامبر اکورم  در « شدهاجتماعي  امنیت» منظومه مفهومي خرد (،1394) ،اص غر  ی،افتخار 

 .5-44، 21پیاپی  شمارة اول، ازدهم،یپژوهشی دانش سیاسی، سال  -دوفصلنامه علمی (، )

 احس اس  و اجتم اعی  س رمایة  ارتب ا   تطبیقی (، مطا عة1396) فرقانی، مهناز، و افشانی، علیرضا 

 و امنی ت  راهب ردی  هایامه پژوهشیزد، فصلن شهر ساکن فرزندان و وا دین بین اجتماعی امنیت

 .1-16 ،16 پیاپی شماره ششم، سال اجتماعی، نظم

 ،های اجتم اعی محل ی ب ر امنی ت ج امعوی در ش هر       شبکه ریتث (، بررسی 1399حسین، ) امیری

 دانشکده علو  انسانی. -تهران، دانشگاه آزاد تهران شمال

  ،بررسي  :اجتماعي شبکه و جنسیتسرمايه (، 1386) ،م ریم باستانی، سوسن و صا حی هیکویی

؛ نام ة عل و    در تهوران  و مردانی ساختي، تعاملي و کارکردی شبکه اجتماعي زنان هايژگيو

 .63-30،95اجتماعی، شماره

  ،تهوران: بررسوي جايگواه     محلوه  10های اجتماعي در بررسي شبکه (،1387سوسن )باستانی

 .55-74، 4شماره  ؛ایران اجتماعی مطا عات؛ های اجتماعيروابط محلي در شبکه

 ( ،1390باقری، میترا) بور آن در بوین    موثثر ، بررسي میزان احساس امنیت اجتماعي و عوامل

 ، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال.دانشجويان دختر دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

 ،بوه  مربووط  مطالعوات  تحلیول  فورا  (،1391احسان ) حسنوند، اسماعیل؛ حسنوند، بهرا ؛ بیات 

 .69-96، 29شماره ؛ اجتماعی امنیت مطا عات ؛اجتماعي امنیت احساس

 احساس امنیت اجتماعي و عوامل اجتماعي مورتبط  (، 1390) نهیآمفارمه، حسین و سلیمی، بنی

 .12،60شناسی؛ سال سو ؛ شماره ، مطا عات جامعهبا آن

 ( ،1390بوزان، باری ،)بردی، چا  سو .پژوهشکده مطا عات راه ها و هراس،مردم، دولت 

  راهنمای گام به گام تحلیل داده با  (،1393)پعنت، جو یSpss    مت رجم جعف ری، مرتض ی و ،

 شناسان، تهران.حبیبی ماچیانی، حسن، انتشارات جامعه
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  ،ناشر پژوهشگاه عل و  انس انی و   فرهنگ توصیفي اصطالحات امنیت(، 1392فرزاد )پورسعید ،

 .279مطا عات فرهنگی، تهران، 

 مق دس و م ریم    اص غر یعل، ترجمه يشناختجامعههای نوين نظريه(، 1394)ر، جاناتان، اچ. ترن

 سرو ، چا  اول، تهران نشر جامعه شناسان.

 ،شوهری  اقتصادی فضاهای یرابطه (،1395) احسان، مون ا،  و سرا، ناصرپوررضا؛ کریم دهقان، حسین 

اجتمواعي،   تعوامالت  بور  هايپراسوتار  وبار تره میوه یهادانیم ریتأث بررسي: اجتماعي یهاشبکه و
 .114-93 ،81 شماره ،شهری یشنااتجامعه مطا عات

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1422659 :  ابت آدرس   

 ( ،1392دیلینی، تیم ،)مت رجم ص دیقی، بهرن   و رل وعی،     شناسيهای کالسیک جامعهنظريه ،

 وحید، نشر نی، چا  هفتم.

 ،ک انون  ،اقتباس از بحث درباره اليحه قانوني حفظ امنیت اجتماعي(، 1342) ،هوشن  ادائی 

 .10-86،100 شماره ،وکع

 ،36ش ماره   راهب ردی،  مطا ع ات ، ايوران  در امنیتي مطالعات تبارشناسي(، 1386، )رضا الیلی :

322-279. 

  ،وفاق و انسجا  اجتماعی  ای بر میزانهای اجتماعی محلهشبکه ریتث (، 1393) ،غزا هرمضانقربانی

 دانشکده مدیریت. -دامغان، دانشگاه آزاد تهران شمال در شهرستان

 ( ،1384ریتزر، جورج ،) ترجمه محسن  ع ی، چا  دهم، ي در دوران معاصرشناسجامعهنظريه ،

 .576انتشارات علمی، تهران،

 ،تهوران  در سوکونت  حلم و خانواده اجتماعي امنیت (،1385) ،ژهیمن نویدنیا، باقر؛ سارواانی، 

 .87-108: 22 شماره اجتماعی، رفاه

  سنجش رابطة حمايت شبکه(، 1392) ،دام داباجا سفیری، ادیجه، سوسن باستانی و  یع قرانی-

 ،سیاس ت  و توس عه  در زن، لیو شوهر اردب ي و رضايت شغلي زنان در ررسمیغهای اجتماعي 

 .253-174، 4شماره 

 ،علوي  سوید  اهللتيو آ»از منظور   اجتمواعي  امنیت هایصشاخ بررسي(، 1392) ،بایفر شایگان 

 .113-2،140 شماره، مسلمان متفکران اجتماعی هاینظریه ،«ایخامنه

 یریشوگ یپ رانوي يا -اسوالمي  یطراحوي الگوو   (،1398) ،اص غر  ی،و افتخار یرمضانعلی، عبد 

 تی  امن نامهفص ل ، بر نقش ناجوا  دیاجتماعي با تأک تیآن بر امن ریاجتماعي از وقوع جرم و تأث

 .233-263 دو ، شماره نهم، سال ملی،



  در شهر تهران یجامعو تیبر امن یمحل یاجتماع هایشبکه تث یر یبررسمقا ة پژوهشی:                                                  74

 

  ،افزار کاربرد آمار و نرم(، 1392) ،احمدغیا وندspss انتشارات تیسا، تهران.هادر تحلیل داده ، 

  ،44، سمت، تهران، 13، چا  های سیاسي در اسالم و ايرانانديشه(، 1392) ،حاتمقادری. 

 ،امنیت احساس(، 1391) ،قدرتى و اکر  سینى، سیدهاد حمید؛ ح جوادیان، سید حسین؛ قدرتى 

 مطا ع ات ، سبزوار( موردى: شهر آن )مطالعه اقتصادى اجتماعى یهاکننده تعیین و اجتماعى

 .119 -142 ،30 شماره ،اجتماعی امنیت

 های اساسي مثثر بر افزايش امنیت بررسي مثلفه(، 1394) ،بخشکرمی، مرتضی و کیومرث فرح

ه ای حف التی امنیت ی، دانش گاه ج امع ام ا        ، پژوهشنخبگان حوزه امنیت دگاهيداز اجتماعي 

 .49-68، 13(، سال سو ، شماره ا سع هیحسین )عل

 ی،گ ذار اس ت یس نامه ره ، فصلنامهاجتماعى امنیت يشناسمعرفت(، 1391) ،محمودچیان،  کعه 

 .89-112 دو ، شماره سو ، سال

 ( ،1385کاستلز، مانوئل ،)،مترجم: احمد 1، ج ای(ظهور جامعه شبکهفرهنگ )جامعه و  اقتصاد ،

 علیقلیان و افشین ااکباز، ناشر ررح نو، چا  پنجم، تهران.

 ( ،1377کلمن، جیمز ،)مترجم: منوچهر صبوری، نشر نی، چ ا  اول،  بنیادهای نظريه اجتماعي ،

 تهران.

  ،انس انی و مطا ع ات   ، پژوهش گاه عل و  اجتمواعي  تیو و امناينترنوت  (، 1391) ،دیسعمجردی  

 .55فرهنگی، 

 های غیر رسمي زنان و عوامل موثر بر های شبکهبررسي تفاوت(، 1391،) اعظم، مرادی فروتن

دانش گاه تربی ت    نام ه کارشناس ی ارش د   پای ان  ،شا و نازی آباد(آن )مطالعه موردی محالت گی

  .10، دانشکده ادبیات و علو  انسانی -مدرس

 ( ،1390مک سوئینی، بیل،) محمدرضوا  ، قاسمی، محمدعلی و ي امنیتشناسجامعهای بر مقدمه

 ، پژوهشگاه علو  انسانی و مطا عات فرهنگی.يآهن

  ،آن بر امنیت ملي  ریتأث های اجتماعي موجود در کشور وبررسي شبکه(، 1393) ،ژنیبمیرزائی

 .15پروژه تحقیقاتی، دانشگاه عا ی دفاع ملی، تهران، کشور، 

 بررسي عوامل (، 1389) ،هاجرزاده، علی حسین و حسینی، سیده نبوی، سید عبدا حسین؛ حسین

-96، 40ی کاربردی، شماره شناسجامعه، بر احساس امنیت اجتماعي مثثراجتماعي و اقتصادی 

73. 

  ،چ ا   ها(و نظريه هامثلفهمفاهیم، ) یادرآمدی نظری بر امنیت جامعه(، 1390) ،ریقدنصری ،

 اول، پژوهشگاه علو  انسانی و مطا عات فرهنگی، تهران.

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/499037
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/499037
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/692875
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/692875
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=9609&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=9609&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=9609&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C&qd=6
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  ،55-76، 19، مطا عات راهبردی،   درآمدی بر امنیت اجتماعي(، 1382) ،ژهیمننویدنیا. 

 ( ،1388نویدنیا، منیژه،) عات راهبردی.؛ پژوهشکده مطا امنیت اجتماعي 

 ( ،1382هابرماس، یورگن ،)پ والدی، کم ال،   جهاني شدن و آينده دموکراسي؛ منظومه پساملي ،

 .103چا  دو ، نشر مرکز، تهران، 

  ،در قالب ) يملآن بر امنیت  ریتأثامنیت اجتماعي و (، 1389) ،زهراو صادقی،  اهللتیعنایزدانی

 .48-64، 40و  39  هنگی، سال چهار ، ، ماهنامه مهندسی فرتهديدات فرهنگي اجتماعي(

 

 منابع انگلیسي .ب

 Ghorbani, M. Hadarbadi, Gh. Ebrahimi Azarkharan, F.& Khavar, A. Summer 

2016, Network Analysis and Appraisal of Social Capital of Beneficiaries for 
Rural Sustainable Development (Case Study: Bazijan Village, Mahalat County, 

Markazi Province), Journal of Rural Research, 7(2), Vol 7. No 2, 406-421. 

 http://dx.doi.org/10.21859/jjr-070210 

 Ilgit, Asli & Klotz Audie, How far does ‘societal security’ travel? Securitization in 

South African immigration policies;Security Dialogue, 2014, Vol. 45(2) 137–155 

© The Author(s) 2014. 

 Reprints and permissions: sagepu b.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 

10.1177/0967010613519161 

 Downloaded from sdi.sagepub.com at NANYANG TECH UNIV LIBRARY on 

June 14, 2015 

 Saleh, Alam, Broadening the Concept of Security: Identity and Societal Security; 

Geopolitics Quarterly, Volume: 6, No 4, Winter 2010,PP 228-241 

 SWIMELAR, SAFIA, Education in Post-war Bosnia: The Nexus of Societal 

Security, Identity and Nationalism; Ethnopolitics, 2013;161-182, Vol. 12, No. 2, 

161–182. http://dx.doi.org/10.1080/17449057.2012.656839 

 

 وبسايت .ج
  ،مقتدایی، زین ، امنیت اجتماعی در جامعه

https://rasekhoon.net/article/show/104276   

 شناسی امنیت اجتماعی،ری بر جامعهشربتیان، محمدحسن، تاملی نظ 

 http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?code=225003 
 www.wikipedia.org/wiki  26/10/1396تاری  دسترسی 

https://rasekhoon.net/article/show/%201042760
http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?code=225003


 

 

 


