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چکیده
در این پژوهش ،نقش میزان نشاط اجتماعی(رضایت از زندگی ,امید به آینده ،احساس عزت نفس و پرهیز از
انزوای اجتماعی) بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهرستان سمنان موردبررسی قرارگرفته است.
روش تحقیق کمی و از نوع پیمایش است .جامعه آماری شامل کلیه شهروندان باالی 18سال ساکن در
شهرستان سمنان میباشد .حجم نمونه این تحقیق تعداد  150نفر برآورد و از رایانه و

نرمافزارهایSPSS

برای آزمون فرضیهها استفاده شده است .یافتههای پژوهش رابطه معناداری را بین میزان نشاط اجتماعی با
احساس امنیت اجتماعی نشان می دهد .بدینصورت که بین نشاط اجتماعی واحساس امنیت اجتماعی
رابطه مستقیم(مثبت) و معناداری وجود دارد و با افزایش میزان نشاط اجتماعی ،میزان احساس امنیت
اجتماعی شهروندان هم افزایش پیدا میکند.
واژگان کلیدی :امنیت ،نشاط اجتماعی،عزت نفس ،امید به آینده ،رضایت از زندگی ،سمنان

 - 1دانشجوی دکتری رشته معماری  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان(نویسنده مسئول)
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مقدمه و بیان مسئله
بی تردید یکی از نیازهای اساسی و حیاتی انسان امنیت است .امنیت مقولهای اساسی در هر
نظام اجتماعی است که کشورها اولویت اول خود را به برقراری آن در جامعه اختصاص
میدهند .امنیت دارای دو بعد اصلی است :احساس امنیت و امنیت واقعی .این دو بعد
علیرغم ارتباط بسیار نز دیک با یکدیگر ضرورتاً یکی نیستند .امنیت واقعی یکسری
محاسبات ریاضی است ،بر مبنای احتمال خطرات مختلف و مؤثر بودن اقدامات پیشگیرانه
امنیتی با انجام این محاسبات می توان گفت که تا چه حد منزل افراد در یک محله از سرقت
در امان است یا احتمال قتل یک فرد در خیابان چقدر است .انجام این کار مشکل نیست.
این همان کاری است که بسیاری از شرکتهای بیمه دائم در حال انجام آن هستند؛ اما
امنیت بعد دیگری نیز دارد که نه بر مبنای احتماالت و محاسبات ریاضی بلکه بر
واکنشهای روان شناختی فرد به تهدیدات استوار است .این بعد که از آن با عنوان احساس
امنیت یاد میشود اغلب مقوله ای ذهنی بوده و از فردی به فرد دیگر متفاوت است .ازاینرو
در امنیتی یکسا ن ،افراد مختلف ممکن است احساسات امنیتی متفاوت داشته باشند (اشنایدر
به نقل از حسنوند .)1390،29 :احساس امنیت حالتی است که آحاد جامعه هراس و بیمی
نسبت به حقوق و آزادیهای مشروع خود نداشته و بههیچوجه حقوق آنان به مخاطره
نیفتد.امنیت مفهومی عینی و بیرونی و احساس امنیت ،مفهومی درونی و ذهنی میباشد .به
عقیده بسیاری از کارشناسان وجود احساس امنیت در یک جامعه مهمتر از وجود امنیت
(عینی) است(.موحد؛همت )55:1392،داشتن احساس امنیت ،نخستین شرط الزم برای
پیشرفت و رسیدن به توسعه پایدار برای جامعه متمدن محسوب میشود( .هاشمیان فر و
همکاران )1392،اگر نگاهی به کشورهای دنیا بی افکنیم ،متوجه خواهیم شد که آنها به
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مقوله امنیت توجه زیادی نشان میدهند چراکه این امر پیش نیاز هرگونه توسعه در ابعاد
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و  ...میباشد .بدون وجود امنیت دستیابی به توسعه و
پیشرفت در برنامهریزی پیش نخواهد آمد (.حسنوند )1391،انسان برای تسلط بر طبیعت،
فرار از ناامنی و تهدید ،تأمین نیازهای اساسی خود و در یک کلمه برای دستیابی به امنیت
و احساس ایمنی ،زندگی اجتماعی را برگزید .وانگهی بهموازات گسترش اجتماعات و
پیچیدهتر شدن روابط و تعام الت اجتماعی ،وارد روابط گوناگونی شد که عرصههای
زندگی را تحت عناوین اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و  ...از هم متمایز کرده و
امنیت او را تحت الشعاع قرارداد .بدین ترتیب بشر با تجمع و تشکیل جامعه ،بستری نو
برای تهدید امنیت خود فراهم آورد که از زندگی جمعی او ناشی میشد .او که برای فرار از
ناامنی و احساس امنیت ،جامعه را تشکیل داده بود ،بهزودی دریافت که بار امنیتش نهتنها از
سوی طبیعت و عوامل طبیعی ،بلکه از سوی انسانها و عوامل گوناگون اجتماعی ،اقتصادی
و سیاسی نیز تهدید میشود .ازاینرو دغدغه همیشگی او جهت دستیابی به احساس امنیت
در مقوله جدید تحت عنوان " احساس امنیت اجتماعی " ظهور کرد(.بحری پور)1391،
امینت از نیازها و ضرورتهای پایدار فرد و جامعه تلقی میشود که فقدان یا اختالل در آن
پیامدها و بازتابهای نگرانکننده و خطرناکی به دنبال دارد ،بهطوریکه انسان مدنی برای
زندگی در جمع و دستیابی بهمراتب باالی رشد نیازمند امنیت و آرامش خاطری است که
با رشد و نمو جرائم و انحرافات اجتماعی زمینههای ناامنی و شکلگیری کج روی در سطح
جامعه بیشترین دلهره را ایجاد میکند( .بحری پور )2:1391،تحقق احساس امنیت ،باعث
ایجاد احساس جسارت و اعتمادبهنفس باال در افراد خواهد شد و میتواند بسترساز
موفقیت آن ها در جامعه باشد .به همین شکل احساس ناامنی باعث به وجود آمدن تنش،
اضطراب ،بیقراری ،ترسهای مبهم از مصیبتهای قریبالوقوع و حتی بیماریهای روانی
میشود( .حسنوند و همکاران)1392،
مطابق آم ارهای مرکز افکار سنجی ناجا که تقریباً هرساله اقدام به بررسی میزان
احساس امنیت اجتماعی شهروندان در سراسر کشور و مقایسه استانی میانگین احساس
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امنیت می کند ،میانگین میزان احساس امنیت استان سمنان در سال  45/5 ،1391بوده و
میانگین احساس امنیت در کل کشور در همان سال 45/8 ،بوده که بر اساس رتبهبندی
استان ها ،استان سمنان در رتبه شانزدهم کشوری قرارگرفته است .این در حالی است که در
سال  ، 1387رتبه نخست احساس امنیت ،از آن این استان بوده است (تقوی )2:1394،با
توجه به آمارهای موجود میتوان این نکته را موردبررسی و ارزیابی قرارداد که بر چه
اساس طی  4سال میزان احساس امنیت شهروندان استان سمنان کاهشیافته است.
شهرستان دامغان بهعنوان یکی از شهرستانهای استان سمنان که دارای فرهنگ و تمدنی
کهن میباشد و مطابق آمار تا سال  1387،از بین  8شهرستان ،رتبه سوم را در استان ازنظر
احساس امنیت اجتماعی داشته حال باید بر اساس تأثیرگذاری کدامیک از عوامل اجتماعی
و فرهنگی میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان کاهشیافته باشد و در سال  91به رتبه
ششم استان برسد .اگر در یک جامعه احساس امنیت اجتماعی یعنی همان بعد ذهنی امنیت
در بین شهروندان کاهش پیدا کند ،مسائل و معضالت بسیاری به بار خواهد آورد؛ از آن
جمله می توان به ایجاد احساس ترس و هراس در بین مردم ،کاهش اعتماد مردم به پلیس،
پسروی جامعه ازلحاظ فعالیت های مدنی و اجتماعی ،بسته شدن فضا و عدم رشد و
شکوفایی استعدادها و خالقیت افراد ،کاهش سطح شاخصهای رفاه اجتماعی و . ...
با در نظر گرفتن آنچه گفته شد ،پرداختن به موضوع احساس امنیت و عوامل اجتماعی
و فرهنگی مؤثر برآن یکی از دلواپسیهای اساسی هر کشوری است .در ایران همانند
بسیاری از کشورهای دیگر برقراری امنیت اجتماعی از وظایف نیروی انتظامی قلمداد شده
است .لذا نیرو ی انتظامی موظف است هرساله به بررسی احساس امنیت اجتماعی در جامعه
بپردازد و در این پژوهش محقق به دنبال یافتن میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل مختلف
از جمله نشاط اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان است.
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اهمیت و ضرورت
حساسیتهای مربوط به مفهوم امنیت حجم قابلتوجهی از پژوهشها و تحقیقات مختلف
را به خود اختصاص داده است .بررسی مؤلفهها و مالحظات امنیتی یکی از سیاستها و
برنامههای حیاتی هر کشور محسوب میگردد .ازاینرو اهمیت مفهوم امنیت و درک صحیح
آن بهمنظور تدوین سیاستهای امنیتی ،میتواند در ثبات یک جامعه و تحوالت فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی یک جامعه تأثیر مطلوبی بگذارد .درواقع ،امنیت مقولهای
اساسی در هر نظام اجتماعی است و هر کشوری اولویت اول ساختار حکومتی خود را به
برقراری امنیت خود اختصاص میدهد( .نیازی و همکاران)47:1390،
پلیس برای ایفای نقش حساس خود در مدیریت امنیت عمومی نیاز به برنامهریزی
جامع و همهجانبه و راهبردهای کالن در قلمرو امنیت عمومی دارد .از همین رو نیروی
انتظامی با اتخاذ رهیافتی علمی و نظاممند و با اعتقاد به لزوم هماهنگی تمام دستگاههای
دخیل در حوزه امنیت عمومی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در تولید و حفظ امنیت
نقش دارند و بر اساس اصولی نظیر جامعهمحوری ،تقدم پیشگیری از وقوع جرائم ،تمرکز
عمده بر حقوق شهروندی ،بسترهای اجتماعی امنیت و ایجاد ظرفیتهای مشارکتپذیری
در سیستم امنیت عمومی و  ...در سالهای اخیر طرح راهبردهای کالن مدیریت امنیت
عمومی را تدوین و پیشنهاد کرده است (قالیباف .)20 :1384 ،بر این اساس میتوان اظهار
کرد که دولت و نهادهای دولتی ،بهویژه پلیس (نیروی انتظامی) نقش بسیار تعیینکنندهای
در امنیت و احساس امنیت یک جامعه دارند و در پژوهشهای اجتماعی باید این امر در
مرکز توجه پژوهشگران و متولیان امر قرار گیرد(.شاردی)1393،
یکی از مهمترین شاخص های رفاه اجتماعی ،احساس امنیت اجتماعی است .همچنان
که مازلو در تقسیم بندی خود از نیازها ،نیاز به امنیت را بالفاصله پس از نیازهای
فیزیولوژیک قراردادهاست .لذا هر جامعه برای دستیابی به پیشرفت و توسعه ملزم است،
تمامی متغیرهای تأثیرگذار بر احساس امنیت اجتماعی را موردبررسی قرار دهد تا

 106ـــــــ ــــــــ فصلنامه دانش انتظامی سمنان  ،دوره هفتم  ،شماره بیست و پنجم  ،پاییز 1396

بدین وسیله امکان ارتقای علمی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و  ...شهروندان خود
را فراهم کند.
جامعهشناسی به عنوان علمی که وظیفه بررسی مسائل اجتماعی را بر عهده دارد ،ملزم
است با توجه به پایین آمدن میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان در سالهای اخیر به
بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان امنیت اجتماعی بپردازد و بدینصورت راهکارهایی
کاربردی ،جهت افزایش احساس امنیت شهروندان ارائه دهد .لذا این پژوهش درصدد است
که با دیدی اجتماعی نگ اه کرده و به بررسی میزان تأثیرگذاری متغیر مستقل بر احساس
امنیت اجتماعی بپردازد.

اهداف تحقیق
هدف کلی این پژوهش پیمایش و آزمون نظریه است که به بررسی عوامل اجتماعی -فرهنگی مؤثر بر
احساس امنیت شهروندان شهرستان سمنان میپردازد و بهمنظور دستیابی به این هدف کلی ،باید آن را
به اهداف جزئیتری تقسیم نمود که بهواسطه این اهداف جزئی بتوان به هدف کلی دستیافت؛
بنابراین محقق به بررسی تأثیر متغیر مستقل نشاط اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی در مورد
شهروندان سمنان میپردازد.

هدف کلی:
بررسی رابطه بین مؤلفه نشاط اجتماعی با می زان احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهرستان دامغان

اهداف جزئی:
-

بررسی رابطه بین نشاط اجتماعی با میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهرستان
سمنان
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-

بررسی رابطه متغیرهای زمینه ای با میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهرستان
سمنان

پیشینه پژوهش
-

ایزی و آگاهی ( )1395در مقاله خود تحت عنوان " رابطه امنیت اجتماعی و
میزان نشاط اجتماعی (مطالعه موردی شهرستان بجنورد" که با استفاده از روش
پیمایش و ابزار پرسشنامه و حجم نمونه  384نفر افراد باالی  15سال به بررسی
دو مؤلفه امنیت و اعتماد اجتماعی بهعنوان متغیر مستقل و نشاط اجتماعی بهعنوان
متغیر وابسته پرداخته است .ایشان به این نتیجه دستیافتند که ،بین دو متغیر
اعتماد اجتماعی و نشاط اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد و ازآنجاییکه
ضریب همبستگی مثبت است ،به این معنا که هرچه اعتماد اجتماعی بیشتر باشد،
نشاط اجتماعی افراد هم بیشتر میشود.

-

غفاری و شیرعلی ( )1394در مقالهای تحت عنوان «بررسی وضعیت نشاط
اجتماعی در بین شهروندان و رابطه آن بااحساس امنیت اجتماعی» در شهر تهران
و با استفاده از روش کمی ،تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده کرده است.
جامعه آماری افراد 18تا  29سال هستند و حجم نمونه برابر با  370نفر است.
نتایج حاصل از توزیع پاسخها در سنجش شاخص «میزان نشاط اجتماعی» در بین
افراد نمونه نشان میدهد که  2.2درصد از افراد پاسخگو در حد بسیار کم6.8 ،
درصد در حد کم 36 ،درصد در حد متوسط 42 ،درصد در حد زیاد و  11درصد
در حد بسیار زیاد احساس نشاط و شادمانی دارند .عوامل تبیینکننده احساس
امنیت اجتماعی در مدل رگرسیونی نشان میدهد متغیر «انزوای اجتماعی» باالترین
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همبستگی را با متغیر احساس امنیت اجتماعی دارد و بعد به ترتیب متغیرهای امید
به آینده ،نشاط اجتماعی ،پایگاه اجتماعی -اقتصادی و در آخر رضایت از زندگی
قرار دارد.
-

هزارجریبی و همکاران ( )1393در مقاله خود تحت عنوان " بررسی میزان
احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آ«" جامعه آماری شهروندان تهرانی و
حجم نمونه  384نفر و روش نمونهگیری خوشهای و تکنیک پرسشنامه ،وجود
رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی بااحساس امنیت اجتماعی را با ضریب
همبستگی تائید کردند .همچنین وجود رابطه بین اعتماد اجتماعی و گرایش به
مشارکت در تأمین امنیت تائید شد .با توجه به نتایج بهدستآمده بیشتر شهروندان
میزان احساس امنیت اجتماعی خود را متوسط و پایین دانستهاند و از میان چهار
شاخص در نظر گرفته شده (جانی ،مالی ،فکری و جمعی) امنیت جانی و مالی
بهمراتب میانگین بیشتری از امنیت فکری و جمعی را دارا میباشند.

-

کیا امیری ( )1392در مقاله خود تحت عنوان" میزان نشاط اجتماعی و عوامل
مرتبط با آن در بین شهروندان شهر اهواز" به این نتایج دستیافت که؛ بین پایگاه
اجتماعی – اقتصادی ( در هر دو بعد عینی و ذهنی) ،احساس عدالت اجتماعی،
همبستگی اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،رضایت اجتماعی ،احساس امنیت اجتماعی،
میزان رضایت از خدمات شهری و نشاط اجتماعی رابطه مثبت و معنادار و بین
احساس محرومینت نسبی و احساس بیهنجاری و نشاط اجتماعی رابطه منفی و
معنیداری وجود دارد.

-

حبیب زاده و همکاران ( )1392در مقاله خود تحت عنوان " بررسی رابطه بین
شادی و احساس امنیت (ابعاد آن) در افراد ( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه
آزاد تبریز) " با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و حجم نمونه  381نفر
به این نتیجه دست یافتند که؛ بعد امنیت مالی ،امنیت شغلی و امنیت عاطفی رابطه
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معنی داری با شادی دانشجویان داشته است .تائید این رابطه همخونی ضمنی
نظریه کارکردگرایی ساختاری با جامعه را نشان میدهد.
-

رضا دوست و فاضلی ( )1391در مقاله خود تحت عنوان " بررسی احساس
امنیت اجتماعی و نشاط اجتماعی در بین شهروندان استان خوزستان" ،با استفاده
از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه به این نتیجه دستیافتند که؛ احساس امنیت (
در دو بعد جانی و مالی) هم بهطور مستقیم و هم بهطور غیرمستقیم از طریق
اعتماد بین فردی با میزان نشاط اجتماعی رابطه مثبت و معنیداری دارد.

-

هزارجریبی و آستین فشان ( )1388در مقاله خود تحت عنوان " بررسی عوامل
مؤثر بر نشاط اجتماعی با تأکید بر استان تهران " با استفاده از روش توصیفی و
تحلیل و جامعه آماری افراد  15تا  65سال ساکن تهران و حجم نمونه  2000نفر
به این نتیجه دستیافتند که ،احساس نشاط در بین  18درصد از پاسخگویان در
حد بسیار کم و کم میباشد و در مقابل  28درصد از پاسخگویان از احساس
نشاط باالیی برخوردار هستند .یافتهها بیانگر آن است که این احساس بین اکثریت
پاسخگویان متوسط است .یعنی  54درصد از پاسخگویان احساس نشاط اجتماعی
خود را متوسط ارزیابی کردهاند.

-

بر اساس تحقیقی که اکارت و کراین ( )2006با عنوان «زیست پذیری ،ناامنی،
سرمایه اجتماعی و اعتماد در حکومت محلی» در هسلت یکی از شهرهای اصلی
بلژیک انجام دادند یکی از ویژگیهای خاص هسلت مدیریت ابتکاری آن با
برنامه هایی برای ارتقا و انباشت سرمایه اجتماعی در محلههای شهری مختلف و
نیز برنامههایی برای افزایش مسئول یت مدیران از طریق تقاضای سکنه است .ن ها
در این پژوهش دریافتند که « رابطه قوی بین احساس امنیت و سرمایه اجتماعی در
بین ساکنان هسلت وجود دارد .بر اساس این تحقیق افرادی که بیشتر در جلسات
همسایهای شرکت می کردند از احساس امنیت باالتری برخوردار بودند .منطقه
محل س کونت افراد ،بسیار بر احساس امنیت ایشان تأثیرگذار بوده است و به
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عبارتی ویژگی های منطقه در خصوص عواملی چون صدای ترافیک و خشونت
خیابانی بر احساس امنیت سکنه تأثیرگذار است .بهعالوه سطح سوار توجه افراد
به اتفاقات خیابانی نیز اتفاقات سیاسی بیشتر میشود و به نظرمیرسد احساس
امنیت بهموازات آن کاهش مییابد ( .نیازی؛بحری)1393 ،

مبانی نظری تحقیق
مفهوم امنیت
امنیت در لغت از ریشه «امن» به معنای در امان بودن و مصون از هرگونه تعرض و در
آرامش بودن است(فرهنگ معین چاپ 63ص )352و در فرهنگ المنجد اطمینان و آرامش
خاطر معنا شده است(فرهنگ المنجد 1373ص.)18
امنیت یکی از نیازهای اولیه هر جامعه بشری است ،درواقع اهمیت و اهتمام این مسئله
اجتماعی مستقیماً با نظام ارزشی و کمال مطلوب مردم جامعه و حتی جامعه جهانی پیوند
مستقیم خورده است .فقدان این مسئله در سطح محلی ،ملی ،منطقهای و جهانی باعث
تهدید ارزش های ذاتی چون معرفت ،تعهد و فضیلت انسانی خواهد شد.
ابهامی که در مورد مفهوم امنیت وجود دارد این است که عدهای آن را فقط به معنای
جلوگیری از جرم و جنایت میدانند که بیشتر یک حالت عینی دارد و عدهای هم آن را به
احساس برون از حیطه خطر بودن تعبیر میکنند و یا بهعنوان احساس رضایت از نیازهای
اولیه و پایهای(مانند غذا و سرپناه) تلقی می کنند ،اما امنیت یک بعد مهم هم دارد ،این بعد
از اشخاص و تجارب جمعی تأثیر میگیرد که بر احساس امنیت از اجتماع تأثیر میگذارد.
این مسئله بهخصوص هنگامی روشن میشود که «در بسیاری از جوامع احساس امنیت در
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سطح پایین قرار دارد ،درحالیکه مسائل امنیتی مثل جرم و جنایتها ،تصادفات و تهاجمها،
در حد متوسط است»(گزارش سازمان بهداشت جهانی.)282 :1998 ،
بحث درباره امنیت اجتماعی و احساس ناشی از آن از پیشینه بسیار طوالنی برخوردار
است .گرچه طرح این مباحث در میان اندیشمندان باستان چندان تخصصی و محدود به
زمینه های خاص نبوده است ،اما بدون تردید آغاز بحث در رابطه با امنیت اجتماعی را
می توان در مباحث افالطون ،ارسطو و بعدتر در اندیشههای هابز و ژان ژاک روسو و
باالخره سیر تاریخی آن را میتوان از زمان شکلگیری گفتمآنهای امنیت ملی و ظهور
نظریهپردازان رهیافت ««رئالیسم سنتی» دنبال نمود(نویدنیا .)14:1382،در مباحث پیرامون
امنیت دو رهیافت عمده قابلتفکیک است :رهیافتی که به ارزشهای عینی توجه دارد و
دیگری که به ارزشهای ذهنی معطوف است.
دو رهیافت نظری که بیشتر به ارزشهای عینی بها میدهد به رهیافت دولتمحور یا
قدرت محور مشهور هستند .مطابق این رویکردها ،امنیت را میتوان بهعنوان وضعیتی که
توسط قدرت برای صیانت مردم در قبال تهدیدات بیرونی ،ایجاد میگردد تعریف نمود و
مسئولیت برقراری چنین امنیتی بهطورکلی بر عهده دولت است .در همین راستا باید اشاره
کرد که رویکرد دولتمحور و قدرت محور مبتنی بر تفکرات توماس هابز است ،هابز
معتقد است انسانها دارای ذاتی شرور می باشند و انسان گرگ انسان است .در این تعریف
انسانها تنها در پی کسب منافع خویش هستند و ارزشهای انسانی کمتر موردتوجه قرار
می گیرند .در این راستا آنچه از امنیت برخوردار است این است که کنترل انسانها و
برقراری نظم اجتماعی نیازمند دولتی قوی و وجود ابزار کنترل بیرونی امنیت اجتماعی
است (افتخاری.)389:1381،
رهیافت نظری که بیشتر به ارزشهای ذهنی و گروهی بها میدهد ،به رهیافت
جامعه محور و هویت محور مشهور است .این رهیافت معتقد است که تهدیدات ،عمدتاً
علیه ارزشها و هویتهای گروههای اجتماعی است و درنتیجه امنیت اجتماعی زمانی
حاصل میگردد که گروهها و خردهفرهنگها بتوانند بهراحتی ابراز وجود نموده و ایدهها،
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خواستهها و ارزشهای خود را مطرح کنند .مهمترین منبع تحقیق امنیت اجماعی از منظر
این رویکرد ،خود جامعه و گروههای گوناگون موجود در آن است .این رویکرد امنیت
اجتماعی یک گروه خاص در درون یک جامعه را با امنیت اجتماعی و حتی فراتر از آن با
امنیت جهانی پیوند میزند و امنیت اجتماعی را به فراتر از تعهد دولت معطوف میسازد.
رهیافت اخیر ازلحاظ معرفت شناختی پساپوزیتیویستی بوده و تعریف عینی و مشخصی از
انسان ارائه نمی دهد ،بلکه نگاهی فرهنگی و تعاملی به او معطوف میدارد
(احمدی )172:1389،در این زمینه میتوان به نظریههای زیر در رابطه بااحساس امنیت
اشاره کرد.
الف) باری بوزان برای نخستین بار اصطالح امنیت اجتماعی را در کتاب « مردم،
دولتها و هراس» به کاربرد( روی،روی .)3:1996،امنیت اجتماعی ازنظر بوزان به حفظ
ویژگی هایی اشاره دارد که بر اساس آن ،افراد خود را بهعنوان عضو یک گروه اجتماعی
قلمداد میکنند یا به عبارتی ،با جنبههایی از زندگی فرد ارتباط پیدا میکند که هویت او را
شکل میدهد (بوزان؛ویو .)4:1998-5،در آراء بوزان حوزهای از حیات که فرد خود را
بهواسطه فهم «ما» بدان متعلق می داند و در برابران احساس تعهد و تکلیف میکند موردنظر
است .بنابراین هر عامل و پدیدهای که باعث ایجاد اختالل در احساس تعلق و همبستگی
اعضای یک گروه گردد ،درواقع هویت آن گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای
امنیت اجتماعی آن قلمداد میگردد (بوزان .)3:2000،بوزان ،نقطه آغازین امنیت را ذهنی و
مبتنی بر تصمیم بازیگران معرفی میکند .او بیان میدارد که مسئله امنیت در اجتماع شناخته
میشود ،زیرا بازیگران میتوانند به آن رجوع کنند و برخی پدیدهها را بهعنوان تهدید نگاه
میکنند .بهاینترتیب ،نگاه تاریخی به پدیدههای اجتماعی و تأکید بر نقش هنجارها ،قواعد
و فرهنگ نیز در این دیدگاه مطرح میشود ،چراکه آنها معتقدند که امنیت همیشه بر پایه
ارجاع عینی نیست و ارتباط انسانی و نقش هنجارها ،قواعد و فرهنگ نیز در این دیدگاه
مطرح میشود ،چراکه آنها معتقدند که امنیت همیشه بر پایه ارجاع عینی نیست و ارتباط
انسانی و نقش هنجارِها مهم و تأثیرگذار است (ابراهیمی.)4646:1386،
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ب) الیور در کتاب «هویت ،مهاجرت و منشور جدید امنیت در اروپا» ( )1993دست به
مفهوم سازی مجدد از رهیافت پنج بعدی بوزان درباره امنیت زد (نصری .)136:1378،ویور
« امنیت ساختهوپرداخته شده در اجتماع» را مطرح میکند .مدعای وی آن است که باید از
رویکردی جامعه شناسانه به امنیت نگریسته شود و پس از تحلیل مبانی جامعهشناختی
امنیت ،به تعریف آن همت گمارد (مک کین الی؛لیتل .)48:1380،بر این اساس ودرحوزه
امنیت را برحسب نوعی دوگانگی امنیت دولت و امنیت اجتماعی در نظرمی گرد
(روی )11:1996،و خاطرنشان میکند که افراد جامعه نمیتوانند نسبت به چیزهایی که
امنیت و هویتشان را تهدید میکند احساس امنیت نداشته و آنها را تنها به دولت واگذار
نمایند (موتیمر ،به نقل از نویدنیا .)62:1383،بدین ترتیب ویور نیز مانند بوزان بر لزوم
مشارکت افراد در تأمین امنیت اجتماعی خود و جامعه صحه گذارد.
ج) میران میتار برای ارزیابی امنیت اجتماعی از مدل سیستماتیک استفاده میکند و در
این کار بر نظریه آنارشی اجتماعی بیلی تکیه میکند .وی تالش کی کند مسائل جامعه را بر
اساس سطوح متفاوت (فرد ،گروه ،سازمان ،اجتماع/ف جامعه ،سیستم فراملی) تحلیل کند
و از آنارشی هرجومرج بهجای تعادل بهعنوان وسیلهای برای اندازهگیری حاالت نظام
استفاده کند(میتار.)97:1996،
د) ازنظر موالر امنیت جوامع آشکارا با امنیت سیاسی پیوند دارد ،اما مجزا از آن است.
امنیت سیاسی به ثبات سازمانی کشورها ،نظامهای دولت و ایدئولوژی که به دولت و
حکومتها مشروعیت میبخشند مرتبط می شود ،اما امنیت اجتماعی به بقای گروههای
اجتماعی توجه دارد که به جهت اشتراک اعضای آن در اندیشه ،احساس و اعمال کلیت
یکپارچهای را تشکیل میدهند که از آن بهعنوان هویت یاد میشود .امنیت دولت
دربرگیرنده حاکمیت بهعنوان معیار نهایی خود است ،اما امنیت اجتماعی دربرگیرنده هویت
است و هر دو آنان بر بقا داللت دارند(نویدنیا (.)61:1382،به نقل از نیاز ،بحری پور)1392،
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دیدگاه جامعهشناسان در مورد امنیت اجتماعی
کارل مارکس

1

مارکس بر این باور بود که وجود نظم اجتماعی در جامعه به سبب این است که یکی از
طبقههای اجتماعی از مزایای اقتصادی ویژه ای در جامعه برخوردار است و به سبب آن
میتواند بر پایۀ قدرتی که در جامعه کسب مینماید بر دیگران چیره گشته نظم اجتماعیای
را که خود مناسب جامعه میداند تحمیل نماید  ( .کمالی .) 65:1379 ،
امیل دورکیم

2

به نظر دورک یم مبنای نظم جامعه  ،عاملی است اخالقی نه سیاسی یا اقتصادی  .جامعه بانظم
و تعادل دارای وحدتی اخالقی است  ...دورکیم جامعه را به دو نوع ابتدایی و مدرن تقسیم
می کند به عقیدۀ وی در جامعه ابتدایی همبستگی افزار گونه که مبتنی بر وجدان جمعی
بسیار نیرومند است  ،حاکم بوده است اما همبستگی در جامعه مدرن اندام وار و پیچیده
است که با گسترش تقسیمکار اجتماعی جانشین همبستگی افزار گونه میشود  .در جامعه
مدرن تقسیمکار جای وجدان جمعی جامعه سنتی را میگیرد اما تقسیمکار تنها در شرایط
نرمال موجب همبستگی میشود
فردیناند تونیس

3

واژۀ امنیت اجتماعی برای اولین بار توسط تونیس جامعهشناس آلمانی به کار گرفته شد .
این مفهوم مرتبط با مفاهیم آلمانی  ،در « گمین شافت » و « گزلشافت » است  .گمین
شافت یک جامعه ارگانیک و سنتی است که از هویت  ،تجربه و احساس مفهومی مشترک
را ارائه میدهد  .گمین شافت ماهیتی تاریخی دارد  .اما در گزلشافت فردگرایی و روابط
پولی خصوصیت اصلی است  .روابط مردم با یکدیگر بهصورت رقابتی و تعارضی برای
نیل به سود فردی است  ،احساسی مشترکی وجود ندارد که نسلها را به یکدیگر پیوند و
ارتباط دهد(صمدی بگه جان .)24 :1384 ،
1 - Karl Marx
2 - Emile Durkheim
3 Ferdinand Tonnies
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منظور تونیس از به کارگیری واژۀ امنیت اجتماعی ضرورت حفظ و استمرار روابط
چهره به چهره و مستقیم در گمین شافت می باشد  .امنیت در اینجا به مفهوم ماندن افراد
عضو چنین گروههایی از فروپاشی یا گسیختگی روابط عاطفی و دلسوزآنهاست(همان :
.)25
مرتن

4

مرتن از معدود جامعه شناسانی است که سعی کرده میان کنش فردی و اهداف کالن
فرهنگی و اجتماعی پل بزند .تالش مرتن ازآنجهت قابلستایش است که تیپ ایده آل
چنین ارتباطی را در چهار راهکار مشخص تدوین نموده و نحوۀ گسیختگی اجتماعی
جوامع را در روابط متناقض آمیز میان اهداف فرهنگی و وسایل اجتماعی بهخوبی نشان
داده است  .طبق نظر مرتن نقش و کارکرد اساسی عنصر فرهنگ  ،تعیین و معرفی اهداف و
ارزش ها در زندگی اجتماعی است عنصر اجتماع نیز تعیینکنندۀ وسایل نهادی شده نیل به
اهداف است  .مرتون معتقد است که اگر در جامعهای کارکرد این دو عنصر اساسی باهم
هماهنگ باشد در آن جامعه نظم وجود دارد و الگوی تطابق مردم در زندگی الگویی هم
نوایانه خواهد بود ؛ حال اگر این هماهنگی نباشد یعنی بین فرهنگ و اجتماع ازلحاظ
کارکردی ناهماهنگی پیش بیاید آنگاه شاهد نا همنوایی در میان مردم و رواج انحرافات
خواهیم بود ( عبداللهی . ) 1381،
تالکوت پارسونز

5

تالکوت پارسنز از جامعه شناسان معروف  ،امنیت را از رویکردی جامعهشناختی مورد
تحلیل قراردادهاست  .وی مسئلۀ هابزی دربارۀ امنیت را بنیان کار تئوری سازی
جامعه شناسی خود قرارداد  .اما در حقیقت  ،مسئلۀ اساسی نظریۀ تحلیلی کنش پارسنز ،
مسئلۀ « نظم اجتماعی » است ( چلبی  ) 14:1375 ،که گویای مفهوم امنیت نیز میباشد .
پارسنز جامعه را به خرده دستگاههایی تقسیم نموده که هرکدام دارای کارکردی خاص

4 Merton
5 Talcott Parsons
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هستند و میزان توانمندی آنان در ایفای کارکردها  ،عامل دوام و بقای جامعه است و
بالعکس  ،به میزان کاستی در انجام کارکردها  ،به انسجام و یگانگی [ و درنتیجه امنیت]
جامعه خدشه واردشده و خطر فروپاشی و زوال ،آن را تهدید مینماید ( نویدنیا: 1385 ،
. )39 -38
بوزان و ویور

« باری بوزان » 6و « اولی ویور » 7بهعنوان تئوریسینهای بحث امنیت ملی شناخته میشوند
 .این دو اندیشمند در مطالعات خود پی به تفاوتهای میان امنیت ملی و امنیت اجتماعی
بردند .
امنیت اجتماعی از نگاه بوزان به قابلیت الگوهای سنتی زبان  ،فرهنگ  ،مذهب ،
هویت و عرف ملی مربوط است  .بوزان با تأکید بر حفظ عناصر اصلی جامعه  ،تحقق
شرایط امن و بدون خطر را برای جامعه میسر میداند ( نویدنیا .) 40 :1385 ،
ازنظر بوزان امنیت اجتماعی بشری به پنج مقوله تقسیم میشود  « :نظامی  ،سیاسی ،
اقتصادی  ،اجتماعی و زیستمحیطی » ( بوزان  . ) 34:1378 ،امنیت اجتماعی از نگاه بوزان
به حفظ مجموع ویژگیهایی ارجاع دارد که بر مبنای آن افراد خودشان را بهعنوان عضو
یک گروه اجتماعی قلمداد میکنند یا بهبیاندیگر معطوف به جنبههایی از زندگی فرد
میگردد که هویت گروهی او را سامان میبخشد ( صمدی بگه جان  . ) 38: 1384 ،بوزان
معتقد است که امنیت اجتماعی به مقابله با خطراتی میپردازد که بهصورت نیروی بالقوه یا
بالفعل هویت افراد جامعه را تهدید میکنند  .امنیت اجتماعی را ازنظر بوزان به حفظ
مجموعه ویژگی هایی ارجاع دارد که بر مبنای آن خودشان را بهعنوان عضو یک گروه
اجتماعی قلمداد میکنند یا بهبیاندیگر  ،مربوط به جنبههایی از زندگی فرد میشود که
هویت اجتماعی او را سامان میبخشد یعنی حوزهای از حیات اجتماع که فرد خود را به
ضمیرها متعلق و متناسب میداند و در برابران احساس تعلق میکند

6 Barry Buzan
7 Ole Weavere
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دیدگاه موالر

8

موالر بحث خود را در باب امنیت اجتماعی با شرح اشکال متفاوت امنیت آغاز مینماید .
او معتقد است امن یت در سه شکل ملی  ،اجتماعی و انسانی وجود دارد که مقام مرجع در
امنیت ملی دولت  ،در امنیت اجتماعی گروههای اجتماعی و امنیت انسانی تکتک افراد
هستند ( صمدی بگه جان . ) 37:1384 ،
معنای امنیت ملی حفظ مردم یک کشور و سرزمین در مقابل حملهی فیزیکی است و
به مفهوم « دفاع » به کاررفته است  .مفهوم امنیت انسانی این ایده را ارائه میدهد که
مطالعات امنیتی انسانها باید مقدم بر دولتها باشد و در کنار تهدیدات نظامی تهدیدات
غیرنظامی نیز موردنظر قرار گیرند ( کینگ و موری  . ) 779:1383 ،مفهومی که موالر از
امنیت اجتماعی مطرح میکند با توجه به دگرگونیهای هویتی ناشی از جهانیشدن و
کاهش کنترل حکومتها بر ملتهاست که باعث شده است در عصر جهانیشدن «
صورتهای هویتی بهمنزله نوعی مقاومت بروز کنند » ( صمدی بگه جان .)37:1384 ،
ازنظر موالر امنیت اجتماعی عبارت است از « قابلیت حفظ شرایط قابلپذیرش داخلی برای
تکامل الگوهای سنتی زبان  ،فرهنگ  ،انجمنها  ،مذهب  ،هویت ملی و رسوم » ( موالر
به نقل از نویدنیا .) 61:1382 ،
در یک جمعبندی کلی میتوان اشاره کرد که امنیت اجتماعی در پی تأمین امنیت برای
گروههای اجتماعی است که نقش هویتسازی را برای اعضای خویش ایفا میکنند .مرجع
امنیت اجتماعی  ،گروهها و دسته های اجتماعی است که به لحاظ داشتن احساس اندیشه و
عمل مشترک میان اعضایشان کلیت منحصربهفردی را تشکیل داده و به دلیل برخورداری از
کلیتی یکپارچه عنوان «ما» را به خود منتسب میدانند.
تعریف بوزان از امنیت اجتماعی هم در این تحقیق و هم بهعنوان یک مرجع برای
انجام تحقیقات درزمینۀ امنیت اجتماعی میتواند مورداستفاده پژوهشگران قرار بگیرد.
امنیت اجتماعی ازنظر بوزان به حفظ ویژگیهایی ارجاع دارد که بر مبنای آن افراد خودشان

8 Moller
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به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد میکنند یا بهبیاندیگر معطوف به جنبههایی از
زندگی فرد میگردد که هویت گروهی او را سامان میبخشند (بوزان ؛ ویور .)4-5 :1998 ،
در آراء بوزان حوزهای از حیات که فرد خود را بهواسطه مفهوم «ما » خود را بدان متعلق
می داند و در برابران احساس تعهد و تکلیف میکند موردنظر است .بنابراین هر عامل و
پدیده ای که باعث ایجاد اختالل در احساس تعلق و همبستگی اعضاء یک گروه گردد ،
درواقع هویت آن گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتماعی آن قلمداد
میگردد (بوزان .)3: 2000
اهمیت بحث امنیت در دیدگاه بوزان ازآنجا ناشی میشود که بوزان امنیت را در قالب
پنج بعد معرفی کرده است و زوایای مختلف امنیت را با یک نگاه وسیعتری در
مفهومپردازی آنها موردبررسی قراردادهاست.در بیان برجستگیهای نظریۀ بوزان درزمینه
امنیت اجتماعی میتوان به این موضوع اشاره کرد که بوزان و همچنین ویور امنیت را در
دو بعد عینی و ذهنی مدنظر قرار میدهند و اظهار میدارند که تهدیدهای امنیتی در دامنهای
وجود دارند که به طور ذهنی نیز قابل تجربه هستند (بوزان ؛ ویور ؛ دوویلد.)1 :1998 ، 9
بوزان  ،نقطۀ آغازین امنیت را ذهنی و مبتنی بر تصمیم بازیگران معرفی میکند .او بیان
میدارد که مسئلۀ امنیت در اجتماع شناخته میشود  ،زیرا بازیگران میتوانند به آن رجوع
کنند و برخی پدیدهها را بهعنوان تهدید نگاه کنند .بهاینترتیب نگاه تاریخی به پدیدههای
اجتماعی و تأکید بر نقش هنجارها  ،قواعد و فرهنگ نیز در این دیدگاه مطرح میشود
چراکه آن ها معتقدند که امنیت همیشه بر پایۀ ارجاع عینی نیست و ارتباط انسانی و نقش
هنجارها در تأمین امنیت اجتماعی مهم و تأثیرگذار است.

نشاط اجتماعی

اویشی و همکاران ( )2013بامطالعه  30فرهنگ لغت از کشورهای مختلف دریافتند که
مفهوم نشاط اجتماعی در نقاط مختلف جهان و نیز در ادوار تاریخی گوناگون ،دارای معانی
9 De Wilde
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متفاوتی است و ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی ملتها و جوامع ،فاکتوری مهم در تعریف
آن بشمار میآید .البته بدیهی است؛ چون اساساً «نشاط اجتماعی» مفهومی فربه است و
دارای ابعاد مختلف روان شناختی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی است.
آرگایل ،نشاط اجتماعی را با سه جزء هیجانهای مثبت ،رضایت از زندگی و نبود
هیجانات منفی ازجمله افسردگی و اضطراب تعریف میکند .لذت و سرور بخش هیجانی
نشاط اجتماعی و رضایت و خشنودی از زندگی جنبه شناختی آن را تشکیل میدهد .در
حقیقت مؤلفه شناختی بر رضایت از زندگی و مؤلفه شناختی (عاطفی) بر تعادل بین عاطفه
مثبت و منفی داللت دارد .افراد هیجانات و عواطف مثبت و منفی را باهم دارند و این
حالت هیجانی ،نسبتاً بادوام تلقی می شود .هیجانات و حاالت خلقی مثبت شامل احساسات
لذتبخش ،رهاییای و اعتمادبهنفس ،میزان باالی سرور و میزان باالی عالقه هستند.
هیجانات و حاالت نفی می تواند شامل خشم ،اضطراب ،استرس ،افسردگی و غره باشد.
(آرگایل .)1386،ازنظر «وینهوون» نشاط اجتماعی به درجه یا میزانی طالق میشود که
شخص به وسیله آن درباره مطلوب بودن کیفیت کلی زندگی خود قضاوت میکند؛
بهعبارتدیگر ،نش اط اجتماعی عبارت است از اینکه فرد به چه میزان زندگی خود را
دوست دارد (وینهوون1984،؛ به نقل از موسوی .)37:1392،گالتزر ( )2000نشاط را
ارزیابی رویدادهای زندگی و رضایت از رخدادهای متفاوت آن تعبیر میکند و ولسچ
( )2003نیز درجه رضایت فرد از قضاوت خود در مورد کیفیت کلی زندگی را نشاط
اجتماعی تعریف میکند به نقل از ربانی و همکاران .)47:1386،داینیر و ساه ( )1997نشاط
اجتماعی را دارای سه جزء اساسی میدانند :بعد عاطفی ( هیجانی) که در حقیقت
خلق وخوهای مثبت و خوشایند افراد را شامل می شود .بعدی شناختی که نوعی تفکر و
پردازش اطالعات را در برمی گیرد و به ارزیابی ثبت افراد از زندگی منجر میشود و بعد
اجتماعی که بیانگر گسترش روابط اجتماعی فرد با دیگران و به دنبال آن افزایش حمایت
اجتماعی است .این جزء از نشاط گرایشات و تمایالت فرد نسبت به اجتماع؛ همانند عالقه
به انسانهای دیگر ،تأثیرگذاری مثبت بر آنها و  ...را شامل میشود( .همان.)48:
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لیوبومیرسکی و همکاران ( )2005در تعریفی اظهار میکنند که فرد بانشاط کسی است که
به طور مکرر احساسات مثبت ،مانند شادی ،عالقه و افتخار را تجربه کند و غم و اضطراب
و خشم را بهندرت احساس میکند ( به نقل از مهدی زاده و زارع .)418:1392،کارلسون
( ) 1377عالمت مشخصه نشاط اجتماعی را قدردانی ،آرامش درونی ،رضایت و عالقه
نسبت به خود و دیگران میداند .تسوآ نشاط اجتماعی را بهعنوان یک حالت احساسی و
تغییرات ناگهانی در خلقوخو میداند؛ درحالیکه رضایت را بهعنوان یک حالت شناختی یا
قضاوت قلمداد میکند ( به نقل از موسوی.)1392،
برخالف پراکندگی تکالیف ،بهطورکلی میتوانیم دو تلقی و برداشت از ماهیت نشاط
اجتماعی داشته باشیم .یک معنی نشاط مرتبط با لحظهای است که در آن زندگی میکنیم و
یک معنی در کل زندگی است .نشاط بهعنوان نتیجه یک تجربه عملی خاص و مرتبط با
لحظهای که در آن زندگی میکنیم همان چیزی است که همه با آن آشنا هستند و یک
احساس روان-فیزیولوژیکی است که میتوان آن را مترادف «لذت» به کاربرد؛ اما نشاط در
معنای کلی با مفهوم «رضایتمندی» مترادف است و سه مؤلفه شناخت ،ارزیابی و احساس
مثبت مبتنی بر دو مؤلفه اول را در برمیگیرد ( هالر و هادلر2006،؛ به نقل از خسروی و
چراغ مالیی .)9:1391،در همین راستا فیتزپتریک ( )1383بیان میکند که اساساً دو راه در
تعریف نشاط و شادمانی وجود دارد .اول تعریف سطحی که نشاط را بهمثابه یک تجربه
خاص و محسوس روانی یا جسمانی قلمداد میکند ،نظیر احساسی که بهنگام پیروز شدن
در یک مسابقه به ما دست میدهد .تعریف دوم و عمیقتر نشاط را حالت عمومی و غالب
تعریف می کند .حالتی که لزوماً به احساس سرخوشی و یا نشاط خاص کاهش پذیر نباشد،
حالتی که غالباً بهعنوان رضایت یا خرسندی از آن یاد میشود .بدیهی است که تعریف دوم
پرمغز و پرمحتواتر است ،اما این تعریف نیز مستلزم وجود آزادی و خودمختاری و صحت
و اعتبار است تا نشاط اجتماعی ناشی از آن واقعی و نه مصنوعی باشد.
(فیتزپتریک )20:1383،در این پژوهش منظور ما بیشتر تعریف و تلقی دوم از نشاط
است؛یعنی حالتی عمومی که بر رضایت و خرسندی مبتنی است .وینهوون از نظریهپردازان
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برجسته حوزه «روانشناسی مثبتگرا» و نشاط اجتماعی معتقد است که نشاط اجتماعی
پدیدهای میانرشته ای است و علوم مختلف نظیر؛ فلسفه ،مطالعات حوزه سالمت و کیفیت
زندگی ،روانشناسی ،جامعهش ناسی و اقتصاد در آن سهم دارند (وینهوون .)2001،از نگاه
جامعه شناختی ،نشاط مفهومی فراتر از ادراک و پنداشت آدمی است .بلکه آن پدیده
اجتماعی است که باید آن را در مناسبات اجتماعی ،تجربه زیسته افراد ،نظام قدرت ،بافت
تاریخی و فرهنگی و نیز ارزشهای جامعه جستجو کرد (باترام .)2011،بهبیاندیگر
روانشناسی ،نشاط را بهعنوان ماهیت میبیند که مربوط به شخصیت افراد است ،درحالیکه
اندیشمندان اجتماعی آن را یک وضعیت اجتماعی میپندارند که دارای مبنایی اجتماعی
است .از منظر فردی ،نشاط معادل میزان دسترسی به اهداف یعنی آرزوهای فردی است؛ اما
ممکن است از منظر ناظر بیرونی این نوع دسترسی فراهم نباشد و فقط فرد کنشگر چنین
پنداری داشته باشد .زمانی که ناظر کنش ،چنین ارتباطی را تائید کند ،آن از سطح فردی و
روان شناختی به سطح اجتماعی ارتقا یافته است (گاالتزر 2000،به نقل از
موسوی1392،؛عنبری(.)1392،به نقل از غفاری)1394،
نظریه امید:

یکی از زمینه های اصلی و مهم در به وجود آمدن احساس نشاط و شادی ،وجود امید
نسبت به خود ،زندگی و آینده است .احساس اضطراب یا نگرانی با عدم امید به آینده
رابطه مستقیم دارد .امید به آینده دستیافتن به هدف یا انتظار دستیابی به هدف میباشد،
بهگونه ای که شو ،تئوری امید را تئوری انگیزش نامید( .ایزی؛ آگاهی)1395:89،
نظریه لذتگرایی:

بر اساس این نظریه نشاط و خوشبختی فقط یک احساس است .زندگی شاد ،لذت انسان را
افزایش داده و غم انسان را کم میکند .این نظریه بر اساس نظریه فایدهگرایی بنتام
طراحیشده است( .ایزی؛ آگاهی)1395:89،
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نظریه خواستهها:

بر اساس این نظریه نشاط و خوشبختی به معنای دستیابی به خواستهها است و زمانی که
فرد خواسته خود را در قالب « دستیابی به شادی و رهایی از غم» تعریف میکند .نظریه
خواستهها ،نظریه لذتگرایی را نیز در برمیگیرد( .ایزی؛ آگاهی)1395:89،
نظریه دستیابی به ارزشها:

بر اساس این نظریه نشاط یک احساس فردی نیست ،بلکه واقعیتی مستقل از احساسات
فردی است و عبارت است از دستیابی به چیزهایی که ازنظر عموم واقعاً ارزشمند بهحساب
میآیند .مثالً اگر کودکان خیابانی احساس نشاط ،خوشبختی و رضایت کنند ممکن است بر
اساس نظریه لذتگرایی یا نظریه خواستهها شاد و خوشبخت بهحساب آیند اما بر اساس
این نظریه ،افراد شاد خوشبخت در نظر گرفته نمیشوند( .ایزی؛ آگاهی)1395:90،
نظریه نشاط و خوشبختی واقعی:

بر اساس این نظریه سه نوع منبع برای نشاط و خوشبختی وجود دارد که عبارتاند از:
الف) لذایذ زندگی ،ب)دلبستگیهای زندگی ،ج)کارهای مفید هدفمند.
دو مورد اول سلیقه ای هستند و به برداشت شخصی فرد از وقایع و رویدادهای زندگی
بستگی دارند .اما مورد سوم به نظر سلیگمنبه معنایی انجام کارهایی است که بهمنظور
دستیابی به ارزشها صورت می گیرند و هدفی فراتر از ارضای تمایالت فردی را دنبال
می کنند .به نظر سلیگمن خوشبختی تلفیقی از سه مورد فوق به شمار میرود و خوشبختی
واقعی زمانی حاصل میشود که فرد به این سه منبع خوشبختی دستیافته باشد( .ایزی؛
آگاهی)1395:90،
نظریه بسط و ساخت (نشاط ،خالقیت و باروری):

فردریکسون ،در مورد نظریه مسابقه و ارتباط آن بانشاط معتقد است که هیجانات مثبت
همچون نشاط منجر به مسابقه نه هیچ و نه همه می شود .او نظریه بسط و ساخت را با
توجه به همین هیجانات مثبت ارائه نمود و بیان داشت که این عواطف نهتنها پیامآور
سالمت شخصی میباشند بلکه باعث رشد و تکامل نیز میگردند .عواطف منفی بسیاری
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همچون اضطراب یا خشم ،زمینه تفکر عمل لحظهای افراد را بهشدت محدود میکنند،
بهنحویکه اقدام به کارهایی میکنند که ثمره اش حمایت از خود است نه چیز دیگر .در
مقابل ،عواطف مثبت ،شکلهای تفکر عمل لحظهای فرد را بسط و گسترش داده و
موقعیت هایی را برای ساختن منابع پایدار شخصی از طریق ابداع مارپیچ هیجان مثبت،
شناخت و عمل فراهم می سازند .برای مثال لذت ،انگیزشی را برای بازی کردن ایجاد و
مسیرهایی را در جامعه ،تفکر و هنر ابداع مینماید ،یعنی لذت از خالل بازی میتواند
شبکه های حمایت اجتماعی را قوت بخشد و در سایه خالقیت ،منجر به تولید هنری و
تجارت حل مسئله همگی درآمدهای پایدار لذت میباشند و به دگرگون کردن فرد و رشد
شخصی کمک مینماید .این نیز بهنوبه خود ممکن است منجر به هیجانات مثبت بیشتری
گردد( .ایزی؛ آگاهی)1395:90،

روش تحقیق:
نوع روش تحقیق به لحاظ سنجش نگرش شهروندان به عوامل فرهنگی و آگاهی از میزان
احساس امنیت آنها از نوع کمی و به شیوه پیمایشی است .همچنین این پژوهش به لحاظ
زمانی از نوع مقطعی می باشد.روش پژوهش از نوع پیمایش اطالعات از طریق پرسشنامه
جمعآوری شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شهروندان باالی  18سال شهر
دامغان می باشد .به منظور برآورد حجم نمونه ،با مدنظر قرار دادن دو نوع تحلیل اصلی در
پژوهش حاضر (تحلیل آماری مبتنی بر همبستگی و تحلیل رگرسیون) از نرمافزار SPSS
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 Sample Power10استفاده گردید .بنابراین حجم نمونه پژوهش در دو مرحله با مدنظر
قرار دادن دو نوع تحلیل باال برآورد شد:
تحلیل همبستگی:
برای نمونهگیری در این پژوهش ،از درصد خطا  0/05و توان  0/96و حجم اثر 0/15
استفاده شد .که با توجه به این موارد ،حجم نمونه تعداد  150نفر برآورد گردید.
لذا بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ،از رایانه و نرمافزارهای SPSSبرای آزمون فرضیهها،
نرمافزار  AMOSبرای مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار  WORDبرای تایپ
گزارش نهایی استفادهشده است..
تعریف عملیاتی متغیر وابسته( :احساس امنیت)
در این مطالعه ،منظور از احساس امنیت اجتماعی ،نمرهای است که آزمودنی در پرسشنامه
احساس امنیت اجتماعی از مجموع  10گویه کسب میکند .این گویهها در جدول زیر
نماش داده شدهاند.
جدول شماره( )1گویه های متغیر وابسته (احساس امنیت)
ردیف

گویه
خریدوفروش مواد مخدر
حضور معتادان علنی
مصرف مشروبات الکلی
خریدوفروش مشروبات الکلی
ایجاد مزاحمت برای بانوان
پوشش نامناسب و آرایش افراطی بانوان
نزاع و درگیری خیابانی

 10این نرم افزار با در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار بر حجم نمونه در موقعیتهای مختلف و متناسب با روش های آماری تحلیل داده حجم بهینه نمونه را برآورد میکند.
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آلودگی صوتی (سروصدای موتورسیکلت  -صدای ضبط خودروها)
سرقت (منازل ،اماکن ،خودرو و )...
کیفقاپی

تعریف عملیاتی متغیر مستقل( :نشاط اجتماعی)
برای سنجش این متغیر 4 ،بعد شامل احساس رضایت از زندگی ،امید به آینده ،انزوای
اجتماعی و احساس عزت نفس در نظر گرفته شد .گویههای مربوط به هر یک از ابعاد ،در
جدول ذیل نشان داده شده است.
جدول شماره ( : )2گویه های متغیر اصلی مستقل (نشاط اجتماعی)
متغیرهای فرعی

ردیف

گویه
در مجموع ،این ایام ،بهترین روزهای زندگی من است.

احساس رضایت از
زندگی

چیزهای زیادی است که دوست داشتم در زندگی داشته باشم ،اما
ندارم.
با خودم میگویم« ،ای کاش به دنیا نمیآمدم».
در مجموع ،تا کنون به خیلی از آرزوهایم دست یافتهام.
احساس میکنم ،آینده خوشی درانتظار من است.
میتوانم برای زندگیام ،هدفهایی تعیین کنم.

امید به آینده

احساس میکنم بازیچه دست حوادثم.
کسی را دارم که میتوانم نگرانیها و ناراحتیهایم را با او در میان
بگذارم.
احساس میکنم که از دیگران منزوی شدهام.

انزوای اجتماعی

اغلب برای رسیدن به آرامش ،از قرصهایی مانند فلوکستین
استفاده میکنم.
من آدم خجالتی هستم.
احساس تنهایی میکنم.

 126ـــــــ ــــــــ فصلنامه دانش انتظامی سمنان  ،دوره هفتم  ،شماره بیست و پنجم  ،پاییز 1396

در جمع بودن برایم لذت بخش است.
نسبت به خودم احساس مثبتی دارم.
احساس عزت نفس

رضایت من از خودم بسیار پایین است.
نسبت به خودم احساس سودمند بودن دارم.
به عالیق خودم احترام میگذارم.

فرضیه اصلی تحقیق:
بین نشاط اجتماعی شهروندان و احساس امنیت آنان رابطه وجود دارد.

یافتههای پژوهش:
الف) مشخصات فردی پاسخگویان:
جمعیت نمونه ما درمجموع  150نفر میباشد،که بیشترین فراوانی در گروه سنی 30-40
سال بودهاند که  31درصد از پاسخگویان را به خود اختصاص داده است .همچنین با توجه
به نتایج بهدستآمده از آمارهای توصیفی ،پاسخگویان به تفکیک جنسیت شامل 51 :درصد
زنان و  49درصد مردان بودهاند .یافتهها نشان میدهد که  75.5درصد از پاسخگویان متأهل
 24.5 ،درصد مجرد 2.5 ،درصد همسر فوتشده و درنهایت  0.6مطلقه هستند .ازنظر
شاخص سطح تحصیالت 51 ،درصد از پاسخگویان تا دیپلم 18 ،درصد تا لیسانس13.5 ،
درصد تا ابتدایی 7.5 ،درصد تا فوقدیپلم 4.5 ،درصد بیسواد 2.5 ،درصد تا سیکل و
درنهایت  0.5تا مقطع دکتری هستند .همچنین پاسخگویان ما ازنظر اشتغال؛  31درصد
خانهدار 0.25 ،درصد کارمند و  0.44درصد سایر مشاغل هستند.
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ب)توصیف یافتهها:
در این بخش یافته های مربوط به متغیرمستقل تحقیق ،نشاط اجتماعی و همچنین احساس
امنیت اجتماعی به عنوان متغیر وابسته تحقیق ارائه گردیده است.
جدول شماره( :)3توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان نشاط اجتماعی
موارد

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

خیلی کم

12

2.0

2.0

کم

23

13.5

13.5

بینابین

36

25.5

25.5

زیاد

34

24.0

24.0

خیلی زیاد

45

35.0

35.0

جمع

.150

100.0

100.0

همانطور که از جدول فوق پیداست ،میزان نشاط اجتماعی در بین جامعه نمونه این
پژوهش متوسط رو به باالست و اغلب پاسخگویان از میزان نشاط مناسبی برخوردارند.
جدول شماره (: )4توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب احساس امنیت
موارد

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

خیلی کم

26

16.0

16.0

کم

25

015.

015.

بینابین

28

18.0

18.0

زیاد

33

23.0

23.0

خیلی زیاد

38

28.0

0.82

جمع

150

100

100
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جدول شماره  4نیز گویای توزیع نظرات پاسخگویان به میزان احساس امنیت آنان
تنظیم گردیده است .همانطور که پیداست متغیر احساس امنیت شهروندان ،متوسط رو به
باالست.
پ) تجزیهوتحلیل یافتهها:
در تحقیق حاضر متغیر مستقل تحقیق(نشاط اجتماعی) و متغیر وابسته تحقیق (احساس
امنیت) به صورت مقیاس فاصله ای مورد سنجش قرار گرفته اند .لذا در این بخش ،با
استفاده از جداول دوبعدی و آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون ضمن تشریح آماری
متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق ،فرضیه های محقق را آزمون می نماییم .ضریب
همبستگی پیرسون برای محاسبه درجه و میزان ارتباط خطی بین دو متغیر در سطح فاصله
های و نسبی را اندازه گیری میکند .مقادیر ضریب هبستگی پیرسون بین  +1و  -1در
نوسان است که عالمت آن ،نشانگر جهت رابطه (مثبت یا منفی)میباشد .منتهی در هنگام
تفسیر نتایج ،بایدبه مقادیر مطلق ضریب همبستگی توجه کنیم.
ابتدا به جدول دو بعدی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق و نحوه توزیع فراوانی پاسخ
ها در این جدول می پردازیم.
جدول شماره( :)5جدول دوبعدی نشاط اجتماعی و احساس امنیت
احساس امنیت

متغیر
نشاط اجتماعی

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

جمع

پایین

0

0

2

5

5

12

متوسط

1

25

44

17

1

88

باال

0

0

8

31

11

50

جمع

12

56

54

22

6

150
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همانطور که از نتایج جدول فوق پیداست ،بین متغیرهای نشاط اجتماعی و احساس
امنیت ارتباطی مستقیم و مثبت برقرار است که هرچه برمیزان متغیر نشاط اجتماعی افزوده
گردد ،احساس امنیت نیز باالتر خواهد رفت و بالعکس.
جدول شماره ( :)6ضریب همبستگی پیرسون
نشاط اجتماعی

احساس امنیت

(**).192

1

همبستگی پیرسون
)Sig. (2-tailed

000.
150

150

N

1

(**).192

همبستگی پیرسون

000.

)Sig. (2-tailed

150

N

150

احساس امنیت

نشاط اجتماعی

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول ماتریس همبستگی ،میتوان گفت که با
اطمینان  0/99و در سطح خطای کوچکتر از  0/01بین میزان نشاط اجتماعی و احساس
امنیت رابطه وجود دارد .از طرفی مقدار این رابطه که برابر با  0/192است ،به صورت
مستقیم(مثبت) و در حد متوسط میباشد .بدین معنی که با باال رفتن نشاط اجتماعی ،میزان
احساس امنیت نیز به میزان متوسطی باال خواهد رفت.
بر همین اساس فرضیه محقق مبنی بر اینکه « بین نشاط اجتماعی شهروندان و احساس
امنیت آنان رابطه وجود دارد» مورد تایید قرار می گیرد.
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بحث و نتیجهگیری
با مروری برتاریخ زندگی انسان و جوامع انسانی درمییابیم که امنیت همواره بهعنوان یکی
از مهمترین و ضروریترین مسائل حیاتی بشر مطرح بوده است .درواقع ،امنیت از
ضروری ترین نیازهای انسان محسوب گردیده و بدون آن زندگی اجتماعی مختل میگردد.
در این میان ،احساس امنیت و برخورداری از آسودگی و آرامش و دوری از تشویش خاطر،
نقش اساسی در کاهش و افزایش جمعیت در جامعه ایفا میکند .با توجه به اهمیت و
پیچیدگی پدیده امنیت اجتماعی ،بسیاری از عناصر و مؤلفههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی
و فرهنگی جامعه در امنیت اجتماعی مؤثر بوده و متقابالً از آن تأثیر میپذیرند( .نیازی و
همکاران)67:1390،
حکومتها و دولتها مهمترین ارگان جهت برقراری امنیت اجتماعی جامعه و افراد
درون آن هستند .امروزه دولتها بهعنوان مهمترین قدرت سیاسی نهتنها به امنیت اجتماعی
شهروندان توجه بسیاری دارند ،بلکه برای آنان ارزیابی میزان احساس امنیت اجتماعی هم
مهم شده و دستور بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی را در سطح کل کشور به
سازمانهای مربوطه ابالغ کردهاند .مهمترین هدف آنها تالش برای حفظ همهجانبه امنیت و
احساس امنیت اجتماعی شهروندان است .دراینبین نیروی انتظامی بهعنوان یکی از
مهمترین ترجمانهای برقرارکننده نظم اج تماعی ،اهمیت بسیاری به ارزیابی میزان احساس
امنیت اجتماعی داده و در پی آن بوده تا با اجرای طرحهای پژوهشی در این مورد و
نظرخواهی از مردم میزان احساس امنیت اجتماعی را بیش ازپیش افزایش بدهد و شهروندان
را در کمال آرامش و آسایش قرارداد تا آنها بتوانند با آرامش خیال به خودشکوفایی فردی،
توسعه همهجانبه در بخشهای خصوصی و دولتی و پیشرفتهای روزافزون جهت بهبود
هرچه بهتر وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی کشور عزیزمان جمهوری
اسالمی ایران بپردازند .اما دولت و ترجمانهای دولتی بهعنوان گوشهای شنوای صدای
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مردم هستند ،که در تصمیمگیری های خود نظر ملت را در ارجحیت قرارداد و با سنجیدن
آراء آنان ،تصمیمات خود را به منصه ظهور میگذارند.
در این تحقیق بر آن بودیم تا به بررسی ارتباط بین نشاط اجتماعی و احساس امنیت
شهروندان در سطح شهرستان دامغان بپردازیم .براساس نتایج این تحقیق که در بخش یافته
ها به صورت کامل به آن پرداخته شد ،بین میزان نشاط اجتماعی شهروندان و احساس
امنیت رابطه معنادار ،مستقیم و متوسط وجود دارد .به طوری که هر چه میزان نشاط
اجتماعی در جامعه افزایش یابد ،احساس امنیت شهروندان نیز باال خواهد رفت .احساس
نشاط یکی از مهمترین پشتوانههای انسان برای مقابله با مشکالت است .نشاط واقعی به
این بستگی دارد که انسان نیازهای درونی و پنهانی خود را از طریقی که جامعه شرایط آن
را فراهم می سازد ،برآورده کرده و از رفاه مناسب اجتماعی برخوردار باشد .از سوی دیگر
نظم ،امنیت و آرامش موجود در جامعه و احساس مثبت شهروندان نسبت به موجودیت آن،
زمینه ایجاد نشاط اجتماعی را فراهم میآورد .همانطور که ادبیات تحقیق و مبانی نظری نیز
آورده شد .رابطه بین متغیرهای نشاط اجتماعی و احساس امنیت ،ارتباطی دوسویه و
تعاملی است .همانطور که وجود مولفه های نشاط اجتماعی .احساس امنیت را تقویت می
کند ،ابعاد مختلف امنیت از جمله اقتصادی ،روانی و فیزیکی و انتظامی نیز می تواند بر
نشاط موجود در جامعه بیافزاید .با توجه به همبستگی نسبتاً قوی میان نشاط اجتماعی و
احساس امنیت ،میتوان با بهبود عملکرد نهادهای فرهنگی و جلوگیری از افزایش خشونت
و افسردگی درجامعه ضمن تقویت امید به زندگی و احساس عزت ،درزمینه افزایش
احساس امنیت بهعنوان یکی از شاخصهای اساسی رفاه اجتماعی و توسعه تالش نمود.
پیشنهادات پژوهش:
 -1ازآنجاییکه انتقال ارزشهای اجتماعی توسط خانواده ،نهادههای آموزشی و
رسانههای جمعی صورت میپذیرد ،باید از روشهای مستقیم و غیرمستقیم ارزش
مشارکت افراد در تأمین امنیت جامعه مطرح شود.
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 -2پیشنهاد میشود رسانههای جمعی با نظارت نهادهای مربوطه برنامههایی را مبنی
برافزایش میزان نشاط اجتماعی و امید به آینده را تدوین کنند و آموزشهایی
جهت یادگیری ساختن زندگی بهتر و باال بردن سطح رضایت از زندگی افراد
ارائه شود.
 -3جلوگیری از پخش شایعات ،حوادث و اخباری که باعث تشویش اذهان و افزایش
اضطراب و ناامنی خاطر مردم میگردد با اطالع رسانی دقیق و اصولی در سطح
جامعه.
 -4تالش برای رفع مشکالت ودغدغه های اصلی شهروندان از جمله مشکالت
اقتصادی که ارتباط مستقیمی با نشاط اجتماعی و احساس امنیت دارد.
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Abstract
In this research, the role of social vitality (life satisfaction, hope for the future, selfesteem and avoidance of social isolation) has been investigated on the social security
feeling of citizens in Semnan. The research method is a quantitative and survey type.
The statistical population includes all citizens over 18 years of age living in Semnan.
The sample size of this study was estimated to be 150 people and used by computer and
SPSS software to test the hypotheses. The findings of the research show a significant
relationship between the degree of social vitality and the sense of social security. Thus,
there is a direct (positive) and meaningful relationship between social happiness and
social security, and increasing the amount of social vitality increases the sense of social
security of citizens.
Key words: Security, Social vitality, Self-esteem, Hope for the future, Satisfaction with
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