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چکیده
امنیــت، مقولــه ای اساســی در هــر نظــام اجتماعی اســت و جوامــع، برقــراری امنیت اجتماعــی را یکــی از اولویت های 
اصلــی خویــش می داننــد. ایــن مفهــوم، دارای دو بعــد عینــی و ذهنــی اســت کــه در ایــن پژوهــش، هــدف اصلــی، 
بررســی بُعــد ذهنــی؛ یعنــی همان احســاس امنیــت اجتماعــی در بین دانشــجویان دانشــگاه های اســتان ایــام و ارتباط 

آن بــا برخــی متغیرهــای زمینــه ای بوده اســت. 
ــوع پیمایشــی اســت. جامعــۀ آمــاری ایــن  روش شناســی : روش تحقیــق در پژوهــش حاضــر، توصیفــی و از ن
پژوهــش را تمامــی دانشــجویان شــاغل بــه تحصیــل در دانشــگاه های اســتان ایــام تشــکیل داده انــد کــه از میــان آنها 
و بــر اســاس فرمــول کوکــران، تعــداد 384 نفــر بــه عنــوان حجم نمونــه انتخــاب گردید. شــیوۀ نمونه گیــری نیز، چند 

مرحلــه ای بــوده و بــرای جمــع آوری اطاعــات از پرســش نامۀ محقق ســاخته اســتفاده شــده اســت. 
یافته هــا: یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد کــه 46/6 درصــد از دانشــجویان، احســاس امنیتــی در حــد متوســط 
داشــته اند؛ 43/2 درصــد نیــز، بــه میــزان کــم و تنهــا 10 درصــد از آنــان، در حــد زیــاد و خیلــی زیــاد، احســاس امنیت 
کرده انــد. تحلیــل واریانــس چنــد متغیــره نشــان می دهــد کــه بیــن متغیرهــای جنســیت، وضعیــت تأهــل، وضعیــت 
اشــتغال و بومــی و غیربومــی بــودن بــا برخــی از ابعــاد احســاس امنیــت، رابطــۀ معنــادار وجــود دارد؛ امــا بیــن رشــته و 

مقطــع تحصیلــی بــا ابعــاد احســاس امنیــت، رابطــۀ معنــاداری وجود نــدارد.
نتیجــه: بــا توجــه بــه پاییــن بــودن میــزان احســاس امنیــت در بیــن دانشــجویان و تأثیــر آن بــر زندگــی فــردی و 
اجتماعــی آنــان، برنامه ریــزی بــرای ارتقــای ســطح احســاس امنیــت در بیــن آنها از ســوی مســئوالن نظام دانشــگاهی 

ضــرورت دارد.

*- این مقاله برگرفته از طرحی پژوهشی با عنوان »رابطۀ بین احساس امنیت اجتماعی و افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه های استان ایالم« است که با  استفاده از 
اعتبارات مالی مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایالم انجام شده است. 
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مقدمه و طرح مسئله
بــدون شــک امنیــت اجتماعــی، الزمــۀ حیــات هــر نظــام سیاســي و اجتماعــي اســت. مقولــۀ امنیــت اجتماعی به 
مثابــه یــک آرمــان و واقعیــت، از حقــوق اساســي مــردم محســوب می شــود و در نهایــت برآینــد مجموعــه اي از 
تعامــات و نیــز تعــاون و ســازگاري بیــن افــراد مختلــف در نظام اجتماعي اســت. امــروزه نقــش و اهمیت امنیت 
اجتماعــی در پیشــرفت هــر جامعــه اي تــا بــدان پایه اســت کــه آن را بســتر و پیش نیاز هرگونه توســعه دانســته اند. 
ایــن امــر در جوامــِع در حــال توســعه کــه بــا انــواع بحران هــا و چالش هــاي مســتمر ناشــي از توســعه نیافتگی و 
بي ثباتــي ســاختارهاي مختلــف سیاســي، اقتصــادي و اجتماعــي مواجــه مي باشــند، نقشــی تعیین کننــد و قــوی 
خواهــد داشــت. رشــد و شــکوفایي اســتعدادها، خاقیت و فعالیت هــاي ارزشــمند در یک جامعه، بــدون وجود 
امنیــت امکان پذیــر نخواهــد بــود. اصــوالً انســان بــراي رســیدن بــه موفقیــت در زندگــي و رســیدن بــه اهــداف 
واالي انســاني، بعــد از بــرآورده شــدن نیازهــاي فیریولوژیکــي بــه امنیــت و احســاس امنیــت اجتماعــي نیازمنــد 
اســت. نیــاز بــه امنیــت پــس از نیازهــاي فیریولوِژیکــي انســان بــه عنــوان یکــي از ســاختارهاي اساســي و پایــه اي 
تشــکیل دهندۀ شــخصیت قلمــداد مي شــود. تــا زماني کــه فــرد در زندگــي روزمــرۀ خــود احســاس امنیــت نکند 
هیــچ پیشــرفتي در ســاختار شــخصیتي خــود نخواهد داشــت. در ســایۀ عــدم امنیت اجتماعي، ســایۀ آســیب هاي 
اجتماعــي بــر هــر جامعــه اي ســنگیني خواهــد کــرد و میــزان رضایــت از زندگــي کاهــش خواهــد یافــت و انزوا 
و افســردگي، جایگزیــن شــادي و نشــاط خواهــد شــد. مقصــود از امنیــت »شــناخت وضعیــت رهایــي از دغدغه 
و تعقیــب ایمنــي در پرتــو مناســبات و تعامــات جــاري بیــن نهادهــا و افــراد مي باشــد« )نصیــري،1381: 6(؛ بــه 
دیگــر ســخن، منظــور از امنیــت اجتماعــي »آرامــش و آســودگي خاطــري اســت که هــر جامعه، موظف اســت 
بــراي اعضــاي خــود در زمینــۀ شــغلي، اقتصــادي، سیاســي و قضایــي ایجــاد کنــد؛ بنابرایــن امنیــت اجتماعــي، 
چیــزي نیســت جــز حالتــي از آســودگي مــردم از تــرس، تهدیــد و اضطــراب و مصــون مانــدن جــان، مــال، 
ــه تهدیــد و تعــرض مفــروض« )صدیــق سروســتاني، 1384: 4(.  ــان از هرگون نامــوس، هویــت و اعتقــادات آن
لیســکا و همکارانــش )1982( بــه نقــل از حســن وند، 1391: 60( معتقدنــد: تــرس از ناامنــي مي توانــد تأثیــرات 
روانشــناختي گســترده اي؛ چــون: اضطــراب، بي اعتمــادي، احســاس بیگانگــي، انزوا و عــدم رضایــت از زندگي 
ایجــاد کنــد؛ همچنیــن ممکــن  اســت انســان هایي کــه دچــار آن هســتند، بــراي مقابلــه بــا تــرس خــود و اجتناب 
از قربانــي بــزه واقــع شــدن، از مکان هــاي معیــن و افــراد غریبــه و بیگانــه دوري کننــد؛ در نتیجــه فعالیت هــاي 
اجتماعــي آنهــا محــدود شــود یــا اینکــه بــا تهیــه تجهیــزات ایمنــي، حائلــي امنیتــي در روابــط اجتماعي خــود با 
دیگــران ایجــاد کننــد کــه ایــن خــود در زمــان پرخاشــگری، نتیجــۀ معکــوس دارد و منجــر به افزایش خشــونت 
و ناامنــی اجتماعــی می شــود. کلمنــت و کلیمــن )1977: 10( نیــز معتقدنــد کــه »تــرس از ناامنــي در رفتارهــاي 
ضداجتماعــي و انزواگرایانــه متبلــور می شــود و صفــات نیــک انســاني؛ ماننــد: اعتمــاد متقابــل، اجتماعــي بودن، 
آمــادۀ کمــک بــه دیگــران بــودن، احســاس تعلــق بــه یــک محلــه و اجتمــاع و رضایــت از ایــن تعلــق را زایــل 

مي ســازد.

بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و برخی ....
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»مازلــو در سلســله مراتب نیازهــا، نشــان داد کــه ارضــای نیازهــای ایمنــی یــک احســاس ذهنــی مثبــت بــه 
دنبــال دارد کــه بــه موجــب آن انســان احســاس جســارت و شــجاعت بیشــتری می کنــد« )ســیف، 1390: 234(؛ 
ــه ظاهــر شــدن و  ــه ســمت ارضــای نیازهــای باالتــر را امکان پذیــر می ســازد و فــرد را ب همچنیــن »حرکــت ب
کســب مهارت هــا و تســلط بــر شــرایط بــر می انگیــزد؛ در حالی کــه بــا در معــرض ِخطــر قــرار گرفتــن امنیــت، 
شــخص بــه نیازهــای ســطح پاییــن بــاز می گــردد؛ عــاوه بــر آن، عــدم امنیــت، پایــه ای بــرای عایــم معینــی؛ 
ــی و  ــای احتمال ــم از مصیبت ه ــای مبه ــرزش و ترس ه ــی، ل ــی، بی خواب ــراس عموم ــداوم، ه ــش م ــد: تن مانن
بی قــراری اســت« )دالور و همــکاران، 1387: 50(؛ از جملــه پیامدهــای دیگــر احســاس عــدم امنیــت ایــن اســت 
کــه »شــخص را در حــال بســیج قــوا و تاطــم و بــه هم ریختگــی ســوخت  و ســاز بــدن قــرار می دهــد؛ اگــر 
ایــن احســاس یابــد، فــرد را بــه ســوی بیماری هــای جســمی و روانــی ســوق خواهــد داد« )شــاملو، 1364: 232(.
دوران دانشــجویی بــه دالیلــی؛ از جملــه: دوری از خانــواده، میــل بــه تفریحــات متعــدد اجتماعــی، نیــاز بــه 
پیشــرفت، تمایــل بــه ابــراز شــخصیت و خودنمایــی، میــل بــه ازدواج، در برابــر موانــع ارتبــاط با جنــس مخالف، 
دورۀ خاصــی از زندگــی تلقی می شــود. ورود به دانشــگاه مقطعی بســیار حســاس در زندگی نیروهــای کارآمد، 
فعــال و جــوان بــه حســاب می آیــد. اغلــب، قــرار گرفتــن در شــرایط خــاص؛ از جملــه: وارد شــدن بــه جامعــه ای 
بزرگ تــر، محیــط آموزشــی اجتماعــی و فرهنگــی متفــاوت، مشــکات اقتصــادی و بــه طــور کلــی، تغییــرات 
زیــاد در زندگــی فــردی و اجتماعــی، بــا فشــار و نگرانــی تــوأم اســت و عملکــرد و بازدهــی افــراد را تحــت تأثیر 
قــرار می دهــد. در چنیــن شــرایطی، احســاس امنیــت، نقــش مهمی در تضمیــن پویایــی و کارآمدی دانشــجویان 
ــه  ــن ب ــن، پرداخت ــان محســوب می شــود؛ بنابرای ــردی و اجتماعــی آن ــن نیازهــای ف ــد و از مهمتری ــا می کن ایف
ایــن موضــوع از اهمیــت ویــژه-ای برخــوردار اســت. بــر ایــن اســاس، موضــوع ایــن پژوهــش، بررســی میــزان 
احســاس امنیــت اجتماعــی دانشــجویان در ابعــاد مختلــف روانــی، سیاســی، اخاقــی، مالــی و جانــی اســت؛ بــه 
بیــان دیگــر، پژوهشــگران در پــی پاســخ گویی بــه ایــن پرســش اساســی هســتند: وضعیــت احســاس امنیــت در 

میــان دانشــجویان چگونــه اســت و بــا چــه عواملــی ارتبــاط دارد؟
تعریف امنیت

ــم و  ــن بی ــن رفت ــن، در اصــل آرامــش خاطــر، آرامــش نفــس و از بی ــه شــده و ام ــن، گرفت ــت از ام »واژۀ امنی
هــراس را گوینــد. امنیــت در لغــت بــه معنــای نداشــتن دلهــره و دغدغــه اســت؛ بنابرایــن، معنــای لغــوی آن، 
رهایــی از تشــویش، اضطــراب، تــرس یــا احســاس آرامــش و اطمینــان خاطر اســت؛ همچنیــن، در معنــای عینی 
فقــدان تهدیــد نســبت بــه ارزش هــای کســب شــده می باشــد و در معنــای ذهنــی؛ یعنــی فقــدان هــراس از اینکــه 

ارزش هــای مزبــور، مــورد حملــه قــرار گیــرد« )بــوزان، 1378: 86(.
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تفاوت امنیت با احساس امنیت
احســاس امنیــت، یکــی از مفاهیــم مرتبــط بــا امنیت اســت کــه حاصــل اعتماد بــه تعاریفــی از زندگی اســت که 
هویــت و هســتی انســان بــر مبنــاي آن ســامان می گیــرد و ایــن احســاس در خانــواده، پی ریــزي می شــود و بــر 
پایــۀ اعتمــاد بنیادینــی، ریشــه در لطــف و محبــت بی دریــغ والدیــن؛ به ویــژه مــادر دارد. »احســاس امنیــت داراي 

ویژگی هــاي زیــر اســت:
- احساس امنیت، ذهنی است.

- احســاس امنیــت بــه خــودي خــود، قابــل تعریــف نیســت و بــر مبنــاي بــود و نبــود خطــر، قابلیــت 
ــد. ــف می یاب تعری

- احســاس امنیت یــک فراینــد اســت، در طــول زمــان جریــان دارد و در هــر لحظــه براســاس بــرآورد خطــر 
تغییــر می-پذیرد.

- این وجه ذهنی امنیت مهمتر از جنبۀ عینی آن است.
- احســاس امنیــت، ضمــن اطمینــان به شــناخت ها، هســتی شــناختی فــرد را ســامان می بخشــد و پایــه و بنیان 

وجــود آدمــی را در می نــوردد« )گیدنــز، 1377: 70(.
انواع امنیت

ــه معنــاي ایجــاِد آن چنــان نظمــی در اجــزا و بخش هــاي مختلــف اقتصــادي  1. امنیــت مالــی )اقتصــادی(: »ب
جامعــه اســت کــه افــراد را از احســاس خطــر، نســبت بــه کمبــود و فقــدان لــوازم و امکانــات اساســی مــورد نیــاز 
خــود مصــون دارد. نمونــۀ بــارز تعریــف مفهومــی ایــن بعد امنیــت، بــازار و بانک اســت. وســیلۀ اصلــی ارتباطی 
ــره شــده و روابــط  ــازار و بانــک، ثــروت مــادي و پــول ذخی ــوع واحــد، پــول اســت؛ یعنــی در ب در ایــن دو ن
غالــب بیــن کنشــگران، از نــوع روابــط مبادلــه اي، بایــد در محیطــی امــن صورت گیــرد. وجــود امنیــت را در این 
بعــد، بــا شــاخص هایی نظیــر: ســرمایه گذاري ها، توزیــع عادالنــۀ ثــروت، اســتفاده از امکانــات بــه طــور یکســان، 
مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادي و اداري، اختــاس، ارتشــا، کاهــش عــوارض مختلــف دولتــی و تعرفه هــاي معقول 

و غیرضــروري و ثبــات بــازار مشــخص می ســازند« )صالحی امیــری و افشــاری نــادری، 1389: 6 و 7(.
2. امنیــت جانــی:  »بــه معنــای تضمیــن جســم و جــان افــراد در مقابــل خطــرات و آســیب هایی اســت کــه مانع از 
ادامــۀ حیــات آنــان شــود؛ بــه عبــارت دیگــر »هرگونــه تهدیــدي که بــر علیه جــان انســان ها وجود داشــته باشــد، 
امنیــت جانــي آنهــا را از بیــن مي بــرد؛ بنابرایــن، شــرایط امنیــت جانــي، شــرایطي اســت کــه هیچ گونــه تهدیدي 

بــر علیــه جــان افراد جامعــه وجود نداشــته باشــد« )نبــوی و همــکاران، 1389: 82(.
3. امنیــت سیاســی: بــه معنــاي فراهــم نمــودن امــکان اظهــار نظــر بــراي افــراد، پیرامــون چگونگــی ادارۀ جامعه و 

شــرکت در ایــن گونــه امــور، بــدون احســاس بیــم و هــراس می باشــد. 
4. امنیــت اخاقــی: »بــه معنــای تضمیــن اصــول و الگوهــای اخاقــی در روابــط و مناســبات افــراد می باشــد« 
)حســینی نثار و قاســمی، 1391: 6(. توجــه بــه اخــاق در مطالعــات امنیتي، در حال رشــد اســت. هــدف از مطالعۀ 
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آن در پژوهش هــای مختلــف ایــن اســت کــه زندگــي و زیســت مناســب تري را بــراي انســان بــه ارمغــان آورد 
و در اینجــا هــدف ایــن اســت کــه زندگــي امن تــري بــراي انســان فراهــم کنــد.. »آنچــه تاکنــون در مطالعــات 
امنیتــي بــه اخــاق اشــاره کــرده اســت، بــه نوعــي توجیه گــر و مشــروعیت بخش رفتــار و مطالعــۀ امنیتــي اســت« 

)غرایــاق زنــدی، 1391: 25(.
ــان،  ــت اجتماعــي را »قابلیــت حفــظ الگوهــاي ســنتي زب ــوزان )1378: 34( امنی ــاري ب 5. امنیــت اجتماعــی: ب
ــع او، »امنیــت  ــد. در واق ــي از تحــول« می دان ــل قبول ــا شــرایط قاب ــي ب فرهنــگ، مذهــب، هویــت و عــرف مل
اجتماعــي را بــه حفــظ ارزش هــا و هویــت گروهی تقلیــل مي دهــد و مقصــود از آن را، چگونگي حفــظ و دفاع 
از ارزش هــا و هویت هــا می دانــد. منابــع اصلــي بــراي تأمیــن امنیــت اجتماعــي؛ شــامل: هنجارهــاي اجتماعــي یــا 
ابــزار کنتــرل درونــي، دوســت یــا ابــزار کنتــرل بیرونــي و گروه هــاي هویتــي اســت. امنیــت اجتماعــي یکــي از 
شــاخص هاي اساســي رفــاه اجتماعــي اســت کــه مي تــوان آن را در یــک شــبکۀ علــت و معلولي، مورد بررســي 
و ارزیابــي قــرار داد؛ بدیــن لحــاظ، امنیــت اجتماعــي، بــه توانایــي جامعه بــراي حفــظ ویژگي هاي اساســي خود 

در برابــر شــرایط متحــول و تهدیــدات واقعــي یــا احتمالــي مربــوط اســت« )نویدنیــا، 1382: 6(.
رویکردهای نظری به امنیت

1. دیدگاه پارسونز
پارســونز »جامعــه را متشــکل از اجزایــي مي دانســت کــه اصطاحــاً پایــگاه نقش هــا مي شــود« )ورســلی، 1378: 
65(؛ بنابرایــن، وقتــي خرده سیســتم ها بــه ایفــاي نقش هــاي خویــش بپردازنــد و آســیبي متوجــه آنــان نباشــد؛ 
ــرار می شــود.  ــان فراهــم باشــد، امنیــت اجتماعــي برق ــراي انســجام آن ــن، امــکان کســب فرصت هــا ب همچنی
»پارســونز بــراي امنیــت اجتماعــي، چهــار بعــد قائــل اســت کــه هرکدامــاز آنهــا بــه یــک خرده سیســتم جامعــه 
مربــوط می شــوند و از برآینــد برخــورداري از آنهــا مي تــوان بــه تحقــق امنیــت در ســطح جامعــه امیــد داشــت. 
امنیــت مالــي و اقتصــادي، سیاســي، حقوقــي، قضایــي و فرهنگي، به ترتیــب، در نظــام فکري پارســونز ضروري 
هســتند و هریــک از جایــگاه خاصــي برخوردارنــد. فقــدان هریــک از ایــن ابعــاد، رونــد ســیبرنتیکي را دچــار 
اختــال می نمایــد و دنیــاي کارکردهــا را مختــل و جامعــه را در کلیــت خــود دچار عــدم تعادل و پریشــان حالي 
مي کنــد؛ بنابرایــن، بــراي داشــتن جامعــه  اي تــوأم بــا آرامــش و اطمینــان خاطــر الزم اســت بــه هــر چهــار بعــد 

امنیــت توجــه داشــت و بــا تضمیــن آنــان، امنیــت جامعــه را فراهــم نمــود« )نویدنیــا، 1382: 79 و 80(.
چنانچــه ماحظــه مي شــود »بــه اســتناد تعاریــف جامعــه، برداشــت مــا راجــع بــه امنیــت اجتماعــي، متعــدد، 
مختلــف، متفــاوت و گاهــی متناقض خواهــد بــود. گرچــه هــدف، آن انــکار چشــم اندازهاي  گوناگون نیســت؛ 
امــا بــرای رســیدن  بــه اجماع نظــري  درحــوزۀ معانــي امنیــت اجتماعــي، نبایــد از ایــن نکتۀ اساســي غافل بــود که 
امنیــت اجتماعــي، گرچــه بــه امنیــت و اجتمــاع تکیــه زده اســت؛ امــا خود مفهــوم جدیدي را شــکل مي بخشــد 
کــه نیازمنــد نگاهــی متفــاوت اســت؛ از ایــن رو، الزم اســت بــا نگرشــی متفــاوت و در عیــن حــال مســتقل از 

واژه هــاي تشــکیل دهندۀ آن، بــه بحــث و مطالعــه، راجــع بــه آن پرداخــت« )همــان: 80(.
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2. آنتونی گیدنز
از نظــر گیدنــز)1377: 44( »امنیــت را مي تــوان موقعیتــي خوانــد کــه در آن، یــک رشــته خطرهــاي خــاص، بــه 
حداقــل رســانده یــا بــا آنهــا مقابله می شــود. تجربۀ امنیــت به تعــادل اعتمــاد و مخاطــره بســتگي دارد. امنیت، چه 
بــه معنــاي بالقــوه و چــه بــه معنــاي تجربــي آن، ممکــن اســت بــه مجموعه هایــي از آدم ها تــا مرز امنیــت جهانی 
یــا بــه افــراد، ارتبــاط داشــته باشــد«. بــه ایــن ترتیــب گیدنــز، مصونیــت در برابــر خطرهــا را امنیــت، نامیده اســت. 
در نظــر او، »خطــر و امنیــت، دو روي یــک ســکه را تشــکیل مي دهنــد؛ بــه گونــه اي کــه وقتــي امنیــت وجــود 
دارد، خطــر رخــت بــر مي بنــدد و بالعکــس، هنــگام دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا خطــر، امنیــت، مغشــوش و 
پنهــان اســت؛ ســپس او بــه طــرِح امنیــت وجــودی؛ بــه عنــوان یکــي از صورت هــاي مهــم امنیــت پرداختــه و از 
ضــرورت امنیــت وجــودی بــرای مقاومــت در برابــر هجــوم گســترده و بی ســابقۀ مخاطــرات نهادهــاي مدرنیتــه 
ســخن گفتــه اســت. امنیــت وجــودي از نظــر گیدنــز؛ عبــارت اســت از: ایمــن بــودن؛ یعنــي در اختیــار داشــتن 
ــن کــه  ــراي بعضــي پرســش هاي وجــودي بنیادی ــي ب پاســخ هایي در ســطح ناخــودآگاه و خودآگاهــی عمل
همــه آدمیــان، طــي عمــر خــود بــه نحــوي مطــرح کرده انــد« )نویدنیــا، 1388: 33(؛ بــه عبــارت دیگــر، اصطــاح 
ــداوم تشــخیص هویــت خــود و دوام محیط هــاي  ــه ت ــي برمي گــردد کــه بیشــتر آدم هــا ب ــه اطمینان مذکــور ب

اجتماعــي و مــادي کنــش، در اطــراف خــود دارنــد.
3. باری بوزان

اصطــاح امنیــت اجتماعــی را بــاری بــوزان بــرای اولیــن بــار در کتــاب »مــردم، دولت هــا و هــراس« بــه کار بــرد. 
امنیــت اجتماعــی، تنهــا یکــی از ابعــاد امنیــت اســت. بــوزان بــر ایــن بــاور اســت کــه جوامــع بــه مقولــۀ هویــت، 
اهمیــت بســیار می دهنــد. وی بــه طریــق مشــابه »ویــور« چنین اســتال می کنــد: »مقولۀ کلیــدی اجتمــاع؛ عبارت 
اســت از: آن دســته عقایــد و اعمالــی کــه افــراد، آن را بــه عنــوان اعضــای آن جامعــۀ خــاص معرفــی می کننــد و 
بــاز می شناســانند. اجتمــاع، درگیــر هویــت اســت و درگیــر خودبــاوری گروه هــا و افــرادی کــه خــود را اعضای 

اجتماعــی می داننــد« )بــوزان، 1378: 34(.  
امنیــت اجتماعــی، تنهــا یکــي از بخش هــاي پنج گانــۀ رویکــرد پنــج بعــدي او بــه فرضیــۀ امنیــت اســت. 
دیگــر بخش هــاي ایــن رویکــرد؛ عبارتنــد از: »امنیــت نظامــي، سیاســي، اقتصــادي و محیطــي؛ بــه طــور کلــي، 
امنیــت نظامــي بــه اثــرات متقابــل توانایي هــاي تهاجمــي و دفاعــي مســلحانۀ دولت هــا و نیــز برداشــت آنهــا از 
مقاصــد یکدیگــر مربــوط اســت. امنیــت سیاســي، ناظــر بــر ثبــات ســازماني دولت هــا، سیســتم هاي حکومتــي و 
ایدئولــوژي اي اســت کــه بــه آنهــا مشــروعیت مي بخشــد. امنیت اقتصــادي، دسترســي به منابــع مالــي و بازارهاي 
الزم بــراي حفــظ ســطوح قابــل قبولــي از رفــاه و قــدرت دولــت اســت. امنیــت اجتماعــي، بــه قابلیــت حفــظ 
الگوهــاي ســنتي زبــان، فرهنــگ، مذهــب و هویــت ملــي بــا شــرایط قابــل قبولــي از تحــول، مربــوط می شــود. 
امنیــت زیســت محیطــي، ناظــر اســت بــر حفــظ محیــط جهانــي بــه عنــوان سیســتم پشــتیباني ضــروري کــه تمام 
حیــات بشــري بــدان متکــي اســت. ایــن پنــج بخــش، جــدا از یکدیگر عمــل نمي کنند. هــر یــک از آنهــا داراي 
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کانــون مهمــي در درون مســئلۀ امنیــت و روشــي بــراي تنظیــم اولویت هــا می باشــند و از طریــق ارتباط هایــی 
قــوي بــه یکدیگــر متصــل هســتند« )بــوزان، 1378: 34(. بــه عقیــدۀ بــوزان، جوامــع، دربــاره مقولۀ هویت، بســیار 
اساســی برخــورد مي کننــد. او اســتدالل مي کنــد کــه مقولــۀ کلیــدي جامعــه، هویــت اســت؛ بــه عبــارت دیگــر 
»جوامــع، متشــکل از یــک احســاس هویــت اجتماعــي هســتند؛ همــان چیــزي کــه بــه افــراد و گروه هــا امــکان 
مي دهــد خــود را بــه عنــوان جزئــی از جامعــه تلقــي نماینــد. بــا ایــن تفاصیــل، او بحــث خــود را بــا تأکیــد بــر 
اصــول نظــام ارگانیکــي بیــان می کنــد و در ادامــه، عناصــر ارگانیکــي امنیــت اجتماعــي را هویــت می نامــد و 

امنیــت اجتماعــي را متــرادف امنیــت هویــت تلقــي مي کنــد« )بــوزان، 2000: 41(.
بــوزان تعریــف شــرایطي کــه در آن یــک خطــر جــدي، امنیــت اجتماعــی را تهدیــد مي کند، کار مشــکلي 
می دانــد و چنیــن ابــراز مــي دارد: آنچــه تهدیــد تلقــي مي شــود بــا آنچــه در عمــل مي توانــد تهدید باشــد، ممکن 
اســت کامــاً متفــاوت باشــند؛ شــاید نتــوان تهدیــدات واقعــي را بــا دقــت دید؛ شــاید هــم تهدیداتی کــه فرضي 
تلقــي شــده اند واقعــي نباشــد؛ امــا ممکــن اســت داراي آثــار واقعــي گردنــد. در مجمــوع، تهدیداتــي کــه امنیت 
اجتماعــی را بــه خطــر می اندازنــد، زمانــي روي مي دهنــد کــه جامعــۀ مــا بــه ایــن نتیجــه دســت یابــد کــه در 
شــرایطی خــاص، هویــت آنهــا )یعنــی »مــا«( مــورد تعــرض و خطــر واقــع شــده اســت. عواملــي کــه مي تواننــد 
هویــت یــک جامعــه را تهدیــد کننــد، ممکــن اســت از آزادي بیــان تــا مداخلــه در قابلیت هــاي آن بــراي ابــراز 
و بیــان خــود، تنــوع داشــته باشــند. بــه عقیــدۀ بــوزان ایــن عوامــل ممکــن اســت مشــتمل بــر ایــن مــوارد باشــند: 
»ممنوعیــت بــه کارگیــري زبــان، نــام و لباس هــا؛ همچنیــن، بســتن مکان هــاي آموزشــي و دینــي یــا تبعیــد و 
کشــتار اعضــاي آن گــروه خاص«)همــان: 43( و تهدیداتــي کــه ممکــن اســت از طریــق به کارگیري و اســتفادۀ 
مــداوم از اقدامــات ســرکوبگرانه بــر ضــد بیــان و ابــراز هویــت، صــورت گیرنــد. اگــر مؤسســاتي کــه زبــان و 
فرهنــگ تولیــد مي کننــد از ادامــۀ فعالیــت منــع گردنــد، طبیعــی اســت کــه هویــت نمي توانــد از یــک نســل بــه 
نســل دیگــر بــه صــورت درســت و کارا انتقــال یابــد؛ بنابرایــن، برخــي تهدیــدات که متعــرض امنیــت اجتماعی 
مي شــوند ممکــن اســت نظامي باشــند؛ از جملــه: کشــتن اعضــاي گــروه و فتــح قلمــروي تاریخــي آنهــا؛ امــا 
برخــي تهدیــدات نیــز ممکــن اســت غیرنظامي باشــند؛ مثــل محــروم کــردن گروه هــا از حقــوق زبانــي و آزادي 
 دینــي و پرســتش؛ بنابرایــن، بــا قــدري تأمــل مي تــوان  دریافــت در شــرایطي کــه بســیاري از جوامــع، نگــران 
ناامني هــاي پیرامــون ؛مثــاً تمامیــت ارضــي و اســتقال سیاســي خــود هســتند، حادتریــن و مهمترین نــوع ناامني 

کــه از آن غافــل مانده انــد مربــوط بــه تهدیدکننده هــاي تــداوم هویتشــان می شــود)بوزان، 1378: 34(.
4. ال ویور 

تعریفــي کــه ویــور از امنیــت اجتماعــي بــه دســت مي دهــد، همســو بــا تعریــف بــوزان اســت. ویــور می گویــد: 
ــر شــرایط متحــول و  ــراي حفــظ ویژگي هــاي اساســي خــود در براب ــه توانایــي جامعــه ب »امنیــت اجتماعــي ب
تهدیــدات واقعــي یــا احتمالــي مربــوط اســت. بــه طــور خاصــه، ایــن نــوع امنیــت بــر قابلیــت حفــظ شــرایط 
قابــل پذیــرش داخلــي بــراي الگوهــاي ســنتي زبــان، فرهنــگ، مذهــب، هویــت ملــي و رســوم متکــي اســت. 
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در چارچــوب ایــن تعریــف، مشــخص شــدن زمانــي کــه تهدیــدي علیــه امنیــت اجتماعــي وجــود دارد، دشــوار 
مي گــردد. امنیــت اجتماعــي، مربــوط بــه وضعیتــي اســت کــه جوامــع، تهدیــدي نســبت بــه مؤلفه هــاي هویــت 
خــود احســاس مي کننــد« )موتیمــر،1380: 388(. ویــور بــه جــاي دولــت، جامعــه را بــه مثابه هــدف مرجع امنیت 
مطــرح مي کنــد و مي گویــد: »جامعــه را مجموعــه اي از نهادهایــي مي دانــم کــه بــا احساســي از هویت مشــترك 
عجیــن باشــند جامعــه از دیگــر گروه هــاي اجتماعــي، بــه ســبب داشــتن درجۀ باالیــي از ثبــات اجتماعــي، تداوم 
میــان نســل ها و زیرســاختار مســتحکم از هنجارهــا، ارزش هــا و نهادهــا متفاوت اســت« )همــان(. او معتقد اســت 
مي تــوان جامعــه را از گــروه اجتماعــي متمایــز کــرد. بــه عبــارت مختصــر، نمي تــوان همــه اقســام گروه هــاي 
اجتماعــي را جامعــه دانســت. گروه هــاي اجتماعــي بایــد آنقــدر حائــز اهمیــت باشــند کــه بــه نوبــۀ خــود مرجــع 
امنیــت قــرار گیرنــد و هماننــد دولــت مي بایســت بــه عنــوان یــک جــزء در ســامانۀ بین المللــي عمــل نماینــد. 
ایــن بــدان معنــي اســت کــه امنیــت اجتماعــي در ارتبــاط بــا امنیــت جامعــه به عنــوان یــک کل متشــکل، مطرح 
اســت، نــه بــه عنــوان امنیــت گروه هــاي مختلفــي کــه در جامعــه وجــود دارنــد. ویــور، بیــان مــي دارد کــه: نــه در 
ســطح جهانــي عمــل مي کنــد و نــه در ســطح فــردي؛ بلکــه مقولــه اي اســت پیرامــون تعامــل گروه هــا و ادامــه 
مي دهــد: در مقولــۀ امنیــت، آنچــه حائــز اهمیــت اســت؛ عبــارت از زمانــي اســت کــه امکان بســیج کــردن یک 
گــروه چشــمگیر وجــود داشــته باشــد؛ بنابرایــن، در اینجــا گروه هــاي اجتماعــي، مورد توجه هســتند کــه قادرند 
در راســتا و در کنــار دولــت بــه عنــوان اجــزاي مهــم سیاســي در ســامانۀ بین المللــي، دســت بــه اقداماتــي بزننــد. 
ــا ایــن تفاصیــل، اجــزای اصلــي  در اروپــاي کنونــي عمــوم ایــن گروه هــا، ملــي هســتند )بــوزان،2000: 41(. ب
تحلیــل در مقولــۀ امنیــت اجتماعــی؛ عبارتنــد از: گروه هایــی کــه از لحــاظ قومي، ملــي و مذهبــي داراي اهمیت 
سیاســي هســتند؛ بنابرایــن بــا تغییــر ایــدۀ دولــت بــه ایــدۀ جامعــه بــه مثابــه هــدف مرجــع امنیــت اجتماعــي، نــوع 
تهدیــدات نیــز از نظامــي بــه هویتــي تغییــر مي یابــد؛ چــرا کــه بــا فــرض قبــول جامعــه بــه عنــوان نظــام روابــط 
متقابــل کــه افــراد داراي هویــت مشــترك را بــه یکدیگــر مربــوط مي ســازد، تهدیــدات جامعه در قلمــرو هویت 
معنــا مي یابــد؛ بــه بیــان دیگــر، بــا تحــول هــدف مرجــع امنیــت، ماهیــت تهدیــدات نظامــي بــه مثابــه منبــع اصلي 

ناامنــي تلقــي می شــود و آمادگــي نظامــي نیــز بــه نخســتین بــازار تحقــق امنیــت مبــدل مي گــردد.

بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و برخی ....
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پیشینۀ  تجربی

۱۰ 
 

 تجربی ۀ پیشین

 نتایج عنوان پژوهش محقق یا محققین

) 1392پور (پور و قاسمیاحمد
حمایت اجتماعی و احساس امنیت  ۀرابط

 آبادشهرستان خرم دانشجویان در اجتماعی

درصد، احساس امنیت  81حمایت اجتماعی متوسطی را گزارش کردند و  ،درصد دانشجویان 9/73

 .معناداري وجود داشت نیز رابطۀ بین حمایت اجتماعی و احساس امنیت  ند.اجتماعی متوسطی داشت

)1390( و دیگران سیدمیرزایی
عوامل اجتماعی و امنیت اجتماعی  ۀرابط

 (زنان شهر ایالم) زنان سرپرست خانوار

تکنیک تحلیل عامل نشان داد حمایت خانواده، اعمال قانون و توانمندي زنان در امنیت اجتماعی زنان 

.به سزایی دارد تأثیرسرپرست خانوار 

)1391( احمدي
بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان در 

 شهر سنندج
.میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان در حد متوسط است

)1388( ینتاجران و کال
عملکرد پلیس بر احساس  تأثیربررسی 

 امنیت شهروندان تهرانی

اشد؛ بلکه آموزش و احساس امنیت شهروندان اثرگذار ب تواند برنمی تنهاییتوانمندي عملیاتی پلیس به

کیفیت عملکرد نیروي انتظامی در سطح جامعه،  يدر تعامل با جامعه و ارتقا اي آنانرفتار حرفه

.افزایش خواهد داد را احساس امنیت شهروندان

)1388( عبدي و همکاران

عملکرد پلیس اجراییات در افزایش  تأثیر

کننده به احساس امنیت شهروندان مراجعه

 هاي تهرانبوستان

 ها و میزان احساس امنیت مردم، میزان حضور مردم درسطح بوستان  بین اقدامات پلیس اجراییات در

.معناداري وجود دارد ها، رابطۀبوستاندر ر مجرمان ها و میزان کاهش حضوبوستان

)1388( سحابی و همکاران
عناصر اجتماعی بر امنیت  تأثیربررسی 

 اجتماعی در شهر سنندج

جرایم اجتماعی، جنس، حجم خانواده، تحصیالت، عملکرد قانون و هنجارهاي اجتماعی  :شش متغیر

 .درصد پاسخگویان را به درستی بین دو وجه متغیر وابسته از هم تفکیک کنند 5/82اند تا توانسته

)1388(سپهر فوالدينوروزي و 
-15 بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان

 سال شهر تهران19

داراي درصد  6/41تنها  احساس امنیت متوسط داشتند و ۀنمون درصد از 3/50که  دادنتایج نشان 

 .بودندخیلی زیاد  احساس امنیت در حد زیاد و

همکاران  موسوي ورضوي 

)1387( 

احساس  بر مؤثرعوامل  بررسی میزان و

 مراغه امنیت شهروندان شهر

 أمنش جنس، آن شامل سن، بر مؤثرعوامل  درصد و 1/3متوسط  حد احساس امنیت شهروندان در

 .رضایت اجتماعی بوده است آگاهی اجتماعی و اجتماعی، غیربومی) اعتماد(بومی/  اجتماعی

)1387( نبوي و همکاران
اقتصادي و  -پایگاه اجتماعی تأثیربررسی 

 هویت قومی بر اساس امنیت اجتماعی

افزاینده و دو متغیر احساس  تأثیر ،ملیاجتماعی و هویت  -مجموع عوامل مطرح شده، پایگاه اقتصادي

متغیر  .اي براحساس امنیت اجتماعی افراد دارندمحرومیت نسبی و احساس بی قدرتی، اثر کاهنده

صورت معکوس بر هویت ملی افراد  هویت قومی و به صورت مستقیم برقدرتی، بهاحساس بی

همچنین، متغیرهاي هویت قومی و جنسیت، به ترتیب بر احساس امنیت جانی و  ؛گذار استتأثیر

 .احساس امنیت مالی افراد اثر گذارند

ۀ احساس امنیت اجتماعی و بررسی رابط )1388( همکاران نادري و

 شهر اردبیل) :موردي ۀ(مطالع اجتماعی سرمایۀ
 .بیشترین رابطه وجود دارد ،احساس امنیت بین اعتماد اجتماعی و

 بر احساس امنیت مؤثردرآمدي بر عوامل )1384پور، محمود (رجبی
 شاغل بیشتر از بیکار و افراد ،ن بیشتر از مجردهاتأهالم بین زنان بیشتر از مردان، احساس امنیت در

 .کرده استافراد با تحصیالت پایین بیشتر از افراد تحصیل

 

اهداف پژوهش   
1. سنجش میزان احساس امنیت اجتماعي در میان دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي؛

2. بررسي رابطۀ بین ابعاد مختلف احساس امنیت با متغیرهای زمینه ای؛
3. بررسي ابعاد مسلط احساس امنیت اجتماعي در بین دانشجویان؛

4. ارائۀ راهکارهایی در زمینۀ پژوهش.

امیدعلی باپیری-خلیل کمربیگی-فرزاد درویشی  
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سؤاالت پژوهش
1. میزان احساس امنیت عمومی دانشجویان چه اندازه است؟

2. میانگین و اولویت بندی ابعاد احساس امنیت عمومی در بین دانشجویان چگونه است؟
3. رابطــۀ بیــن ابعــاد مختلــف احســاس امنیــت و متغیرهای زمینــه ای )جنس، رشــتۀ تحصیلی، تأهــل/ تجرد، 

بومــی/ غیربومی، شــاغل/ بیــکار و ... چگونه اســت؟
مواد و روش تحقیق

روش تحقیــق در پژوهــش حاضــر توصیفــی و از نــوع پیمایشــی اســت. جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش را تمامــی 
دانشــجویان شــاغل بــه تحصیــل در دانشــگاه های اســتان ایــام تشــکیل می دهــد. بــر اســاس آمارهــای گرفتــه 
ــوم  ــگاه های )عل ــال 1392 در دانش ــام در س ــگاه های ای ــجویان دانش ــداد کل دانش ــر، تع ــع معتب ــده از مناب ش
پزشــکی، دانشــگاه ایــام، پیام نــور، آزاد و علمــی - کاربــردی(، 43252 نفــر بــوده اســت. بــا اســتفاده از فرمــول 
کوکــران و بــا نســبت مســاوی بیــن q و p، حجــم نمونــه 384 نفــر بــرآورد گردیــد. بــرای انتخاب نمونــۀ آماری 
از روش نمونه گیــری چنــد مرحلــه ای اســتفاده شــد. بــرای ایــن کار، ابتدا دانشــگاه های علوم پزشــکی، دانشــگاه 
ایــام، پیام نــور، آزاد و علمــی - کاربــردی بــه عنــوان خوشــه های اصلــی، انتخــاب؛ ســپس رشــته های تحصیلی 
در نظــر گرفتــه شــد و در آخــر نیــز کاس هــای درس بــه عنــوان خوشــه های نهایــی انتخــاب گردیــد. ابــزار 
جمــع آوری داده هــا نیــز پرســش نامۀ محقق ســاخته بــود. در ایــن زمینــه تعــداد 20 ســؤال در طیــف 5 قســمتی 
لیکــرت از بســیار کــم تــا بســیار زیــاد، توســط محقــق طراحــی شــد. پاســخگو بــا عامت گــذاری جلــوی هــر 
گویــه، نظــر خــود را دربــارۀ ابعــاد مختلــف احســاس امنیــت اجتماعــی در ایــام عنــوان می کــرد. در تعییــن 
روایــی پرســش نامه، از نظــرات و پیشــنهادهای اســتادان رشــته های روان شناســی و جامعه شناســی اســتفاده شــد و 
پــس از اصاحــات الزم بــر روی پرســش نامه ها اطمینــان حاصــل گردیــد کــه ســؤاالت مطــرح شــده توانایــی و 

قابلیــت اندازه گیــری محتــوا و خصوصیــات مــورد نظــر در تحقیــق را دارا می باشــند.
بــه منظــور دســتیابي بــه اعتبــار پرســش نامۀ تهیه شــده به وســیلۀ یک آزمــون راهنمــا، تعــداد 30 نســخه از آن 
توســط مخاطبــان تحقیــق تکمیــل شــد و بــا اســتفاده از نرم افــزار، ضریــب آلفــاي کرونبــاخ آنهــا مورد محاســبه 
قــرار گرفــت. ضریــب آلفــاي کرونباخ براي احســاس امنیــت عمومــی، 0/74 درصــد، اجتماعــی، 0/76 درصد، 
مالــی 0/81 درصــد، سیاســی 0/71 درصــد، اخاقــی 0/75 درصــد و روانــی، 0/71 درصــد بــوده اســت. ایــن 

ضرایــب نشــان می دهنــد کــه پرســش نامۀ پژوهــش از پایایــی خوبــی برخــوردار بــوده اســت.
یافته های پژوهش

اطاعــات جمعیت شــناختی نمونــۀ آمــاری نشــان می دهــد کــه 51 درصــد از نمونــه را دختــران و 49 درصــد 
ــد. 67/4 درصــد  ــز شــاغل بوده ان ــکار و 19/1درصــد نی ــان، بی ــد. 80/7 درصــد از آن را پســران تشــکیل داده ان
از دانشــجویان نمونــۀ آمــاری در دورۀ کارشناســی، 20/8 درصــد در دورۀ کاردانــی و بقیــه نیــز در دوره هــای 
تحصیــات تکمیلــی مشــغول بــه تحصیــل بوده انــد. توزیــع نمونــه بــر حســب رشــتۀ تحصیلــی نشــان می دهــد 
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ــی، 26/6  ــوم تجرب ــد عل ــانی، 30/5 درص ــوم انس ــف عل ــته های مختل ــجویان در رش ــد از دانش ــه 41/1 درص ک
درصــد علــوم ریاضــی و فنــی و بقیــه نیــز در ســایر مجموعه رشــته ها تحصیــل می کردنــد. 80/2 درصــد از آنــان 
مجــرد و بقیــه نیــز متأهــل بوده انــد. در زمینــۀ بومــی یــا غیربومــی  بــودن، یافته هــا بیانگــر آن اســت کــه 81/3 

درصــد از دانشــجویان نمونــۀ آمــاری، بومــی اســتان ایــام و 18/8درصــد نیــز غیربومــی بوده انــد. 
نتایــج کلــی پژوهــش در زمینــۀ احســاس امنیــت عمومــی در جــدول شــمارۀ )1( نشــان می دهــد کــه 43/2 
درصــد دانشــجویان از احســاس امنیــت کــم و خیلــی کمــی برخــوردار بــوده و تنهــا 10درصــد از آنان احســاس 
امنیــت زیــاد و خیلــی زیــادی داشــته اند. نتایــج ذکــر شــده در جــدول شــمارۀ )2( نیــز میــزان احســاس امنیــت در 

ابعــاد پنج گانــه را نشــان می دهنــد.

۱۳ 
 

 (کل) بررسی توزیع متغیر میزان احساس امنیت .)1ة (شمارجدول 

درصدفراوانیمیزان احساس امنیت(کل)

1662/43کم

1797/46در حد متوسط

391/10زیاد

384100جمع

 

 گانه در بین دانشجویانمیزان احساس امنیت در ابعاد پنج .)2(ة جدول شمار

 جانی مالی سیاسی اخالقی روانی
 احساس امنیتابعاد 

 هاگزینه

 کم 8/63 3/44 7/48 1/58 6/19

 در حد متوسط 6/20 7/36 9/21 1/27 7/29

 زیاد 6/15 19 4/29 8/14 7/50

 جمع 100 100 100 100 100

 

 

 احساس امنیت ۀگانپنجاولویت پاسخگویان به ابعاد ). 3ة (جدول شمار 

 امنیت جانی امنیت اخالقی امنیت سیاسی امنیت مالی امنیت روانی ابعاد امنیت

 239/2 502/2 689/2 719/2 312/3 میانگین

 پنجم چهارم سوم دوم اول اولویت

 

جدول شمارۀ )1(. بررسی توزیع متغیر میزان احساس امنیت )کل(

۱۳ 
 

 (کل) بررسی توزیع متغیر میزان احساس امنیت .)1ة (شمارجدول 

درصدفراوانیمیزان احساس امنیت(کل)

1662/43کم

1797/46در حد متوسط

391/10زیاد

384100جمع

 

 گانه در بین دانشجویانمیزان احساس امنیت در ابعاد پنج .)2(ة جدول شمار

 جانی مالی سیاسی اخالقی روانی
 احساس امنیتابعاد 

 هاگزینه

 کم 8/63 3/44 7/48 1/58 6/19

 در حد متوسط 6/20 7/36 9/21 1/27 7/29

 زیاد 6/15 19 4/29 8/14 7/50

 جمع 100 100 100 100 100

 

 

 احساس امنیت ۀگانپنجاولویت پاسخگویان به ابعاد ). 3ة (جدول شمار 

 امنیت جانی امنیت اخالقی امنیت سیاسی امنیت مالی امنیت روانی ابعاد امنیت

 239/2 502/2 689/2 719/2 312/3 میانگین

 پنجم چهارم سوم دوم اول اولویت

 

جدول شمارۀ )2(. میزان احساس امنیت در ابعاد پنج گانه در بین دانشجویان
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۱۳ 
 

 (کل) بررسی توزیع متغیر میزان احساس امنیت .)1ة (شمارجدول 

درصدفراوانیمیزان احساس امنیت(کل)

1662/43کم

1797/46در حد متوسط

391/10زیاد

384100جمع

 

 گانه در بین دانشجویانمیزان احساس امنیت در ابعاد پنج .)2(ة جدول شمار

 جانی مالی سیاسی اخالقی روانی
 احساس امنیتابعاد 

 هاگزینه

 کم 8/63 3/44 7/48 1/58 6/19

 در حد متوسط 6/20 7/36 9/21 1/27 7/29

 زیاد 6/15 19 4/29 8/14 7/50

 جمع 100 100 100 100 100

 

 

 احساس امنیت ۀگانپنجاولویت پاسخگویان به ابعاد ). 3ة (جدول شمار 

 امنیت جانی امنیت اخالقی امنیت سیاسی امنیت مالی امنیت روانی ابعاد امنیت

 239/2 502/2 689/2 719/2 312/3 میانگین

 پنجم چهارم سوم دوم اول اولویت

 

جدول شمارۀ )3(. اولویت پاسخگویان به ابعاد پنج گانۀ احساس امنیت

اطاعــات جــدول شــمارۀ )3( نشــان می دهــد کــه باالتریــن میانگیــن نمــرۀ دانشــجویان بــا 3/312 از 5 
بــه احســاس امنیــت روانــی و کمتریــن نمــرۀ میانگیــن بــه احســاس امنیــت جانــی بــا نمــره 2/375 از 5 تعلــق 
گرفتــه اســت. رتبه بنــدی انــواع احســاس امنیــت، بیانگــر آن اســت کــه دانشــجویان ایــام از نظــر روانــی، 
ــی، احســاس  ــی، سیاســی، اخاقــی و جان باالتریــن احســاس امنیــت را داشــته و پــس از آن از لحــاظ مال
امنیــت نموده انــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه نمــرۀ میانگیــن احســاس امنیــت جانــی، از حــد متوســط نمــره 

)2/5 از 5( نیــز کمتــر بــوده اســت.

۱۴ 
 

به احساس  5از  312/3دانشجویان با  ةدهد که باالترین میانگین نمر) نشان می3( ةاطالعات جدول شمار

بندي رتبه .تعلق گرفته است 5از  375/2میانگین به احساس امنیت جانی با نمره  ةو کمترین نمر امنیت روانی

باالترین احساس امنیت را داشته و پس  ،بیانگر آن است که دانشجویان ایالم از نظر روانی ،انواع احساس امنیت

میانگین  ةکه نمرالزم به ذکر است  .انداحساس امنیت نموده ،از آن از لحاظ مالی، سیاسی، اخالقی و جانی

                             .) نیز کمتر بوده است5از  5/2( از حد متوسط نمره ،احساس امنیت جانی

 )MANOVA( نتایج تحلیل واریانس چند متغیري .)4ة (جدول شمار

 جنسیت وضعیت تأهل وضعیت اشتغال غیربومی بومی/

Observed 
power

sig f
Observed 

power
sig f

Observed 
power

sig f
Observed 

power
sig f آماره

38/0  10/0  8/2  78/0  090/0  21/3  79/0  0010/0  76/4  38/0  170/0  18/2 ییاثرپیال   

38/0  10/0  8/2  78/0  090/0  21/3  79/0  0010/0  76/4  38/0  170/0  18/2  
النداي 

 ویلکز

38/0  10/0  8/2  78/0  090/0  21/3  79/0  0010/0  76/4  38/0  170/0  18/2  
اثر 

 هتلینگ

38/0  10/0  8/2  78/0  090/0  21/3  79/0  0010/0  76/4  38/0  170/0  18/2  
ریشه 

 روي

 

وضعیت  تحصیلی، ۀرشت مقطع تحصیلی، وضعیت اشتغال، بین متغیرهاي جنسیت، ۀبه منظور بررسی رابط

 .احساس امنیت) از آزمون مانوا استفاده شد گانۀپنج(ابعاد  بومی یا غیربومی بودن با متغیر وابسته و تأهل

طبیعی بودن  ها وهمگنی واریانس هاي وابسته،متغیر خطی بودن :نظیر ؛مفروضات الزم براي انجام این آزمون

مقطع تحصیلی با ابعاد  تحصیلی و ۀدهد که بین متغیرهاي رشتمحاسبات نشان می .رعایت گردید ،توزیع

بومی  ، وضعیت اشتغال وتأهلوضعیت  از نظر متغیرهاي جنسیت، اما ؛جود ندارددار وامعن ۀاحساس امنیت رابط

متغیرها باالتر از  ۀتوان آماري آزمون براي هم .وجود دارد معنادار ۀرابط ،غیربومی بودن با ابعاد احساس امنیتو 

براي اینکه  .است ها کافی بودهگیريد حجم نمونه براي این نتیجهشومیمعلوم  ،بنابرایناست؛ بوده  80/0

)MANOVA( نتایج تحلیل واریانس چند متغیری .)جدول شمارۀ )4

بــه منظــور بررســی رابطــۀ بیــن متغیرهــای جنســیت، وضعیــت اشــتغال، مقطــع تحصیلــی، رشــتۀ تحصیلــی، 
ــۀ احســاس امنیــت( از آزمــون  ــر وابســته )ابعــاد پنج گان ــا متغی ــودن ب ــا غیربومــی ب وضعیــت تأهــل و بومــی ی
مانــوا اســتفاده شــد. مفروضــات الزم بــرای انجــام ایــن آزمــون؛ نظیــر: خطــی بــودن متغیرهــای وابســته، همگنی 
واریانس هــا و طبیعــی بــودن توزیــع، رعایــت گردیــد. محاســبات نشــان می دهــد کــه بیــن متغیرهــای رشــتۀ 
تحصیلــی و مقطــع تحصیلــی بــا ابعــاد احســاس امنیــت رابطــۀ معنــادار وجــود نــدارد؛ امــا از نظــر متغیرهــای 
جنســیت، وضعیــت تأهــل، وضعیــت اشــتغال و بومــی و غیربومــی بودن بــا ابعاد احســاس امنیــت، رابطــۀ معنادار 
وجــود دارد. تــوان آمــاری آزمــون بــرای همــۀ متغیرهــا باالتــر از 0/80 بــوده اســت؛ بنابرایــن، معلــوم می شــود 

بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و برخی ....
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حجــم نمونــه بــرای ایــن نتیجه گیری هــا کافــی بــوده اســت. بــرای اینکــه مشــخص شــود تفــاوت بیــن گروه هــا 
در کــدام یــک از ابعــاد احســاس امنیــت معنــادار اســت، تحلیــل واریانــس معمولــی گروه هــا از نظــر متغیرهــای 

مــورد آزمــون بــه عمــل آمــد کــه نتایــج آن در جــدول شــمارۀ )4( ذکــر می شــود.

۱۵ 
 

است، تحلیل واریانس معمولی  معناداردر کدام یک از ابعاد احساس امنیت  هاگروهمشخص شود تفاوت بین 

  .شودمیذکر ) 4( ةدر جدول شمارآن نتایج که  از نظر متغیرهاي مورد آزمون به عمل آمد هاگروه

 

 غیربومی) بومی/ ،تأهل، اشتغال (جنسیت، رهاي مستقلیبراساس متغ هاگروهتحلیل واریانس بین  ).5ة (جدول شمار

sig f df
میانگین 

 مجذورات

مجموع 

 مجذورات
 متغیر ابعاد امنیت

02/0  985/4  1 379/4  379/4  جانی 
 جنسیت

001/0  625/10  1 268/7  268/7  اخالقی 

01/0  158/6  1 17/7  17/7  سیاسی 
تأهلوضعیت   

001/0  44/10  1 468/6  468/6  روانی 

001/0  178/11  1 92/6  92/6 لوضعیت اشتغا روانی   

001/0  18/11  1 67/9  67/9  جانی 
 غیربومی بومی/

001/0  84/8  1 54/5  54/5  مالی 

متغیر احساس  تنها در دو ،مردان د که بین زنان ودهمینشان  )5ة (جدول شمار نتایج آزمون آماري در

کمتر از مردان  ،میانگین احساس امنیت زنان در این دو بعد .وجود دارد معناداراخالقی تفاوت  امنیت جانی و

احساس  و وجود دارد معنادارتفاوت  ،مجرد و تأهلسیاسی بین افراد م در بعد احساس امنیت روانی و .است

بیکار تنها از  بین دانشجویان شاغل و .در این دو بعد از دانشجویان مجرد بیشتر است تأهلامنیت دانشجویان م

بین  ،همچنین ؛این تفاوت به سود دانشجویان شاغل بوده است تفاوت وجود دارد و ،اس امنیت روانینظر احس

احساس  ،دو مورد در هر وجود دارد و معنادارغیربومی در ابعاد امنیت جانی ومالی تفاوت  دانشجویان بومی و

 .دباشمیامنیت دانشجویان غیربومی کمتر از دانشجویان بومی 

                                                           . 
 

 گیرينتیجه

 )مالی، جانی، اخالقی، سیاسی و روانی( آن هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان احساس امنیت عمومی و ابعاد

میزان احساس امنیت  ۀدر زمین .ها و مراکز آموزش عالی استان ایالم بوده استدر میان دانشجویان دانشگاه

جدول شمارۀ )5(. تحلیل واریانس بین گروه ها براساس متغیرهای مستقل )جنسیت، اشتغال ،تأهل، بومی/ غیربومی(

ــا در دو  ــردان، تنه ــان و م ــن زن ــاری در جــدول شــمارۀ )5( نشــان می دهــد کــه بی ــون آم ــج آزم نتای
متغیــر احســاس امنیــت جانــی و اخاقــی تفــاوت معنــادار وجــود دارد. میانگیــن احســاس امنیــت زنــان در 
ایــن دو بعــد، کمتــر از مــردان اســت. در بعــد احســاس امنیــت روانــی و سیاســی بیــن افــراد متأهــل و مجرد، 
تفــاوت معنــادار وجــود دارد و احســاس امنیــت دانشــجویان متأهــل در ایــن دو بعــد از دانشــجویان مجــرد 
بیشــتر اســت. بیــن دانشــجویان شــاغل و بیــکار تنهــا از نظــر احســاس امنیــت روانــی، تفــاوت وجــود دارد 
و ایــن تفــاوت بــه ســود دانشــجویان شــاغل بــوده اســت؛ همچنیــن، بیــن دانشــجویان بومــی و غیربومــی در 
ابعــاد امنیــت جانــی ومالــی تفــاوت معنــادار وجــود دارد و در هــر دو مــورد، احســاس امنیــت دانشــجویان 

غیربومــی کمتــر از دانشــجویان بومــی می باشــد.
نتیجه گیری

ــی، اخاقــی،  هــدف پژوهــش حاضــر، بررســی میــزان احســاس امنیــت عمومــی و ابعــاد آن )مالــی، جان
سیاســی و روانــی( در میــان دانشــجویان دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی اســتان ایــام بــوده اســت. در 
زمینــۀ میــزان احســاس امنیــت دانشــجویان، نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه 90 درصــد از دانشــجویان، 
ــط،  ــد متوس ــان، در ح ــد از آن ــه 46/6 درص ــه طوری ک ــته اند؛ ب ــر داش ــط و پایین ت ــت متوس ــاس امنی احس
43/2 درصــد در حــد کــم و خیلــی کــم و تنهــا 10درصــد از آنــان در حــد زیــاد و خیلــی زیــاد احســاس 
امنیــت نموده انــد. ایــن نتیجــه بــا نتایــج پژوهش هــای احمدپــور)1392(، احمــدی)1391(، نــادری)1388( 

ــوده اســت. ــور)1384( همخــوان ب و رجبی پ
باالتریــن میانگیــن نمــرۀ دانشــجویان بــا 3/31 از 5 بــه احســاس امنیــت روانــی و کمتریــن نمــرۀ میانگیــن بــه 
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احســاس امنیــت جانــی بــا نمــرۀ 2/37 تعلــق گرفتــه اســت. رتبه بنــدی انــواع احســاس امنیــت، بیانگــر آن اســت 
کــه دانشــجویان مراکــز آمــوزش عالــی اســتان ایــام از نظــر روانــی، باالتریــن احســاس امنیــت را داشــته و پــس 
از آن از لحــاظ مالــی، سیاســی، اخاقــی و جانــی، احســاس امنیــت نموده انــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه میانگیــن 

نمــرۀ احســاس امنیــت جانــی نشــان می دهــد کــه از حــد متوســط نمــره )2/5 از 5( نیــز کمتــر بــوده اســت.
بــه منظــور بررســی رابطــۀ بیــن متغیرهــای جنســیت، وضعیــت اشــتغال، مقطــع تحصیلــی، رشــتۀ تحصیلــی 
وضعیــت تأهــل و بومــی یــا غیربومــی بــودن بــا متغیــر وابســته )ابعــاد پنج گانــۀ احســاس امنیــت( از آزمــون مانــوا 
اســتفاده شــد. محاســبات نشــان داد کــه بیــن متغیرهــای رشــتۀ تحصیلــی و مقطــع تحصیلــی بــا ابعــاد احســاس 
امنیــت، رابطــۀ معنــادار وجــود نــدارد؛ امــا از نظــر متغیرهــای جنســیت، وضعیــت تأهــل، وضعیــت اشــتغال و 
بومــی و غیربومــی بــودن بــا ابعــاد احســاس امنیــت، رابطــۀ معنــادار وجــود دارد. ایــن یافته هــا بــا نتایــج پژوهــش 

ــوده اســت. ــوروزی و همــکاران )1388( همســو ب رضوی موســوی و همــکاران )1387( و ن
آزمــون تحلیــل واریانــس معمولــی نشــان می دهــد بیــن زنــان و مــردان، تنهــا در دو متغیــر احســاس امنیــت 
جانــی و اخاقــی، تفــاوت معنــادار وجــود دارد. میانگیــن احســاس امنیــت جانــی زنــان2/29 و احســاس امنیــت 
اخاقــی 2/39 و در هــر دو بعــد، کمتــر از میانگیــن )2/5( بــوده اســت. در بعــد احســاس امنیــت روانی و سیاســی 
بیــن افــراد متأهــل و مجــرد، تفــاوت معنادار وجــود دارد و احســاس امنیت دانشــجویان متأهــل در ایــن دو بعد از 
دانشــجویان مجــرد بیشــتر اســت. بیــن دانشــجویان شــاغل و بیــکار، تنهــا از نظر احســاس امنیــت روانــی، تفاوت 
وجــود دارد و ایــن تفــاوت به ســود دانشــجویان شــاغل بوده اســت؛ همچنین، بین دانشــجویان بومــی و غیربومی 
در ابعــاد امنیــت جانــی و مالــی، تفــاوت معنــادار وجــود دارد و در هــر دو مــورد، احســاس امنیــت دانشــجویان 
غیربومــی کمتــر از دانشــجویان بومی می باشــد. میانگین احســاس امنیــت جانی در دانشــجویان غیربومــی، 2/05 

و احســاس امنیــت مالــی نیــز 2/47 می باشــد کــه در هــر دو مــورد، کمتــر از میانگیــن اســت.
امنیــت، مقولــه ای اساســی در هــر نظــام اجتماعی اســت و کشــورها اولویــت اول خــود را به برقــراری امنیت 
در جامعــه اختصــاص می دهنــد. بــه عقیــدۀ بســیاری از کارشناســان، وجــود امنیــت در یــک جامعــه بــه همــان 
انــدازه مهــم اســت کــه احســاس امنیــت و چــه بســا احســاس امنیــت، مهمتــر از وجــود امنیــت اســت؛ چــرا کــه 
واکنش هــای فــرد در جامعــه، بســتگی بــه میــزان دریافــت و ادراك او از امنیــت دارد. نتایــج پژوهــش، بیانگــر 
آن اســت کــه اکثریــت دانشــجویان شــاغل بــه تحصیــل در دانشــگاه های اســتان ایــام، احســاس امنیتــی در حد 
ــن  ــه همی ــز ب ــی و سیاســی نی ــی، مال ــت جان ــزان در احســاس امنی ــن می ــر از آن داشــته اند. ای متوســط و پایین ت
رویــه دیــده می شــود. بــا توجــه بــه تأثیــرات احســاس امنیــت بــر زندگــی فــردی و اجتماعــی و اهمیــت ارتقــای 
ســطح احســاس امنیــت در بیــن دانشــجویان، لــزوم توجــه بــه شــاخص ها و مؤلفه هــای امنیــت اجتماعــی در بیــن 
آنــان احســاس می شــود و مســئوالن امــر بایــد بــا تشــکیل اتاق هــای فکــر بــه دنبــال راه هــای گســترش احســاس 
امنیــت در بیــن دانشــجویان باشــند. دانشــجویان شــاغل در دانشــگاه های ایــام، دارای میــزان پایینــی از احســاس 
امنیــت جانــی بودنــد، پیشــنهاد می شــود در یــک مطالعــۀ جداگانــه، دالیــل ایــن امــر جســتجو گــردد. بــا توجــه 
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ــرای ســنجش میــزان احســاس امنیــت از پرســش نامه محقق ســاخته در ابعــاد  ــه اینکــه در پژوهــش حاضــر ب ب
مختلــف اســتفاده شــده اســت، پیشــنهاد می شــود کــه میــزان احســاس امنیــت در بیــن دانشــجویان بــا اســتفاده از 
پرســش نامه ای دیگــر، بــا شــاخص هایی چــون: نگــرش بــه جرایــم و آســیب های اجتماعــی، میــزان دســتیابی بــه 

رفــاه اجتماعــی، میــزان اعتمــاد اجتماعــی و ... ســنجیده شــود و نتایــج پژوهش هــا بــا همدیگــر مقایســه گــردد.
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