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   1شهر سنندج امنیت اجتماعی در تاثیر عناصر اجتماعی بربررسی 

  4جانبگهجمیل صمدي،3عین فیضی ،2جلیل سحابی                           
   چکیده

-در این مطالعـه از روش . استبر امنیت اجتماعی در شهر سنندج  بررسی تاثیر عناصر اجتماعیهدف این مطالعه 
جامعـه  . آوري اطالعات استفاده شـده اسـت  براي جمع )پرسشنامه خوداجرا(و کمی  ) مصاحبه عمیق(هاي کیفی 

-در روش کیفی بر اساس نمونه باشد که حجم نمونه آنساله ساکن شهر سنندج می 18باالي آماري کلیه جوانان 
 400ر از نفر بود که براي اطمینـان بیشـت   382با استفاده از فرمول کوکران  نفر و در بخش کمی 60گیري نظري 

اسـتفاده   هااي براي دسترسی به حجم نمونهاي چندمرحلهگیري خوشهاز روش نمونه. آوري شدنفر اطالعات جمع
ضـریب   .چارچوب نظري براي بررسی این مساله ترکیبـی از نظریـات مکتـب کپنهـاگ و میتـار اسـت       .شده است

همبسـتگی  ی و امنیـت اجتمـاعی،   همبستگی اسپیرمن براي سنجش رابطه بین دو شـاخص هنجارهـاي اجتمـاع   
هـاي  درباره حاشیه نشینان با خاستگاه روستایی، خانمهـا مزاحمـت  . دهدرا نشان می.) 456(متوسط و مستقیمی 

وجود  %99سطح در داري رابطه معنیبین جنسیت و مزاحمت خیابانی . اندترین عامل تهدید دانستهخیابانی را مهم
 ثیر منفی بر امنیت اجتماعی گروهأت  عناصر موجود در حوزه اجتماعی،. باشدیم/.) 520(و شدت آن متوسط  داشته

حاشـیه یعنـی قاچاقچیـان منـابع تهدیـد       مزنـان و دختـران گـروه دو   . دارد )قاچاقچیان کاال(نشینان دوم حاشیه
از سوي حوزه  شان مردان قاچاقچی امنیت اجتماعی اما. دانند آن می عواملشان را از سوي حوزه اجتماعی و  امنیت

 .دهنـد  تشـخیص مـی   )اقتصادي( هاي دیگر گیرد بلکه منابع تهدیدشان را در حوزه اجتماعی مورد تهدید قرار نمی
% 40 .داننـد شـان مـی   سرقت منزل و مغازه را منبع عمده تهدید امنیـت اجتمـاعی   )بازاریان(گروه اول مرکزنشین 

 گروه رسمی و فرهنگی شهر سـنندج . ترسندند، از دزدي میپاسخگویان از اینکه به مدت طوالنی خانه را ترك کن
هاي آن در معرض لفهؤشان از سوي حوزه اجتماعی و م هاي دیگر، امنیت اجتماعی بر عکس گروه )گروه دوم مرکز(

نتایج . دهندتشخیص می ..)اقتصادي، فرهنگی و ( هاي دیگر بلکه منابع تهدیدشان را در حوزه. شود تهدید واقع نمی
شـش متغیـر جـرایم اجتمـاعی، جـنس، حجـم خـانواده،        دهد کـه  صل از تحلیل رگرسیون لجستیک نشان میحا

پاسخگویان را به درستی بین دو وجه متغیـر  % 82.5اند تا تحصیالت، عملکرد قانون و هنجارهاي اجتماعی توانسته
  .وابسته از هم تفکیک کنند

   .نشینان، مرکزنشینانحاشیهاعی، امنیت، امنیت اجتماعی، هنجارهاي اجتم :واژه کلید

 9/4/1389: تاریخ پذیرش مقاله                                                                       30/2/1389: تاریخ دریافت مقاله

                                                
استخراج شده است که از حمایت مالی معاونت » شناسایی عوامل موثر بر امنیت اجتماعی در شهر سنندج « کمی مقاله از طرح بخش اطالعات ١

  .مند شده استپژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج بهره
  )نویسنده عهده دار مکاتبات(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج٢
 شناسیارشد جمعیتکارشناس٣
 شناسیارشد جامعهکارشناس٤
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  ان مسالهیمقدمه و ب
هـا، مجـالت،   هم کـه در روزنامـ  ینیبیشد، امروز مینم یت اجتماعیاز امن یاگر تا چند سال قبل بحث

ن مفهـوم در سـطوح خـرد و کـالن     یـ نارها مرتـب از ا یهـا و سـم  یون، کتابها، سخنرانیزیو و تلویراد
از . امنیت در بسیاري از متون مبنایی براي توسعه و پیشـرفت محسـوب شـده اسـت    . شودیصحبت م

ه اهمیت ایـن مسـاله   در زمین. امنیت منشاء توسعه قلمداد شده است... هابز گرفته تا هابسبام، گیدنز و 
سرشار از  ییکایآمر ير شهرهایخ اخیتار«: سدینویگمونت باومن میمثال ز يبرا در دوران معاصر،

 يو. »اسـت  يخطـر یت و بـ یـ امن يهـا آنها دغدغه یوجه مشخصه تمام یول -است یرات اساسییتغ
انـد،  بنـا شـده   ت همـه سـاکنان خـود   ین امنیتام ينکه شهرها، که در اصل برایدهد شگفت ایادامه م

  .)168-1384:172باومن،(تیشتر توام با خطر هستند تا امنیامروزه ب
امـروزه سـائوپائولو   «: سدینوین میل، چنین شهر بزرگ برزیرا هم درباره سائوپائولو، دومیترزا کالد

 ، پارکهـا، یسـاختمان  يهاها، مجتمعاطراف خانه-اندساخته یکیزیهمه جا موانع ف. وارهاستیشهر د
ت تمام انواع بناهـا را شـکل   ید امنیجد یشناسیبائیز ینوع... هاو مدرسه يادار يهادانها، مجتمعیم
  .)1384:166باومن،(»...کندیل مید مراقبت و حفظ فاصله را تحمیدهد و منطق جدیم

ران هـا بـه ایـران، و در دو   در دوره ساسانی پس از شاپور تا ظهور قباد، در قرن هفتم با یورش مغـول 
هاي ناامنی اساسا بحث توسـعه، پیشـرفت و ترقـی بـه     در دوره... و ) 1354اشرف،(اخیرمثال اواخر صفویه 

ون و تـورق  یـ زیمتـون، مشـاهده تلو   ی، بررسـ خودمان روزمره یبا تامل در زندگ.  حاشیه رفته است
-یشده است و پـ ل یتبد یو مهم يار جدیت به مساله بسیم که امنیرسیجه مین نتیها هم به اروزنامه

و سـاماندهی افـراد و    يآورجمـع  ي، خواسـت و اقـدام بـرا   براي حقـوق خـود   مطالبات مردم يریگ
ر هـم  یدر چند سال اخ. ن مدعا استیا يبرا يشاهد... و  هاي مخل امنیت در پارکها، محالتگروه

به میان  در محافل آکادمیک و کشاندن بحثن مساله یدر طرح ا یسع یوه علمیبه ش یانتظام يروین
ش ین همـا یدومـ  يتـوان برگـزار  یز مـ یـ ر در کردسـتان را ن یاز موارد اخ یکی. داشته استها را توده

چـرا کـه اساسـا    . در سنندج ذکر کـرد  1386در غرب کشور در آذر سال  یت اجتماعیامن يامنطقه
همـانطور  . اسـت  یاسـ یک عنصر مهم در توسـعه س ی یک ضرورت انسانیعالوه بر  یت اجتماعیامن

ت یـ ز مسـتلزم وجـود امن  یـ ن یاسیاز دارد، توسعه سین یاسیو س يت اقتصادیبه امن يکه توسعه اقتصاد
  ).1373:5،يمحمد(است  یو مل یت داخلیو امن یاجتماع
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چرا که . پردازدتاثیر عناصر اجتماعی بر امنیت اجتماعی در شهر سنندج میحاضر به بررسی  مطالعه
 .دهـد عوامل اجتماعی تبیین سـودمندي در اختیـار مـا قـرار مـی      تبیین یک پدیده اجتماعی بر اساس

تـاثیر عناصـر اجتمـاعی بـر امنیـت اجتمـاعی در شـهر سـنندج  از چـه          سوال کلی ما ایـن اسـت کـه    
هدف اصلی این مطالعه سنجش میزان امنیت اجتماعی و احسـاس امنیـت    ؟کندمکانیسمی تبعیت می

عوامل موجود در حوزه اجتماعی، «ز چنین است که حدس ما نی. در میان ساکنین شهر سنندج است
  .»دارد مختلف هايثیر مثبتی بر امنیت اجتماعی گروهأت

  یت اجتماعیده امنیپد یبررست و ضرورت یاهم
، امنیـت  مطالعـه ن یـ در ا ،اینکـه  اول. از چنـد جنبـه اهمیـت دارد    مطالعـه مسئله مطـرح شـده در ایـن    

بی با توجه به زمینه و بافت جامعۀ غربی امنیـت اجتمـاعی   رویکردهاي غر. کندیاجتماعی را بومی م
و کمتر به شناسایی عوامـل مـوثر بـر امنیـت     . اندرا تعریف نموده و آن را معادل امنیت هویت دانسته

محققین در این مقاله که برگرفته از تحقیقاتشان اسـت   اندکرده توجهاجتماعی با رویکردي ترکیبی 
هاي پژوهشی و رساله هـاي   در آنست که طرح مطالعهاهمیت دیگر این . ندابه این مساله توجه کرده

 انـد از رویکردي اجتمـاعی سـعی در تبیـین عناصـر اجتمـاعی کـرده      اندکی در بارة امنیت اجتماعی 
بـه زمینـه اجتمـاعی شـهر سـنندج مربـوط        ،مطالعـه سومین جنبه از اهمیت این  ). 1388؛ سحابی،1384صمدي،(

از توسـعه  وجـود منـابع اولیـه     ،وسـعت زمـین   ،سـاله آن  400با وجود قـدمت   در شهر سنندج. است
شـاید یکـی از عوامـل نبـود صـنایع      . مناسبی در مقایسه با سایر شهرهاي دیگر برخوردار نبوده است

مطالعـۀ  . اسـت ...) و اقتصـادي  ،اجتمـاعی (گوناگون در سنندج عدم امنیت در اشکال گونـاگون آن  
  . ی را در شهر سنندج مشخص خواهد کردوضعیت امنیت اجتماعحاضر 

ن سـازمان در  یـ ا. ز، سازمان دادن به امور کشور اسـت یران جامعه نیمد یاصل يفهی، وظچهارم اینکه
ز از یـ ت جامعـه ن یریمـد . اسـت  یانسـان  يرویـ و ن ياز عوامل ماد ياوستهیپبهم يسطح کالن، شبکه

د و یـ د بـه وجـود آ  یـ با یانسان يرویو ن يادن عوامل میگردد که بیآغاز م یفیف روابط و وظایتعر
دن بـه  یرسـ  يران برایاما مد. تامین خوشبختی مردم استران جامعه یکوشش مداوم مد. شود يجار

ن یـ ه ایـ ت داشـته باشـند تـا بتواننـد بـر پا     یریاز فلسفه مـد  یقید درك روشن و دقیجه، خود باین نتیا
ن امـر  یـ ا. ندین نمایجامعه را تدو يو معنو يماد یارتقاء سطح زندگ يبرا یاساس يادراك، هدفها

مردم  یت اجتماعیش امنیش از پیده گرفتن قانون ، بید در چارچوب قانون باشد چرا که با نادیز باین
این مطالعه مـدیران را یـاري خواهـد نمـود کـه بـه عوامـل مخـل          ).2-5 :1373،یمیعل(شودیدچار تزلزل م
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عوامل افزایش آن دسترسی داشته باشند و درك درستی  و از سوي دیگرامنیت در بخش اجتماعی 
  . از پدیده داشته باشند

  نظري ادبیات
-است که مالر، ویور و بـوزان نظریـه  میتار  ویور و ،هاي مالر، بوزان ي تئور نظري این مطالعه ادبیات

تـار از  اند و از سوي دیگر میپردازان مکتب کپنهاگ بوده و نظریات همدیگر را نقد و تکمیل کرده
  . نظریه آنارشی اجتماعی استفاده کرده است

امنیت انسانی در پی تأمین ایمنی و اطمینـان خـاطر بـراي بشـر در برابـر گرسـنگی و       گوید می 1مالر
بیماري، همچنین تمام اشکال خشونت و کنشهاي منافی حرمت انسانی اسـت کـه باعـث اخـتالل یـا      

  .)60 :1382؛ نویدنیا، 1 - 3 :2002ایساکویچ، (گردند نابودي حیات و بقاي او می
شدن و کاهش کنترل حکومتها بـر مـردم،    یند جهانیاز فرا یناش يمالر با توجه به چنین دگرگونیها

توان بعنوان یـک   تأکید دارد که امنیت اجتماعی را می يو. کند مفهوم امنیت اجتماعی را مطرح می
قابلیت حفظ شرایط قابل پـذیرش  «: از استی براي هر جمع انسانی بکار برد که عبارت مفهوم فرض

مـالر بـه نقـل از    (»داخلی براي تکامل الگوهاي سنتی زبان، فرهنگ، انجمنها، مذهب، هویت ملی و رسوم
  )61 ،ص1382نویدنیا، 

محور داشت و بر مرجعیـت دولـت در    در اواخر دهۀ هشتاد و اوایل دهۀ نود، بوزان دیدگاهی دولت
کنـاره  ) محـور  دولـت (، از موضـع افراطـی خـود    اما بعد از آن بـوزان . ردک مطالعات امنیت تأکید می

در ایـن  . گیـرد  گرفت و در اواخر دهه نود دولت و جامعه را با هم به عنوان مرجع امنیت درنظـر مـی  
ممکـن اسـت تهدیـداتی کـه      .شـود  از نظریات بوزان دوم دربارة امنیت اجتمـاعی اسـتفاده مـی    مقاله

زمانی روي دهند که جوامع به ایـن نتیجـه برسـند کـه      ،دهند لشعاع قرار میا امنیت اجتماعی را تحت
تواننـد هویـت    عواملی کـه مـی  . مورد تعرض و خطر واقع شده است  »ما«در شرایطی خاص، هویت 

هـاي آن بـراي    آزادي بیان تا مداخله در قابلیـت  یک جامعه را تهدید کنند ممکن است از سرکوب 
: به باور بوزان، این عوامل ممکن است مشتمل بر این موارد باشند. شته باشدابراز و بیان خود تنوع دا

ها از طریق بستن مکانهاي آموزشی و دینـی و یـا تبعیـد و     ها، لباس ممنوعیت به کارگیري زبان، نام«
  .)10 - 12 :2005روي، (»کشتار اعضاي یک اجتماع

دسـت بـه مفهـوم    ) 1993( 3»ر اروپـا هویت، مهاجرت و منشور جدید امنیـت د «در کتاب  2راُل ویو
بـوزان  ) محیطـی  نظامی، سیاسی، اقتصـادي، اجتمـاعی و زیسـت   (سازي مجدد از رهیافت پنج بعدي 
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ناقص و سست بنیـاد    وي معتقد است که برداشت بوزان از امنیت اجتماعی،. درباره امنیت زده است
عقیـده ویـور امنیـت اجتمـاعی در     بـه  . است و امنیت اجتماعی را در قبال امنیت ملی فدا کرده است

بلکـه همطـراز امنیـت     ظـامی و زیسـت محیطـی قابـل طـرح نیسـت؛      کنار امنیت اقتصادي، سیاسی، ن
از . باشد چرا که امنیت اجتماعی در شرایط کنونی مرجع امنیت ملی می. اجتماعی، امنیت ملی است

د، امنیت اجتمـاعی معطـوف   پرداز نگاه ویور در حالی که امنیت ملی به تهدیدات علیه حاکمیت می
اي است بسیار مهم، چون هویت اجتماعی به هر حـال وجـود دارد    نفسه مقولهبه هویت است که فی

نکته دیگر اینکه امنیت هویت با امنیت اجتماعی، معنـاي سیاسـی یافتـه    . چه دولت باشد و چه نباشد
از اینـرو  . یاسـی اسـت  نفسـه عملـی س   یفـ  العمل یک اقلیت در دفاع از هویت خـود،   است و عکس

بـر ایـن اسـاس ویـور حـوزة       .)136: 1378نصـري،  (امنیت اجتماعی به اندازه امنیت ملی واجد اعتبار است 
امنیت اجتمـاعی  . گیرد امنیت را بر حسب یک دوگانگی امنیت دولت و امنیت اجتماعی در نظر می

کـه بـوزان از   (خش مسـتقل هـم   اما به عنوان یک ب. رود در اینجا بخشی از امنیت دولتی به شمار می
با در نظر گرفتن امنیت اجتماعی در کنـار   .)11 :2005 روي،(شود به آن ارجاع داده می) آن غفلت ورزیده

: بنـابراین امنیـت اجتمـاعی عبـارت اسـت از     . امنیت ملی، جامعه به عنوان مرجـع امنیـت مطـرح شـد    
ها، رسـوم   نتی زبان، فرهنگ، انجمنل الگوهاي ستکامقابلیت حفظ شرایط قابل قبول داخلی براي «

  .)8 :2005واتسون، (»و هویت ملی و مذهبی
هـاي   امنیت اجتماعی به توانایی جامعه براي حفظ ویژگـی  یورتوان گفت از دیدگاه و بطور کلی می

ارتبـاط نزدیـک   ر وي بـ . شود اقعی و محتمل تعریف میاش تحت شرایط تغییر و تهدیدات و اساسی
کند که جامعـه امنیـت هـویتش را جسـتجو      و امنیت تأکید دارد و خاطرنشان میجامعه   میان هویت،

   .)1382:62 نویدنیا،(کند می
 کنـد و در ایـن کـار بـر     براي ارزیابی امنیت اجتماعی از مدل سیستماتیک اسـتفاده مـی   4ان میتاررمی

راسـاس سـطوح   کند مسـائل جامعـه را ب   وي تالش می. مایدن کیه میت 5آنارشی اجتماعی بیلی یهنظر
هـرج و  (تحلیـل کنـد و از آنارشـی     )جامعه، سیسـتم فراملـی    گروه، سازمان، اجتماع،  فرد،(متفاوت 

) 1996:7 میتـار، ( .کنـد  گیري حاالت نظام استفاده می اي براي اندازه به عنوان وسیله 6به جاي تعادل) مرج

  : که عبارتند ازبرند  در تئوري آنارشی اجتماعی از شش متغیر کالن اجتماعی نام می
     .12سطح کیفی زندگی ،11سازمان  ،10تکنولوژي ،9فضا ،8اطالعات ،7جمعیت

  L=F(P,I,S,T,O)  :شود در تئوري آنارشی اجتماعی ساخته می لیذ ۀر باال، معادلیبا توجه به شش متغ
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 عیـت، گیري کرد که هرگروه اجتماعی اگر از میـزان جم  ین نتیجهنچتوان این باال می ۀبراساس معادل
اطالعات، فضا یا سرزمین، تکنولوژي و سازماندهی بیشتر برخوردار باشد از امنیت اجتمـاعی بیشـتر    

میتـار   )7-8 :1996میتـار،  ( برخوردار است  کمتري از متغیرهاي فوق دارند، ةکه بهر ها نسبت به سایر گروه
 13»انحـراف « میل آن متغیـر اش به تئوري آنارشی اجتماعی بیلی و در راستاي تک با توجه به پایبندي

اجتمـاعی و فـردي    هـاي  متغیـر انحـراف شـامل همـه پدیـده      .کندرا وارد معادله امنیت اجتماعی می
المللی  هاي اجتماعی، جنگهاي داخلی و بین آسیب  مانند اشکال متنوع جرم،(ناخواسته و مضر است 

کـه توسـط میتـار سـاخته      بنـابراین معادلـه جدیـد امنیـت اجتمـاعی     ) و حوادث طبیعی و فنـی متنـوع  
  L)کیفیـت زنـدگی  (+ D)هاي ناخواسـته  پدیده ۀهم( =F(P,I,S,T,O) : عبارت خواهد بود از ،شود می

  . بر این اساس عوامل مختلف انحراف در حوزه اجتماعی در این مقاله مورد توجه است )8 :1996میتار، (
  چارچوب نظري

ه اکتشافی عکردستان و مطال ۀبر اساس بافت جامع عیاامنیت اجتم با مقداري تغییر در نظریات فوق،
در ایـن   همزیـت تعریـف ارائـه شـد    . شـود  تعریف و تحلیل مـی  ،است شدهکه در شهر سنندج انجام 

اي  اجتمـاعی را در چنـین جامعـه    بر امنیـت  ثرؤداشته و عوامل م زمینه اجتماعیباشد که توجه به  می
  . مدنظر قرار داده است

فضایی که شامل دو بعد عینـی و ذهنـی   «: ین مقاله اینگونه تعریف شده استدر ا 14امنیت اجتماعی
در بعد عینی امنیت اجتماعی به معناي شرایط و موقعیت ایمـن و حفـظ و گسـترش آن بـراي     . است

از بعد ذهنی امنیت اجتماعی به معنـاي احسـاس امنیـت و    . افراد جامعه در مقابل عوامل بیرونی است
که در این مقالـه   است »و سیاسی اقتصادي، اجتماعی«حوزه  سهونی شامل عوامل بیر. آرامش است

یابـد   نتایج و بازتابهاي عوامل بیرونی در وجود فرد انعکاس مـی  .به بخش اجتماعی توجه شده است
  . باشد کند، هسته مرکزي بعد ذهنی امنیت اجتماعی می و احساس آرامش و امنیتی که فرد می

شـود کـه در ارتبـاط بـا دیگـر افـراد جامعـه         یی از حریم فرد مربـوط مـی  اجتماعی به قلمروها ةحوز
هـاي   نـاآرامی . گیـرد  در این قلمروهاست که امنیت فرد حفظ و یـا مـورد تهدیـد قـرار مـی     . باشد می

و آبـرو و  ) قتـل و جنایـت  (جـرایم جنـایی    ،)عفتـی  بـی  ت، بزهکاري،قسر(رایم اجتماعی جشهري، 
و  گذارنـد  اجتماعی افراد تأثیر می امنیت اند که بر اجتماعی ةحوز ةقلمروهاي بیان شد ،حیثیت افراد

  .در نظریات ذکر شده به ویژه نظریه میتار بر آن تمرکز شده است
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اول، نظریه پردازان مکتب کپنهـاگ  . پس، چارچوب نظري این مقاله برگرفته از سه منبع بوده است
ینست که از آنجا که همۀ جوامع یک تعـداد از  جان کالم این مکتب ا). باري بوزان، ال ویور، مالر(

گروه هاي قومی و مـذهبی  ) گیرندمسلم فرض می(هاي با هویت خاص خود را دارند، مسلماً گروه
قابلیت : بر این مبنا، امنیت اجتماعی عبارت است از. واحدهاي ابتدایی تحلیل امنیت اجتماعی هستند
هاي سنتی زبان، فرهنگ، انجمن ها، رسوم و هویت حفظ شرایط قابل قبول داخلی براي تحول الگو

میتـار معتقـد اسـت کـه اشـکال متنـوع       . دوم، نظریه میتار در رابطه با امنیت اجتمـاعی . ملی و مذهبی
جرم، آسیب هاي اجتماعی، جنگهاي داخلی و بین المللی از عوامل موثر بر امنیت اجتماعی در هـر  

  .نیت اجتماعی با توجه به بافت جامعه کرديسوم، تعریف ارائه شده از ام. سیستمی اند
) متغیـر وابسـته  (بر اساس چارچوب نظري ذکر شده متغیرهاي مستقل تاثیرگذار بر امنیـت اجتمـاعی   

هـاي  مانند به تنهایی قدم زدن در شب، مزاحمـت  اشکال متنوع جرم و ناآرامیهاي شهري: عبارتند از
بـا  (در حوزه اجتماعی  )تاثیر منفی( دزدي از منزل قاپی در خیابان و ترس ازخیابانی، ترس از کیف

، )یدر حـوزة اجتمـاع  (اجتماعی، آبرو و حیثیت افـراد   –پایگاه اقتصادي  –و ) توجه به تئوري میتار
  ).تاثیر مثبت در نظریه مالر ویور و بوزان(هنجارهاي اجتماعی 

  یشناسروش
مصاحبه (کیفی  هايروشترکیبی از  وري اطالعات،آ روش مورد استفاده در این مقاله براي جمع

و عمیق  مصاحبۀ حاضر با بکارگیري مقالهدر  .باشدمی )پرسشنامه خود اجرا(و کمی )15عمیق
در . به بررسی امنیت اجتماعی افراد ساکن شهر سنندج پرداخته شده استساخته پرسشنامه محقق

پاسخ به سواالت . شده استسواالتی مطرح  حوزه اجتماعی،مصاحبه براي عوامل موجود در  ۀبرگ
را بر امنیت اجتماعی ) اجتماعی(بررسی  ةثیر حوزأمربوط به عوامل مختلف داخل حوزه، ت

  . دهد شهروندان مناطق حاشیه و مرکز شهر سنندج نشان می
تواند در مورد این گونه موضوعات حساس تنها استفاده از روش پیمایشی به هیچ وجه نمی

اشد به همین دلیل از روش کیفی نیز براي گردآوري اطالعات عمیق پاسخگوي سواالت تحقیق ب
-هاي کمی میآورد به ترتیبی که دادهها نتایج مفیدي به بار میترکیب نوع داده. استفاده شده است

هاي بدست آمده از تحقیق کیفی را پشتیبانی مشاهده را نشان دهند و بنابراین یافتهتوانند روابط قابل
هاي مفید براي هاي کیفی نیز در طرح یک پرسشنامه دقیق و ارائه شاخصن که دادههمچنا. کنند

  .تواند بسیار مفید واقع شودبیان سواالت موجود در پرسشنامه می
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آوري اطالعات، همچون مصاحبه عمیق و به دنبال در مقاله حاضر استفاده از منابع چندگانه جمع
جامعه آماري  .اعتبار سازه و نیز روایی تحقیق شده استآن انجام تحقیق پیمایشی، تقویت کننده 

در بخش .سال ساکن در مناطق حاشیه و مرکز شهر سنندج است 18کلیه شهروندان کرد باالي 
از  .آوري اطالعات استفاده شده استاي براي جمعاي چند مرحلهخوشهگیري نمونهاز روش کمی 

از مناطق حاشیه نشین کانی کوزله، عباس آباد و مناطق مرکز شهر، مبارك آباد و شهرك سعدي و 
مصاحبه و از افراد  20هاي مرکز شهر از افراد و خانواده. خاب شده اندفرجه به عنوان نمونه انت

در تحقیقات کیفی رجوع به واقعیت تا وضعیت  .مصاحبه به عمل آمد 40ساکن در حاشیه 
مده باشد که حالت اشباع آقدر داده بدست کفایت هنگامی است که  این  .یابدادامه می 16کفایت

گیري هدف نمونه  .گیري نظري و نه تصادفی سروکار داریمدر اینجا با نوعی نمونه. پیش آید
گرفتن از حوادث، رخدادها و امثال آنها است که نشانگر مقوالت و خصوصیات و نظري، نمونه

در ). 57: 1385استراوس و کوربین،(ترش و ارتباط داد توان آنها را به طور مفهومی گسابعاد آنها است، لذا می
این پرسشنامه در  400در بخش کمی نیز . نمونه کفایت حاصل شده است 60این مقاله بر اساس 

-اطالعات مورد نیاز در این بخش از تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه .مناطق به اجرا درآمده است

  . دازش شدآوري و سپس پرها، به سبک خود اجرا، جمع
  پژوهش يهاافتهیج و ینتا

نـد،  ا هدر آغاز به معرفی گروههایی کـه از مصـاحبه در منـاطق حاشـیه و مرکـز شـهر شناسـایی شـد        
در . شـدند  هـا در مرکـز شـهر شناسـایی     دو گروه در حاشیه و دو دسته از افراد و خانواده. پرازیم می

بـا امینـت اجتمـاعی کـه از تفسـیر       مرحله بعد سـطوح انتـزاع و نکـات کلیـدي و محـوري در رابطـه      
هـا یـاري    توجه به این نکات اصلی ما را در تحلیل مصـاحبه . گردد اند بیان می ها نمایان شده مصاحبه

هاي موجود در حاشـیه   هاي حوزه اجتماعی را براي هر کدام از گروه سپس عناصر و مؤلفه. کند می
هاي مذکور دو بخـش   ه با هر یک از حوزهدر رابط. دهیم و مرکز شهر سنندج مورد بررسی قرار می

هـاي پاسـخگویان هـر گـروه را      هـا و واکـنش   بخش توصیفی عکس العمل. توصیفی و تبیینی داریم
هـاي را   که موجبات چنین واکنش یقسمت تبیینی علل. کند نسبت به عوامل داخل هر حوزه بیان می

حـوزه  ه شده در رابطه بـا پارامترهـاي   ئارا حدسهايو سرانجام . کند اند، کند و کاو می فراهم آورده
  . گردد و امنیت اجتماعی چهار گروه موجود در حاشیه و مرکز سنندج بررسی می اجتماعی

  



 163........................................................شهر سنندج بررسی تاثیر عناصر اجتماعی بر امنیت اجتماعی در

  شده  یشناسای يها گروه یمعرف
به عمل آمده از شهروندان حاشیه و مرکز شهر سنندج، چهار گـروه بـه شـرح     ۀمصاحب 60بر اساس 

  . سنندج دو گروه شناسایی شدنددر حاشیه شهر  .زیر شناسایی شدند
، گروه اول افرادي هستند که خاستگاه اجتماعی روستایی داشته و مدت زمان کوتاهی به شهر آمده

از  رایـن افـراد بـراي فـرا    . انـد  و در حاشیه سنندج سکنی گزیـده  هایی در روستا داشتههمچنان زمین
وش پسـران خـانواده   دگروه مـذکور بـر    منبع اصلی درآمد. اند به شهر آمده نابسامان روستا وضعیت

تـرك نمـوده و بـه    ) دبستان و راهنمـایی (ها تحصیالت را در مقاطع پایین  جوانان این خانواده. است
در شـهرهاي دیگـر و بـه ویـژه     ) …در ساختمان سازي، شرکتها، رسـتورانهاو   نکارکرد( کارگري
   .پردازند تهران می

ایـن گـروه   . ت زمان زیادي در حاشیه سنندج ساکن هستندباشند که مد هایی می گروه دوم خانواده
شـغل پـر خطـر     ،کننـد  آورند و با دیده تحقیر به گروه اول نگـاه مـی   که خاستگاه خود را به یاد نمی

 گـروه مین زندگی با استفاده از قاچـاق، افـراد ایـن گـروه را بـه دو      أت. اند اال را اختیار کردهکقاچاق 
قاچاقچیـان عمـده هسـتند کـه مـدت زمـان زیـادي بـه ایـن کـار            ،ولا گروه) 1: (تقسیم کرده است

کسانی که تازه کارند و مشکالت زیادي در رابطه با حمل و نقـل کـاال از   گروه دوم، ) 2. (مشغولند
در واقع قاچاق کاال بـراي  . توان آنها را قاچاقچیان خرد و تازه به دوران رسیده نامید مرز دارند و می

تغیر ذکر شده براي گروه اول را ایفا نموده و شیوه خاص معیشتی را بوجـود  این گروه نقش همان م
  . آورده است

خاسـتگاه اجتمـاعی    ،گـروه اول . هـا را داریـم   دو گروه از افراد و خـانواده نیز در مرکز شهر سنندج 
یل اند و به همین دل مالکان عمده مزارع وسیع گندم، یونجه و باغهاي گوناگون میوه ،ی داشتهیروستا

بـه روسـتا رفتـه و بـه گـردآوردي محصـوالت و نظـارت بـر آن         ) بهار و تابستان(در فصلهاي معینی 
کفش  ،پردازند و در فصلهاي پاییز و زمستان به کارهاي عمده و پر درآمدي مانند فرش فروشی می

 ،مسـکن و ماشـین   یبنگاههـاي معـامالت    بوتیـک،   طالفروشی، وسایل آرایشی و بهداشـتی،   فروشی،
. …ي عمـده داخـل پاسـاژ و    راد مغـازه  ،شـرکتهاي تعـاونی مصـرف     سایل الکتریکـی و خـانگی،  و

 و داشتن ارتباط دائمی با روستا موجب شده که این افراد سنتی باشند و به ارزشهاي سـنتی . مشغولند
لبـاس کـردي بـراي     نپوشـید  ،مانند همکاري و اتحاد انسانها، حفظ حجاب ؛وفادار بمانند ییروستا
داشـتن شـغلهاي متفـاوت، منـابع      …سـبک سـنتی و    بـه مراسم عروسـی    مرد، مراسم مذهبی، زن و
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حـاکم کـرده    ها درآمدي را متنوع نموده و بر این اساس نظم خاصی را بر شیوه معیشت این خانواده
  . است

کننـد و ارتبـاط    هایی هسـتند کـه مـدت زمـان زیـادي در سـنندج زنـدگی مـی         گروه دوم از خانواده
. ولندغري مشـ اهـایی بـه کارهـاي رسـمی و اد     خـانواده فـراد عضـو چنـین    ا. ا روسـتا دارنـد  کمتري بـ 

هـالل احمـر،     مین اجتمـاعی، أتـ  ،کمیتـه امـداد    رات مختلـف صـدا و سـیما، بهزیسـتی،    داکارمندان ا
گاه و شـ نگاران و سردبیران نشریات کردي، کارمندان شرکتهاي دولتی، معلمان و اساتید دان روزنامه

شان همـان حقـوقی اسـت     منبع درآمدي. اند لی قشر رسمی و فرهنگی جامعه  از این گروهبه طور ک
هـاي   گیرند افراد این گروه خود را از ساکنان اصلی سنندج و حامالن پدیـده  که از مراکز دولتی می

هـاي جدیـد در    سـبک   مـدهاي جدیـد و غربـی،    نرقابت و فردگرایی، پوشید(مدرن جامعه شهري 
دانسـته و باورهـاي گـروه بـاال را از مـد افتـاده       ) …ایی به مناسک مذهبی و ناعت بی  مراسم عروسی،

  . دانند می
تمرکز ما روي مناطق حاشیه و مرکـز شـهر سـنندج بـوده و از منـاطقی کـه در        ودر این مقاله توجه 

 و بـراي اینکـه نمونـه مـا نمونـه معرفـی باشـد بـه سـوي         . ایم و ناحیه باشد، صرفنظر کردهدوسط این 
م که واقعاً در حاشیه و مرکز سنندج واقع شده اند و به همین دلیل چهار گروه متمـایز  یا مناطقی رفته

چه بسا اگر مناطق دیگري هـم بـه عنـوان نمونـه     . ها تشخیص داده شده است از همدیگر در مصاحبه
باال هـم  گروههاي که با چهار گروه  شدند گروههاي غیر از چهار گروه مطرح شده و یا انتخاب می

  . شدند پوشانی داشته باشند، شناسایی می
  : متفاوت روبرو هستیم ۀدر بررسی ابعاد عینی و ذهنی امنیت اجتماعی با سه گون

) در یـک حـوزه  یـک عامـل   ثیر أتحت تـ (گونه اول هنگامی است که فرد در یک زمینه خاص  -1
احساس ترس   به پیروي از آن، موقعیتهاي نگران کننده و تهدیدآوري را تجربه کرده باشد و همیشه

  . و دلهره کند
شود که فرد در معرض موقعیت و شرایطی که امنیـت وي را تهدیـد    گونه دوم زمانی حادث می -2

از دوسـتان و آشـنایان، شـایعه و     نشنید(د قرار نگرفته است اما از طریق کانالهاي غیر رسمی نکن می
بـر ایـن اسـاس    . اي بوجود آمـده اسـت   ي یا عدهآگاهی یافته که شرایط ترس آوري براي فرد) …

  . یابد احساس ناامنی به وي راه می
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اي از افـراد بوجـود آمـده     شود که موقعیت تهدیـدآوري بـراي عـده    گونه سوم زمانی مطرح می -3
هـایی   هـا و گـروه   بـه عبـارت بهتـر افـراد، خـانواده     . اند تفاوت اي دیگر نسبت به آن بی اما عده. است

هـاي   بع تهدید خود را با توجه به شرایط اقتصادي، اجتماعی و سیاسی در عناصر و حوزهمتفاوت منا
ثیر آن بـر  أچگـونگی تـ  و اي حـوزه اجتمـاعی   ه به بررسی عناصر و مولفه حال. یابند اي می جداگانه

   )1384صمدي،( .پردازیم امنیت اجتماعی چهار گروه موجود در حاشیه و مرکز شهر سنندج می
  امنیت اجتماعی یاجتماع هحوز

  حاشیه نشینان با خاستگاه روستایی   :گروه اول
گونـه دوم امنیـت    ،در رابطـه بـا جـرایم    نشـینان بـا خاسـتگاه روسـتایی،    گروه اول حاشـیه در بررسی 

کننـد، قـرار نگرفتـه     یعنی فرد در موقعیت و شرایطی که امنیت وي را تهدید مـی . اجتماعی را داریم
از ایـن  . شنیده که براي افرادي موقعیت نگران کننده بوجـود آمـده اسـت    ولی از دوستان و آشنایان

بـر سـرقت و قتـل    ) 7مطابق جدول (درصد پاسخگویان  70. یابد طریق احساس ناامنی به فرد راه می
اي براي آنها پیش نیامده که طی آن پول، کیف و  اند که تا کنون حادثه اند و بیان نموده کید کردهأت

انـد   اما چون از افرادي شنیده. شان را بکند کسی قصد جان یاهشان به سرقت رود و یا چیزهاي همرا
تـا  «. همیشه احساس ترس و دلهـره در ایـن بـاره دارنـد     ،که چنین وقایعی براي اشخاصی پیش آمده

پـول و یـا     آورم کـه کیـف،   اي را بـه یـاد نمـی    کنون کسی به قصد کشتن من اقدام نکـرده و حادثـه  
رخ  فـرادي ام که چنین حوادثی بـراي ا  اما از دوستانم شنیده. از من سرقت شده باشدوسایل دیگري 

   .)ساله 47مرد یک (» داده است
گونـه اول امنیـت اجتمـاعی صـدق      ،درباره ناآرامی شهري به عنوان یکی از عوامل حوزه اجتمـاعی 

کرده و همیشه به پیروي  با آدمیان دیگر، فرد موقعیت تهدید آوري را تجربه رابطهیعنی در . کند می
اند که موقعیتهاي بیشـماري پـیش    مصاحبه شوندگان بیان کرده. از آن، احساس ترس و نگرانی دارد

ترسـند کـه    اي از افراد به خطر افتاده و همیشه از ایـن مـی   آمده که امنیت و آسایش آنها توسط عده
ایـم،   از زمانی که به شـهر آمـده  « : دگوی ساله می 20دختري . اي دوباره تکرار شود مبادا چنین واقعه

کنـد و حرفهـاي    ی از خیابان تا خانه مرا تعقیب مـی انجوان ،روم می که به خیابان براي خرید میاهنگ
بـرم و یـا    براي اینکه چنین وقایعی تکرار نشود یا برادر کوچکم را با خودم می. ندنز زشت به من می

 » .اي در آنجا حضور داشته باشند عده کنم که خلوت نباشد و از مسیري رفت و آمد می



  1388زپایی،سوموم، شماره سپژوهش نامه علوم اجتماعی ، سال ................. ......................................166

انـد مـوارد بسـیاري را     درصد پاسخگویان اظهار کـرده  75در رابطه با آبرو و حیثیت و ناموس افراد، 
اند که افرادي با گفتن متلک و حرفهـاي رکیـک و رفتارهـاي غیـر عـادي بـه زنـان و         مشاهده کرده

در طـول روز مـوارد زیـادي را    «. انـد  ار دادهسایش آنها را مـورد تهدیـد قـر   آبویژه دختران امنیت و 
 .»انـد  ام که جوانان مردانی سی تا چهل ساله حرفهاي زشـت بـه دختـران و زنـان گفتـه      مشاهده کرده

  ) ساله 52مرد (
جوانـانی کـه بـا حرفهـاي      .خـوریم  در شهر با موارد عجیب و غریبی برمی« : گوید ساله می 40زنی  

. زننـد  گذرنـد و فریـاد مـی    ورسوارانی که به سـرعت از کنـارم مـی   موت  کنند، زشت من را تعقیب می
سباستین روشـه در ایـن بـاره معتقـد     » …شود و  داري که به طرز عجیبی به چشم من خیره می مغازه

سروصـدا    هاي رکیک به زنان و دختـران،  شدن،  متلک است که مواردي مانند سرقت، دورهم جمع
ستیزي جوانان رفتارهـاي غیـر مـدنی هسـتند کـه تهدیـد       و هم و هیاهو و دیگر مشغولیتهاي نامشروع

  .)34-35 :1380(کننده امنیت اجتماعی افراد است
معتقدند که محیط شهر آنقدر نـاامن اسـت کـه همیشـه احسـاس       این گروه همچنین زنان و دختران 

ایـن   .آنها باشـد  ترس دارند که تنهایی بیرون از خانه بروند، مگر اینکه  یکی از افراد خانواده همراه
رفتـیم و بـا    با دوستان به سر چشـمه مـی  . زمانی که در روستا بودیم« .ترس بویژه در شب بیشتر است

اما از زمانی کـه بـه شـهر آمـدیم مجبـورم کـه در       . گذشت زدیم و به ما خوش می همدیگر گپ می
  ) ساله 20دختر ( .»برگردم ساعات مشخص با پدر و مادر و برادرم به خیابان بروم و زود

  به تفکیک جنس ترس از بیرون رفتن در شب به تنهایی )1 (جدول شماره

  درصد  فراوانی  .ترسماز اینکه شب به تنهایی بیرون بروم، می
  جمع  زن  مرد  جمع  زن  مرد

  25  30  20  100  60  40  کامال موافق
  7.5  15  0  30  30  0  موافق

  12.5  15  10  50  30  20  تا حدودي موافق
  5  10  0  20  20  0  الفتا حدودي مخ
  20  15  25  80  30  50  مخالف

  30  15  45  120  30  90  کامال مخالف
  100  100  100  400  200  200  مجموع

زنان با این گویه کامال موافق بودند که از اینکه به تنهایی در شب % 30مردان و % 20در این تحقیق 
زنان موافـق ایـن گویـه    % 15فق نبوده و هیچ کدام از مردان با این گویه موا. بیرون بروند ترس دارند
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زنان تا حـدودي بـا   % 15مردان و % 10. ترسندهستند که از اینکه به تنهایی در شب بیرون بروند، می
زنان از اینکه به تنهایی در شب بیرون % 60مردان در مقابل % 30در مجموع . این گویه موافق هستند

-ابل مردان مخالفت بیشتري با این گویـه داشـته و مـی   در مق. اندبروند شدت متفاوتی از ترس داشته

اینکه آیا این تفاوت معنادار اسـت یـا نـه در جـدول     . توان نتیجه گرفت که زنان ترس بیشتري دارند
  . شودزیر نمایش داده می

  هاي خیابانیرابطه بین جنسیت و مزاحمت)2( جدول شماره     
  مقدار سطح معناداري

000.  520. تیبیبا تر اسمی   

 تعداد نمونه معتبر 400
  

پاسخگو نیـز در ایـن زمینـه کـه آیـا ارتبـاطی بـین         400در پرسشنامه خودساخته و اجرا شده در بین 
براي زنـان بیشـتر از مـردان    . جنسیت و مزاحمتهاي خیابانی وجود دارد، این نتایج بدست آمده است

دار و شـدت  معنی %99بانی در حد مزاحمت وجود داشته است و رابطه بین جنسیت و مزاحمت خیا
  . باشدمی/.) 520(آن متوسط 

شـان و   توان با توجـه بـه خاسـتگاه اجتمـاعی روسـتایی      ها از سوي این گروه را می علت این واکنش
از آنجا که این گروه مدت کمـی  . اند، شرح داد مدت زمان کوتاهی که به حاشیه شهر سنندج آمده

انـد کـه در روسـتا     با مواردي جدید و غیر عـادي برخـورد کـرده    که به حاشیه آمده و در شهر است
منبـع   ،وجود نداشته و امنیت و آرامش آنها از طریق این موارد جدید مورد تهدید قرار گرفته اسـت 

افراد ازمقایسه شهر و روسـتا   دیگربه عبارت . دانند می عوامل آنتهدیدشان را از سوي این حوزه و 
همچنین هر چه مدت زمان اقامت در . شان استهکه چه مواردي تهدید کننداند به این نتیجه رسیده

درعـوض   .کید دارندأحاشیه زیادتر شود، افراد با این موارد جدید خو گرفته و کمتر بر این نکات ت
حاشـیه یعنـی قاچاقچیـان بعنـوان منبـع تهدیدشـان از آن یـاد         2گـروه   که کنند به مواردي اشاره می

   .)فاوت تهدیدسطوح مت( کنند می
 ثیر منفـی بـر امنیـت اجتمـاعی حاشـیه     أاجتمـاعی، تـ   ةعوامل موجود در حوز«بر اساس مطالب باال، 

به عبارت بهتر امنیت اجتماعی افراد با خاستگاه روستایی که در حاشیه سنندج سـاکن  . »دارد نشینان
در این میان زنـان و  . گردد اجتماعی مورد تهدید واقع می ةهاي حوز لفهؤاز سوي عناصر و م ،هستند
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ترین منبع تهدید افراد بـویژه   ل و اوباش بزرگذن بیشتر در معرض تهدید هستند و شرارت اراادختر
  . زنان و دختران است

در واقع در جایی که هنجارهاي اجتماعی توسط هر گروهی مراعات نشـود، افـراد احسـاس نـاامنی     
قابلیت حفظ شـرایط قابـل پـذیرش داخلـی بـراي      همانطور که در نظریه مالر هم گفته شد . کنندمی

دهنـد و در  تکامل الگوهاي سنتی فرهنگ، انجمنهـا، مـذهب و رسـوم عناصـرامنیت را تشـکیل مـی      
هاي پرسشنامه نیـز ایـن مسـاله تاییـد     در نمونه. کنندصورتیکه رعایت نشوند افراد احساس ناامنی می

  .شده است
  ماعیرابطه بین هنجارهاي اجتماعی و امنیت اجت

شاخصهاي متغیـر هنجارهـاي اجتمـاعی و امنیـت اجتمـاعی هـر دو در سـطح ترتیبـی بـوده و چـون           
هنجارهاي اجتماعی متغیر مستقل فرض شده اسـت در نتیجـه از ضـریب همبسـتگی اسـپیرمن بـراي       

ضریب همبسـتگی بدسـت آمـده در جـدول زیـر      . بررسی رابطه بین این دو متغیر استفاده شده است
معنـادار  % 95دهـد کـه در سـطح    ی متوسط و مستقیمی را بین دو شاخص نشـان مـی  همبستگ.) 456(

. شـود بنابراین فرضیه صفر که بیانگر عدم وجود رابطه بین ایـن دو شـاخص اسـت، رد مـی    . باشدمی
ساز افزایش امنیـت اجتمـاعی در جامعـه    بدین معنی که رعایت هنجارهاي اجتماعی در جامعه زمینه

  . اندمیتار ویور، بوزان و مالر به این متغیر اشاره کرده. شودمی
  رابطه بین هنجارهاي اجتماعی و امنیت اجتماعی )3(شمارهجدول 

Rho امنیت اجتماعی  هنجارهاي اجتماعی  اسپیرمن  
ضریب همبستگی                                                             اجتماعی جارهايهن

  معناداري                  
  نمونه

1  
.  

400  

465.  
045.  
400  

ضریب همبستگی                                                             امنیت اجتماعی          
                 معناداري         

  نمونه

465.  
045.  
400  

1  
.  

400  

  قاچاقچیان کاال: نشینانگروه دوم حاشیه
گروههـاي جنسـی    ،قاچاقچیـان  هاجتماعی براي گرو ةهاي موجود در حوز لفهؤدر شرح و بررسی م

کـه بـه شـغل قاچـاق      یهـای  بـراي زنـان و دختـران خـانواده    . متفاوت با منابع تهدید مختلف را داریم
همیشه از اینکه جـوانی مـرا   «. نشین حاکم است ورزند، همان وضعیت گروه قبلی حاشیه می مبادرت

وادث حـ «: گوید ساله می 35زنی  .)ساله 19دختر (» تعقیب کند و حرفهاي زشت به من بزند نگرانم
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 انـد و  دار و یا جوانان سر کوچه به من توهین کرده بسیاري برایم پیش آمده که راننده تاکسی، مغازه
در . اما براي مردان و پسران جوان حالـت متفـاوت دیگـري حکمفرماسـت    » .اند حرفهاي زشتی زده

دســته اول قاچاقچیــان عمــده هسـتند کــه گونــه دوم امنیــت  . ایـن صــورت دو دســته از افــراد داریـم  
معرض موقعیت تهدیدآور قرار نگرفته اما چون بـراي   یعنی فرد در. اجتماعی براي آنها صادق است

اند که  اظهار کرده) 7ق جدول طابم(قاچاقچیان عمده  %80. کند اي رخ داده، احساس ناامنی می عده
کننـد کـه مبـادا     جرایمی مانند سرقت و قتل براي آنها پیش نیامده ولی در این باره احساس ترس می

د و یـا  برایم پیش نیامده کـه کاالهـایم بـه سـرقت رو     اي حادثه«. چنین حوادثی براي آنها اتفاق افتد
بـراي قاچاقچیـان    .)سـاله  26مـرد  ( »مواردي برایم اتفاق افتـد  نیناما نگرانم که چ. جانم به خطر افتد

-قاچاقچیان تـازه % 70. کند خرد در رابطه با سرقت کاال حالت اول و براي قتل گونه دوم صدق می

بسـیاري از دوسـتان و   کنند که کاالهاي آنها مورد سرقت قرار گرفتـه و از   اشاره می يکار به موارد
بسیاري مواقع اجناس من به سرقت «. اند که زندگی افرادي به خطر افتاده است همکاران خود شنیده

مـن در   ام که کسی به قتـل رسـیده و   از دوستانم شنیده. ولی تا کنون جانم به خطر نیفتاده. رفته است
  .)ساله 50مرد (» کنم این باره احساس خطر می

هـاي شـهري بـراي هـر دو دسـته قاچاقچیـان عمـده و خـرد حالـت سـوم امنیـت             امیرآدر رابطه با نا
اي از افـراد بوجـود آمـده اسـت ولـی       ور براي عـده آیعنی موقعیت تهدید. باشد اجتماعی صادق می

کم اهمیـت و    معنا، هاي شهري را بی از پاسخگویان ناآرامی %70. تفاوتند قاچاقچیان نسبت به آن بی
و . نـام بـرد  از آن  تهدیـد گیري نمـود و بـه عنـوان منبـع     نباید در برابر آنها موضعدانند که  جزئی می

: سـاله   27مرد . کنند  دانند ترسو خطاب می افرادي که اینگونه موارد را تهدید کننده امنیت خود می
فردي دیگر  .»توانند او را اذیت کنند آدم اگر دل و جرأت داشته باشد یک عده جوان ضعیف نمی«

نـایی دزدي و قتـل و اذیـت و آزار    اشناسـم تو  افراد این کوچه و محل آنطـوري کـه مـی   «: ویدگ می
مـرد  (» دهند او را اذیت کننددیگران به خود اجازه نمی  انسان اگر شجاع باشد،«. »دیگران را ندارند

   .)ساله 26
) 7طـابق جـدول   م(پاسـخگویان   %70نـد،  تتفاو درباره آبرو و حیثیت و ناموس افراد، قاچاقچیـان بـی  

آنهـا را تهدیـد کنـد و     يناموس و آبـرو  ،اي اند که موردي پیش نیامده که فردي یا عده اظهار کرده
دختـران و    اند که با متلـک انـداختن و یـا تعقیـب و جسـتجو،      کسی را هم در محیط اجتماعی ندیده
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ام  ي را مشـاهده نکـرده  مورد«. کنند زنان را اذیت کند و در این باره احساس تهدید و ناامنی هم نمی
  ».که کسی به ناموس دیگري توهین کرده باشد

ثیر أتـ   عناصـر موجـود در حـوزه اجتمـاعی،    « مطرح شده براي این گروه یعنی حدس ،بر این اساس
. گیـرد  صورت متفاوت مورد بررسی قرار مـی دو به » دارد قاچاقچیانمنفی بر امنیت اجتماعی گروه 

به عبارت بهتر زنان و دختـران گـروه   . شود یید واقع میأران مورد تزنان و دخت ةدربار حدس مذکور
. دانند آن می عواملشان را از سوي حوزه  اجتماعی و  دو حاشیه یعنی قاچاقچیان منابع تهدید امنیت

شـان از سـوي حـوزه     به عبارت بهتر مردان قاچـاقچی امنیـت اجتمـاعی   . شود اما درباره مردان رد می
  .دهند هاي دیگر تشخیص می گیرد بلکه منابع تهدیدشان را در حوزه د قرار نمیاجتماعی مورد تهدی

  بازاریان: گروه اول مرکزنشین
در رابطه با اشکال متنوع جرم گونه اول ابعاد عینی و ذهنی امنیت اجتماعی براي سرقت و گونه دوم 

دي و قتـل توجـه   بـه دز ) 7مطـابق جـدول   (پاسـخگویان   %70. کند براي قتل در این گروه صدق می
اي پیش آمده که باعث شده اموال آنها مـورد سـرقت قـرار     اند موقعیت یا حادثه داشته و اظهار کرده

شان را نکرده ولی همیشه ترس دارند که چنین وقایعی بـراي آنهـا    کنون کسی قصد جانتااما . گیرد
بعـد از  . کشـید  دو روز طـول . زمانی بـه مراسـم عروسـی در روسـتا دعـوت شـده بـودیم       «. رخ دهد

به جز چنـد دعـواي لفظـی کسـی قصـد      . اند را سرقت کرده  ه شدیم که مغازهجبازگشت به شهر متو
ایـن گـروه    .)سـاله  50زن ( »اي برایم اتفاق بیفتد ترسم که چنین حادثهمی ولی. جانم را نکرده است

نبـع عمـده تهدیـد    کنند و سرقت منزل و مغـازه را م  کید میأالخصوص بر دزدي منزل و مغازه ت علی
 کارهاي امنیتـی  ،آورناامن و دلهره  و براي جلوگیري از ایجاد موقعیت. دانندشان می امنیت اجتماعی

جـدي و   ةرا بـه شـیو   )وسـایل گرانقیمـت  بـر  مانند نصب چند کلیـد بـر در مغـازه، نصـب دزدگیـر      (
  . گیرند شدیدي به کار می

  
  
  
  
  
  



 171........................................................شهر سنندج بررسی تاثیر عناصر اجتماعی بر امنیت اجتماعی در

  ترس از سرقت ماشین در شب )4(جدول شماره

  درصد  فراوانی  .شوداگر شب ماشینی در کوچه پارك شود سرقت می
  10  40  کامال موافق

  5  20  موافق
  30  120  تا حدودي موافق

  12.5  50  تا حدودي مخالف
  32.5  130  مخالف

  10  40  کامال مخالف
  100  400  جمع

یـه هسـتند کـه    دیگر نیز کامال مخـالف ایـن گو  % 10پاسخگویان کامال موافق و % 10در این تحقیق 
مخـالف ایـن   % 32.5موافـق و  % 5. اگر شب در کوچه ماشینی پارك شود مورد سرقت قـرار گیـرد  

بدین معنی که اکثر پاسخگویان ترس کمتري از سـرقت ماشـین در کوچـه در شـب را     . گویه بودند
 بـراي اینکـه  . تا حدودي مخالف این گویـه هسـتند  % 12.5تا حدودي موافق و % 30در مقابل . دارند

ببینیم تفاوتی بین درآمد و نگرش نسبت به سرقت ماشین در شب وجـود دارد بایـد بـه جـدول زیـر      
  . مراجعه شود

  نگرش نسبت به سرقت ماشین در شبرابطه بین درآمد و  )5 (جدول شماره

  باور به سرقت ماشین  درآمد  
Chi-square  208.99  160.99  
  5  20  درجه آزادي

  .000  .000  معناداري
هاي حاصل از مطالعه کمی نیز بیانگر آن است که افرادي که درآمد باالیی دارند اساس یافته بر این

بدین معنی که هـر چـه   . وال از قبیل ماشین دارندمنسبت به دیگران احساس ترس بیشتري از سرقت ا
 قابـل % 99ایـن رابطـه در سـطح    . درآمد افراد باالتر رود بیشتر احساس ترس از سرقت امـوال دارنـد  

  .  تعمیم به جامعه است
 هاي شهري مصاحبه شوندگان این گروه معتقدند که موقعیت ناامنی در داخل شهر و  درباره ناآرامی

ا همیشـه از دو مـورد مـی     . دمیان برایشان بوجود نیامده که امنیت آنها را تهدید کنـد آرابطه با  در امـ
مراقب هسـتم کـه   یک مسیر شلوغ بسیار هنگام گذر از «. است بري جیبکیف قاپی یا   اول،. ترسند

از دوسـتم   کسی کیف، پول و یا وسایل دیگر را سرقت نکند، اما شهر نسبت به روستا ناامن است و
و کیف وي که حاوي مقـداري پـول، شناسـنامه و     هاي براي وي اتفاق افتاد ام که چنین حادثه شنیده
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عتقدند کـه زمـانی در خیابانهـا و مسـیرهاي     از افراد م % 70» .مدارك دیگر بوده به سرقت رفته است
شـان نگـه    کنند همیشـه دسـت خـود را محکـم روي جیـب یـا کیـف        ام حرکت میحشلوغ و پر ازد

انـد کـه ایـن حادثـه را از      افـراد بیـان کـرده   . دارند مبادا در این شلوغی مورد سـرقت قـرار گیـرد    می
هـاي پرسشـنامه نیـز    در نمونه .یامده استچنین موقعیتی برایشان پیش ن اند و دوستان و آشنایان شنیده

   .قاپی همیشه مضطرب هستندموافق بودند که از ترس کیف%) 100(همه زنان 
دوم؛ شرارت اراذل و اوباش و جوانانی است که با حالت مست و صداي بلند و لباسـهاي عجیـب و    

بـه سـرعت از کنـار فـرد      ایستند و یا بـا موتـور   غریب و موي دراز در سر راه افراد بویژه دختران می
رخ داده کـه   مموارد زیادي بـرای «. زنند و داد و فریاد می سوتکنند و  آنها را تعقیب می. گذرند می

اي جوان با لباسهاي گشاد و موي بلند و سوار بر موتـور بـه سـرعت از کنـار مـن گـذر        طی آن عده
زیـادي بـوده کـه     مـوارد «: گوید ساله می 30زن  .)ساله  48مرد یک (» زدند کرده و داد و فریاد می

فعـه  دچنین رفتـاري چنـد   . اند اند و حرفهاي زشت زده چند جوان سوار بر موتور از کنار من گذشته
مـا زمـانی کـه در روسـتا     . تا هنگام عبور من به خیابان اصلی توسط موتورسواران انجـام شـده اسـت   

افراد بویژه زنان و دختران  %80راي این حوادث ب» .ایم شکالتی را نداشتهمکردیم، چنین  زندگی می
زنان معتقدند بـراي جلـوگیري از تکـرار    . کنند بوجود آمده و همیشه از این بابت احساس ناامنی می

درآنجـا نیسـتند و یـا بـراي خریـدن       کنند که جوانان الابالی چنین وقایعی از مسیري رفت و آمد می
  . روند میان به داخل شهر دوستانشکاال یا جنس با 

پاسخگویان واکنش شـدیدي را از خـود نشـان داده و     %80 ،افراد سدر رابطه با آبرو، حیثیت و نامو
اند که موقعیتهاي بیشماري پیش آمده کـه   زنان گروه اظهار کرده. کنند گیري می در این باره موضع

انـه آنهـا را   انـد و یـا از خیابـان تـا خ     مردان و جوانانی با حرفهاي رکیک و مبتذل آنها را اذیت کرده
زن (» ترسم همیشه از اینکه جوانی درسر راه من قرار بگیرد و من را دنبال کند می«. اند تعقیب نموده

جوانان الابالی در سـر راهـم نباشـند از    از اي  براي اینکه عده« : گوید ساله می 26دختري ). ساله 30
انـد کـه در طـول     دان هم بیان کردهمر .»کنم که اینگونه افراد در آنجا نیستند مسیري رفت و آمد می

دختـر یـا زنـی را بـا گفـتن      ) میانسـاالن و جوانـان  (اي از افـراد   اند که عـده  دیده ازیادي رموارد روز 
در طول روز موقعیتهاي زیـادي اتفـاق افتـاده کـه جوانـان بـا گفـتن        « .اند حرفهاي زشت اذیت کرده

اتوبوسـی بـراي انتقـال دختـران محصـل از       به نظر من باید. اند حرفهاي زشت دختري را اذیت کرده
افراد ایـن گـروه بـراي جلـوگیري از      .»خانه به مدرسه وجود داشته باشد تا چنین مواردي پیش نیاید
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یـا   جایی دختران از خانه بـه مدرسـه بـا اتوبـوس دولتـی      جابه  این مسئله و امن بودن دخترانشان طرح
دهـد،   ییـر مـی  غکند و وضعیت را ت این باره مداخله می اما متغیري که در. کنند می درا پیشنها شرکتی

هـا در شـهر سـنندج زیـادتر      مدت اقامـت خـانواده   هرچهبه این معنا . در سنندج است  اقامت خانواده
داننـد و طـرز فکـر و نگـرش آنهـا شـبیه        شان نمـی  را تهدید کننده امنیت) …وآبرو (شود این مورد 

  . شود یثیت افراد میحدر رابطه با آبرو و مرکز یعنی قشر فرهنگی و رسمی  2گروه 
العمل خاص این گروه در رابطه با پارامترهاي حوزه اجتماعی بـه چنـد علـت     رسد عکس به نظر می

شـان   منبع تهدید  این گروه چون محور اصلی درآمدشان در رابطه با مغازه می باشد،) 1. گردد بر می
مچنـین ایـن افـراد اشـیاء و کاالهـاي گرانقیمـت و       ه .اند را سرقت مغازه و وسایل آن تشخیص داده

اي داشـته باشـند و چـون ایـن      نسبت به دزدي حساسیت ویـژه  هنفیسی در خانه دارند که موجب شد
کننـد و   مکانیسم جبرانی براي جلوگیري از آن اتخاذ می ،دانند مورد را تهدید کننده امنیت خود می

  . زنند می …دست به کارهاي امنیتی مانند نصب دزدگیر و 
دسـت بـه مقایسـه    ) به علت شغلشـان (مد از شهر به روستا هستند آچون این افراد در حال رفت و ) 2

ایـن   ،وجود نـدارد .. و از آنجا که در روستا مواردي مانند شرارت جوانان و . زنند این دو جامعه می
روحـی بـه    لطمـات یـد  کنند و چون این منابع تهد موارد جدید و غیر عادي را تهدید کننده ذکر می

حـل   صورت مکرر و جدي به آنها زده است به صورت مسئله درآمده است و بنـابراین بـه ارائـه راه   
  . پردازند می

ثیر مثبتـی بـر امنیـت    أعوامل موجود در حـوزه اجتمـاعی، تـ   «مطرح شده یعنی  حدس ،بر این اساس
شـان از سـوي    ، امنیـت اجتمـاعی  نبازاریادر واقع گروه . گردد رد می» دارد بازاریاناجتماعی گروه 

شـرارت   ،که در این میـان دزدي وسـایل مغـازه و منـزل    . گیرد میحوزه اجتماعی مورد تهدید قرار 
انـد کـه از    اراذل و اوباش و متلک انداختن به زنان و دختران از مـوارد موجـود در حـوزه اجتمـاعی    

   .اند سوي افراد ساکن در مرکز شهر به عنوان تهدید شناخته شده
  قشر رسمی و فرهنگی: گروه دوم مرکزنشین

فرهنگـی شـهر سـنندج رونـد خـاص خـود و       و شرح و بررسی عناصر حوزه اجتماعی قشـر رسـمی   
براي سرقت گونـه اول و بـراي قتـل      در رابطه با جرایم،. باشد هاي دیگر را دارا می متفاوت از گروه

بـر  ) 7مطابق جدول (مصاحبه شوندگان  %40. گونه دوم ابعاد عینی و ذهنی امنیت اجتماعی را داریم
اند که موقعیتی برایشان پیش آمده کـه در اثـر آن امـوال،     اند و اظهار کرده دزدي و قتل تاکید داشته
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ولـی از  . اسـت   هاما تا به حال کسی قصد جـان آنهـا را نکـرد   . فته استبه سرقت ر …پول، کیف و 
اند ولـی کسـی    ه اسباب منزلمان را به سرقت بردهمواردي بوده ک« .ترسند حادث شدن این وقایع می

البتـه تـرس   ). ساله 28زن (» نگرانم  اي برایم رخ دهد، قصد جانم را نکرده ولی از اینکه چنین حادثه
  . طوري که به انجام کارهاي امنیتی بپردازند ،این گروه مانند گروه یک مرکز نشینان نیست

  ترس از  دزدي)6 (جدول شماره

  درصد  فراوانی  يترس از دزد
  20  80  کامال موافق

  20  80  موافق
  17.5  70  تا حدودي موافق

  5  20  تا حدودي مخالف
  25  100  مخالف

  12.5  50  کامال مخالف
  100  400  جمع

پاسخگویان از اینکه به مدت طـوالنی خانـه   % 40نمونه پرسشنامه نیز بیانگر آن است که در مجموع 
در مجمـوع نیـز   . تا حدودي به این دلیل مضطرب هسـتند % 17.5. دترسنرا ترك کنند، از دزدي می

اند کـه همـانطور کـه گفتـه شـد طبقـه مرفـه        از ترك خانه به خاطر دزدي اظهار ترس نکرده% 42.5
  . بیشتر دغدغه امنیت مالی دارند

پاسـخگویان بـه مـوارد،     %80  هاي شهري به عنوان یکـی از پارامترهـاي ایـن حـوزه،     درباره ناآرامی
آیـد و   کنند که در طول روز بـراي آنهـا پـیش مـی     موقعیتها و رویدادهاي معین و مشخص اشاره می

مهمترین این موقعیتها از ایـن قـرار   . کند آرامش آنها را به مخاطره انداخته و امنیت آنها را تهدید می
  : است

خریـد شـیر    مـثال (هـاي طویـل   ایسـتادن در صـف  ، دادن و تنه زدن به فرد در یک مسیر شلوغ هل -
  . منتظر ماندن و معطل شدن براي اتوبوسهاي شهري، و )…یارانه، مرغ و 

زن (» شود ام، نوعی فشار به من وارد می ایستاده.. هنگامی که در صفهاي طوالنی براي خرید شیر و «
 ،گیـریم  زمانی کـه در یـک مسـیر شـلوغ و پـر ازدحـام قـرار مـی        «: گوید ساله می 44مرد  .)ساله 30

هـم بـراي زنـان پـیش      هم براي مردان و این موقعیتها .»کنند ی میني با تنه زدن به من مرا عصباا عده
  . شان شناخته شده است نها تهدید کننده امنیت اجتماعیآآمده و از سوي 
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نسـبت بـه قیـد و     ،داننـد  درن جامعه شـهري مـی  هاي م ن پدیدهالافراد این گروه چون خود را از حام
آنگونـه کـه ویژگـی گـروه      …ایی و سنتی مانند غیرتی بودن، حفظ حجاب و بندهاي جامعه روست

 غربـی  هـاي مـدرن   اي را باید با توجـه بـه پدیـده    چنین خصیصه. حساسیتی ندارند ،باشد می بازاریان
تـا جـایی کـه    . در نظر گرفت که در این گروه به صورت منزلتی درآمده اسـت . …مانند پارتی، و 

منزلتـی بـراي افـراد بـه     ردي و احسـاس تعلـق نکـردن بـه آن نـوعی بـی      شرکت نداشتن در چنین موا
  . یدآ حساب می

  شناسایی شده در سنندج هايوضعیت عوامل داخل حوزة اجتماعی و امنیت اجتماعی گروه )7 (شماره جدول

  آبرو، ناموس و حیثیت افراد  هاي شهري ناآرامی  اشکال متنوع جرم  ها گروه  مناطق

  حاشیه نشینان

ــروه  ــیه 1گـ ــیه : حاشـ حاشـ
  خاستگاه روستایی   نشینان با

  سرقت و قتل %70حدود 
   %80حدود 

شرارت جوانان و داد و فریاد زدن (
  )در سر راه زنان و دختران

75%  
گفتن متلک و حرفهاي رکیک بـه  (

  )زنان بویژه دختران

 چیـان قاچاق: حاشیه 2گروه 
  کاال 

قاچاقچیان عمده و خرد 
  )مردان(

مــــده قاچاقچیــــان ع 20%
  )سرقت و قتل(

درصد قاچاقچیـان خُـرد    70
  )*سرقت کاال(

هـاي شـهري از نظـر     ناآرامی(  70%
  )معناست اینها بی

ــدات نــاموس و   (% 70 ــه تهدی متوج
  .)اند تفاوت بی. شوند حیثیت نمی

  .نشین براي زنان و دختران حاکم است همان وضعیت گروه یک حاشیه  زنان و دختران

  مرکز نشینان

  :کزمر 1گروه 
   بازاریان

  )سرقت اموال و قتل(  70%
ــاش و  %  70 ــرارت  اراذل و اوبـ شـ

جوانــان در ســر راه افــراد بــویژه    
  دختران

گفتن حرفهاي رکیک به زنان (% 80
  )و دختران

قشـر رسـمی   : مرکز 2گروه 
  )و قتل... سرقت پول، کیف و(% 40  و فرهنگی

  :هاي شهري ناآرامی انواع % 80
ن به افراد در زد دادن و تنه هل) الف

  یک مسیر شلوغ
هـاي طویـل    ایستادن در صـف ) ب

  ...)خرید شیر یارانه و(
هـاي   معطل شدن براي اتوبوس) ج

  داخل شهري

... متلک انداختن به دختران و(% 80
  .)کننده نیست از نظر اینها تهدید

هاي مدرنی مانند پارتی  ور پدیدهظه
  .در این گروه... و

 تحلیل چند متغیره
نیت اجتماعی به دو وجه احساس امنیت و عدم احساس امنیت تقسیم شده است، تا بیابیم که متغیر ام

با استفاده از رگرسیون لجستیک کدامیک از متغیرهاي مستقل بـا احتمـال بیشـتر پاسـخگویان را بـه      
از آنجـا کـه از روش   .کننـد طور صحیح به این دو وجه یعنی داشتن و نداشتن امنیت تقسیم بندي می

جـدول  . شـود و گام به گام استفاده شده است، تحلیل ابتدا بـا هـیچ متغیـري در مـدل آغـاز مـی      پیشر
مدل توانسـته اسـت کـه     constantدهد که با نبود هیچ متغیري در مدل و تنها با نشان می  8شماره 

  .بندي کنددرصد از موارد را به طور صحیح طبقه 62.5
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  بنديجدول طبقه )8 (شماره جدول

  
  
  

  ه شدهمشاهد

  پیش بینی شده
  درصد صحیح  امنیت اجتماعی

  پایین  باال  برآورد شده

  امنیت اجتماعی   0مرحله
  باال 

  پایین

250  
150  

            

0  
0  

100  
0  

62.5  
  متغیرهاي وارد نشده در مدل )9 (شماره جدول

  سطح معناداري درجه آزادي  score  متغیرها
  سن          

   1جنس
  محل
  محل
  2محل

  خانواده حجم
   1وضعیت تأهل
  تحصیالت
  1تحصیالت
  2تحصیالت
  3تحصیالت
  4تحصیالت
  درآمد

  هنجار اجتماعی
  جرایم اجتماعی
  مبلمان شهري
  عملکرد قانون
  عملکرد پلیس

 10.578  
 

52.287  
0.505  
0.441  
0.359  
0.140  
4.444  

25.275  
17.094  
4.708  
1.705  
4.352  

17.231  
12.735  
98.853  
17.081  
14.280  
0.001  

1  
1  
2  
1  
1  
1  
1  
4  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

  0.001  
0.000  
0.777  
0.507  
0.549  
0.709  
0.035  
0.000  
0.000  
0.030  
0.192  
0.037  
0.000  
0.000  
0.000  
0.000  
0.000  
0.973  

    

 
اند اما کدام از متغیرهاي مستقل وارد مدل نشده دهد که در گام نخست هیچنشان می 9جدول 

البته با در نظر گرفتن سطح  .باشدآنها می Scoreرها به مدل مقدار آماره شرط الزم براي ورود متغی
) مرد( 1، جنس  98.853دهد که متغیر جرایم اجتماعی با نتایج این جدول نشان می .معناداري آنها

در نتیجه اولین متغیري که  .هستند Scoreداراي بیشترین مقدار  25.275تحصیالت با  ،52.267با 
 Scoreشود بر مقدار هر متغیري که وارد مدل می .باشدشود، متغیر جرایم اجتماعی میوارد مدل می

بر اساس نتایج . گذارد و این به خاطر همبسته بودن متغیرهاي مستقل استدیگر متغیرها اثر می
باشد زیرا مقدار آماره آن در می) مرد( 1دومین متغیر وارد شده به مدل جنس  10جدول شماره 

اما سومین متغیر، متغیر تحصیالت نیست زیرا آماره  .دي بیشتر از دیگر متغیرها بوده استگام بع
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Score ،در نتیجه در گام سوم متغیر حجم  آن در گام سوم کمتر از متغیر حجم خانواده بوده است
در گام چهارم متغیر تحصیالت نیز به مدل وارد شده است . خانواده وارد مدل رگرسیون شده است

تغیرهاي عملکرد قانون و هنجارهاي اجتماعی به ترتیب در گام پنجم و ششم وارد مدل شده و م
، حجم خانواده، تحصیالت، )مرد(1درگام ششم متغیرها به ترتیب اهمیت عبارتند از جنس . اند

نباید پنداشت که اولین متغیر وارد شده به . هنجارهاي اجتماعی، جرایم اجتماعی و عملکرد قانون
میشه بهترین متغیر اثر گذار بر متغیر وابسته است، همچنانکه متغیر جرایم اجتماعی اولین مدل ه

  .باشدمتغیري بود که وارد مدل شد اما در گام ششم پنجمین متغیر می
  متغیرهاي وارد شده در مدل )10 (شماره جدول

 Exp(B)  معناداري  درجه آزادي B S.E. wald  متغیرها

 1جنس  6مرحله 
 وادهحجم خان

  تحصیالت
  1تحصیالت
  2تحصیالت
  3تحصیالت
  4تحصیالت

  هنجار اجتماعی
 جرایم اجتماعی
 عملکرد قانون

Constant  
  

2.348-  
0.589  
  

17.320  
2.153-  
3.602-  
1.194-  

0.100  
0.322-  
0.101-  

5.392  

0.354  
0.116  
  

12710.133  
1.498  
1.510  
1.417  
0.040  
0.038  
0.032  
1.666  

44.090  
25.525  
24.692  
0.000  
2.072  
5.691  
0.710  
6.230  

73.117  
9.955  

10.475  

1  
1  
4  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

0.000  
0.000  
0.000  
0.999  
0.150  
0.017  
0.400  
0.013  
0.000  
0.002  
0.001  
  

0.098  
1.794  
  

3.307  
0.116  
0.027  
0.303  
1.105  
0.725  
0.904  

219.667  

                        جنس 2در مرحلهمتغیر وارد شده   جرایم اجتماعی 1متغیر وارد شده در مرحله
  حجم خانواده 3متغیر وارد شده در مرحله
متغیر وارد شده    عملکرد قانون 5متغیر وارد شده در مرحله   تحصیالت 4متغیر وارد شده در مرحله

  هنجارهاي اجتماعی 6در مرحله
هاي آماري صههمانطوري که در تحلیل رگرسیون براي بررسی معنادار بودن رابطه از مشخ

شود که هاي آماري استفاده میشود در رگرسیون لجستیک از مشخصهاستفاده می tو  Fاستاندارد 
دهد که متغیر نشان می 11نتایج بدست آمده در جدول شماره . داراي توزیع کاي اسکویر هستند

در گام نخست  ) p=.000(داري و سطح معنی 108.697جرایم اجتماعی با بهبود کاي اسکویر برابر با 
 ،) p=.001( 11.130،حجم خانواده )p=.000( 56.080) مرد(1و متغیرهاي بعدي به ترتیب جنس 
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، و هنجارهاي ) p=.016( 5.851، عملکرد قانون با ) p=000( 27.464تحصیالت با بهبودي معادل 
  .اندوارد معادله شده) p=.012( 6.342اجتماعی با بهبودي برابر با 

  آزمون عمومی ضرایب مدل)11 (شماره جدول
   Chi-square  درجه آزادي  معناداري

0.000  
0.000  
0.000  

1  
1  
1  

108.697  
108.697  
108.697  

    step  1مرحله  
Block 
Model 

0.000  
0.000  
0.000  

1  
2  
2  

55.080  
163.777  
163.777  

    step  2مرحله  
Block 
Model 

0.001  
0.000  
0.000  

1  
3  
3  

11.130  
174.907  
174.907  

    step  3مرحله  
Block 
Model 

0.000  
0.000  
0.000  

4  
7  
7  

27.464  
202.371  
202.371  

    step  4مرحله  
Block 
Model 

0.016  
0.000  
0.000  

1  
8  
8  

5.851  
208.222  
208.222  

    step  5مرحله  
Block 
Model 

0.012  
0.000  
0.000  

1  
9  
9  

6.342  
214.564  
214.564  

    step  6مرحله  
Block 
Model 

 log 2دهد که نتایج این جدول نشان می. باشدبراي آزمون برازش مدل می 12عات جدول اطال
likelihood باشد که در آن تنها یک اولی مربوط به گام نخست می. در شش مرحله ظاهر شده است

دهد که با ورود متغیر متغیر وارد مدل شده است، یعنی جرایم اجتماعی دومین مقدار را نشان می
دهد، به اول نسبت به دومین مقدار آن یک بهبودي را نشان می log Likelihood 2) مرد(1جنس 

تفاضل این دو برابر با مقداري است . کاهش یافته است 356.474به  420.554طوریکه مقدار آن از 
کاهش  354.344به  log Likelihood 2در گام بعدي مقدار . که براي کاي اسکوئر بهبود یافته است

ته است که این کاهش براي گامهاي بعدي به ترتیب عبارت است از با ورود تحصیالت به یاف
کاهش  314.687و با ورود هنجارهاي اجتماعی به  321.029، با ورود عملکرد قانون به  326.879
  .یافته است
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  خالصه مدل )12 (شماره جدول
 2log-  مراحل

likelihood 
Cox & snell 
R square 

Nagelkerke 
R square 

1  
2  
3  
4  
5  
6  

420.554  
365.474  
354.344  
326.879  
321.029  
314.687  

0.238  
0.336  
0.354  
0.397  
0.406  
0.415  

0.324  
0.458  
0.483  
0.541  
0.553  
0.566  

درصدهاي این . دهدابعاد دو وجهی متغیر وابسته را نشان می جدول طبقه بندي13جدول شماره 
درصد کل در این . دهدمربوط به یک حالت را نشان می جدول حساسیت مدل در تعیین افراد

. کنددهد که این مدل تا چند درصد کل افراد را به درستی از همدیگر تفکیک میجدول نشان می
بر اساس نتایج این جدول حساسیت مدل در تعیین افراد داراي امنیت زمانیکه تنها متغیر جرایم 

بوده % 60ساسیت آن در تعیین افراد فاقد امنیت تنها و درصد ح% 84اجتماعی وارد مدل شده است
اما در گام ششم با ورود پنج متغیر دیگر این حساسیت در . باشدمی% 75است که درصد کل آن 

کند که درصد افزایش پیدا می% 73و % 88تعیین افراد داراي امنیت و افراد فاقد امنیت به ترتیب به 
رده است و این یعنی شش متغیر جرایم اجتماعی، جنس، حجم افزایش پیدا ک% 82.5کل آن نیز به 

پاسخگویان را به % 82.5اند تا خانواده، تحصیالت، عملکرد قانون و هنجارهاي اجتماعی توانسته
بنابراین متغیرهاي حوزه اجتماعی همچون .درستی بین دو وجه متغیر وابسته از هم تفکیک کنند

عنوان قابلیت حفظ الگو، و همچنین جرایم اجتماعی در نظریه  هنجارهاي اجتماعی در نظریه مالر به
   . میتار به عنوان انحراف در ابن مطالعه نیز تأثیر تعیین کننده اي بر امنیت اجتماعی داشته اند
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  بندي جدول طبقه )13(شماره جدول 

  پیش بینی شده  
درصد صحیح   امنیت اجتماعی

  نیتعدم ام  امنیت  برآورد شده
  امنیت اجتماعی امنیت 1مرحله 

  عدم امنیت
  درصد کل

210  
60  

40  
90  

84.0  
60.0  
75.0  

  امنیت اجتماعی امنیت 2مرحله 
  عدم امنیت
  درصد کل

210  
50  

40  
100  

84.0  
66.7  
77.5  

  امنیت اجتماعی امنیت 3مرحله 
  عدم امنیت
  درصد کل

220  
40  

30  
110  

88.0  
73.3  
82.5  

  منیتامنیت اجتماعی ا 4مرحله 
  عدم امنیت
  درصد کل

220  
30  

30  
120  

88.0  
80.0  
85.0  

  امنیت اجتماعی امنیت 5مرحله 
  عدم امنیت
  درصد کل

220  
30  

30  
120  

88.0  
80.0  
85.0  

  امنیت اجتماعی امنیت 6مرحله 
  عدم امنیت
  درصد کل

220  
40  

30  
110  

88.0  
73.3  
82.5  

 
اریتمی گفته می شود بر اساس اطالعات در پایین معادله رگرسیونی لوجستیک که به آن برتري لگ

  :به شیوه زیر است 7جدول شماره 
برتري لگاریتمی= Constant 5.392 + (-2.348) + .584 +17.320 + (-2.153) +(-3.602)+(-1.194)+.100+(-..322) + (-.101) 

يریگجهینت  
. بررسـی قـرار داده اسـت   تاثیر عناصر اجتماعی  را بر امنیت اجتماعی در شهر سنندج مورد مقاله حاضر 

امنیت اجتماعی به قلمروهایی از حریم افـراد مربـوط مـی شـود کـه در ارتبـاط بـا دیگـر افـراد جامعـه،           
اکثر افراد جامعه به طور مستمر و در طول زندگی روزمـره بـا ایـن قلمروهـا     . سازمانها و دولت می باشد

به عبارت بهتـر امنیـت اجتمـاعی در    . ستروبرو می شوند و زندگی آنها مستلزم ارتباط در این قلمروها
و آن مـوارد مـوقتی و   . این مطالعه به معناي امنیت و آرامش افراد در یک حیـات مسـتمر جـاري اسـت    

-استثنایی که در یک زمان معین باعث سلب و تهدید امنیت و آرامش شهروندان می شود، مد نظر نمی

  . باشد
شدن مسـائل  م روند ساختهیمستق يامدهایاز پ یکین ترس یا م ویترسیگران میاز د ياندهیما به طور فزا

 یطیان و شـرا یـ م قربانیکه در آن راهبرد موثر عبارت است از ساختن تعداد عظـ  يروند. است یاجتماع



 181........................................................شهر سنندج بررسی تاثیر عناصر اجتماعی بر امنیت اجتماعی در

 يادیـ ز ياگر شما در معـرض ادعاهـا  . آن را تجربه کند» کسانیبه «تواند یم یدر هر زمان یکه هر کس
ن ادعاها ممکن اسـت شـما   یا. د کردیدا خواهیپ يادید احتماال ترس زیریگقرار  یدرباره مسائل اجتماع

خـود   يد و در خانـه را بـه رو  یـ نکه به خانه پنـاه بر یکند، و ا یعموم یاز زندگ يریگق به کنارهیرا تشو
ن م که از خـانواده بـه عنـوان مکـا    یرا بشنو ییم اگر ادعاهایم پناه ببریتوانیز نمیما به آنجا ن یحت. دیببند
-یگـران بـ  یتواند مـا را بـه د  یع میو شا یاتفاق يشدنهایبر قربان یمبن يادعاها. کنندیاد میانسان  یتباه

  ). 1383:271ک،یلوز(وادارد  یخاص يهاجه ما را به انجام کنشیاعتماد سازد و در نت
کـه همچنـان    يام، مسـاله یـ اپرداختـه  یت اجتمـاع یمساله امن یما به بررس مطالعهن ین اساس در ایبر هم

لـذا مـا بـه    . اسـت  یو چـه در سـطح جهـان    ياگذاران چه در سطح منطقـه استیمردم و س یدغدغه اصل
هـا را بـا   ق پاسـخ یـ اشاره کرده و نحوه تطب یت اجتماعیند امنیرگذار بر فرایتاث یاصل يرهایمتغ ییشناسا

 یهمسوئ یدازه با مطالعات قبلن مطالعه تا چه انیم تا مشخص شود که ایآورین در ادامه میشیمطالعات پ
. کـرد  یطراحـ  یت اجتمـاع یش احساس امنیافزا يرا برا ییهاتوان برنامهین مطالعه میاز هم یناش. دارد

  . شوندیاند و ساخته میذهن یمسائل اجتماع 17یید برساختگرایکرد جدیچرا که اساسا بر اساس رو
وجـود دارد،   یاد مسـائل اجتمـاع  یار زیانواع بسان ادعاها در یکه م ییهامشابهت يبر رو یک بررسیبا 
از رونـد   یگـران ناشـ  یما نسبت بـه د  ياعتمادیترس ما و ب يتوان استدالل کرد که حداقل تا حدودیم

هـم   یمسائل اجتمـاع  يم که ادعاهاییم بگویتوانیو البته م. است یساخته شدن مسائل اجتماع یاجتماع
نکـه  یبـر ا  یم مبنـ یهسـت  ییمـا آمـاده بـاور کـردن ادعاهـا     . دترس هسـتن  بخشکننده و هم تدواممنعکس

مسـائل   يم و چـون ادعاهـا  یکنـ یمـ  یزنـدگ  ياعتمـاد یرا مـا در فرهنـگ بـ   یمقصران همه جا پخشند ز
-یگران پابرجا میما به د ياعتمادین بیکنند، بنابرایعرضه م ید و با دوامیجد يهابه ما نمونه یاجتماع

ن یـ و بـر ا ). 271-2: 1383ک،یـ لوز(سـازد  یاعتمادتر میما را ب یل اجتماعمسائ يدر واقع ادعاها. ماند
ز یـ انگآور و مخـاطره تـرس  يهـا تیـ ت و موقعیـ عوامل مخـل امن  ییشناسا يبرا ییهااساس لزوم برنامه
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