
 

 

 

 

  

 

 

 

بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر میزان احساس امنیت در میان 

 مردم شهرهای همدان و یاسوج

 ***،  مريم مختاري  **،  اسماعيل باللي  *سيده معصومه حسيني اخگر
 52/9/5492تاريخ پذيرش:      43/3/5492تاريخ دريافك: 

 

 چكيده
ر امنيك در دوران معاصر دستخوش تغيير گرديده اسك. اين عوامل مؤثر ب

تحقيي عوامل مؤثر بر امنيك اجتماعي در شهرهاي ياسوج و همدان را بررسي 
داري از تمثيرگذارترين عوامل مؤثر كرده اسك. اعتماد اجتماعي و دين

اي اند. بررسي فرضيات با استفاده از مدل رگرسيون چندمرحلهمحسوب شده
سال به بات نتايج ذيل را در  53نفري از شهروندان  222ن نمونه و در بي

 برداشته اسك:

احساس امنيك سياسي و احساس امنيك در شهر،  ،در بررسي ابعاد امنيك

در همدان بيشتر از ياسوج اسك. اما احساس امنيك اقتصادي و احساس 
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داري و ينامنيك جاني در شهر، در ياسوج بيشتر از همدان اسك. ارتباط بين د
امنيك سياسي، امنيك در شهر و امنيك اقتصادي در هر دو شهر تمييد شد، 

يافته با احساس امنيك سياسي و اقتصادي نيز در هر دو ارتباط اعتماد تعميم
دهد. اعتماد به مراجع تري را نشان ميشهر تمييد شد و در همدان رابطه قوي

دار اجتماعي رابطه معني عد احساس امنيكرسمي در ياسوج با هر چهار بُ
 قوي برقرار كرده اسك.

دار رابطه اعتماد به مراجع غيررسمي با همه ابعاد امنيك در ياسوج معني
اسك ولي در همدان تنها با ابعاد احساس امنيك سياسي و احساس امنيك در 

شهر رابطه خيلي ضعيف برقرار كرده اسك. رابطه اعتماد به دوستان و 
دار سياسي در ياسوج معني امنيكاقتصادي و امنيك هر، احساس امنيك در ش

اسك، اما در همدان اين نوع اعتماد تنها با ابعاد احساس امنيك در شهر و 
 تر اسك.دار اسك و اين رابطه در همدان ضعيفسياسي معني امنيك

امنيك، احساس امنيك، اعتماد، امنيك اجتماعي، امنيك  هاي كليدي:هواژ

 اقتصادي

 

 مسئله بيان و مقدمه
اي در علوم اجتماعي و روانشناسي نيسك. بلكه از امنيك و احساس امنيك مفاهيم تازه

ها بوده اسك. اگرچه درگذشته تنها هاي دور همواره موردتوجه مردم و دولكگذشته

ها بوده اسك، اما امروزه با پيشرفك و افزاري امنيك موردتوجه دولكمفهوم سخك

هاي جديد سوي شهرها و سكونتگاهجديد و مهاجرت مردم به هايتوسعه تكنولوژي

ابعاد جديدي از امنيك بروز و ظهور يافته ، ها و حواشي شهرهاشهري از قبيل شهرک

؛ اسك. ههوم افراد به شهرها، مسائل جديدي را براي شهروندان فراهم ساخته اسك

يل مشاركك ازجمله سبك زندگي شهري متفاوت باعث بروز مسائل جديدي از قب

 سياسي، اقتصادي و اجتماعي شده اسك.
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توان به مصونيك از مفهوم امنيك را مي"نويسد: رجبي پور به نقل از واثقي مي

تعرض و تصرف اجباري بدون رضايك و در مورد افراد به نبود هراس و بيم نسبك به 

ون بودن ها و مصهاي مشروع و به مخاطره نيفتادن اين حقوق و آزاديحقوق و آزادي

از تهديد و خطر مرگ، بيماري، فقر و حوادث غيرمترقبه و در كل هر عاملي كه آرام  

(. از امنيك اجتماعي تعاريف 55: 5434)رجبي پور،  "انسان را از بين ببرد؛ تعريف نمود

اند امروزه مفهوم امنيك از نظم صوري و ظاهري در شده اسك برخي گفتهمتعدد ارائه

معني فقدان جرائم و تخلفات فراتر رفته و شامل موارد و مصاديقي  اجتماع و تنها به

ازنظر روحي، اخالقي، بهداشتي، اقتصادي و باتخره ايهاد ثبات و نظم واقعي و معقول 

 (.3: 5434شود )منصور نژاد، در اجتماع شده اسك كه از آن به امنيك اجتماعي تعبير مي

اش در مقابل ي حمايك فرد و خانوادهدر منبع ديگر آمده اسك كه امنيك اجتماع

هاي اقتصادي يا شخصي مانند تممين سالمك و زندگي با اطمينان ها و بدبختيبيچارگي

شده اسك: آرام  و و درنهايك اين قسم از امنيك بدين نحو تعريف خاطر اسك

گونه امنيك آن اسك كند. ويژگي اينآسودگي كه جامعه براي اعضاي خوي  فراهم مي

كه يكي از اهداف و وظايف جامعه طوريجامعه مسئول به وجود آوردن آن اسك بهكه 

برقراري امنيك اسك )همان(. احساس امنيك اجتماعي همان احساس آرام  و اطمينان 

هاي مادي و معنوي آنان از خطرات گوناگون اسك. خاطر افراد در حفظ و ايمني ارزش

هاي فردي و جمعي يا نيازهايي چون اشتغال، تواند باورها، آزاديها ميكه اين ارزش

 (.42: 5432اميد به آينده، مسائل بهداشتي و يا مسائل ديگر باشد )پور بافراني، 

تواند تحك تمثير عوامل متعدد يك متغير اجتماعي مي عنواناحساس امنيك به

يك اجتماعي و فردي قرار بگيرد. ازجمله عواملي كه بر احساس امنيك اجتماعي در 

توان به نابرابري اجتماعي، ميزان سرمايه اجتماعي در گذارند، ميجامعه تمثير مي

اي هاي مشترک، اعتماد اجتماعي و عوامل زمينهدسترس، مشاركك، پايبندي به ارزش

(. 42-5: 5432مثل جنسيك، سن، نوع خانواده و ... اشاره كرد )گروسي و همكاران، 

شناسي، هاي روانها و پژوه اري از نظريهامنيك شرط بقاسك. امنيك در بسي
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(، 5925) 4(، آلپرت5925) 5شناسي، علوم سياسي و مديريك ازجمله فرومجامعه

(، 5923) 2(، لوه5932) 2(، مورز5932) 2(، لينگ5924) 2(، مازلو5942) 4هورناي

عنوان ( و... به5992( و ماندل )5995(، بوزان )5924(، ولفرز )5939) 3لوچياني

-22: 5432شده اسك )دتور و همكاران،  ترين نيازهاي انسان اشارهترين و بنياديممه

جويي را يك سائي جهاني معرفي كرده و ( سائي امنيك5925(. اريك فروم )29

گويد ناامني رابطه تنگاتنگي با زندگي انسان و حتي موجوديك او دارد. مازلو مي

مراتب نيازها امنيك را پ  از بندي سلسلهه( نيز در تئوري انگيزش خود با طبق5924)

نيازهاي فيزيولوژيكي در رديف دوّم اهميك قرار دارد و ارضاي آن را براي گذار به 

 داند. مراتب باتتر ضروري ميسلسله

اي ديگر نظير آزادي، امنيك را در كنار شاخصه ،گزارش شاخص كيفيك زندگي

هاي كيفيك زندگي ترين معرفيكي از اساسين عنواسالمتي، زيربناي اقتصادي و ... به

دنياي سرشار از مخاطره  9زعم گيدنز(. دنياي امروز به4: 5433كند )باباخاني، معرفي مي

ها در جستهوي امنيك و احساس ناشي از آن هستند و بر اين اسك كه در آن انسان

امنيك برحسب ساير كنند. اما اين احساس هاي خود را دنبال مياساس اهداف و برنامه

تواند متغير باشد. همواره يكي از مشكالت جوامع بشري نيز شرايط اجتماعي مي

احساس فقدان امنيك و نداشتن امنيك اجتماعي بوده اسك. اغلب كتب معتبر تاريخي 

اند. پيمان در كتاب كرده هاي موجود در تاريخ ايران اشارهمستقيماز يا تلويحاز به ناامني

ترين عامل مزاحم در تحوتت تكاملي ديرپاترين و مبنايي ،ثباتي پايدارامني و بيايران، نا

                                                 
1. Fromm 

2. Ilport 

3. Horney 

4. Masslow 

5. Laing 

6. Morz 

7. Louw 

8. Luciani 

9.Giddens 
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ثباتي حاكم بر شرايط زيسك اجتماعي ناامني و بيرا از بدو تاريخ تاكنون  جامعه ايران

شرط براي فراهم ترين پي ايرانيان دانسته اسك. وي معتقد اسك امنيك پايدار كه مهم

وسعه اسك، در بيشتر ادوار تاريخي ايران تحقّي نيافك و آوردن عوامل پيشرفك و ت

ثباتي به يك وضعيك غالب و پايدار زعم تحول شرايط و تغيير عوامل، ناامني و بيبه

 تبديل گرديد. 

ثباتي در زندگي جمعي مردم ايران متعددند، ازجمله عوامل مهم ايهاد ناامني و بي

هاي متوالي و حمالت نتيهه بروز قحطيآبي و درشرايط اقليمي، سرزمين خشك و كم

دو عامل مهم يكي طبيعي و به عنوان هاي طوايف و اقوام چادرنشين و دامدار و غارت

القلم (. سريع9: 5432اند )پيمان، ثباتي مؤثر بودهديگري اجتماعي در ايهاد ناامني و بي

قتصادي در اكثر هاي مختلف اجتماعي، سياسي و انيز تمكيد دارد كه ناامني در حوزه

(. جوامع جديد و 42: 5423القلم، مردم روحيه دوگانه ايهاد كرده اسك )سريع

توسعه با پديده شهرنشيني گسترده موجبات بروز كاستي امنيك در افراد را فراهم درحال

، جامعه در ندااي قرار دادههاي عديدهها را در معرض خطرات و زيانو آن نداآورده

اي و ناقص دچار عوارض شيء سروري، رخورد با مدرنيته رسانهحال گذار در ب

هاسك. بنابراين، افراد در ابعاد گرايي و اشكال گوناگون آنومي در حوزه ارزشلذت

اند )ساروخاني و پذير گشتهامنيك جان، مال، شغل، امنيك عاطفي و اخالقي، آسيب

 (. 42: 5432نويدنيا، 

 35دانشهويان ايران )ايسپا( مبين آن اسك كه  نتيهه نظرخواهي مركز افكار سنهي

(. 52-55: 5433كنند )نبوي و همكاران، اي احساس ناامني ميگونهدرصد از ايرانيان به

شناختي، اجتماعي، تواند عوارض و ضايعات روانعدم امنيك يا احساس ناامني مي

اس ناامني ، احس5فرهنگي، اقتصادي و حتّي سياسي برجا گذارد. ازنظر گرابوسكي

ممكن اسك اثرات درازمدتي بر كيفيك زندگي و بهروزي اقتصادي و اجتماعي داشته 

                                                 
1. Grabosky 
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ديگر عبارت(. امنيك قضايي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي يا بهGrabosky, 1995باشد )

حاكميك نظم و قانون موجب اميد به آينده و درنتيهه موجب رشد، فعاليك، تالش و 

ين ويژگي از شرايط و لوازم ضروري هرگونه رشد و توسعه گردد. اخالقيك انسان مي

بين مقايسه احساس امنيك در دو شهر  اين در(. 52: 5432اقتصادي اسك )رضاقلي، 

اين  مقايسه احساس امنيك در. ياسوج و همدان مسئله موردتوجه تحقيي حاضر اسك

تفاوت در جهك يك مسئله قابل پژوه  اسك كه اين دو شهر داراي  دو شهر ازآن

يك شهر نوپاسك كه البته شهر ياسوج نسبك به شهر همدان . قدمك شهرنشيني هستند

. شده اسك از يك بافك قومي يكپارچه كه بيانگر تهان  فرهنگي اسك تشكيل

هايي چون شيوه زيسك عشايري، خويشاوندگرايي و احساس تعلي به گروهي ويژگي

به يك قوم، بافك منسهم و يكپارچه  خاص و تحصيل امنيك فردي از طريي وابستگي

شده اسك و اين مسئله عواقب اجتماعي، فرهنگي، سياسي و همچنان در ياسوج حفظ

 . حتي امنيتي فراواني را به دنبال داشته اسك

روسك و همچنين ياسوج ازجمله شهرهايي اسك كه با پديده شهرنشيني تازه روبه

يافته سنتي را به هم زده و ماعي سازمانزعم آنتوني گيدنز زندگي مدرن نظام اجتبه

يكي از  عنوان اولين پايتخك ايرانهمدان به. گسسته اسكهاي محلي را ازهمهويك

هاي ترک و كردنشين از ترين شهرهاي ايران اسك و به دليل مهاورت با استانقديمي

ك در مشاهده اس تنوع قوميتي برخوردار اسك و انسهام فرهنگي كه در ياسوج قابل

 صفحه)كالهچيان در مقاله راهكارهاي تحقّي امنيك اجتماعي . شودهمدان ديده نمي

كند: نتيهه نظرخواهي مركز افكار سنهي دانشهويان ايران ايسپا مبين آن اشاره مي( 522

كنند )نبوي و همكاران، اي احساس ناامني ميگونهدرصد از ايرانيان به 35 اسك كه

شده پيرامون احساس امنيك بيانگر پايين بودن قيقات انهام( همچنين تح5432:55-52

ميزان كلي از شده يكاما اين ميزان ارائه. احساس امنيك اجتماعي در ايران اسك

هاي گوناگون در كنار هم با آنكه در ايران قوميك حال. احساس امنيك در ايران اسك
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ها و رخي شاخصجدول ذيل گوياي ب. كنندبافك اجتماعي متفاوت زندگي مي

 .كنداطالعات اسك كه ضرورت مطالعه را تبيين مي

 
 مختلف ايهشاخص اساس بر هااستان رتبه -9 جدول

 ياسوج رتبه همدان رتبه هاشاخص عنوان رديف

 42 45 يافتگيتوسعه سطح 5

 وخيم 52 سالمك از برخورداري 4

 59 52 اجتماعي و زيربنايي هايشاخص 4

 42 54 عهتوس هايشاخص 2

 2 52 اجتماعي سرمايه 2

 42 52 توسعه سطح 2

 يافتهكمتر توسعه يافتهتوسعه نسبتاز اجتماعي-اقتصادي توسعه رتبه 2

( و فطرس و 5432(، عبدالهي و موسوي )5422(، حسيني و اسكندري )5432: اميني و ديگران )منبع

 (5432بهشتي فر )

 

دهد كه نشان مي( 5435)ي ايرانيان هاها و نگرشموج اول پيماي  ملي ارزش

اما . اسكدرصد  4272 در همدان درصد و 22احساس امنيك و آزادي در ياسوج 

روند معكوسي را نشان  32و  32 هايهاي منتشرنشده نيروي انتظامي در سالگزارش

كند. پژوه  حاضر با دهد كه احساس امنيك باتتري را در شهر همدان گزارش ميمي

هايي دارد كه ميزان احساس شناختي سعي در جستهوي علل و مكانيزمعهنگاهي جام

 .تبيين كرده و به شرح و تفسير نتايج آن بپردازديادشده  امنيك اجتماعي در دو شهر
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 پيشينه نظري

دهد كه در اين زمينه تحقيقات متعددي صورت گرفته بررسي پيشينه نظري نشان مي

 :اسك

بررسي رابطه بين سبك زندگي و » عنوان بادر تحقيقي ( 5432رشيدي ) -

به بررسي اين موضوع « ساله شهر تهران 52-49 احساس امنيك زنان در بين زنان

هاي ترين فرضيههدف بررسي احساس امنيك در ميان زنان اسك. مهم. پرداخته اسك

 تمثير متغيرهايي مانند سن، وضعيك تمهل، تحصيالت، طبقهميزان  تحقيي در ارتباط با

دهد كه وتحليل نتايج تحقيي نشان ميبر متغير احساس امنيك اسك. تهزيهو...  اجتماعي

سبك زندگي در بسياري موارد واريان  احساس امنيك را تبيين كرده اسك. همچنين 

طبقه اجتماعي واريان  احساس امنيك اقتصادي را تبيين كرده اسك. رابطه سن و 

 (5432مالحظه اسك )رشيدي، دار و قابلوضعيك تمهل بااحساس امنيك نيز معنا

هاي جمعي بر احساس بررسي تمثير رسانه» عنوان بادر تحقيي ( 5432آقايي ) -

به بررسي موضوع پرداخته اسك. هدف « امنيك اجتماعي، مطالعه موردي شهر اصفهان

هاي ترين فرضيهها بر احساس امنيك اجتماعي اسك. مهماين تحقيي بررسي تمثير رسانه

ها، ك استفاده از رسانهك و كيفيّتحقيي در ارتباط با ميزان تمثير متغيرهايي مانند كميّ

ها، ميزان وابستگي به هاي داخلي و خارجي، انحصاري بودن رسانهاستفاده از رسانه

هاي ترين يافتهها و استفاده از اينترنك بر احساس امنيك اجتماعي اسك. مهمرسانه

هاي داخلي و احساس كه بين ميزان توجه و اعتماد به رسانهتحقيي نشان داده اسك 

امنيك اجتماعي رابطه مثبك و با سطح معناداري بات وجود دارد. همچنين بين ميزان 

هاي داخلي و ابعاد مختلف احساس امنيك رابطه مثبك و توجه و اعتماد به رسانه

هاي خارجي و اعتماد به رسانهمعناداري وجود دارد، اما رابطه معناداري بين ميزان توجه 

 (.5432وجود ندارد )آقايي، 

بررسي عوامل مؤثر بر احساس امنيك در » عنوانبا  در تحقيقي( 5433باباخاني ) -

محله تهران انهام شد، به بررسي  42 كه بين شهروندان ساكن در« سطوح خرد و كالن
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تمثيرگذار بر  شناختياين مسئله پرداخته اسك. هدف بررسي كشف عوامل جامعه

ها در ارتباط با ميزان تمثير ترين فرضيهاحساس امنيك در سطح خرد و كالن اسك. مهم

متغيرهايي مانند سرمايه اجتماعي، اعتماد اجتماعي، احساس آنومي، سابقه قرباني شدن، 

اجتماعي بر متغير احساس امنيك اسك. -نگرش به پلي  و پايگاه اقتصادي

دهد كه دو عامل احساس آنومي و سرمايه اجتماعي ان ميوتحليل نتايج نشتهزيه

 (.5433تمثيرگذارترين عوامل بر احساس امنيك مالي هستند )باباخاني، 

بررسي امنيك شهري در »( در پژوهشي با عنوان 5439كامران و شعاع برآبادي ) -

دف، اند. هبه بررسي اين مسئله پرداخته« شهرهاي مرزي، مطالعه موردي شهر تايباد

بررسي ميزان امنيك اجتماعي و عوامل اجتماعي مؤثر بر احساس امنيك شهروندان شهر 

 :اند ازترين فرضيات تحقيي عبارتعنوان الگويي از شهرهاي مرزي اسك. مهمتايباد به

 اقتصادي –ها، پايگاه اجتماعي اي(، عملكرد رسانهسرمايه اجتماعي )عوامل پيوند محله

 ،دهد كه عواملي نظير سرمايه اجتماعيي. نتايج تحقيي نشان مينق  نيروي انتظام و

ها، نق  نيروي انتظامي، پايگاه اجتماعي اوضاع فيزيكي و اجتماعي شهر، عملكرد رسانه

اند )كامران و شعاع افراد و فضاي فيزيكي شهر رابطه معناداري بااحساس امنيك داشته

 (.5439برآبادي، 

ناامني شغلي، فشار و جنسيك "اي با عنوان در مقاله (4223) 4و بنيامين 5گانك -

اند. ها پرداختهبه بررسي روابط پيچيده بين آن "گر ايدئولوژي جنسيتي()نق  تعديل

هاي تحقيي تمثير ترين فرضيههدف بررسي تمثير جنسيك بر ناامني شغلي اسك. از مهم

نفر از كارمندان متمهل  424 ها از نمونهايدئولوژي جنسيتي بر ناامني شغلي اسك. داده

شده اسك. نتايج نشان داد كه مردان سنتي ناامني شغلي بيشتري را نسبك به آوريجمع

مردان و زنان مساوات طلب درجات مشابهي از ناامني  و كنندزنان سنتي تهربه مي

 (Gaunt.r & O.Benjamin, 2008)اند شغلي را تهربه كرده

                                                 
1. Gaunt 

2. Benjamin 
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رابطه بين احساس ناامني، با عنوان در تحقيقي ( 4255ويلز هرر و ديگران ) -

سرمايه اجتماعي و رفاه ذهني: شواهد تهربي از مناطي روستايي كلمبيا اين موضوع را 

اند. هدف بررسي رابطه موجود بين احساس ناامني، سرمايه مورد بررسي قرار داده

ذهني،  هاي تحقيي رابطه بهزيستيترين فرضيهاجتماعي و رفاه ذهني اسك. مهم

. نداآميز را با ناامني ذهني بررسي كردهوقايع خشونك و متغيرهاي جمعيك شناختي

دهد كه رابطه احساس ناامني با سطح بهزيستي ذهني منفي وتحليل نتايج نشان ميتهزيه

دار نيسك. اما رابطه آميز معنياسك. همچنين ارتباط بين ناامني ذهني و وقايع خشونك

 (Wills-Herrer, 2011دار اسك. )متغيرهاي جمعيك شناختي معني بين ناامني ذهني و

 

 نظري چارچوب
شده اسك. شينر نظريه خود در بررسي نظري موضوع پژوه  به نظرات شينر پرداخته

كند. شناسي امنيك ارائه ميشناسي، بلكه بيشتر در حوزه روانرا نه در قالب جامعه

ها و فرضاي هرچند كوتاه در مورد پي مهرو قبل از ورود به بحث، ذكر مقدازاين

رسد. در خصوص تعريف شينر از امنيك بايد برداشك وي از امنيك، تزم به نظر مي

اين واژه  ،گفك كه وي با تمايز قائل شدن بين دو مفهوم امنيك و ايمني فضاي مفهومي

داند كه شرايطي ميگيرد. او ناامني را تر از ساير انديشمندان در نظر ميمراتب تنگرا به

اي خاص را داشته باشند. يك يا چند مهاجم عمداز قصد آسيب رساندن به سوژه در آن

شود كه در آن افراد از عواقب ناخواسته اعمال اما ناايمني به شرايطي اطالق مي

تواند ناشي از اعمال انساني يا مخاطرات طبيعي غيرعمدي بيم دارند. اين عواقب مي

اين تعريف شينر حوادثي مانند عمليات تروريستي يا سرقك مسلحانه را  باشد. بر طبي

در زمره مسائل امنيتي و اتفاقاتي مانند سوانح رانندگي، سيل، زلزله و ... را در طبقه 

(. اما وي به اين حد قائل Schneier, 2003: 52دهد )مسائل مربوط به ايمني جاي مي

نيك جاني و مالي و ناديده گرفتن ساير ابعاد، اين نشده و با تمركز بر دو بعد امنيك: ام

 سازد.محدوديك را مضاعف مي
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در كل شينر با اين برداشك بسيار محدود از امنيك در تالش اسك تا به چند 

آيد؟ چرا امنيك در عالم پرس  اصلي پاسخ دهد: چگونه احساس امنيك به وجود مي

وي به سؤال دوم در بخ  قبلي آمد.  تر اينكه پاسخواقع متفاوت اسك؟ و از همه مهم

(. از ديدگاه شينر، به دسك Schneier, 2008: 1) آيد؟اين تفاوت چگونه به وجود مي

تواند هزينه مالي مثالز باشد. اين هزينه ميآوردن هر نوع امنيتي مستلزم صرف هزينه مي

تك مسافرين خريد انواع ابزارآتت براي پيشگيري از دزدي، زماني )مانند بازرسي تك

هنگام سوارشدن به هواپيما براي جلوگيري از حمالت تروريستي(، رفاهي )پوشيدن 

هاي ضدگلوله براي محافظك از خود در مقابل حمالت تروريستي و( ... باشد. جليقه

ها در ازاي به دسك آوردن امنيك واقعاز حال سؤال اين اسك كه آيا انهام اين هزينه

پاسخ به اين سؤال وي به وجه ديگري از معما و سبك سنگين  صرفه اسك؟ دربهمقرون

كند و هر نوع امنيك يا ناامني را محصول نوعي موازنه و سبك كردن امنيك اشاره مي

 داند.سنگين كردن مي

توازن امنيتي كاري اسك كه ما هرروزه در زندگي روزمره با آن سروكار داريم و 

ان براي جلوگيري از پوسيدگي در مقابل زحمك دهيم. مسواک زدن دندآن را انهام مي

كردن درِ منزل در ازاي زحمك حمل تعداد زيادي كليد، انتخاب مسير مسواک زدن، قفل

تر براي رفتن به سركار در مقابل خطر احتمال ريزش كوه، پرداختن كوتاه

ن راحتي آن، در ازاي احتمال به سرقك رفت دليلها با كارت اعتباري به حسابصورت

باشند. دقيقاز با در نظر هاي امنيتي ميهايي از اين نوع توازنتمام موجودي، همگي نمونه

 ،گرفتن اين توازن اسك كه شينر هنر يك كنشگر را نه تممين امنيك مطلي يا حداكثر آن

داند و با اشاره به نسبيك و وابسته به متن بودن آن، بلكه توانايي ايهاد توازن احسن مي

ي در مورد انهام اين توازن درسك را نيز منوط به درک درستي از موقعيك و گيرتصميم

چنين توازني را كه نتواند اينداند. كنشگر درصورتيآگاهي از سود و زيان آن مي

 (.Ibid: 2-3ناچار هزينه سنگيني را خواهد پرداخك )درستي برقرار كند، بهبه
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با انهام توازن درسك اسك كه  كه تنها در تحليل نهايي شينر ضمن اعالم اين

هاي خود را در هر دو بعد به حداقل برساند، خود اين توازن را تواند هزينهكنشگر مي

ترين تدابير امنيتي را داند و موفيمستلزم تطابي احساس امنيك با امنيك واقعي مي

 وي ضمن داند كه هم احساس امنيك و هم خود امنيك را ارتقاء دهند.هايي ميآن

عامل را كه درک نادرسك )يا  2برقراري ارتباط بسيار نزديك بين مخاطره و ناامني، 

ها مانع از محاسبه درسك مخاطرات و در نهايك مانع تطابي احساس از آن عدم آگاهي

 داند.شود، به شرح زير ميامنيك با امنيك واقعي مي

 . شدت خطر5

 . احتمال خطر4

 ت پيشگيرانه(ها )هزينه اقداما. مقدار هزينه4

 . ميزان مؤثر بودن اقدامات پيشگيرانه در كاه  خطر2

 (.Ibid: 4هاي مختلف ). قياس پذيري مخاطرات و هزينه2

شينر اغلب عدم تطابي بين امنيك و احساس امنيك را ناشي از عوامل  

كند كه در جامعه مدرن، داند اما وي به سه عامل اجتماعي نيز اشاره ميشناختي ميروان

 شناختي در اين زمينه دانسك.زمينه عوامل روانها را پي توان آنمي

هاي ناشي از وي با اشاره به تغييرات و پيشرفك تكنولوژي: سريع پيشرفت

راحتي خود را با اين تغييرات توانند بهمدرنيته، مدعي اسك در دنياي امروزين افراد نمي

شناخك كافي از دنياي اطراف، جهان را  جديد وفي دهند. آنان به دليل نداشتن ادراک و

خوبي رو مخاطرات موجود در آن را نيز بهبينند. ازاينمملو از عدم تعين و قطعيك مي

ندرت كردند كه بهاي زندگي ميبيسك نسل پي  مردم در جامعه"دهند. تشخيص نمي

، همان ديد. سيستم اقتصادي و اجتماعي كه در آن متولدشده بودندتغيري به خود مي

شان نيز با آن زندگي خود را به سر رسانده بودند. سيستمي بود كه پدران و پدربزرگان

سختي از كردند. مردان بهندرت تهربه ميصدايي ناآشنا يا تصويري غريب را به

شدند. آنچه كه تا دوران بلوغ ياد كردند، خارج مياي كه در آن زندگي ميمنطقه
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شان كافي بود. اما امروزه تقريباز با سرعك هر چه مام زندگيگرفتند تقريباز براي تمي

شدت در حال دگرگوني تمام با اختراعات و ابداعات جديد روبرو هستيم. جهان به

سال پي   52هاي بانكي خصوصياتي دارند كه ها، و حسابها، بانكاسك. خانه

 (.Schneier, 2003: 28كند )نداشتند. دان  ديروزين ما ديگر براي امروز كفاف نمي

      

 فرضيات

ميزان احساس امنيك در ابعاد آن در دو شهر ياسوج و همدان داراي تفاوت 

 معناداري هستند.

  شدت ارتباطات احساس امنيك در ابعاد مختلف در دو شهر ياسوج و همدان با

 اعتماد اجتماعي در ابعاد مختلف متفاوت اسك.

 در دو شهر ياسوج و همدان با هم  شدت ارتباط ابعاد احساس امنيك با هم

 اند.متفاوت

 داري بر احساس امنيك در ابعاد آن در دو شهر ياسوج و همدان با هم تمثير دين

 متفاوت اسك.

 داري بر اعتماد در ابعاد مختلف آن در دو شهر ياسوج و همدان تمثير دين

 متفاوت اسك.

 

 شناسيروش

هايي شده اسك. اين روش داراي ويژگيروش از نوع پيمايشي انتخابدر تحقيي حاضر 

ابزار گردآوري ها در رابطه با روش اين پژوه  كاربرد دارد. اسك كه همگي آن

اطالعات پرسشنامه محقي ساخته بوده اسك. البته براي غناي بهتر پرسشنامه از گويه 

ر، شوسل ؛5433 باباخاني، ؛5432 شده اسك )رشيدي،هاي مطالعات ديگر نيز بهره گرفته

 (.5432 رياحي و جعفري، ؛5433 حيدري، ؛5433 افشاني و ديگران، ؛5434
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 گيرينمونه روش و آماري جامعه

سال به باتي شهرهاي ياسوج و همدان  53 در تحقيي حاضر جامعه آماري شهروندان

نفر  35222 و 24349 طور تقريبيبه ترتيب به 5432 هستند، كه طبي سرشماري سال

از جامعه موردمطالعه ابتدا با مراجعه به سازمان شهرداري در  گيريمونهبراي ن. دنباشمي

ياسوج و سازمان اطالعات و آمار سازمان شهرداري در همدان طرح محله بندي شهري 

اي بوده اي چندمرحلهگيري در اين تحقيي خوشههر دو شهر به دسك آمد. روش نمونه

اي در وهله اول بر اساس دمرحلهگيري چناسك. در پيماي  حاضر، به روش نمونه

ها ها و كوچهطور تصادفي انتخاب و سپ  هر محله به بلوکمحالت شهر چند محله به

ها تكميل طور تصادفي برگزيده شدند و پرسشنامههايي بهها خانهتقسيم و در كوچه

صد در 92 براي برآورد حهم نمونه با استفاده از فرمول كوكران با سطح اطمينانشدند. 

رصد و فرض توزيع صفك احساس امنيك به شكل د 2 و دقك احتمال فاصله اطمينان

نفر در شهر همدان  422 نفر در ياسوج و 432 حهم نمونه 2/2 به 2/2 برابر در جامعه

 مشخص گرديد.

 

 تعاريف متغيرها
يعني ايمني افراد از هر نوع تعرض، تهاوز، ارعاب و تهديد  احساس امنيت جاني:

طوركلي تمام جان، مال، ناموس، آزادي، شرف، حيثيك، شغل و مسكن و بهنسبك به 

 حقوق قانوني و مشروع آنان.

يعني امكان اظهارنظر افراد پيرامون چگونگي اداره امور  احساس امنيت سياسي:

گونه امور بدون احساس بيم هراس خطر و تهديد. آن قسم از جامعه و شركك در اين

اد در برخورد با نهادها و نيروهاي سياسي بدان دسك احساس امنيك اسك كه افر

 يابند.مي
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چنان نظمي در اجزاء و يعني ايهاد آن :شغلي-احساس امنيت اقتصادي

هاي اقتصادي جامعه كه افراد را از احساس خطر نسبك به كمبود و فقدان لوازم و بخ 

اسك كه افراد در امكانات اساسي موردنياز فرد مصون دارد. آن قسم از احساس امنيك 

گذاري، دزدي، درآمد، مورد وضعيك كلي اقتصادي جامعه از قبيل گراني، امنيك سرمايه

يابند و احساس امنيك شغلي يعني ايهاد آرام  و آساي  شغل و ... بدان دسك مي

هاي براي انسان از طريي تممين شغل در برابر تالش عادتنه او. در ادامه گويه

 شود:يك از ابعاد احساس امنيك اجتماعي آورده ميشده براي هر طراحي

دهنده ميزان اعتماد به افراد فاميل، دوسك، همسايه كه نشان اعتماد بين شخصي: 

 و نظاير آن اسك.

ها( جداي از داشتن حسن ظن نسبك به افراد جامعه )غريبه يافته:اعتماد تعميم

باشد. در قالب يك سؤال كلي ي مياهاي سني، جنسي، قومي و قبيلهها به گروهتعلي آن

اعتماد هاي زير را چقدر قابلاز پاسخگو پرسيده شد شما هركدام از افراد يا گروه

 دانيد؟مي

دهنده ميزان اعتماد به نهادها و مسئوتن اداره كشور اسك. نشان اعتماد نهادي:

شود، از مي هايي كه در جدول ذيل آوردهكاررفته فوق از طريي طراحي گويهابعاد به

 شود.گيري مياي اندازهطريي طيف ليكرت، در سطح سنه  مقياس فاصله

رود كه عبارت اسك از باورهايي كه انتظار مي عد اعتقادي و باورهاي دينيبُ

اند از: عبارت 5ها اعتقاد داشته باشند. در واقع باورهاي دينيپيروان دين مورد نظر به آن

معرفك ديني كه به فرد بين  خاصي نسبك به حقانيك  نوعي ادراک فردي برخاسته از

تقسيم  2، پرست  و دعا4كه خود به دو دستة مناسك 4دهد. اعمال دينياصول ديني مي

 شود.مي
                                                 

1. Believeres 

2. Practice 

3. Rituals 

4. Devotion 
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يا آثار ديني كه ناظر به اثرات باورها، اعمال، تهارب و دان  ديني بر  5عد پيامديبُ

دين در رفتارهاي روزمرة زندگي ديگر تمثير و انعكاس عبارتزندگي روزمره اسك، به

 اسك.

 

 پرسشنامه و اعتبار روايي

براي بررسي روايي پرسشنامه از ضريب روايي آلفاي كرونباخ و براي بررسي اعتبار 

 شده اسك.اي از تحليل عاملي استفادهسازه
 

 بررسي مورد متغيرهاي كرونباخ آلفاي ضريب -4 جدول

 آلفا ضريب ها گويه تعداد متغيرها

   سياسي امنيك حساسا

  اقتصادي امنيك احساس

 شهر در امنيك احساس

 شهر در جاني امنيك احساس

 مردم عموم به اعتماد

 نهادي اعتماد

 دوستان به اعتماد

  رسمي مراجع به اعتماد

 غيررسمي مراجع به اعتماد

 اعتقادي داريدين

 عملي داريدين

 

                                                 
1. Consequences 
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 تحقيق هاييافته
دهد كه در بين متغيرها احساس امنيك سياسي، امنيك در هاي تحقيي نشان مييافته

اند رابطه معناداري را شهر، امنيك جاني در شهر و اعتقاد به مراجع غيررسمي توانسته

گين احساس امنيك سياسي در دهد كه مياننيز نشان مي 4جدول شماره . نشان دهند

دهد آمده اسك كه نشان ميدسكبه 52/25 و در شهر همدان 52/24 شهر ياسوج

همچنين احساس . احساس امنيك سياسي در شهر همدان بي  از شهر ياسوج اسك

اسك و بيانگر رابطه  52/29 و در شهر همدان 52/23 امنيك در شهر، در شهر ياسوج

اس امنيك در شهر و شهر اسك. امنيك جاني در شهر در شهر معنادار بين دو متغير احس

اسك و همچنين رابطه معناداري را در شهر همدان  2/22 و در شهر همدان 2/33 ياسوج

بي  از شهر همدان  54/99 اعتماد به مراجع غيررسمي در شهر ياسوج. دهدنشان مي

ميزان احساس امنيك در  دارترتيب فرضيه اول مبني بر تفاوت معنياينبه. اسك 54/22

 .تمييد و پذيرش اسكدو شهر قابل
 

 آزمون فرضيات

 داري عملي بااحساس امنيك سياسيارتباط دين •

 تفاوت احساس امنيت در شهر به تفكيك دو شهر -3 جدول

 شهر

 هاآماره

R 2R 
2R شدهتعديل 

 ياسوج

 همدان
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 t مارهآ معناداري سطح
 ضرايب

 استانداردشده
 نشده استاندارد ضرايب

مد

 ياسوج همدان ياسوج همدان ل

Beta Beta B B 





























 















ثا

 بك



















































دي

دان

 ري

عم

 لي

 

ياسي در هر دو شهر همدان و ياسوج معنادار داري عملي و امنيك سارتباط دين

 كنند.دارترند احساس امنيك سياسي بيشتري را تهربه مياسك. يعني افرادي كه دين

 

 داري عملي بااحساس امنيك در شهرارتباط دين •

 تفاوت احساس امنيت در شهر به تفكيك دو شهر -2جدول 

 شهر
 هاآماره

R 2R 
2R شدهتعديل 

 ياسوج

 همدان

 

 t  آماره معناداري سطح
 ضرايب

 استانداردشده

 استاندارد ضرايب

مد نشده

 ياسوج همدان ياسوج همدان ل

Beta Beta B B 
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ثا

 بك





























 

















يد

دان

 ري

عم

 لي

 

داري عملي و احساس امنيك در شهر نيز در هر دو شهر همدان و ياسوج دين

دارترند احساس امنيك ارتباط معنادار ضعيفي برقرار كرده اسك. يعني افرادي كه دين

 كنند.بيشتري در شهر تهربه مي

 داري عملي بااحساس امنيكدهند كه ارتباط معناداري بين ديننتايج نشان مي •

 جاني در شهر وجود ندارد.

 داري عملي بااحساس امنيك اقتصاديارتباط دين •

 

 به تفكيك دو شهراقتصادي تفاوت احساس امنيك  -5جدول 

 شهر

 هاآماره

R 2R 
2R شدهتعديل 

 ياسوج

 همدان

 

 t آماره معناداري سطح
 ضرايب

 استانداردشده

 استاندارد ضرايب

مد دهنش

 ياسوج همدان ياسوج همدان ل

Beta Beta B B 
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ثاب

 ت

















































دين

دار

 ي

عم

 لي

 

داري عملي و امنيك اقتصادي نيز در هر دو شهر همدان و ياسوج ارتباط دين

 دارترند احساس امنيك اقتصادي بيشتري دارند.دارد. يعني افرادي كه دينمعنادار 

 

 
 

 داري عملي با اعتماد به مراجع رسميارتباط دين •

 
 به تفكيك دو شهر داري عملي با اعتماد به مراجع رسميدين ارتباط -2جدول 

 2R مقدار R مدل
2R شدهتعديل 

5 
a 



 
 

 
 ضرايب

 نشده ندارداستا ضرايب مدل
 ضرايب
 استانداردشده

 معناداري سطح t آماره

 B Std. Error Beta   
 ثابك
داردين
 ي
 عملي
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داري عملي و اعتماد به مراجع رسمي نيز در هر دو شهر همدان و ياسوج دين

دارترند اعتمادشان به افرادي كه دين ارتباط معنادار خوبي برقرار كرده اسك. يعني
 مراجع رسمي نيز بيشتر اسك.

 داري عملي با اعتماد به مراجع غيررسمي معنادار نيسك.ارتباط دين •

 يافتهداري عملي و اعتماد تعميمارتباط دين •

 
 به تفكيك دو شهرتعميم يافته داري عملي با اعتماد دينارتباط  -2جدول 

 2R مقدار R مدل
2R شدهلتعدي 

5 .294 .223 .222 

 
 ضرايب

 نشده استاندارد ضرايب مدل
 ضرايب
 استانداردشده

 معناداري سطح t آماره

 B Std. Error Beta   
 ثابك
 عمليداريدين

27222 .425  447454 .222 

 .229 .242 .294 47244 .254 

وج ارتباط يافته نيز در هر دو شهر همدان و ياسداري عملي و اعتماد تعميمدين

دارترند اعتمادشان به عموم معنادار بسيار ضعيفي برقرار كرده اسك. يعني افرادي كه دين

 مردم نيز بيشتر اسك.

 داري عملي و دوستان معنادار نيسك.ارتباط دين •

 

 گيريبحث و نتيجه
نتايج اين تحقيي نشان داده اسك كه احساس امنيك اجتماعي در شهر همدان بي  از 

برخي  ،هاهاي آماري موجود در جدول شاخصاسك. با توجه به شاخص شهر ياسوج

توان ناشي از ها قابل تبيين هستند. از طرفي تفاوت اندک در دو شهر را مياز اين تفاوت
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عنوان داري بهخطاي پرسشگران و عوامل ديگر نيز دانسك. اعتماد اجتماعي و دين

 متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شدند.

اند كه رتبه سرمايه اجتماعي در شهر ياسوج رتبه چشمگيري نشان داده هاشاخص

را به خود اختصاص داده اسك. ازآنهاكه اعتماد  2 ها رتبهاسك و در بين استان

اي شهر هاي اصلي سرمايه اجتماعي اسك ساختار ايلي و عشيرهاجتماعي يكي از مؤلفه

 ،ريباز بيشتر ابعاد اعتماد در شهر ياسوجكند و تقخوبي تبيين ميياسوج اين مسئله را به

توجه اين اسك اما نكته قابل .دندهمعناداري بيشتري را با ابعاد احساس امنيك نشان مي

كه با  عد اعتماد به مراجع غيررسمي هم در شهر ياسوج معنادارتر اسك و هم اينكه بُ

ه با توجه به دتيل داري را برقرار كرده اسك كتمام ابعاد احساس امنيك رابطه معني

هاي غيررسمي و خوبي قابل تبيين اسك و بيانگر تمايل شهروندان به شيوهذكرشده به

توان گفك در بين متغيرهاي مستقل مي پ وفصل مسائل اسك. مناسباتي براي حل

خصوص اعتماد به مراجع غيررسمي احساس امنيك داري و بهدين ،تحقيي در ياسوج

اين يافته در تحقيقات ديگري )كامران و شعاع اند، قرار داده اجتماعي را تحك تمثير

شده ( نيز حاصل5432و گروسي  5432، رباني و قاسمي 5433، باباخاني 5439برآبادي 

هاي تحقيي در شهر همدان احساس امنيك در شهر و احساس امنيك طبي يافته. بود

گري واند بيانگر محافظهتسياسي بيشتري وجود دارد، البته احساس امنيك سياسي مي

شهروندان همداني يا ناتواني پرسشگر در جلب اعتماد شهروندان باشد. اعتماد 

دار خوبي با ابعاد احساس امنيك اجتماعي برقرار يافته توانسته اسك ارتباط معنيتعميم

 كند.

ساختار اجتماعي ياسوج اگرچه تحك تمثير عوامل كالني اسك كه در سطح 

صنعتي آن تمثير دارد اما به دليل قدمك شهرنشيني -سياسي و اقتصادي-توسعه اجتماعي

جمعي، وجود اسلحه، داشتن روحيه تهاجمي و هاي دستهكمي كه دارد هنوز با نزاع

گريزي و پايبندي به رسوم غلط قومي و پايين بودن آستانه تحمل اكثر مردم، قانون

روسك. ( روبه522: 5433هتبايي، هاي جوان )ماي و امتداد و رسوب آن در نسلقبيله
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اما  ،شهر نوپاي ياسوج متحول شده اسك ،افزاري و عينيعد سخكديگر در بُعبارتبه

افزاري يك جامعه سنتي اسك و بافتي ايلي و عد فرهنگي، ذهني و نرمهمچنان از بُ

ختار تر اسك. اين ساكنندهگرايي در اين شهر تعييناي دارد و هنوز وساطك و قومعشيره

دارتر اسك و به ماوراءالطبيعه و عوامل نسبك به ساختار اجتماعي شهر همدان دين

ابعاد از كننده برخي داري هنوز تعييندين ،روحاني دلبستگي دارد. در اين ساختار

احساس امنيك نظير احساس امنيك اقتصادي و سياسي اسك. از طرفي رتبه توسعه 

تر اسك و اقتصاد مبتني بر دامداري مدان پاييناجتماعي آن نسبك به شهر ه-اقتصادي

هاي سرمايه و گذاري صورت نگرفته اسكهاي صنعتي سرمايهدارد و در عرصه

اقتصادي در دسك شهروندان در اين شهر در گردش اسك و احساس امنيك اقتصادي 

مراتب بيشتر اسك. اعتماد اجتماعي موجود كه ناشي از سرمايه اجتماعي اسك نيز به

از طرفي نتايج تحقيي نشان داده اسك كه كند. حساس امنيك در اين شهر را تبيين ميا

 ،هاوجود اين شاخص باهاي امنيك در جامعه در سطح مطلوبي اسك، اما گاه شاخص

هاي دوران ناامنياز توان گفك كه برخي احساس امنيك در سطح پاييني اسك و مي

شود و حضور شهر ياسوج ديده ميفرهنگي هنوز در -گذار از تحول اجتماعي

 افزاري امنيك نتوانسته اسك از اين احساس ناامني بكاهد.هاي سخكشاخص

شهر همدان به دليل قدمك شهرنشيني و گذر از مراحل نخستين شهرنشيني و 

يافته اي و برخي دتيل ديگر تمايل به اعتماد تعميمپشك سرگذاشتن مناسبات طايفه

يافته نيز وجهي ديگر از . البته اعتماد تعميمداردجع غيررسمي جاي اعتماد به مرابه

جاي مفهوم سرمايه اجتماعي اسك و باعث اميدواري شهروندان به حاكميك ضوابط به

روابط اسك و درمهموع عوامل مذكور و برخي عوامل ديگر نظير خطاي پرسشگران و 

هاي ي را در شاخصتفاوت هرچند اندك ،بافك فرهنگي و اجتماعي متفاوت دو شهر

 امنيك اجتماعي اين دو شهر ايهاد كرده اسك.

اي و احساس امنيك امعه مخاطره( با عنوان ج5492در تحقيي حيدري و ديگران )

، محققان ساله ساكن شهرهاي شيراز و ياسوج( 49-52اجتماعي )مطالعه موردي جوانان 



 

 

 

 

 1501پاييز سال نهم، ، 56شماره ، رفاه و توسعه اجتماعيريزي فصلنامه برنامه     08 

و احساس امنيك اجتماعي  اند كه پاسخگويان شهر ياسوج، اعتمادبه اين نتيهه رسيده

نتايج اين ساكنان شهر شيراز داشتند.  نسبك بهبيشتري )در همه ابعاد هر دو متغير( 

هاي منتشرنشده اي عك  با تحقيي حاضر اسك. اما گزارشدهنده نتيههتحقيي نشان

نيز نتايج اين تحقيي را تمييد كرده و بيانگر  32و  32هاي نيروي انتظامي در سال

 منيك اجتماعي بيشتر در شهر همدان اسك.احساس ا

آيد. امروزه باوجود هاي اجتماعي از مصاديي بارز زندگي مدرن به شمار ميناامني

مسئله امنيك اين نوع زندگي را به چال  كشيده اسك. از  ،رفاه نسبي بيشتر در شهرها

كك طرفي در زندگي مدرن افراد به عرصه اجتماعي براي تحصيل و اشتغال و مشار

اند و از طرفي فضاي امن شغلي و اجتماعي در جامعه وجود ندارد. رقابك تشويي شده

هاي اقتصادي در شهرهاسك. و همنوايي با سبك زندگي شهري نيز خود دليلي بر ناامني

از طرفي مشكالت ناشي از تورم و ناامني اقتصادي، عدم امنيك شغلي و كمبود 

 تر كرده اسك.بيشتر ناامن هاي اشتغال فضاي شهر را هر چهفرصك

 

 

 

 هاپيشنهاد

عد گونه كه در رابطه احساس امنيك و امنيك واقعي گفته شد، اين دو بُ. همان5 

شده در اين تحقيي امنيك چندان با يكديگر همساز نيستند. البته مطابي تعريف ارائه

ان به تحقيي در مندعالقه بنابراينمراتب بيشتر از ناامني واقعي اسك احساس ناامني به

 توانند به دنبال علل اين امر باشند.اين حوزه مي

 پ . در تحقيي حاضر امنيك صرفاز در ابعادي خاص مورد بررسي قرار گرفك، 4

توانند با بررسي عوامل تمثيرگذار در ابعاد ديگر، بر غناي دان  امنيتي محققان آتي مي

 . موجود بيفزايند
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هاي تمثيرگذاري متغيرهاي مختلف، مكانيسم توانند با بررسي. محققان مي4

 تر به بررسي روابط اين متغيرها بااحساس امنيك بپردازند.صورت عمييبه

كه امروزه بخ  مهمي از مسئوليك توليد، حفظ و افزاي  . با توجه به اين2

گانه( اسك، پيشنهاد احساس امنيك اجتماعي مستقيماز متوجه دولك )مهموعه قواي سه

 صورت مستقل موردمطالعه قرار گيرد.اين موضوع به شودمي

ويژه جمعي به. شايسته اسك اهميك مطالعه در زمينه نق  وسايل ارتباط2

هاي اثرگذار )مطبوعات و صداوسيما( در توليد يا كاه  احساس امنيك رسانه

 اجتماعي، از سوي پژوهشگران موردتوجه قرار گيرد.

ر ايران، مطالعه نق  آنان در توليد يا كاه  ها د. با توجه به تنوع قوميك2

 گردد.يك موضوع مستقل پيشنهاد ميعنوان احساس امنيك اجتماعي به

هاي كشور مطالعات تطبيقي ديگري دربارة ساير شهرها و استانتزم اسك كه . 2

 صورت گيرد.
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