تبیین جامعه شناختی عوامل مؤثر بر نقش و حضور نیروی انتظامی
در ایجاد احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی سال 8311
دكتر رسول رباني
دكتر مهدي ادیبي

زهرا طاهري

1

تاریخ دریافت98/3/52:

2

تاریخ پذیرش89/4/6 :

3

چکيده
اين پژوهش با هدف تعيين چگونگي نقش و حضور نيروي انتظامي در ايجاد احساس امنيت
اصفناني صورت گرفته اس  .جن

در بتين رتنروندا

اندازهگيري متغير پژوهش ،نيروي انتظامي در سته بعتد جتدي  ،کرد ترد و

توانايي مورد سنجش قرار گرفته اس  .چارچوب نظري تحقيق بنا به تناسب موضوع ،نظريه هاي جامعه رتناتتي
و م اتب مربوط به اين حوزه ها اس

که فرضيات پژوهش از آ استخراج گرديده است  .رو

پژوهش ،پيرايشي و ابزار گردآوري دادههتا ،پرسشتنامهي داراي قابديت

اکترتاد و اکترتار است  .جامعته آمتاري

پژوهش ،رنروندا رنر اصفنا در سال  8399ميبارد .حجم نرونه 394 ،نفر اس
کوکرا با رو

تورهاي چند مرحدهاي در  3منطقه اصفنا به دس

براي آزمو فرضيات و تحديل دادهها ،از رو

تحقيتق در ايتن

کته بتا استتفاده از فرمتول

آمده اس  .با استفاده از نرمافزار ، SPSS

هاي تحديل آماري ،t-testواريانس ي طرفه ،هررستگي پيرسو و

تحديل رگرسيو چند متغيره استفاده رده اس .
منمترين يافتههاي اين پژوهش بدين قرار اس  :بين نقش و حضور نيروي انتظامي در احساس امني

در بين

رنروندا اصفناني بر حسب سرمايه اجتراکي و کرد رد رسانههاي داتدي رابطه مستقي وجود دارد؛ اما برحسب
کرد رد رسانه هاي تارجي ،قرباني رد مستقيم و غيرمستقيم از جرم ،رابطه غيرمستقيم وجود دارد .هرچنين اين
متغير برحسب منطقه محل س ون  ،طرقه اجتراکي ،سطح تحصتيتت ،ستن ،جتنس و وضتعي

تمهتل متفتاوت

نريبارد.
کلمات کليدي:

 -1استاد جامعه شناسي دانشگاه اصفهان
 -2استاديار جامعه شناسي دانشگاه اصفهان
 -3دانشجوي دکتري جامعه شناسي دانشگاه اصفهان
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امني  ،احساس امني  ،نيروي انتظامي ،سرمايه اجتراکي ،کرد رد رسانه اي ،قرباني رد

مقدمه:
تعاريف لغوي امني
آسودگي ،حفاظ
از تنديتت د و امنيتت

در فرهنگ هتاي لغت

کرارتنتد از :در امتا بتود  ،آرامتش و

در مقابل تطر ،احساس آزادي از ترس ،احساس ايرني و رهتايي
يعنتتي در معتترن تطتتر نرتتود يتتا از تطتتر محافظتت

رد (ميرکرب .)83318368،امني

داراي ابعاد کيني و ذهني -رواني اس ؛ که هتم

رامل اطرينا و آرامش فيزي ي و هم آرامش روحي و روانتي اس (سترلز زايتي،
.)83618392
نياز به امني

هرواره از نيازهاي اصدي و اساسي انسا بته رترار رفتته است .

براساس نظريه سدسده مراتب نيازهاي آبراهام مازلو 1در درو هر انسا هف

دستته

نياز وجود دارند ،اين نيازها کرارتند از .8:نيازهاي فيزيولوژي ي؛  .5نياز به ايرني؛ .3
نيازهتتاي اجترتتاکي؛ .4نيتتاز بتته احتتترام؛  .2تودرتت وفايي؛  .6معرفتت

پتت؛يري؛

 .6زيرايي رناسي .2بر اساس اين نظريه براي افزايش رضتايترندي افتراد بايتد ابتتدا
سعي کرد نيازهاي اوليته افتراد ماننتد تتوراو ،پورتاو ،مست ن و ستاير نيازهتاي
فيزيولوژي ي را تممين نرود ،در مراحل بعدي ،مسئده امني

رغدي ،نيازهاي ارتراطي

در کار و نياز به احترام مطرح ميبارد(رضاييا .)866: 8369،
نيروي انتظامي به کنوا بازوي اجرايي دول  ،در حوزه امني
ايجاد و حفظ نظم و امني

کرتومي وظيفته

را در کشور بر کنده دارد و وظيفه ستاما دهتي بته هتر

گونه آرفتگي اجتراکي را در رأس کار تود قرار داده اس

(محروبي متنش:8392 ،

.)54-53
امني

کرومي نياز بته برنامته

پديس براي ايفاي نقش حساس تود در مديري

ريزي جامع و هره جانره و راهرردهاي کت در قدررو امني

کرومي دارد .از هرين
1-Maslow

 -2هرم سلسله مراتب نیازها مزلو 5دسته است دانش اندوزي و زيبا شناسي بعدها به ايت سلسله مراتب اضافه شد
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رو نيروي انتظامي با اتخاذ رهيافتي کدري و نظاممند و با اکتقاد بته لتزوم هرتاهنگي
ترام دستگاههاي دتيل در حوزه امني
در توليد و حفظ امني

کرومي که به صورت مستقيم يا غيرمستتقيم

نقش دارند و بر اساس اصولي نظيتر جامعتهمحتوري ،تقتدم

پيشگيري از وقوع جرايم ،تررکز کرده بتر حقتوش رتنروندي ،بستترهاي اجترتاکي
امني

و ايجاد ظرفيت هتاي مشتارک

پت؛يري در سيستتم امنيت

سال هاي اتير طرح راهرردهاي کت مديري

امني

کرتومي و ...در

کرتومي را تتدوين و پيشتنناد

کردهاس (کردي 8818398،و قاليراف.)5918394،
بنابراين مديري

امني

کرومي ،مقولهاي پيچيده و چند بعدي اس

که با توجته

به تغييرات اجتراکي سريع و آهنگ فزاينده آسيبهاي اجتراکي و افزايش حساسي
امنيتي پديدههاي اجتراکي در جوامع مدر کصر حاضر که «هر پديده ساده ميتواند
ترديل به يز تنديد جدي براي امني

کرومي گتردد» (افتختاري )38 :8394،منتم

تدقي مي رود .بر اين اساس ،رنات

مجروکه کوامدي که بر نقش و کرد رد پدتيس

در ايجاد احساس امني

از ديتد رتنروندا تتم ير متيگت؛ارد ،پژوهشتگرا امنيت

اجتراکي را ياري ميرساند تا با نگاه تازهاي بته سياستتگ؛اري در برنامتههتاي ننتاد
انتظامي باکث افزايش نگاه مثر

به نقش پديس و به ترع آ افزايش امني

اجتراکي

در جامعه گردند.
اهميت و ضرورت
منابع تممين کننده احساس امني

براي گروه هاي مختدف متفاوت از ي ديگر است ؛

اين منابع در سه سطح ا رگ؛ار مي بارند :در سطح کت ساتتار کدي جامعه و ايرتن
بتتود آ از جنتتگ ،قحطتتي ،تش ستتالي ،زلزلتته ،ستتيل و ستتقوط ستتاتتار سياستتي
ح وم ؛ روابط ميا ننادهاي سياسي ،اجتراکي و اقتصادي جامعه ،چالشهاي بتين
گروهها و جناحهاي مختدف ،کارکرد نيروهاي انتظتامي ،ارتتش ،قتوه قضتاييه ،نظتام
پولي ،نظاممندي رغدي ،تعامتت جناح هاي سياسي ،بنرهوري اقتصتادي و بستياري
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ديگر از پارامترها .ساتتار مياني ،احساس امني

و روابط بين افراد جامعه در حتوزه

کار ،تحصيل ،اقوام و تويشاوندا  ،هرسايگا  ،هر ارا و نيز تجربههاي مستتقيم و
غيرمستقيم روزانه افراد از پديدههاي مختدف از جرده سرق  ،ضرب و رتم ،قتتل و
غيره و برتورداري هاي اقتصادي ،اجتراکي افراد ،احساس امني

در ستطح تترد را

ر ل ميدهد(مرکز اف ارسنجي دانشجويا ايرا .)8918395،
حفظ نظم و امني
دتال

در سطح ميانه ،زماني به بنترين نحو انجام متيرتود کته بتا

هر چند اندو پديس ،هرراه بارد .با ايتن کته رتنروندا تتود متيتواننتد

کارهاي زيادي در مورد حفظ نظم انجام دهند ،اما پديس اصديترين کامتل برقتراري
نظم در جامعه اس ؛ زيرا هيچ يز از رنروندا حتي آننايي که در قالب گروههتاي
مردمي سازماندهي رده اند ،احساس مسئولي

بتراي حفتظ نظتم کرتومي ندارنتد.

يونيفرم پديس او را به کنوا رخصي که مي بايس
مسئولي

در صتورت درتواست  ،قرتول

نرايد از بقيه مردم مترايز مينرايد .مواردي ديگر از قريل دارتن اطتکتات

کافي در تصوص قانو و نحتوه برتتورد صتحيح بتراي برقتراري نظتم و دارتتن
اتتيارات الزم و اين که فرد تاطي قانع رود که يز مسئول قتانوني بتا او صتحر
ميکند ،نقش پديس را در اين مورد پر رنگ تر ميکند(ويدسو و کدينگ .)8895،در
اين پژوهش با نگاهي جامعه رناتتي با توجه بته اهريت

نقتش و حضتور نيتروي

انتظامي در ساتتار مياني احساس امني  ،کوامدي که بر اين متغير تم يرگ؛ار است

را

بررسي مي کنيم.
بيان مسئله
در اواتر دهه ،8869احساس ناامني به کنوا مسئده اجتراکي منم که به درو کدري
نياز دارد و واکنشي اجتراکي به ررار ميآيد ،مطرح رد .در دهته هتاي بعتد از آ ،
تم يرات آکادميز و سياسي اغدب ديدگاههاي دو قطري رده در متورد راه حتلهتاي
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ترس رنروندا  ،اداره پديس يا هر دو گ؛ارته رد(رناآور .)42 :5996،ديدگاهي که
اداره پديس را باني نظم و امني

ميدانس

و معتقد بود که رنروندا متيتواننتد در

تيابا هاي رنر تود ،از وقوع جرايم ،جدتوگيري کننتد و روح جرعتي را در بتين
اقدامات جرعي مستولي سازند .ادارههاي پديس نيز ميتوانند بتا نصتب پنجترههتاي
ر سته(ويدسو و کدينگ )8895،و هر اري با رنروندا و مغازه هاي محدي براي
ايجاد نظم محدي به طور جرعي ،بته مقابدته بتا تترس رتنروندا بنردازنتد .برتتي
طرفدارا جدتوگيري جرعتي از جترم ديتدگاه جتين جتاکوبز )8868(1را در نظتم
اجتراکي طريعي و غير رسري اتخاذ نرودهاند و معتقدنتد هتيچ نيتازي بته ننادهتاي
انويه هرچو پديس براي کاهش ترس وجود ندارد .هرچنتد محققتا حتوزه جترم
چو هانتر بحث تود را در مورد کنترل اجتراکي جرعي با اراره به مسئولي
دول

وسيع

آغاز ميکنند ،اما او و ديگراني مانند بورسيز و گراسريز ،پديس را به کنتوا

ننادهاي کديدي در کنترل اجتراکي کرومي در محدهها مطرح ميکنند(رناآور:5996،
.)42
روي رد اصدي پديس جن
پيشگيري از وقوع جرم و جناي

ايفاي نقش و مستئولي

اجترتاکي و ستازماني تتود

اس  ،به هنگام وقوع جرم نيز برتورد با مجرمتا

را به کنده دارد(کياني .)824 :8396،در بسياري از جوامع پيشرفته امتروزي کته بتا
بنرهگيري از آترين فناوريهاي اطتکاتي ،برتوردهاي چالشتي و حتتي چنتره بته
چنره مردم با پديس را به نسر

قابل توجني کاهش دادهاند ،رنات

و استفاده بنينه

از زمينههاي ارتراطي بين پديس با مردم متيتوانتد محورهتاي جديتدي را در قالتب
مشارک

مردم در فرايند برقراري نظم و امني

مورد توجته جتدي قترار دهتد .اگتر

تواستار ارتقا و افزايش کيفي زمينههاي کامل و مشارک

ميا فعالي هاي پديس بتا

مردم و بالع س هستيم؛ بايد در اين زمينه سترمايه گت؛اري الزم بته کرتل آوريتم و
راهرردها و م انيزمهاي اجرايي و کردياتي تاص را مدنظر دارتته بارتيم تتا ضترن
)1-Jane Jacob’s (1961
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پرهيز از تقابلهاي غيرضروري ،که کردتاً موجب کاهش منزل

و جايگاه پدتيس در

جامعه ،اتتف منابع ،انرژي و سرمايههاي مادي و معنوي ميرود ،روز به روز راهد
ررد و ر وفايي تعامدي و پيوستگي بيشتر بين مردم بتا پدتيس بارتيم(کياني:8396،
.)824
بديني اس

بدو حراي

کروم مردم ،پديس توانتايي حتل و فصتل جترايم،

کاهش مش تت و حفظ نظم و هر اري در راستاي جدتوگيري از جترم را نتدارد.
اکتراد و اطرينا مردم به پديس سنگ بنا و محور هر نوع هر تاري کرتومي بتراي
مشروکي

پديس در جوامع دم راتيز اس (رُز و جانگ.)5999،

هرا گونه که مارنين ،)8898(1مي گويتد" :در جامعته دموکراتيتز ،متردم حتق
دارند که به پديس بگويند وظيفها

چيس

و چگونه بايد وظايفشا را انجام دهنتد،

در اين مورد ترديد وجود ندارد" کتوه بر اين مقامات رسري اجراي قانو که مايتل
به استخدام بنترين و تيز هورترين مردا و زنا جامعه و نيز تواها افزايش اکترار
اداره ي تود و حراي

مردم هستند ،بايد نسر

بته اف تار کرتومي ،دغدغته دارتته

بارند .مممورا رسري اجراي قانو که چالش تعيين و پاسخ دهي به نيازهاي جامعه
را قرول کردهاند از چنين تت هايي سود ميبرند يا حداقل ميتوانند دوباره انتختاب
و منصوب گردند(بندي

و ديگرا  .)56615999،به گفتته گدنستور و پيتز 2کته

"دستگيري ها به تننايي ،به ندرت ميتواند به ارتقتاي وضتعي

در مستاپل پيچيتده

منطقه ،درطوالني مدت منجر رود"هرينطور گفته سواپ که"پاسخ ستريع و بتدو
درنگ به تراسهايي که به منظور اراپه تتدم

گرفتته متيرتود ،هتم اکنتو مت ر

نيس " .پديس بايد رو هاي ابداکي کاهش جرم را گستر
تاکتيزهاي سنتي پديس و گستر
در مورد مردم و جوامع مورد حراي

دهد .بتراي رهتايي از

برنامههاي م ر ،پديس در ابتدا بايد هر چه بيشتر
آننا بياموزد .تتصه آن ه" :ديدگاهي که مردم
1-Marenin
2-Glensor&Peak,1998
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نسر

به ستازما هتاي پديستي دارنتد بستيار منتم و حيتاتي است  .زيترا ايتن امتر

تم يرگ؛اري سازما را تعيين کرده و به پيدايي توانايي کارکرد صتحيح و مناستب در
محيط آ منجر ميرود .کتوه بر تعيين تاکتيز هاي سنتي پديس با آنچه رتنروندا
در مورد آ نگرا هستند ،اکتراد اکضا را جدب ميکند و هرراه با آننا قانو به طور
م ر در جامعه اجرا مي رود(بندي

و ديگرا  .)59415999،با توجه مطالب پيش

گفته ،در اين پژوهش مي کوريم تا با رنات

و ارزيتابي حتوزه کرد ترد پدتيس و

ارتراط آ با مردم و ديگر ننادها به نتايج قابل قرولي در اين زمينه دست
نناي

يتابيم و در

به اراپه راه ار بنردازيم.

پيشينه تحقيق
نتايج تحديل توصيفي و رگرسيو رباني و هرتي در مقاله «بررسي احساس ناامني در
ميا رنروندا زنجاني» نشا ميدهد که ادراو ريستز قربتاني رتد  ،رضتاي
نيروي انتظامي و منطقه محل س ون

بيشترين توا تريين احساس نتاامني را دارد و

متغيرهايي چو سرمايه اجتراکي ،سن ،جنس ،و رضاي
را با احساس ناامني به دس

از محل رابطه معنتي داري

نياوردهاند(رباني و هرتي.)8399،

بنرام بيات در رساله دکتري ا
امني

از

با کنوا «کوامتل اجترتاکي مت ر بتر احستاس

در رنر تنرا » رابطه معنا داري بين ميزا احساس ناامني و متغيرهتاي ميتزا

بروز جراپم ،انتظار از پديس ،پردات
کالرد رنري به دس

رسانه اي ،هويت  ،اکترتاد ،تعدتق محدتهاي و

آورده اس (بيات.)8396،

نوروزي در پايا نامه کاررناسي اررد تود «سياست
تم ير آ بر احساس امني
به اين نتايج دس

يافته اس

جنتاپي در جتراپم تترد و

رنروندا (با ت يه بر نظريه پنجرههاي ر سته در تنرا )
که :کنترل جتراپم ترترد موجتب کتاهش جتراپم منتم

نريروند ،اما جراپم ترد بر احساس کدم امني

رنروندا م ر است

رنروندا  ،پديس را متولي اصدي جراپم ترد ميدانند (نوروزي.)8394،

بته گونتهاي
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مقاله رباني و افشارکنن «رنرنشيني و امني ؛ تحقيق در کوامتل و رترايط مت ر بتر
امني

رنروندا  ،مورد رنر جديد بنارستا » نشا مي دهد که اقتدامات تتانوادگي

نقش منري در تممين امني

افراد دارند و نقش نراينتدگا مجدتس و رتوراي رتنر

بسيار ناچيز بوده است  .در واقتع پاستخگويا بتراي ايجتاد امنيت

بيشتتر ،متوجته

متغيرهاي رخصي ،فردي و غيررسرياند و کرتر از تتل ننادهاي رسري و مستتقر،
اميد به ايجاد امني

دارند(رباني و افشارکنن.)8393،

يافتههاي فرجينا در مقاله «بازتاب رسانه اي جرم» نشا مي دهد که :تررنگتارا
و دبيرا سرويس روزنامهها و مديرا تنظيم ترر با گزينش اترتار جنتايي و تعيتين
چگونگي بازتاب پديدههاي جنايي در رسانهها ،نقش م ري در رت لگيتري اف تار
کرومي در مورد جرم و کدال
راتصهاي تعيين کننده «ارز
جتترمهتتاي تشتتون

ايفاء متيکننتد و گتزينش اترتار جنتايي بتر مرنتاي
ترري» پيامدهاي بيشراري از جرده بتزر

نرتايي

آميتتز و افتتزايش احستتاس نتتاامني در اجترتتاع را بتته دنرتتال

دارد(فرجينا.)8392،
در مقاله ويل و مز گراد «جرم و جناي  ،طرز تدقيها از محل زندگي و طرقتات
پايين :ارتراط بين ترس از جرم و موقعي

طرقه» يافتهها نشا مي دهتد :افترادي کته

نياز بيشتري براي تممين سرمايه حضور پديس در محل زندگيرا  ،که بتا مشت تت
زيادي روبهرو ميروند و افزايش حراي
ترس بيشتري از جرم دارته و اين به جن
انجام گرفته براي حراي
فقير به دول

و محافظ

براي برنامههاي رفاهي احساس ميکننتد،
نگراني آننا از باب

از آنناس

کافي نرود اقدامات

احترال کري وجود دارد کته افتراد

و رهررا تجاري و اقتصادي تود اطرينتا دارتته بارتند .ايتن کتدم

اطرينا در راستاي افزايش سطح ترس از جرم اس (ويل و مز گراد.)8882،
در پژوهش آدوميرکو «ترس از جرم در بين ساکنا جامعه آکرا و غنا» دو يافته منتم
جدب توجه ميکند  :يافته اول ،اگر چه قطعتي نيست  ،امتا برتتي از پتژوهشهتاي

تبیین جامعه شناختي عوامل مؤثر بر نقش و حضور نیروي انتظامي13 ◙ ....

تجربي نشا ميدهد که تجربه قرباني رد در گ؛رته به ترس مربوط متيرتود .در
پژوهش هاي جاري ،قربتاني رتد مستتقيم و بتي واستطه بتر تترس از جترم تتم ير
ميگ؛ارد .يافتۀ دوم اين که طرز تدقي ساکنا از پديس محدي ا ري بتر تترس نتدارد.
اين يافته با توجه به طرز تدقي ناتورايندي که کروماً از پدتيس محدتي وجتود دارد،
رگف

آور نيس  .در غنا ،مانند ديگر کشورهاي در حال توسعه ،اکتقاد بر اين اس

که پديس با هزارا مش ل و مسئده هرچو فساد ،و فقتدا توانتاييهتا و تجنيتزات
دس

به گريرا اس  .نتيجه آ که آننا قادر به پاسخ گويي به انتظتارات رتنروندا

به کنوا يز نناد کنترل اجتراکي م ر نريبارند .از اين رو بستياري از رتنروندا ،
پديس را محافظ يا حامي در مقابل آزار و اذي ها و تطرات احترالي نريدانند(آدو-
ميرکو.)5995،
چارچوب نظري پژوهش
صاحبنظرا بنام در حتوزه امنيت

و امنيت

اجترتاکي نظريتههتاي مختدفتي اراپته

کرده اند برتي از ايشا نقش نيروي انتظتامي در جامعته را بته کنتوا بتاني امنيت ،
پررنگتر از ديگرا معرفي نروده اند .در اين قسر

از پتژوهش ستعي بتر آ رتد،

نظريههايي انتخاب گردد که به برتي کوامتل جامعتهرتناتتي کته نقتش و حضتور
نيروي انتظامي را در ايجاد احساس امني

تم يرگ؛ار ميداند ،پرداتته رود.

تريينهاي نظري از نوع تعامل گرايي ،ريشتههتاي امنيت
رنروندا در آ را در رخصي

اجترتاکي و مشتارک

اجتراکي کنشتگرا جستتجو متيکننتد .امنيت

جامعه ،زماني به وجود ميآيد که حقوش اجتراکي رنروندا رناتته و رکاي
و به ديدگاه آننا اهري

داده رود .اهري

در
رتود

داد به تعامتت نيروهاي تتش مردمتي،

تخصصي کرد حوزههاي کرل و ساتتارهاي پديس ،حضور اجتراکي آننتا در متتن
جامعه و مشارک

مردم در ايجاد ،حفظ و گستر

امني

اجتراکي از برجسته ترين

ن ات ديدگاه تفسيري اس  .بنابراين ،برقتراري اصتل نظتم و امنيت

اجترتاکي بتر
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کندهي مردم و فرهنگ جامعه اس

و در اين راستا مشارک

و تعامل با پديس از منمترين اصول در تحقق امني

مردمي و تنظيم روابتط

در جامعه اس (مح ي:8394 ،

 .)535هر اري و تعامل روزافزو پديس با رتنروندا بتهطتور مستتقيم از طريتق
افزايش احساس ا ربخشي و کارايي رنروندا  ،تح تيم روابتط بتين هرستايگا و
داد آ ها در امور هرسايگي و رنر ،احستاس نتاامني را کتاهش متيدهتد.

دتال
مشارک

رنروندا در گروه هاي پايش محل ،آموز

نوجوانتا و برنامته هتاي

پاو سازي ،احساس هررستگي اجتراکي رتنروندا را افتزايش داده و بته کتاهش
ترس و افزايش احساس امني

آ ها کرز ميکند (هرتي.)839 :8398،

هنگامي که پديس با رنروندا از طريق گروههاي محدي هرسايگي ،فعالي هتاي
نوجوانا  ،مدارس و ...تعامل ميکند ايتن هر تاري و مشتارک  ،پيونتدهاي واقعتي
رنروندا بين پديس و رتنروندا را تقويت

و تح تيم متيکنتد و باکتث کتاهش

احساس ناامني ميگردد(روه و اليور.)5992،
تدقي رنروندا از مشروکي

و ارتراط با آپين دادرسي قضايي(سنجش ديتدگاه

مردم) ميتواند بر کرد رد کنترل اجتراکي پديس از طريق تم ير بتر اکترتاد هر تاري
رنروندا  ،ا ر بگ؛ارد .اگر رفتار پديس محده که ضامن امني

کرومي اس  ،غيرقابل

توجيه و بيادبانه تدقي رود ،به ترع آ اظنار چنين احساستاتي ،متيتوانتد بته ابتراز
بيشتر احساس ناامني منجر گردد ،زيرا آننا فاقد اکتراد به کرد ترد کنتترل اجترتاکي
پديس هستند(رناآور .)46 :5996،از مجروع مطالب ذکر رده از پيشينه تحقيق(رباني
وهرتي ،بيات ،رباني و افشتارکنن) و تريتينهتاي نظتري از تعامتل گرايتي ،ديتدگاه
تفسيري و نظرات روه و اليور و رناآور ميتوا اين فرضيه را استنراط نرود کته بتين
سرمايه اجتراکي و نقش و حضور نيروي انتظامي در ايجتاد احستاس امنيت
وجود دارد.

رابطته
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به نظرآلرترت بنتدورا ،)8896(1بستياري از تترسهتاي متا ،بته تدويزيتو و ستاير
رسانههاي ترري مربوط مي رود .چنا که ترديغات زياد درباره تجاوزهتاي جنستي،
هاي مسدحانه يا قتل ها مر ن اس

سرق

افراد تود را پش

جامعه را به وحش

اندازد و باکث رود

درهاي قفل رده محروس کنند .اغدتب افتراد بتدو آن ته متورد

تجاوز جنسي ،سرق  ،يا صدمه کردي قرار بگيرند ،در حال

ترس به سر مي برند.

اکرال ترن ارانه تشون بار که تصادفي و غيرقابل پيشبيني به نظر ميرسند ،بيشتتر
از هره ،واکنش هاي فوبيز را بر ميانگيزد(فيس

و فيس .)396 :8396،

اگر به گفتته لومتا 8862،8894(2و )8898رستانههتاي ستررديز هرگتاني،
صتحي

تود را از دس

بدهنتد کته ايتن امتر نارتي از رت لگيتري تصتريرات

الزامآوري تاص اس  ،قوام نظام اجتراکي تنديد ميرود .کرد رد اين رستانههتاي
سررديز مربوط به اکترادي ميرود که آننا ايجاد ميکنند و در زندگي روزمره حفظ
مينرايند .براي مثال ،رنروندا ميدانند که پديس نريتواند هر رفتار مجرمانه و هتر
قانو ر ني را کنترل کرده و با آ مقابده کند .از اين رو ،آننا از موفقي هاي گاه بته
گاه و کاهش برتي ررايط مخاطره آميز ماننتد دستتگيري مجرمتا رتناتته رتده و
تطرناو ،پاکسازي موق
رضاي

منطقه از مصرفکنندگا مواد مختدر و تريتاو احستاس

ميکنند .بنابراين اين ريوه هتا اکترتاد رتنروندا را از ستاز و کتار کنتترل

اجتراکي به جن

توانايي آ در مقابده با تطرات زندگي روزمره در ستطحي قابتل

قرول حفظ مي نرايد .اگر رنروندا احساس کنند که پديس بي تم ير يا فاسد اس
ننادهاي اجراي قانو در کتار تتود ر ست

يا

تتوردهانتد ،بتي اکترتادي هرتراه بتا

پيامدهاي سويي که بر انسجام اجتراکي و قرول و رکاي

هنجارهاي اجترتاکي دارد،

بر جامعه مستولي تواهد رد .اما اگر احساس غالب آ بارد کته رترايط در مقابتل
قانو ر ني ها تح

کنترل اس  ،کدم آگاهي (غفد ) پيشگيرانه کرل تواهد کترد
1-Albert Bandura
2-Luhmann
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(المرروپولو .)89515996،به هتر روي بتا مجرتوع نظريتات (بنتدورا و لومتا ) و
تحقيق فرجينا ميتوا اين فرضيه را استنراط نرود که بين کرد رد رسانهها و نقتش
و حضور نيروي انتظامي در ايجاد احساس امني

رابطه وجود دارد.

اطرينا هم از طريق تجربه رخصي ،تجربه تويشاوندي ،دوستتي و هر تارا
ميتواند حفظ رود و هم از طريق تجربههاي بيا رده سوم رتخص .ترتادل چنتين
دانشي از طرش مختدف حاصل ميرود که منمترين آننا رسانههاي گروهتي هستتند.
رستتتتتانههتتتتتا پختتتتتش و انتشتتتتتار تجتتتتتارب رخصتتتتتي را ،تستتتتتنيل
مي کنند(المرروپولو .)5996،893:قرباني جرم رد  ،با ترس ارتراط مستتقيم دارد امتا

اين ارتراط ضعيف اس  .بااين هره ،رابطه هنگام کنترل بيشتر متغيرهاي منتم آستيب
پ؛يري(مانند جنسي  ،سن ،نژاد و درآمد) قويتر ميرود .هرچنين تحقيقتات اتيتر
نشا داده اس

که الف) احساس ناامني از جرم فراگيرتر از تتود جترم است  ،ب)

انتشار و گستر

جنايات مختدف تم يرات متفاوتي بر احساس ناامني اکرال ميکنتد

که حاکي از آ اس

که احساس ناامني يتز مفنتوم چنتد وجنتي اس (ميستدي و

ديگرا  .)5994،کتوه بر اين ،اين ه ساکنا  ،چقدر ننادهاي کنترلگر اجتراکي نظير
پديس را م ر بدانند ،بر احساس آسيبپ؛يري آننا يا محافظ

در برابر تطر قربتاني

رد تم ير به سزايي دارد(آدو-ميرکو.)5995،822:
حضتتور پدتتيس در محتتل زنتتدگي در کتتاهش درو تطتتر احترتتالي از جتترايم و
همچنين کاهش احساس ناامني تا ير مستتقيم دارد.ايتن تتم ير کته از طريتق توانتايي
جرعي باال و رضاي

تاطر باال از محل زندگي به ميزا متعادل و متوسطي ميرسد،

هر اريهاي آينده بين ساکنا و اجراي قانو در مرازره با جرايم را نويد متيدهتد.
در هراهنگي با منابع پيشين در مورد سرمايه اجتراکي ،محدههايي با تعداد زيتادي از
ننادهاي گوناگو (مانند پديس ،مدارس ،کديسا و ارگا هاي تدماتي) احترتاالً بنتتر
مي توانند هنجارهاي اجتراکي رفتار مطدوب را با موفقي

به اجرا درآورند و فرص
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ررک

در سازما هاي محدي به منظور آسايش هرگاني و جرعي محتل زنتدگي را

براي رنروندا فراهم نرايند .ي ي از تم يرات مثر
رضاي
و جناي

جرعتي و

ميزا بتاالي قابديت

تاطر کدي هرا گونه که اراره رد ،کاهش نگراني رنروندا در قرال جترم
و احترال قرباني رد آنناس  .الرته ستاکو 1دريافت

رر ههاي متراکم حراي

کته ي نتارچگي در

اجتراکي در واقع نگراني افراد را در مورد امني

رخصتي

به جاي کاهش ،افزايش ميدهد .او چنين نتيجته گيتري متيکنتد کته در مقايسته بتا
افرادي که فاقد حراي
افرادي که حراي

اجتراکي تويشاوندا و غير تويشاوندا تتود متيبارتند،

کاطفي -اجتراکي بتااليي از تتانواده و دوستتا تتود دريافت

ميکنند ،در مورد جرايم محيط پيرامونشا و ام ا قرباني رد تود و يتا آنتا کته
دوستشا مي دارند ،کريقاً نگرا هستند .تا به امروز ،تحقيقات در مورد رابطته بتين
رر ههاي حرايتي اجتراکي ،ي ي از ارکا مفنومي چارچوب سترمايه اجترتاکي ،و
احساس ناامني ،رواهد متناقضي اراپه کرده اس  .مطالعتات بيشتتر در بررستي آ تار
رر ه هاي اجتراکي بر احساس ناامني ميتواند به رفاف سازي ماهي

اصدي رابطته

بين اين ساتتارها کرز کند(فرگوسن و ميندل .)5996،534:با توجته بته مجرتوع
پيشتتينه تحقيق(نتتوروزي و آدوميرکتتو) و نظتترات المرروپولتتو ،ميستتدي و ديگتترا ،
آدوميرکو ،ساکو ،فرگوسن وميندل ميتوا اين فرضيه را استنراط نرود که بين قرباني
رد از جرم و نقش و حضور نيتروي انتظتامي در ايجتاد احستاس امنيت  ،رابطته
وجود دارد.
طرز تدقي از مشروکي

پديس و کدال  ،2ميتواند بر ترايل به اطاک

ميزا آ تم ير گت؛ارد .کتين( ،3)5992دريافت

از قانو و

کته در فقيرتترين محدتههتاي رتنر

نيويورو ،سوء کرد رد پديس باکث تشديد جراپم بيش از حتد تشتن ،افتزايش در
1-Sacco
 -2در اکثر تحقیقات براي ارزيابي اعتماد به پلیس ازمردم ،مواردي چون «کیفیت رفتار-رفتار همراه با احترام و شرافت -آگاه ساختن افراد از
حقوقشان و داشتن و در نظر گرفتن نیاز افراد» پرسیده مي شود(رناآور.)7502554،
3-Kane,2005
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ميزا جراپم تشون

محدته نستر

بار ميگردد .اگر بخشي از جرعيت

بته پدتيس

بياکتراد روند و رفتار پديس را بي رات و متزلزل تدقي کنند ،ترايل رنروندا براي
گزار
اس

جراپم ،هر اري براي تفحصات و کرز بته حتل مستاپل مشتترو ،مر تن
از بين برود .کقايتد منفتي در متورد رفتتار پدتيس مر تن است

بتر فرهنتگ

زورگويانه در محده هاي فقير تم ير متقابل دارته بارد که بته احستاس کتدم احتترام
به پديس منجتر متيگتردد و در کتون احترتال برتتورد و

بيشتر رنروندا نسر

پاسخدهي نامناسب پديس را افزايش ميدهد(رناآور.)46 :5996،
در برتي محتت آمار جرم آ قدر باالس

و آ قدر مش تت اتتقي وجتود

دارد که گش هاي پياده نيز بيفايده اس  .بنترين کاري که پدتيس متيتوانتد انجتام
دهد اين اس

که با نيروهاي محدود

به درتواس هاي مردم پاسخ دهد .برتي از

محتت با رات و امن هستند و نيتازي بته گشت هتاي پيتاده ندارنتد .بنتترين راه،
که در آستانه سقوط قرار دارند .جاهايي که نظتم کرتومي در

رناسايي محتتي اس
آننا رو به کتا هش است

قابتل اصتتح هستتند .محتتتي کته متردم بتا نگرانتي در

تيابا هاي آ قدم ميزننتد و هتر لحظته احترتال ر ستتن پنجترهاي وجتود دارد،
پنجره اي که ر سته اس

هر چه زودتر بايد کون رود تا مرادا ترتامي پنجتره هتا

ر سته رود .بيشتر بخشهاي پديس فاقد رو هايي هستند که بتوانند به وستيده آ
اين محتت را رناساپي نرايند و يا ممموراني را در آننا بهکار گيرند .مممورا بايد بتا
توجه به ميزا وقوع جراپم در محتت گرارده روند و يا بايد بر اساس تراسهتاي
مردم به محل جرم روند .اين کدي رغتم ايتن واقعيت
مش تت کم اهري

است

کته اکثتر متردم بتراي

با پديس تراس ميگرفتند .اداره پديس متي بايست

محتت مختدف بياندازد و از رواهد و قراپن دس

نگتاهي بته

اول نتيجتهگيتري نرايتد کته در

کدام محده مممورين مي توانند در ارتقا و احساس امني

مردم م ر بارند تا گش ها

را به آ محل اتتصاص دهد(ويدسو و کدينگ .)8895،از مجروع مطالب ياد رتده
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از پيشينه پژوهش) ،ميتوا اين فرضيه را استنراط نرود که نقتش و حضتور نيتروي
انتظامي در ايجاد احساس امني

در بين مناطق محل س ون

متفاوت ميبارد.

فرضيات تحقيق:
 .8بين سرمايه اجتراکي و نقش و حضور پديس در ايجاد احساس امني

رابطه

مستقيم وجود دارد.
 .5بين کرد رد رسانههاي داتدي و تارجي و نقش و حضور نيتروي انتظتامي
در ايجاد احساس امني

رابطه وجود دارد.

 .3بين تجربه (قرباني رد ) مستقيم يا غيرمستقيم از جترم و نقتش و حضتور
نيروي انتظامي در ايجاد احساس امني

رابطه غيرمستقيم وجود دارد.

 .4نقش و حضور نيروي انتظامي در ايجتاد احستاس امنيت
محل س ون

برحستب منطقته

متفاوت ميبارد.

 .2ميانگين نقش و حضور پديس در ايجاد احساس امني
زمينهاي(1طرقه ،سن ،تحصيتت ،وضعي

بر حسب متغيرهتاي

تمهل و جنس) متفاوت ميبارد.

سرمايه اجتماعي
عملکرد رسانه ها

نفش و حضور نيروي انتظامي

قرباني جرم شدن

در ايجاد احساس امنيت
منطقه محل سکونت
شکل:8مدل نظري پژوهش
منبع مؤلفان

متغيرهاي زمينهاي

 -1متغیرهاي زمینه اي مورد استفاده در اين پژوهش ،متغیرهاي است که بهطور تلويحي در چارچوب نظري به آنها اشاره شده و نظريهاي که
مستقیماً آنها را شرح دهد ،در اين مقاله به آن پرداخته نشده است.
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روش تحقيق و مراحل آن
چارچوب نظري پژوهش از طريق رو
پرسشنامه به رو
وسع

اسنادي 1و رو

پاستخگويي بته ست االت

پيرايشي 2صورت گرفته اس  .تحقيق ماهي

کاربردي و از نظتر

پننانگر مي بارد .واحد تحديل فرد و سطح تحديل تترد و تجزيته و تحديتل

دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام گرفته اس  .جامعه آمتاري ،افتراد  82تتا
 62سال اصفناني اس  .بر اساس سررراري سال  8392کل جرعي

رنر اصفنا ،

 8699266نفر و افراد  62 -82ساله8358892،نفر ميبارند .3رو

نرونهگيتري

به صورت تورهاي ،که از هر توره چند بدوو بهطور تصادفي انتخاب و با توجته
به حجم تانوار و ترکيب جنسي بهطور متناسب در داتل آننا توزيع گرديده است .
حجم نرونه تقريرا  394نفر اس

کته بتر استاس فرمول(کتوکرا ) مقابتل محاستره

گرديد.
t 2 . pq
1.96 2  .5  .5
2
d
.05 2
n
 n 
 384
1 t 2 . pq
1
1.96 2  .5  .5
)1  .( 2  1
1
(
)
2
N d
1788567
.05

9/2 , q =9/2 , t =8/86

= d =9/92 , p

N=8699266 ,

ابزارگردآوري داده ها پرسشنامه هرراه با اکترار4صوري (رفع ايراد توستط استتادا و
صاحب نظرا رو

تحقيق) و پايايي( 5ضريب آلفاي کرونراخ) بوده اس .

1-Documentary Method
2-Survey Method
-3الزم به توضیح است که در سال 1335مناطق يازده گانه اصفهان ،چهارده منطقه تقسیم بندي گرديده است ،از آنجايي که هنگام جمع آوري
دادهها به جمعیت هر کدام از مناطق به طور جداگانه نیاز داشتیم و اين آمار در دسترس نبود ،مبناي نمونه گیري از پايان نامه هاشمیان فر که تفكیك
مناطق يازده گانه در آن صورت گرفته بود ،لحاظ گرديد(.مؤلف)
4-Validity
5-Reliability
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جدول(شماره : )8معرفي گويه هاي سنجش متغيرها و ضريب آلفاي کرونباخ آن ها در
پرسشنامه
ابعاد

متغيرها

گويهها
سرک

جدي
نيروي انتظتامي

کرد رد

در ايجتتتتتتتاد
احساس امني

پديس در نياز مردم؛ قاطعي

دق

نقش و حضتور

ضريب روايي
در برتورد بتا مجترمين؛

کرل درر ايات

دارتن گشت

در رتب و روز؛ در دستترس بتود ؛ برتتورد

احترام آميز
توانايي

دارتن تجنيزات الزم؛ توانتايي در مقابدته بتا جترايم؛ دارتتن
نيروي متخصص و ماهر

اکتراد

اجتراکي

آگاهي
مشارک

ميتتزا دانتتش و آگتتاهي فتترد از حقتتوش رتتنروندي و
اجتراکي؛ مشارک

مشارک

ستازماني

مدني که با کضتوي

هرراه اس

9/6489

9/6488
9/9882

داتدي

راديو؛ تدويزيو ؛ روزنامه؛ مجده و هفته نامه؛ اينترن

9/6286

تارجي

ماهواره؛ راديو؛ اينترن

9/6682

مالي

سرق

کيف پول،طت و....؛ سترق

اتومريتل؛ سترق

منتزل؛

زورگيري و اتاذي
قرباني رد

9/6898

غريره ها و اکثر مردم؛ اکتراد رسري به گروهنا و سازماننا
سازما هاي دولتي؛ آگاهي سياسي

کرد رد رسانه ها

9/6526

اکتراد غيررسري اکتراد بين اکضاي تتانواده ،افتراد فاميتل،
آرنايا و افراد محل؛ اکتراد تعرتيم يافتته رتامل اکترتاد بته

ستتتتتتتتترمايه

9/9958

جاني

درگيري تياباني؛ تعقيتب و مزاحرت ؛ تجتاوز بته کنتف و
صدمه؛ توقف اتومريل براي سواررد

اتتقي

رنيد متدز؛ لرتس بتد و تنته زد ؛ کترن انتدام اراذل و
اوبا ؛ مواجه با مردا کورت نرا

9/6984
9/6898
9/9956

تعريف واژه هاي کليدي
 .8امني

اجتراکي :1امني

از ريشه التين Securusاس

که در لغ

«ندارتن دلنره و دغدغه» اس  .بنابراين معناي لغوي امني

به معنتاي

رهايي از تطر،
1 - Social Security
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تنديد ،آسيب ،اضطراب ،هراس ،ترس ،نگراني يا وجود آرامتش ،اطرينتا ،
آسايش ،اکتراد ،تممين ،ضامن اس (ماندل.)44 :8368،
 .5نيروي انتظامي :1به کنوا بخش منري از نظام سياسي يتز کشتور وظيفته
تطير تممين امني
تتتتدم

داتدي را بر کنده دارد .اين نيترو از جردته ارگتا هتاي

رستتتاني بتتته آحتتتاد جامعتتته جنت ت

تتتتممين امنيت ت

تدقتتتي

ميگردد(نصيب.)599: 8394،
 .3قرباني رد از جرم :الف)قرباني رد (تجربه) مستقيم از جرم :2منظتور از
قرباني رد واقعي تجربه مستقيم و کيني تود فترد از هتر يتز از جتراپم
(دزدي ،سرق  ،جيب بري ،تجاوز و متواردي از ايتن دست ) کته در يتز
محدوده زمتاني مشتخص روي داده است  .ب)قربتاني رتد (تجربه) غيتر
واقعي (غير مستقيم) از جرم :3ميتزا آگتاهي فترد از رتتداد جتراپم بتراي
ارخاصي چو دوستا  ،هرسايگا  ،اکضاي تتانواده از طريتق رتر ههتاي
اطتع رساني محدي ،گفتگوهاي رخصي با ديگرا  ،رايعات يا رستانههتاي
جرعي (راديو ،تدويزيو  ،روزنامه).
 .4سرمايه اجتراکي :پاتنام ،سرمايه اجترتاکي را مجروکتهاي از مفتاهيم چتو
اکتراد ،هنجارها (تعند) و رر ههتا متيدانتد کته موجتب ايجتاد ارترتاط و
مشارک

بنينه يز اجتراع ميرود و در نناي

منافع متقابل آنتا را تتممين

تواهد کرد(کتابي و ديگرا .)863 :8393،
 .2کرد رد رسانهها :از آنجا که رسانههاي هرگاني در جوامتع امتروزي نقتش
منم در فراگرد اجتراکي رد دارند(کوپن )99 :8362،و اکثري

متردم از

طريق رسانههاي جرعي از حوادث و اترار آگاه ميروند ،بته هرتين دليتل
رسانه ها با کرد رد تود بر زندگي مردم به ويژه اف تار و احساستات آنتا
1 - Force
2 - real victimization
3 - vicarious victimization
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تم يرگ؛ار هستند .اين کرد رد ميتواند هم در داتل مرزها و هتم تتارج از
مرزهاي يز کشور تم يرگ؛ار بارد.
تجزيه و تحليل دادهها
بخش توصيفي  :توزيتع فراوانتي پاستخگويا بتر حستب جنستي  ،از کتل نرونته،
()64/9درصد را مرد و ( )35/1درصد را زنا تش يل متيدهنتد .برحستب گتروه
سني ( )11/2درصد متعدق به گتروه ستني19-13ستاله )25/64( ،درصتد گتروه
سني 26-24ساله )18/8( ،درصد گروه سني  29-23ساله )8/9( ،درصد گتروه
سني 56-54ساله ) 1/5( ،درصدگروه ستني 59-53ستاله )1/8( ،درصتد گتروه
سني 66-64ساله )3/1( ،درصد گروه ستني 69-63ستاله )6/6( ،درصتد گتروه
سني 36-34ساله )1/4( ،درصد گروه سني 39-33ستاله و ( )1/5درصتد گتروه
سني 43سال و باالتر ميبارند .بر حستب محتل ست ون

از کتل نرونته)51/5( ،

درصد افراد ساکن در منطقه باالي رنر(منطقه )59/5( ،)3درصتد افتراد ستاکن در
منطقتته متوستتط رتتنر(منطقه )1و ( )29/6درصتتد افتتراد ستتاکن در منطقتته پتتايين
رنر(منطقه )1را تش يل مي دهند .بر حسب وضتعي
فراواني پاسخگويا بر حسب وضعي

تمهتل از کتل نرونته توزيتع

تمهل )61/9( ،درصد افراد مجترد)68/2( ،

درصد افراد متمهل و ( )5/9درصد افراد بيهرسر (بر ا تر طتتش يتا فتوت هرستر)
ميبارد .بر حسب پايگاه اجترتاکي -اقتصتادي از کتل نرونته پاستخگويا ()44/9
درصد افراد متش ل از طرقه پايين )39/5( ،درصتد افتراد طرقته متوستط و ()52/9
درصد افراد طرقه باال ميبارند (الزم به توضيح اس
ترکيب چند گويه ،يعني نوع مست ن ،مال يت
ماهيانه تانواده ،منطقه محل س ون

که براي ساتتن ايتن متغيتر از

اتومريتل و قيرت

و نوع رغل سرپرس

آ  ،ميتزا هزينته

تانوار استفاده گرديد).

بخش استنراطي :براي آزمو وجود رابطه بين متغيرهتاي مستتقل فاصتدهاي(سترمايه
اجتراکي ،کرد رد رسانهها ،تجربه مستقيم و غيرمستقيم از جترم) بتا متغيتر وابستته

 ◙ 78فصلنامه دانش انتظامي – سال دوازدهم – شماره دوم

(نقش و حضور نيتروي انتظتامي در ايجتاد احستاس امنيت ) از آزمتو هررستتگي
پيرسو  1استفاده گرديد .هدف از آ  ،بررسي رابطه بين دو متغيّر (مستقل و وابستته)
در سطح فاصدهاي بوده اس

که معيار  rنشا دهنده ضريري اس

کته دامنته ا

از

 -8تا  +8ميبارد .مقدار 9/999گوياي کدم رابطه ميا دو متغيّر و  +8رابطه مثرت
کامل و  -8رابطه منفي يا مع وس کامل اس

(کتورتز .)38818394،بتراي آزمتو

متغيرهاي مستقل اسري چند گروهي (طرقه اجتراکي ،منطقه محل ست ون  ،ستن و
تحصتتتيتت) تحديتتتل واريتتتانس ي طرفتتته2و متغيرهتتتاي مستتتتقل استتتري دو
گروهي(جنس)آزمو دو نرونهاي مستقل 3استفاده گرديد .هتدف از اجتراي ايتن دو
آزمو مقايسه ميانگين ها بوده اس
ميانگين ها تصتادفي است

تا مشخّص رود که تفاوت هتاي موجتود بتين

يتا متتم ر از کامتل (متغيّتر مستتقل) و معنادار(سترمد و

ديگرا .)93،
جدول (رراره :)5آزمو هررستگي پيرسو بتين مجرتوع متغيرهتاي مستتقل و
نقش و حضور نيروي انتظامي در احساس امني
ضريب هررستگي

نقش نيروي انتظامي

سطح معني داري

سرمايه اجتراکي

9/598

9/999

کرد رد رسانه هاي داتدي

(*)9/858

9/985

کرد رد رسانه هاي تارجي

-9/858

9/988

قرباني رد مستقيم از جرم

(**)-9/862

9/998

قرباني رد غير مستقيم از جرم

(**)-9/893

9/999

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

 .در فرضيه رابطه بين متغير سرمايه اجتراکي و نقش و حضور نيروي انتظامي
در ايجاد احساس امني

با توجّه به نتايج آزمو هررستگي پيرسو (مقدارr
1 - Pearson correlation
2 - Anova
3 - T.test

تبیین جامعه شناختي عوامل مؤثر بر نقش و حضور نیروي انتظامي78 ◙ ....

( ،) /جدول رراره ) ميتتوا اظنتار

=

 /و سطح معني داري=

دار

که بين دو متغير ذکر رده با اطرينتا الزم رابطته معنتادار و مستتقيم

برقرار اس  .يعني افرادي که از سرمايه اجتراکي ( با ابعاد آگاهي ،اکترتاد و
مشارک ) بااليي دارا هستند ،نسر

به کساني که از اين سرمايه بنره کرتري

دارند حضور و نقش نيروي انتظامي در احساس امني

را مثر تتر ارزيتابي

ميکنند ،بنابراين فرضيه مورد نظر مورد تمييد واقع ميگردد.
 .در فرضيه رابطه بين متغير کرد رد رستانههتاي داتدتي و نقتش و حضتور
نيروي انتظامي در ايجاد احساس امني
پيرستتو (مقتتدار= r

با توجّه به نتايج آزمتو هررستتگي

 /و ستتطح معنتتي داري=

رراره ) ميتوا اظنار دار

( ،) /جتتدول

که بين اين دو متغير بتا اطرينتا الزم رابطته

معنادار و مستقيم برقرار اس  .يعني رستانههتاي داتدي(تدويزيتو  ،راديتو،
مجتت ،روزنامه و ساي
نسر

هاي داتدتي) در بته وجتود آورد نگتاه مثرت

به کرد رد نيروي انتظامي تا حدودي موفق کرل کردهانتد .و فرضتيه

مورد نظر در جن

مثر

آ تمييد ميگردد.

در بررسي رابطه بين متغير کرد رد رسانههاي تارجي(راديوهاي بيگانه ،ماهواره
و ساي هاي اينترنتي) و نقش و حضور نيروي انتظامي در ايجاد احساس امني
با توجّته بته نتتايج آزمتو هررستتگي پيرستو (مقتدار= r
معنيداري=

( ،) /جدول رراره ) ميتوا بيا دارت

نقش نيروي انتظامي را در احساس امني

کشور مخدو

 - /و ستطح
کته ايتن رستانههتا

نشا متيدهنتد و بته

تضعيف نناد نيروي انتظامي به تصوص کارگزارا آ متي پردازنتد .از ايتن رو
فرضيه کرد رد رسانههاي تارجي در رابطه با نقش و حضور نيروي انتظامي در
احساس امني

در جن

منفي (مع وس) مورد تمييد واقع ميرود.

 .در بررسي رابطه بين دو متغير قرباني رد واقعي (تجربه مستقيم) از جرم و
نقش و حضور نيروي انتظامي در ايجاد احساس امني

بتا توجّته بته نتتايج
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آزمتتتتو هررستتتتتگي پيرستتتتو (مقدار= r
داري=

 - /و ستتتتطح معنتتتتي

( ،) /جدول رراره ) ميتوا اظنتار دارت

کته بتين ايتن دو

متغير رابطهاي معنادار غيرمستقيم برقرار اس  .به کرتارتي افترادي کته قترتً
قرباني جرايري چو (سرق  ،صدمه جتاني و )...رتدهانتد ،ايتن تجربته را
منوط به کمکاري نيروي انتظامي در به وجود آورد احساس امني
و نسر

به کساني که اين تجربه را ندارتهانتد ،احستاس امنيت

ارزيابي نرودهاند .ل؛ا فرضيه مورد نظر در جن

دانستته
کرتتري را

منفي تمييد ميگردد.

در بررسي رابطه بين متغير قرباني رد غيرواقعي (تجربه غير مستقيم) از جرم نقش
و حضور نيروي انتظامي در ايجاد احساس امنيت
هررستتتگي پيرستتو (مقتتدار= r

بتا توجّته بته نتتايج ايتن آزمتو

 /و ستتطح معنتتي داري=

( ،) /جتتدول

رراره ) ميتوا بيا نرود که بين اين دو متغيتر نيتز رابطته معنتادار و غيرمستتقيم
وجود دارد .هرا طور که در رابطه بين متغير قرباني رد واقعي (تجربه مستقيم) از
جرم و نقش و حضور نيروي انتظامي در ايجاد احساس امني

فرضيه مورد نظتر بته

تمييد رسيد ،در اين فرضيه هم رابطهاي بين کساني که از جترم تجربته غيتر مستتقيم
دارند (يعني قربتاني جترم نشتده انتد بد ته از زبتا دوستتا و اطرافيتا تتود آ
رارنيده اند) اين تجربه را ناري از کدم کارآمدي پديس در کتاهش جتراپم و ايجتاد
احساس امني
گردد.

مي دانند .و فرضيه مورد نظر نيز در جن

منفي مورد تمييد واقع متي

تبیین جامعه شناختي عوامل مؤثر بر نقش و حضور نیروي انتظامي76 ◙ ....

جدول( شماره :) 3نتايج آزمون تحليل واريانس يکطرفه بين منطقه محل سکونت و نقش و
حضور نيروي انتظامي در احساس امنيت
درجتتتتتتتتتته
واريانس

مجرتتتتتتتتتتتوع

آزادي((df

مج؛ورات

ستتتتتطح
ميانگينمج؛ورات

کريتت

معنتتتتتي

()F

داري
))sig

41/184

بين گروهي
منطقتتتته محتتتتل
س ون

درو

441284

گروهي

49

جرع کل

54

261281

2

55/394

581

13/261

585

4/464

4/664
تتتت
ت

تتت
تت

تتتت

تتتتت

ت

تتت
تتت

 .4براي بررسي فرضيه تفاوت ميانگين نقتش و حضتور نيتروي انتظتامي در ايجتاد
احساس امني
دستت
داري=

بر حسب محل س ون

(باال ،متوسط و پايين) با توجه به نتتايج بته

آمتتده از آزمتتو تحديتتل واريتتانس (مقتتدار= F
( ،) /جدول رراره ) ،ميتوا نتيجه گرف

 /و ستتطح معنتتي

واريتانس درو گروهتي و

بين گروهي ميانگين نقش و حضور نيروي انتظامي در احستاس امنيت

بتر حستب

مناطق مختدف رنر متفاوت نريبارد و ترامي مناطق رنر اصفنا (بتاال ،متوستط و
پايين) به ميزا ي ساني نقش و حضور نيروي انتظامي را در ايجتاد احستاس امنيت
م ر مي دانند .بنابراين فرضيه مورد نظر که بيا کننده وجود تفتاوت در بتين منتاطق
بوده ،رد

مي گردد.
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جدول( رراره :) 6نتايج آزمو تحديل واريانس ي طرفه بين متغيرهاي اسري چند حالته
مستقل و نقش و حضور نيروي انتظامي در احساس امني
واريانس

مجرتتتتتتتتوع

درجتتتتتتته

مج؛ورات

آزادي((df

بتتتتتين

4/226

گروهي
طرقه

درو
گروهي
جرتتتتع
کل
بتتتتتين
گروهي

سن

درو
گروهي
جرتتتتع
کل
بتتتتتين
گروهي

ستتتتتتطح

درو

تحصيتت

گروهي
جرتتتتع
کل
بتتتتتين
گروهي

وضتتتتعي

درو

تمهل

گروهي
جرتتتتع
کل

 .2نتايج به دس
سطح معني داري=

34153

ميانگينمج؛ورات

2
581

4/112

کري

()F

4/124

ستتطح معنتتي داري
))sig
4/881

4/954

تتتتت

تتتتتت

تتتتت

1/364

1/144

4/914

تتتتت

تتتتت

تتتتتت

تتتتتت

تتتتتت

11/653

8

1/629

1/341

4/153

/294

513

4/913

تتتتت

تتتتت

/123

585

تتتتت

تتتتت

تتتتتت

12/621

62

4/294

4/899

4/432

/194

561

4/529

تتتتت

تتتتت

/422

585

تتتتتت

تتتتت

تتتتت

6
/123

585

536
13/641
/246

14
515

559
/123

536

112
126

تتتتت
4/419

585

536

565

تتتتتت

آمده از آزمو تحديل واريانس يتز طرفته (مقتدار= F

 /و

( ،) /جدول رراره ) در فرضتيه تفتاوت ميتانگين نقتش و

حضور نيروي انتظامي در ايجاد احساس امني

در بين طرقات مختدف اجتراع (بتاال،

متوسط و پايين) ،با توجّه به کدم تفاوت ميانگين نقش و حضور نيروي انتظتامي در

تبیین جامعه شناختي عوامل مؤثر بر نقش و حضور نیروي انتظامي77 ◙ ....

احساس امني

برحسب طرقات مختدف مي توا نتيجه گرف

که ميانگين نررات هر

سه گروه در متغير نقتش و حضتور نيتروي انتظتامي در ايجتاد احستاس امنيت
حدودي نزديز به هم اس

تتا

و تفاوت چنداني در اين ميانگين مشاهده نريرود .بته

کرارتي هره قشرهاي اجتراع نرونه آماري با يز ديدگاه به نقتش و حضتور نيتروي
انتظامي در احساس امني

توجه دارند .بنابراين فرضيه مورد نظر رد ميرود.

نتايج آزمو تحديل واريانس (مقدار= F

 /و سطح معني داري=

،) /

(جدول رراره ) براي فرضيه تفاوت ميانگين نقتش و حضتور نيتروي انتظتامي در
احساس امني

بر حسب گروههاي سني(جوا  ،ميانسال و بزرگسال) بيا ميکند که

ميانگين نقش و حضور نيروي انتظامي در احستاس امنيت
تقريراً بهطور ي ساني بوده اس  ،با اين ه انتظار ميرف

در بتين ستنين مختدتف

که بزرگساال بتا توجته بته

ضعف جسراني ات ا و توجه بيشتري به حضتور پدتيس در ايجتاد احستاس امنيت
دارته بارند تا جوانترها ،امتا ايتن نگتر

در هرته ستنين در نرونته متورد بررستي

ي ساني ارزيابي رده و فرضيه مورد نظر رد ميرود.
نتايج آزمو تحديل واريانس (مقدار= F

 /و ستطح معنتي داري=

،) /

(جدول رراره ) براي فرضيه تفاوت ميانگين نقتش و حضتور نيتروي انتظتامي در
احساس امني

بر حسب گروههتاي تحصتيدي (زيتر ديتندم ،ديتندم ،فتوش ديتندم و

ليسانس و فوش ليسانس و باالتر) نشا از کدم تفاوت ميانگين نقش و حضور نيروي
انتظامي در احساس امني

در بين گروههاي تحصيدي دارد و نشا ميدهد که از بين

نرونه انتخاب رده در رنر اصفنا هره سطوح تحصيدي ،نقش نيروي انتظامي را در
ايجاد احساس امني

ي سا تدقي مينرايند و فرضيه مورد نظر رد ميگردد.

نتايج آزمو تحديل واريانس (مقدار= F

 /و سطح معني داري=

،) /

(جدول رراره ) براي فرضيه تفاوت ميانگين نقتش و حضتور نيتروي انتظتامي در
احساس امني

بر حسب وضعي

تمهل (مجرد ،متمهل و ساير) نشا از کدم تفاوت
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ميانگين نقش و حضور نيروي انتظامي در احساس امني

بر حسب گروههاي تمهتل

ميبارد و اين فرضيه نيز مورد تمييد واقع نريگردد.
جدول(رراره : )3آمار توصيفي آزمو ) )t-testبراي تفاوت ميانگين نقش و حضور نيروي انتظامي در احساس
امني بر حسب جنس
تعداد
مرد

184

ز

246

ميانگين

انحراف معيار

/4444
29

انحراف ميانگين

/16393
8

/1114
54

/31144
8

4/43188
4/44449

جدول( شمار :)6نتايج آزمون ) ) t- testتفاوت ميانگين نقش و حضور نيروي انتظامي در احساس امنيت بر
حسب جنس
مقدارt
واريانس هاي برابر
واريتتتتانس هتتتتاي
نابرابر

-1/526
-1/522

درجه آزادي
582

تفاوت ميانگين
4/1114
1/1114

/438
516

-

سطح معني داري
4/184
4/181

براي آزمو تفاوت ميانگين نقش و حضور نيروي انتظتامي در احستاس امنيت

بتر

حسب جنس از آزمو دو نرونهاي مستقل استفاده گرديد (جدول رراره .)6نتايج به
دس

آمده (مقدار -8/354=tو سطح معنتي داري=  ) 9/896بيتانگر کتدم وجتود

تفاوت معنادار بين ميانگين نقش و حضور نيروي انتظامي در احساس امني
مردا اس

زنتا و

و با مقايسه ميانگينها در بين دو گروه (زنتا بتا ميتانگين=58/9999و

مردا با ميانگين= )39/8686مشاهده مي رود کته تفتاوت چنتداني از نظتره نرتره
ميانگين در بين دوگروه وجود ندارته و فرضيه مورد نظر رد ميرود.
تحليل رگرسيوني
در قسر هاي قرل ،رابطهي متغيرها ،براساس فرضيات تحقيق بته صتورت دوبتهدو

تبیین جامعه شناختي عوامل مؤثر بر نقش و حضور نیروي انتظامي888 ◙ ....

بررسي رد .اکنو با استفاده از رگرسيو چنتد متغيتره )R( 1ستعي داريتم تتا تتم ير
مجروع متغيرهاي مستقل را بر متغير وابسته بررسي کنيم .اين ضريب براي ستنجش
حدّاکثر رابطهاي اس

که ميتتوا بتين ترکيرتي از متغيرهتاي فاصتدهاي(مستتقل) و

متغيرفاصده ديگري (وابسته) پيدا کرد (ميدر .)29111584،و ميتواند به متا بگويتد
متغيرهاي مستقل (پيش بين ) تا چه حد توا تريين واريانس متغير وابسته را دارد.

2

جدول (شماره :)6ضرايب رگرسيون متغيرهاي پژوهش
ضريب زاويه

فرضيات تحقيق

b

رگرسيو
انحراف معيار

ضتتتتتتتتريب
استاندارد

t

sig



5/286

9/589

-

9/652

9/999

سرمايه اجتراکي

9/862

9/928

9/866

3/568

9/998

پايگاه اجتراکي-اقتصادي

-9/966

9/969

-9/926

-9/898

9/356

سن

9/996

/959

9/989

9/335

9/649

سطح تحصيتت

-9/998

/939

-9/983

-9/559

9/959

کرد رد رسانه هاي داتدي

9/888

/929

9/889

3/956

9/999

کرد رد رسانه هاي تارجي

-9/853

9/946

-9/838

-5/666

9/999

قرباني رد مستقيم از جرم

-9/494

9/369

-9/992

-8/346

9/868

-9/485

9/599

-9/983

-8/462

9/848

---------------

قرباني رد غيتر مستتقيم از
جرم

هرا طور که متحظه ميرود  9متغير مستقل فاصتدهاي در رت ل رگرستيوني قترار
گرفتند که ضريب هررستگي چندگانهي آننا با نقتش و حضتور نيتروي انتظتامي در
احساس امني

برابر  R=9/348و ضريب تعيين برابر با  R2=9/886به دس

آمتده

اس .

1-Multiple correlation coefficient
 -1الزم به توضیح است از آنجا که در تحلیل رگرسیون مي بايست تمام متغیرهاي فاصلهاي وارد تحلیل گردد در اين پژوهش نیز آن دست
متغیرهايي که قابل تبديل به متغیر فاصلهاي بودند وارد تحلیل شدند.
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اين ضريب بيانگر آ اس

که در حدود  9/88از واريانس يتا پراکنتدگي متغيتر

نقش و حضور نيروي انتظامي در احساس امني

توسط متغيرهاي مستقل موجود در

مدل تجربي تحقيق تريين ميگردد و بقيهي واريتانس پراکنتدگي ،توستط متغيرهتايي
تريين ميرود که در تحقيق ما وارد نشتده است  .هرچنتين جدول(رتراره )6نشتا
ميدهد از بين متغيرهاي مستقل ،متغير کرد رد رستانههتاي داتدتي بتا  =9/889

دارد و

بيشترين تم ير را بر متغير نقش و حضور نيروي انتظتامي در احستاس امنيت

پس از آ سرمايه اجتراکي با  ،  =9/866کرد رد رسانههاي تارجي با -9/ 838
=  ، قرباني رد مستقيم با  ،  = -9/983قربتاني رتد غيرمستتقيم بتا -9/992
= ، پايگاه اجتراکي -اقتصادي با  ،  = -9/ 929سن با   = 9/ 989و در آتتر
تحصيتت با   = -9/983در تريين متغير وابسته تم ير دارتهاس  .ضريب معناداري
در جدول (رراره )9نشا ميدهد ،با p ≥ ./92مي توا نتايج تحقيتق را بته جامعته
آماري تعريم داد.
در جدول ذيل تحديل واريانس براي آزمو معناداري رت ل رگرستيوني نرتايش
داده رده اس .
جدول (شماره :)1تحليل واريانس براي آزمون معناداري شکل رگرسيوني (برآورد
واريانس)
کل
مجرتتتوع مجتتت؛ورات
رگرسيو
مجرتتتوع مجتتت؛ورات
باقيرانده
مجروع مج؛ورات کل

نتيجه گيري

مجرتتتتتتتتوع درجته آزادي
مج؛ورات
)(df

ميانگينمج؛ورات کري

48/898

8

4/266

() F
/639

3

سطح معنتي داري
))sig
4/444

/236

364

9/939

تتتتت

تتتتت

/652

393

تتتتت

تتتتت

تتتتتت

383
324
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نيروي انتظامي در ايجاد امني

از ديرباز نقش و اهري

و احساس امني

بسياري از مردم بوده و رنروندا کامل تممين کنندهي احساس امني
وظايف دول

مورد توجه
تود را از اهم

و بازوي اجرايي آ يعني نيروي انتظامي متيداننتد هتر دولتتي بتراي

بقاي تود مي بايس

دستگاههاي اجرايي و نظارتي تود به ويژه نيتروي انتظتامي را

که اين امر تطير را بر کنده دارد ،جن
اين پژوهش با رنات

رفع اين نياز آماده سازد.

چند کامل از متغيرهتاي منتم و کديتدي از بتين ديتدگاه

صاحبنظرا به تريين کد هاي منتم و مت ر بتر نقتش نيتروي انتظتامي در ايجتاد
احساس امني

رنروندا پردات  .نتايج زير از منمترين يافتتههتاي ايتن پتژوهش

ميبارد:
براي بررسي رابطه بين سرمايه اجتراکي و نقش و حضور نيروي انتظتامي در ايجتاد
احساس امني

با توجه به پيشينه تحقيق (رباني وهرتي ،بيات ،رباني و افشارکنن) و

تريينهاي نظري از تعامل گرايي ،ديدگاه تفستيري و نظترات روه و اليتور و رنتاآور،
پيش بيني رابطه مثر

و معنادار بين اين دو متغير وجود دار  ،که نتايج اين تحقيق

نيز اين فرضيه را به ا رات رساند .در رابطه بين متغير کرد رد رسانهها و متغير نقش
و حضور نيروي انتظامي در ايجاد احساس امني

بتا توجته بته نظريتات (بنتدورا و

لوما ) و پيشنينه تحقيق (فرجينا) ،پيش بيني آ بود که رسانههاي داتدي و تارجي
هر کدام نقش متفاوتي در اين تصوص ايفا نرايند .نتتايج ايتن پتژوهش نيتز نشتا
ميدهد که رسانه هاي داتدي (تدويزيو  ،راديتو ،مجتتت ،روزنامته و ستاي

هتاي

داتدي) کرد رد نيروي انتظامي را در برتورد با جراپم و  ...در ايجاد احساس امني
مثر

نشا داده اند .اما کرد رد رستانههتاي تارجي(راديوهتاي بيگانته ،متاهواره و

ساي هاي اينترنتي) در اين تصوص منفي بوده و تت

اين رسانهها با نشر اکاذيب

در اترار و  ...ترويج نگراني ،دلنره ،اضطراب و ايجاد ناامني در داتل مرزهاي ايرا
و کم اهري

نشا داد

جراپم و ...بوده اس .

نناد انتظامي کشور و کتارگزارا در تصتوص برتتورد بتا
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تريينهاي نظري رناآور ،کين ،ويدسو و کدينگ و پيشنه تحقيق (رباني و هرتتي،
بيات و ويل و مز گراد) در تصوص متفاوت بود نقش و حضور نيروي انتظتامي
در ايجاد احساس امني

در بين مناطق مختدف رنر ،ما را بته ايتن ستر

رهنرتو

ميکرد که نتايج اين پژوهش نيز هرسو با اين نظرات بارد ،اما بر کدم تفاوت نقتش
و حضور نيروي انتظامي در احساس امني

بر حستب منتاطق مختدتف رتنر منتتج

گرديد .به اين معنا که از ديد رنروندا اصتفناني منتاطق مختدتف رتنر بته ميتزا
ي ساني نقش و حضور نيروي انتظامي را در ايجاد احساس امني
حتي با اين که اين انتظار ميرف

ارزيابي کردهاند و

که در محدههاي فقيرنشتين ايتن نقتش و حضتور

کمرنگتر ارزيابي گردد ،اما راهد ي سا نگري هره رنروندا در مناطق مختدف به
نقش و حضور نيروي انتظامي در ايجاد احساس امني

بوديم.

با توجه به پيشينه تحقيق (نوروزي و آدوميرکو) و نظرات المرروپولتو ،ميستدي و
ديگتترا  ،آدوميرکتتو ،ستتاکو و فرگوستتن ومينتتدل ،پتتيشبينتتي متتيرتتد کتته رابطتته
منفي(مع وس) بين قرباني رد از جترم (واقعتي و غيرواقعتي) و نقتش و حضتور
نيروي انتظامي در ايجاد احساس امني

وجود دارته بارد ،کته در نتتايج بته دست

آمده نيز رابطهاي معنادار و غيرمستقيم اين دو متغير تاييد رد .به کرارتي چه افترادي
که قرتً قرباني جرايري چو (سرق  ،صدمه جاني و )...رده اند ،و چه کساني که از
جرم تجربه غير مستقيم دارند (يعني قرباني جرم نشده اند بد ته از زبتا دوستتا و
اطرافيا تود آ رارنيده اند) اين تجربه را منوط بته کتم کتاري و کتدم کارآمتدي
نيروي انتظامي در کاهش جراپم و کدم احساس امني

ارزيابي نرودهاند.

در تحديل رگرسيو چند متغيري ضريب هررستگي چندگانه با ضتريب تعيتين
 R2=9/886بيانگر آ اس

که در حدود 9/88از واريانس متغيتر نقتش و حضتور

نيروي انتظامي در احساس امني

توسط متغيرهاي مستقل کته بته ترتيتب :کرد ترد

رسانه هاي داتدي ،سرمايه اجتراکي ،کرد ترد رستانههتاي تتارجي ،قربتاني رتد
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مستقيم ،قرباني رد غيرمستقيم ،پايگاه اجتراکي -اقتصادي ،ستن و تحصتيتت در
مدل تجربي تحقيق تريين ميگردد .که در مجروع با توجه به ضريب معنتاداري بته
دس

آمده ،با p ≥ ./92ميتوا نتايج تحقيق را به کل جامعهي آمتاري بتا اطرينتا

قابل قرولي تعريم داد.
پيشنهادها و راهکارها
نتايج تحقيق حاضر مرين اين واقعي

اس

که کوامل اجتراکي بيرراري در تعيتين

نقش و حضور نيروي انتظامي در احساس امني
با اين هره بر اساس نتايج به دس

افراد يز اجترتاع دتيتل هستتند؛

آمده از اين پتژوهش بته ايتن پيشتننادها ارتاره

ميرود:
 .8در تصوص متغير سرمايه اجتراکي؛ تعامل پديس با جامعته و طترح پدتيس
جامعه مدار در سطح جامعه ارتقاي احستاس امنيت
هرين کد

رتنروندا است  .بته

پديس بايد در راستاي وظايف تود به تعامل دوستتانه تتود بتا

مردم توجه بيشتري کند و بتا اراپته سترينارهايي در متورد مقتاوم ستازي و
ايرنسازي منازل ،محده و رنر ،هرگا را از حراي

تود برتوردار ستازد.

سرينارها هرچنين مي تواند افسرا پديس و رنروندا را در متوقعيتي قترار
دهد تا با ي ديگر تعامل دوستانه برقرار نرايند و به پرور

احساس اکتراد

بيشتر بين دو گروه کرز کند .اجراي سرينارها حتي سالي دو بار برنامتهاي
کم هزينه تواهد بود و به چيزي بيشتر از چند ساک

از وق

تعدادي افسر

پديس نياز ندارد و ا ر آ ميتواند به کنوا وسيده کاهش احساس نتاامني و
جناي

و ارتقاي تصور از پديس تدقي رود.

 .5از آنجايي که بيشتر بنگاههاي ترررساني در انحصار دول

ميبارد ،وظيفته

اين رسانه ها نه تننا در امر ترررساني مو ق ،رفاف و معترر اس  ،بد ه بايد
داراي پورش ترري کامل و جامعي بارد که مردم بتراي بته دست

آورد

ديگر جزپيات اترار مربوط ،به حوزههاي ترررساني تارج از کشور ات تا و
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اطرينا پيدا ن نند ،و با اين رو

پايههاي اکتراد بين نظام و کتارگزارا آ

و مردم مستح متر گردد.
 .3مناطق مختدف رنرها ،با توجه به نوع فرهنگ و آداب و رسومي که در
آ حاکم اس  ،باکث تفاوت برنامههاي دول

و ننادهتاي اجرايتي آ
در

اس  .نيروي انتظامي که نيز از اين امتر مستتثني نرتوده متيبايست

مناطق مختدف رنر نيز اين رويه را دنرال نرايد و هر منطقه را با توجه
به نقاط ضعف و قوت آ در پيشبيني جراپم مد نظتر قترار دهتد ،تتا
بتواند وظايف تود را به نحو احسن به اجرا برساند.
 .4کرد رد نيروي انتظامي در تصوص برتتورد بتا جتراپم و بته ترتع آ
نقش رسانهها در زمينه انتشار اين نتوع اترتار در زمينته قربتاني رتد
واقعي و غيرواقعي از جرم منم اس  ،انتظار ميرود که نيروي انتظتامي
با دارتن جدي  ،قاطعي

و کرد رد صحيح و به موقع در برتتورد بتا

تتف ارا (اکم از ترد و کت ) و رسانهها با انجام ترررستاني دقيتق،
به موقع و تالي از اغراش ،زمينههاي احساس ناامني را چه بته صتورت
کيني و چه به صورت ذهنتي کتاهش دهنتد و احستاس امنيت

را در

جامعه به نحو احسن برقرار سازند.
منابع:

 افتخاري،اصغر")1337(.معراي امني

کرومي ،درآمتدي بتر جايگتاه تتازه

پديس در جامعه" ،مجروکه مقاالت کن اري بر جنره هتاي مختدتف امنيت
کرومي و پديس ،تنرا  :دانشگاه کدوم انتظامي.
 بيتتات،بنرام " .)8396(.تريتتين جامعتته رتتناتتي احستتاس امني ت

در بتتين

رنروندا تنراني"  ،پايا نامه دکتتري جامعته رناستي ،دانشتگاه اصتفنا :
دانش ده ادبيات و کدوم انساني ،گروه کدوم اجتراکي.
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 رباني ،رسول و رضتا هرتتي (" .)8399بررستي احستاس نتاامني در ميتا
رنروندا زنجاني"  ،مجده کدري -پژوهشي انجرتن جامعته رناستي ،دروه
ننم.
 رباني ،رسول و جواد افشارکنن ( " .)8393رنرنشيني و امني ؛ تحقيق در
کوامل و ررايط م ر بر امني

رنرها ،مورد؛ رنر جديد بنارستا "  ،مجدته

کدري -پژوهشي دانشگاه اصفنا ،جدد ،86رراره.8
 رضاييا  ،کدي ( .)8369اصول مديري  ،تنرا  :سازما مطالعته و تتدوين
کتب کدوم انساني(سر ).
 سرلز زايي،رريف( " .)1335بحرا امني
بردار

اجتراکي در ايترا "  ،ماهنامته

اول ،سال ،3رراره.22

 سرمد ،زهره و بازرگا و حجازي ( " .)8399رو

هاي تحقيق در کدتوم

رفتاري" تنرا  :انتشارات آگاه.
 کردي ،توحيد (" .)1337مجروکه مقاالت و سخنراني هاي هرايش نيروي
انتظامي"  ،تنرا  :معاون

نيروي انتظامي.

 فرجينتتا ،محرتتد (" .)8392بازتتتاب رستتانه اي جتترم" فصتتدنامه کدرتتي-
پژوهشي رفاه اجتراکي ،سال ،6رراره.55
 فيس  ،جس ،جي و گريگتوري فيست

( .)8396نظريته هتاي رخصتي

ترجره يحيي سيدمحردي ،تنرا :روا .
 قاليرتتاف ،محرتتدباقر (" .)1337تحديتتل سيستتتري امنيتت
راهرردهاي مديري

اجترتتاکي و

آ "  ،مجروکه مقاالت و سخنرانيهاي هرايش امنيت

اجتراکي ،تنرا  :معاون

اجتراکي ناجا ،رراره ،1انتشارات گدنونه.

 کتابي ،محرود و محردگنجي ،يعقوب احردي و رضتا معصتومي (.)1333
"دين ،سترمايه اجترتاکي و توستعه اجترتاکي ،فرهنگتي"  ،مجدته کدرتي-
پژوهشي دانشگاه اصفنا  ،جدد ،14رراره.2
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 کتتتورتز ،نتتتورمن(.)8394آمتتتار در کدتتتوم اجتراکي،ترجرتتته حريتتتب ا...
تيروري،تنرا  :نشر ني ،چاپ چنارم.
 کوپن ،بروس ( .)8365مراني جامعه رناسي ،ترجرتهغتمعرتاس توستدي و
رضا فاضل ،تنرا  :نشرسر .
- کياني،رستتول ( " .)8396رتتايعه و امنيتت

کرتتومي"  ،فصتتدنامه دانتتش

انتظامي،سال هشتم،رراره سوم.
 ماندل ،رابرت (.)8368چنره متغير امني

مدي ،تنرا  :انتشارت پژوهشت ده

مطالعات راهرردي.
 محروبي منش،حسين (" .)8392تامدي کوتاه درباره آسيب هتاي اجترتاکي
به کنوا مسئده امني

کرومي"  ،فصدنامه دانش انتظامي ،سال هشتم ،رراره

سوم.
 مح ي،کدي اصغر (" .)1337مراني تئوريز رابطته پدتيس و مطروکتات در
ايرا "  ،مجروکه مقاالت هرايش امني

اجتراکي.247-213،

- مرکز آمار ايرا ( .)8369نتايج کدي سررراري کرومي نفوس و مست ن-
 ،8392تنرا  :دفتر اطتع رساني و پايگاه اطتکات آماري.
 مرکز اف ارسنجي دانشجويا ايرا ( .)8395بررسي ميزا احساس امنيت
رنروندا  ،به سفار

معاون

اجتراکي ناجا.

 ميرکرب ،منراد (" .)1349نتيم نگتاهي بته مفنتوم امنيت "  ،مجدته کدتوم
سياسي ،سال سوم ،رراره ننم.
 ميدر ،دلررت .چارلز(.)8399راهنراي سنجش و تحقيقات اجتراکي ،ترجرته
هورنگ نايري ،تنرا  :نشر ني.
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