بررسی رابطه اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی پلیس و احساس امنیت در شهرستان قشم
تاریخ پذیرش99/11/11:

تاریخ دریافت 99/9/6 :
چکیده:

هدف پژوهش بررسی رابطه اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی پلیس و احساس امنیت در شهرستان قشم می باشد؛ پس
از بررسی پیشینه تحقیق و نظریههای مرتبط متغیرهای مستقل و متغیر وابسته مدل نظری مناسب انتخاب گردید .روش
پژوهش حاضر به صورت پیمایش از نوع همبستگی است كه از نظر معیار كاربرد یك بررسی كاربردی میباشد .كه با
استفاده از ابزار پرسشنامه( محقق ساخته) به انجام رسیده است .جامعه آماری این پژوهش كلیه شهروندان باالی  81سال
ساكن در شهرستان قشم  ،تعداد نمونه بر اساس فرمول اندازهگیری كوكران به حجم  082نفر تعیین ،و از روش نمونه
گیری تصادفی نمونهها انتخاب شده ،و براساس آن اطالعات جمعآوری گردیده شد .و پس از استخراج و پردازش داده-
های جمعآوری شده و تهیه شاخصهای آماری متغیرهای مستقل و وابسته ،برای تجزیه وتحلیل یافتهها مورد نظر از
آزمونهای؛  Tبا دو نمونه مستقل ،فریدمن ،ضریب هبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است.یافته
های آماری نشان میدهد؛ با توجه به مقادیر به دست آمده حاكی از آن است كه هرچه شاخصهای «امنیت اخالقی ،امنیت
جانی ،امنیت تفرجگاه ها ،برخورد با معتادان ،امنیت حریم خصوصی» در جامعه بهبود پیدا كند ،احساس امنیت
شهروندان قشم نیز افزایش پیدا میكند.همچنین متغیر مستقل «امنیت تفرجگاه ها» بر متغیر احساس امنیت شهروندان قشم
موثر است .در نتیجه استمرار طرح می تواند موجبات افزایش امنیت عمومی را در جامعه فراهم بنماید ،بنا براین پیشنهاد
می گردد طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف كنترل و پیشگیری از بروز ناهنجاریها و از سوی دیگر تامین امنیت و
ارتقای میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان توسط متولیان ا مر به طور منظم به مورد اجرا در آید.

واژههای كلیدی :طرح ارتقاءامنیت اجتماعی ،پلیس ،احساس امنیت اجتماعی.
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بیان مسئله :
8

امنیت اجتماعی افراد یك جامعه از مباحث اساسی ،در حیطه علوم اجتماعی ،علوم سیاسی و حقوق است كه توجه
بسیاری از نهادهای بین المللی ،از جمله سازمان دفاع از حقوق بشر را به خود معطوف ساخته است .از دیدگاه حقوق بشر،
امنیت اطمینان خاطری است كه به موجب آن افراد میتوانند در جامعه بدون هیچ گونه مزاحمتی به زندگی خود ادامه
دهند و نیز حکومت به اجرای قدرت سیاسی طبق اراده ملی بپردازد و مانعی بر سر راه نداشته باشد (برژینسکی:8631 ،
 )80در تعریف لغوی ،امنیت عبارت از محافظت در مقابل خطر ،احساس ایمنی و رهایی از تردید است (بوزان:8631 ،
 ،)20در فرهنگ معین امنیت به معنای در امان بودن (معین ،)620 :8636 ،در فرهنگ عمید ایمنی (عمید ،)066 :8631 ،در
معنای عینی فقدان تهدید نسبت به ارزشهای كسب شده و در معنای ذهنی فقدان هراس از اینکه ارزشهای مزبور مورد
حمله قرار گیرد.
بوزان 0امنیت را مفهومی توسعه نیافته میداند كه دچار طاعون ابهام است ،مك دونالد 6كوشید ابهام مفهوم امنیت را رفع
كند ،ولی در نهایت با شکست و ناكامی روبرو شد و اعالم كرد كه امنیت مفهومی نارسا است ،ولفر 4امنیت را به مثابه نماد
مبهم تلقی می كند .بوزان بر این باور است كه امنیت در مفهوم جامع آن ،به طور معقول از دایره دستیابی كامالً خارج
است ،چرا كه هر یك از افراد جامعه اعم از غنی و فقیر به طور نسبی در معرض تهدیدات مختلفی از جمله تهدیدات
طبیعی (مانند زلزله ،قحطی ،سیل) ،تهدیدات فیزیکی (درد ،صدمه ،مرگ) ،تهدیدات اقتصادی (سرقت یا تخریب اموال،
عدم اشتغال) ،تهدیدات حقوقی (زندانی شدن ،فقدان آزادی بیان) ،تهدیدات موقعیتی (از دست دادن شغل ،تنزّل رتبه)،
تهدیدات اجتماعی (نبود اعتماد ،فقدان تعهد ،ترس از دست دادن آبرو و ارزشهای اخالقی) ،و تهدیدات فرهنگی (عدم
دسترسی به دانش و معرفت ،تضعیف الگوهای فکری و رفتاری) قرار میگیرند.در مجموع میتوان مفهوم امنیت را به
مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد ،به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی و
مصون بودن از تهدید و خطر مرگ ،بیماری ،فقر و حوادث غیر مترقبه و در كل هر عاملی كه آرامش انسان را از بین ببرد؛
تعریف نمود .احساس امنیت نیز همانند خود امنیت یکی از نیازهای اساسی تلقی میگردد .همان گونه كه مازلو اشاره می
كند نیاز به امنیت در رتبه دوم نیازهای ضروری قرار دارد .بنابراین اگر این نیاز در سطوح مختلف بنا به عللی پاسخ مثبت
دریافت نکند ،فرد را دچار تنش و اضطراب می كند  .عالیترین هدف هر جامعه پیشرو متکی بر ارزشهای اخالقی،
شناخت انسان و فراهم كردن بهترین شرایط تجلی حرمت ،نبوغ ،خالقیت ،اعتماد معنوی ،تأمین رشد هر چه بیشتر
اخالقی و سعادت اجتماعی آن جامعه متعالی است .وضع قوانین اجتماعی در تمامی مسائل اجتماعی موجب رشد و
بالندگی آن جامعه میگردد .رشد و بالندگی جامعه نیز به نوبه خود باعث ایجاد امنیت روانی و اجتماعی خواهد شد.در این
میان تدوین قوانین كیفری منسجم و پایدار در تأمین امنیت اجتماعی و روانی جامعه و همچنین كنترل نرخ بزهکاری و
پیشگیری از آن و ناهنجاریهای اجتماعی از اهمیت باالیی برخوردار است و جمهوری اسالمی ایران به عنوان مظهر
حاكمیت قوانین و احکام حقوقی اسالمی همواره مورد توجه مسلمانان و دوست داران انقالب شکوهمند اسالمی ایران
میباشد؛ لذا برخورداری از فضایی سالم ،معنوی و عاری از فساد و خشونت و هرگونه بزهکاری ،شایسته این نظام میباشد.
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان ضابط عام دستگاه قضائی كه متولی برقراری نظم و امنیت در جامعه
میباشد ،نقش محوری در اجرای این مهم داشته و از اینرو مسئولیت اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی را بر عهده دارد.
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طرح ارتقاء امنیت اجتماعی مجموعههای از تدابیر و برنامههای پیشگیرانه است كه شامل مقابله با برخی از مصادیق
مجرمانه از قبیل:مظاهر علنی مفاسد اخالقی ،قاچاق ،استعمال ،تجارت و توزیع مواد مخدر ،به ویژه به صورت شبکه و
باندی ،پدیده بدحجابی ،ایجاد رعب و وحشت و سلب آسایش عمومی كه به رذالت و اوباشگیری شهرت یافته ،فساد
مجازی و انحرافات اخالقی كه از طریق پایگاههای اینترنتی صورت میپذیرد و  ...می باشد .اصالح ناهنجاری های فردی
و جمعی و پاالیش محیط اجتماعی از انواع آلودگیها نظیر مواد روانگردان ،مسکرات ،سالح و وسایل مجرمانه،
محصوالت ضد فرهنگی (تصاویر ،فیلم ،لوح فشرده)از موارد شایع موضوع طرح میباشند قبل از اجرای طرح شواهد
پیمایشی زیادی وجود داشت كه آشکار میساخت وضعیت موجود ،از حیث رواجنمایان كنشهای هنجارشکنانه ،افزایش
جسارت افراد و گروههای قانونشکن و كجرو و گسترش روزافزون آسیبهای متعدد اجتماعی ،از شرایط نا مناسب
برخوردار است و سیری شتابان یافته و از سوی دیگر احساس امنیت اجتماعی و اخالقی مردم جامعه در حال فروكاسته
شدن است .براساس نتایج نظرسنجی های انجام شده از سوی مركز افکار سنجی ناجا موسسه امین مردم در خصوص
«بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان اسـتـان هرمزگان» اسفند ماه سال  8612حاكی از این است  .در
استان هرمزگان میانگین احساس امنیت شهروندان در استان هرمزگان  42/0از  822نمره است كه نسبت به سال  11به
مقدار  01/3نمره كاهش یافته است و از این نظر در رتبه سی و دوم كشوری قرار دارد .میانگین میزان احساس امنیت در
كشور  22/2از  822نمره است .چنانکه نتایج اولویت های جرایم در شهرستان قشم در سال  10-16نشان از تغییرات
درنوع و روند جرائم به شرح ذیل می باشد :بدحجابی ،قاچاق سوخت ،اعتیاد سنتی ،سرقت موتورسیکلت ،شرب خمر
می باشد .ولیکن در برخی موارد مانند برخورد با مقوله بد پوششی اظهار نظرهای مثبت و منفی مردم و مسئولین نگرش
استمرار طرح انواع روشهای برخورد و متولیان و مرجع اقدام كننده را به گونه دیگری مطرح ساخته است.به همین سبب،
نیروی انتظامی بر اساس وظیفه واگذار سوی مراجع امر چاره را در طراحی ،اجراء و استمرار طرح پرشمول و فراگیرطرح
ارتقای امنیت اجتماعی یافت .چنانکه پژوهشها ،مطالعات و بررسیهای صورت گرفته نیز موید اجرای طرحهای ضربتی
توسط ناجا می باشد  .نیروی انتظامی از آغاز سال  8613مبادرت به اجراى طرح ارتقای اجتماعى -انتظامى به منظور
ارتقاء امنیت اجتماعى نموده و در راستای آن اهدافی از جمله افزایش احساس امنیت شهروندان ،كاهش دامنه شیوع
كجروى ها و آسیب هاى اجتماعى ،افزایش رضایت شهروندان از ناجا ،كاهش (پتانسیل) وقوع كنش هاى اعتراض آمیز،
افزایش شأن ،منزلت و اقتدار نیروى انتظامى ،پاك سازى سیماى پایتخت كشور اسالمى ازكجروى ها و نابهنجارى ها،
افزایش روحیة نشاط و شادابى ،انجام مأموریت ذاتى خود و فراهم نمودن زمینة رشد و بالندگى و پیشرفت فردى و جمعى
را دنبال نموده است .در پی انجام اقدامات اجرایی در طی این سالها و هر سال بازنگری ،اصالح و بهبود فرآیند اجراء و به
سامان رساندن مراحل مختلف اجرای طرح و اخذ نظرات افکار عمومی به ویژه دیدگاه نخبگانی در این امر درطی این
سالها بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی ،رسانه های ارتباط جمعی و  ...اقدام به موضع گیری های مختلف بر له یا
علیه این مقاله در بیان ابهامات دیدگاهی و روشی از سوی نیروی انتظامی نموده و از زوایای مختلف به نقد و بررسی آن
پرداختند كه قابل تامل و بررسی می باشد.
ضرورت و اهمیت تحقیق:
امنیت ،مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است .امنیت در مورد افراد به این معناست كه مردم هراس و
بیمی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع خود نداشته به هیچ وجه حقوق ایشان به مخاطره نیفتند و هیچ عاملی حقوق
مشروع آن ها را تهدید نکند .مخاطره شامل هر نوع عوامل احتمالی است كه منجر به نقض حقوق مشروع افراد میشود.
در واقع امنیت عبارت است از« :جلوگیری از نقض و تعرض بالفعل» .گاهی اوقات نیز امنیت در برابر احساس وحشت و
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خوف و خطر مطرح میشود .قرآن كریم نیز امنیت را از ویژگی علی مؤمنان بر میشمارد .2همچنان كه شهری كه در آن
امنیت باشد ،از مثل الگوهای قرآنی است3وتوجه به امنیت كه در آن اعضای جامعه بشری ،حریم خود را از هر گونه
تعرض و تهدیدی مصون بدانند ،خواسته دیر پای بشر است .در جامعه پیچیده كنونی هر روز امکان مخدوش شدن حریم
امنیت اشخاص به وسیله عوامل مختلف اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی وجود دارد .به طور روزمره حریم امنیت روانی و
اجتماعی انسان در معرض آسیب قرار می گیرد .از این رو ،تحقیق در خصوص احساس امنیت در جامعه ،انواع امنیت و
عوامل مؤثر بر میزان احساس امنیت ،ضروری مینماید .از ابتدای انجام طرح با ابالغ مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی
وتهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی طرح مذكور تمام اقدامات اجرایی معطوف به پیمایش نظرات ،مواضع ،نگرش های
مردم و انجام پژوهش ها و برآوردهای اجتماعی بوده است .اگرچه اظهارنظر قطعی و كارشناسی نیازمند پژوهش ها و
مطالعات بیشتر می باشد اما با توجه به برخورد ش دید با اراذل و اوباش ،توزیع كنندگان مشروبات الکلی ،معتادین و  ...كه
در مواردی با مظاهر فساد و بدپوششی مرتبط هستند و متالشی شدن برخی شبکه ها و باندهای مختلف در سطح كشور از
دامنه فعالیت عناصر مخل امنیت جامعه تا حدودی كاسته شده و در نتیجه فضای عمومی جامعه به سمت امنیت نسبی
حركت كرده است و رضایتمندی مردم نیزدر خصوص اقدامات ناجا درمواجهه با جرائم و آسیبها موید موضوع می
باشد. .علیهذا با وجود نارسائیها و مشکالت مختلف در اجرای طرح امنیت اجتماعی ،نتایج به دست آمده ازپژوهش ها و
مطالعات نشان می دهد اجرای طرح امنیت اجتماعی با آثار و پیامدهای مثبت نیز به شرح ذیل همراه بوده است :
 .8بهبود نسبی وضعیت جرایم .
 .0مقاومت بسیار محدود در مقابل اجرای طرح به واسطه تأثیر اقدامات بسترساز.
 .6عادی جلوه گر شدن فرآیند اقدامات ناجا و افول احساس وضعیت پلیسی در جامعه.
 .4القاء این نکته كه نظام اگر بخواهد می تواند هنجارها و رفتارها را در سطح جامعه هر چند به صورت نسبی كنترل
نماید.
 .2اعتراف تدریجی افکار عمومی به ویژه كسانی كه ذهنیت منفی قطبی داشتند به موفقیت آمیز بودن طرح.
 .3محدود بودن برخوردهای انتظامی نسبت به برخوردهای ارشادی و ارجاع به مراكز قضایی.
 .3قبول تدریجی سازمان های فرهنگی و دولتی برتوانائی نظام در بهبود شرایط فرهنگی و اجتماعی.
لذا؛ پلیس با توجه به نقش محوری خود در تامین نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی به عنوان بازوی قوه قضائیه در
جامعه در برخورد با جرایم ،معضالت و پدیده های اجتماعی (به علل گوناگون) در جامعه با در نظر داشتن كژ كاركردی
سازمان های مسئول ناگزیر است ضمن طرح ریزی انتظامی-اجتماعی به گونه ای مداوم موثر وكارآمد به پیشگیری كنترل
و كاهش جرائم آسیبها پدیده ها و مظاهر غیر اخالقی دراجتماع بپردازد.این مقاله مى كوشد نتایج اجرای این طرح را از
منظر مردم كه آیا اجرای طرح طرح ارتقاء امنیت اجتماعی پلیس موجب افزایش ا احساس امنیت اجتماعی شده است ؟
همچنین مقام معظم« پلیس مظهر اقتدار و مأمن دل های خائف و محل رجوع عامه مردم است با عنایت به بیانات فوق به
نظر مى رسد برآورد میزان رضایت مندی و در نتیجه میزان احساس امنیت اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر است .از سوی
دیگر برای هر سازمانی از جمله پلیس بازخوردگیری اجرای طرح ها و برنامه ها به منظور رفع نواقص احتمالی و تقویت
نقاط قوت در طرح هاى آتی دارای اهمیت زیادی است .لذا علی رغم این ضرورت ها و در پی اجرای طرح ارتقاء امنیت
اجتماعی ،بررسی ها نشان داده است كه برآوردی در این زمینه در محدوده شهرستان قشم صورت نگرفته ،لذا انجام این
1

سوره قلم أیه9
(نحل ،آیه ( )111گروسي و دیگران-)19:6:91،
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تحقیق در محدوده شهرستان قشم قابل مالحظه است ضروری به نظر مى رسد به زبانی دیگر یافته هاى این تحقیق مى
تواند مسئولین كشور ،نیروی انتظامی و سایر نهادهای ذیربط را از اثرات اجرای طرح آگاه سازد .با رشد و توسعه جامعه
ارگانیکی كه منجر به وقوع پیوستن انواع مختلفی از جرائم از جمله معضالت اجتماعی ،مواد مخدر و روانگردان ،شرارت،
سلب امنیت ،انحرافات اخالقی و  ، ...با یك رویکرد اجتماعی،به نظر می رسد مطالعه و بررسی عمیق و موشکافانه در
موضوع امنیت اجتماعی و همچنین شناخت میزان احساس امنیت ضروری میباشد.
چارچوب نظری
نظریه نظارت اجتماعی :نظارت اجتماعی 3به ابزارها و روشهایی گفته می شود كه برای وادار كردن فرد به انطباق او با
انتظارات گروه معین یا كل جامعه به كار می رود(توسلی .)813 : 8630 ،دیدگاه نظارت اجتماعی 1بر این باور است كه
افراد اصوال دارای قابلیت بهنجار بودن و یا نابهنجار بودن هستند .نکته اصلی این است كه جامعه چه رفتاری باید به لحاظ
سیستمی و در سطح وسیع داشته باشد .رفتار بهنجار یا نابهنجار تنها در درون جامعه یا محیط های مختلف آن دارای معنی
است و هر جامعه ای سعی می كند كه هنجارهای خود را بر فرد تحمیل كند .موضوع مورد نظر این نظریه این است كه
چه عواملی در محیط های خاص اجتماعی باعث محدود شدن رفتار می گردد .یا به عبارت دیگر؛ به جای اینکه بپرسیم
چرا كجرفتاری واقع شده باید سوال كنیم كه چرا همه مردم هنجارشکنی نمی كنند .از جمله متفکرین مهمی كه در این
زمینه صاحبنظر هستند می توان از هیرشی  ،1ت  .ر كلس ، 82و .نای .اف ، 88توبی  .ج 80و دیگران اشاره نمود .هیرشی كه
مهمترین پایه گذار این نظریه است موضوع پیوند اجتماعی را مطرح می سازد .او بر این اعتقاد است كه كجرفتاری زمانی
واقع می شود كه پیوند میان فرد و جامعه یا محیط های اجتماعی ضعیف باشد یا گسسته شود(سیرز.)43-22 : 8111 ،
هیرشی معنقد است كه چهار عنصر اصلی باعث پیوند فرد و جامعه می شوند:
 .8وابستگی .0 ، 86تعهد .6، 84درگیری .4 82اعتقاد.83
نای معتقد است كه خانواده [ و جامعه ] دارای تاثیرات زیر است:
 .8نظارت درونی  .0 ،نظارت غیر مستقیم  .6،نظارت مستقیم .4ارضای نیازها.
در كل این نظریه به این فکر می ند كه رفتارهای بهنجار یا نابهنجار طبق روند خاصی اتفاق می افتند  ،كه از آن با نام
میزان متفاوت تشویق 83بحث می كنند.
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نظریه محرومیت نسبی :81مدت زمان زیادی تفکر غالب این بود كه تفاوت شکاف درآمدی بین فقیر و غنی باعث ایجاد
فشار ودر نتیجة بزهکاری میگردد .وقتی تبعیض و تفاوت بین دارا و ندار زیاد باشد  ،حسادت بوجود میآید كه كجروی
را سبب میشود .بر طبق رویکرد محرومیت نسبی ،حس جمعی بی عدالتی اجتماعی مستقیماً به نابرابری در آمد مربوط
است كه در اجتماعات یا ملت هایی بوجود می آید .كه زندگی دار وندار به یکدیگر وابسته است .مفهوم محرومیت نسبی
به وسیله جامعه شناسانی چون پیتر بالو و جودیت بالو مطرح شده است كه مفاهیمی از تئوری آنومی را با یافته هایشان
در مدل بی سازمانی اجتماعی تركیب كردند (.سی گل.) 024:0228،نظریه پردازان این تئوری معتقدند كه مردم دست به
مقایسه بین خود و امکانات طبقه باالتر میزنند و از این نظر محرومیت نسبی برای همه بوجود می آید و دست زدن به
اعمال غیر قانونی برای رسیدن به سطح باالتر به وجود می آید .نظریه محرومیت نسبی معتقد است افرادی كه در مناطق
حاشیه ای شهر زندگی میكنند و راهی برای ارضای نیازهای بنیادی خود نمییابند  ،دست به جرایمی مانند دزدی و
تجاوز میزنند .البته محرومیت نسبی محدود به طبقات پایین نیست و افراد ثروتمند هم زمانی كه در رسیدن به اهداف و
آرزوهای خود ناكام می مانند ،خصوصاً زمانی كه دستاوردهای خودشان را با دستاوردهای موفقیت آمیز قشر باالتر از خود
مقایسه میكنند ،احساس محرومیت و ناكامی میكنند و احتمال دارد از وسایل غیر قانونی برای دستیابی به هدفهای مورد
نظرشان استفاده كنند.

نظریه یادگیری اجتماعی :نظریه یادگیری اجتماعی بر تاثیرات متقابل بین رفتار و محیط تاكید دارد .و بر الگوهایی از رفتار
متمركز میشود .كه فرد آنها را برای كنار آمدن با محیط در خود پرورش میدهد .الگوهایی كه از راه تجربه مستقیم ،پاسخ
های محیط به فرد یا مشاهدة پاسخ های دیگران كسب میشود.آلبرت باندورا ،از حامیان اصلی نظریه یادگیری اجتماعی
توجه خود را به جنبه ای خاص معطوف ساخته و مدعی شده است كه :غالب رفتارهای انسان از طریق مشاهده و در
خالل فرایند الگوسازی فراگرفته میشوند .بدین گونه او فراگیری از طریق الگوسازی را كارامدتر از یادگیری از طریق
تقویت افتراقی قلمداد میكند .استدالل او این است كه رفتارهای پیشرفته ای مانند سخن گفتن و همچنین رفتارهای
زنجیره ای و پیچیده ای مانند راندن یك خودرو ،بی تردید به الگو نیاز دارند .او در همان حال خاطر نشان می كند كه؛
پیچیدگی رفتارهایی مانند ارتکاب كجروی و بزه ،كمتر از این نوع رفتارها نیست .او همچنین در تبیین یادگیری مشاهده
ای به كاركرد متغیرهای زیر توجه می كند:
 8ـ توجه به ویژگی های اساسی رفتاری كه به عنوان الگو برگزیده شده است.
 0ـ نگهداشت این ویژگی ها در حافظه تا راهنمای اعمال بعدی شود.
 6ـ انجام دوباره رفتارهای مشاهده شده.
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 4ـ تقویت رفتارهایی كه به انجام آنها مبادرت شده است؛ متغیری كه به نظر او تعیین كننده امکان انجام گرفتن یا نگرفتن
دوباره آن رفتارهاست.
نظریه یادگیری اجتماعی از جوانب متفاوت به گونه های متعددی به تحریك های محیطی كه در این دیدگاه مشوق نام
گرفتهاند ،اشاره كرده است و مدعی است كه این مشوقها میتواند در افزایش رفتارهای ضد اجتماعی مؤثر باشد .در این
نظریه همچنین یادآوری می شود كه تأثیر این مشوق ها هنگامی معنادار خواهد بود كه محیط نوعی زمینه تقویت را برای
ارتکاب رفتارهای ضداجتماعی فراهم ساخته باشد به عنوان مثال افراد گاه واكنشهایی پرخاشگرانه در برابر فرامین توهمی
یا حسادتها و بدگمانیهای واهی نشان میدهند .مبتالیان به عالیم توهم زدگی به عزلت گزینی از اجتماع هم متمایلند و
این وضعیت گاه به كاهش آن دسته آثار اصالحی منجر می شود كه یك محیط واقعی می تواند بر افراد داشته باشد
( .)Siegel, 0228: 001بنابراین؛ با توجه به نظریه یادگیری میتوان نتیجه گرفت:

نظریههای تضاد  :81نظریه های اجتماعی كه با رویکرد تضاد به مسئله انحرافات پرداخته اند عموماً جرم و انحراف را
برآمده از نظام های تولید ،روابط مالکیت ،تضاد طبقاتی و بطور كلی ساخت اقتصادی ـ اجتماعی میدانند .نظریه پردازان
تضادی به ارتباط بین انحرافات با قدرت و سلطه طبقاتی  ،توزیع نابرابر قدرت و ثروت ،دولت و نظام كیفری وابسته به
طبقه حاكم و بنگاههای اقتصادی و سرمایه داری می پردازند .اساس و شالوده تمامی نظریههای تضاد اجتماعی در حوزه
مطالعه انحرافات نیز اندیشههای ماركسیستی است كه با تکیه بر نقش دولت در تولید جرم  ،رفتارهای كجروانه را یا
عکس العملی در برابر توزیع نابرابر قدرت و ثروت در جامعه و یا نوعی كاركرد تضادهای موجود در درون جامعه
میداند (.سلیمی و داوری )421 :8612،جرم شناسی تضاد اظهار می دارد گرایشی كلی به وجود رابطه معکوس بین قدرت
و نرخها ی رسمی جرم وجود دارد  .هر چه یك فرد یا گروه قدرت بیشتری داشته باشد  ،نرخ رسمی جرم آن پایین تر
است  ،در حالی كه قدرت كم تر یك فرد یا گروه  ،نرخهای رسمی جرم باالتری را به دنبال خواهد داشت(.ولد: 8612،
 .) 620بونگر از جمله نظریه پردازان ماركسیستی است كه به مسئله جرم و بزهکاری پرداخته است .وی تأكید زیادی
براین دارد كه چگونه فکر بزهکاری در انسان ایجاد میشود و در همین راستا معتقد است كه جوامع سرمایه داری با
گرایش های فرد گرایانه ،خود پرستی را در زندگی اجتماعی گسترش می دهند .مفهوم خود پرستی مبنای تحلیل بونگر از
بزهکاری را تشکیل میدهد .بونگر استدالل مینماید كه نظام اقتصادی سرمایهداری مردم را تشویق میكند تا حریص
باشند ،به رفاه هم نوعان خویش توجه نکنند و منافع خویش را دنبال نمایند .جرم در طبقه های فرودست متمركز است
زیرا نظام عدالت كیفری حرص نیازمندان را جرم میانگارد در حالی كه برای ثروتمندان فرصتهای قانونی را مجاز
میدارد تا تمایالت خودخواهانه شان را ادامه دهند(.همان.) 621 :
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تمایل به گرایش فردگرایانه
نظریه بیسازمانی اجتماعی :تئوری بیسازمانی اجتماعی در اواسط دهه  8112به عنوان یکی از دیدگاههای نظری عمده در
مطالعه جرم مجدداً نمایان گردید ( .)Markowitz et al, 0228: 016شاو و مككی ( ،)8140فرض كردهاند كه مناطق
شهری متراكم و بزرگ باعث ایجاد روابط انسانی سطحی میشوند كه به ترتیب ،تضاد بین فردی را افزایش داده و كنترل و
نظارت رسمی را ضروری مینماید .این نتایج بیسازمانی اجتماعی ،با فقر و تحرك گزینشی جمعیت در اطراف شهرها
همراه گردیده و منجر به ضعف كنترل اجتماعی میشود كه افزایش خردهفرهنگهای كجرو و به تبع آن افزایش میزان
خشونت را به دنبال دارد ( .)Galea et al, 0220: 8634نظریه بیسازمانی اجتماعی ،اخیراً بر روی شکل مستقیم كنترل
غیر رسمی یا ثمربخشی جمعی 02متمركز شده است .یعنی توانایی مداخله مؤثر در مسائل محله و نظارت ساكنین برای
حفظ نظم عمومی .این تئوری فرض نموده است چنانچه این مکانیسمهای مکمل ضعیف گردند ،محالت توانایی خود را
نسبت به كنترل جرم از دست خواهند داد .شدت همبستگی محله و ثمربخشی جمعی به ترتیب برای نمایان ساختن دامنه
وسیعی از شرایط سطح كالن از قبیل؛ فقر ،شهرنشینی ،صنعتی شدن ،صنعتیزدایی ،دگرگونی جمعیت و ناهمگونی قومی /
نژادی در نظر گرفته شده است .در صورتی كه آنها افزایش یابند ،شدت همبستگی و كنترل غیر رسمی كاهش مییابد
(نگاه كنید به شکل :مدل بیسازمانی اجتماعی)
دگرگونی جمعیت
بینظمی جرم

همبستگی محله

پایگاه اقتصادی اجتماعی

شهرنشینی /صنعتی شدن

ناهمگونی جمعیت
Source: Markowitz et al, 0228: 014.
استدالل اساسی تئوری بیسازمانی اجتماعی كالسیك این است كه جرم نتیجه كاهش كنترلهای اجتماعی غیر رسمی
میباشد .زمانی كه اجتماعات نابسامان میشوند ،همسایهها نسبت به نظارت و بازبینی خاطیان بالقوه بیمیل میشوند و
پیامد این بیمیلی و عدم مسئولیت نسبت به رفتار دیگران افزایش رفتارهای كجرو خواهد بود.به نظر میرسد این فرضیه
منطقی باشد كه هر دو عنصر اصلی سرمایه اجتماعی  -تعهد مدنی و اعتماد -با سازمان اجتماعی قوی همبستگی دارد.
مشاركت در فعالیتهای مدنی بایستی پیوندهای بین شخصی را ترویج نماید كه میتواند به عنوان پایههایی برای كنترل
غیر رسمی به خدمت گرفته شود .به عالوه ،درگیری در فعالیتهایی كه صراحتاً به خاطر حفاظت جرم مورد هدف قرار
گرفتهاند از قبیل ،تحت نظر گرفتن رفتار همسایهها ،خودش یك شکلی از تعهد مدنی میباشد .بنابراین ،سطوح باالی
تعهد مدنی بایستی سازمان اجتماعی را تقویت كرده و كنترل اجتماعی غیر رسمی را ترویج نماید ،بدین طریق باعث
سطوح پائین جرم و خشونت میشود( .)Rosenfeld et al, 0228: 013بر طبق تئوری بیسازمانی اجتماعی ،سرمایه
اجتماعی پایه و اساس كنترل اجتماعی است ،به خاطر اینکه آن نیروی جمعی بیرونی را برای تحمیل نظم به وجود
میآورد .آن چیزی است كه گروهها را نسبت به تحمیل هنجارها و در نتیجه نسبت به افزایش سطوح كنترل غیر
رسمیشان توانا می سازد .بنابراین ،اجتماعات سازمان نیافته تا حدودی از جرم و شرایط منفی دیگر رنج میبرند به خاطر
اینکه ،آنها قادر به انباشت سرمایه اجتماعی الزم نیستند (.)Rose and Clear, 8111: 1

- Collective efficacy.

:

10

نظریه آنومی :08همانطور كه گفته شد؛ چنانچه جامعه پذیری ناقص و ضعیفی در جامعه باشیم .موجب نوعی بیهنجاری
در جامعه میشود ،كه میتواند امنیت اجتماعی و به تبع آن امنیت داخلی را تحت تاثیر قرار دهد .مفاهیم آغازین الگوی
بیهنجاری در تبیین كجروی را عمدتاً میتوان در آراء و نظریات دوركیم در باب نیاز به محافظت از پیوندهای اخالقی
بین اشخاص در جامعه دید .ایده اصلی دوركیم در این زمینه آن بود كه زندگی بدون وجود الزامهای اخالقی یا ضرورت-
های اجتماعی ،تحملناپذیر میشود .و در نهایت نیز به شکلگیری پدیده آنومی ،یعنی نوعی احساس بیهنجاری
میانجامد كه اغلب مقدمهای برای دست یازیدن افراد به خودكشی و كجروی است .بدین گونه میتوان دریافت كه
دوركیم مفهوم آنومی را با اشاره به این نکته ابداع كرده است كه در جوامع امروزی ،خواه در سطح جامعه و خواه در
سطح برخی گروههای تشکیلدهنده آن ،معیارها و هنجارهای سنتی ،وضعیتی در حال تضعیف دارد ،بیآنکه هنجارهای
جدید جایگزین آن گردد .بر همین اساس در نگاه او ،بیهنجاری در شرایطی پدید میآید كه در حوزههای معینی از
زندگی اجتماعی ،معیارهایی روشن برای راهنمایی رفتار وجود نداشته باشد .علت آشکار تحقق آنومی نیز به نظر دوركیم،
تحوالت شتابزده اقتصادی است؛ و این نیز بدان سبب كه این تحوالت ،نوعی بحران را در نظام ارزشی و هنجاری جامعه
به دنبال میآورد .در این شرایط ،پیامدهای تحقق این تحوالت شتابزده ،عناصری مانند « ثروتهای ناگهانی» را در مقابل
آن قرار میدهد ،عناصری كه وجود فقر را « تحملناپذیر» میكند .پس هنگامی كه در كنار این فقر غیر قابل تحمل،
عناصری مانند « آرزوهای بلندپروازانه» به « تصویر» یا « قول» در میآید ،ساختار پایدار نیازهای افراد در هم میریزد؛ و
شکلگیری « آرزوهای بیحد» كه محصول این وضعیت و آغاز آنومی است توان كنترل این ساختار را از « نظام هنجاری
سنتی» میگیرد؛ در همین اوضاع و احوال ،نیازها هم ارضاء نمیشود .اینجا است كه ابزارهای مشروع و نامشروع برای
خالصی از آن « وضعیت تحملناپذیر» به كار گرفته میشود.
در میان عناصر تشکیل دهنده ساخت اجتماعی مرتون دو عنصر را از لحاظ كژرفتاری مهمتر میشمارد .یك عنصر از
ساخت اجتماعی هدفها یا مقاصدی است كه فرهنگ جامعه تعیین میكند و به صورت آرمانهای اجتماعی در میآید،
احساس مردم نسبت به آنها و میزانی كه برای هدفها ارزش قایل میشوند یکسان نیست ،برخی از این اهداف زندگی به
سائقهای اولیه وجود انسان بر میگردد ،اما توسط آنها تعیین نمیشود .عنصر دیگر ساخت اجتماعی راههایی است كه
جامعه برای رسیدن به هدفها و آرمانهای فرهنگی توصیه میكند ،هر گروه اجتماعی هدفهایش را با راههای مجاز و
نهادی شده منطبق میسازد .از نظر مرتون هنگامی كه بین راهها و هدفها هماهنگی و وحدت نباشد ،ساخت اجتماعی
آنومیزا میشود .رفتار آدمها از فشار هنجارهای اجتماعی آزاد میشود ،بنابراین رفتار دیگران قابل پیش بینی نیست.
بینظمی اجتماعی و بیهنجاری پدید میآید(سخاوت.)28 :8618 ،
نظریه فرصت ارتکاب به جرم :بنابر نظریه كلووارد و اهلین ،موقعیت فرد در ساخت اجتماعی ،دو نوع فرصت را برای
یادگیری نقش و كسب حمایت گروه در اختیار افراد قرار می دهد یك فرصت از لحاظ دسترسی به راه های مجاز و
فرصت دیگر از لحاظ دسترسی به راه های غیرمجاز .نوع بزهکاری و میزان دسترسی افراد به راههای غیرمجاز را ساخت
اجتماعی تعیین میكند .نوع جرم ارتباط با راهحلهایی دارد كه در دسترس آنهاست(سخاوت .)38: 8634،بر اساس
نظریات كلووارد و اهلین ،جوانان تصمیمی آشکار برای بزهکار شدن نمی گیرند ،بلکه آنها به قصد پاسخ به فرصت ها
است .آنها با ارتکاب اعمال بزهکارانه ،در جستجوی درك موقعیت خودشان در تضاد با اشکال گوناگون اقتدار می
یابند(احمدی.)10: 8633 ،بر طبق این نظریه ،امکان اجرای همه نقش های بزهکارانه به آسانی برای همه فراهم نیست .تنها
در مناطقی كه جرم وجنایت ریشه دوانده و نهادی شده است ،شرایط یادگیری نقش بزهکارانه فراهم است .در این مناطق
- Theory of Anomie.
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جوانان در سنین مختلف به كارهای بزهکارانه اشتغال دارند .این وضعیت امکان آموزش ،كسب مهارت ها و انتقال ارزش
های بزهکارانه را در دسترس جوانان قرار می دهد .در این نظریه كه با توجه به محیط یادگیری جرم و فرصت اخذ
مهارت های رفتار مجرمانه است لزوماً به اشتغال داشتن به جرم اشاره نمی كند .در ساختار اجتماعی این گونه مناطق جرم
خیز بین ارزش های گروه بهنجار و نابهنجار ادغام صورت می گیرد و دارندگان ارزش های مختلف در كارهای یکدیگر
مشاركت دارند .در این شرایط ،بزهکاران موفق به راحتی قابل شناسایی و مشاهده هستند و الگوی جوانان مشتاق می
شوند .جوانان با بزرگساالن ارتباط پایدار و نزدیکی دارند و ارزش ها و مهارت های آنان را می آموزند (سخاوت8633 ،
 .)32 - 30:بر طبق این نظریه میتوان احتمال ارتکاب جنایت در نقاطی كه پتانسیل یادگیری رفتار انحرافی از طریق امکان
ارتباط با خرده فرهنگ های منحرف را شناسایی و مشاهده كرد .فرایند یادگیری در مناطق جرم خیز و الگوپذیر جوانان و
نوجوانان از منحرفین همجوار و هم محلی را تشریح می كند.
احساس امنیت
نظریه انتخاب عقالنی :بسیاری از تئوریهای كجروی ،به رفتار كجروانه به عنوان عملی عمدی و حساب شده اهمیت
چندانی نمی دهند و بیشتر عمل كجروانه را به عنوان واكنش به محیط پیرامون می نگرند تا به عنوان یك كنش عمدی.
نظریه انتخاب عقالنی فرض می كند كه افراد تنها به سوی فعالیت های تبهکارانه رانده نمیشوند ،بلکه؛ فعاالنه دست به
ارتکاب این اعمال می زنند .آنها صرفاً فکر میكنند كه این كار ارزش ریسك كردن را دارد .افرادی كه ذهنیت تبهکارانه
دارند ،كسانی هستند كه با آگاهی از خطر گرفتار شدن تصور میكنند .از موقعیت هایی كه قانون را نقض می كنند می
توانند مزایایی را كسب كنند (گیدنز.)834 :8631،نظریه انتخاب عقالنی به عنوان یك عنصر حمایتی مهم در پیشگیری
وضعی ،اصول بنیادی نظریه فضای قابل دفاع و پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی است ،زیرا بر این پیش فرض
استوار است كه عوامل محیطی بر انتخاب های مجرمان تاثی ر می گذارد و اینکه مجرمان با دیدی عقالنی مرتکب جرم
می شوند .این عقالنیت مبتنی بر این برداشت است كه اگرچه ادراك فرد از وضعیت ها متفاوت است .بنابراین؛ نظریه
انتخاب عقالنی اعمال مجرمانه را به عنوان نتیجه محاسبه ای در نظر میگیرد كه هزینه ها(تالش مصروف)منافع(پاداش
بالقوه) و خطرات مرتبط با آن اعمال در نظر میگیرند .بنابراین؛ رویکرد پیشگیری وضعی و نظریه انتخاب عقالنی با هم
نشان میدهند .كه مجرمان تصمیمهای حساب شدهای برای ارتکاب جرم در وضعیت های خاص میگیرند و در این زمینه
به عواملی چون هزینه ،خطر و فایده عمل توجه می كنند .بنابراین؛ عناصر محیطی یا موقعیتی كه خطرات كار و انرژی
الزم برای اجرای اعمال مجرمانه را افزایش می دهند (مانند تشدید دستیابی به هدف)و كاهش فایده عمل مجرمانه(اعالم
آشکار مبنی بر اینکه پول نقدی كمی در منازل نگهداری می شود) فایده جرم را كاهش میدهد و بخاطر وجود این شرایط
 ،امکان وقوع جرم كاهش می یابد(.كالرك. )32 :8110 ،
نظریه پنجره های شکسته  :پیرامون مفهوم تئوری پنجره شکسته ،بطور خالصه میتوان گفت ،همان طور كه اگر پنجره ای
ازساختمان بشکند و همچنان تعمیر نشده رها گردد ،به زودی كل ساختمان منهدم خواهد گردید ،برای پیشگیری از انهدام
اجتماع نیز ،باید به محض شکسته شدن اولین هنجار ،فورا با هنجار شکن برخورد شود(صادری ،ویلسون.)831 :8610،
ب عدها جرم شناسان از این نظریه زیمباردو نتیجه گرفته اند .كه اگر تابه حال عدهایی ازجرم شناسان معتقد بودند كه جرم،
بی نظمی و فساد ایجاد می كند حال باید گفت كه این بی نظمی است كه جرم را ایجاد میكند .درواقع ،زیادشدن تخلف
سبك ،خواه عنوان مجرمانه داشته باشد و خواه جرم انگاری نشده باشد و درحد یك انحراف باشد ،سبب احساس بی
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نظمی درمحله و جامعه می شود؛ یعنی احساس عدم كنترل باعث می شود كه افراد احساس به خود رهاشدگی و بیتکلفی
پیدا كنند و همین بی نظمی است كه بزه كاری را ایجاد می كند نه اینکه بزه كاری منجربه بی نظمی شود این به معنای بی
صاحب بودن اتومبیل و بی نظم بودن جامعه است كه می تواند باعث ارتکاب جرم گردد .مثال دیگر وجود آشغال و زباله
درجلو درب خانه هاست كه به معنی عدم وجود نظم و به خود رهاشدگی است .درمقابل این بی نظمی ها و بی نزاكتیها
بایستی سیاستی اتخاذ گردد كه جهت گیری آن مبارزه با تخلفات بسیاركوچك باشد .چراكه؛ همین جرایم غیرمدنی سبك
عامل بزه كاری شده و احساس نا بسامانی و بی تکلیفی در بین اهالی یك محل و درسطحی وسیع تر یك جامعه بوجود
می آورد .و با باال رفتن احساس نا امنی ،بزه كاران بالقوه نسبت به فعلیت بخشیدن به اندیشه مجرمانه خود ،ترغیب می
شوند .دردهه هشتاد اجرای سیاست پنجره های شکسته درشهرهای مختلف كشور آمریکا میزان جرم را پایین آورد.

فرضیه تحقیق:

فرضیه های اصلی:
بین عوامل موثر در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و احساس امنیت شهروندان قشم رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیههای فرعی:
 هرچه شاخصهای «امنیت اخالقی» در جامعه بهبود پیدا كند ،احساس امنیت شهروندان قشم نیز افزایش پیدا می-
كند.
 هرچه شاخصهای «امنیت جانی » در جامعه بهبود پیدا كند ،احساس امنیت شهروندان قشم نیز افزایش پیدا میكند.
 هرچه شاخصهای «امنیت تفرجگاه ها » در جامعه بهبود پیدا كند ،احساس امنیت شهروندان قشم نیز افزایش پیدا
میكند .
 هرچه شاخصهای «برخورد با معتادان » در جامعه بهبود پیدا كند ،احساس امنیت شهروندان قشم نیز افزایش پیدا
میكند .
 هرچه شاخصهای «امنیت حریم خصوصی » در جامعه بهبود پیدا كند ،احساس امنیت شهروندان قشم نیز افزایش
پیدا میكند .
روششناسی تحقیق:
در این مقاله ازروش روش پژوهش حاضر به صورت پیمایش از نوع همبستگی است كه از نظر معیار كاربرد یك بررسی
كاربردی میباشد.پژوهش بصورت مقطعی و از روش نمونه گیری تصادفی نمونهها انتخاب شده ،و تکنیك جمع آوری
داده ها بصورت تکمیل پرسشنامه  ،مشاهده و مصاحبه حضوری انجام گرفته است.
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تحلیل داده ها :
آزمون فرض برای تعیین تفاوت میانگین متغیر وابسته احساس امنیت از عملکرد پلیس در قشم و جنسیت
متغیر

جنسیت

احساس امنیت

انحراف

میانگین

معیار

استاندارد

مرد

821

-0362

0168

066

زن

20

-4461

8163

063

آزمون
متغیر

فراوانی میانگین

انحرافات

لون

جهت

آزمون  Tبرای برابری میانگین ها

برابری واریانسها
F

T

Sig
سطح

درجه آزادی

معناداری
با فرض برابری واریانسها
احساس امنیت

با فرض نا برابری واریانس-

میانگین

میانگین دو جامعه
كران پایین

.222

0463

اختالف

فاصله اطمینان 12درصدبرای اختالف

ها

كران باال

464

02162

8161

8264

0362

266

80162

8161

8861

0362

با توجه به مقادیر حاصله از آزمون  Tدو نمونه مستقل برای میانگین های ابعاد متغیر وابسته احساس امنیت از عملکرد
پلیس در قشم » به تفکیك گروه های جنسی مشاهده میكنیم كه تفاوت امنیت با جنسیت پاسخگویان با سطح معناداری
( )sig =.231و درجه آزادی ( )df=44868از نظر آماری بین مرد و زن تفاوت معناداری نمیباشد .الزم به ذكر است ،كه
میزان اختالف میانگین تقریبی بین دو گروه(مرد و زن) تقریبا  -8680می باشد.
آزمون فرض برای تعیین تفاوت میانگین متغیر وابسته احساس امنیت از عملکرد پلیس در قشم و تاهل
متغیر

جنسیت

احساس امنیت

فراوانی میانگین

انحراف

میانگین

معیار

استاندارد

انحرافات

مرد

822

-6660

0360

068

زن

22

-0662

6063

464

آزمون لون جهت آزمون  Tبرای برابری میانگین ها
برابری واریانسها

متغیر

Sig
سطح

F

T

معناداری
با فرض برابری واریانس-
احساس

ها

امنیت

با

فرض

نا

360

اطمینان12

درجه

اختالف

فاصله

آزادی

میانگین

اختالف میانگین دو جامعه
كران پایین

-060

.284

-062

برابری

واریانسها

11

02162
1262

-163
-163

-8166
-8164

درصدبرای

كران باال
-862
.8

با توجه به مقادیر حاصله از آزمون  Tدو نمونه مستقل برای میانگین های ابعاد متغیر وابسته احساس امنیت از عملکرد
پلیس در قشم » به تفکیك گروه های جنسی مشاهده میكنیم كه تفاوت امنیت با جنسیت پاسخگویان با سطح معناداری
( )sig =.231و درجه آزادی ( )df=44868از نظر آماری بین مرد و زن تفاوت معناداری نمیباشد .الزم به ذكر است ،كه
میزان اختالف میانگین تقریبی بین دو گروه(مرد و زن) تقریبا  -8680می باشد.
آزمون همبستگی پیرسون  :ماتریس ضرایب همبستگی ارتباط متغیر وابسته امنیت احساس امنیت و عوامل موثر در طرح
ارتقاء امنیت اجتماعی پلیس
احساس امنیت
اخالقی
امنیت

مولفهها

امنیت
جانی

امنیت
تفرجگاه ها

نحوه برخورد امنیت حریم
خصوصی
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باتوجه به مقادیر دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون ،مشاهده میشود از بین متغیرهای مشاركت؛ « امنیت اخالقی »،

« امنیت جانی » « ،امنیت تفرجگاه ها » «نحوه برخورد با معتادان » و«امنیت حریم خصوصی» تمام متغییرها توانسته با
سطح معناداری ( 1161درصد) رابطه عوامل موثر در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی پلیس و احساس امنیت شهروندان را
تبیین نمود .درنتیجه؛ با توجه به یافته بدست آمده بین عوامل موثر در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و احساس امنیت
شهروندان ارتباط بسیار قوی و معکوس وجو دارد.
آمارهای چند متغیری( تحلیل رگرسیونی):رگرسیون چند گانه وابسته احساس امنیت بر روی عوامل موثر به عنوان
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در نتیجه؛ یافتههای جدول نشان میدهد كه در مدلهای شماره  8تا  ،2معرفهای متغییر مستقل عوامل موثر بر احساس
امنیت هر كدام به صورت جداگانه وارد مدل رگرسیونی شدهاند كه فقط در بین آنها مدل  2با مولفه «امنیت تفرجگاه ها»
با مقدار  )-. 28***( betaدر سطح عالی با (احتمال صحت  1161درصد) به عنوان مدل پژوهش انتخاب و بیشترین
میزان تاثیر گذاری بر احساس شهروندان قشم را تبیین نمود.
تحلیل مسیر رگرسیونی :با توجه به مدلهای تحلیل رگرسیونی باال میزان تأثیر همزمان معرفهای متغیر وابسته و متغیر
های مستقل و زمینه ای و تاثیر آن بر متغییر وابسته «،احساس امنیت شهر قشم» مورد سنجش قرار گرفت و مدل هریك
بطور جداگانه ارائه میشود

تحلیل مسیر رگرسیونی با توجه به فرضیههای تحقیق
امنیت اخالقی
امنیت جانی

.222
* 82

احساس امنیت شهروندان قشم
***.28

امنیت تفرجگاه ها

.222

برخورد با معتادان
امنیت حریم خصوصی

.222

.222
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یافتههای تحلیل مسیر رگرسیونی نشان میدهد؛ متغییرهای مستقل هر كدام به صورت جداگانه وارد مدل رگرسیونی
شدهاند ،نشان این واقیعت است كه متغییرهای تاثیر گذار(مستقل) به خوبی توانستهاند متغییر وابسته «احساس امنیت
شهروندان قشم» را تقریبا با سطح معناداری بسیار زیاد و (احتمال صحت  11/1درصد ) تبیین نمایند .بنابراین؛ باتوجه به
ضریب مثبت متغیرهای مستقل در مدل باال ،هرچه مقدار مولفههای امنیت تفرجگاههای شهر قشم توسط پلیس بهتر
مراقبت شود ،انتظار افزایش میزان احساس امنیت از عملکرد پلیس در بین شهروندان تقویت می شود.
نتیجه گیری:
 هرچه شاخصهای «امنیت اخالقی» در جامعه بهبود پیدا كند ،احساس امنیت شهروندان قشم نیز افزایش پیدا می-
كند.
 هرچه شاخصهای «امنیت جانی » در جامعه بهبود پیدا كند ،احساس امنیت شهروندان قشم نیز افزایش پیدا میكند.
 هرچه شاخصهای «امنیت تفرجگاه ها » در جامعه بهبود پیدا كند ،احساس امنیت شهروندان قشم نیز افزایش پیدا
میكند.
 هرچه شاخصهای «برخورد با معتادان » در جامعه بهبود پیدا كند ،احساس امنیت شهروندان قشم نیز افزایش پیدا
میكند.
 هرچه شاخصهای «امنیت حریم خصوصی » در جامعه بهبود پیدا كند ،احساس امنیت شهروندان قشم نیز افزایش
پیدا میكند.
 )4نتایج آمارهای تحلیل مسیر رگرسیون چندگانه:
نتایج یافت شده از مدلهای رگرسیون چندگانه متغّیرهای مستقل بر متغیر وابسته نشان میدهد:
 متغیر مستقل «امنیت تفرجگاه» با مقدار  ) -.28***( betaدر سطح عالی با (احتمال صحت و سطح معناداری 1161
درصد) بر متغیر احساس امنیت شهروندان قشم موثر است.
و بطور كلی :
(امنیت تفرجگاه ها)  = -.28احساس امنیت
پیشنهادات:
 .8افزایش گسترده عملکرد پلیس در تمام مناطق شهر قشم.
 .0شناسایی صحیح مناطق مستعد ایجاد مزاحمت در تمام مناطق شهر قشم.
 .6استقرار مناسب در محیطهای موردنظر كه احتمال جرم در آن بیشتر متصور است.
 .4دقت و سرعت عمل پلیس در جمعآوری معتادین پرخطر و توزیعكنندگان موادمخدردر تمام مناطق شهر قشم
 .2دستگیری و برخورد با مجرمین نشر اطالعات خصوصی و خانوادگی افراد.
 .3افزایش میزان سرمایه اجتماعی پلیس بوسله اقدامات مشاركتی و آموزش همگانی .
 .3ضمن استمرار طرح ارتقاء امنیت اجتماعی  ،ابعاد و دامنه آن با بهره گیری از نظر كارشناسان گسترش یافته
وقلمروهاى بیشترى را در برگیرد .عالوه بر آن الزم است مردم از نتایج ابعاد طرح بیشتر آگاه شوند.
 .1ترتیبی اتخاذ شود كه حمایت از بانوان در برابر اقدامات مجرمانه در اولویت قرار گیرد.
 .1مقابله قاطعانه با اراذل و اوباش كه از بارزترین نمونه هاى بی نظمی در جامعه مى توانند باشند ،همواره در برنامه یزی
ها و طرح هاى امنیتی پلیسی باید مورد توجه قرار گیرد.
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 .82برخورد با پدیده بسیار خ طرناك توزیع فیلم هاى غیرمجاز ادامه یافته ،از همه ابزار و امکانات موجود استفاده و همه
سازمان ها و نهادها در این خصوص همکارى و مشاركت نمایند.
 .88هشدارهاى پلیسى برمبناى نیاز واقعى مردم و كامالً كارشناسانه تهیه و اعالم گردند.
 .80توسعه جغرافیایی طرح مد نظر قرار گیرد تا امکان جابه جایی افراد شرور از محلی به محل دیگر سلب گردد.
 .86طرح هاى مقابله با بد حجابى و پوششهاى نامناسب با دقت نظر و كارشناسى عالمانه ترى تهیه شده و در مورد نحوه
اجراى آن نیز حساسیت هاى الزم مد نظر قرار گیرد.
 .84طرح هاى امنیتى پلیسى در چارچوب قوانین موضوعه تهیه و پلیس نیز با سرعت عمل و قاطعیت باال آن را اجرا
نماید.
 .82ضمن بهره گیرى از ابزار و امکانات مدرن ،نیروهاى پلیس نیز از آموزش الزم برخوردار گردند.تا بدین وسیله
رضایتمندى افزون ترى را فراهم نمایند.
 .83آموزش همگانى با مدیریت معاونت هاى تخصصی ناجا و همکاری رسانه هاى جمعى در خصوص همکارى با
پلیس ،بهره گیرى از نیروى پلیس در شرایط اضطرارى و غیره . . .به عنوانیك ضرورت مد نظر و توجه برنامه ریزان
قرارگیرد.
 .83شرایطى فراهم گردد تا مردم بتوانند به راحتى ضمن برقرارى ارتباط با پلیس پیشنهادها وانتقادهاى خود را مطرح
نمایند.
 .81شرایطى فراهم گردد تا مردم بتوانند در مواقع ضرورى از مشورت پلیس برخوردار گردند.
 .81باید نقاط قوت و ضعف اجراى طرح در مرحله اول احصاء و ضمن تقویت نقاط قوت برای رفع نقاط ضعف برنامه
ریزی الزم بعمل آید.
 .02ناجا با اجرای برنامه هاى مناسب تبلیغی و آموزشی ،ثمرات مثبت اینگونه طرح ها را برای مردم روشن نموده و زمینه
مشاركت ایشان را در انجام طرح هاى بعدى فراهم نماید.
.08پیاده سازی طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت جامعه و مشاركت مردم می تواند نقش عمده ای در افزایش
احساس امنیت شهروندان داشته باشد .البته موفقیت این رویکرد تا حدود زیادی به ساختارهای فرهنگی و اجتماعی و
بسط و گسترش حوزه عمومی و جامعه مدنی از یك سو و اراده مسئوالن ذی ربط در پذیرش نوآوری ها و انجام برخی
اقدامات و تغییرات سازمانی برای همسو شدن با تغییرات فزاینده در عرصه های مختلف جامعه از سویی دیگر بستگی
دارد.
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منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
 .8قرآن كریم ،)8612(.ترجمهی مهدی الهی قمشه ای ،قم :نشر الهادی.
 .0آریانپوركاشانی ،عباس و منوچهر ( ،)8632فرهنگ انگلیسی و فارسی ،انتشارات سپهر ،چاپ هفتم.
 .6انصاری ،ابراهیم ( ،)8612نظریه قشربندی اجتماعی و ساختار تاریخی آن در ایران  ،اصفهان :انتشارات دانشگاه اصفهان.
 .4احمدی ،حبیب ،)8614( .جامعه شناسی انحرافات ،تهران :انتشارات سمت.
 .2افتخاری ،اصغر« ،)8614(.ساختار اجتماعی امنیت ،مطالعه موردی جمهوری اسالمی ایران» ،مجموعه مقاالت و
سخنرای های همایش امنیت اجتماعی،تهران :معاونت اجتماعی ناجا ،انتشارت:گلپونه.
 .3افتخاری ،اصغر« ،)8614(.معمای امنیت عمومی ،درآمدی بر جایگاه تازه پلیس در جامعه» ،در مجموعه مقاالت
كنکاشی بر جنبه های مختلف امنیت عمومی و پلیس ،تهران :دانشگاه علوم انتظامی.
 .3امیدوار ،علیرضا و ابراهیم جعفریان« ،)8614( .تأثیر سیاست های رفاهی بر امنیت اجتماعی و امنیت ملی» ،فصلنامه
مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره.0-6
 .1بیات ،بهرام« ،)8613(.تبیین جامعه شناختی احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی» ،پایان نامه دكتری جامعه شناسی،
دانشگاه اصفهان :دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،گروه علوم اجتماعی.
 .1بلندیان ،غالمحسین« ،)8611( .احساس ناامنی زمینه ها ،پیامدها و شیوههای مقابله» ،مجله امنیت ،سال چهارم ،شماره
.83-82
 .82بوزان ،باری ،)8631(.مردم ،دولت ها ،هراس ،تهران :ترجمهی و انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 .88حاجیانی ،ابراهیم ،)8618( .مدلهای سیاستهای قومی در ایران ،انشارات :مطالعات استراتژیك ،سال چهارم،
شماره82و.83
 .80حاجیانی ،ابراهیم« ،)8614( .چارچوب روش شناسی برای بررسی احساس امنیت» ،فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی،
شماره دوم وسوم.
 .86خوش فر ،غالمرضا« ،)8631( .امنیت و جامعه مدنی» ،نشریه امنیت ،سال چهارم ،شماره سیزدهم و چهاردهم ،مرداد و
شهریور. 31
 .84دری نجف آبادی ،قربانعلی« ،)8631( .نگاهی به امنیت از منظر امیرمؤمنان(ع)» ،مجله حکومت اسالمی ،شماره ،4سال
پنجم.
 .82دهخدا ،علی اكبر ،)8633(.فرهنگ دهخدا ،تهران :انتشارت دانشگاه تهران.
 .83داعی االسالم ،سیدمحمدعلی،بی تا  ،فرهنگ نظام فارسی ،چاپ دانش.
 .83ره پیك ،حسن« ،)8633( .امنیت ملی و تحدید حقوقی آن» ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،تابستان .33
 .81سرلك زایی ،شریف)8611( .؛ «بحران امنیت اجتماعی در ایران»؛ ماهنامه برداشت اول؛ سال سوم ،شماره.01
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 .81سخاوت ،جعفر  -8618جامعه شناسی انحرافات -انتشارات دانشگاه پیام نور.
 .02سلیمی ،علی و داوودی ،محمد( )8612جامعه شناسی كجروی ،پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم.
 .08سیگل،الری و جوزف سنا( ،)8618بزهکاری نوجوانان ،ترجمه علی اكبر تاج مزینانی و دیگران ،تهران :انتشارات
سازمان ملی جوانان.
 .00شریفی دریاز  ،مسعود« ،)8614(.بررسی اقتدار گرایی و عوامل موثر بر آن با تأكید بر احساس امنیت» ،پایان نامه
كارشناسی ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه شهید بهشتی :دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه جامعه شناسی.
 .06شریعتمدارجزایری« ،)8631( .امنیت در فقه سیاسی شیعه» ،فصلنامه علوم سیاسی ،شماره ،1سال سوم.
 .04شکربیگی ،عالیه( ،)8612پیوندهای ارتباطی خانواده ورفتار نابهنجاردختران.
 .02صانعی ،پرویز« ،)8612( .جامعه شناسی ارزش ها» ،تهران :انتشارات جار.
 .03صدیقی اورعی غالمرضا( ،)8634جامعه شناسی مسائل اجتماعی جوانان ،مشهد :انتشارات جهاد دانشگاهی.
 .03عبدی ،توحید« ،)8614( .مجموعه مقاالت و سخنرانی های همایش نیروی انتظامی» ،تهران :معاونت نیروی انتظامی.
 .01عمید .حسن( ،)8638فرهنگ عمید ،تهران ،چاپ سوم ،نشر امیر كبیر.
 .01قالیباف ،محمد باقر « ،)8614( .تحلیل سیستمی امنیت اجتماعی و راهبردهای مدیریت آن» ،مجموعه مقاالت و
سخنرانی های همایش امنیت اجتماعی ،تهران :معاونت اجتماعی ناجا ،شماره ،8انتشارات گلپونه.
 .62قصری منش ،كبری« ،)8618(.امنیت ملی از منظر قرآن كریم و نهج البالغه» ،پایان نامه كارشناسی ارشد علوم قرآن و
حدیث ،دانشگاه قم :دانشکده ادبیات و معارف اسالمی.
 .68كالهچیان ،محمود« ،)8614(.راهکارهای تحقق امنیت اجتماعی» ،مجموعه مقاالت و سخنرانی های همایش امنیت
اجتماعی ،تهران :معاونت اجتماعی ناجا ،شماره ،8انتشارات گلپونه.
 .60كلمنتس ،كوین ،)8614(.به سوی یك جامعه امن ،ترجمهی محمدعلی قاسمی ،انتشارات :مطالعات راهبردی ،سال
هشتم ،شماره.0
 .66كلمن،جیمز« ،)8633(.بنیادهای نظریه های اجتماعی»  ،ترجمهی منوچهر صبوری ،تهران ،نشر :نی.
 .64كورتز ،نورمن ،)8611( .آمار در علوم اجتماعی ،ترجمهی حبیب ا ...تیموری ،تهران :نشر نی ،چاپ ششم.
 .62محبوبی منش ،حسین« ،)8612(.تاملی كوتاه درباره آسیب های اجتماعی به عنوان مسئله امنیت عمومی» ،فصلنامه
دانش انتظامی ،سال هشتم ،شماره سوم.1-68 :
 .63محبوبی منش ،حسین« ،)8618( .امنیت و انحرافات اجتماعی» ،فصلنامه كتاب زنان ،سال پنجم ،شماره.864-821: ،81
 .63میرزمانی ،سید محمود« ،)8614( .امنیت و سالمت» ،مجموعه مقاالت و سخنرانی های همایش امنیت اجتماعی ،تهران:
معاونت اجتماعی ناجا ،شماره ،8انتشارات گلپونه.
 .61معین ،محمد ،)8636(.فرهنگ فارسی ،تهران :انتشارات امیر كبیر ،چاپ هشتم.
 .61ناصری ،محمدباقر و رحیمی نژاد ،محمد كاظم« ،)8634( .جمعیت و امنیت اجتماعی» ،تهران :اداره چاپ و نشر
سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی ،چاپ اول.
 .42كاشانی ،مجید« ،)8614( .نقش نهادهای آموزشی در برقراری حفظ امنیت ملی» ،مجموعه مقاالت امنیت اجتماعی،
انتشارات :معاونت اجتماعی ناجا ،شماره.6
 .48كاظمی ،علی اصغر ،)8620(.روابط بین الملل در تئوری و عمل ،تهران :نشرقومس.
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 .40كالهچیان ،محمود« ،)8614(.راهکارهای تحقق امنیت اجتماعی» ،مجموعه مقاالت و سخنرانی های همایش امنیت
اجتماعی ،تهران :معاونت اجتماعی ناجا ،شماره ،8انتشارات گلپونه.
 .46كلمنتس ،كوین ،)8614(.به سوی یك جامعه امن ،ترجمهی محمدعلی قاسمی ،انتشارات :مطالعات راهبردی ،سال
هشتم ،شماره.0
 .44كلمن،جیمز« ،)8633(.بنیادهای نظریه های اجتماعی»  ،ترجمهی منوچهر صبوری ،تهران ،نشر :نی.
 .42كورتز ،نورمن ،)8611( .آمار در علوم اجتماعی ،ترجمهی حبیب ا ...تیموری ،تهران :نشر نی ،چاپ ششم.
 .43كوئن ،بروس ،)8630( .مبانی جامعه شناسی ،ترجمهی غالمعباس توسلی و رضا فاضل ،تهران :نشر سمت.
 .43كیانی ،رسول« ،)8613( .شایعه و امنیت عمومی» ،فصلنامه دانش انتظامی ،سال هشتم  ،شماره سوم.823-801 :
 .41گیدنز ،آنتونی ،)8631(.پیامدهای مدرنیت ،ترجمهی محسن ثالثی ،تهران :نشرمركز ،چاپ دوم.
 .41گیدنز ،آنتونی ،)8631(.تجدد و تشخص ،جامعه و هویت شخصی در عصر جدید ،ترجمهی ناصر موفقیان ،تهران :نشر
نی.
 .22گروسی ،سعیده و دیگران( «)8612بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت» ،دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان
جیرفت ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 .28مشکانی زهراسادات( ،)8633آزمون تجربی نظریه التقاطی در بزهکاری كودكان و نوجوانان تهران بزرگ مجله
دانشکده پزشکی.
. .20میلر ،لیندا وهس ،كارن ( )8610كار پلیسی با مشاركت جامعه  ،ترجمه رضا كلهر ،فصلنامه دانش انتظامی ،سال سوم،
شماره اول.
 .26نصیب ،سید امیدعلی« ،)8614(.بررسی میزان و عومل موثر بر رضایت از عملکرد نیروی انتظامی» ،مجموعه مقاالت
همایش امنیت اجتماعی ،تهران :معاونت نیروی انتظامی ،انتشارات گلپونه.
 .24واثقی ،قاسم ،)8612( .تدابیر و سیره عملی امام علی(ع) در تأمین امنیت اجتماعی ،مركز تحقیقات ناجا.
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