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چکیده
امنیت ازجمله نیازهای بنیادی و طبیعی بشری و دارای دو بعد عینی و ذهنی-روانی است كه در اين مطالعهه بعهد ذهنهی آن (احسهاس امنیهت)
مدنظر است .احساس امنیت به عنوان يک پديده روانشناختی-اجتماعی ،تحت تأثیر تجربههای مستقیم و غیرمسهتقیم افهراد ازشهرايت متتهاو
اجتماعی است كه انسانها برای دستیابی به زندگی سالم و تداوم روابت اجتماعی نیازمند آن هستند .هدف اصلی اين پهژوهش ،بررسهی میهزان
احساس امنیت در بین جوانان شهر بروجرد میباشد كه اين میزان درارتباط با تأثیر پیشگیری غیركیتری بهر میهزان امنیهت مهورد سهنجش هرار
گرفته است .جامعه آماری اين پژوهش متشکل از كلیه افراد ( )19-41سال ساكن شههربروجرد مهیباشهد و روش تحقیهد در بخهش نظهری از
روش كتابخانهای و در بخش آماری از نوع توصیتی -پیمايشی بوده وابزار اندازهگیری از نوع پرسشنامه با طیف لیکر

(از خیلی كم تا خیلهی

زياد) میباشد .حجم نمونه با استتاده از فرمول عمومی كوكران؛ 981نترحاصل شده است .تجزيه و تحلیل دادهها توسهت نهرمافهزار spssو بها
آمار توصیتی و تحلیلی انجام گرفته است .نتايج بهدست آمده بیانگر آن است كه مردم با ديد مثبتی به برنامههای پیشهگیری غیركیتهری از جهرم
نگاه كرده و تأثیر آنها را بر سالمسازی محیت و امنیت اجتماعی بسیار مثبت ارزيابی كردهانهد .از میهان مشخاها
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تأهل ،منطقه سکونت ،سن و سطح تحایال ؛ فقت دو متغیر جنسیت و وعع تأهل در میزان احساس امنیت اثرگذاربوده است و از خود رابطهه
معنادار نشان داده و بقیه متغیرها در اين تحقید رد شده است.
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است كه برای تحقد هدفی ويژه يعنی؛ مهار بزهکاری ،كهاهش

مقدمه

بهزه در مهورد علهل جهرايم

امنیت از دوران كهن مهمترين دغدغه انسانها بهوده اسهت .از

احتمال و وع جرم ،كاهش شد

زمان انسانهای اولیه ،امنیت به عنوان اساسیترين ركن زندگی

اتخاذ میشود .احسهاس امنیهت اجتمهاعی نمايشهی از تهالش

پس از آب و غذا مطرح بوده است .شايد غارنشینی انسانهای

دستگاههای پیشگیری كننده از ناامنی و بینظمهی ،بهرای اداره

اولیه به عنوان اولین تحول زندگی انسهان روی كهره زمهین در

جامعه سالم است .در سمت اول اين پژوهش پژوهشهگر بهه

پی اين نیاز بوده است تا مأوا و مأمنی برای دوری از خطهرا

پیشینه و مبانی نظری موعهوع پهژوهش و بررسهی تحقیقها

دائمی زندگی ايجاد كند .امنیت در فرهنگ فارسهی بهه معنهای

انجام گرفته پرداخته و در بخهش بعهدی اطالعها

آزادی ،آرامش ،فقدان ترس و عدم هجوم ديگران آمده اسهت.

الب پرسشنامه از جامعه آماری مورد نظر جمعآوری نموده و

(فرهنگ معین ،ج  )951 :4و (فرهنگ عمید ،ج  )115 :4در فرهنگ علوم

نتايج حاصله را از نظر اينکه آيا وا عهاً عهدم احسهاس امنیهت

رفتاری نیز دو معنا از اين واژه ارائه شده است ،اول حالتی كهه

ناشی از عدم امنیت است يا د يلی غیر از وجود يا عدم امنیت

و خواستههای شخای انجام میشود

میتواند در احساس امنیت دخیل باشد؟ و عوامل مؤثر بر ايهن

و دوم احساس ارزش شخای ،اطمینان خاطر ،اعتماد به نتس

احساس چیست؟ در اين راستا راههای پیشگیری غیركیتری از

و پذيرشی كه در نهايت از سوی طبقههای اجتماعی نسبت بهه

جرايمی را كه به عدم امنیهت در بهین جوانهان شههر بروجهرد

فرد اعمال میشود (شعارینژاد .)4981 ،لهذا امنیهت يها احسهاس

منجر میشوند مورد بررسی رار داده است.

در آن ارعای احتیاجا

امنیت ممکن است برای طبقا

مختلف جامعه در يک سهطح

نباشد و شر خاصی از جامعه احساس امنیت كمتهری نسهبت
به ديگران داشته باشند به عبار

ديگر ،منافع خود را بهیش از

ديگران در معرض خطهر يها تهديهد ببیننهد .پهژوهش حاعهر،
عوامل مؤثر در احساس امنیت اجتماعی شهر جهوان ( گهروه
سنی  41-19سال) را كه تقريباً آسیبپذيرترين شر جامعهه از
نظر جرمشناسهی مهیباشهند ،مهورد مطالعهه هرار داده اسهت.
گردآوری اطالعا

به صور

پیمايشهی و كتابخانههای انجهام

شده و حدود  981نتر از جوانهان شههر بروجهرد بهه صهور
تاادفی انتخاب شده و احساس امنیت اجتمهاعی آنهها نسهبت
به مسايل مختلهف مهورد بررسهی رارگرفتهه اسهت .يکهی از
بهترين روشها بهرای تهأمین امنیهت اجتمهاعی ،پیشهگیری از
و وع جرم است .در معنای عام پیشگیری از جرم ههر ا هدامی
است كه جلوی ارتکاب جرم را بگیرد و میتواند جنبه كیتری
يا غیركیتری داشته باشد .به ديگر سخن ،هرآنچهه علیهه جهرم
باشد و سبب كاهش نرخ بزهکاری گردد در گستره معنای عام
پیشههگیری از جههرم ههرار دارد .پیشههگیری از جههرم در معنههای
خاص پیشگیری از بزهکاری ،مجموعه ا داما

غیر هرآمیهزی

زم را در

مباني نظری
احساس امنیت را «احساس آزادی نسبی از خطر» دانستهانهد و
در يک طبقهبندی كلی به معنای فقدان ترس و نگرانی در ابعاد
مالی ،فکری و روانی شهروندان است( .بیها  )4988 ،بهه لحها
روششناسی احسهاس امنیهت سهازه چنهد بعهدی اسهت و در
ارتباط با شرايت اجتماعی و افراد مختلف به گونههای متتاو
ظهور يافته و به اشکال مختلف ابل سهنجش و انهدازهگیهری
است .بنابراين ،احساس امنیت با بسیاری از عناصهر ا تاهادی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگهی جامعهه ارتبهاط مهیيابهد .تعبیهر
درست و نادرست افراد و تجارب آنهان از شهرايت اجتمهاعی،
همواره احساس امنیت را در طیتی از احساس امنیهت درسهت
و وا عی يا كاذب و غیروا عی رار میدههد .امنیهت اجتمهاعی
يک فرآورده دولتی نیست و به جهای نگهاه بهه رأس ههرم بهه
اعده آن ،يعنی شهروندان ،معطوف است كهه تهوان ايجهاد و
گسترش امنیت به شکل مدنی آن را دارا هستند .در ايهن میهان
بنیادهای اجتماعی و فرهنگی از متغیرهای اصلی توفید ايجهاد
امنیت اجتماعی و احسهاس امنیهت مهیباشهند .رونهد طبیعهی
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زندگی اجتماعی كه ناشی از سرشهت مهنظم انسهانهاسهت در

نهايتاً از سوی طبقا

وا ع ،بايد بر پايه نظم استوار باشد ،زيرا نههاد انسهان متهأثر از

(شعارینژاد)4981 ،

نظام موجود در آفرينش مهیباشهد .ولهی گروههی از افهراد در
اجتماع همواره رفتاری خهالف روال عهادی و در تعهارض بها
ارزشهای اجتماعی دارند و به فراخور انديشهه و نیها
موجبا

خهود

تزلزل و نهاامنی را در بخهشههايی از جامعهه فهراهم

میكنند .از آنجا كه جامعه در راستای تأمین آرامهش و امنیهت
خود تمامی ا داما

زم را به عمل میآورد و جرم نیز ،پديده

اجتناب ناپذير سازمان اجتماعی اسهت كهه بايهد بها راهکارهها،
سعی در كاهش و وع جرم داشت نه از بین بهردن آن ،در ايهن
خاوص زم است با پديده ناامنی ،بزهکاری ،جهرم و مجهرم
مقابله كند .از طرفی بهترين روش برای تأمین امنیت اجتمهاعی
و ملی ،پیشگیری از و وع جرم است به همین علت به منظهور
جلههوگیری از نههاامنی و افههزايش عههريب امنیههت اجتمههاعی،
دولتها و نهادهای مسؤول درصدد كنترل و كاهش جهرايم از
طريد برنامههای پیشگیری بودهاند .در نتیجه بر اسهاس مبهانی
علمی جرمشناسهی بهرای پهیبهردن بهه موفقیهت برنامههههای
پیشگیری از و وع جرم بايد با اسهتتاده از شهاخصهها ،میهزان
موفقیت در برنامهها را مورد ارزيابی رار داد ،كهه در ادامهه بها
تأكید بر نقش پیشهگیری غیركیتهری آن را مهورد بحها هرار
میدهیم.

اجتماعی نسبت به فرد اعمهال مهیشهود

امنیت اجتماعي واحساس امنیت

در وا ع ،امنیت اجتماعی يک موعوع هويتی و نهوعی تئهوری
مطرح در سیاست داخلی كشورها و حتهی روابهت بهین الملهل
است .البته ،آنچه در اين جها مهدنظر اسهت هويهت اجتمهاعی
است ،هويت اجتماعی به مجموع ويژگی هايی گتتهه مهی شهود
كه فرد به واسطة آنها خودش را بهه عنهوان عضهو يهک گهروه
لمداد می كند و بر همهین اسهاس ،ديگهران را از گهروه خهود
متمايز می كند .در مجموع ،میتوان گتهت :سهه متههوم امنیهت
اجتماعی ،امنیت هويت و امنیت جامعه ای تقارن متهومی دارند
و مااديد افرادی هسهتند كهه بهه لحها اشهترا در پهاره ای
ويژگی هها ،عنهوان «مها» را بهه خهود منتسهب مهی داننهد .ايهن
ويژگی های مشتر می تواند خاسهتگاه طبیعهی (جنسهیت) يها
منشأيی اجتماعی (ملت) داشته باشند .در وا هع ،ويژگهی ههای
مشتر كه به تعبیری هويت نامیده می شهوند ،موعهوع مهورد
بحا امنیت اجتماعی نیز است .نتیجه اينکه امنیت اجتماعی را
می توان چنین تعريف نمود« :عهدم تهرس ،خطهر و ههراس در
حتظ و نگهداری ويژگی های مشهتر گهروه اجتمهاعی چهون
مذهب ،زبان و سبک زندگی».
ابعاد امنیت اجتماعي

امنیت

امنیت را در ابعاد و زوايای مختلتی می توان بررسهی و تحلیهل

در اموسهای فارسی به معنی «آزادی ،آرامش ،فقدان ترس و

كرد ،آن چه كه در اين پژوهش به آن توجه میشود تقسهیم آن

عدم هجوم ديگران آمده است » (كوچکی .)4968 ،واژه امنیت را

به بعد عینی (امنیت وا عهی) و بعهد ذهنهی (احسهاس امنیهت)

در فارسههی« ،ايمههن شههدن»« ،درامههان بههودن» (معههین،)4915 ،

است.

«بیبیمی» و «ايمنی و آرامش و آسهودگی»

(فرهنهگ عمیهد ،ج :4

 )115و در عربی آن را « ايمنی»« ،آرامش لب و خهاطر جمهع

بعد عیني امنیت اجتماع

بودن» ( ريشی )4964 ،معنا كردهاند .در فرهنگ علوم رفتاری دو

اين بعد از امنیت به كمیت جرايم ،آسیب ها و ناهنجهاری ههای

معنا از اين واژه ارائه شده است  -4حالتی كهه در آن ،ارعهای

در میزان آنها ،امنیت

اجتماعی در جامعه میپردازد كه تغییرا

و خواستههای شخای انجام میپذيرد  -1احساس

جامعه را تغییر میدهد .بی ترديد تأثیر امنیت بهر بزهکهاری از

ارزش شخای ،اطمینان خاطر ،اعتماد به نتس و پذيرشی كهه

دلمشغولیهای نظری و تجربی اهل نظر بوده و در اين راسهتا

احتیاجا
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و سنجش احساسا

كوششهايی هم انجام شده است .همه پهژوهشههايی كهه در

طريد اخذ نظرا

حوزه حاشیهنشینی و پتانسیلههای آن بهرای بزهکهاری انجهام

وجود دو چهره متتاو

شههروندان مهیباشهد.

عینی و ذهنی از امنیهت سهبب گشهته

شده است مؤيد اين ادعاست .لیکن امنیهت اجتمهاعی در ايهن

تا ادبیا

تحقید معنهای وسهیعی را در بهر مهیگیهرد .در وا هع ،امنیهت

عینی دانسته و صرفاً برای داشتن امنیت ،تسهلیحا

اجتماعی به معنای فضايی است كه فرد در زمان حال و آينهده
و جامعهه دارد .مههمتهرين شههاخصههای ايهن بعهد از امنیههت
عبارتنداز :میزان و نرخ آسهیب ههای اجتمهاعی ،میهزان و نهرخ
و وع جرايم و بزهکاری ،میزان و نرخ آشتتگیهای اجتمهاعی،
توان و مهار

نظهامی را

زم میدانند و برخی ديگر آن را در توسعه ا تاادی و انسانی

تاوير روشن و امیدواركنندهای از زندگی خود و خهانوادهاش

و در

ناهمگنی حول اين متهوم شکل گیرد كه برخی آن را

عمهل پلهیس در مقابلهه بها جهرايم و

ناامنی ،هماهنگی نهادها و سازمانهای ذیربت در حوزه كنترل
آسیب ها و جرايم ،از ديگر شاخصهای مهم و مهورد اسهتتاده
برای موعوع امنیت امید به آينده اسهت .امیهدواری بهه آينهده
خود محاول احسهاس امنیهت از شهرايت جامعهه و احسهاس
امنیت شرايت خانوادگی است .اين شاخص در بررسی ارتبهاط
امنیت و بزهکاری بسیار ابل اعتناست.

متوازن جامعه جستجو میكنند.
امنیت قابل قبول و احساس امنیت

با بررسیهای انجهام شهده ،احسهاس عهدم امنیهت در برخهی
كشورها به واسهطه نهوع حکومهت ،افهزايش بزهکهاری ،عهدم
كنترل مجرمان ،ناكارآمدی نیروهای پلیس ،محرومیت ا تاادی
و اجتماعی ،تبعیض ،بیعدالتی ضايی و ناشی از عهدم امنیهت
جانی ،فکری ،مالی و روانی در جامعه است و به طور طبیعهی،
فقدان امنیت ،احساس آن را در شهروندان كاهش خواههد داد.
لیکن برخی از جوامع با وجهود امنیهت ابهل بهول و تحهر
نیروهای پلهیس در مقابلهه بها متجهاوزان و مجرمهان و تهأمین
حدا ل نیازهای مردم توست دستگاههای ذيربت ،احساس عهدم

بعد ذهني امنیت اجتماعي (احساس امنیت )

امنیت در شهروندان به نسبت وجهود امنیهت ر هم بها تری را

احساس امنیت پديده روانشناختی -اجتماعی است كهه دارای

نشان میدهد .متأستانه در كشور ما به میزانی كه امنیت وجهود

ابعاد گوناگونی می باشد .ايهن احسهاس ناشهی از تجربهه ههای

دارد ،احساس امنیت كمتری در شهروندان مشهاهده مهیشهود.

مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرايت و اوعاع محیت پیرامهونی

مقايسه با كشورهای مختلف اين وا عیت را روشن مهینمايهد.

است و افراد مختلف به صهور ههای گونهاگون آن را تجربهه

به عنوان نمونه نرخ سر ت منازل در ايران  5در هزار ،انگلیس

می كننهد .منهابع تهأمین كننهده احسهاس امنیهت بهرای آحهاد و

 16در هزار و در استرالیا  15مورد در هر هزار منزل میباشهد.

از همديگر اسهت و ايهن

(عسگرپور )9 : 4988 ،اين مقايسه آماری نشان میدهد كه عريب

منابع در سطوح مختلف اثرگذار میباشند .از آنچه تاكنون گتته

امنیت شهروندان ايرانهی بیشهتر از عهريب امنیهت شههروندان

شد می توان دريافت كه عمده مضامینی كه از طريد شهروندان

استرالیايی و انگلیسی اسهت ،امها احسهاس امنیهت شههروندان

و به عنوان «احساس امنیت» مطرح میشود با امنیت اجتمهاعی

ايرانی كمتر از احساس امنیت شههروندان اسهترالیا و انگلهیس

مرتبت می باشد .بهه سهخنی ديگهر تمهامی مؤلتههههای امنیهت

میباشد .نتیجه اين كه احساس امنیت اگرچه با میزان جهرم يها

اجتماعی ابل سهنجش از طريهد مراجعهه بهه ذهنیهت و آرای

عريب امنیتی موجود در جامعه ارتباط دارد ،ولهی بهه عوامهل

عمومی است .عالوه بر آن ،در ساير ابعاد امنیهت مثهل امنیهت

ديگری نیز بستگی دارد .در همین ارتباط بر اسهاس يهک نظهر

ابهل سهنجش از

سنجی كه در بهمن مهاه  4919در  18مركهز اسهتان كشهور بهه

گروههای مختلف جامعه نیز متتاو

سرزمین (دفاعی يا نظامی) هم برخی جها

اجرا درآمد (وزار فرهنگ و ارشاد اسالمی )4986 ،و با  46811نتر
Societal Security
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انجام گرديد ،میهانگین احسهاس امنیهت فکهری ( )14و مهالی

خاوصیت مهم هر پديده جنايی و يا جرم اين است كهه

( )11يعنی؛ كمتر از حد متوست بود و میانگین احساس امنیت

جامعه را ناامن میكند و تهرس از جهرم را بهر مهردم مسهتولی

جانی ( )59با تر از حد متوست بود.

میگردانهد .در نتیجهه امنیهت در بخهشههای گونهاگون خهود

ابل توجه اينکه در اكثهر نقهاط جههان ،عمومهاً احسهاس

خاوصاً امنیت فردی و اجتماعی و بالمال نظهم اجتمهاعی بهه

امنیت در بین شهروندان بهه نسهبت وجهود امنیهت ،پهايینتهر

مخاطره میافتد .در ايهن حالهت اسهت كهه نظهام كیتهری كهه

مههیباشههد .علههت آن نیههز ارزيههابی امنیههت از ديههدگاه فههردی

مجموعهای از نهادها و آيینههای معقهول جامعهه بهرای بیهان

شهههروندان و نههاظر بههر منههافع متنههوع آنههان مههیباشههد .و البتههه

واكنش علیه جرم و بزهکاری است ،مداخله میكند تها امنیهت

نشاندهنده اين است كه اگرچه احساس امنیت با میزان جرم و

از دست رفته و نظم از هم گسیخته اجتماع را به آن بازگرداند

جنايت نیز رابطه مسهتقیمی دارد ،امها عوامهل ديگهری كهه در

و آرامش خاطر را جايگزين ترس از جرم كند .حتهظ آرامهش

بخش بعهدی بهه آنهها اشهاره خواههد شهد ،در ايهن احسهاس

همگانی در برابر بزهکاری و هدايت خشونت طبیعی انسان ها

تأثیرگذارند

به راههای انونی و مشروع ،از اهدافی است كه دولهت هها در
رسیدن به آن میكوشهند و از نظهام كیتهری بههره مهیگیرنهد.

رابطه پديده جنايي با احساس امنیت

خاوصاً كه روشها و شیوههای عد بزهکاری عهالوه بهر آن

منتسکیو جرم را ا دام علیه مذهب اخالق ،آرامهش عمهومی و

كه تأمین امنیت را سر لوحه كار خود رار میدهد ،يک مسهأله

جداگانههای را

سیاسی است و تدبیر بهتر برای اين مقاود پايههای حاكمیهت

در وا هع

دولت ها را نیز مستحکمتر می كند و ععف در انجام اين مهم

امنیت تلقی كهرده و بهرای ههر يهک مجهازا

عروری دانسته است .وی معتقد است كهه مجهازا

ااص جامعه از مجرمی است كه خواسهته اسهت افهراد را از

نشانه ناتوانی دولتهاست.

امنیت محروم سازد (منتسکیو )4961 ،از اين جهت اولهین شهرط

بديهی است واكنش جامعه در مقابل جرم بیشتر از اصول

تحقد هر جرم يا پديده جنايی (با كمهی تسهاهل دركهالم) آن

اخال ی و سنتی نشأ

میگیرد تا از شیوههای نو و نظهامههای

است كه بر خالف نظم اجتماعی باشد ،بنابراين ،هر جرم خواه

كیتری نیز عموماً با چنین رويکهردی واكهنش جامعهه را بیهان

شديد و خواه ععیف ،لطمه و زيانی بر امنیت و نظم اجتماعی

میكنند .در مقابل سیاست جنهايی بها تعريتهی كهه از آن بیهان

وارد میكند و به همین علت اختالف در نظم و امنیهت اسهت

كرديم با ديدی كلیتر و عینهیتهر و بها بههرهگیهری از دادههها

كه جامعه به اشکال گوناگون از خود واكهنش نشهان مهیدههد

علمی خودشناسی و جامعههشناسهی ايهن پديهده را بررسهی و

(محسنی )4915 ،دومین شرط تحقد هر جرم آن است كه توست

مطالعه كرده واكنشهای مناسب را تجويز میكند .چنانچه اين

انون بیان شود چرا كه نظهم اجتمهاعی امهری ثابهت و دائمهی

تدبیر و سیاست بنحو سنجیده و نیکو و با در نظر گرفتن تمهام

نیست و چون برداشت مردم از آن در حال تحول است ،بهرای

ابعاد اتخاذ گردد ،در بیان واكنش جامعه نیز موفدتر و نهايتاً در

جلوگیری از افهراط و تتهريت و حمايهت و صهیانت از آزادی

تأمین امنیت و نظم اجتماعی نیز با توفید رين خواههد بهود و

افراد ،عروری است كه اعمال ممنوعه و مخهل نظهم و امنیهت

چنانچه سنجیده و سطحینگر و مقطعی اعمال شهود ،نهه تنهها

توست انونگذار بیان شود و واكنش جامعه و عمانت اجرای

امنیت و نظم اجتماعی را تأمین و حتظ نخواهد كرد بلکه خود

زم نیز د یقاً روشن گردد .چون پديده جنايی از جمله اعمالی
است كه ايجاب میكند از طريد كیتهری بها آن مبهارزه شهود،
موعوع مطالعه حقوق كیتری رار میگیرد.

نیز عامل ناامنی خواهد شد .

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پیاپی  ،9شماره اول ،بهار و تابستان 4991
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پیشهگیرانه زنهگ خطهر و

پیشگیری از جرم و احساس امنیت اجتماعي

عدم توجه بهه هريهک از ا هداما

پیشگیری از جرم از مباحا همیشه رايهج اسهت كهه هیچگهاه

هشداری است كه خبر از و وع جهرم در آينهده دارد

غبار زمان به خود نخواهد گرفت زيهرا طعهم تلهخ انحهراف و

)4981

(شهاكری،

كجروی در زمان و مکانهای مختلف نظهم اجتمهاع را مختهل

برنامههای پیشگیری از جرم مجموعه وسیعی از برنامههها و

فقهت نقهش

فعالیتها را در بخشهای مختلف جامعه در برمیگیرد و هیچ

و عهعف جهرايم را ايتها مهینماينهد.

نهاد خاصی نمیتواند مجری آن در همه ابعهاد باشهد بهر ايهن

بنابراين ،امر پیشهگیری و مسهلح شهدن جامعهه بهه ابهزار زم

اساس نوعی هماهنگی بین نهادهای رسمی جامعه از يک سهو

متناسب با نیازهای وا عی جامعه كه امهر پیشهگیری را تسههیل

و مشاركت نهادههای مردمهی از سهوی ديگهر عهروری بنظهر

نموده و خواهد نمود وارائه راهکارهها وا هداما
كاهش تعهداد و شهد

نمايد از عروريا

است .لغت پیشگیری در منابع فارسهی بهه

میرسد.

معنای رفع ،جلوگیری ،مانع شدن و از پیش مانع چیزی شهدن

هدف پیشگیری وععی تحديد مو عیتهای ارتکاب جرم

تعريف شده است (دهخدا )4996 ،در فرهنگ لغوی تین نیز به

است .به عبارتی ديگر ،هدف اين رويکرد كاهش فرصتههای

معنای مانع شدن از اينكه چیزی رخ دهد تعريف شهده اسهت

مجرمان برای ارتکاب جرم است ،معمو ً از طريد طرحههايی

(رجبی پور) 15: 4981،

مانند :اعمال انون و مجازا ها و امنیت مالی و شخای ايهن

پیشههگیری از جههرم معمههو ً از طريههد اجههرای ههانون و

رهیافت در وسیعترين معنای خود ،متضهمن مسهاعی گسهترده

مجازا ها ،كاهش فرصتههای ارتکهاب جهرم و برنامههههای

است برای اينکه ربانیان اجتماعی با تقلیل آسیبپذيريشهان از

تنبیهی

راه تبديل آنان به آمهاجههای غیر ابهل اصهابت يها اسهتمداد از

تالش دارد تا فرصتهای ارتکاب جرم را محدود كنهد كهه از

خدما

خاوصی تأمین در برابر جهرم حمايهت شهوند .ايهن

طريد آموزش مؤثر و تنبیه مجرمان میتواند انجام شود .انهواع

شیوه بهتر از آن است كه روی پلیس يا روی تغییهر رفتارههای

مختلتی از برنامههای پیشگیری از جرم وجود دارد كه با توجه

بزهکاران بالقوه حساب شود.

توسعه اجتماعی انجام میگیرد .اجرای انون و ا داما

به موعوع تحقید حاعر از حوصله بحا ما خارج میباشهند.

در برنامههای اجتماعی پیشگیری از جرم نقهش پلهیس و

لکن در اين مقال بحها پیشهگیری غیركیتهری كهه بها ههدف

نیروی انتظامی در ارتباط با ساير نهادها اعهم از دولتهی و غیهر

پژوهش حاعهر همخهوانی دارد در دو طبقهه كلهی پیشهگیری

دولتی معنا پیدا میكند و پلیس بدون هماهنگی با ساير نهادهها

اجتماعی (پیشگیری از طريهد توسهعه اجتمهاعی)و پیشهگیری

ادر به تأمین نظم و امنیت اجتماعی كه هدف كلی پیشهگیری

وععی مورد توجه رار میگیهرد .ايهن دو نهوع پیشهگیری در

از جرم است ،نمیباشد( .نجتی ابرندآبادی )416 :4918 ،در نهايت،

زمره روشهای پیشهگیرانه غیركیتهری اسهت .بهه طهور كلهی،

میتوان گتت :پیشگیری اجتماعی نیازمند اعتماد شهروندان بهه

پیشگیری غیركیتری دارای ويژگیهای زير میباشد:

نهادهای ذیربت ازجمله :پلیس و سپس تعامل دو سويه میهان

 -بل از ارتکاب جرم پیشبینی و تدار شده باشد

مردم و دستگاههای ضايی و انتظامی است .با توجه بهه اينکهه

 -ناظر برشرايت و عوامل نوعی جرم باشدو بهه اتتهاق و فهرد

اين موعوع از جمله بحاهای مهم در سطح استان لرسهتان و

خاصی بستگی نداشته باشد

شهر بروجرد بوده و توجه خاصی از طرف مسؤو ن بهه ويهژه

 -هدف انحااری از اين ا داما

تحديد و وع جرم باشد

نیروی انتظامی به اين مسأله شده اسهت ،فرعهیا

تحقیهد در

بل از و وع جرم مهورد اسهتتاده

جامعه آماری تعیین شده بها اسهتتاده از پرسشهنامه بهه آزمهون

رار میگیرند لذا بايد فا د خایاه كیتهری و هرآمیهز باشهد

گذاشته شد تا به سنجش نظر مردم در مورد برخی راهکارهای

 -از آنجايی كه اين ا داما

تأثیر پیشگیری غیر كیتری بر میزان احساس امنیت در میان جوانان شهر بروجرد
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پیشهگیریكننهده ازجهرم بهرای ارتقهای سهطح امنیهت و ارائهه

پرسشنامه تحقید شامل سؤالهای مختلتی بوده است از جملهه

راهکارهايی برای جلوگیری از ناامنی بپردازيم.

پرسش درباره متغیرهای زمینهای نظیر :سن ،جهنس ،وعهعیت
تأهل ،میزان تحایال  ،همچنین پرسشهايی در مهورد میهزان

فرضیات

بروز جرايم و بزهکاری در منطقه مسکونی و شهر ،سؤالهايی

فرضیه اصلي

تدوين و اجرای برنامههای پیشگیری غیركیتهری از طريهد از

در مورد راهکارهای مناسهب بهرای پیشهگیری از بزهکهاری و
همچنین میزان اعتمهاد بهه نهادههای حمهايتی ماننهد :پلهیس و

بین بردن علل و عوامل ريشهای جهرم در سهالمسهازی محهیت

دستگاه ضايی میباشد.

بسزايی دارد.

يافتههای توصیفي و آزمون فرضیات تحقیق

اجتماعی و با رفتن میزان احسهاس امنیهت شههروندان نقهش

نتايج توصیفي تحقیق

فرضیات فرعي

*بین سطح تحایال

و احساس امنیت رابطه وجود دارد.

*بین وععیت تأهل و احساس امنیت رابطه وجود دارد.
*بین جنس و احساس امنیت رابطه وجود دارد.

خواهد آمد و در ادامه به سنجش میزان امنیت پاسهخگويان در
ابعههاد مختلههف و نگههرش آنههها نسههبت بههه نحههوه عملکههرد
دستگاهههای اجرايهی در راسهتای بر هراری نظهم اجتمهاعی و
اجرای عاد نه وانین و همینطور تدوين و اجرای برنامهههای

روش تحقیق
باتوجه به ماهیت و اههداف پهژوهش كهه بهه دنبهال سهنجش
احساس عمومی افراد نسبت به يک موعهوع اجتمهاعی اسهت
مناسبترين روش روش پیمايشی ) (surveyمیباشد .با توجهه
به ماهیت موعوع و گستره جامعه آماری كه عرور

در ابتدا توعیحاتی در مورد مشخاها

عمهومی پاسهخگويان

اسهتتاده

پیشگیری غیركیتری از طريد شناسايی و از بین بهردن عوامهل
ريشهای جرم در سالمسازی محیت اجتماعی و در نتیجهه بها
رفتن میزان احساس امنیت شهروندان پرداخته میشود.
الف  -واحد تحلیل ،واحد مشاهده و سطح تحلیل

از شیوه نمونهگیری را ايجاب مینمايد ،از روش نمونههگیهری

واحد تحلیل عبار

تاادفی استتاده شد .در اين مطالعه باتوجه به موعوع تحقید،

آن است كه در اين تحقید واحهد تحلیهل همهه متغیرهها ،فهرد

جامعه مورد پژوهش را كلیهه افهراد ( )19-41سهال سهاكن در

را كسب

است از موعوعی كه متغیرهای ما صهتت

است .واحد مشاهده واحدی است كه از او اطالعا

شهر بروجرد را كه بنا به تعريف سهازمان ملهی جوانهان افهراد

مههیكنههیم .اطالعهها

وا ع در اين گروه سنی را جوان دانسته است در برمیگیرد ،كه

جمعآوری میشود .سطح تحلیل خرد است زيرا متغیرهای اين

با توجه به آخرين سرشماری مركز آمار  441169میباشد ،بهر

تحقید مربوط به ويژگیهای افراد است.

اساس اسهتاندارد تعهداد  981پرسشهنامه تهیهه و بهه سهنجش
نظرا

پاسهخگويان پرداختهه شهد .واحهد تحلیهل در تحقیهد

حاعر ،سطح تحلیل آن خرد میباشد .بهرای تجزيهه و تحلیهل
داده ها ،با توجه به سطح سنجش متغیرههای مهورد بررسهی از
آمارهای موجود استتاده مقتضهی بههعمهل آمهد .كلیهه مراحهل
استخراج ،كدبندی و تجزيه و تحلیل دادهها و تهیهه جهداول و
نمودارها به وسیله نرمافزارههای  spssو  Excelانجهام گرفهت.

مههورد نیههاز در ايههن پههژوهش از فههرد

ب -روش و ابزار گردآوری اطالعات

در پژوهش حاعر به منظور جمع آوری اطالعها

مهورد نیهاز

برای سنجش ابعاد ساختاری و فرهنگهی سهرمايه اجتمهاعی و
همچنین اطالعا

زمینه ای از پرسشنامه استتاده خواههد شهد.

پرسشنامه مورد نظر براساس تعريف عملیاتی متاهیم تحقید و
همچنین طراحی سؤالهای زمینهای ،تهیه و تنظهیم مهیگهردد.

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پیاپی  ،9شماره اول ،بهار و تابستان 4991
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ماهیههت موعههوع مههورد مطالعههه ايجههاب مههیكنههد كههه بههرای

درصد از پاسخگويان در رده سنی  16تا  19سال رار دارند و

توأم با ماهاحبه مهورد

بیشترين پاسخگويان با  1978درصد در مقطع ديپلم میباشهند.

جمعآوری دادهها ،پرسشنامه بهصور

و كمترين آنها با  171درصد در مقطع كارشناسی ارشد بودهاند

استتاده رار گیرد.

و همچنین  6179درصد از پاسخگويان مجرد و  9571درصد از

ج -اعتبار 4و پايايي 1ابزار تحقیق

به طهور خالصهه اعتبهار يعنهی؛ "آيها وا عهاً همهان چیهزی را
میسنجیم كه اد سنجش آن را داريهم" در ابتهدا پرسشهنامه
مقدماتی تهیه شد و بها مشهور

و اسهتتاده از نظهرا

اسهتاد

راهنما و مشاور و همینطور صاحبنظران و كارشناسان ،اعتبهار
صوری 9آن به دست آمد .اما بعد از تکمیهل 96پرسشهنامه بهه
عنوان پیش آزمون (پری تست) از عهريب آلتهای كرونبهاخ

1

برای بهدست آوردن میزان پايايی شاخصهای تحقید اسهتتاده
خواهد شد .بدين ترتیب گويههههايی كهه همبسهتگی كمتهری
داشتند ،حذف و اصالح شدند و يا گويههای متناسب ديگهری
جايگزين آنها شهدند و در نتیجهه در مجمهوع عهريب پايهايی
شاخصههای نههايی امنیهت اجتمهاعی (بهه  )6/18رسهید كهه
نشاندهنده میزان آلتای مناسبی میباشد.

وععیت عالی میباشند 1471 .درصد از پاسخگويان سهاكن در
منطقههه  4مههیباشههند و  5879درصههد نیههز در منطقههه  1سههاكن
مههیباشههند  56درصههد از پاسههخگويان شههاغل و 1971درصههد
بیکارهستند.
متغیر وابسته در اين تحقید احساس امنیت میباشد كه در
ادامه متناسب با سؤالهای تحقید پرسشهنامه تهیهه شهده و بهه
بررسی میزان آن در بین جوانان پرداخته شده است.
بررسي سؤالهای پرسشنامه

 بررسی میزان احسهاس آرامهش از زنهدگی كهردن در شههرنتههايج جههدول زيههر نشههان مههیدهههد كههه  16درصههد از

در توصههیف دادهههها از آمههار توصههیتی نظیههر :توزيههع فراوانههی
(جدوال يک بعدی و نمودار) و بهرای تحلیهل دادههها از آمهار
استنباطی و آزمهونههای آمهاری (نظیهر :جهداول دو بعهدی و
همبستگی متناسب با سؤالهای تحقید و بها

توجه به سطح سنجش متغیرها) استتاده شد
بر طبد اطالعا

وععیت متوست رار دارند و كمترين آنهها  174درصهد دارای

بروجرد

د -روش تجزيه و تحلیل اطالعات

آزمونهای شد

آنها متأهل بودهاند .بیشهترين پاسهخگويان بها  6174درصهد در

حجهم نمونههههای كهل كهه برابهر 981

پاسخدهنده است ،مشاهده میشود كه  9178درصد برابهر 415
نتر از پاسخگويان مورد مطالعه زن و  6171درصد يعنهی 199
نمونه را مهردان تشهکیل دادهانهد .طبهد يافتههههای حاصهل از
پرسشنامه در بین پاسخگويان  4179درصد در رده سنی  41تها
 16سههال 9976 ،درصههد در رده سههنی  14تهها  15سههال5174 ،
1

validity
reliability
3
Face validity
4
Cronbach alpha.
2

پاسخگويان اظهار داشتهاند كهه زنهدگی كهردن در ايهن شههر
احساس آرامش كمتر است و 16درصد معتقدند كهه احسهاس
امنیت زيادی از زندگی در اين شهردارند و  11/9درصهد بیهان
نمودهاند كه تا حدودی از زندگی در اين شهر احساس امنیهت
میكنند.

تأثیر پیشگیری غیر كیتری بر میزان احساس امنیت در میان جوانان شهر بروجرد

415

جدول  -توزيع فرواني پاسخگويان برحسب میزان احساس آرامش از زندگي کردن در شهر بروجرد
فراواني درصد

واقعي

تجمعي

درصد

درصد

خیلی كمتر است

91

8/9

8/9

8/9

كمتر است

68

41/1

41/1

16/6

فر ی ندارد

481

11/9

11/9

1/.

بیشتر است

89

14/6

14/6

95/6

خیلی بیشتر است

41

1/1

1/1

466/6

كل

981

4666/6 4666/6

در آن زندگی میكنند در حهد كمهی اسهت و در مقابهل 91/9

بررسی میزان احساس آرامش از محلهای كه در آن زنهدگی
میكنید:

درصد معتقدند كه به میزان زيادی از آرامهش محلهه احسهاس

نتايج جدول زير نشان میدهد كه 15/9درصهد از پاسهخگويان

رعايت دارند و  99/8درصد تا حدودی از وعع آرامش محله

اظهار داشتهاند كه احساس امنیت و آرامش آنها از محلهای كه

خود راعی هستند.

جدول  -2توزيع فرواني پاسخگويان برحسب میزان احساس آرامش از زندگي کردن در محله زندگي
میزان آرامش
درصد

فراواني

واقعي

تجمعي

درصد

درصد

خیلی كم

11

1

1

1

كمتر است

16

48/1

48/1

15/9

فر ی ندارد

459

99/8

99/8

65/4

زياد

464

16/9

16/9

94/1

خیلی زياد

99

8/6

8/6

466/6

كل

981

466/6

466/6

بنظر شما میزان و وع جرم در سطح شهر بروجهرد تها چهه

بروجههرد در حههد كههم در مقابههل 51/9درصههد از پاسههخگويان

حد است؟

معتقدند كه میزان و وع جرم در حد زياد است و  11/9درصد

دادههههای جههدول زيههر نشههان مههیدهههد كههه  44/5درصههد از

بیان نمودهاند كه تا حدی میباشد.

پاسخگويان اظهار داشتهاند كه میزان و وع جرم در سطح شهر

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پیاپی  ،9شماره اول ،بهار و تابستان 4991
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جدول  -3بررسي نظر پاسخگويان در مورد میزان وقوع جرم درسطح شهربروجرد
فراوانی

درصد

وا عی درصد تجمعی درصد

نمیدانم

54

49/9

49/9

49/9

خیلی كم

46

1/6

1/6

45/9

كم

91

8/9

8/9

11/1

تا حدی

88

11/9

11/9

11/8

زياد

414

96/1

96/1

81/1

خیلی زياد

66

45/6

45/6

466/6

كل

918

466/6

466/6

-

جدول  -4توزيع فراواني کجروی (بزهکاری)در جامعه موردمطالعه
اصالً و خیلی كم

كم

تا حدی

زياد

خیلی زياد

نمیدانم

سر ت از منازل

1/9

6/11

19/1

16/8

1/8

1/1

سر ت در هنگام خروج از بانکها

49

11/9

11/5

46/1

8/9

9/1

ايجاد مزاحمت برای نوامیس مردم

9/1

48

41/5

19/1

99/1

1/9

میزان معتادين در محل

1/8

44/1

9

19

14/5

1

خريد و فروش مواد مخدر

5

44/5

41

11

99

8/5

گروههای اراذل و اوباش شرار

5/1

46/9

44/1

19/1

98/1

44/1

تهديد و اخاذی باجگیری

1/8

11/5

14/1

4871

16/8

1/9

آدمربايی

1/1

46/9

16/6

16

11/9

1/1

كالهبرداری

46/1

46/1

41/8

14/6

14/6

45/4

تل عمد

46/9

18/1

46/9

41/6

44/5

44/1

راهزنی

11/1

11/4

46/4

44/1

6/1

41/6

فساد مالی

19/1

18/9

41/1

1/8

46/1

41/1

تکدیگری

16/4

11/5

49/9

46/1

1/44

8/4

سر ت مسلحانه

1/1

9/4

41

16

16/4

1/9

درگیری دسته جمعی

9/9

41

14/6

11

14/4

44/5

همانطهور كهه در جهدول  1مالحظهه مهیشهود از میهان

معتادان در محلهها بودهاند و 69درصد از پاسخگويان معتقدند

مهمترين جرايم؛  91/6درصد از پاسخگويان اظهار داشهتهانهد

كه در حد زيادی شاهد خريد فهروش مهواد مخهدر در محهل

كه در محل زندگی آنها سر ت از منازل در حد زياد روی داده

زندگی خود بودهاند 64/5 ،درصد از پاسخگويان معتقدنهد كهه

است و  61/8درصد از پاسخگويان معتقدند كه در حد زيادی

در حد زيادی شاهد گروههای اراذل و اوبهاش بهودهانهد 99/4

شاهد مزاحمت برای نوامیس مردم بهودهانهد .همچنهین61/5 ،

درصد از پاسخگويان معتقدند كه در حد زيادی شاهد تهديهد

درصد از پاسخگويان معتقدند كه در حد زيادی شاهد حضهور

و اخاذی بودهاند 51/1 .درصد از پاسخگويان معتقدنهد كهه در

تأثیر پیشگیری غیر كیتری بر میزان احساس امنیت در میان جوانان شهر بروجرد
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حد زيادی شاهد آدمربايی در محل خود بودهاند اين درحهالی

 49/5درصد از پاسخگويان اظهار داشتهاند كه در محل زندگی

است كه در سالهای اخیر فقت يک يا دو مهورد آدمربهايی در

آنها سر ت مسلحانه در حهد زيهادی رخ داده اسهت .مالحظهه

شهر بروجرد رخ داده است .در حالی كهه فقهت  16درصهد از

میشود كه صحنههای خشونت بار درصهد كمهی از احسهاس

پاسخگويان معتقدند كه در حد زيهادی شهاهد تهل در محلهه

امنیت مردم را تحهت تهأثیر هرار داده و در مقابهل معضهال

بودهاند .همچنین ،فقت  1/6درصد از پاسخگويان معتقدند كهه

اجتماعی همانند :اعتیاد و تکدیگری و مزاحمتهای خیابهانی

در حههد زيههادی شههاهد تجههاوز جنسههی بههه زنههان بههودهانههد.

برای زنان مهمترين علتها ايجاد نهاامنی در ديهد مهردم شههر

44/1درصد از پاسخگويان معتقدند كه در حهد زيهادی شهاهد

میباشد .با كسب اين نتايج ،تمهیهداتی را كهه مهیتهوان بهرای

فساد مالی بودهاند  11/5درصد از پاسخگويان اظهار داشتهانهد

كاهش اين معضال

در نظر گرفت طرح كرده و در جدول 1

كه در محل زندگی آنها تکدیگری در حد زيهادی رواج دارد.

به بررسی آنها پرداختیم.

جدول  -5بررسي نظرات هر يک از پاسخگويان در خصوص گويههای مربوط به پیشگیری و سالمسازی محیط اجتماعي
تشکیل پلیس محله برای نظار بیشتر بر محلهها
حضور فعال پلیس در مکانهای عمومی
دادن هشدارهای ايمنی و پلیسی زم به مردم
برنامههای حمايت از خانواده از طريد افزايش آموزشها در مورد تربیت فرزندان
ايجاد خدما آموزشی و اشتغالزايی برای افزايش میزان بازدهی جوانان
تقويت فرهنگ دينی و احیای امربه معروف ونهی از منکر
حمايتهای اجتماعی ازافراد آسیبپذير و نیازمند

خیلي کم واصال

کم

تا حدی

زياد

خیلي زياد

4/8
1/9
1/9
1/9
1/4
1/9
4/8

6/8
41/8
8/9
1/8
1/6
9/9
5/5

99/9
95/1
18/6
11/9
99/9
41/1
45/1

96/1
16
99/6
99/9
18/4
91
19/1

16/8
16/8
16/6
18/6
11/9
19/5
18/1

همانگونه كه مالحظه میشود دادههای جدول  5بیهانگر آن

دارد و همچنین  11/1درصد تأثیر برنامه حمايت احتمهاعی از

اسههت كههه  51/6درصههد از پاسههخگويان موافههد ايههن مطلههب

افراد آسیبپذير و نیازمند در پیشگیری از جرم را بسیار مهؤثر

میباشند كه تشکیل پلیس محلهه در پیشهگیری از جهرم مهؤثر

دانستهاند .مالحظه میشود كه مردم با ديد بسیار بهازی نسهبت

میباشد و  16/9درصد پاسخگويان معتقدند كه حضهور فعهال

به اينگونه برنامهها مینگرند.

پلیس در مکانهای عمومی در پیشگیری از جرم مؤثر اسهت و
همچنین  66/1درصد موافهد ايهن مطلهب بهودهانهد كهه دادن

آزمون فرضیات

هشههدارهای پلیسههی زم بههه مههردم در پیشههگیری از جههرم

آزمون دوجملهای يا نسبت

مؤثراست و  61درصد با اين موعوع موافقند و معتقدند تهأثیر

در برخی از فرعیههها ،بها متغیرههايی سهروكار داريهم كهه دو

برنامههای حمايت از خانواده از طريد افزايش آمهوزشهها در

وجهی هستد .يعنی دو مقوله يا طبقهه دارنهد و درصهدديم تها

مورد تربیت فرزنهدان در پیشهگیری از جهرم مهیباشهند و 54

را با همديگر و با توجه بهه يهک

درصد معتقدند كه ايجادخدما

آموزشی و اشتغالزايی بهرای

افزايش میزان بازدهی جوانان در پیشگیری از جرم مؤثر اسهت

نسبت اين مقولهها و طبقا

4

نسبت فرعی مقايسه كنیم .بنابراين ،در اين آزمون با دو نسبت
مواجهايم:

 84/5درصد از پاسخگويان معتقدند كه تقويت فرهنگ دينی و
امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری ازجرم تأثیر زيهادی
Binomial test

1
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 )4نسبت مشاهدهشده4؛ نسبتی از پاسهخگويان را كهه در ههر

است يا خیر؟ يعنی آيها نسهبت متهروض بهزرگتهر از نسهبت

طبقه مشاهده شده است ،نشان میدهد.

مشاهده شده است يا نه ،كوچکتر از آن؟ مقايسه نسبت مههم

 )1نسبت متروض4؛ نسبتی از پاسهخگويان را كهه فهرض بهر

را امکانپذير میكند .در اينجها دو حالهت وجهود دارد .البتهه،

احتمال وجود آنها در هر طبقه میباشد ،نشان میدهد.

اين دو حالت بستگی به نوع فرعیه و پاسخی كه برای سهؤال

نکته :از آنجا كه آزمون دوجملهای ،نسبت مشاهدهشده را

تحقید انتخاب میكنیم ،دارد .در اينجا فرض بر اين است كه

با يک نسبت متروض مقايسه میكند ،بنابراين ،زم اسهت كهه

فرعیه ما بهصور

اين نسبت متروض را بدانیم .نسبت متروض ،در وا ع ،همهان

مثبت آن (مثالً عدم دلبستگی در مقابهل دلبسهتگی شهغلی) .دو

نسبتی از پاسخگويان میباشد كه با توجه بهه فرعهیه تحقیهد،

حالت مورد نظر بدين رار میباشند:

فرض شده اين نسبت بايد در میان پاسخگويان وجهود داشهته

 )4چنانچه نسبت مشاهدهشده از نسهبت متهروض بهزرگتهر

عهدم و هوع چنهین

نتیجه میگیريم كه فهرض  H 1تأيیهد و در

باشد تا فرعیه ما تأيید شود و در صور

نسبتی از نمونه در نسبت مشاهدهشده ،فرعیه رد میشود .البته
گاهی محققان اين نسبت را با فرض اينكه هیچگونه ارجحیتی
برای نسبتهای مشاهده شهده و متهروض وجهود نهدارد ،بهه
صور

برابر و معهادل  6/56در نظرمهیگیرنهد .يعنهی فرعهیه

خود را بهصور

تتاوتی مطرح كرده و برتری هیچ نسهبتی را

بود ،در آنصور

منتی مطرح شده اسهت و نهه بههصهور

مقابل فرض  H 0رد میشود.
 )1چنانچه نسبت مشاهدهشده از نسبت متروض كوچهکتهر
بود ،درآنصور
مقابل فرض

H0

نتیجهه مهیگیهريم كهه فهرض  H 1رد و در
تأيید میشود.

نکته  :1در تتسیر نتايج اين آزمون بايد د ت كرد كه :او ً،

در فرعیه مشخص نمیكنند.
آنگاه نسبت متهروض (مهثالً  )6/56را در كهادر مربوطهه

تتاو

وجود مشاهدهشده با نسبت متروض ،اين دارد يا خیر؟

نوشته و آزمون مورد نظر را اجرا میكنیم .پس از اجهرای ايهن

(اين كار با مشاهده معنیداری تتاو

آزمون ،مقدار معنیداری كوچکتر از  6/65نشان میدههد كهه

 6/65يا  6/64انجام میشود) و ثانیاً ،ايهن تتهاو

توزيههع مشههاهدهشههده بهها توزيههع متههروض متتههاو

اسههت و

در سطح كوچهکتهر از

فرض هست يا خالف آن؟ (اين كار با مقايسه نسبت مشهاهده

برعکس ،مقدار معنیداری بزرگتر از  6/65نشان میدههد كهه

شده و نسبت متهروض امکهانپهذير اسهت)

توزيع مشاهدهشده تتاوتی با توزيع متهروض نهدارد و توزيهع

صتری شالی) 615: 4988 ،

آنها برابر است.
نکته  :4در هنگام تتسیر نتايج اين آزمون نیز ،بسهیاری از
محققان با مشاهده معنیداری تتاو

در سهطح كوچهکتهر از

 6/65يا  ،6/64كار را تمامشده تلقی میكننهد .درحهالیكهه در
مرحله بعد ،بايد تعیین كنیم كه آيا تتهاو

نسهبتهها (نسهبت

مشاهدهشده با نسهبت متهروض) در راسهتای فرعهیه تحقیهد

طبقه

در تدوين و اجرای برنامههای پیشگیری غیركیتهری از طريهد
شناسايی و از بین بردن عوامل ريشهای جهرم در سهالمسهازی
محیت اجتماعی و با رفتن میزان احسهاس امنیهت شههروندان
نقش بسزايی دارد (دادههای جدول.)1

نسبت مشاهده

گروه  :4تأثیر كم

11 

419

6/91

گروه  :1تأثیر زياد

<11

155

6/66

981

4/66

كل

(حبیهب پورگتهابی و

فرضیه اصلي

جدول - 6آزمون فرضیه
تعداد

در راسهتای

نسبت آزمون سطح معناداری
6/666
6/56
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همانطور كه در جدول مالحظه مهیشهود ،بها توجهه بهه

در حههال حاعههر در جامعههه مههورد نظههر داشههته باشههد .در

اينکه سطح معنیداری كه كوچکتر از  ،6/65میباشد ،میتوان

بررسیهای به عمل آمده بیشهترين آمهار در خاهوص میهزان

گتت كه رابطه معنیدار وجود دارد .در عمن نسبت آزمون يها

كجروی يا بزهکهاریههای اجتمهاعی اختاهاص بهه مهواردی

متروض ( )6/56در نظر گرفته شهده از نسهبت مشهاهدهشهده

همچون اشاعه اعتیاد و خريد و فروش مواد مخدر ،مزاحمهت

اسهت .بها توجهه بهه فرعهیه تحقیهد ،نسهبت

برای نوامیس مردم ،وجود گروههای اراذل و اوباش ،مرگهای

افرادی كه برنامههای پیشگیری غیركیتری از طريد شناسايی و

مشکو و باجگیری اختااص داشهته اسهت و كمتهرين آمهار

از بههین بههردن عوامههل ريشهههای جههرم در سههالمسههازی محههیت

متعلد به ناهنجاری هايی چون و وع صحنههای خشهونتبهار

اجتماعی و با رفتن میزان احسهاس امنیهت شههروندان مهؤثر

(تجاوز جنسی به زنان ،آتشسوزی عمدی ،سر ت مسلحانه و

H0

راهزنی) میباشد كه با توجه به نتايج به دست آمهده مهیتهوان

( )6/66متتاو

دانستهاند ،بیشتر از مقدار متوست است .بنهابراين ،فهرض

گتههت ايههن نتهايج بههرخالف نظريههه جکههوبز كههه تههأثیر منتههی

رد و فرعیه  H 1تحقید پذيرفته میشود.

صحنههای خشونتبار بهر احسهاس امنیهت را بیشهتر از جهرم
میداند ،میباشد و نشان میدهد كه در جامعهه مهورد مطالعهه،

 بررسي میزان احساس امنیتجدول زير نشان میدهد كه 49/9درصد از پاسخگويان اظههار
داشتهاند كه احساس امنیت آنها از شهرايت فعلهی بروجهرد در
حد زيادی است و  18/6درصد معتقدند كه به میهزان كمهی از
شرايت فعلی احساس امنیهت مهیكننهد و در ايهن میهان 58/4
درصد تا حدودی از وعع امنیت شهر خود راعی هستند.
جدول  -7بررسي میزان احساس امنیت

در پاسخ به میزان احسهاس آرامهش (در معنهای كلهی) از
زندگی كهردن در شههر بروجهرد آن را در حهد متوسهت بیهان
داشتهاند و در خاوص میزان آرامش در محلههای ايهن شههر
پاسخها گويای آن است كه اين میزان در حهد متوسهت رو بهه
با میباشد كهه از ايهن اخهتالف نتیجهه مهیشهود كهه میهزان
احسهاس امنیهت در جامعههه شههری بروجههرد كمتهر از منطقههه
مسکونی مهیباشهد .بهه عبهار

امنیت
فراواني

درصد

زياد

54

49/9

متوست

119

58/4

كم

446

18/6

كل

981

46676

نتیجهگیری و پیشنهادات
همانگونه كه از عنوان تحقید بر میآيد تأكید تحقیهد حاعهر
در احساس امنیت بر تأثیر پیشگیری غیركیتری است .با توجهه
به اينکه نظريا

نگرانی از جرايم خشونت بار در سطح پايینتری رار دارد.

ارائه شده در اين خاوص با جامعهه آمهاری

مورد نظر مطابقت زيادی نداشت .بنابراين ،مجبور شديم بجای
چارچوب نظری از دادههايی استتاده كنیم كه بیشترين تهأثیر را

ديگهر ،گويهای آن اسهت كهه

پاسخگويان بیرون از منطقه مسهکونی خهود ،احسهاس نهاامنی
وترس بیشتری دارند.
نتايج جدول ( )5در پاسخ به تهأثیر هريهک از عوامهل در
پیشگیری از جرايم و ناامنی ،بیشترين آمار به ترتیب مربوط به
تقويت فرهنگ دينی و گسترش امر به معروف و نهی از منکهر
و در گام بعدی به حمايتهای اجتماعی از افراد آسیبپهذير و
نیازمند و همچنین استتاده از برنامههای حمايتی از خهانواده از
طريد افهزايش آمهوزشهها در مهورد تربیهت فرزنهدان اشهاره
داشتهاند و كمترين آمارها در اين موارد مربوط به حضور فعال
پلیس در مکانهای عمومی میباشد .نتهايج اسهتخراج شهده از
فرعیه تحقید نشهان مهیدههد تهدوين و اجهرای برنامههههای
پیشگیری غیركیتری از طريد شناسايی و از بین بهردن عوامهل
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ريشهای جرم در سالمسازی محیت اجتماعی و با رفتن میزان

پاسخگويان و تحایال

احساس امنیت شهروندان نقش بسهزايی دارد .يافتهههها نشهان

متغیر امنیت پاسخگويان و محل سهکونت آنهها رابطهه وجهود

میدهند كه نسبت افرادی كه برنامههای پیشهگیری غیركیتهری

ندارد به عبارتی ،مهیتهوان گتهت كهه تتهاو

معنهاداری بهین

از طريد شناسهايی و از بهین بهردن عوامهل ريشههای جهرم در

پاسههخگويان سههاكن در منطقههه يههک و منطقههه دو نسههبت بههه

سالمسازی محیت اجتماعی و با رفتن میزان احسهاس امنیهت

احساس امنیت وجود ندارد .اگر چه ناهنجاریها ،بیعدالتیها،

شهروندان مؤثر دانستهاند ،بیشتر از مقدار متوست است.

بینظمیها ،تبعیضها و اعتیاد ،خشونت ،عدم رعايهت حقهوق

بههاری بههوزان )1661( 4حههوزه مطالعهها

آنها رابطهه وجهود نهدارد و بهین دو

امنیتههی ،امنیههت

شهروندی  ،رفتارهای غیراخال ی  ،بهیتهوجهی بهه ارزشههای

اجتماعی را به حتظ مجموعه ويژگیهايی ارجاع می دهد كهه

حاكم بر جامعه و تجاوز به حقوق ديگهران و ...زمینهه علهل و

بر مبنای آن افراد خود را عضو يهک گهروه خهاص اجتمهاعی

عوامل آشکار پديده ههای نهاامنی و از جملهه بزهکهاری را در

ديگر ،امنیت اجتمهاعی معطهوف بهه

جامعه فراهم مهی آورد ،امّها بزهکهاری از جملهه منهابع عمهد

جنبههايی از زندگی شخص اسهت كهه هويهت او را تضهمین

شهههناخته شهههد نهههاامنی در جوامهههع شههههری و از جملهههه

میكنهد و بهه طهور معنهاداری تحهت تهأثیر جنسهیت ،سهن و

رفتارهايیاست كه در وانین كیتری بها عنهوان فعهل يها تهر

تلقی نمودهاند؛ به عبار

تحایال

فعهل ،جههرم انگهاری شههده اسهت .بهها تأكیهد بههراين نکتهه كههه

است .از ديهدگاه بهوزان امنیهت اجتمهاعی عبهار

است از :توانايی گهروهههای مختلهف صهنتی ،هومی ،محلهی،

«بزهکاری متههومی بهینهايهت نسهبی و اجتمهاعی اسهت كهه

جنسی ،سنی ،تحایلی .در وا ع ،بوزان امنیت را حالت فراغت

احساسهها

ههوی و مشههخص وجههدان جمعههی (گروهههی) را

از تهديد هويت شخای ،جمعی و گروهی تلقی مهیكنهد .در

جريحه دار می سازد و برحسب زمان و مکان ممکن است جرم

رابطه با شاخصهای امنیت اجتماعی ،در اين پهژوهش امنیهت

محسوب بشود يا نشود (پیکا .)11 :4916 ،دولهت نیهز در مقابهل

معادل فقدان تهديد هويت شخای-گروهی (گهروه جنسهی)،

ا تدار و حاكمیتی كه براساس رارداد اجتماعی بهدست آورده،

ارزشی و اعمال غیر انونی در نظر گرفته شده است و با توجه

موظف است كه امنیت عمومی و آسايش شههروندان را تهأمین

به تعاريف ارايه شده از امنیت اجتماعی شاخصهای عمده آن

نمايد و با توجه به اينکه برخورد سركوبگرانه و مجهازا گهرا

از :الف – فقهدان تهديهد هويهت جمعهی ،ب – نبهود

ادر به تأمین اين هدف نمیباشد ،جامعه بايد تمامی ا دامهای

عبار

عروری برای پیشگیری از جرايم و تهأمین امنیهت و بر هراری

تهديد ارزشهای مشتر میباشد.
براين اساس ما نیز برآن شديم كهه در بهین پاسهخگويان

نظم را به كار برد (عبدی. .)41 :4989 ،

خود براساس ويژگیهای فردی (سن ،منطقه محهل سهکونت،

لواسور با بیان اينکه پیشگیری از جرم در لمهرو پديهده جهرم

جنسیت ،وععیت تأهل و سطح تحایال ) به سنجش میهزان

شناختی رار دارد ،می نويسد :امروزه پیشگیری و درمان جهرم

امنیت اجتماعی آنها بپردازيم .كه از اين میهان درجامعهه مهورد

را نمیتوان از ههم جهدا كهرد( .لواسهور )195-196 :4911 ،حتهی

مطالعه فقت بهین جنسهیت پاسهخگويان و همچنهین وعهعیت

كسانی كه طرفدار لمرو محدود حقو ی ،به طهور غیرمسهتقیم

تأهل آنها رابطه معنادار از خود نشان داد و در بقیه موارد رابطه

اين موعوع را میپذيرند؛ زيهرا بهرای آنهان سهركوبی ،زمهانی

معنادار مشاهده نگرديد .نتايج حاصل از آزمون خهیدو نشهان

داخل در موعهوع سیاسهت جنهايی مهیگهردد كهه در جههت

مههیدهههد كههه رابطههه معنههادار بههین دو متغیههر امنیههت و سههن

پیشگیری از تکرار جرم باشد .بدون ترديهد در گذشهته اشهتباه

پاسههخگويان وجههود نههدارد .همچنههین ،بههین دو متغیههر امنیههت

اين بوده است كه امنیهت اجتمهاعی را در سهطح كیترشناسهی
پايین آورده اند و با اين عمل ،متهوم امنیت اجتماعی بهه طهور

Barry Buzan
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تأثیر پیشگیری غیر كیتری بر میزان احساس امنیت در میان جوانان شهر بروجرد
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وا عی تحريف شده است .به اين ترتیب واكنش علیه مجرمهان

جرايم خواهد داشت .بنابراين ،استتاده از نیروههای متخاهص

برخورد سركوبگرانه علیه جهرم

آموزش ديده و تجهیز نیروی انتظامی متناسب با عرور های

متجلی گردد و محدوده سیاست جنهايی منحاهر بهه واكهنش

جامعه میتواند در كنترل ناهنجاریهها و متعا هب آن افهزايش

كیتری علیه بزهکاری باشد .از اين رو اسهت كهه كلیهه تهدابیر

امنیت مؤثروا ع شود.

پیشگیری كه برای جلوگیری از ارتکاب بهزه يها جلهوگیری از

 -9هرچند كه تأمین امنیت اجتماعی از وظايف اصهلی نیهروی

میگیرد ،بايد به عنوان سیاست حقهو ی و

مناسب و متعهددی را

چون گذشته  ،نبايد به صور

تکرار جرم صور

انتظامی میباشد ،لکن اين مهم ا داما

انونمند يهک دولهت مطهرح گهردد زيهرا «پیشهگیری همیشهه

میطلبد كه از حوزه مأموريت اصلی و مستقیم نیروی انتظهامی

كمهزينهتر و آسانتر از مداواست» .با توجه به نتايج به دسهت

خارج بوده و بايد بها همکهاری سهاير دسهتگاههها و نهادههای

آمده ،میتوان نتیجه گرفت كه شناسايی و كنتهرل عهواملی كهه

اجتماعی ايجاد شود .در اين راه نقش خانواده به عنوان اولهین

باعا بروز جهرم و نهاامنی مهیشهود بهیش ازههر چیهز ديگهر

و مهمترين محیت اجتماعی و نهادهای آموزشهی مهورد توجهه

میتواند آرامهش جامعهه را حتهظ كنهد چنانچهه در پاسهخهها

رار میگیرد .نیروی انتظامی میتواند در اين راه همانند سهاير

مشاهده كرديم برای رسیدن به اين مهم تقويت فرهنگ دينی و

كشورها با دادن آموزشهای زم بهه خهانواده و همچنهین در

اعتقادی مردم و همچنهین اسهتتاده از راهکارههای حمهايتی از

مدارس و محیتهای آموزشی گام مهمی در آشنا كردن جوانان

افراد و خانوادههها مهیتوانهد در كنهار فعالیهتههای پلیسهی و

بهها ههوانین و مقههررا

اجتمههاعی و نهادينههه كههردن فرهنههگ

ضايی در كنترل جرم و با رفتن احسهاس امنیهت در جامعهه

پیشگیری از جرم داشته باشد.

بسیار مؤثر وا ع شود.

 -1به نظر میرسد باتوجه به نتايج تحقید يکهی از مههمتهرين
روشهای پیشگیری از جرم كه زمینهساز بر راری امنیت بهوده

پیشنهادات

و ريشه در مذهب و سنت الهی دارد ،احیهای فريضهه امهر بهه

 -4افزايش مشاركت اجتماعی مردم با پلهیس در امهور امنیتهی

معروف و نهی از منکر است كهه در جوامهع ديگهر بها عنهوان

كاركردهای آشکار و پنههان بسهیاری بهه دنبهال دارد كهه از آن

نظار

اجتماعی معرفی و مورد عمل است .ناگتته پیداست كه

جمله میتوان به افهزايش نظهم و انسهجام اجتمهاعی ،افهزايش

ترويج آموزههای دينهی مسهتلزم برنامههريهزیههای صهحیح و

میههزان تعهههد و اعتمههاد اجتمههاعی ،بههول مس هؤولیت و انجههام

مديريت واحد و منسجم بوده و بايستی در چارچوب تعريهف

كارهای گروهی ،افهزايش امنیهت و احسهاس امنیهت ،افهزايش

شده انون و مبانی دينی باشد كه عالوه بر فراهم آوردن زمینه

مقبولیت اجتماعی پلیس و بر راری روابت عاطتی میان پلهیس

تحقد و نتیجه بخشی ،كسی نتواند به بهانه امر به معروف و يا

و مردم اشاره كرد .با افزايش میزان تعهامال

پلهیس و مهردم،

نهی از منکر به حقوق مردم تجاوز كند.

سازوكار بنیادی تأمین امنیت اجتماعی بهه جهای برخوردههای

 -5میزان امنیت به لحها جنسهیت افهراد متتهاو

فیزيکی ،بر متاهمه و گتتگو استوار میشود.

طوری كه اين میزان در زنان كمتر از مهردان مهی باشهد ،بهرای

 -1دستگاه ضهايی زمهانی مهیتوانهد در امهر دفهاع از امنیهت

افزايش احساس امنیت در بین زنان برنامههريهزان فرهنگهی بها

اجتماعی و مبارزه بها بزهکهاری و پیشهگیری از جهرم توفیهد

تولید برنامههای مختلف در جهت افزايش و توسهعه احسهاس

داشته باشد كه بازوان اجرايی و عابطین مجهز و آموزش ديده

امنیت در بین زنان و نیز نیروی انتظامی با تأمین امنیت امهاكن

داشته باشد .پايین بودن سطح عملکرد پلیس و عدم دسترسهی

و يا تأمین امنیت خیابانها در شب ،مهیتوانهد باعها افهزايش

به تشکیال

و امکانا

زم برای مشاركت نیروهای انتظهامی

در امر پیشگیری از جرايم ،اثرا

غیر ابل ترديهدی برافهزايش

احساس امنیت زنان شود.

اسهت بهه
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Introduction
Security is one of the fundamental and natural needs of humans. It has both objective and subjective-psychological
dimensions. In this study, its subjective dimension (feeling of security) is considered. Sense of security as a sociopsychological phenomenon is influenced by the direct or indirect experiences of people in different social situations
and people need it to achieve a healthy life and sustain social relationships. Feeling of security may not be obtainable
at the same level for different classes of society and certain segments of society may feel less secure than the others.
In other words, they see their own interests at risk more than the others. Crime prevention in specific meaning of
Delinquency Prevention consists of a set of non-coercive measures designed to achieve a particular purpose, i.e.
inhibition of crime, reducing crime, and reducing the severity of the offense. Social security feeling is a manifestation
of the efforts of systems for prevention of social insecurity and anarchy to manage a healthy society. The main
objective of this study is to examine the feeling of security among the youth in Broujerd. It is measured in terms of
the effect of non-criminal prevention methods on the level of social security feeling. In the first section of this study,
theoretical background and the related literatures are reviewed. In the next section the collected are presented from
the target statistical population by using questionnaires. Then data are examined to verify if the lack of security
feeling is really caused by the lack of security or some other reasons can contribute to feeling of security? What are
the factors influencing this feeling? Then some non-criminal methods for prevention of offenses leading to insecurity
feeling among young in Broujerd are proposed.

Materials and Methods
In this study, the study population included all 14-29
years old people living in the city of Broujerd. Based
on the definition of national youth organization, people
in this age group are considered as young. Their
number according to the last census conducted by the
Statistics Centre is equal to 117269. Due to the nature
and extent of the statistical population, the method of random
sampling was used .According to Cochran formula, 384

questionnaires were used to assess respondents' views.
Considering the measurement of the variables, the
statistics data were appropriately analyzed. Extraction,
coding and analysis of data and preparation of tables
and diagrams were performed using Excel and SPSS
software. In describing the data, descriptive statistics
such as frequency distribution (one-dimensional tables
and charts) were used. For data analysis, inferential
statistics and statistics tests (such as two-dimensional
tables and correlation intensity tests appropriate to
research questions and considering the measurement of
variables) were used. The main hypothesis of the
research is that developing and implementing the noncriminal prevention programs plays an important role
in the social and environmental security and increases
the security feeling of citizens by eliminating the root

causes of crimes.
Discussion of Results and Conclusions
According to the results, it can be concluded that
identifying and controlling factors that cause crime and
insecurity is more effective than any other measure
which is taken to keep the community in comfort. To
achieve this important goal, promoting religious beliefs
as well as the use of strategies to support individuals
and families, besides the activities of the police and the
judicial system can be very effective in controlling
crime and increasing the sense of security in society.
The results indicate that people have a positive view
about the non-criminal crime prevention programs and
they think that these measures have a very positive
impact on the environmental and social health and
security of the people. Among the personal
characteristics such as gender, marital status, place of
residence, age and educational level, only two
variables-gender and marital status- were effective and
in significant relationship with the security feeling of
the individuals. The rest of the hypotheses were
rejected. According to the research findings, the feeling
of calm (in general) in Broujerd is moderate and in
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regard to calm feeling level in its different districts,
responses indicate that this level is moderate to high.
This difference suggests that the feeling of security
among urban population is less than residential areas in
Broujerd. In other words, the results suggest that
respondents have a greater sense of insecurity and fear
in the areas outside their residential region. In relation
to the impact of each factor in prevention of crime and
insecurity, strengthening the religious culture and
expansion of “encouraging the good and discouraging
the wrong” have higher ranks in the responses obtained
from people. The lowest rank is for police activity in
public places. Results show that the proportion of
people who think that non-criminal prevention
programs are effective in making a healthy social
environment and increase the sense of security by
identifying and removing the root causes of crime, is
higher than the average.
Keywords: Security, Sense of Security, Social
Security, Prevention of Non penal, Criminology.
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