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چكيده
بدون تردید ،احساس امنیت از جمله مقوالت مهم و الزم برای حیات جوامع بشری است و تأثیر شگرفی بر
توسعه آنها دارد .پژوهش حاضر با هدف بررسی مهمترین عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی
خانوارهای روستایی صورت گرفته است .نوع پژوهش کاربردی و روش پژوهش ،توصیفی -تحلیلی است.
روش جمعآوری اطالعات و دادههای مورد نیاز ،کتابخانهای و میدانی است .جامعه آماری پژوهش،
خانوارهای روستایی دهستان نوبندگان شهرستان فسا هستند که طبق سرشماری آماری سال  1341دارای
 2914خانوار میباشند .نمونهگیری به صورت تصادفی ساده و تعداد نمونه الزم برای تکمیل پرسشنامه با
استفاده از فرمول کوکران  222خانوار تعیین شد که به منظور افزایش دقت ،حجم نمونه به  222مورد
افزایش یافت .روایی صوری پرسشنامه با کمک اساتید و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و پس از
اعمال اصالحاتی مورد تأیید واقع شد .پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد که مقدار
آن برابر با  1/461بهدست آمد که نشاندهنده مناسب بودن پایایی ابزار پژوهش است .به منظور تحلیل
عوامل مؤثر بر احساس امنیت از آزمون آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .نتایج پژوهش نشان
میدهد که عامل امنیت کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی با مقدار ویژه  2/626و تبیین  24/142درصد
واریانس ،مهمترین عامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در بین خانوارهای روستایی است.
کليد واژهها :احساس امنیت ،امنیت اجتماعی ،توسعه پایدار روستایی ،شهرستان فسا.

 -1استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران ،نویسنده مسئول.Email: ahmadi.manijeh@znu.ac.ir :
 -2دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -3کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
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مقدمه و بيان مسئله
امنیت مفهومی ذهنی و نسبی است که بر پایه اصول متعدد در یک جامعه پدیدار شده و
استمرار مییابد .امروزه به دلیل پیشرفت توسعه و تمدن ،امنیت نیز به مثابه دیگر
موضوعات بحران برانگیز کشورها نقش مهمتری به خود گرفته و دامنه آن همه ابعاد
کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و روانی زندگی انسانها را دربرگرفته است .امنیت
زمینهساز و بسترساز توسعه در ابعاد اجتماعی و اقتصادی است و خود از آن تأثیر
میپذیرد (سرور و همکاران)3 :1343 ،؛ بنابراین تضمین امنیت الزم و ضروری است؛
چرا که حیات انسان در گرو آن است و اختالل در سازوکار آن موجب ناامنی و پریشانی
احوال انسان خواهد بود (نویدنیا .)23 :1322 ،در آغاز قرن بیست و یکم ،تضمین حداقل
امنیت برای جوامع انسانی به یکی از سیاستهای عمومی مهم تمامی دولتها تبدیل
شده است .در اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز ،امنیت در ردیف آزادی قرارگرفته و
دولتها مسئول تأمین این حقوق و برقراری امنیت در شهرها هستند (سجادیان و
سیدعلیپور .)2 :1349 ،در همین راستا طی دهههای اخیر توجه به مفهوم امنیت
اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن ،در تحقیقات دانشگاهی و کاربردی کشورهای توسعهیافته
و درحال توسعه افزایش یافته است (زدنر2 :2116 ،1؛ سرامی6 :2114 ،2؛ لودر و والکر،3
 .)2 :2114امنیت از مهمترین اهداف ،منابع و ارزشهای اصولی پایدار جامعه است و
مهمتر از امنیت ،موضوع «احساس امنیت» است .همانگونه که وجود امنیت امری الزم
است ،احساس امنیت هم به اندازه وجود آن الزم ،حتمی و ضروری است (حسینینثار و
قاسمی .)1 :1341 ،بیتردید ،در ایجاد امنیت و احساسامنیت عوامل گوناگونی دخالت
دارند که فقدان آنها برقراری احساس امنیت را کند کرده یا مانع از تحقق آن شده است
(سریعالقلم.)39 :1344 ،
امنیت مفهومی بیرونی و عینی و احساس امنیت مفهومی درونی و ذهنی است.
امنیت در مفهوم عینی اندازهگیری فقدان تهدید علیه ارزشها و در مفهوم ذهنی به
فقدان احساس ترس از اینکه چنین ارزشهایی مورد حمله قرارخواهد گرفت ،اشاره دارد
1 -zedner
2 -cerami
3- Loader and walker
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(مولر .)1 :2111 ،1در دیدگاه سنتی امنیت صرفاً به معنای حصول شرایط فردی،
گروهی و اجتماعی است که عاری از خشونت و پرخاشگری باشد .در نگرش نوین ،هر
نوع تأمین اجتماعی و هر نوع مصونیت انسان در برابر آسیبهای اجتماعی و حتی
آسیبهای جسمی و بیماریها در زمره موضوع امور امنیتی قرار میگیرد (هزارجریبی و
صفری شالی .)3 :1343 ،در همین راستا احساس امنیت پدیده روانشناختی اجتماعی
است که دارای ابعاد گوناگونی است .این احساس ناشی از تجربههای مستقیم و
غیرمستقیم افراد از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی است و افراد مختلف به صورتهای
گوناگون آن را تجربه میکنند .بدون شک هرگونه اختالل در احساس امنیت و بروز
شرایط نگرانی ناشی از موقعیتهای مخاطرهآمیز و دغدغهساز عینی و ذهنی در جامعه،
از یکسو هزینه تعاملهای اجتماعی را افزایش داده و از سوی دیگر با ایجاد اختالل در
اعتماد اجتماعی و بروز بیتفاوتی فردی و اجتماعی ،انسجام و یگانگی اجتماعی را مورد
تهدید قرار میدهد (حسنوند.)22 :1341 ،
اهمیت بررسی و شناخت ابعاد و زوایای احساس امنیت از این جهت ضرورت دارد که
کنشگران در انجام کنش با مراجعه به ذهنیت روانشناختی و تاریخی خود به
تصمیمگیری و انجام کنش اقدام میکنند؛ بنابراین ،ارزیابی و احساس آنها از فضای کنش،
نقش زمینهساز در این تصمیمگیری را ایفا میکند؛ چرا که رابطه بین ساختارهای عینی
(امنیت) و صورتهای ذهنی (احساس امنیت) مبنای تصمیمگیری افراد است (بیات،
 .)14 :1322بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی احساس امنیت در میان
خانوارهای روستایی ،پرسش زیر را به عنوان سئوال اصلی پژوهش مطرح میکند:
 مهمترین عوامل مؤثر بر احساس امنیتاجتماعی خانوارهای روستایی در منطقهمورد مطالعه کدامند؟
مبانی نظری پژوهش
معنای لغوی امنیت رهایی از تشویش ،اضطراب ،ترس به معانی ایمن شدن ،در امان
بودن و برقراری امنیت منوط به رهایی نسبی از تهدید و بهرهگیری بهینه از

1 -moller
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فرصتهاست ( نصیری166 :1321 ،؛ ماندل 99 :1344 ،؛ معین191 :1329 ،؛ خلیلی،
992 :1321؛ بیات و همکاران2 :1324 ،؛ کارگر22 :1323،؛ کینگ و مورای4 :2112 ،؛
کلمنتس 16 :1329 ،؛ بوزان36 :1342 ،؛ حاجیانی  .)12 :1329 ،از نظر تبارشناسی
مفهوم امنیت دارای قدمتی طوالنیتر از مفهوم «اجتماع » و«جامعه» است؛ اما نخستین
مباحث فلسفی و سیاسی در ارتباط با امنیت را در آثار افالطون و ارسطو میتوان یافت
(مؤذن جامی .)96 :1342 ،قرآن مجید نیز یکی از اهداف استقرار حاکمیت خدا و
استحالف صالحان و طرح کلی امامت را تحقق امنیت معرفی کرده است (طباطبایی،
 .)361 :1349بهکارگیری واژه امنیت ،دارای تاریخی طوالنی است که ریشه آن به قدمت
تاریخ بشر برمیگردد .این واژه توسط سیسرو 1و الکرتیوس 2به «یک حالت روانشناختی
و فلسفی ذهنی یا احساس درونی آزاد شدن از حزن و اندوه» تعریف شد و بعدها در
تاریخ رومیان به عنوان یک مفهوم سیاسی ،معنایی سیاسی به خود گرفت.
در تفکر سیاسی غرب ،امنیت به معنای اطمینان و مفهوم سیاسی آزادی لیبرالی
پیوند خورده است .هابز 3امنیت را در تسلیم انسانها به حاکمان میداند ،به طوری که
مانع از بروز جنگ میشود .در طی قرون هفدهم و هجدهم به اعتقاد کافمن 9مفهوم
امنیت ،مفهومی هنجاری بود که با توسعه رفاه اجتماعی ،رفاه عمومی و خیر همگانی
هممعنا شده و مالک مناسبی برای هدایت اجتماعی میشود (براوچ)4 :2112 ،2؛ بهطور
کلی امنیت را میتوان از نقطه نظر اجتماعی و فرهنگی ،وضعیتی آرام تلقی کرد که
انسانها در نهایت ایمنی نسبت به جان ،مال ،ناموس ،حیثیت ،هویت ،ارتباطات،
تفکرات ،ارزشها و ...خود ،چه در زمان حال و چه در آینده اطمینان داشته و شبانهروز
را با تحمل حداقل ریسک ممکن سپری سازند (صالحی امیری و نادری.)99 :1341 ،
مطالعات مربوط به حوزه امنیت در سطح جهانی از دهه  1421بر دو جنبه مهم
متمرکز شد :نخست اینکه ،مفهوم امنیت صرف ًا نباید به حوزه نظامی محدود شود ،بلکه
باید دارای معنای عامتری باشد که نه تنها بتوان آن را در عرصۀ نظامی بهکار بست ،بلکه
در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و زیستمحیطی نیز قابلیت کاربرد داشته
�- Cicero
�- Lucretius
�- Hobbes
�-Kaufman
�- Brauch
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باشد .دوم اینکه ،هدف مرجع «امنیت» یعنی آنچه که باید امن بماند ،نباید صرف ًا بر
حسب کشور مفهومسازی شود ،بلکه باید در برگیرنده افراد در درون دولت و نظام
بینالملل مافوق آن نیز باشد (شیهان .)6 :1322 ،بر این اساس ،مفهوم امنیت اجتماعی
و احساس ناشی از آن در پی توسعه تحلیلهای جدید امنیتی و پس از جنگ سرد در
اروپا مطرح شد .این مفهوم ،نخست به عنوان یک رویکرد مفهومی به وسیله گروه
مستقلی از محققان در مؤسسه تحقیقات صلح کپنهاک توسعه پیدا کرده (بیلگین،1
 )211 :2113و به صورت توانایی یک جامعه برای حفاظت از هویت گروهیشان در
مقابل تهدیدات واقعی یا فرضی ،تعریف شده است (ویوور .)2 :2111 ،2باری گوردون
بوزان 3به عنوان یکی از مهمترین بنیانگذاران مکتب مطالعات امنیتی کپنهاک با انتقاد
از آنچه آن را برداشت ساه انگارانه از مفهوم امنیتی مینامد ،اظهار میدارد که بر خالف
اعتقاد رئالیستها به کسب امنیت از طریق کسب قدرت و یا اعتقاد آرمانگرایان به
�أمین امنیت از طریق صلح ،اکنون نیاز به ارائه یک دیدگاه میانه که هر دو مفهوم قدرت
ت
و صلح را در خود جای دهد ،بهعنوان بهترین تعریف برای مفهوم امنیت ضروری میباشد
(بوزان .)16 :1342 ،مکتب کپنهاک را میتوان واکنشی نسبت به دیدگاه رئالیستها و
لیبرالیستها نسبت به امنیت دانست؛ در حالیکه رئالیستها در بحث امنیت ،محوریت
را به قدرت نظامی میدادند ،لیبرالها با خوش خیالی�تامین امنیت را در دستیابی به
صلح میدانستند .در واقع چهارچوب تنگ و محدود دامنه امنیت در دیدگاه آنان در
مکتب کپنهاک اصالح شده است .بوزان بر خالف دیدگاه رویکردهای پیشین در مورد
امنیت که آن را امری عینی و واقعی تصور میکردند ،بیان میدارد که امنیت مسئلهای
است بین ذهنی که مبتنی بر تصمیم بازیگران خواهد بود .بدین ترتیب ممکن است
برداشت و ادراکات امنیتی مختلف و متفاوتی از سوی بازیگران مختلف حتی در مورد
موضوعی خاص ،روی دهد .از سوی دیگر برداشت و ارزیابی دیگران در مورد امنیتی
ساختن یک موضوع توسط یک بازیگر اهمیت مییابد؛ زیرا این برداشت و ارزیابی آنها در
نهایت بر نحوه تصمیمگیری و پاسخهای آنها تأثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین ،در حالیکه
یک موضوع در نزد بازیگری میتواند بهعنوان تهدیدی امنیتی قلمداد شود ،همان مسئله
1 -Bilgin
2 -Weaver
3 -Barry Gordon Buzan
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نزد بازیگر دیگر مسئلهای عادی تلقی میشود .این مسئله «تنگنای امنیت» یا «دوراهی
امنیت» نامیده میشود (عبدا ..خانی .)119 :1323 ،بر همین اساس ،نخستین کسی که
بحث «امنیت اجتماعی» را به صورت مدون مطرح کرد ،بوزان بود .وی امنیت را به پنج
دسته تقسیم میکند؛  )1امنیت نظامی )2 ،امنیت سیاسی )3 ،امنیت اقتصادی)9 ،
امنیت اجتماعی )2 ،امنیت زیستمحیطی.
ویوور با انتقاد از بوزان ،معتقد است امنیت اجتماعی در کنار امنیت اقتصادی،
سیاسی ،نظامی و زیستمحیطی ،قابل طرح نیست ،بلکه همتراز با امنیت ملی است،
چون امنیت اجتماعی در شرایط امروزی مرجع امنیت ملی است .به نظر ویوور ،امنیت
اجتماعی معطوف به هویت است که مقولهای است بسیار مهم ،چون هویت اجتماعی در
هر حال وجود دارد ،چه دولت باشد چه نباشد؛ اما از نظر بوزان ،چون امنیت اجتماعی
در داخل یک محدوده سرزمینی مطرح میشود ،نسبت به امنیت ملی ،فرعی است
(نصیری .)112 :1321 ،احساس امنیت اجتماعی را اولین بار بوزان در کتاب «مردم ،
دولتها و هراس» بهکار برد .در آرای وی حوزهای از زندگی که فرد خود را به واسطۀ
مفهوم «ما» بدان متعلق میداند و در برابر آن احساس تعهد و تکلیف میکند مورد نظر
است؛ بنابراین هر عامل و پدیدهای که باعث ایجاد اختالل در احساس تعلق و همبستگی
اعضای یک گروه شود ،در واقع هویت آن گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای
امنیت اجتماعی آن قلمداد میشود (بوزان و همکاران .)9-2 :1442 ،در این دیدگاه
همبستگی افراد یک جامعه ،عالوه بر حفظ و بقاء نیازمند حمایت و تقویت نیز هست که
این امر در سایۀ برخورداری از امکانات صورت میگیرد .به میزانی که افراد جامعه از
امکانات مختلفی چون آموزش ،بهداشت ،رفاه ،آزادی و غیره بهرهمند شوند؛ از تعلق به
چنین جامعهای احساس خشنودی داشته و دلبستگی میان آنها تقویت میشود (نبوی و
همکاران21 :1324 ،؛ نویدنیا .)12 :1322 ،در نتیجه احساس امنیت اجتماعی آنها
افزایش خواهد یافت .از منظر رویکردهای جدید ،مکتب کپنهاک و صاحبنظرانی چون
باری بوزان ،تیلور و تایر 1امنیت مقولهای کامالً اجتماعی است .در بهترین حالت احساس

1 -Taylor and Tire
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امنیت انعکاسی از تجربه فرد از جامعه است (ورناینن 1و همکاران13 :2114 ،؛ عنایت و
همکاران.)2 :1341 ،
بوردیو 2به رابطه بین ساختارهای عینی (امنیت) و ساختارها یا پدیدههای ذهنی
(احساس امنیت) تأکید کرده و اعتقاد دارد از یکسو ساختارهای عینی قرار میگیرند
که مبنای صورتهای ذهنی را تشکیل میدهند و الزامهای ساختاری را که بر کنشهای
متقابل وارد میشوند تعیین میکنند و از سوی دیگر اگر کسی خواسته باشد تالشهای
روزانه فردی و جمعی را که در جهت تغییر با حفظ این ساختارها عمل میکنند بررسی
کند ،باید این صورتهای ذهنی را درنظر گیرد .ارزیابی ذهنی افراد به عنوان کنشگران
در تصمیمگیری و شکلدهنده الگوهای عملی رفتاری در جامعه نقش بنیادی ایفا
میکند؛ بنابراین ،بررسی و تبیین ابعاد و زوایای احساس امنیت و متغیرهای تأثیرگذار بر
آن در فضای اجتماعی ضرورت غیرقابل انکار پیدا میکند .عالوه بر ارزیابی ذهنی
کنشگران ،از منظر دیگر که به توسعه اجتماعی مربوط میشود رشد و شکوفایی
اجتماعی در گرو ایجاد ،حفظ و بازتولید امنیت و احساس آن در جامعه است .رشد
جامعه و خودشکوفایی آن متکی بر سرمایههای انسانی ،مادی و اجتماعی شهروندان
است و این سرمایهها برای توسعه نیازمند امنیت ،ایمنی و احساس امنیت است (ریتزر،3
 416 :1349؛ بوردیو 12 : 1424،؛ مبارکی .)24 :1323 ،
در اعالمیههای مربوط به سازمان ملل متحد ،امنیت اجتماعی یک مفهوم مندرج در
ماده  22از اعالمیه جهانی حقوق بشر است که به موجب آن هر کس بهعنوان عضوی از
جامعه ،برای دستیابی به حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی برای رشد منزلت و رشد
آزادانه شخصیت ،حق امنیت اجتماعی دارد (سازمان مللمتحد .)23 :2112 ،در کنار
این موضوع ،مسئله احساس امنیت با طرح مسایلی چون جامعه خطرپذیر ،امنیت
وجودی ،رفاه اجتماعی و هویت اجتماعی ،بعد از دهه  1461وارد مطالعات تجربی شد.
بر این اساس ،ادبیات نظری احساس امنیت فراتر از ادبیات نظری خود امنیت ،توسعه و
گسترش پیدا کرد؛ بنابراین ،دیگر احساس امنیت به عنوان آن روی سکه امنیت تلقی
نمیشود ،بلکه احساس امنیت به عنوان موضوعی قلمداد میشود که در فضای اجتماعی
�- Vornanen
�-Bourdieu
�-Ritzer

05

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی (سال سوم ،شماره دوازدهم ،زمستان )1349

با منطق خاص ،تولید ،حفظ و بازتولید میشود و بر این مبنا برای خود استقالل
موضوعیت پیدا کرده است (بیات.) 4 :1322 ،
احساس امنیت ،حالتی است که به موجب آن فرد در پناه قانون و برخورداری از
حقوق شهروندان از هرگونه تهدید وتعرض دیگران میتواند از مجاری قانونی و در محاکم
صالحه احقاق حق کند (گلی .)4 :1341 ،بر این اساس مفهوم احساس امنیت به این
معناست که شهروندان بتوانند آزادانه جابهجا شوند ،با همشهریان خود ارتباط برقرار
کنند و به فعالیتهای اجتماعی بپردازند ،بدون آنکه تهدید شوند یا با خشونت و آزار و
اذیت جسمی و روحی یا نابرابری جنسی مواجه شوند .احساس امنیت به معنای امنیت
خاطر شهروندان از مال ،جان و ...است که خود نشانگر سازمانیافتگی ،قانونمندی و با
ثبات بودن جامعه است (صانعی)14 :1322 ،؛ بنابراین احساس امنیت در یک جامعه به
احساس روانی شهروندان از میزان وجود یا عدموجود و شرایط جرمخیز در آن جامعه
بازمیگردد و هر مقدار فراوانی جرم و شرایط جرمخیز باالتر باشد احساس امنیت
شهروندان پایینتر است (بیات و همکاران.)14 :1324 ،
پيشينه پژوهش
در زمینه احساس امنیت اجتماعی مطالعات متعددی در داخل و خارج از کشور انجام
شده است .که به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود:
(کراوس )1446 ،1در پژوهشی با عنوان «جرم رسانهها و احساس امنیت اجتماعی
بزرگساالن شهر تاالسی و فلوریدا» با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی ،گردآوری
اطالعات میدانی-اسنادی و روش تجزیه و تحلیل کمی-کیفی نتایج این پژوهش نشان
میدهد که پژوهشگران با پخش یک برنامه وحشتناک درباره جرایم خشن ،با کنترل
کردن سن ،جنس ،نژاد ،تجربه قربانی و ...به این نتیجه رسیدند که این عوامل بهطور
معنیداری بااحساس امنیت مرتبط هستند و از بین دادههای بهدستآمده از
پرسششوندگان ،زنان سفیدپوست بین سنین  31-99سال بیشترین میانگین را در
رابطه با این عوامل به خود اختصاص داده است.

1 -Krause
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(لیتل 1و همکاران )2112 ،در پژوهشی با عنوان «احساس امنیت زنان ،چشمانداز
روستایی» به بررسی احساس امنیت زنان در روستاهای انگستان و نیوزیلند پرداختند.
پاسخگویان در سه مکان مختلف ،زنان خانهدار (در خانه) ،زنان حاضر در فضای عمومی
و زنان شاغل (محل کار) مورد مطالعه قرار گرفتند .نتایج این مطالعه نشان داد در
طراحی فضای عمومی باید به امنیت کالبدی ،دوستانه بودن فضا و کالبد توجه بیشتری
شود تا زنان روستایی در چنین کالبدی احساس امنیت کنند.
(پانیک )2114 ،2به بررسی مقوله امنیت اجتماعی از دیدگاه مکتب کپنهاگ
میپردازد .او میگوید در دهه  1441نظریهپردازان این مکتب باب جدیدی را در
مطالعات امنیت اجتماعی گشودند .پیش از آنها این مفهوم در مطالعات نظامی بهکار
برده میشد؛ اما آنها این مفهوم را گسترش دادند و در زمینههای سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و محیطی استفاده کردند.
(کاراکاش 3و همکاران )2111 ،در پژوهشی با عنوان «تبیین عوامل مؤثر بر احساس
امنیت اجتماعی روستاییان مطالعه موردی :ترکیه» سعی در تبیین عوامل مؤثر بر
احساس امنیت اجتماعی کردهاند .جامعه آماری پژوهش  6413نفر از روستاییان ساکن
در روستاهای ترکیه بود که بهصورت تصادفی انتخاب شدند .نتایج پژوهش نشان داد بین
احساس امنیت و متغیرهای سن ،تحصیالت ،مالکیت خانه ،رضایت از همسایگان و
اجرای قانون رابطه مثبت وجود دارد و بین احساس امنیت و متغیرهای جنسیت ،درآمد،
قربانی جرم بودن و سکونت در شهر رابطه منفی وجود دارد.
(لیندستروم ،)2113 ،9در مطالعهای به بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر احساس
ناامنی در یکی از محالت شهر مالمو سوئد پرداخت .در این مطالعه سرمایۀ اجتماعی با
توجه به عوامل فردی و محلهای سنجیده شد .نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای
سرمایه اجتماعی ،خصوصیات فردی پاسخگویان و مشارکت در انتخابات محلی ،مهمترین
عوامل تبیینکننده احساس امنیت جامعه آماری است (لیندستروم.)2113 ،
1 -Little
2 -Panic
�3 - Karaku
4 - Lindestrom

05

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی (سال سوم ،شماره دوازدهم ،زمستان )1349

(ربانی خوراسگانی و قاسمی )1326 ،در پژوهشی با عنوان «رابطه احساس امنیت و
نگرش مذهبی» نشان دادهاند که احساس امنیت به ترتیب در ابعاد روانی ،اقتصادی،
سیاسی و قضایی کمتر است و بُعد نگرش به روحانیت از ابعاد نگرش مذهبی ،تأثیر
بیشتری بر احساس امنیت داشته است و تئوری گیدنز 1مبتنی بر نقش حمایتی
باورداشتها و کارگزاران دینی در برابر رویدادها و موقعیتهای مختلف و ایجاد و تقویت
احساس امنیت تأیید شده است.
(رضایی مقدم و همکاران )1341 ،در مقالهای با عنوان «بررسی جایگاه طراحی در
ایجاد حس امنیت در مجتمعهای مسکونی» پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد
که ایجاد حس امنیت به شکل غیر مستقیم و با بهرهگیری از سیاستهای پیشگیرانه
تلفیقی کالبد معماری و روابط اجتماعی -فرهنگی از قبیل مسئله اشراف و دید ،افزایش
قابلیت رؤیتپذیری بصری ،برقراری تناسب میان تراکم جمعیتی و مجموعههای مسکونی،
ایجاد کاربریهای متنوع و متجانس و غیره تحققپذیر خواهد بود.
(مختاری و همکاران )1341 ،در پژوهشی به بررسی «عوامل اجتماعی و فرهنگی
مؤثر بر احساس امنیت در شهر یاسوج» پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که
تفاوت معناداری میان افراد جوان و افراد مسن ،میان افراد مجرد و متاهل ،میان اقوام لر
و سایر اقوام از نظر احساس امنیت اجتماعی وجود دارد .همچنین ،رابطه مستقیم و
معناداری بین متغیرهای مستقل پایگاه اقتصادی-اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،میزان
دینداری ،نگرش نسبت به عملکرد پلیس و متغیر وابستۀ میزان احساس امنیت
اجتماعی دیده شد.
(پوراحمد و همکاران )1341 ،در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه دینداری و
احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی» به بررسی احساس امنیت در سه بخش
احساس امنیت عمومی ،رضایت از مسئوالن امنیتی و ترس از انواع فضاهای شهری و
روستایی پرداختهاند .یافتههای تحقیق حاکی از وجود همبستگی معنادار بین اکثر ابعاد
دینداری با متغیرهای احساس امنیت است .همچنین ،نتایج بررسیها نشاندهنده این

�-Giddens
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نکته است که ابعاد دینداری بیشترین ارتباط را با متغیر ترس از انواع فضاهای شهری و
روستایی دارند.
(زیاری و همکاران )1342 ،در پژوهشی به تحلیل تطبیقی احساس امنیت در
فضاهای شهری و روستایی پرداختهاند .نتایج تحلیلها مشخص میسازد که از لحاظ
احساس امنیت عمومی تفاوت معناداری بین نقاط شهری و روستایی وجود ندارد؛ ولی از
لحاظ ترس از فضاهای شهری و روستایی ،تفاوت بین شهر و روستا معنادار است.
همچنین نتایج حاکی از آن است که با حرکت از فضاهای خصوصی به فضاهای عمومی،
بر میزان ترس مردم افزوده میشود و این موضوع در روستاها بیشتر از شهرهاست.
(احمدی و همکاران )1343 ،در مقالهای با عنوان «تحلیل عوامل مؤثر بر احساس
امنیت اجتماعی در نواحی روستایی با تأکید بر سرمایه اجتماعی» پرداختهاند .نتایج این
پژوهش نشان میدهد که رابطه معناداری میان احساس امنیت اجتماعی و سرمایه
اجتماعی خانوارهای روستایی مورد مطالعه وجود دارد و با افزایش سرمایه اجتماعی
احساس امنیت اجتماعی خانوارهای روستایی بهبود مییابد.
(دربان آستانه و همکاران )1349 ،در مقالهای با عنوان «بررسی و تحلیل احساس
امنیت روستاییان شهرستان زرند» به بررسی ابعاد مختلف احساس امنیت پرداختهاند.
نتایج پژوهش نشان میدهد که احساس امنیت روستاییان در ابعاد جانی با میانگین
 2/26در سطح مناسبی است و بعد ناموسی با میانگین  1/44معنیدار نیست .از طرف
دیگر ابعاد مالی ،اقتصادی و اجتماعی و شاخص کل ،از نظر آماری کمتر از مقدار نظری
و در سطح پایینتری قرار دارد.
مطالعاتی که به لحاظ موضوعی میتواند با موضوع پژوهش مرتبط باشد در قالب
جدول شماره یک ،آورده شده است.
جدول شماره ( :)1مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش
محقق
روی

1

سال

عنوان

نتایج پژوهش

امنیت ،مهاجرت واقتصاد بعد از  11نتایج این پژوهش نشان میدهد که پس از
2112
حادثه  11سپتامبر ،روشهای نگرش آمریکا به
سپتامبر در آمریکا

1 -Roy
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محقق

سال

نتایج پژوهش

عنوان

امنیت تغییر کرد و علیرغم ادامه یافتن
مهاجرتها و اختصاص دادن سهم مهمی از
اقتصاد آمریکا به خود ،تعادلی بین نیازهای
امنیتی و نیازهای اقتصادی برقرار شد.

اکبری و پاک بنیان 1341

تأثیر کالبد فضاهای عمومی بر
احساس امنیت اجتماعی زنان
مطالعه موردی :محله نارمک و
شهرک اکباتان شهر تهران

نتایج پژوهش نشان میدهد که مجموعههای
متعارف پتانسیل بیشتری برای ایجاد فضاهای
ناامن دارند و طراحی کالبدی آنها نقش بسیار
مهمی در باال بردن احساس امنیت ساکنان این
مجموعهها ایفا میکنند.

1341

بررسی عوامل مؤثر بر احساس
امنیت اجتماعی جوانان در
شهرستان سلسله

نتایج پژوهش نشان میدهد که در بین افراد
جوان  12تا  31سال میزان احساس امنیت
مالی کمی بیش از حد متوسط است و احساس
امنیت جانی پایینتر از حد متوسط است .وجود
تفاوت بین دو جنس نیز از حیث میزان احساس
امنیت اجتماعی تأیید شد.

حسنوند

منبع :نویسندگان1349 ،

روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ نوع ،کاربردی و به لحاظ روش پژوهش ،توصیفی  -تحلیلی است.
در راستای گردآوری اطالعات مربوط به عنوان پژوهش و بررسی عوامل مؤثر بر احساس
امنیت اجتماعی در جامعه مورد مطالعه از روش کتابخانهای (فیشبرداری) و میدانی
(پرسشنامه ،مصاحبه و مشاهده) بهره گرفته شد .جامعه آماری پژوهش ،خانوارهای
روستایی دهستان نوبندگان شهرستان فسا (استان فارس) هستند که طبق سرشماری
نفوس و مسکن سال  ،1341دارای  21روستای دارای سکنه 2914 ،خانوار و  2223نفر
جمعیت است .نمونهگیری به صورت تصادفی ساده و تعداد نمونه الزم برای تکمیل
پرسشنامه با استفاده از فرمول کوکران  222خانوار تعیین شد .به منظور افزایش دقت،
حجم نمونه به  222مورد افزایش یافت و به نسبت خانوار ،تعداد پرسشنامههای الزم
برای هر روستا محاسبه شد (جدول شماره دو).
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جدول شماره ( :)2توزیع پرسشنامه در روستاهای مورد مطالعه بر مبنای تعداد خانوار
ردیف

روستا

تعداد خانوار

تعداد جمعيت

تعداد پرسشنامه

1

خورنگان

424

2943

44

2

ده شیب

192

222

12

3

محمدآباد

4

31

2

4

شورآباد

23

222

6

5

غیاثآباد

142

611

23

6

دولتآباد

296

492

3

7

شیدانک

29

41

3

8

صالحآباد

91

122

2

9

جلیان

929

1664

21

11

موردی

134

222

16

11

واصلآباد

42

222

11

12

تلمبه اکبر صادقی

11

36

2

13

جعفرآباد

33

121

9

14

صادقآباد

92

122

24

15

بنکوی عشایر میرکی

22

112

3

16

مهدیآباد

112

914

13

17

تلمبه صادقی

4

31

2

18

قاسمآباد

4

31

2

19

مجموع

2914

2223

222

منبع :یافتههای پژوهش1349 ،

بهمنظور تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه ،سؤاالت امنیت اجتماعی به صورت
طیف لیکرت طراحی شدند .روایی صوری پرسشنامه با کمک اساتید و کارشناسان مورد
بررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصالحاتی مورد تأیید واقع شد .پایایی پرسشنامه با
استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد که مقدار آن برابر با  1/461بهدست آمد که
نشاندهنده مناسب بودن پایایی ابزار پژوهش است .به منظور تحلیل عوامل مؤثر بر
احساس امنیت از آزمون آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .به منظور سنجش
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دقیق احساس امنیت در بین خانوارهای روستایی ،این مسئله از دو بعد عینی و ذهنی
مورد سنجش قرار گرفت که معرفهای آنها به شرح جدول شماره سه ،آمده است.
جدول شماره ( :)3مهمترین معرفهای احساس امنيت اجتماعی.
مؤلفه

بُعد

معرف

عینی

عدم تنشهای نژادی -قومی و گروهی ،عدم وجود درگیری و نزاع بین اهالی،
امنیت کوچه و خیابان ،پارکها و اماکن عمومی ،حضور به هنگام پلیس در موارد
ضروری ،پائین بودن درگیری میان جوانان ،نبود و پائین بودن اعتیاد در روستا،
تردد زنان به تنهایى در محیط روستا ،امکان تنها فرستادن کودکان به مدرسه.

احساس امنیت
ذهنی

نبود یا پائین بودن نگرانی از سرقت از واحد مسکونی ،وجود فرصتهای تحصیلی و
آموزشی یکسان برای عموم مردم ،پذیرش انتقاد از سوی مسئوالن ،اعتماد به
پلیس ،رضایت از وضعیت زیست محیطی مثل نحوه دفع زباله ،مقدار آلودگی آب و
هوا ،سطح بهداشت ،امکان همراه داشتن پول و لوازم قیمتى ،شرکت کردن در
جلسات سخنرانى فعاالن سیاسى ،امکان سپردن سرمایه به دیگران ،صحبت کردن
با افراد غریبه ،خالی گذاشتن منزل در طول شبانه روز.

منبع :مطالعات اسنادی نگارندگان1349 ،
معرفی محدوده مورد مطالعه
شهرستان فسا یکی از شهرستانهای استان فارس است که در جنوب شرقی استان و در
حد فاصل  23درجه و  14دقیقه تا  29درجه و  12دقیقه طول شرقی و  22درجه و 31
دقیقه تا  24درجه و  29دقیقه عرض شمالی واقع شده است .این شهرستان ،از شمال
به شهرستان استهبان و شیراز از غرب به شهرستان جهرم و شیراز ،از جنوب به
شهرستان جهرم و از شرق به شهرستان داراب و استهبان محدود میشود .شهرستان
فسا با  9144کیلومترمربع  3/9درصد کل مساحت خاکی استان را به خود اختصاص
داده است .محدوده مورد مطالعه دهستان نوبندگان واقع در شهرستان فسا است که در
 22درجه و  21دقیقه تا  24درجه و  6دقیقه عرض شمالی و  23درجه  94دقیقه تا
 29درجه و  11درجه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است .این دهستان
از شمال با دهستان استهبان ،از جنوب با دهستان میانده و از شرق و غرب به ترتیب با
دهستانهای ششده و کوشک قاضی همسایه است (نقشه شماره یک).

تحلیل مهمترین عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی خانوارهای روستایی

59

نقشه شماره ( :)1موقعيت جغرافيایی دهستان نوبندگان
ترسیم :نویسندگان1349 ،

یافتههای پژوهش
بررسی یافتههای توصیفی پژوهش حاضر نشان میدهد که از  222نمونه از پاسخدهندگان
به پرسشنامهها ،طبقه سنی  21تا  31سال  2/6درصد ،طبقه سنی  31تا  91سال 14/9
درصد ،طبقه  91تا  21سال  99/9درصد و طبقه سنی  21به باال  31/6درصد از حجم
نمونه انتخابی را به خود اختصاص دادهاند .یافتههای توصیفی مربوط به تحصیالت
پاسخدهندگان در محدوده مورد مطالعه نشان میدهد که از کل پاسخگویان در بین
سرپرستان خانوار ،طبقه بیسواد  1/9درصد ،ابتدایی  32/9درصد ،راهنمایی  2/4درصد،
طبقه دبیرستان  92/2درصد و مقطع تحصیلی دیپلم به باال  2/4درصد را به خود
اختصاص داده است .یافتههای توصیفی بهدست آمده در ارتباط با وضعیت شغلی
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پاسخدهندگان در محدوده مورد مطالعه نشان میدهد ،در بین سرپرستان خانوار 34/2
درصد افراد به فعالیتهای کشاورزی و دامداری اشتغال داشتهاند .سهم شاغالن دولتی،
کارگر و سایر مشاغل به ترتیب  2/4 ،4و  94/2درصد است.
در پژوهش حاضر به منظور تحلیل مهمترین عوامل مؤثر بر متغیرهای مربوط به
احساس امنیت اجتماعی ساکنین از آزمون آماری تحلیل عاملی استفاده شد .همچنین
به منظور اطمینان از کفایت دادههای مورد استفاده برای تحلیل متغیرهای مربوط به
احساس امنیت اجتماعی ،از شاخص  KMOاستفاده شد .معناداری آزمون بارتلت در
سطح معناداری  44درصد و مقدار مناسب  KMOحاکی از همبستگی و مناسب بودن
متغیرهای مورد آزمون برای انجام تحلیل عاملی میباشند (جدول شماره چهار).
جدول شماره ( :)4آزمون بارتلت تحليل عاملی.
عوامل مورد بررسی

مقدار بارتلت

مقدارKMO

سطح معناداری

مهمترین عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی

63331/121

1/214

1/111

منبع :یافتههای پژوهش1349 ،
در آزمون تحلیل عاملی ،متغیرهای بارگذاری شده در هر عامل که باالی  1/2هستند
یک عامل را تشکیل میدهند و متغیرهایی که امکان تجمیع با مؤلفههای دیگر را ندارند
عامل دیگری را تشکیل میدهند .جدول شماره پنج نتیجه حاصل از تقلیل  21متغیر و
 4عامل را نشان میدهد.
جدول شماره ( :)5عوامل اصلی استخراج شده بر اساس روش تحليل عاملی
درصد واریانس

درصد واریانس تجمعی

عامل

مقدار ویژه

124/24
641/91

امنیت کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی

626/2

142/24

امنیت کالبدی و اجتماعی

164/3

613/19

امنیت اجتماعی

624/2

622/12

396/29

اعتماد اجتماعی

444/1

942/2

212/62

عملکرد نهادهای انتظامی

694/1

222/4

641/41

عدالت اجتماعی

143/1

621/2

321/46

کالبدی

111/1

292/2

242/21

منبع :یافتههای پژوهش1349 ،

عامل اول :امنيت کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی
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مقدار ویژۀ این عامل  2/626بوده که به تنهایی  24/142درصد واریانس را توضیح
میدهد .در این عامل  2متغیر بارگذاری شده است که دو متغیر «امکان تنها فرستادن
کودکان به مدرسه» با بار عاملی  1/294و متغیر «اعتماد به پلیس» با بار عاملی1/463
مهم ترین متغیرهای احساس امنیت اجتماعی هستند .الزم به ذکر است که در این عامل
متغیرهای «امنیت کوچه ،خیابان ،پارکها و اماکن عمومی»« ،امکان همراه داشتن پول
و لوازم قیمتی در منزل»« ،اعتماد به عملکرد امنیتی مسئولین» با بارهای عاملی به
ترتیب  1/644 ،1/642و  1/612کم تأثیرگذارترین متغیرها در احساس امنیت اجتماعی
روستاییان منطقه است (جدول شماره شش).
جدول شماره ( :)6متغيرهای بارگذاری شده در عامل اول.
متغير
امنیت کوچه و خیابان ،پارکها و اماکن عمومی
امکان همراه داشتن پول و لوازم قیمتى در مسکن
امکان تنها فرستادن کودکان به مدرسه
اعتماد به پلیس
اعتماد به عملکرد امنیتی مسئولین
منبع :یافتههای پژوهش1349 ،

بار عاملی
642/1
644/1
294/1
463/1
612/1

عامل دوم :امنيت کالبدی و اجتماعی

مقدار ویژه این عامل  3/164بوده که  19/613درصد واریانس را محاسبه و توضیح
میدهد 3 .متغیر در این عامل بارگذاری شده که متغیر «احساس ایمنی از محل
قرارگیری مسکن» با بار عاملی  1/432و «احساس ایمنی از بنای مسکن» با بار عاملی
 1/241مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در احساس امنیت اجتماعی در این عامل
تشخیص داده شدند (جدول شماره هفت).
جدول شماره ( :)7متغيرهای بارگذاری شده در عامل دوم.
متغير
نبود و پائین بودن اعتیاد در روستا
احساس ایمنی از بنای مسکن
احساس ایمنی از محل قرار گیری مسکن
منبع :یافتههای پژوهش1349 ،

عامل سوم :امنيت اجتماعی

بار عاملی
462/1
241/1
432/1
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مقدار ویژه این عامل  2/624بوده که  12/622درصد واریانس را میتواند محاسبه و
توضیح دهد .متغیرهای بارگذاری شده در این عامل  3متغیر است که در این میان
متغیر «عدم تنشهای نژادی  -قومی و گروهی» با بار عاملی  1/223مهمترین متغیر
تأثیرگذار در احساس امنیت اجتماعی در این عامل است.
جدول شماره ( :)8متغيرهای بارگذاری شده در عامل سوم.
متغير

بار عاملی

عدم وجود درگیری ونزاع بین اهالی

462/1

عدم تنشهای نژادی -قومی و گروهی

223/1

وجود نظام جامع تأمین اجتماعی

414/1

منبع :یافتههای پژوهش1349 ،

عامل چهارم :اعتماد اجتماعی

مقدار ویژه بهدست آمده برای این عامل  1/444که  2/942درصد واریانس را توضیح
میدهد .متغیر «تمایل برای شرکت در جلسات سخنرانى فعاالن سیاسی» با بار عاملی
 1/234و متغیر« اعتماد متقابل میان مردم و مسئولین» با بار عاملی  1/913متغیرهای
بارگذاری شده در این عامل هستند(جدول شماره نُه).
جدول شماره ( :)9متغيرهای بارگذاری شده در عامل چهارم.
متغير

بار عاملی

اعتماد متقابل میان مردم و مسئولین

913/1

تمایل برای شرکت در جلسات سخنرانى فعاالن سیاسى

234/1

امکان سپردن سرمایه به دیگران

294/1

منبع :یافتههای پژوهش1349 ،

عامل پنجم :عملكرد نهادهای انتظامی

مقدار ویژه بهدست آمده برای این عامل  1/694است که به تنهایی قادر به توضیح و
محاسبه  4/222درصد واریانس است .متغیرهای بارگذاری شده در این عامل متغیر
«پائین بودن درگیری میان جوانان» با بار عاملی « ،1/416نبود و پائین بودن نگرانی از
سرقت از واحد مسکونی» با بار عاملی  1/641و «حضور به هنگام پلیس» در موارد
ضروری با بار عاملی  1/226که به ترتیب مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در احساس
امنیت اجتماعی در این عامل هستند(جدول شماره ده).
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جدول شماره ( :)11متغيرهای بارگذاری شده در عامل پنجم.
متغير

بار عاملی

نبود و پائین بودن نگرانی از سرقت از واحد مسکونی

641/1

حضور به هنگام پلیس در موارد ضروری

226/1

پائین بودن درگیری میان جوانان

416/1

منبع :یافتههای پژوهش1349 ،

عامل ششم :عدالت اجتماعی

مقدار ویژه بهدست آمده برای این عامل  1/143بوده که  2/621درصد از واریانس را
توضیح میدهد .متغیرهای «وجود فرصتهای تحصیلی و آموزشی یکسان برای عموم
مردم» با بار عاملی  1/241و «تمایل برای مشارکت مردم در انتخابات» با بار عاملی
 1/662دو متغیر بارگذاری شده در این عامل هستند(جدول شماره یازده).
جدول شماره ( :)11متغيرهای بارگذاری شده در عامل ششم.
متغير

بار عاملی

وجود فرصتهای تحصیلی و آموزشی یکسان برای عموم مردم

241/1

تمایل برای مشارکت مردم در انتخابات

662/1
منبع :یافتههای پژوهش1349 ،

عامل هفتم :کالبدی

مقدار ویژه بهدست آمده برای این عامل  1/111است که میتواند  2/292درصد از
واریانس را توضیح دهد .در این عامل ،تنها یک متغیر بارگذاری شده است که متغیر «تمایل
برای بیمه کردن واحد مسکونی» با بار عاملی  1/212است (جدول شماره دوازده).
جدول شماره ( :)12متغيرهای بارگذاری شده در عامل هفتم.
متغير
تمایل برای بیمه کردن واحد مسکونی
منبع :یافتههای پژوهش1349 ،

نتيجهگيری و پيشنهادها

بار عاملی
212/1
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پژوهش حاضر به بررسی مهمترین عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی روستاییان
دهستان نوبندگان ،شهرستان فسا پرداخته است .یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد
امنیت کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی مانند ایمن بودن بنا ،محل قرارگیری مساکن،
پایین بودن درگیری در میان جوانان و اقوام ،آسودگی خاطر از سپردن سرمایه به
دیگران و امکان همراه داشتن پول و وسایل قیمتی با تبیین 24/142واریانس از
مهمترین متغیرهایی هستند که باید در راستای وجود یک جامعه ایمن در ابعاد عینی و
ذهنی مورد توجه قرار گیرد .آن چنان که در بخش بررسی منابع نیز دیده شد نتایج این
پژوهش تأییدی بر یافتههای (ربانی خوراسگانی و قاسمی )1326 ،مبتنی بر کم بودن
احساس امنیت در ابعاد روانی ،اقتصادی ،سیاسی و فضایی؛ (رضاییمقدم و همکاران،
 )1341مبنی بر ایجاد حس امنیت از طریق غیرمستقیم و با بهرهگیری از سیاستهای
تلفیقی کالبد معماری و روابط اجتماعی -فرهنگی؛ (مختاری و همکاران )1341 ،مبنی
بر تفاوت مفهوم احساس امنیت در میان افراد مختلف و همبستگی پایگاه اقتصادی-
اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی؛ (احمدی و همکاران )1343 ،مبتنی بر رابطه
معنادار سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی؛ (اکبری و پاک بنیان)1341 ،
مبتنی بر تأیید نقش طراحی کالبدی در احساس امنیت ساکنان و (دربان آستانه و
همکاران )1349 ،مبنی بر مناسب بودن امنیت جانی است .الزم به ذکر است که این
پژوهش یافتههای (زیاری و همکاران )1342 ،مبنی بر عدم وجود تفاوت در مفهوم
احساس امنیت اجتماعی در بین ساکنین شهری و روستایی و افزایش ترس از حرکت از
فضاهای خصوصی به سمت فضاهای عمومی را رد میکند؛ چرا که در منطقه مورد
مطالعه ،اجرای اقدامات امنیتی موجب کمرنگ شدن این مفهوم شده است.
پيشنهادهای کاربردی
براساس نتایج پژوهش و تجارب حاصل از مطالعات میدانی ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 -1توزیع عادالنه درآمد ،شغل ،مسکن ،تحصیالت و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه
به ویژه در بین افراد متعلق به طبقات اجتماعی پایینتر؛
 -2تأکید بر افزایش و تقویت سرمایههای اجتماعی؛
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 -3فضاسازی برای مشارکت تمام مردم در عرصههای متفاوت اجتماعی ،سیاسی،
فرهنگی ،اقتصادی ،مذهبی و
 -9وضع قوانین و مجازاتهای جدی در برخورد با عامالن ایجاد ناامنی در جامعه.
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