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 چکيده
امنیت  منظر ابتدایی ازمحتوا کتب مطالعات اجتماعی  دوره  تحلیل حاضر پژوهش هدف

 مقاالت شامل مربوط منابع محتواست تحلیل روش به و کیفی نوع از پژوهش .است اجتماعی

 تجزیه برای و آماری کتاب علوم اجتماعی دوره ابتدایی انتخاب نمونه باشد و می معتبر علمی

 اصلی مولفه 4 حاضر پژوهش. است شده استفاده تفسیری تحلیل از روش دادها تحلیل و

مولفه نظام تقسیم  دهد می نشان آن از حاصل نتایج گیرد که می بر در را امنیت اجتماعی 

 به را امنیت اجتماعی  های مولفه از درصد36/28 ، فراوانی کار اجتماعی بیشترین

 فراوانی کمترین و مولفه ی ارضای نیاز و رضایت مندی اجتماعی با است داده خوداختصاص

که کتب علوم  دهد می نشان موضوع که این شود می شامل درصد را 72/21حدود سهمی ،

مولفه ارضای نیاز و رضایت مندی اجتماعی  نسبت  و موضوع به اجتماعی در دوره ی ابتدایی 

 بر نظام تقسیم کار اجتماعی را است و توجه بیشتر خود کمتری داشته به سایر مولفه ها توجه

و درپایان  57/26با فراوانی  اجتماعی وثبات اجتماعی انسجام است و مولفه ی داشته معطوف

 .شامل می شود 33/23فراوانی   جامعه پذیری مبتنی بر ارزشها مولفه ی

علوم اجتماعی  ، امنیت اجتماعی  ، محتوا تحلیل :واژگان کليدي
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 مقدمه

خواسته های بشر امنیت است که تأمین آن از مهم ترین وظایف حکومت هاست محققان براین باورند که امروزه مفهوم امنیت یکی از 

به گونه ای که دولت ها امنیت را درتوسعه ونه در اسلحه سراغ می گیرند به نظر می رسد امنیت  .تحول یافته ودارای ابعاد تازه ای شده است

شور دارای اهمیتی درخور توجه است که اندیشمندان راهبردی کشورآن را به عنوان یکی از اهداف اصلی سند چشم وتوسعه ی آن در داخل ک

زیرا هیچ کشوری در .نسبی بودن امنیت بدین معناست که امنیت برای هیچ کشوری به طورمطلق وکامل وجود ندارد .قرارداده اند 1404انداز 

پس کشورها . کشورهای دیگر وجوددارند، همواره تهدیدهای بالقوه و بالفعل، کشورموردنظر را تهدید می نمایدخالء عمل نمی کندوتازمانی که 

 .(93نگاهیان ،( .هرگز و درهیچ زمانی امنیت مطلق ندارند

می کند،امنیت اولین ومهمترین چیزی که بعداز تامین نیازهای اولیه مانند آب وغذا، ذهن انسان ها وحتی جانوران را به خودمشغول 

امنیت منحصر به امنیت جانی نیست بلکه دارای مصادیق مختلفی است که می توان دراین خصوص به امنیت فردی، جانی، مالی، . است

 (89)آقایی،تیمور تاش ،.اجتماعی وملی اشاره کرد

حقوق مادی و معنوی فرد وبه این اصل بدین معناست که به .برخورداری ازامنیت یکی از اصول اساسی در حقوق عمومی می باشد

 (93نگاهیان ،( . افکار واندیشه های وی و به تمامیت ارضی وروحی او وبستگان او نباید صدمه ولطمه ای وارد شود

 

 مبانی نظري پژوهش 

 امنيت -1
یا بخشی ازجمعیت، امنیت ملی حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام :»درفرهنگ روابط بین الملل چنین آمده است

در ادبیات روابط بین الملل، امنیت غالباً به معنی احساس آزادی درتعقیب اهداف :»دکتر بهزادی می نویسید.«(دارائی یا خاک خودبه سرمی برد

جامعه  امنیت به معنی توان:»ریچارد کوپرمی گوید .«ملی و فقدان ترس وخطرجدی ازخارج نسبت به منافع اساسی وحیاتی کشورآمده است

نگاهیان («شرایط عینی و برداشت های ذهنی:»وی برای امنیت دو جنبه قائل است .« در حفظ و بهره گیری از فرهنگ و ارزش هایش می باشد

،93). 

تشکیل می گردد که یکی از آنها امنیت اجتماعی است دیگر بخش ها عبارتند از :بخش امنیت ملی ازچندبخش اساسی  بوزان ازنظر

 (.89)آقایی ،تیمور تاش ،محیط زیست، بخش اقتصادی وبخش سیاسی  نظامی، بخش

درشرایط حاضر، مفهوم امنیت درعلوم .به کارگیری واژه امنیت دارای یک تاریخ طوالنی است که ریشه آن به به قدمت تاریخ بشر است

ه به طور خاص مرتبط با نظام ارزش های ، مفهوم معلق وبه نظر آرت، متغیر ودارای معانی متنوعی است اگرچ(جامعه شناسی)اجتماعی

 .(90امانت  (تلقی شده است( وفردی)اجتماعی 

یعنی نبودترس، )وسلبی ( یعنی وجود احساس رضایت واطمینان خاطر نزد دولت مردان و شهروندان)امنیت دارای دومعنای ایجابی 

، ضریب امنیت اجتماعی نیز افزایش یابد وبه موازات آن نرخ جرم، هرچند میزان توسعه یافتگی یک جامعه بیشتر باشد.می باشد( اجبار و تهدید

 .(89)محسنی جنایت و آسیب های اجتماعی کاهش می یابد
 

 معناي لغوي امنيت -2
بنابراین معنای لغوی امنیت، رهایی از .( است که درلغت به معنای نداشتن دلهره ودغدغه می باشدsecuresامنیت از ریشه التین) 

احساس آرامش واطمینان ازعدم تعرض به جان، مال، کار وسایر حقوق انسان . یا احساس آرامش واطمینان خاطراست اضطراب، ترستشویق، 

 .(89)محسنی است

( condition)درفرهنگ لغات آکسفورد امنیت به معنای وضعیت. امنیت در لغت به معنای مصون بودن ازهرگونه تهدید وتعرض است

من بودن است وایمن بودن به معنای محافظت در برابر خطر یا ترس، ایمنی در برابر تهاجم معنا شده است، به همین ای( Feeling)واحساس 

ازنظرلغوی ناامنی اجتماعی به معنی وجود تهدید و تعرض نسبت  .مقیاس ناامنی به معنای وجود تهدید وتعرض علیه فرد، جامعه یا کشور است

 .(89)آقایی، تیمور تاش ، .شامل فرد، خانواده، گروه وهویت آنها است به جامعه واجزا تشکیل دهنده آن
 

 تعریف امنيت -3

امنیت عبارت است از اطمینان خاطری که براساس آن افراد درجامعه ای که زندگی می کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق 

ه ای قابل تعریف باشد، پدیده ای ادراکی واحساسی پیش ازآن که مقول« امنیت.»مادی ومعنوی خودبیم و هراسی نداشته باشند

 .(89)کریمایی،مرادیان، عباسی، است

http://www.rassjournal.ir/


 18 -29، ص 1396، تابستان 10رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
هرچند امنیت ملی هر کشوری به عوامل درونی وبیرونی آن بستگی دارد، باوجود این پشتوانه اصلی آن را باید در کم وکیف ابعاد 

 (.89)محسنی وداجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نظم اجتماعی درونی آن جستجو نم

 

 امنيت اجتماعی  -4
امنیت اجتماعی با . امنیت اجتماعی یک مقوله بنیادین درحیات جامعه است که عوامل متعدد در تقویت یا تضعیف آن نقش دارند

امنیت آغاز مالر بحث خودر درباب امنیت اجتماعی رابا شرح اشکال متفاوت .ارزش های جمعی انسان در زندگی اجتماعی ارتباط نزدیک دارد

 .او معتقد است امنیت در سه شکل ملی، اجتماعی وانسانی وجود دارد . می نماید

 

 تهدیدات هدف مرجع اشکال امنیت

 ملی

 اجتماعی

 انسانی

 دولت

 گروه های امنیت

 فرد

 قلمرو -حاکمیت

 هویت

 بقا

 

بیماری ها وهمچنین تمام اشکال خشونت وکنش امنیت انسانی در پی تأمین ایمنی واطمینان خاطر برای بشر در برابر گرسنگی و 

ازآنجا که امنیت ملی به رابطه دولت با محیط خود مربوط .های منافی حرمت انسانی است که باعث اختالل یانابودی حیات وبقای او می گردند

امنیت اجتماعی مقوله ای است که افراد ودولت به همراه یکدیگر .است تهدیدات امنیت ملی نیز معطوف به ا جزای گوناگون دولت خواهد بود

درتأمین آن سهیم وشریک هستند واز این رو، به تدریج وهمگام با غیرقابل تفکیک دولت وجامعه ازیکدیگر، همین حالت درخصوص ناامنی 

 (.92)قربانزاده سوار ،قلخانباز،رحمتی،آن دومصداق پیدا می کند 

امنیت اجتماعی (.89)محسنی وان یکی از حساس ترین ومهمترین نوع امنیت ، از عناصر اساسی حیات انسانهاستامنیت اجتماعی به عن

یکی از ضروری ترین نیازهای فرد، گروه وجامعه می باشد وادامه ی حیات و بقای جوامع بدون آن مشکل وغیرممکن خواهد 

 .(89)کریمیایی،مرادیان ،عباسی بود

زیرا مشارکت مردم با رضامندی وتکریم آنان توسط نیروی انتظام بخش .، موجب تقویت امنیت ملی می گرددتأمین اجتماعی درجامعه

امنیت اجتماعی از نظر اصطالحی وعرف جامعه ما به حداقل  (89)کریمیایی،  .جامعه، بسترهای الزم توسعه ورفاه درجامعه را فراهم می نماید

 (.89آقایی ،تیمور تاش ، (ومعمولی وفقدان دغدغه خاطر جانی ، مالی وارزشی واعتقادی اشاره دارد امنیت الزم درجامعه برای یک زندگی عادی

 

 امنيت اجتماعی درقرآن مجيد-5

آن پیرامون ایمنی ( درصد 61/12)مورد 853آیه قرآن،درحدود 6236.مفهوم ایمنی وامنیت، کاربردی به نسبت فراوان درقرآن دارد

مورد امنیت به کار رفته درقرآن نیز 853ازمجموع  .گر اهمیتی است که موضوع امنیت وایمنی ازمنظر قرآنی داردوامنیت است این نکته نشان

می باشد که این ( کلمه ی ایمان و مشتقات آن)مستقیم اشاره به معنای ایمنی روحی ومعنوی ( درصد 02/95بار  811بیشترین مقدار، )یعنی 

ن باالترین نقش وعنایت خودرا متوجه ی امنیت روحی ومعنوی نموده است، لکن افزون بر این، ازابعاد موضوع نیز حکایت از آن دارد که قرآ

 (.89)کریمایی، مرادیان ،عباسی، وجنبه های دیگر امنیت نیز درقرآن کریم سخن به میان آمده است
 

 (ع)امنيت اجتماعی ازدیدگاه معصومين -6

 «دونعمت اند که قدر آنها شناخته نمی شود وکفران میگردند؛ امنیت وعافیت ؛نعمتان مکفورتان، اال من والعافیه»-

 «وطنی که امنیت وشادی در آن نیست خیری درآن نیست»الوطن اال مع األمن وامسره؛.... الخیرفی-

 « آرامش غنیمتی است ازرشمند وبی نصیب بودن ازآن، زیانی است بزرگ»السکنیه معنم وترکها مغرم؛-

 «امنیت وسالمت دو نعمتی است که از بسیاری مردمان پوشیده است»فیه نعمتان مغبونّ فیها کثیرٌ من الناس؛االمن والعا-

یک شب برای خدا پاسداری کردن ، بهتر است ازهزار »حرس لیله فی سبیل اهلل عزّوجلّ افضل من الف لیله یقام لیلها ویضام نهارها؛-

 «شب که نمازبگزارند وروزش را روزه بدارند

 «. النعمه اهنا من االمن؛ هیچ نعمتی گواراتر ازامنیت نیست-

 «. ماهیه العیش فی االمن؛ اصل واساس زندگی امنیت است-
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شراالوطان مالم یامن فیه القطان؛ -«شرالبالد بلد ال امن فیه وال خضب؛ بدترین شهرها جایی است که امنیت وسرسبزی درآن نباشد-

 «ت کنندگان دران احساس امنیت نکنندبدترین وطن ها جایی است که اقام

اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا منافسه فی سلطان وال التماس شیء من فضول الحطام ولکن لنرد المعالم من دینک ونظهر -

نشانه های دین تو را االصالح فی بالدک فیامن المظلومون من عبادک قدرت طلبی یا فزون خواهی ثروت دنیا نبود، بلکه برای آن است که 

))کریمایی، مرادیان «بازگردانیم واصالح را در سرزمین های تو حاکم کنیم تا بندگان مظلومت امنیت یابند وحدود تعطیل شده ات به اجرا درآید

 (.89،عباسی، 

ن اَمِنهُ الناسُ عَلی اَموالِهِم اَلمُومنُ مَ:»ارتباط ایمان و امنیت به صورتی ظریف این چنین بیان شده است( ص)درروایتی ازپیامبراکرم

به عبارت دیگر مومن کسی است که جان ومال وخون مردم  مومن کسی است که مردم او را برجان، مال وخون خود امین می دانند« واَنفُسِهِم

آرامش نفس و زوال خوف : نییع« أمن»ازنظر واژه شناسی نیز،. اگر چنین نباشد، اطالق واژه مومن بروی صحیح نیست. ازدست او در امان است

بنابراین اصل معنای ایمان به امنیت برمی گردد و همان گونه که امنیت بهترین و با ارزش . تصدیق آنچه که همراه أمن است: یعنی« ایمان»و 

آرامش و امنیت درونی  ترین نعمتی است که خداوند برای انسان ها در نظرگرفته است، ایمان نیز که منشأ اصلی امنیت و عبارت از اطمینان،

است، اصلی ترین سرمایه و امید بشر قلمداد می گردد و چنانچه این نعمت از وی سلب شود، هیچ چیزی نمی تواند جای آن را در قلب انسان 

 .(89احمدی مقدم (دپر ک

 

 :شاخص هاي امنيت اجتماعی و راهکارهاي ایجاد آن از نظر امام خمينی )ره( عبارتند از-7

 نان بخشیدن به مردم الف.اطمی

 ب. احترام به مال و آبروی مردم 

 ج.حفظ حریم مردم ومبارزه با مظاهر فساد 

 د.تعاملی با سایر قوای مسلح برای ایجاد امنیت 

 ه.همگامی با مردم در ایجاد نظم و امنیت 

 (.89)کریمایی، مرادیان ،عباسی 

 

 پيرامون امنيت اجتماعی مقام معظم رهبري دیدگاه هاي  -8

این مسئله خیلی مهم . معنای امنیت اجتماعی ایناست که مردم در محیط کار و زندگی خود، احساس خوف، تهدید وناامنی نکنند-

آحاد ملت برای این که بتوانند درمیحط کسب و کار وفعالیت اجتماعی وزندگی خصوصی، کار صحیح خودرا انجام دهند وحتی به عبادت . است

برای تأمین این نیاز عمومی الزم است که ازطرف حاکمیت اعمال قدرت . محتاج امنیت هستند. خدا با دل آرام وخاطر جمع مشغول باشند

)کریمایی، باید با اقتدار این خواسته ی عمومی انسان ها را تامین کند. حکومت اسالمی که مظهر قدرت الهی وقدرت مردم درجامعه است. شود

 (.89سی، مرادیان ،عبا
 

 امنيت اجتماعی ازمنظرقانون اساسی-9

)کریمایی، مرادیان  :براساس قانون اساسی تأمین نیازمندی مردم درزیرمجموعه امنیت اجتماعی که در پنج حوزه ی زیر می باشد

 (.89،عباسی، 

 حوزه حقوقی وقضایی-

 حوزه اقتصادی-

 حوزه فرهنگی و اجتماعی-

 حوزه سیاسی واداری-

 حوزه نظامی-

که این ابعاد ازمستندات باالدستی ونظرصاحب . امنیت اجتماعی به عنوان متغیروابسته دارای ابعاد عینی، ذهنی، روانی و فرهنگی است

هریک از ابعاد موردنظر دارای گویه هایی می باشند که این گویه ها قابل اندازه گیری . نظران غربی واسالمی استنباط واستخراج گردیده است

ش آنها درساختن بعد مورد نظر ونهایتاً درتأمین امنیت اجتماعی کامالً برجسته است ودرمجموع برآیند شاخص ها منجر به احساس بوده ونق

منظور از بعد عینی، کاهش یا فقدان جرم و جنایت ونهایتاً ناهنجاری های اجتماعی است که از مهمترین .امنیت در جامعه ومردم می گردد

منظوراز بعد ذهنی، آن بعداز امنیت اجتماعی است که با احساس وادراک عموم در بود ونبودامنیت .درجامعه میباشد شاخص های وجود امنیت
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عدفرهنگی امنیت اجتماعی به طور دقیق مربوط به وجودارزش ها، باورها و اعتقادهای دینی مردم مرتبط بوده و درحال بُ.مستقیماً سروکار دارد

آخرین بُعد امنیت اجتماعی، بعد روانی است که به امنیت جان، مال، شغل، .کل در بحث امنیت اجتماعی استحاضر به عنوان جدی ترین مش

اندیشه، آزادی، امنیت قضایی و انتظامی افراد جامعه مربوط می شودکه مرتبط با حاکمیت ونهادهای آن درتأمین امنیت اجتماعی مردم می 

 .مرادیان ،عباسی( 89کریمایی،(.می باشدگردد وشاخص های آن نیز قابل اندازه گیری 

 

 :ازنظر دورکيم( جامعوي)تعریف امنيت اجتماعی

جامعه پذیری )وضعیتی که درآن گروهی همبسته مبتنی بر ارزش ها، باورها واعتقادات جمعی مشترک براساس تنظیمات هنجارمند

برای ارضای تمایالت وایجاد خشنودی، آمادگی یافته ( روابط نقش شبکه)جهت ورود افراد به نظام تقسیم کار اجتماعی( ونظارت براین فرایند

)امانت و عمل اجتماعی آنان به سوی انسجام، تعادل و تشدید پیوندهای اجتماعی وتثبیت بیشتر ارزش ها وهنجارها جهت گیری شده است

،90.) 

 :مدل مفهومی امنیت جامعوی دورکیم

  
 

توانایی جامعه برای حفظ هویت، منافع و ویژگیهای اساسی خوددر برابر شرایط متحول و تهدیدها و نیز توانایی ارتقای امنیت اجتماعی 

 .وضعیت اجتماعی به سمت ارزش ها و آرمان های جامعه است

حقوق و تکالیفی  امنیت احساس ثبات در نوع امنیت واژه ای عربی است از ریشه امن، وبه معنی راحت آسوده و بی ترس بودن است

 (.90)امانت ،است که هرانسان نسبت به دیگران ومحیط پیرامونش دارد و همچنین اطمینان از وجود، حفظ و اجرای آن حقوق و تکالیف

 

 (.89ست )آقایی ،تیمور تاش،درجامعه ما دارای ابعاد زیرا« امنیت اجتماعی»مطالعه تحقیقات وپژوهش های صورت گرفته 

 ناامنی جانی.1

 ناامنی مالی.2

 ناامنی خانوادگی.3

 ناامنی در ارزشهای اخالقی.4

 ناامنی ارزش ها وعقاید دینی و اعتقادی.5

 ناامنی عمومی شامل خیابان چارک، اماکن عمومی.6

 ناامنی شغلی واقتصادی.7

 

پذیریجامعه
برمبتنی

ارزشها

انسجام 
اجتماعی 
وثبات 
اجتماعی

نظام تقسیم
کار اجتماعی

ارضای نیاز 
ورضایت 

مندی 
اجتماعی

امنيت    

 جامعوي
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 پيشينه عملياتی
(، امنیت اجتماعی آن بخش از اقدامات ایجابی دولت است که در راستای ارتقا و 1389کریمایی،مرادیان،عباسی ) های یافته اساس بر 

 .تامین امنیت اجتماعی صورت می گیرد ودر حوزه ی ماموریت های ناجا قرار دارد

ت می شود و تنها تفاوت  در (، آسیب های اجتماعی در همه جوامع کم وبیش یاف1389آقایی،تیمور تاش )پژوهش براساس همچنین

در جوامعی چون کشور ما برخی از آسیب ها رو به افزایش و چشمگیر بوده ، از یکسو موجب نگرانی جامعه  <شدت و ضعف ومیزان آن است 

 .ومسئوالن شده است و از سوی دیگر نا امنی مخصوصا نا امنی اجتماعی را دامن رزده است

امنیت نعمتی بدون جایگزین است و از دغدغه های اصلی هر جامعه ای امنیت وآرامش  دهد که  ( نشان می1385نادری )  یافته های

 .است .امنیت مانند اکسیژن برای جامعه ضروری است به همین دلیل جامعه حاضر است هزینه های زیادی دراین راستا تحمل کند

جوامع ، توجه به امنیت اجتماعی است .بدون ثبات و امنیت ، (، یکی از عوامل پایداری 1387بر اساس پژوهش های اسماعیل زاده )

هیچ جامعه ای امکان رشد وتکامل را نخواهد یافت .بدون آن ،دستاورد های مثبت ،جای خورد را به پیامدهای منفی می دهند و ناگواری 

 .وناهنجا ری های اجتماعی فراوانی  پدیدمی آید

 

 کلی هدف
اصلی امنیت  مولفه 4 با که است امنیت اجتماعی منظر از کتاب علوم اجتماعی دوره ابتدایی محتوای تحلیل پژوهش این کلی هدف

 . ایم پرداخته آن تبیین به اجتماعی
 

  پژوهش سوال
 : از عبارتند پژوهش سواالت پژوهش کلی هدف به توجه با

 ؟ چیست اجتماعی امنیت و امنیت

 ؟ اند کرده توجه امنیت اجتماعی  های مولفه به میزان چه به کتاب های علوم اجتماعی  دوره ی ابتدایی 

 

 آماري نمونه و جامعه
 . است شده انتخاب کتاب علوم اجتماعی دوره ابتدایی  آماری نمونه و باشد می معتبر مقاالت شامل مربوط علمی منابع آماری جامعه

 

 پژوهش روش
 توصیف برای که داند می تحقیق فنون از یکی را محتوا تحلیل برلسون . است شده استفاده محتوا تحلیل روش از پژوهش این در

 روش کاربردترین پر و ترین مهم از یکی است تحلیل محتوا کردن تفسیر آن هدف و رود می کار به ارتباطات آشکار محتوای منظم و عینی

 (1382،)ساروخانیدارد  سروکار آن با به صورتی محققی هر گفت توان می درستی به و است تحقیق های

 

  اطالعات آوري جمع ابزار
 با پژوهش این در اطالعات آوری جمع و باشد امنیت و امنیت اجتماعی می موضوع به مربوط علمی مدارک و اسناد ، پژوهش ابزار

 .است گرفته صورت کتب علوم اجتماعی دوره ابتدایی مطالعه و مشاهده

 

 :کتب علوم اجتماعی دوره ابتدایی در آنها به توجه ميزان و ي امنيت اجتماعی  ها مولفه

 امنيت اجتماعی مؤلفه هاي و ابعاد: 1 شماره جدول

 

 

 

 

 

ی
اع

تم
اج

ت 
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ام
 

 جامعه پذیری مبتنی بر ارزشها

 انسجام اجتماعی وثبات اجتماعی

 نظام تقسیم کار اجتماعی

 اجتماعی ارضای نیاز ورضایت مندی
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 امنیت اجتماعی  یعنی  اصلی مولفه چهار پژوهش این در شود می دیده 1 شماره جدول در که همانطور

 ارضای نیاز ورضایت مندی اجتماعی ونظام تقسیم کار اجتماعی  ،انسجام اجتماعی وثبات اجتماعی ،جامعه پذیری مبتنی بر ارزشها

 مورد تحلیل قرار گرفته است.

 

 جامعه پذیري مبتنی بر ارزشها
 پذیری جامعه. گیری رفتار فرد دارد کند و نقش اساسی در شکلفرد را برای زندگی گروهی آماده میپذیری روندی است که  جامعه

قشهای نعات و تجربیات به وظایف حقوق و الکسب اط فرآیند مستمر یادگیری است که به موجب آن افراد ضمن آشنا شدن با نظام از طریق

این فرآیند ارزشها، ایثارها، اعتقادات و آداب و رسوم از نسلی به نسل دیگر انتقال در . برد خصوص وظایف سیاسی در جامعه پی می خویش به

 (.1391)نیک پور، رجائی نژاد،چمنی فرد ،یابد و امکان دارد در جریان این انتقال تغییرات و یا تعدیل هایی نیز صورت پذیردمی

 

 انسجام اجتماعی وثبات اجتماعی
های مختلف اجرایی در سطوح مختلف، قابلیت ها و گروهدهد افراد، نهادها، سازماناست که نشان میانسجام اجتماعی شکلی از ارتباط 

فرض، برگرفته از ذهن های راهبردی دولت، همواره به صورت پیشگذارند و تصمیمهمکاری با یکدیگر را دارند، به قوانین موجود احترام می

های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و واگذاری می است که چنین وضعیتی، توزیع برابر فرصتمردم و تجلی یافته در باورها و نهادهای مرد

 ،(.1390زبیری  ،ابونوری ، ریمی موغاری)ک کندها را به آحاد جامعه ایجاب میگیریبخشی از تصمیم

 

 نظام تقسيم کار اجتماعی

و محتوای عقاید ،باورها و ارزش هایی که وجدان جمعی را  دورکیم در تقسیم کار اجتماعی  به چهار بعد حجم ، شدت ، استحکام ،

در بر میگیرد  توجه می کند ویژگی های ذکر شده در نوع جوامع مبتنی بر همبستگی مکانیکی و ارگانیکی و خصلت همبستگی در آن چوامع 

 (.90انت ،تاثیر گذار است وی همچنین وقایع اجتماعی را از طریق داده های ثانویه تحلیل  می کند )ام

 

 ارضاي نياز و رضایت مندي اجتماعی
احساس امنیت ناشی از ارضای نیازها و تحقق اهداف از جمله عوامل اساسی است که رضایت از زندگی را در بین افراد جامعه گسترش 

ایت از رندگی یکی از عناصر بدین ترتیب شاید بتوان امنیت را محور اصلی شاکله نیازمندیهای انسان دانست از طرف دیگر عنصر رض. میدهد

ضایت از زندگی عبارت است از تصور مثبت و احساس خوشایندی که فرد با توجه به ارزشها، رت اساسی نظم، وفاق و همبستگی اجتماعی اس

اجتماعی است و نیازها و آرزوهای خود نسبت به قلمروها و یا کیفیات گوناگون زندگی دارد رضایت کلی از زندگی، ترکیبی از شرایط فردی و 

هرچند رضایت از زندگی . درواقع خود نشانهای از نگرشهای مثبت نسبت به جهان و محیطی که او را فرا گرفته و در آن زندگی میکند است

 (1394، ،فعلی هزار جریبی)های فردی در جهان بیرون در نظر گرفت  یک احساس درونی است ولی میتوان آن را ناشی از تجربه

 مولفه هاي امنيت اجتماعی در پایه سوم : :2جدول شماره 
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 درصد فراوانی فراوانی مولفه های استخراج شده

 31/26 75 جامعه پذیری مبتنی بر ارزشها

 05/21 70 انسجام اجتماعی وثبات اجتماعی

 64/32 81 نظام تقسیم کار اجتماعی

 20 69 اجتماعی ارضای نیاز ورضایت مندی

 100 295 جمع

 

امنیت   در32/64 سهم با درصدی حدود 81 نظام تقسیم کار اجتماعی سهم 295از مجموع  که دهد می نشان 2شماره جدول نتایج

حدود سهم با درصدی  69ارضای نیاز ورضایت مندی که بیشترین فراوانی را در این پایه دارد و است داده اختصاص خود به را اجتماعی 

درصد و انسجام 31/26سهم و درصد فراوانی حدود  75درصد کم ترین فراوانی را دارد جامعه پذیری مبتنی بر ارزش ها با سهمی معادل 20

 را به خود اختصاص داده اند 05/21سهم و درصد حدود  295سهم از 70اجتماعی و ثبات اجتماعی با 
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سوم  مطالعات کتاب در اجتماعی امنیت های مولفه به توجه میزان که یابیم می در 2 شماره جدول از آمده دست به نتایج به توجه با 

ها  مولفه     سایر به نسبت مولفه این به پایه این در و است اجتماعی کار تقسیم نظام بعد روی بر تمرکز بیشترین که است گونه به ابتدایی

 کاراجتماعی تقسیم نظام بعد از اجتماعی امنیت که گفت توان می کلی طور به و است گرفته قرار مولفین توجه ومورد است شده بیشتری توجه

 است. شده واقع بیشتری توجه مورد پایه این در

 چهارم : مولفه هاي امنيت اجتماعی در پایه:3جدول 
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 درصد فراوانی فراوانی مولفه های استخراج شده

 031/32 91 بر ارزشها جامعه پذیری مبتنی

 656/22 79 انسجام اجتماعی وثبات اجتماعی

 343/27 85 نظام تقسیم کار اجتماعی

 968/17 73 اجتماعی ارضای نیاز ورضایت مندی

 100 328 جمع

 

  در031/32  سهم با درصدی حدود 91 جامعه پذیری مبتنی بر ارزشها سهم 328از مجموع  که دهد می نشان 3 شماره جدول نتایج

سهم با درصدی حدود 73ارضای نیاز ورضایت مندی که بیشترین فراوانی را در این پایه دارد و است داده اختصاص خود به را امنیت اجتماعی 

درصدو انسجام 343/27سهم و درصد فراوانی حدود 85با سهمی معادل  نظام تقسیم کار اجتماعیدرصد کم ترین فراوانی را دارد 968/17

 را به خود اختصاص داده اند656/22سهم و درصد حدود  328سهم از 79اعی و ثبات اجتماعی با اجتم

چهارم  مطالعات کتاب در اجتماعی امنیت های مولفه به توجه میزان که یابیم می در 3 شماره جدول از آمده دست به نتایج به توجه با

 ها مولفه سایر به نسبت مولفه این به پایه این در و است ارزشها بر مبتنی پذیری بعدجامعه روی بر تمرکز بیشترین که است گونه به ابتدایی

 اجتماعی از امنیت کردکه اذعان توان می و . اند داشته تمرکز آن برروی اجتماعی مطالعات کتاب محترم مولفین و است شده بیشتری توجه

 .است شده واقع بیشتری عنایت مورد پایه این در ارزشها بر مبتنی پذیری جامعه لحاظ

 پنجم: مولفه هاي امنيت اجتماعی در پایه :4جدول 
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 درصد فراوانی فراوانی مولفه های استخراج شده

 375/19 81 جامعه پذیری مبتنی بر ارزشها

 375/39 113 انسجام اجتماعی وثبات اجتماعی

 50/27 94 نظام تقسیم کار اجتماعی

 75/13 72 اجتماعی ارضای نیاز ورضایت مندی

 100 360 جمع

 

  سهم با درصدی حدود113 انسجام اجتماعی وثبات اجتماعیسهم 360از مجموع  که دهد می نشان 4 شماره جدول نتایج

سهم با 72ارضای نیاز ورضایت مندی که بیشترین فراوانی را در این پایه دارد و است داده اختصاص خود به را درامنیت اجتماعی 375/39

درصدو 50/27سهم و درصد فراوانی حدود 94با سهمی معادل  نظام تقسیم کار اجتماعیدرصدکمترین فراوانی را دارد 75/13درصدی حدود 

 به خود اختصاص داده اند را375/19سهم و درصد حدود 360سهم از 81با  جامعه پذیری مبتنی بر ارزشها

 مطالعات کتاب در اجتماعی امنیت های مولفه به توجه میزان که یابیم می در 4 شماره جدول از آمده دست به نتایج به توجه با

 سایر به نسبت مولفه این به پایه این در و است اجتماعی وثبات اجتماعی بعدانسجام روی بر تمرکز بیشترین که است گونه به ابتدایی    پنجم

 که گفت توان می کلی طور به و . اند داشته تمرکز آن برروی اجتماعی مطالعات کتاب محترم مولفین و است شده بیشتری هاتوجه مولفه

 . است گرفته قرار مولفین بیشتری توجه مورد پایه این در اجتماعی وثبات اجتماعی انسجام بعد از امنیت اجتماعی
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 مولفه هاي امنيت اجتماعی در  پایه ششم : :5جدول 
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 درصد فراوانی فراوانی مولفه های استخراج شده

 965/18 83 جامعه پذیری مبتنی بر ارزشها

 689/20 86 انسجام اجتماعی وثبات اجتماعی

 586/27 98 نظام تقسیم کار اجتماعی

 758/32 107 اجتماعی ارضای نیاز ورضایت مندی

 100 374 جمع

 

 758/32 سهم با درصدی حدود107 ارضای نیاز ورضایت مندی اجتماعیسهم 374از مجموع  نشان می دهد که 5شماره نتایج جدول 

سهم با درصدی 83جامعه پذیری مبتنی بر ارزشها  که بیشترین فراوانی را در این پایه دارد و است داده اختصاص خود به را درامنیت اجتماعی 

انسجام درصدو  586/27سهم و درصد فراوانی حدود98با سهمی معادل  نظام تقسیم کار اجتماعیکمترین فراوانی را دارد درصد965/18حدود 

 .به خود اختصاص داده اندرا 689/20سهم و درصد حدود 374سهم  از86با  اجتماعی وثبات اجتماعی

  ششم مطالعات کتاب در اجتماعی امنیت های مولفه به توجه میزان که یابیم می در5 شماره جدول از آمده دست به نتایج به توجه با

 سایرمولفه به نسبت مولفه این به پایه این در و است اجتماعی مندی ورضایت نیاز ارضای بعد روی بر تمرکز بیشترین که است گونه به ابتدایی

 امنیت اجتماعی کردکه اذعان توان می و . اند تمرکزداشته آن برروی اجتماعی مطالعات کتاب محترم مولفین و است شده بیشتری توجه ها

 .است گرفته قرار مطالعات کتاب مولفین توجه مورد پایه این در ارزشها بر مبتنی پذیری جامعه لحاظ از

 :ها مولفه به توجه ميزان بندي جمع:6جدول 

 کل ششم پنجم چهارم سوم پایه ها

ی
اع

تم
اج

ت 
نی

ام
 

مولفه ی 

 استخراج شده
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

جامعه پذیری 

 مبتنی بر ارزشها
75 31/26 91 031/32 81 375/19 83 965/18 330 33/23 

اجتماعی  انسجام

 وثبات اجتماعی
70 05/21 79 656/22 113 375/31 86 689/20 348 57/26 

نظام تقسیم کار 

 اجتماعی
81 64/32 85 343/27 94 50/27 98 586/27 358 36/28 

ارضای نیاز 

 ورضایت مندی

 اجتماعی

69 20 73 968/17 72 75/13 107 758/32 321 72/21 

 

 :با توجه به جدول باال 
درصد ، ودر پایه پنجم  031/32سهم و  91درصد، در پایه چهارم  26 /31سهم و  75در پایه سوم  جامعه پذیری مبتنی بر ارزشها

درصد 23/32سهم فراوانی و  330درصد را به خود اختصاص داده است که در مجموع  965/18سهم و 83درصد ، و در پایه ششم 375/19و 81

 .را  دارد 

درصد ، ودر پایه پنجم 656/22سهم و  79درصد، در پایه چهارم 05/21سهم و  70در پایه سوم اجتماعی وثبات اجتماعی انسجام

 57/26سهم فراوانی و  348درصد را به خود اختصاص داده است که در مجموع689/20سهم و 86درصد ، و در پایه ششم  375/31سهم و113

 .درصدرا دارد 

سهم 94درصد ، ودر پایه پنجم 343/27سهم و  85درصد، در پایه چهارم 64/32سهم و 81در پایه سوم نظام تقسیم کار اجتماعی

درصدرا 36/28سهم فراوانی و   358درصد را به خود اختصاص داده است که در مجموع586/27سهم و 98درصد ، و در پایه ششم 50/27و

 .دارد 
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درصد ، ودر پایه پنجم 968/17سهم و  73 درصد، در پایه چهارم20سهم و  69در پایه سوم  ارضای نیاز ورضایت مندی اجتماعی

سهم فراوانی و  321درصد را به خود اختصاص داده است که در مجموع758/32سهم و 107درصد ، و در پایه ششم 75/13 سهم و72

 .درصدرا دارد 72/21

 را شامل می شوند .اوانی در مجموع نظام تقسیم کار اجتماعی  بیشترین فراوانی وارضای نیاز و رضایت مندی اجتماعی کمترین فر

 مورد آن اصلی بعد وچهار اجتماعی امنیت نظر از ابتدایی ی دوره در اجتماعی مطالعات کتاب که کرد اذعان توان می کلی طور به

 نیز ابعاد سایر به اما بوده اجتماعی کار تقسیم نظام بعد بر تمرکز اگرچه است شده رعایت ابعاد این بین توازن حدودی وتا بوده مولفین توجه

 .است شده الزم توجه
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 نتيجه گيري و پيشنهادات 
 به را امنیت اجتماعی  های مولفه از درصد36/28 ، فراوانی مولفه نظام تقسیم کار اجتماعی بیشترین گرفته صورت تحلیل به توجه با

 شود می شامل رادرصد  72/21حدود سهمی ، فراوانی کمترین رضایت مندی اجتماعی باو مولفه ی ارضای نیاز و  است داده خوداختصاص

رضایت مندی اجتماعی  نسبت به ارضای نیاز و  مولفه و موضوع به که کتاب علوم اجتماعی در دوره ی ابتدایی  دهد می نشان موضوع که این

اجتماعی  انسجام و مولفه ی است داشته معطوف ظام تقسیم کار اجتماعیبر ن را خود بیشتر است و توجه کمتری داشته سایر مولفه ها توجه

دومین مولفه است از نظر فراوانی و این نشان می دهد که بعد از نظام تقسیم کار اجتماعی بیشترین توجه  57/26با فراوانی  وثبات اجتماعی

 اینکهشامل می شود ..   33/23فراوانی   جامعه پذیری مبتنی بر ارزشها مولفین کتب علوم اجتماعی براین مولفه بوده است و درپایان مولفه ی

 علوم اجتماعی کتب باید عنوان کرد که است نموده اشاره پژوهشگر نظر مورد های مولفه به کتب علوم اجتماعی دوره ی ابتدایی  حد چه تا

ن کتب بارها به این موضوع اشاره شده است که نشان می دهد مهم تمرکز خود را بیشتر به نظام تقسیم کار اجتماعی اختصاص داده اند ودر ای

گران ومولفین کتب درسی  قرار  تدوین توجه مورد خوبی به ) از نظر پژوهشگر (نظام تقسیم کار اجتماعیترین مولفه  امنیت اجتماعی یعنی 

این نکته قابل  ده از لحاظ بعد نظری هم سویی دارد .گرفته است .همچنین نتایج پژوهش  با نتیج پژوهش های آقایی و همچنین اسماعیل زا

توجه است که بین چهار مولفه اصلی امنیت اجتماعی که ذکر شده ازنظر توجه  و اهمیت به آنها تفاوت چشمگیری به دست نیامده است  و 

داشته اند  و  کتاب از انسجام خوبی  این نشان دهنده ی این است که مولفین کتب علوم اجتماعی در این موضوع به تمام جوانب دقت  نظر

 برخودار است

 دارند انکاری قابل غیر نقش نیز مردم بلکه پرورش و وآموزش دولت تنها نه اجتماعی تقویت و جامعه های ارزش حفظ خصوص در

 :گردد می ارائه آن بر موثر عوامل و اجتماعی امنیت افزایش خصوص در زیر های پیشنهاد ، است ساز کار بسیار آنها به لزوم توجه که

 .گردد تبیین و مشخص  شفاف صورت به جامعه هر در مختلف های ارزش-1

 به نسل یک از هارا ارزش بتواند که باشد جامعه سیاسی و اقتصادی ، فرهنگی ، دینی های ارزش با متناسب ها کتاب محتوای-2 

 . کند منتقل بعدی نسل

 جدید نسل در را جامعه های ارزش بتوانند تا باشند داشته سازنده تعامل هم با هنری و فرهنگی ، اجتماعی مختلف های نهاد  -3

 کنند نهادینه

 شود تنظیم تغییرات این با متناسب ها کتاب محتوای و شود توجه اجتماعی تغییرات به_4
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 مراجعمنابع و 

 برنامه زندگی. فصلنامه از رضایت با آن رابطه و اجتماعی امنیت (. احساس1394فعلی،جواد،) جریبی ،جعفرو هزار [1]

  ، 27 شماره هفتم، سال اجتماعی، توسعه و رفاه ریزی

 –(.جنگ نرم و امنیت اجتماعی ، دو فصلنامه علمی 1392قربان زاده ،قربانعلی؛قلخانباز،خلیل ورحمتی ،مهدی) [2]

 .6پژوهشی پاسداری انقالب اسالمی ،سال دوم ،شماره 

(.   نقش جامه پذیری  کارکنان در اثر بخشی و 1391چمنی فرد ، راحله و رجائی نژاد ،میثم )نیک پور ، امین ؛  [3]

 .150جامعه شماره  و کار فرهنگی و علمی اقتصادی، اجتماعی، کارایی سازمانی، ماهنامه

 .175تا ص 145(. امنیت اجتماعی و ارائه ی الگوی سنجش آن .فصلنامه مطالعات اجتماعی ص1390امانت ،حمید ) [4]

بررسی نقش انسجام اجتماعی در توسعه (. 1390و زبیری ،هدی )اسماعیل  ،ابونوری ؛زهرا،یمی موغاری کر [5]

 اقتصادی فصلنامه برنامه و بودجه ،اقتصادی

انتظامی در تامین امنیت اجتماعی ،فصلنامه (.نقش نیروی 1389کریمایی ،علی اعظم ؛مرادیان ،محسن وعباسی ،علی ) [6]

 دانش انتظامی ،سال دوازدهم فشماره دوم .

(.تحلیل جامعه شناختی امنیت اجتماعی و نقش آن در کاهش جرم و آسیب های اجتماعی  1389محسنی ، رضا علی ) [7]

 ،فصلنامه نظم و امنیت انتظامی ، شماره چهارم .

 ماعی و هویت ، فصلنامه مطالعات اجتماعی .(امنیت اجت1389احمدی مقدم فاسماعیل ) [8]

 .ماعی و امنیت اجتماعی ، دانشنامه( بررسی رابطه و فرآیند آسیب اجت1389آقایی ، علی اکبر و تیمور تاش، حسن ) [9]

اسماعیل زاده ،یعقوب ؛اسماعیل زاده حسن ،عوامل موثر در کاهش یا افزایش امنیت اجتتماعی در شهرها ، مقاالت  [10]

 1387لین همایش ملی  پیشگری از جرم ارسالی به او

 ،شماره8،اهمیت امنیت در اسالم ،فصلنامه دانش انتظامی ؛دوره 1385نادری محمد ، [11]

 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه : تهران . اجتماعی علوم در تحقیق ( روش های1382) باقر ، ساروخانی [12]

 93 مفهوم امنیت ، تهران مرکز 1393نگاهیان ،ابراهیم   [13]
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