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چکیده:
هدف از پژوهش حاضر ،بررسي عوامل اجتماعي موثر بر احساس امنیت اجتماعي زنان مورد بررسي شهر رامسر در سال 59
مي باشد .محقق تالش نمود تا تأثیر متغیرهای میزان حمایت اجتماعي ،احساس محرومیت نسبي ،فضای رشد اخالقي و فرهنگي
و تلقي از عملکرد پلیس را مورد سنجش و ارزیابي قرار داد .این مطالعه به صورت پیمایشي و با استفاده از ابزار پرسش نامه
محقق ساخته در زنان شهر رامسر در سال  5959انجام شد .در این پژوهش  222نفر به صورت روش نمونه گیری تصادفي
انتخاب شدند .اعتبار ابزار به شیوه محتوایي محرز شده است و باال بودن ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرها ،حکایت از مطلوبیت
پایایي ابزار پژوهش دارد.نتایج حاصل از ضریب همبستگي پیرسون و تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر نشان داد که ارتباطي معنادار
بین احساس امنیت اجتماعي و متغیرهای مستقل حمایت اجتماعي ،احساس محرومیت نسبي ،فضای رشد اخالقي و فرهنگي ،و
تلقي از عملکرد پلیس وجود دارد.
کلیدواژه ها :امنیت اجتماعي ،زنان،احساس امنیت  ،احساس امنیت اجتماعي ،عوامل اجتماعي.

تاریخ دریافت مقاله 5959/70/51 :تاریخ پذیرش مقاله5959/52/52 :

 2دانشجوی کارشناسي ارشد روان شناسي بالیني دانشگاه ازاد اسالمي واحد ساری
 9کارشناسي روان شناسي بالیني دانشگاه ازاد اسالمي واحد ساری
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سال دوم ،شماره  ،9پاییز و زمستان 5959

مقدمه
امنیت از نیازها و انگیزه های اساسي انسان به شمار مي رود ،به طوری که با زوال آن آرامش
خاطر انسان از بین مي رود و تشویش ،اضطراب و ناآرامي جای آن را مي گیرد و به مرتفع شدن
بسیاری از نیازهای آدمي در گرو تأمین امنیت است .به طوری که آبراهام مازلو نیز در سلسله
مراتب نیازها ،احساس امنیت را بالفاصله پس از ارضای نیازهای اولیه قرار مي دهد(نوروزی،
.)597 :5911
امنیت نه تنها از وظایف اصلي دولت و نمایندگان عالي آن در مناطق مختلف کشور است بلکه
بستر اجرای سیاست های دولت در کشور است در طول تاریخ پس از انقالب و در فراز و
نشیب های امنیتي و حوادث تلخ که بر امنیت داخلي گذشت هیچ گاه امنیت با اهداف و نیات
مختلفي که مطرح مي شود به اندازه امروز عمده نگردیده است.امنیت در یک کشور زماني ایجاد
مي شود که امنیت است و احساس امنیت نمایشي از تالش همگاني برای اداره جامعه سالم
است.
دغدغه اصلي دولت جمهوری اسالمي،ایجاد امنیت برای شهروندان است.چرا که بستر توسعه
موزون و همه جانبه جز با وجود امنیت فراهم نمي گردد.احساس امنیت یا ناشي از خود است و
یا ناشي از محیطي که فرد در آن زندگي مي کند.
امنیت نیازی است بنیادی،ضروری و اساسي برای برخورداری از آزاداندیشي،آزادگي ،برابری و
برادری.هر ملتي مطلوب کلي و مداوم دارد که منافع ملي آن ملت را دربر مي گیرد.در این
کیان کشور و استقالل و عظمت بخش ملي است،بدست آورد.برای حصول به این مقصود باید
سیاستگذاران،تصمیم گیران استراتژیک تدابیری اصولي و نسبتا باثبات و پایدار که دارای
مشروعیت و مقبولیت باشند،بیندیشند(محسني.)9:5912،
بیان مساله
یکي از نیازهای اولیه و اساسي بشر برای زندگي مطلوب و رسیدن به کمال و سعادت،
برخورداری از امنیت در ابعاد و انواع مختلف آن از قبیل امنیت و آسایش روحي و رواني،
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جسمي ،اجتماعي ،اقتصادی و غیره است ،تا در پرتو آن بتواند آرامش پیدا کند و در راه سعادت
و تکامل خود قدم بردارد(کامران.)11 :5915 ،
امنیت از اولین و ضروری ترین نیازهای جامعه بشری محسوب مي شود .این نیازها از زماني که
بشر قدم به عرصه حیات نماد پدید آمده است .مفهوم امنیت چه در غالب ملي یا منطقه ای
مفهومي است که دید باز تمامي دولت ها جهت ایجاد استقرار و ثبات ملي و محلي برآن تأکید
داش ته اند .امنیت اجتماعي یکي از اساسي ترین حیات انسان هاست شاید بتوان گفت دو رکن
اصلي تأمین امنیت اجتماعي میان انسان ها ،تأسیس دولت و وفاق اجتماعي است .بر این اساس
امنیت جزء مسئولیت حکومت های ملي است تا از تهدیدات نسبت به شیوه زندگي شهروندان
خود ممانعت به عمل آورد(حاجي زاده و دیگری.)5952،
امنیت اجتماعي به این معني است که افراد در حیات اجتماعي خود احساس امنیت نمایند و
مفهومي است که در تمام انسان ها در سلسله مراتب ارزشي خود آن را از باالترین ارزش ها مي
داند.
امنیت علي رغم اینکه یک پدیده اجتماعي است یک احساس دروني نیز مي باشد که توجه
انسان را به آینده و شرایطي که برای او به وجود خواهد آمئ جلب مي کند .امنیت اجتماعي اگر
چه ظاهراً وظیفه افراد خاص تلقي مي شود ولي در واقع نمي توان از نفش عملکرد و حتي
دیدگاه تک تک افراد جامعه نسبت به این مقوله به دلیل اثر گذاری بر امنیت اجتماعي کل جامعه
غافل بود در شرایط فعلي محیط امنیتي یک الیه پیوسته و همواره با محیط اجتماعي است که از

در یک نظام اجتماعي برای تأمین و حفظ امنیت ،درك ارتباط بین «امنیت» و «بستر اجتماعي» و
نیز دو مولفه های نقش آفرین آن اقدامي ضروری است .اهمیت امنیت در جامعه تا جایي است
که دوام و قوام جامعه بدون وجود امنیت اجتماعي امکان پذیر نیست به همین علت به آن شرم
که به بررسي امنیت اجتماعي زنان بپردازم( .نویدنیا)571 :5912 ،
مسأله اصلي تحقیق ارائه تحلیلي جامعه شناختي از چگونگي تأثیر عوامل اجتماعي بر میزان
احساس امنیت اجتماعي زنان ساکن شهر رامسر است.
اهمیت و ضرورت تحقیق
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امنیت از جمله پدیده های مهم و شایان توجهي است که از نیازها و ضرورت های اساسي و
پایه ای فرد و جامعه به شمار مي رودو فقدان یا اختالل در آن نپیامدها و بازتاب های نگران
کننده و خطرناکي به دنبال دارد و تأمین و مراقبت از آن فرایند پایایي و پایداری امنیت در ابعاد
مختلف اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي ،سیاسي و نظامي و جغرافیایي از مطلوبیت ویژه ای
برخوردار است و در همین رابطه دولت ها و نظام های سیاسي ساالنه بودجه های هنگفتي را
هزینه مي کنند .یکي از انواع امنیت ها ،امنیت اجتماعي است که از جایگاه و موقعیت های
برجسته ای برخوردار بوده و تولید و تأمین آن و همچنین پایدارسازی آن نیازمند مقدمات و
زمینه ای نسبتاً پیچیده ای است .
یکي از نیازهای اولیه جامعه بشری از آغاز زندگي نیاز به امنیت بود هیچ مکتبي نمي تواند خود
را نسبت به مساله امنیت فارغ و بي طرف بداند .زیرا نه تنها امنیت في نفسه یکي از اساسي تری
نیازهای جامعه بشری است بلکه خود ،عامل مهمي در جهت رشد و توسعه فرهنگي و علمي و
اقتصادی و سیاسي است.
پیشینه پژوهش
احمدی و دیگری()5952در پژوهشي تحت عنوان احساس امنیت اجتماعي زنان و عوامل اجتماعي
موثر برآن :شهر سنندج به یافته های زیر دست یافته اند:رابطه معني داری بین احساس امنیت
اجتماعي زنان در شهر سنندج و پایگاه اقتصادی -اجتماعي ،پوشش مناسب ،پایبندی مذهبي و استفاده
از وسایل ارتباط جمعي مشاهده نشد ،اما رابطه معني دار و مثبتي بین احساس امنیت اجتماعي زنان
سي درصد واریانس متغیر وابسته احساس امنیت اجتماعي زنان در شهر سنندج را تبیین نمودند.
نبوی و دیگران()5915در پژوهشي تحت عنوان بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادی موثر بر احساس
امنیت اجتماعي به یافته های زیر دست یافته اند:
متغیرهای گرایش به مشا رکت در تأمین امنیت ،تلقي از عملکرد پلیس و پایگاه اجتماعي –اقتصادی
به صورت مستقیم و متغیر احساس محرومیت نسبي به طور معکوس بر احساس امنیت اجتماعي
افراد تأثیرگذار هستند  .متغیرهای تلقي از عملکرد قانون و جنسیت ،تنها بر بعد امنیت جاني اثرگذار
مي باشند.
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تاجبخش و دیگران( )5952در پژوهشي با عنوان بررسي تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعي و
احساس امنیت اجتماعي زنان در شهر حمیدیه به یافته های زیر دست یافته اند:
هر چه میزان سرمایه اجتماعي در جامعه بیشتر باشد به همان میزان احساس امنیت اجتماعي بیشتر
خواهد بود .در تحقیق نهایي شاخص اعتماد اجتماعي مشارکت اجتماعي ،آگاهي اجتماعي بیشترین
همبستگي را با احساس امنیت اجتماعي نشان داده است و دو متغیر انسجام و روابط اجتماعي فقط
با دو بعد امنیت جاني و مالي احساس امنیت اجتماعي رابطه معناداری داشتند.
ذاکری هامانه و دیگران()5952در پژوهشي با عنوان بررسي رابطه بین سرمایه اجتماعي و
احساس امنیت اجتماعي زنان در شهر یزد به یافته های زیر دست یافته اند:
یافته های تحقیق حکایت از رابطه مستقیم و معني دار سرمایه اجتماعي و ابعاد سه گانه آن با احساس
امنیت اجتماعي دارد .هماهنگي یافته های پژوهش حاضر با نظریات گیدنز ،جانسون ،پارسونز و
بوردیو در تبیین نقش تقویت سرمایه اجتماعي بر میزان افزایش احساس امنیت اجتماعي ،ضرورت
بسترسازی جهت ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعي آحاد جامعه را آشکار مي سازد.
همچنین بررسي دیگری در زمینه وجود رابطه بین سرمایه اجتماعي و میزان جرایم در ایران نشان مي
دهد که هر چه عالقه افراد به جامعه ،اعتماد اجتماعي ،داشتن روابط متقابل با دیگران و حسن کمک
و همیاری نسبت به دیگران در فرد زیاد باشد به همان میزان از ارتکاب جرایم توسط افراد در جامعه
کاسته مي شود(نوروزی و دیگری.)5911،
پژوهشي تحت عنوان«تأثیر پایگاه اجتماعي -اقتصادی و هویت قومي بر احساس امنیت اجتماعي،
توسط حسیني و همکاران()5911انجام شده است .این تحقیق با هدف بررسي جامعه شناختي
عوامل مطرح شده در تحقیق ،پایگاه اقتصادی -اجتماعي و هویت ملي تأثیر افزاینده و دو متغیر
احساس محرومیت نسبي و احساس بي قدرتي ،به صورت مستقیم بر هویت قومي و به صورت
معکوس بر هویت ملي افراد تأثیر گذار است .هم چنین متغیرهای هویت قومي و جنسیت ،به ترتیب
براحساس امنیت جاني و احساس امنیت مالي افراد اثرگذارند.
نوروزی و دیگری()5911در پژوهش خود با عنوان بررسي احساس امنیت اجتماعي زنان -25
 59ساله شهر تهران و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن به یافته های زیر دست یافته اند :متغیرهای
احساس امنیت محل سکونت ،پایگاه اقتصادی و اجتماعي و احساس نظم اجتماعي تأثیر مثبت و
مستقیم؛ و متغیر پایبندی مذهبي تأثیر منفي و معکوسي بر احساس امنیت اجتماعي زنان دارند .
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تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز نشان ميدهد که به ترتیب متغیرهای احساس امنیت محل
سکونت ،پایگاه اقتصادی و اجتماعي ،احساس نظم اجتماعي و پایبندی مذهبي در تبیین میزان
احساس امنیت اجتماعي زنان سهم عمدهای داشتند و مقدار تبیین بهدست آمده نیز  92درصد
ميباشد.
شاطری( ) 5915در تحقیق خود به نام عوامل موثر بر امنیت اجتماعي به مسائلي چون تعریف و
ابعاد امنیت ،امنیت از دیدگاه اسالم ،امنیت از دیدگاه جامعه شناسي و روان شناسي پرداخته در
این تحقیق از روش پیمایشي به وسیله پرسش نامه استفاده کرده و در نتیجه این تحقیق که به
منظور تصادفي  527نفر از شهروندان خانم مورد پرسش قرار گرفته به این نتیجه رسید که امنیت
خانم ها در بیرون از منزل درصد باالیي نبود و حدوداً  %2.9افراد معتقدند که امنیت خیلي
زیادی در محل کار وجود دارد(حاجي زاده و دیگری.)5952،
پژوهشي دیگر توسط خوشفر در مقاله ای تحت عنوان بررسي مشارکت مردم در ایجادحفظ و
گسترش امنیت اجتماعي که در سال  5912انجام شده به یافته های زیر دست یافته
اند:پاسخگویان کم احساس امنیت مي کنند .کمترین احساس امنیت در بعد امنیت جاني و
بیشترین احساس امنیت در بعد امنیت مالي مي باشد .مشارکت پاسخ گویان در تأمین امنیت در
حد متوسطه است .بین سن پاسخ گویان به مشارکت آنان در تأمین امنیت همبستگي معکوس
وجود دارد.
پژوهش بل( ،)5551در استرالیا با عنوان زنان و امنیت اجتماعي ،به این نتیجه رسیده است که
سفرهای حمل و نقل عمومي مثل منتظر ماندن در یک ایستگاه اتوبوس یا پیاده روی از یک
ایستگاه به سمت ماشین پارك شده ،استفاده از پارکینگ های مرکز شهر به ویژه در شب و بویژه
اگر طبقاتي باشند ،رانندگي تنها در شب ،فضاهای باز ئ حومه ای و زیر گذر ها و کوچه های
بن بست واهمه دارند.
بوتني و پاسکال( ،)2770در جامعه فرانسه ،با عنوان سنجش مقایسه ای میزان امنیت اجتماعي
زنان و دختران در محله های شهر پاریس نشان مي دهد زن ها و دختران از زندگي کردن در
مکان هایي که مطابق آمارهای رسمي جرم و ناامني در آن ها زیاد است و به اسم محله های
مسئله دار شناخته شده است در هراسند و نسبت به آن ها احساس ناامني دارند.
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مباني نظری پژوهش
مکتب ها و دیدگاه ها
دیدگاه روان شناختي
از این دیدگاه عبارت است از احساس اعتماد ،آرامش و رهایي از اضطراب و ترس در رابطه با
برآورده شدن نیازهای خود در حال و آینده بر اساس این تعریف مشخص مي شود که امنیت دو
ویژگي دارد :اول ،یک احساس است .پس لزومي ندارد که وجود خارجي داشته باشد اگر فرد با
وجود رفع نیازهایش در حال حاضر باز در جهت رفع نیازهای خود در آینده احساس اضطراب
داشته باشد ایمني ندارد .دوم این که ،این احساس مربوط به رفع نیازهای خود در حال و آینده مي
باشد به همین دلیل این که فرد بتواند خود را در جهت رفع نیازهای شخصي پیش بیني کند امری
ضروری برای احساس امنیت به شمار مي رود ،حال به اختصار مي توان گفت امنیت یک احساس
دروني رواني است و نه یک واقعیتخارجي ثابت .اگر چه این احساس باید بتواند در حدود نیازهای
حال فرد ،عینیت خارجي پیدا کند و برای ارضای نیازهای فرد در آینده نزدیک احساس آرامش
خاطر و آسودگي فراهم کند.
رابرت کي مرتون
نخستین هدف خود را کشف این نکته مي داند که در برخي ساختارهای اجتماعي ،چگونه فشار
معیني را در بر بعضي افراد جامعه وارد مي کنند که این افراد به جای همنوایي ،تا همنوا مي شوند.
مرتون ریشه انحرافات اجتماعي را در شکاف میان دو عنصر اساسي ساختار فرهنگي جستجو مي

اولین عنصر در نظریه مرتون شامل اهداف ،مقاصد و عالئمي است که توسط فرهنگ جامعه تعریف
و تبیین شده و به عنوان خواست های شروع و مورد پذیرش اکثریت جامعه مطرح مي باشد که
رویکرد سلسله مراتب ارزشي بسته بندی شده که برخي از آن ها ایمني هدف های فرهنگي را به
طور مستقیم با سائقه های زیست شناختي ارتباط پیدا مي کند ،اما به وسیله آن ها تبیین نمي شوند.
عنصر دوم ساختار فرهنگي ،شیوه راه ها و هنجارهای مشروع رسیدن به اهداف و آرمان های
فرهنگي را تعیین،تنظیم و نظارت مي کند و هر گروهي ناگریز است تا اهداف فرهنگي خود را با راه
های مجاز و نمادی شده منطبق کند .مع الوصف این روش ها و هنجارهای نظم دهنده ،با راه های
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کارآمد وقتي یکي نیستند ،بلکه راه های دیگری نیز وجود دارد که کارآمد بوده و نیل به اهداف را
آسان مي سازند ،ولي با هنجارها و دستورات اخالقي جامعه تضاد دارند ،مانند احتکار ،سرقت،
تقلب و نظایر آن که امنیت اخالق را تهدید مي کند.
هنگامي که میان اهداف فرهنگي و راه های نهادی شده ،هماهنگي وجود نداشته باشد ،فریب کاری
و رشوه خواری روسپیگری و ارتکاب انواع جرائم افزایش و امنیت اجتماعي کاهش مي یابد.
«مرتون» تداوم گسست و شکاف میان الگوهای اهداف فرهنگي و هنجارها یا راه های نهادی شده را
موجب بي ثباتي جامعه مي داند که در واقع همان «آنومي» است وی با استناد به فرهنگ معاصر
آمریکایي و نظام سرمایه داری حاکم بر اهداف ،بیش از وسایل و نمادی نیل به اهداف تأکید مي
کند؛ بیان مي دارد که در این فرهنگ ،پول في نفسه به یک ارزش نهادی شده است و به عنوان
نهادی ا ز حیثیت و منزلت اجتماعي پذیرفته شده است و انباشت سرمایه ،هدفي مطلوب تلقي مي
شود ،به گونه ای که در رویای آمریکایي ها نقطه ای وجود ندارد و میزان احساس موفقیت پولي،
بسیار نامعین و نسبي است .چنان که کالرك مي گوید :آمریکایي ها در حد سطحي که درآمد داشته
باشند ،چیزی حدود  29درصد بیشتر مي خواهند و به قول مرتون اگر در این مقدار بیشتر ،هم
تحقق پذیرد باز این خواستن ادامه پیدا مي کند و نقطه توقفي وجود ندارد و این فزون خواهي و
تحقق در خانواده مدرسه ،محل کار و منابع گوناگون دامن زده مي شود و باز تولید مي گردد.
رابرت مک نامارا
رابرت مک نامارا در کتاب 5معروف خود بر این باور شدند که جامعه در حال مدرن شدن امنیت
است آن را شامل شود امنیت فعالیت نسبي نیست اگر چه ممکن است آن را در بر داشته باشد.
امنیت توسعه است و بدون توسعه هیچ گونه امنیتي نمي تواند وجود داشته باشد کشورهای در حال
توسعه ای که در واقع توسعه ندارد نمي تواند امن بماند .به این دلیل که شهروندان آن را قادر به
کنارگذاشتن طبیعت انساني خود نیستند ،به بیان دیگر مک نارما را بر این است که نه تنها اعتقاد
بلکه آزادی برای توسعه و بهبود موقعیت آینده همه داللت و اشاره به امنیت در جامعه دارند(حاجي
زاده و دیگری.)5952،

(theses eoeof seoaritg) 1
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جان الك
جان الك از منظره فراگیر تر معتقد است که مقصود از صلح و امنیت تنها آن نیست که زنده بمانیم
بلکه منظور دستیابي به رفاه و آسایش ،ایجاد تسهیالت مشخصي است که حق طبیعي ماست .جان
الك بر آن باور است که بزرگترین و اصلي ترین هدف انسان ها از اینکه خودشان را تحت اقتدار
حکومتي قرار دهند این است که از مالکیت خود در شرایط طبیعي بسیار ناامن و آسیب پذیر است
محافظت کنند .از نظر وی در وضع طبیعي ،آدمي حق آزادی دارد ولي برخورداری از آن مسلم و
حتمي نیست و همواره در معرض تجاوز دیگران قرار دارد زیرا همه مانند او سطانند و همه با
برابرند و اکثریت افراد جامعه توجه چنداني به برابری و عدالت ندارند .بنابراین برخورداری در
چنین وضعي هیچگونه تضمین و امنیتي ندارد .همین موضوع سبب مي شود که انسان آن وضع را
که هر چند آزادی ولي آکنده از هراس و مخاطرات داده است ،ترك گوید و بي دلیل نسیت که در
صدد بر مي آید تا به احتمال دیگران ،که قبالً تشکیل یافته با این ایده تشکیل آن وجود دارد
بپیوندند تا در آن جان ،مال ،آزادی و اموالش را که من کالً دارایي مي نامم در پناه امنیت عمومي
قرار گیرد.
لمرت
لمرت به جای توجه به کشف های افراد منحرف به شیوه هایي تکیه مي کند که در آن تعارف
اجتماعي و ضمانت های اجرایي منفي در فراگرد نظارت اجتماعي با تعریف انحراف و منحرف،
زدن بر چسب منحرف به برخي افراد ،آن ها را هر چه بیشتر به شرکت در اعمال منحرف آمیز سوق
تعارض دروني گردد .یعني رفتارهای معیني از سوی یک گروه ،انحراف و نابهنجار تفسیر شود و از
سوی گروهي دیگر ،نابهنجار ،اما تعارض در فراند برچسب زني معلول تنوع و گوناگوني در فرایند
جامعه پذیری و نظارت اجتماعي حاصل از تکنولوژی در جامعه مي باشد و این خود نیز پیامد
افزایش تراکم جمعیت است.
بوزان
بوزان نظریه خود را در کتاب « مردم ،دولت ها و هراس» ( )5515با مفهوم امنیت فردی شروع مي
کند و عواملي که امنیت افراد را به خطر مي اندازند ،به سه دسته تقسیم مي کند:
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 -5تهدیدهای فیزیکي یا جسمي :مانند :درد ،صدمه ،مرگ
 -2تهدیدهای اقتصادی :مانند تصرف یا تخریب اموال ،دسترسي نداشتن به کار یا منابع
 -9عوامل تهدید کننده حقوق و موقعیت :زنداني شدن ،از دست دادن آزادی های مدني ،تنزل رتبه
و ...
موالر
در باب امنیت اجتماعي با الهام از نقطه نطرات بوزان و ویور اظهار نظر کرده است و آن را از باب
هدف و مرجع امنیت (یعني تامین امنیت برای چه کساني است) و نوع تهدید ها (خطرات و آسیب
هایي که مبارزه با آن ها هدف امنیت محسوی مي شود) از یکدیگر متمایز کرده است .او امنیت را
در شکل ملي ،اجتماعي و انساني در نظر گرفته و به تعیین حد و مرز هر یک از انها مي پردازند
میتار
برای ارزیابي امنیت اجتماعي  ،از مدلي نظام مند استفاده مي کند و در این کار به نظریه آنارشي
اجتماعي بیلي تکیه مي کند .وی مي کوشد مسائل جامعه را بر اساس سطوح متفاوت (افراد ،گروه،
سازمان ،اجتماع ،جامعه سیستم فراملي) تحلیل کند و به جاب تعادل از آنارشي (هرج و مرج) به
عنوان وسیله ای برای اندازه گیری حاالت نظام استفاده مي کند (نوید نیا.)5912 ،
نظریه کنترل اجتماعی

هستند ،به این معني که کنترل خارجي برای مقابله با انگیزه رفتار انحرافي به اندازه کافي نیرومند
نی ست .هم چنین ،آن ها علل زیرساز بسیاری از ناهنجاری های اجتماعي را احساس امنیت اقشار
جامعه مي دانند و بر این باورند که رفتارهای معطوف به احساس ایمني بیشتر زاییده امنیت محیط
های زندگي است(احمدی.)5955 ،
تالکوت پارسنز
مسئله اساسي نظریه تحلیلي کنش پارسنز ،مسئله ی نظم اجتماعي است که گویای مفهوم امنیت نیز
مي باشد .پارسنز جامعه را به خرده سیستم هایي تقسیم نموده که هر کدام دارای کارکردی خاص
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هستند و میزان توانمندی آنان در ایفای کارکردها ،عامل دوام و بقای جامعه است و بالعکس ،به
میزان کاستي در انجام کارکردها ،به انسجام و یگانگي جامعه خدشه وارد شده و خطر فروپاشي و
زوال ،آن را تهدید مي نماید(نوید نیا .)91 :5919 ،پارسنز ،نهادهای قانوني و حقوقي از تحقق
کارکردها در جامعه خبر مي دهد و یگانگي مورد نظر پارسنز را فراهم مي کنند ،لذا جامعه با تثبیت
نهادهای حقوقي و قانوني ،نظم ،امنیت و دوام خود را موجب خواهد شد(بشیریه.)15 :5909 ،
گیدنز
گیدنز در رابطه با مخاطره و رهایي از مخاطره و امنیت ،امنیت وجودی یکي از صور مهم احساس
امنیت تلقي شده است وی معتقد است تهدیداتي که امنیت وجود انسان را در دوران جدید به خطر
مي اندازد به واسطه خصلت مدرنیته و حرکت نهادهای مختلف اجتماعي به سوی دنیوی شدن
شکل گرفته اند .بر اساس نظریه گیدنز زیستن در حوزه فرهنگ خطر پذیر جدید به طور کلي با بي
قراری توأم است و احساس اضطراب دائمي ممکن است در جریان رویدادهایي که سرنوشت ساز
هستند آشکار گردد(افشاني.)597 :5955 ،
نظریه فشار اجتماعی
براساس نظریه فشار اجتماعي که رفتارهای انحرافي را نتیجه فشارهایي مي داند کعه بعضي از مردم
را وادار به کج روی و بروز ناامني مي کند ،تأثیر شرایط محیطي بر روی ابعاد امنیت اجتماعي یعني،
امنیت جاني ،امنیت مالي و غیره یکسان و یک جهت نیست .در این زمینه مرتن استدالل مي کند که
ساکنان مناطق محروم اغلب به دلیل نوع تربیت ،یادگیری و تجربه زیاد ناکامي ،رفتارهای خشونت
بیشتری بوده و با خطرات و آسیب های جاني بیشتری مواجه هستند و از این رو ،امنیت جاني
کمتری دارند(احمدی.)5955،
فرضیه های تحقیق
 -5بین حمایت اجتماعي و احساس امنیت اجتماعي زنان رابطه وجود دارد؟
 -2بین احساس محرومیت نسبي و احساس امنیت اجتماعي زنان رابطه وجود دارد؟
 -9بین فضای رشد اخالقي و فرهنگي و احساس امنیت اجتماعي زنان رابطه وجود دارد؟
 -1بین تلقي از عملکرد پلیس واحساس امنیت اجتماعي زنان رابطه وجود دارد؟
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روش شناسی تحقیق
با توجه به این که این پژوهش درصدد شناخت احساس امنیت اجتماعي زنان شهر رامسر است و
این متغیر ها در سطح فرد (زنان) مورد بررسي و سنجش قرار گرفته و نتایج در همین سطح
توصیف و تحلیل خواهد شد .واحد تحلیل این پژوهش(فرد) است
جامعه آماری این پژوهش زنان  27تا  12ساله شهر رامسر مي باشد .که تعداد از آن براساس
سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال5957شمسي 0151 ،نفر مي باشد.با استفاده از فرمول
کوکران  222نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند.
ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پرسش نامه محقق ساخته مي باشد .پرسش نامه براساس
مقیاس لیکرت حاوی اطالعات مربوط به متغییر های زمینه ای و اطالعات مرتبط با شاخص های
تعریف شده برای متغیرهای مورد توجه در فرضیه ها بوده است .اعتبار ابزار به شیوه محتوایي محرز
شده است و باال بودن ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرها ،حکایت از مطلوبیت پایایي ابزار پژوهش
دارد.روش های آماری مورد استفاده آزمون پیرسون،رگرسیون و تحلیل مسیر بوده است.
یافته های پژوهش
الف)ماتریس همبستگی
جدول شماره(:)5ماتریس همبستگي بین متغیر وابسته(میزان احساس امنیت اجتماعي) با متغیرهای
مستقل
متغیرها

همبستگی

حمایت اجتماعی

7/905

**7/777

فضای رشد اخالقي و فرهنگي

7/192

**7/777

تلقی مثبت از عملکرد پلیس

7/915

**7/777

احساس محرومیت نسبی

-7/291

**7.772
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با توجه به سطح سنجش و آزمون نرمال بودن داده ها در متغیر های میزان احساس امنیت اجتماعي
زنان با متغیرهای مستقل ،برای بررسي رابطه متغیر ها از ضریب همبستگي پیرسون استفاده گردید.
بررسي رابطه متغیر ها گویای این است که بین همه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته همبستگي
معناداری وجود دارد و لذی همه فرضیه ما پذیرفته شده اند.
ب)رگرسیون چندمتغیری
برای فهم تاثیر همزمان متغیرهای مختلف بر متغیر وابسته از رگرسيیون چنيد متغیيره اسيتفاده شيده
است .تحلیل رگرسیوني از بهترین روشهای تحلیلي است که تاثیرهای مشيترك ومجيزای متغیرهيای
مستقل را برمتغیر وابسته ارزیابي وسنجش مي کند .جهت پیشبیني و تعیین میزان متغیير وابسيته ،از
روش تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد.
جدول شماره ( )2جدول رگرسیون چند متغیری به روش توام یا اینتر را نشان مي دهد.مقدار
ضریب همبستگي بین متغیرها 7/25مي باشد که نشان مي دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و
متغیر وابسته تحقیق(میزان احساس امنیت اجتماعي)همبستگي نسبتا خوبي حکمفرما مي باشد.اما
مقدار ضریب تعیین برابر با 7/11مي باشد،نشان مي دهد که 11درصد از کل تغییرات میزان احساس
امنیت اجتماعي در بین پاسخگویان وابسته به 1متغیر مستقل ذکر شده در این معادله مي
باشد.بعبارت دیگر مجموعه متغیرهای مستقل،نزدیک به پنجاه درصد واریانس متغیر احساس امنیت
اجتماعي را پیش بیني یا برآورد مي کنند.
با توجه به معني داری مقدار آزمون)09/12(Fدر سطح خطای کوچکتر از 7/75مي توان نتیجه گرفت
اجتماعي)مدل خوبي بوده و مجموعه متغیرهای مستقل قادرند تغییرات احساس امنیت اجتماعي را
تبیین کنند.
براساس نتایج این تحلیل رگرسیون،تاثیر چهار متغیر(میزان حمایت اجتماعي ،فضای رشد اخالقيي و
فرهنگي  ،تلقي از عملکرد پلیس و احساس محرومیت نسبي) بير میيزان احسياس امنیيت اجتمياعي
معني دار است .متغیرهای میزان حمایت اجتماعي (با ضریب تاثیر،)7/92میزان فضای رشد اخالقي و
فرهنگي (با ضریب تاثیر )7/97میزان محرومیت نسبي (با ضيریب تيأثیر  ،)7/55و تلقيي از عملکيرد
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پلیس (با ضریب تأثیر )7/55به ترتیب از ضرایب تأثیر رگرسیون استاندارد شده و معنيادار بير متغیير
وابسته میزان احساس امنیت اجتماعي زنان برخوردار بودهاند.
بنابراین نتیجه مقدماتي که در این قسمت مي توان ارائه داد این است که متغیرهای حمایت اجتماعي
،میزان فضای رشد اخالقي و فرهنگي ،میزان محرومیت نسبي  ،و تلقي از عملکرد پلیس چهار متغیر
تاثیرگذار بر میزان احساس امنیت اجتماعي زنان در این پيژوهش ميي باشيد.بطوریکه هرچيه میيزان
حمایت اجتماعي ،میزان فضای رشد اخالقي و فرهنگيي ،تلقيي از عملکيرد پليیس در پاسيخگویان
بیشتر و باالتر باشد میزان احساس امنیت اجتماعي زنان در بيین انيان بیشيتر خواهدشيد.و همینطيور
هرچه میزان محرومیت نسبي در پاسخگویان بیشتر و باالتر باشد میيزان احسياس امنیيت اجتمياعي
زنان در بین انان کمتر خواهدشد.
جدول(:)2نتایج حاصل از تحلیل رگرسیوني عوامل مؤثر بر میزان احساس امنیت اجتماعي زنان
ردیف

5

 = Constantعدد ثابت

50.292

2.952

-

0.922

7.777

2

 =x5حمایت اجتماعي

7.927

7.711

7.929

0.110

7.777

9

 = x2فضای رشد اخالقي و فرهنگي

7.592

7.791

7.559

2.212

7.729

1

 = x9تلقي از عملکرد پلیس

7.929

7.572

7.977

9.959

7.777

9

 = x1احساس محرومیت نسبي

-7.992

7.559

-7.559

-1.029

7.777

P<7/777

F=09/12

R2=7/11

A.R=0/ 10

R=7/25

تحلیل مسیر:
هم چنین ،جهت تعیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ،از روش
تحلیل مسیر بهره گرفته شده است که نتایج حاصل بدین قرار بوده است.
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نام متغیر

B

SEB

Beta

t

P
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متغیرهای مستقلِ زیرهم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم بر متغیر وابسته تأثیر داشتهاند.
اولین متغیری که توانسته است هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم بر متغیير وابسيته
تأثیر بگذارد ،متغیر حمایت اجتماعي با ضریب مسیر  7/225بوده است .بر اساس این مقدار ضریب،
افزایش در میزان حمایت اجتماعي  ،با افزایش میزان احسياس امنیيت اجتمياعي زنيان پاسيخگویان
همراه ميباشد.
دومین متغیری که توانسته است هم به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر متغیر وابسته تأثیر بگيذارد،
متغیر فضای رشد اخالقي و فرهنگي با ضریب مسیر  7/590بوده است .بر اساس این مقدار ضریب،
افزایش در میزان فضای رشد اخالقي و فرهنگي ،با افزایش میيزان احسياس امنیيت اجتمياعي زنيان
همراه ميباشد.
متغیرهای میزان تلقي از عملکرد پلیس و احساس محرومیت نسبي متغیرهایي هستند که به صيورت
مستقیم ،بر روی احساس امنیت اجتماعي زنان تاثیر گذاشته اند.متغیر احساس محرومیيت نسيبي بيا
ضریب مسیر،-7/559و متغیر تلقي از عملکرد پلیس هم با ضيریب مسيیر7/929بير متغیير احسياس
امنیت اجتماعي تاثیر گذار بوده اند.
جدول(:)9میزان تاثیر مستقیم،غیرمستقیم وکل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (احساس امنیت
اجتماعي پاسخگویان)
نوع تأثیر

5

 =x5حمایت اجتماعي

7/977

2

 = x2فضای رشد اخالقي و فرهنگي

7.559

7/711

9

 = x9احساس محرومیت نسبي

-7.559

-

-7.559

9

 = x1تلقي از عملکرد پلیس

7.929

-

7.929

929

7.925

7.225
7/590
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ردیف

نام متغیر
مستقیم

غیرمستقیم

کل
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نمودارشماره( :)5نمودار تحلیل مسیر برای تاثیر متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر احساس امنیت
اجتماعی
517
فضای1/رشداخالقي

1/311

اجتماعي

حمایت

1/111
1/113
-1/193

احساس امنیت اجتماعي

1/111

1/313

تلقي از عملکرد

محرومیت نسبي

بحث و نتیجه گیری
در پژوهش حاضر ابتدا از شرح کلیات در خصوص برنامه های امنیت اجتماعي زنان و واکاوی
ادبیات موضوع بررسي انجام شده و تبیین چارچوب نظری به ابعاد و متغیرهای تاثیرگذار برآن
پرداخته شد و سپس در ادامه به توصیف و تحلیل نتایج حاصل از پرسش نامه های تحقیق اقدام
گردیده است..
جامعه آماری این تحقیق را زنان ساکن شهر رامسر تشکیل داده اند .محدوده مکاني تحقیق حاضر،
شهر رامسر و محدوده زماني پژوهش حاضر ،سال  5959مي باشد 92.درصد پاسخ گویان  575هزار
به باال درآمد دارند 25.2 ،درصد پاسخ گویان  275تا  59.2 ، 577درصد پاسخ گویان  977هزار و
کمتر .1 ،درصد پاسخ گویان  975تا  277هزار تومان درآمد دارند 11 .درصد پاسخ گویان اجاره،
 15.2درصد پاسخ گویان شخصي 5.2 ،درصد پاسخ گویان رهن کامل .1 ،درصد پاسخ گویان منزل
درصد پاسخ گویان دیپلم مي باشند.
نتایج حاصل از ضریب همبستگي پیرسون و رگرسیون و تحلیل مسیر نشان داد که رابطه معناداری
بین احساس امنیت اجتماعي زنان و متغیرهای مستقل حمایت اجتماعي ،تلقي از عملکرد پلیس،
احساس محرومیت نسبي و فضای رشد اخالقي و فرهنگي وجود داشته است.
برای بهتر شناختن رابطه بین حمایت اجتماعي با احساس امنیت اجتماعي طبق نظریه پردازان دیدگاه
مدرن مي توان بیان داشت که وجود حمایت اجتماعي در یک اجتماع عامل مهمي در تامین احساس
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امنیت افراد آن اجتماع مي شود و توسعه روابط قوی و داشتن اعتماد و مشارکت باعث مي شود که
حس اعتماد و امنیت به بهتر شدن آن اجتماع یاری رساند.
طبق نتایج تحقیق ،توزیع عادالنه امکانات و ثروت و کاهش فاصله طبقاتي و محرومیت نسبي از
یکسو بر احساس امنیت اجتماعي جامعه افزوده و از سوی دیگر موجب فراهم شدن بستری برای
مشارکت مردم در تأمین امنیت اجتماعي جامعه خواهد شد .این ،تحقیق نشان داد که طبقه ی
اجتماعي افراد ،از یکسو ارتباط مستقیمي با احساس امنیت اجتماعي افراد دارد و از سوی دیگر ،با
اثرگذاری بر دیگر متغیرها با احساس امنیت اجتماعي آنان مرتبط مي شود .بنابراین ،توزیع عادالنه
شاخص های پایگاه اقتصادی -اجتماعي و کاهش فاصله ی طبقاتي در جامعه؛ نخستین پیشنهاد
جهت ارتقاء احساس امنیت اجتماعي به و یژه در بین افراد متعلق به طبقات اجتماعي پایینتر مي
باشد.
اقدام جهت کاهش احساس محرومیت نسبي از طریق ایجاد فرصتهای برابر و توزیع عادالنه امکانات،
دیگر پیشنهاد این تحقیق جهت ارتقاء احساس امنیت اجتماعي ،ونیز بهبود مشارکت افراد در تأمین
امنیت مي باشد .بدیهي است که وجود مساوات و احساس وجود مساوات ،همچنین قرار گرفتن
افراد جامعه در معرض منافع و مخاطرات برابر از اصلي ترین شرایط برقراری امنیت بوده و در این
صورت کنترل های اجتماعي(عملکرد پلیس و قانون) مشکلي محسوب نشده و ابزاری برای کمک به
شمار مي آید.
امنیت اجتماعي در جامعه بیش از همه در گام اول تابع احساس عدالت در بین افراد جامعه و سپس
وجود فضای مناسب اخالق عمومي(به معني رعایت ارزش های اخالقي توسط اعضای جامعه است
یک رنگي  ،توجه به منافع دیگران ،خوش رفتاری  ،احترا م به دیگران  ،انصاف و  )....است.یعني هر
چه فضای اخالق عمومي مناسبتر باشد ،میزان احساس امنیت اجتماعي در جامعه نیز افزایش مي
یابد.
پیشنهادها و راه کارها
یکي از مواردی که مي تواند در احساس محرومیت اجتماعي زنان تأثیر مطلوبي بر جای بگذارد،
احساس امنیت آنها در محل سکونت شان مي باشد .در برخي از مناطق بسیاری از زنان اظهار مي
داشتند که به دلیل عدم وجود و یا دروری از پاسگاه های نیروی انتظامي از محل ،اراذل و اوباش
فرصت مناسبي مي یابند که آسایش مردم را مختل سازند .چه خوب است برای افزایش احساس
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امنیت زنان و به ویژه دختران جوان نیروی انتظامي تدابیری بیندیشد که هم میزان پاسگاه ها در
سطح شهر افزایش یابد و هم به ویژه در زمان تعطیلي با حضوز مأموران نیروی انتظامي در خیابان از
مزاحمت های این دسته از افراد جلوگیری به عمل آید.
در پژوهش نشان داده شده که حمایت اجتماعي بر احساس امنیت اجتماعي زنان مورد بررسي
تاثیرگذار مي باشد یعني زناني که مورد حمایت اطرافیان خود هستند ،احساس آرامش و امنیت
اجتماعي بیشتری دارند
نتایج پژوهش نشان مي دهد که نبود فضای رشد اخالقي و فرهنگي (مزاحمت های خیاباني)بعد از
حمایت اجتماعي در رأس هرم مسایلي بود که احساس امنیت اجتماعي دختران و زنان جوان را
سلب مي کرد .اغلب زنان اذعان دارند که متاسفانه هنگام تردد در خیابان و بازار و حتي کوچه و
محله مواجه اند با پسران و مردان جواني که با نگاه های معني دار و شهوت آمیز احساس امنیت را از
وجود آدم مي گیرند ،و بدتر از این خیلي از آنها به تربیت و اخالق اجتماعي پایبند نیستند و به خود
اجازه مي دهند به حریم شخصي دیگران تجاوز کنند و با متلک های رکیک و زننده و لمس اعضای
بدن زنان و دختران آرامش رواني آنها را به هم بزنند  .متاسفانه دیدگاه لذت گرا بر جامعه حاکم شده
که اغلب به جنس زن به عنوان وسیله کام جویي نگاه مي شود و همه به دنبال فرصتي هستند که
رابطه برقرار کنند .بنابراین تدابیری اندیشیده شود تا بخش هایي از مأموریت ایجاد ،حفظ ،تقویت و
تعالي امنیت اجتماعي و اخالقي به شهروندان (زنان) به ویژه به سازمان های مردم نهاد واگذار شود.
طي جلسات مکرر با نهادهای فرهنگي و اطالع رساني (نظیر صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي) آن ها را مجاب سازند تا بخشي از فراورده های فرهنگي و هنری خویش را به تعالي امنیت
عبادتي(،)2775ساروخاني و نویدنیا(،)2772ذاکری هامانه و دیگران()5952و احمدی و
دیگری()5915همخواني داشته است.
منابع و ماخذ
 احمدی ،محمد( ،)5955بررسي احساس امنیت اجتماعي زنان در شهر سنندج و عوامل اجتماعيموثر بر آن ،فصلنامه علمي -پژوهشي زن و جامعه ،سال سوم ،شماره چهارم
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اجتماعي و اخالقي اختصاص دهند.یافته های این پژوهش با نتایج تحقیقات کامران و

بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ...

احمدی،یعقوب(،)5915سنجش احساس امنیت اجتماعي زنان شهر مشهد،فصلنامه جامعه شناسيکاربردی اصفهان،شماره دوم،دوره بیست و یکم.
 افشاني ،علیرضا( ،)5955مطالعه تطبیقي میزان احساس امنیت اجتماعي زنان و مردان ساکن شهریزد ،زن در توسعه و سیاست ،دوره  ،57شماره  ،9پاییز 5955
حاجي زاده،مسعود و دیگری( ،)5952بررسي رابطه بین بهرهمندی از وسایل ارتباط جمعي واحساس امنیت اجتماعي در بین زنان شهر یزد،فصلنامه دانش انتظامي،دوره پانزدهم.
 خوشفر ،غالمرضا( ،)5901بررسي مشارکت مردم در ایجاد ،حفظ و گسترش امنیت اجتماعيمراکز شهرستان های استان مازندران ،به سفارش دبیرخانه شورای تأمین استان مازندران
 ذاکری هامانه و دیگران( ،)5952بررسي رابطه بین سرمایه اجتماعي و احساس امنیت اجتماعيزنان در شهر یزد،فصلنامه جامعه شناسي ایران،دوره سیزدهم،شماره سوم.
 روی ،بل( ،)5911معمای امنیت اجتماعي ،ترجمه منیژه نوید نیا ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سالششم ،شماره 25
 کامران ،فریدون( ،)5915بررسي عوامل اقتصادی اجتماعي موثر بر احساس آرامش و امنیتاجتماعي زنان دانشجوی کارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي دانشگاه های شهر شیراز ،فصلنامه
پژوهش اجتماعي ،سال سوم ،شماره ششم

نخستین همایش علمي کاربردی ارتقای امنیت اجتماعي،معاونت اجتماعي نیروی انتظامي استان
گلستان.
 نبوی ،عبدالحسین( ،)5911بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادی موثر بر احساس امنیت اجتماعي،جامعه شناسي کاربردی ،سال بیست و یکم ،شماره پیاپي  ،17شماره چهارم
 نوروزی ،فیض اهلل( ،)5911بررسي احساس امنیت اجتماعي زنان  59-25ساله شهر تهران وعوامل اجتماعي موثر بر آن ،فصلنامه راهبرد ،سال  ،51شماره ،99زمستان 5911
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محسني،رضاعلي(،)5912نسبت امنیت اجتماعي با جرائم و آسیب های اجتماعي،مجموعه مقاالت

5959  پاییز و زمستان،9  شماره،سال دوم

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعي

، سال ششم، فصلنامه مطالعات راهبردی، درآمدی بر امنیت اجتماعي،)5912(  منیژه، نوید نیا55 شماره

Abstract
The purpose of this study was to investigate the social factors affecting
women's social security in the city of ramsar in 1395.The researcher tried
to variables of social support, sense of relative deprivation, and perceived
moral atmosphere of police performance measures and evaluation.
In a survey, using a questionnaire was conducted among women in ramsar
in 1395. In this study, 226 patients were randomly selected for sampling.
The results of the Pearson correlation coefficient and regression analysis
and path analysis showed a significant correlation between social security
and independent variables, social support, sense of relative deprivation,
the moral good, and there is a perception of police performance.
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Keyword:Social security, social support, sense of relative deprivation, the
moral right, seen from the police.
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