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 بررسی عوامل اجتماعی و روانی احساس امنیت زنان در شرق تهران             
 
 

 فاطمه حسین زاده جنیدی                                                    
–  
 
 
 
 

 :چكیده
احساس امنیت از جمله اساسی ترین نیازهای بشری است و تامین آن نخستین ودر  :هدفزمینه و 

احساس امنیت را می توان یكی از پدیده های روانی  .ده ترین وظیفه دولت هاستعین حال عم
احساسی که ناشی از  ، اجتماعی مطرح نمود که دارای ویژگی ها و مولفه های مختلفی می باشد

حاضر به پژوهش . استبرداشت های مستقیم و غیر مستقیم افراد از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی 
 .می پردازدعی و روانی احساس امنیت زنان در شرق تهران عوامل اجتمانقش 

بر اساس روش توصیفی و تحلیل همبستگی . مطالعه از نوع پیمایشی است روش: روش بررسی
می  تهران  6منطقه  ساکن در 51 - 46زنان واقع در گروه سنی جامعه آماری شامل . دنبال شده است

نفر از آنها بصورت تصادفی انتخاب و مورد  521ن تعداد که بر اساس فرمول نمونه گیری کوکرا باشند
بوده که پس از پژوهشگر ساخته  آوری اطالعات بر مبنای پرسشنامه روش جمع. اند مطالعه قرار گرفته

مطالعه مقدماتی، بر اساس طیف لیكرت، پرسشنامه اولیه تنظیم و پس از انجام مرحله پیش آزمون 
pre-test  آزمونهای مختلف از . اجراء گردید 5192ماه سال اسفند ن و در پرسشنامه نهایی تدوی

آلفا ـ روش دو نیمه کردن و معادل و معادل دقیق سطح باالی اعتبار و پایایی ابزار جمع آوری : جمله
ضریب )تجزیه و تحلیل اطالعات بر اساس آمار توصیفی و آمار استنباطی .اطالعات را اثبات کرد

 .شدمی با( همبستگی اسپیرمن
افزایش سن زنان ، از جمله  عوامل اجتماعی و روانیمتغیرهای  بیننشان داد یافته ها : نتایج 

وضعیت تاهل ، سطح تحصیالت ، جامعه پذیری و مهارت های زندگی ، اعتماد اجتماعی و تشویش و 
 (. p <10/0)  .دارد وجود رابطه معنی دارزنان احساس امنیت اجتماعی  با متغیر اضطراب زنان 

  

 :های کلیدی واژه
 عوامل اجتماعی و روانی  ، زنان ، شرق تهران  ،  امنیت اجتماعیاحساس امنیت ،
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 :مقدمه   

جامعه یک کل واحد است و نظام اجتماعی مجموعه ای از خرده نظام ها به زعم پارسونز این خرده      

عادی یا وضعیت تعادل هنگامی است که  فرهنگ، سیاست، حقوق یا مذهب، حالت: نظام ها عبارتند از

هنگامی که یكی از خرده نظام ها رشد . کارکرد هر یک از این اجزا به اندازه الزم و مفید باشد

 . نامتناسب داشته باشد یا نهادهای اجتماعی در وظایف یكدیگر مداخله کنند، تعادل بر هم می خورد

ام اجتماعی دوام نیافته، دستخوش بحران می شود و اگر عدم تعادل در جامعه، از حدی فراتر رود، نظ

امنیت دوایر محدودی چون اقتصاد، فرهنگ، سیاست یا خانواده را شامل نمی . ناامنی به وجود می آید

 . شود بلكه تمام جنبه ها و شئون حیات اجتماعی را در بر می گیرد

رتباط و تعامل و تعادل کلیه بخش ها امنیت و ناامنی را نه در چارچوب یک خرده نظام، بلكه در نحوه ا

امنیت، مفهومی عام و گسترده است که خرده نظام های جامعه . و خرده نظام ها، باید جست وجو کرد

 . امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت اخالقی، امنیت قضایی: به آن معنی می دهد؛ همچون

رهم خوردن تعادل خرده نظام ها، در سه نوع امنیت در کنار این مفاهیم است که معنی پیدا می کند ب

امنیت در یک کشور زمانی ایجاد می  .( 29: 51741باقی ، ) جامعه، سه نوع ناامنی را پدید می آورد 

شود که امنیت روانی وجود داشته باشد و امنیت روانی خود نیز ناشی از احساس امنیت است و 

احساس ناامنی یا ناشی از فرد . ره جامعه سالم استاحساس امنیت نمایشی از تالش همگانی برای ادا

عدم وجود جلوه هایی از : بعضی گفته اند. است و یا ناشی از محیطی که فرد در آن زندگی می کند

قدرت مرکزی در محیط و همچنین عملكرد بعضی رسانه های گروهی می تواند از جمله عوامل 

مقوله ای ذهنی است و به شخصیت افراد و احساس امنیت از یک سو یک . احساس ناامنی باشد
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برداشت مختلف آنها از پدیده های محیطی مرتبط می شود لذا همچون پدیده روان شناختی عمل می 

کند و از سوی دیگر احساس امنیت تابع پدیده های عینی است و محصول و برآیند امنیت در مال، 

یت توانایی انسجام نمادی و تخصصی جامعه امن: جان، فكر و عاطفه است در یک تعریف می توان گفت

 . برای مقابله با تهدیدات دورنی و بیرونی است

 

 طرح مساله 
 
در عصر جدید امنیت به عنوان یكی از مهم ترین نیازهای بشری از اهمیت بسزایی در برنامه ها      

ایش و نظم عمومی ریزی های راهبردی ملتها برخودار است و هرگونه تهدید علیه امنیت خود محل آس

احساس امنیت از جمله اساسی ترین نیازهای بشری است و تامین آن . افراد جامعه محسوب می شود

بسیاری از صاحبنظران روان شناسی اعتقاد . نخستین ودر عین حال عمده ترین وظیفه دولت هاست

انایی و استعداد فرد دارند که احساس ناامنی موجب تنش برانگیختگی و عدم تعادل در انسان شده و تو

را در رو به رو شدن با مشكالت و خطرات احتمالی محدود می کند و به طرق مختلف مناسبات انسان 

احساس امنیت را می توان یكی از پدیده های روانی . ها و زندگی آنها را تحت تاثیر خود قرار می دهد

باشد احساسی که ناشی از  اجتماعی مطرح نمود که دارای ویژگی ها و مولفه های مختلفی می

برداشت های مستقیم و غیر مستقیم افراد از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی می باشد و افراد مختلف 

به اشكال متفاوت و گوناگون آن را تجربه می کنند برخی از افراد جامعه نیز به خاطر تامین منافع 

را معرض احساس ناامنی قرار می  مورد نظر خویش با پذیرش ریسک های گوناگون ناخواسته خود

دهند که این شرایط خود ساخته با فضای کالن و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی فاصله دارند  و 

بالعكس گاهی اوقات برخی افراد در فضای کامال ناامن زندگی می کنند اما هیچگونه احساس ناامنی 
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اعی است که صرفا بر افراد تحمیل می شود نمی نمایند بنابراین احساس امنیت فرایندهای روانی اجتم

و افراد جامعه بر اساس نیازها عالیق ، خواسته ها و توانمندیهای شخص و روانی خود در ایجاد و یا از 

 . بین بردن آن سهم دارند

احساس امنیت یا امنیت روانی را هنگامی می توان مورد اشاره قرار داد که فرد یا جامعه ای از احساس 

 . رها شود 2و ترس 5و آرامش برخوردار باشد و از احساس دلهره، اضطراب« اعتماد« » کفایت» 

آنچه که این وضعیت را بوجود می آورد توقع و انتظار فرد در بر آورده شدن و به کمال رساندن 

نیازهای فعلی و آینده خود می باشد و نیز  آنچه این وضعیت را ایجاد می کند قابل پیش بینی کردن 

 . زها و راه برآورده شدن آنها و جز معین کردن تهدیدها و شیوه کنترل و نظارت آنهاستنیا

ساختاری است که به « احساس ناامنی» برخی از نظریه پردازان مسائل امنیتی، معتقدند که واقعیت 

 که بافت و پیكره اجتماع را متزلزل « بزهكاری » خشونتهای شهری و دامنه، شكل و نوع 

ناشی از انحطاط و « احساس ناامنی» در شرایط کنونی : به باور این صاحبنظران. تگی داردمی کند بس

است که یكی از علل عمده آن ناتوانی و عدم کارایی پاسخ های داده شده از سوی « امنیت » زوال 

زنان به عنوان نیمی از جامعه بشری در توسعه پایدار نقشی محوری به عهده . نظام حكومتی است

اما بی تردید حضور و مشارکت واقعی زنان در گرو توانمندی آنهاست ، به عبارتی توانمندی زنان . نددار

لذا سنجش احساس ( 5130آبوت و واالس ، . ) مقدمه الزم برای حضور آنها در جریان توسعه است

بررسی عوامل   پژوهش حاضر  به. امری اجتناب ناپذیر استبرای این قشر آسیب پذیر امنیت 

 .می پردازد  شرق تهراندر   احساس امنیت زنان اجتماعی و روانی

   پژوهشهدف  -
                                                 
1
 -Anxiety 
2
 -Fear  
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 .تهران  (  شرق )   6شناخت عوامل اجتماعی  و روانی در احساس امنیت زنان در مناطق 

 فاهیم و دیدگاه نظریم

: 5171معین، )امنیت در معنای لغوی، ایمن شدن، در امان بودن و آرامش خاطر داشتن را می رساند

از طرف دیگر مفهوم امنیت به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بودن و رضایت و در مورد ( . 116

افراد به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی 

 ( . 551: 5171صدیق سروستانی، ) هاست 

 (. 15: 5173 5بوزان،) نسبی از تهدیدات زیان بخش  امنیت یعنی رهاییمعتقد است  جان نی مورز 

 .( 50:  5131ربیعی، ) تعریف می نمایید تضمین رفاه آتی  را امنیت  :الرونی مارتین  

امنیت در معنای عینی، فقدان تهدید در برابر ارزش های کسب شده اند اینكه بگوئیم حفظ  :ولفرز

در خصوص اهمیت شایان توجه امنیت، از ( 29: 5132لرنی . ) ارزش ها معادل برقراری امنیت است

و به لحاظ پیچیدگی امنیت ( 54: 5176روشندل، ) یک سو وسیله و از سوی دیگر هدف است 

 .مفهومی جدال برانگیز است 

ولفرز، )امنیت به لحاظ مفهومی، نماد ابهام آمیزی است که ممكن نیست دارای معنای دقیق باشد 

و به دنبال کسب یک مفهوم استقاللی مستقل و از سوی دیگر  مفاهیمی امنیت از یک س(564:5942

چون قدرت، جنگ و صلح به عنوان مباحث مورد توجه علوم سیاست، علوم استراتژیک و بین المللی 

 ( . 1: 5173بوزان، ) تعریف شده است 

  2امنیت اجتماعی

                                                 
1
 - Barry Buzan 
2
 - Social Security  
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ی سنتی زبان، فرهنگ، مذهب و باری بوزان معتفد است که امنیت اجتماعی به قابلیت حفظ الگوها

 ( .16: 5173بوزان، ) هویت و عرف ملی با شرایط قابل قبولی از تحول مربوط است 

 :  5احساس امنیت

شهروندان ( رضایت بخش ، قانع کننده و آرام بخش) نوعی ذهنیت و جهت گیری روانی مثبت » 

در شرایط فعلی و ( تهدیدات) یتی نسبت به عدم تاثیرگذاری حضور و بروز رویدادها و وقایع ضد امن

) « آتی، در حوزه های امنیت اجتماعی، ثبات سیاسی، انسجام هویتی، یكپارچگی و امنیت سرزمین

 (. 23ص : 5136حاجیانی، 

 احساس امنیت اجتماعی 

احساس امنیت اجتماعی به فقدان هراس از اینكه ارزش های انسانی مورد حمله قرار گیرد یا به 

این مفهوم به این . د و به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع استمخاطره نیفت

نكته توجه دارد که زنان چه مقدار احساس آرامش خاطر و آرامش قلب دارند که حقوق آنان رعایت 

احساس امنیت اجتماعی از آن جهت . می شود و به طور نسبی، احتماال مورد حمله قرار می گیرند

به طور کلی در . ه به برداشت ها ، پنداشت های زنان نسبت به محیط توجه می کندمهم است ک

تعریف این مفهوم می توان گفت احساس امنیت اجتماعی عبارت است از میزان آرامش خاطر ذهنی و 

روانی زنان در مورد اینكه در زنگی روزمره خود چقدر در برابر خطرات احتمالی و مزاحمت دیگر افراد 

 .  مصونیت دارندجامعه 

» نخستین مباحث فلسفی و سیاسی در این عرصه را شاید بتوان در گفتمان های فالسفه ای چون 

این اندیشمندان بر ایجاد و حفظ امنیت به مثابه یكی از اهداف و وظایف . یافت« ارسطو» و « افالطون

                                                 
1
 Sensation Security 
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ت را به عنوان بنیادی ترین ارسطو بطور تلویحی و افالطون با تاکید عدال. حكومت اصرار می ورزیدند

 . وسیله و ابزار حكومتی جهت نیل به امنیت معرفی کرده اند

هابز، الک، روسو، و منتسكیو در گفتمان های : چند قرن بعد، نظریه پردازان عصر روشنگری، از جمله

 . فلسفی سیاسی خود به مفهوم امنیت، منزلتی رفیع تر بخشیدند

یكی از پایه گذاران حقوق و سازمانهای دموکراتیک در یونان در (: دقبل از میال 460تولد )  سولون

زمره اولین کسانی است که ضمن اصالح قانون اساسی دموکراتیک، خواستار عدالت اجتماعی در کشور 

 . یونان شد

معروف به « سیاست» در آثار متعدد خود بویژه در کتاب ( : قبل از میالد 623 لدتو)  افالطون 

است که در ( مدینه فاضله)معروف به قوانین خواهان جامعه ای آرمانی « نوامیس» تاب جمهوری و ک

او معتقد بود که نباید گذاشت هم در فرد و هم در . آن همه مردم از امنیت اجتماعی برخوردار باشند

 زیرا هم در فرد و هم در جامعه تزلزل و انحطاط به میان. جامعه یكی از قوا بر دیگری پیشی گیرد

لذا برای تامین امنیت اجتماعی و رفاه باید به سالح علم و . خواهد آمد و امنیت ناپدید خواهد شد

 . حكومت مجهز شد

خواستار نظم، آرامش، امنیت و وضع قوانین معتدل در جامعه بود ( : قبل از میالد 163تولد )  ارسطو 

ایست برجای می نهند و زمینه و معتقد بود که سوداگری، پول پرستی و افراط در ثروتمندی ناش

 . اصالح، بازسازی و امنیت ر ا از بین می برند

هرگونه امتیازات نژادی، طبقاتی و « شهرخدا» در کتاب ( : میالدی 610تولد )  سنت آگوستین  

هرجا عدالت باشد قانون الزرم نیست زیرا عدالت خود، : نابرابری های اقتصادی رامردود شمرد و گفت

 .را می کندکار قانون 
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 :دیدگاه آگوست کنت

عامل ایجاد عدم تعادل ساختاری و به تعبیر دیگر، عدم امنیت در جامعه؛ « کنت»براساس نظریه ی 

بدین معنا که تغییر در ذهنیت جامعه، موجب عدم تعادل . تغییر در ارزش ها و باورها می باشد

 .ساختاری در نظام اجتماعی می شود

 :دیدگاه آلكسی دوتوکویل

وقتی مردم، قرن ها و سال های طوالنی تحت »: جامعه شناس فرانسوی، معتقد بود که« دوتوکویل»

خشونت و ظلم بوده اند و گمان نمی کرده اند در اوضاع سیاسی جامعه تغییری حاصل شود، به آن تن 

 می داده اند؛ ولی وقتی اندکی بهبود سیاسی حاصل می شود، باورها می کنند که بهبودی سیاسی

ممكن است، پس چرا نباید به طور کامل از آن استفاده کرد؟ و در چنین حالتی که وضع مطلوب 

: سیاسی از نظر اکثریت مردم، با وضع موجود سیاسی فاصله ی زیادی دارد آنها معتقد می شوند که

امكان تغییر و اصالح وجود دارد؛ پس علیه ی وضع موجود و حكومت، شورش می کنند و برای 

صدیق )«، ناامنی ایجاد می نمایند و چه بسا که حكومت نیز سقوط کندحكومت

 (.512ص:5174اورعی،

 :دیدگاه امیل دورکیم

او همان طور که جوامع را به دو . همبستگی اجتماعی را عامل اصلی حفظ جامعه می داند« دورکیم»

دام، مبنای جداگانه ای نوع تقسیم می نماید ،همبستگی اجتماعی را نیز دو نوع می داند و برای هر ک

 .قایل می گردد

... . به نظر دورکیم، مبنای نظم و امنیت اجتماعی، همانا تعالی اخالقی است و نه سیاسی یا اقتصادی و

او معتقد است که جامعه، با نظم و تعادل؛ دارای وحدت اخالقی می شود و در جامعه ی مدرن 

پس از نظر دورکیم، . ی سنتی را می گیردجامعه « وجدان جمعی»، تقسیم کار جای (پیشرفته)

. تضعیف یا فروپاشی نظام فرهنگ در جامعه ی سنتی : یا تضعیف آن یعنی « وجدان جمعی»فروپاشی 
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نیز معلول ( پیشرفته)عامل پیدایش عدم تعادل ساختی و بی نظمی و بی ثباتی در جامعه ی مدرن

 .فقدان تقسیم کار طبیعی است

جامعه ی سنتی را می « وجدان جمعی» جای « تقسیم کار»ی پیشرفته، بر این اساس، در جامعه 

تقسیم . اما باید توجه داشت که تقسیم کار تنها در شرایط نرمال موجب همبستگی می گردد. گیرد

کار غیر نرمال یا پاتولوژیک که همبستگی اجتماعی الزم را به دنبال نمی آورد، به دو شكل نمودار می 

ر اجباری که در آن قواعد و هنجارهای حاکم، غیرعادالنه  و اجباری هستند و یكی تقسیم کا: شود

 .بی هنجاری یا ضعف معیارهای اخالقی: دیگری تقسیم کار در شرایط آنومی، یعنی

پس در جامعه ی پیشرفته، عدم تعادل و ضعف همبستگی اجتماعی و فقدان نظم و ثبات و امنیت می 

ثر ضعف معیارهای اخالقی و اشتراک اخالقی باشد یعنی همان شرایط تواند مانند جامعه ی سنتی، برا

عالوه بر این، ناامنی اجتماعی و عدم وحدت و همبستگی اجتماعی، می تواند ناشی از وجود . آنومی

هنجارهای اجباری و غیرعادالنه باشد که در این مورد ، از نظر دورکیم، جامعه ی سنتی چندان نمی 

 .عدم تعادل رهنمون گردد تواند به طور جدی به

 :دیدگاه دیویس

اما با تاکید بر « دوتوکویل»، پیدایش رفتارهای خشن مردم علیه ی حكومت هاذ را همچون «دیویس»

 .تبیین می کند–و نه سیاسی  –وضع اقتصادی 

مردم آن گاه که فكر می کنند، وضعیت خود را نمی توانند بهتر نمایند، با :  دیویس،معتقد است

ولی وقتی اصالح و بهبود وضع اقتصادی شروع شود و رفاه . نا مناسب اقتصادی می سازند وضعیت

اقتصادی مردم افزایش یابد به تبع انتظار مردم درباره ی بهبود اقتصادی نیز روز به روز فزونی می یابد 

ع عینی بنابراین انتظارات مردم از وض. و سرعت تغییر ذهن از تغییر واقعیت عینی، بیشتر می شود

فاصله می گیرد و هرگاه رونق اقتصادی اندکی متوقف شود و احساس کنند وضع در حال بدتر شدن 

است، برای حفظ موقعیت اقتصادی خود و به مدد اندیشه، در جهت تحقق بهبود بیشتر وضع اقتصادی 

 .سعی می کنند و یا علیه ی حكومت، به اعمال خشن و موجد ناامنی روی می آورند
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 : های پژوهشفرضیه 

 . بنظر میرسد بین افزایش سن زنان و احساس امنیت اجتماعی  آنان رابطه معنی دار دارد. 5

 .  بنظر میرسد بین وضعیت تاهل زنان و احساس امنیت اجتماعی آنان رابطه معنی دار دارد.2

 . دارد به نظر میرسد بین سطح تحصیالت زنان و احساس امنیت اجتماعی آنان رابطه معنی دار. 1

بنظر میرسد بین جامعه پذیری و مهارت های زندگی زنان و احساس امنیت اجتماعی آنان رابطه .  6

 . معنی دار دارد

 . داری وجود داردبه نظر میرسد بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت آنان رابطه معنی -1 

 .آنان رابطه معنی دار داردبه نظر میرسد بین تشویش و اضطراب زنان و احساس امنیت اجتماعی  -4

 متغیرهای تحقیق   

 متغیرهای تحقیق عبارت است از 

 ( متغیرهای اثرگذار) متغیرهای مستقل ( الف

 و شویش و اضطراب جامعه پذیری و مهارت های زندگی ، اعتماد اجتماعی ،ت ،تحصیالت  ،تاهل  ،سن 

 زنان

 ( اثرپذیر) متغیر وابسته ( ب

 تهرانشرق احساس امنیت اجتماعی زنان در 

 :روش تحقیق

مطالعه در این پژوهش برمبنای پیمایش است و با استفاده از پرسشنامه خود ساخته صورت روش 

مربوط به پاسخگوئی به در بخش  .تحقیق بر اساس روش توصیفی و تبیینی تواما دنبال شد .گرفت
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اسخگوئی به  فرضیات از روش تبیینی با استفاده از سواالت از روش توصیفی و در بخش مربوط به پ

 .استفاده شد فنون همبستگی

 : گیری ، حجم نمونه و شیوه نمونهجامعه آماری

 می باشدتهران  شهر 6ن در منطقه کسال سا 46تا  51زنان واقع در سن  جامعه آماری پژوهش شامل

نمونه گیری تصادفی انتخاب  ةشیو هب براساس فرمول کوکرانبه عنوان حجم نمونه نفر  521که تعداد 

از طریق مصاحبه آن اطالعات که روش جمع اوری اطالعات پرسشنامه بوده  .و مورد مطالعه قرار گرفت

 یشو پس از انجام مرحله پ پرسشنامه اولیه تنظیم ،پس از مطالعه مقدماتی .به دست آمده است

سپس پرسشنامه نهایی توسط پرسشگران . استپرسشنامه نهایی تدوین گردیده  pre –test آزمون

. شده استمستقیم به افراد نمونه تكمیل و هنگام مراجعه روش مصاحبه با مجرب و آموزش دیده 

ـ روش دو  5مقیاسهای آلفا)گیری پایایی  برای اطمینان از پایایی پرسشنامه از روشهای مختلف اندازه

دهد سئواالت مورد استفاده از  فوق نشان می، استفاده شده است که در مجموع مقادیر 2نیمه کردن

روشهای تجزیه و تحلیل اطالعات بر اساس روش  .سطح باالی پایایی و ثبات قابل قبول برخوردار است

ترین این روشها در حوزة آمار توصیفی شامل  عمده. آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است

های پراکندگی و نمودار  ، تشكیل و تفسیر جداول اندازههای تمایل مرکزی اندازه های فراوانی ـ اندازه

دار بودن اسپیرمن استفاده شده  در آمار استنباطی نیز ضریب همبستگی و آزمون معنی. ستونی است

 . است

 توصیف داده های تحقیق : الف
 

                                                 
1- Alpha 

2- Splithalf 
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 و( مد و نماد میانگین)های گرایش مرکزی  های تحقیق به ذکر شاخص در این بخش به توصیف داده

ضریب کمی و ضریب )های توزیع  و شاخص( واریانس و انحراف معیار)های پراکندگی  شاخص

 .پردازیم به تفكیک سواالت تحقیق و متغیرهای تحقیق می( کشیدگی  

های توزیع مربوط  های پراکندگی و شاخص های گرایش مرکزی و شاخص شاخص :جدول شماره ا      

 : متغیرها به 

 کشیدگی کجی واریانس انحراف معیار نما نهمیا میانگین متغیرها

 527/5 929/0 414/52 79760/2 00/55 0000/52 3210/55 سن 

 601/0 016/0 741/54 57632/1 00/51 0000/51 0225/51 تاهل  

 446/0 561/0 142/51 01246/1 00/51 0000/52 7116/55 پذیری جامعه

 741/0 374/0 374/51 11714/2 00/55 0000/52 7761/55 تحصیالت

 514/0 531/0 251/51 23714/6 00/52 0000/55 1641/52 اعتماد اجتماعی

تشویش و 

 اضطراب
 

710/55 0000/55 00/2 356/1 466/52 113/0 174/0 

 : دهنده آن است های توصیفی بدست آمده در ارتباط با سواالت و متغیرهای پژوهش نشانشاخص

كدیگر نزدیک بوده و طرفی مقادیر انحراف معیار برای سوالها بین عدد مقادیر میانگین و نما به ی(   5

 .باشدمیزان کجی و کشیدگی کمتر از یک هستند که حاکی از توزیع نرمال می(   2. باشد می 2/5تا 5

برای متغییرها میزان انحراف معیار و کجی و کشیدگی بصورتی است که توزیع نرمال را در این (   1 

 .دهند ن میمتغیرها نشا

 تحلیل استنباطی دادهای پژوهش( الف

 . بنظر میرسد بین افزایش سن زنان و احساس امنیت آنان رابطه معنی دار دارد. : فرض اول

 خالصه محاسبات آزمون همبستگی مربوط به فرض اول:  2جدول                
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_ 

 

از مقدار بحرانی  بزگترکه ( 002/0)داری و سطح معنی( =r-033/0)با توجه به مقدار همبستگی   

معنی و احساس امنیت رابطه   سن زناندرصد بین  91جدول است میتوان نتیجه گرفت با اطمینان 

افزایش سن زنان احساس امنیت آنان نیز در جامعه باال می رود بطوریكه بطوریكه با . داری وجود دارد 

در پژوهشی توسط زنجانی . تجربه و اعتماد به نفس آنها نیز باال می رود –با افزایش سن میزان دقت 

حساس امنیت انها صورت گرفت  به این نتیجه رسید که سن و ا 5130زاده در شهر مشهد در سال 

انجام گرفت   5131پژوهشی توسط اسماعیلی در شهر مشهد در سال . رابطه معنی داری وجود دارد 

به این نتیجه رسید که میزان افزایش سن افراد رابطه معنی داری با  احساس امنیت افراد  در جامعه 

 .دارد 

 .آنان رابطه معنی دار دارد  بنظر میرسد بین وضعیت تاهل زنان و احساس امنیت.به: فرض دوم 

  دومخالصه محاسبات آزمون همبستگی مربوط به فرض :  1  جدول                 

 

+ 

  احساس امنیت سن

 همبستگی پیرسون احساس امنیت 5 033/0

 داری معنی  002/0

 تعداد 521 521

 سنهمبستگی پیرسون  033/0 5

 داری معنی 002/0 

 تعداد 521 521

 سن احساس امنیت 

تاهلهویت  احساس امنیت   
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227/0)با توجه به مقدار همبستگی  r= که بزرگتر از مقدار بحرانی ( 000/0)داری و سطح معنی( 

و احساس امنیت رابطه تاهل زنان درصد بین  91توان نتیجه گرفت با اطمینان جدول است می

زنان با پشتوانه همسر .تاهل زنان باعث احساس امنیت آنان می شود   . داری وجود داردمعنی

در پژوهشی توسط زنجانی . تأمین و راحتی می کنند و مزاحمتی برای آنان ایجاد نمی شوداحساس 

تاهل زنان  و احساس بین  صورت گرفت  به این نتیجه رسید که 5130زاده در شهر مشهد در سال 

 5131پژوهشی توسط اسماعیلی در شهر مشهد در سال . امنیت انها رابطه معنی داری وجود دارد 

به این نتیجه رسید که وضعیت تاهل بین افراد تاثیر زیادی برروی و احساس امنیت   تانجام گرف

.افراد در جامعه دارد   

بنظر میرسد بین بین سطح تحصیالت زنان و احساس امنیت اجتماعی آنان رابطه .به:  سوم فرض 

 .معنی دار دارد 

 سوم ستگی مربوط به فرض خالصه محاسبات آزمون همب: چهارم  جدول                      

 

+ 

  احساس امنیت تاهل

 همبستگی پیرسون احساس امنیت 5 227/0

 داری معنی  000/0

 تعداد 521 521

 تاهلهمبستگی پیرسون  227/0 5

 داری معنی 000/0 

 تعداد 521 521

 سطح تحصیالت احساس امنیت 
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ز مقدار بحرانی که بزرگتر ا( 000/0)داری و سطح معنی( =526/0r)با توجه به مقدار همبستگی 

و احساس امنیت سطح تحصیالت زنان درصد بین  91توان نتیجه گرفت با اطمینان جدول است می

بطوریكه ارتقاء سطح سواد و دانش و تحصیالت زنان باعث افزایش ضریب . داری وجود داردرابطه معنی

ین تصمیم گرفته آگاهی و هوشیار آنان شده ودر نتیجه در موقعیت های اضطراری و بحرانی بهتر

 . خواهد شد 

زندگی زنان و احساس امنیت اجتماعی   بنظر میرسد بین جامعه پذیری و مهارت های : جهارمفرض 

  . آنان رابطه معنی دار دارد

 چهارم خالصه محاسبات آزمون همبستگی مربوط به فرض :  1جدول              

+ 

. 

  احساس امنیت تحصیالت 

 همبستگی پیرسون احساس امنیت 5 526/0

 داری معنی  000/0

 تعداد 521 521

 تحصیالت همبستگی پیرسون  526/0 5

 داری معنی 000/0 

 تعداد 521 521

  احساس امنیت جامعه پذیری

 رسون احساس امنیتهمبستگی پی 5 31/0

 داری معنی  025/0

 تعداد 521 521

 همبستگی پیرسون جامعه پذیری 31/0 5

 داری معنی 025/0 

 تعداد 521 521

 جامعه پذیری احساس امنیت 
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که بزرگتر از مقدار بحرانی جدول ( 025/0)داری و سطح معنی( =31/0r)با توجه به مقدار همبستگی 

داری پذیری و احساس امنیت رابطه معنیجامعهدرصد بین  91توان نتیجه گرفت با اطمینان است می

با مهارت های زندگی و قوانین و مقررات مربوط و تمیز دادن هنجار و ناهنجار زنان هرچه . وجود دارد

در . توانمدیهای انان باال و باعث اعتماد به نفس و احساس امنیت آنان خواهد شد آشنا باشند،....و

بین  انجام داد به این نتیجه رسید که  5130مشهد در سال پژوهشی توسط زنجانی زاده در شهر 

 .معنی داری وجود داردمیزان جامعه پذیری افراد در خانواده و احساس امنیت انها رابطه 

داری وجود و احساس امنیت آنان  رابطه معنی زنان به نظر میرسد بین اعتماد اجتماعی : م پنجفرض 

 . دارد

  پنجم خالصه محاسبات آزمون همبستگی مربوط به فرض :  4ل جدو                     

+ 

 

که بزرگتر از مقدار بحرانی ( 062/0)داری و سطح معنی  (=527/0r)با توجه به مقدار همبستگی 

درصد بین اعتماد اجتماعی  و احساس امنیت رابطه  91توان نتیجه گرفت با اطمینان جدول است می

    .احساس امنیت آنها هم باال می رود  رنانیعنی با افزایش اعتماد اجتماعی . داری وجود داردمعنی

اعتماد انجام داد به این نتیجه رسید که  5130نی زاده در شهر مشهد در سال در پژوهشی توسط زنجا

  احساس امنیت اعتماد اجتماعی

 همبستگی پیرسون احساس امنیت 5 527/0

 داری معنی  062/0

 تعداد 521 521

 همبستگی پیرسون اعتماد اجتماعی 527/0 5

 داری معنی 062/0 

 تعداد 521 521

 اعتماد اجتماعی  احساس امنیت 
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اجتماعی باعث افزایش امید به زندگی و آرامش و تالش برای اهداف از پیش تعیین شده میگردد این 

  .خود اجساس امنیت افراد را باال می برد 

 .یت آنان رابطه معنی دار داردبه نظر میرسد بین تشویش و اضطراب زنان و احساس امن:  ششمفرض 

 ششمخالصه محاسبات آزمون همبستگی مربوط به فرض :  7جدول                 

 

+ 

 

از مقدار بحرانی  کوچكترکه ( 521/0)داری و سطح معنی( =016/0r)با توجه به مقدار همبستگی 

و احساس امنیت تشویش و اضطراب زنان درصد بین  91توان نتیجه گرفت با اطمینان جدول است می

 آنانن احساس امنیت یعنی با افزایش تشویش و اضطراب در بین زنا. داردنداری وجود رابطه معنی

  .یافته و در نتیجه احساس نامنی افزایش می یابد کاهش

بر  زنان در شرق تهران  بینی احساس امنیتخالصه تحلیل رگرسیون مربوط به پیش:  3 جدول 

 (  نفر  521) دربین گروه مورد مطالعه ( متغیرهای مستقل)اساس 

 احساس امنیت: متغیر وابسته ها پیش بینی کننده

  ضرایب ضرایب استاندارد نشده

t 

سطح 

 استاندارد شده بتا خطای معیار برآورد B داری معنی

  احساس امنیت تشویش و اضطراب

 همبستگی پیرسون احساس امنیت 5 016/0

 داری معنی  521/0

 تعداد 521 521

 تشویش و اضطرابهمبستگی پیرسون  016/0 5

 داری معنی 521/0 

 تعداد 521 521

 هویت  اجتماعی احساس امنیت 
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 000/0 023/51** ------ 724/2 161/61 عدد ثابت

-جامعه پذیری و مهارت

 های زندگی

912/0 567/0 192/0 **363/1 000/0 

 516/0 345/0 521/0 595/0 165/0 تشویش و اضطراب

 612/0 737/0 041/0 516/0 511/0 اعتماد اجتماعی

 132/0 412/0 012/0 010/0 011/0 تحصیالت

 661/0 716/0 071/0 541/0 526/0 تاهل

 

**526/51F    574/0R
2
تبدیل شده =   537/0R

2
 =622/0Rو  =

 : تحلیل رگرسیون

 

 

ات واریانس درصد از تغییر 53، حاکی از این است که R( =574/0)با توجه به اطالعات جدول مقدار 

نیز ( 622/0)مشاهده شده  Rمقدار . قابل توجیه است( مولفه 1)متغیر احساس امنیت توسط متغیر 

عالوه براین، . بینی استفاده شودتواند برای پیشدهد که مدل رگرسیون خطی حاضر مینشان می

یتوان نتیجه بنابراین م. دار استدرصد معنی 99در سطح اطمینان ( 526/51)محاسبه شده  Fنسبت 

دار وجود دارد و حداقل یكی از گانه و امنیت اجتماعی همبستگی معنی 1گرفت که بین متغیرهای

 . دار استضرایب رگرسیون معنی

 :بحث و نتیجه گیری

احساس امنیت را می توان یكی از پدیده های روانی اجتماعی مطرح نمود که دارای ویژگی ها و   
احساسی که ناشی از برداشت های مستقیم و غیر مستقیم افراد از  مولفه های مختلفی می باشد ،

عوامل اجتماعی و روانی احساس امنیت پژوهش حاضر به نقش . شرایط و اوضاع محیط پیرامونی است



 19

بر اساس روش توصیفی و تحلیل . روش مطالعه از نوع پیمایشی است .زنان در شرق تهران می پردازد
تهران  است که بر اساس فرمول  6معه آماری شامل مردم منطقه جا. همبستگی دنبال شده است
روش . اند نفر از آنها بصورت تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته 521نمونه گیری کوکران تعداد 

بوده که پس از مطالعه مقدماتی، بر اساس پژوهشگر ساخته آوری اطالعات بر مبنای پرسشنامه  جمع
پرسشنامه نهایی   pre-testاولیه تنظیم و پس از انجام مرحله پیش آزمون  طیف لیكرت، پرسشنامه

آلفا ـ روش دو نیمه کردن : آزمونهای مختلف از جمله. اجراء گردید 5192تدوین و در اسفند ماه سال 
تجزیه و .و معادل و معادل دقیق سطح باالی اعتبار و پایایی ابزار جمع آوری اطالعات را اثبات کرد

  .می باشد( ضریب همبستگی اسپیرمن)اطالعات بر اساس آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل 
از جمله افزایش سن زنان ،  عوامل اجتماعی و روانیمتغیرهای  یافته ها نشان داد بین: نتایج 

وضعیت تاهل ، سطح تحصیالت ، جامعه پذیری و مهارت های زندگی ، اعتماد اجتماعی و تشویش و 
 (. p <10/0. ) دارد وجود احساس امنیت اجتماعی زنان رابطه معنی دار با متغیر ان اضطراب زن

  

 

  قابل مشاهده  در نمونه های پژوهش پیامدها 

 ایجاد حالت انفعال در مردم  -5

 از میان رفتن خالقیت ها  -2

 بروز بی تفاوتی و رفتارهای مبتنی بر بی اعتمادی به قدرت مرکزی  -1

 دن امنیت اجتماعی خدشه دار ش -6

بروز رفتارهای فردی و جمعی مبتنی بر طرفداری از شدت عمل دولت و نظام توسط دستگاه  -1

 ( سختگیری درکنترل، مراقبت، دستگیری و مجازات) عدالت کیفری 

 عدم سرمایه گذاری در مناطق مختلف و ایجاد مانع در فرآیند توسعه اقتصادی  -4

 گیری عقالنی از سوی مسئولین از دست رفتن فرصت تصمیم  -7

 : مقابله با احساس ناامنیپیشنهاد ها جهت 

 . فراهم ساختن کفایت های فردی و اجتماعی -5
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هیچ کشوری به آن اقتدار ملی  به معنای دقیق کلمه نخواهد رسید، مگر آنكه کفایت و اقتدار فردی 

یكی فراهم : نجام دو کار ضروری استبرای رسیدن به اقتدار و کفایت فردی و اجتماعی، ا. فراهم شود

برای ایجاد کفایت روانی، مردم باید یک . ساختن اقتدار یا کفایت روانی و دیگری کفایت شناختی است

احساس رضامندی دورنی از زندگی و یک نگرش مثبت و مولد نسبت به محیط و جامعه خود داشته 

از یک خودشناسی و خداشناسی و جامعه برای فراهم شدن کفایت شناختی، نیز مردم باید . باشند

 . شناسی خوبی برخوردار باشند

 تغییر رفتارهای فردی و اجتماعی از طریق فطرت، شخصیت و فرهنگ  -2

 طراحی روش و سیستم برای پیاده کرن ارزشها، به عنوان اهداف فوری و عاجل  -1

 تثبیت حاکمیت قانون و مقررات در جامعه  -6

 یشگیری تدوین استراتژی پ -1

افزایش آگاهی و آموزش عمومی در مورد نحوه حفاظت از جان و مال و نحوه همكاری مردم با  -4

 مامورین انتظامی 

 ارتباط با افكار عمومی و اصالح سیستم اطالع رسانی  -7

 وارد نمودن مقوله امنیت اجتماعی و انتظامی در کتب درسی مدارس و دانشگاهها  -3

 ظ نظم و امنیت و ارتقا دانش و بینش آنها آموزش ماموران حاف -9

 .( 1: همان ماخذ) فرهنگی یگان های انتظامی  –تدوین و گسترش فعالیتهای اجتماعی  -50

  :فهرست منابع

 :منابع فارسی( الف
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