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  1391سال دوم ـ شمارة چهارم ـ پاییز 

  91- 110صص 
  

 در آنان امنیت احساس بر زنان فردي اجتماعی و هايویژگی رابطۀ 
  بندرعباس شهر عمومی اماکن

  
  1فروغ السادات عریضی دکتر

  2محمدي اصغر
  3ساسان نساءگل

  دهیچک
 برخی متغیرهاي اجتمـاعی و فـردي زنـان بـر میـزان      تأثیربررسی  تحقیق، این هدف     

 شامل پژوهش آماري جامعۀ. است بندرعباس شهر عمومی اماکن در آنان امنیت احساس
 چـارچوب . شـود می دارند قرار) 65-15( سنی فاصلۀ در که بندرعباس شهر زنان تمامی
 ــ  توصـیفی  نـوع  از تحقیـق  روش .دیدگاه کارکردگرایی اسـت  اساس بر پژوهش نظري

 از قسـمتی  پنج شاخصهاي( لیکرت طیف با پرسشنامه هاداده آوريابزار جمع و پیمایشی
به دست  نفر 384 کوکران، فرمول از استفاده با نمونه حجم. است) زیاد خیلی تا کم خیلی

 و پیرسـون،  همبسـتگی  ضریب دومتغیره، تحلیل آزمونهاي با هاداده تحلیل و تجزیه. آمد
نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهاي آگاهی از حوادث . گرفت انجام رگرسیون تحلیل

، نگـرش نسـبت بـه عملکـرد پلـیس      )R2=33/0(اعتمـاد نهادینـه   ). R2=40/0(و جرائم 
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  as-mo-d@yahoo.com 

  gs.2165@yahoo.com   شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقانکارشناس ارشد جامعه - 3
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)36/0=R2( نوع پوشش زنان ،)38/0=R2( و فضاي کالبدي شهر ،)40/0=R2 (میـزان  با 

 و تجربـه ) R2=29/0(اعتمـاد عـام    بـین ولی  دارد معناداري وجود رابطۀ امنیت احساس
 طـور  بـه . نـدارد  معناداري وجود رابطۀ امنیت احساس میزان با) R2=40/0( شدن قربانی

 متغیرهـاي  بـه وسـیلۀ  ) وابسته متغیر( زنان امنیت احساس میزان تغییرات درصد 42 کلی
  .شودتبیین می مستقل

 يفضـا  نه،ینهاد اعتماد، عام اعتماد ،یعموم اماکن زنان، تیامن احساس :يدیکل يهاواژه
  .   شدن یقربان ۀتجرب شهر، يکالبد

  
  دمهمق

 عنـوان  به ترین نیازهاي بشري است، امنیت، شاید به این دلیل که یکی از عمده    
در هـرم  . بـوده اسـت   توجـه  مـورد  همواره انسان اجتماعی حیات در مهم امر یک

 از یکـ ی عنـوان  به انسان یکیولوژیزیف يازهاین از پس تیامن به ازیننیازهاي مازلو، 
با تجمع . شودیم لمدادق فرد تیصخش ةدهند لیتشک ياهیپا و یاساس يساختارها

آورد، عوامـل  انسانها در شهرها و پیچیدگیهاي خاصی که این مسأله به وجـود مـی  
هـاي زنـدگی، جابجـایی زیـاد و     اند، شلوغی محلـه تر شدهتأثیر بر امنیت نیز متنوع

توانند امنیت همگی می.... محل سکونت و در نتیجه عدم امکان ایجاد روابط پایدار،
افراد را تحت تأثیر قرار دهند به صورتی که امروزه احساس ناامنی و ترس از جـرم  

احمـدي و  (هاي افراد شـده اسـت   در مناطق شهري کشور یکی از مهمترین دغدغه
طـرف نیـروي انتظـامی جمهـوري      در یک نظرسنجی که از). 66: 1388همکاران، 

دربـارة سـنجش میـزان احسـاس      1384و  1383در سـالهاي  ) ناجـا (اسالمی ایران 
برگرفتـه از  (بوده اسـت   1/93و  15/79امنیت اجتماعی در مراکز استانها به ترتیب 

واضح است که چنین میـزان احسـاس عـدم امنیتـی     ). 74: 1389نبوي و همکاران، 
گذارد و از طرف دیگر مسئولیت بزرگی را متوجـه  فراد میتأثیر بسزایی بر زندگی ا

  . کنداندرکاران تأمین امنیت شهرها میدست
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  لهأمس انیب

دهند و در سالهاي اخیر و مخصوصاً در زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می
شهرها، حضور اجتماعی آنهـا، بـه صـورت دنبـال کـردن تحصـیالت عـالی،        کالن

از طرف دیگـر، نتـایج برخـی از    . افزایش یافته است... سیاسی، واشتغال، مشارکت 
دهندة این مسأله است که زنان از امنیت و یا احساس امنیت زیـادي  تحقیقات نشان

.  )62: 1390؛ پورافکـاري،  48: 1390میـري،  زاده و سـاده حسین( برخوردار نیستند 
انوادگی، و فـردي  را بـر    بنابراین، این مطالعه، تأثیر برخی متغیرهاي اجتمـاعی، خـ  

ساله در اماکن عمومی شهر بندر عبـاس مـورد بررسـی قـرار      65تا  15امنیت زنان 
  . دهدمی

شهر بندرعباس به دلیل نزدیک بودن به کشورهاي حاشیۀ جنـوب خلـیج فـارس و    
مهاجرتهاي زیادي که از مناطق مختلف کشور براي کار و مشاغل بعضاً کـاذب کـه   

گیرد داراي جمعیت زیاد از افراد گوناگون، موقت و از نظـر  یبه این شهر صورت م
باشد و این مسـأله احسـاس امنیـت زنـان را تـا حـدودي بـه        فرهنگی ناهمگن می
  . مخاطره انداخته است

  تحقیق نظري مبانی
از نظر آنتـونی  . چیستی و چرایی امنیت، دیدگاههاي متفاوتی وجود دارد ةدربار     

گیدنز احساس امنیت یا پرهیز از اضطراب در روابط اجتماعی چیزي اسـت کـه در   
) 480: 2003ترنـر،  (» امنیت وجودي«او آن را . نهاد یا ناخودآگاه انسان وجود دارد

رد که در آن فرد، در محیطـی  نامد و به وضعیت ذهنی راحت و مناسبی اشاره دامی
هـاي  آورند، به فعالیتآشنا و به همراه افراد دیگر که تهدیدي براي او به وجود نمی

پردازد، یعنی زمانی که فـرد بتوانـد بـدون مزاحمـت یـا تـرس از       معمولی خود می
مقدس و قـدرتی،  (باشد دیگران کار و وظایف خود را انجام دهد، داراي امنیت می

1383 :19 (  
. گیرنـد براي امنیت، دو بعد عینی و ذهنی را در نظر مـی ) 1998(بوزان و همکاران 
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بعد عینی امنیت بیشتر یک پدیدة بیرونی است و بـه میـزان واقعـی جـرم، نـاامنی،      
دزدي و مانند آن در یک جامعه اشاره دارد، در صورتی که بعد ذهنی آن بیشـتر بـه   

ی و نـوع رویکـرد و تفسـیر آنهـا از آن     میزان درك و آگاهی افراد از جـرم و نـاامن  
  ).29ص(بستگی دارد 

از نظر بوزان، نقطۀ آغازین امنیت، درك و تصور انسـان اسـت و اینکـه امنیـت در     
شود یعنی افراد ممکن است تحـت شـرایط   اجتماع در ارتباط با دیگران شناخته می

امنیـت بـه   ها را بـه عنـوان تهدیـد تلقـی کننـد بنـابراین       خاصـی برخـی از پدیـده
هایی اشاره دارد که بر اساس آنها افراد با دیگران و با گروهها ارتباط برقـرار  ویژگی

داننـد و بـه ایـن وسـیله هـویتی گروهـی و یـا        کنند و خود را بخشی از آنها میمی
کننـد و هـر عامـل یـا     یابند و در برابر آن احساس تعهد و تکلیف مـی اجتماعی می

تالل در احساس تعلق اعضاي گروه یا جامعه شـود بـه   اي که باعث ایجاد اخپدیده
از ایـن  ) 16: 1998بـوزان و همکـاران،   ( شـود  منزلۀ تهدیدي براي امنیت تلقی می

نظر امنیت اجتماعی یک نوع سرمایۀ اجتماعی است زیرا وجود آن، که به صـورت  
جـام  بالقوه در اختیار همه است و همه نیز باید در حفظ و افـزایش آن بکوشـند، ان  

 ؛)1988،97کلمـن،  (کنـد  هزینه و روان مـی بسیاري از کارها و فعالیتها را آسان، کم
یعنی به میزانی که افراد بتوانند اهداف خود را به دور از احساس ترس و اضـطراب  

اي افـزایش یافتـه و   دنبال کنند، احساس خشنودي آنها از تعلـق بـه چنـین جامعـه    
در همـین راسـتا، از دیـدگاه کـارکردگرایی     . شـود دلبستگی میان آنهـا تقویـت مـی   

توان گفت که یکی از کارکردهـاي اساسـی هـر نظـامی، حفـظ و      پارسونزي نیز می
از آنجـایی کـه در   ). 242: 2011ریتـزر،  (ارتقاي وحدت و انسجام آن نظام اسـت  

توانند با دغدغۀ کمتـر بـه فعالیتهـاي    سایۀ امنیت و آرامش است که افراد جامعه می
ازند و از این طریق نقشهاي اجتماعی خود را بهتر بازي کنند، شناسـایی و  خود بپرد

. شـوند به حداقل رساندن موارد عدم امنیت براي جامعه بسـیار داراي اهمیـت مـی   
بنابراین تحقیق حاضر، با یک رویکرد کارکردگرایانه، امنیت اجتماعی را یـک نـوع   
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مسألۀ مهم براي افراد، درك آنها کند، ولی از آن جایی که سرمایۀ اجتماعی تلقی می

گرایانه، احسـاس امنیـت   از میزان امنیت موجود در جامعه است، با دیدگاهی تعامل
در تبیـین عوامـل تأثیرگـذار بـر     . شـود به عنوان یک پدیدة ذهنی در نظر گرفته مـی 

احساس امنیت، از رویکرد عام جامعۀ مدرن استفاده شده اسـت، بـه ایـن معنـا کـه      
رة میزان و نوع مدرن بـودن جامعـه ایـران هنـوز، مبـاحثی وجـود دارد       هرچند دربا

، با این وجود بسیاري از عوامل و متغیرهاي مدرنیتـه وارد  )22: 1389جالئی پور، (
از جملـۀ ایـن عوامـل بایـد     . اندزندگی ایرانیها شده و اثرات خاص خود را گذاشته

بـه خـاطر   (خصوصـاً در شـهرها   ها در جامعـۀ ایـران و م  رسانه. ها را نام بردرسانه
بخـش  ) هاي مستمر و کاهش امکان دستیابی بـه شـناخت عمیـق از افـراد    جابجایی
هـا،  یکـی از کارکردهـاي مهـم رسـانه    . انـد ناپـذیري از زندگـی مردم شـده تفکیک
هـا بـا انعکـاس رویـدادهاي جهـان      رسـانه . رسانی و نظارات بر محیط استاطالع

کنند که این اطالعات اتی را براي شهروندان فراهم میپیرامون در قالب خبر، اطالع
دربـارة  . شـود فرصتها و تهدیدهاي محیط زندگی براي آنها مـی » شناخت«منجر به 

هـا  ها از جمله روزنامـه موضوعات و رویدادهاي مربوط به حوادث و جرائم، رسانه
هی و با تولید و اشـاعۀ اخبـار اینگونـه موضـوعات و رویـدادها، بـه افـزایش آگـا        

شـان وجـود دارد   هشیاري اجتماعی زنان نسـبت به مخاطراتی که در محیط زندگی
  . کنندکمک می

معتقد است، هرچه محیط زندگی واقعی بینندگان شبیه و نزدیک ) 27: 1994(گربنر
شـود یعنـی هـر چـه مشـابه و      به آن چیزي باشد که از تلویزیون نمـایش داده مـی  

زیون پخش می شـود، در محـیط زنـدگی واقعـی     مصداق جرم و جنایتی که از تلوی
  . شودتماشاگر اتفاق بیفتد، ناامنی آنها نیز بیشتر می

گیدنز اعتماد در دنیـاي جدیـد را   . یکی دیگر از مسائل مدرنیته، مسأله اعتماد است
به نظر او دو نوع قابلیت اعتماد وجود . آورددر قالب اعتماد در نظامهاي انتزاعی می

قابلیت اعتماد که در بـین افـرادي کـه بـا هـم آشـنایی کامـل دارنـد         یک نوع : دارد
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گیرد کـه مبنـاي آن شـناخت دقیـق و آشـنایی طـوالنی اسـت و افـراد         صورت می

انـد  صالحیت الزم براي قابلیت اعتماد را به صورت تجربی به یکدیگر اثبات کـرده 
نسـبت بـه    گیرد کهو نوع دوم قابلیت اعتمادي است که در بین افرادي صورت می

هم به صورت تجربی شناخت کاملی ندارند و به اصـطالح نسـبت بـه هـم غریبـه      
هستند ولی افراد تحت نظامهاي تخصصی و کارشناسی مجبور هستند، بـه دیگـران   

منظور گیدنز از نظامهاي نمادین، نمادهاي کارشناسـی چـون پزشـک،    . اعتماد کنند
اسطۀ قواعد تخصصی بایـد بـه آنهـا    است که ما به و... معلم، تعمیرکار، تزریقات و

  ). 108: 1990گیدنز، ( اعتماد داشته باشیم 
نویسد اعتماد فعاالنـه  کند و میگیدنز، اعتماد فعاالنه را در جامعۀ مدرن پیشنهاد می

سیاسی که باید فعاالنـه آن را تولیـد   یعنی اعتماد به افراد یا نهادها از جمله نهادهاي
تعامالت و روابـط  . کندتماد به سرعت صعود یا نزول میاي اعدر چنین جامعه. کرد

گیدنز با پیش کشـیدن نظامهـاي تخصصـی    . گیري اعتماد هستندانسانی منشۀ شکل
هاي کارشناسی و فنی نیست بلکه معتقد است، نظامهاي تخصصی منحصر به حوزه

گیرد و سازمانهاي گوناگون در عصـر جدیـد   حوزة روابط اجتماعی را نیز در بر می
با در اختیار گرفتن فعالیتهاي پیچیده و حساس باید شرایط و زمینۀ اعتمـادورزي را  

  . براي شهروندان به وجود آورد
بنابراین اگر زنان در جامعه نسبت به نهادها و سازمانها و در تعامالتشان با دوستان، 

-نداشتـه باشند، زندگی اجتماعی آنان فلـج میها اعتمـاد ايمحلههمشهریان، و هم
شود و این امر منجر به مراقبت و محافظت غیر ضروري آنان از خودشان گشـته و  

اعتمـادي بـه دیگـران را در آنـان     آنها را از فعالیتهاي اجتماعی باز داشته و سطح بی
 عملکرد پلیس و نقـش اعتمـاد شـهروندان بـه پلـیس نیـز در ایـن       . دهدافزایش می

  .یابدراستا معنا می
گیري دربارة بـروز یـک   کند که افراد، هنگام تصمیمنظریۀ مبادله جورج هومنز ادعا می 

پردازد و در چنین شـرایطی،  رفتار، معموالً به مقایسۀ شرایط کنونی با شرایط گذشته می
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در ). 423: 2011ریتـزر،  (دقت نظر و حساسیت افراد نسبت به شرایط بسیار مهم اسـت 

تواند در نحوة رفتـار فـرد   ن راستا، فرض شده است که تجربۀ قربانی شدن فرد میهمی
  . تأثیر داشته باشد و باعث شود تا او از موقعیتهاي خطرزا دوري کند

هاي متفاوت، سهم متفاوتی در بروز گوید فضاهاي شهري به گونهجین جیکوبز می
: 1390زي و همکـاران،  به نقل از محسنی تبری(بزهکاري و ترس از خشونت دارند

وجود مکانهاي خرابه و خلوت که از نور و دیـد کـافی برخـوردار نیسـتند و     ). 57
همچنین فضاهاي اطراف شهر و قسمتهایی از سـواحل کـه حضـور مـردم در ایـن      

در نتیجـه  . نمایـد مکانها کمتر است، زمینه را بـراي ارتکـاب جـرائم همـوارتر مـی     
و احساس خطر براي بانوان شـده و احسـاس    حضور در این مکانها باعث نگرانی 

با توجه بـه مطالـب ذکـر شـده در ایـن مطالعـه،       .دهدامنیت را به شدت کاهش می
متغیرهاي اگاهی از اخبار و حوادث، اعتماد عام، اعتماد نهادینه، نگرش نسـبت بـه   
عملکرد پلیس، نوع پوشش، فضاي کالبدي شهر، و تجربۀ قربانی شـدن بـه عنـوان    

 . شوندمستقل در نظر گرفته میمتغیرهاي 

  پیشینۀ تحقیق
بررسی عوامـل اجتمـاعی و   «در تحقیق خود با عنوان ) 1389(نبوي و همکاران     

سال  16نفره از ساکنان  600یک نمونه » اقتصادي مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی
سـه   امنیـت در . مورد مطالعه قرار دادنـد  1387و باالتر شهرستان اهواز  را در سال 

نتـایج تحقیـق نشـان داد    . بعد جانی، مالی و سیاسـی مـورد بررسـی قـرار گرفـت     
متغیرهاي گرایش به مشارکت در تأمین امنیـت، تلقـی از عملکـرد پلـیس و پایگـاه      
اجتماعی ـ اقتصادي به صورت مستقیم و متغیر احساس محرومیت نسبی بـه طـور    

ـ     متغیرهـاي تلقـی از   . دمعکوس بر احساس امنیت اجتمـاعی افـراد تأثیرگـذار بودن
  ).87ـ92ص(عملکرد قانون و جنسیت تنها بر بعد امنیت جانی اثر داشتند 

رابطه بین اعتماد  اجتماعی و احسـاس  ) 1390(در تحقیقی دیگر، نیازي و فرشادفر 
) 20و  19(و منـاطق جنـوب   ) 2و  1(امنیت اجتماعی را در بین زنان مناطق شمال 
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 265نمونه تحقیق آنها  شـامل  . سنجش قرار دادندمورد  1389شهر تهران در سال 

اي و تصـادفی سـاده انتخـاب    شد که به صورت خوشـه نفر از هریک از مناطق می
= 361/0(نتایج تحلیل آماري با استفاده از ضریب همبسـتگی پیرسـون   . شده بودند

r (        مؤید رابطۀ معنادار بـین دو متغیـر اعتمـاد اجتمـاعی و میـزان احسـاس امنیـت
میانگین شـمال  (روي هم رفته، میزان امنیت اجتماعی زنان در هر دو . اعی بوداجتم

. بـود . 72تـر از میـانگین نظـري یعنـی     منطقه پایین) 9/51و میانگین جنوب  2/61
بیشتر از زنان منـاطق جنـوب   ) x= 16/3(میزان اعتماد اجتماعی زنان مناطق شمال 

)14/9  =x ( و میانگین نظري)15  =x ( بود)168ص.(  
بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیـت بـا تأکیـد بـر نقـش      «تحقیقی دیگر با عنوان 

انجام شد، به موضوع امنیت و نیـز نقـش    1389که توسط باباخانی در سال » پلیس
در این تحقیق از روش پیمایشی و . کنندة امنیت افراد پرداختپلیس به عنوان تأمین

از میـان  . محلۀ تهران اسـتفاده شـده اسـت    24نفر از ساکنان  319اي با حجم نمونه
متغیرهاي مستقل سرمایۀ اجتماعی، احساس آنـومی، سـابقۀ قربـانی شـدن، پایگـاه      
اقتصادي ـ اجتماعی، کارایی پلیس دو عامل احسـاس آنـومی و سـرمایۀ اجتمـاعی      

  .تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر احساس امنیت گزارش شده است
عات محلـی، راه چـارة ارتقـاي امنیـت اجتمـاعی در      اجتما«تحقیقی دیگر با عنوان 

توسـط اسـماعیل زاده در سـال    ) شـهرهاي ایـران  کالن: نمونۀ موردي(شهرها کالن
ها و اجتماعات محلی در افزایش در این تحقیق نقش محله. انجام شده است 1387

شـهرهاي تهـران، مشـهد،    امنیت اجتماعی بر اساس روش تحلیلی توسعه در کـالن 
نتایج نشان داد بـا توجـه بـه    . اصفهان و شیراز مورد بررسی قرار گرفته است تبریز،

گسترش مسائل شهري مانند مهـاجرت، افـزایش نابهنجاریهـاي اجتمـاعی، ازدیـاد      
فاصلۀ طبقاتی، رشد و توسعۀ اجتماعات محلـی نقـش مهمـی در مهـار مشـکالت      

  .مزبور و دموکراسی شهري دارد
 1997، کریسوس و همکارانش در سال »اس امنیتجرم، احس«در تحقیقی با عنوان 

با استفاده از روش پیمایشی از بزرگساالن در شهر تاالهاسی در ایالـت فلوریـدا در   
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کشور آمریکا در اوج پخش یک برنامۀ وحشتناك دربارة جرائم خشـن، بـا بررسـی    

بـه  تأثیر سن، جنس، نژاد، تجربۀ قربانی شدن، به این نتیجه رسیدند که این عوامـل  
  . طور معناداري با احساس امنیت رابطه دارند

توان گفت که متغیرهاي تأثیرگذار بـر احسـاس امنیـت    گیري کلی میدر یک نتیجه
توان به راحتـی آنهـا را بـه مکانهـاي مختلـف      متفاوت و متنوع هستند و هنوز نمی

عناصر فردي، محیطی و فرهنگی در این مسـأله دخیـل هسـتند و هنـوز     . تعمیم داد
نیاز به تحقیقات بیشتري وجود دارد تا مشخص شود که کدام یک از ایـن متغیرهـا   

  . تأثیرگذاري بیشتري دارند
  روش تحقیق

شود ساله شهر بندرعباس می 65ـ  15جامعۀ آماري تحقیق حاضر  شامل تمام زنان 
روش . نفـر بـود   127083برابـر بـا    1385که تعداد آنها طبــق سرشمــاري ســال    

اي بـر اسـاس   گیري ـ به دلیل گستردگی و پراکندگی جامعۀ آماري ـ سـهمیه   نمونه
روایـی پرسشـنامه از نـوع    . جمعیت مناطق و در درون مناطق تصادفی اتفـاقی بـود  

نفر به  30خ پایایی متغیرها ـ بر اساس مطالعۀ مقدماتی روي  صوري و آلفاي کرونبا
؛ اعتمـاد  )0/80(؛ آگاهی از جرائم و اخبار )0/78(احساس امنیت : باشداین قرار می

؛ پوشـش  )0/72(؛ نگـرش بـه عملکـرد پلـیس     )0/74(؛ اعتماد نهادینه )0/83(عام 
  ).0/83و تجربۀ قربانی شدن ) 0/69(

  هاي تحقیقیافته
  وصیفیت نتایج
درصـد بیشـترین    ،2/74سـال بـا    45تـا   15سـنی   ةد ردندهنشان میها یافته -

 .دهندمیفراوانی پاسخگویان را تشکیل 
کمتـر از   و تـر تحصیالت در حد دیپلم و پـایین  از نظرپاسخگویان از درصد  1/46

 .بودندمدرك دکتري  دارايیک درصد 
مـا حـاکم    ۀطول سالیان دراز بر جامعـ اجتماعی که در  - با توجه به ویژگیهاي فرهنگی 
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ها حضـور  اند و زنان در این عرصهبوده است همیشه بعضی کارها ماهیتی مردانه داشته

 . اندفعالی نداشته
بیشـترین   ،دهـد اطالعات مربوط به وضعیت اشتغال پدر پاسـخگویان نشـان مـی    -

  . تندداراي شغل آزاد و کشاورز هس ،درصد 5/31درصد فراوانی پاسخگویان 
دهد که بیشترین فراوانی مربوط اطالعات مربوط به وضعیت درآمد پدر نشان می -

درصـد   7/20به درآمد بین پانصد هزار تومان تا یک میلیون تومان در ماه است کـه  
  . از افراد داراي این درآمد هستند

کنند که درصد قابل تـوجهی  هم زندگی می درصد از والدین پاسخگویان با 1/96 -
  .شودز پاسخگویان را شامل میا

و رو بـه   54/9پاسخگویان وضعیت مذهبی خود را در متوسـط   از درصد  7/30 -
توان گفت وضعیت مذهبی افراد در سطح متوسـط و  درکل می. کنندباال ارزیابی می
  .رو به باالست

 میزان تأثیر متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته یعنی) 1(نتایج تفسیري جدول شمارة 
 . دهداحساس امنیت را نشان می
  با متغیر وابسته آزمون متغیرهاي مستقل) 1(جدول 

 sigسطح معناداري  rضریب همبستگی پیرسون متغیرهاي مستقل

 r 034/0=sig=108/0 ـ آگاهی از اخبار حوادث1
 r 052/0=sig=152/0 ـ اعتماد عام2
 r 025/0=sig=141/0 ـ اعتماد نهادینه3
 r 034/0=sig=186/0 به عملکرد پلیسـ نگرش نسبت 4
 r 004/0=sig=282/0 ـ نوع پوشش5
 r 011/0=sig=112/0 ـ فضاي کالبدي شهر6
 r 311/0=sig=0-/142 قربانی شدن ۀـ تجرب7

 تـوان  مـی  حوادث اخبار از آگاهی فرضیۀ در آمده به دست اعداد به توجه با
 و اخبـار  و جـرایم  از آگـاهی  میـزان  بین معناداري و مستقیم رابطۀ که گرفت نتیجه
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 باشـد،  بـاالتر  اخبـار  و جـرایم  از آگـاهی  هرچـه  یعنی دارد؛ وجود امنیت احساس
 و اخبـار  از آگـاهی  رسد که  می نظر به اینگونه واقع در. است باالتر امنیت احساس
 استفاده مطلوب نحوي به دیگران تجارب از زندگی در فرد شود می باعث اطالعات

 در او احتیاط میزان شود، مطلع جراید در قربانی یک وضعیت از اگر فرد یعنی کند؛
 امنیـت او  احسـاس  میـزان  افزایش باعث مسأله همین و شود می بیشتر مسایل مورد

  . شودمی
 بـین  معنـاداري  رابطـۀ  در بررسی رابطۀ بین متغیر اعتماد عام با متغیر وابسته

 از متـأثر  خود افراد اجتماعی اعتماد. دارد وجود امنیت احساس میزان و عام اعتماد
 پـایین  و بـاال  جامعـه  در متعـددي  دالیل به مسأله این سطح و است متعددي دالیل

 اعتمـاد  افـزایش  کـه  اسـت  مطلـب  ایـن  گویاي روشنی طور به فرض این .شودمی
 .شـود  مـی  منجـر  امنیـت  احساس سطح افزایش به جامعه در آن توسعۀ و اجتماعی

 نهادي اعتماد میزان بین معناداري و مستقیم رابطۀ همچنین نتایج جدول باال گویاي
 اجتمـاع  سـاختارهاي  از شده تأمین اعتمادي نهادي اعتماد است؛ امنیت احساس و

 نتایج، به توجه با و است شده تامین آن به وابسته نهادهاي و دولت توسط که است
 کـه  کـرد  عنـوان  اینگونـه  تـوان  می البته. دارد تحقیق وابستۀ متغیر بر مستقیمی تأثیر

 احسـاس  سـطح  ارتقـاي  بـه  نهـادي  اعتمـاد  گسترش در دولت بیشتر هرچه اهتمام
 نهـادي  اعتمـاد  هرچه دیگر عبارت به شد، خواهد منجر جامعه در اجتماعی امنیت
 در آمـده  به دست اعداد به توجه در ادامه با. است باالتر امنیت احساس باشد باالتر

 بـه  نگـرش  بـین  معنـاداري  و مسـتقیم  رابطـۀ  کـه  گرفت نتیجه توان می جدول باال
 پلـیس  عملکرد به نگرش هرچه یعنی دارد؛ وجود امنیت احساس و پلیس عملکرد

 تـوان  مـی  آمـده  به دسـت  اعداد به توجه با. است باالتر امنیت احساس باشد، باالتر
 وجود امنیت احساس و پوشش نوع بین معناداري و مستقیم رابطۀ که گرفت نتیجه
 احسـاس  خـود  موقعیـت  از فـرد  کـه  شـود  می اطالق وضعیتی به امنیت عدم .دارد

 باعـث  عـواملی کـه   حـال . ببینـد  شدن قربانی خطر در را خود مدام و نکند راحتی
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 سـاختارها  بـه  مربوط و بیرونی عوامل دسته یک بیاید به وجود شرایط این شود می

 نـوع  جامعـه  هر در. افراد پوشش مثل گردد،می بر فرد خود به دیگر دستۀ و هستند
 عبـارت  بـه  کنـد،  ایجـاد  موقعیـت  شدن قربانی شرایط ایجاد براي تواندمی پوشش
همچنـین بـا   . اسـت  باالتر امنیت احساس باشد، بهتر پوشش وضعیت هرچه دیگر،

 فضاي بین معناداري و مستقیم رابطۀ که گرفت نتیجه توان توجه به نتایج جدول می
 بهتـر  شـهر  کالبـدي  فضاي هرچه یعنی دارد؛ وجود امنیت احساس و شهر کالبدي
 رابطـۀ  در پایان نتایج جدول گویاي وجود عـدم . است باالتر امنیت احساس باشد،

 ایـن  اسـت؛  امنیـت  احسـاس  و شـدن  قربانی تجربه میزان بین معناداري و مستقیم
 احسـاس  بـر  توانـد  نمـی  شـدن  قربانی موقعیت که است واقعیت این گویاي مسأله
 هـیچ  چراکـه  اسـت  تأمل قابل نظري لحاظ به که نکته بگذارد این تأثیر آنان امنیت

 میـزان  دیگـر،  عبـارت  به .نیست آماري فرض این کنندةحمایت تئوریک چارچوب
  .ندارد آنها امنیت احساس با ربطی افراد شدن قربانی تجربۀ
  رگرسیون تحلیل
 داشـته  مستقل متغیر یک از بیش که گیرد می قرار استفاده مورد زمانی تحلیل این
 کـارکرد . تبیـین  کارکرد -2 بینی پیش کارکرد -1 دارد؛ کارکرد دو تحلیل این. باشیم
 انجـام  تعیـین  ضـریب  طریق از تبیین کارکرد و رگرسیون معادله طریق از بینیپیش
هرکـدام از  وزنهـاي ضـریب تعیـین    ) 2(بر اساس نتـایج جـدول شـمارة    . شود می

الزم به . متغیرهاي مستقل بر متغیر وابستۀ میزان احساس امنیت مشخص شده است
در این روش ابتدا همۀ متغیرهاي مستقل به روش جبري اینتـر وارد  «توضیح است 

تـرین سـطح   شوند و سپس به ترتیب، متغیري که کمترین تـأثیر و پـایین   معادله می
شود، پـس از خـروج هـر متغیـر، پارامترهـاي       معناداري را دارد از معادله خارج می

  . شود معادلۀ رگرسیون با متغیرهاي باقیمانده محاسبه و تنظیم می
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 متغیرها بین همبستگی نتایج): 2( شمارة جدول

ضریب  کنندهبینی متغیر پیش
 تعیین

خطاي استاندارد  Betaضریب 
  R Square برآورد شده

  54122/0  201/0  22/0 آگاهی از جرایم و اخبار

421/0  

  50984/0  299/0  373/0 اعتماد عام
  48489/0 332/0 418/0 اعتماد نهادي

  48017/0  368/0  439/0 نگرش به عملکرد پلیس
  47600/0 389/0  514/0 پوشش

  47274/0 409/0 555/0 فضاي کالبدي شهر
  47055/0 421/0 660/0 تجربه قربانی شدن

از تـأثیر   چندگانـه  رگرسـیون  شـود تحلیـل   مشاهده میجدول باال  در که همانگونه
و  جرایم از آگاهی که اول گام در متغیرهاي مستقل بر وابسته صورت گرفته است و

 متوسـطی  همبسـتگی  اسـت،  امنیـت  احسـاس  کنندةبینی پیش متغیر ترین قوي اخبار
 احسـاس  واریـانس  درصـد  22 تنهـایی  بـه  تواند می متغیر این و است شده مشاهده

 گام تا دوم گام از یافته افزایش ضرایب بعدي، متغیرهاي ورود با. کند بیان را امنیت
 حـد  در کـه  شـود  مـی  مشـاهده  درصـد  66 و ،55 ،51 ،43 ،41 ،37 ترتیب به هفتم

 مشاهده هفتم گام در خود حد بیشترین در افزایش روند این. اند بوده زیاد و متوسط
 درصـد  1/42 بـه  نیـز  نـتبییـ  قدرت و هـیافت شـافزای 660/0 به ضریب که شودمی
 نهـادي،  اعتمـاد  عـام،  اعتماد اخبار، و جرایم از آگاهی متغیر هفت بنابراین. رسدمی

 روي بر شدن قربانی تجربۀ و شهر کالبدي فضاي پوشش، پلیس، عملکرد به نگرش
کـه  همانطور  .نمایند تبیین را امنیت احساس میزان واریانس درصد 1/42 قادرند هم

 بـا . شـود  انجـام مـی   R2 (R Square(گفته شد کارکرد تبیین رگرسیون از طریـق  
 قبـولی  قابل و خوب رابطۀ وابسته متغیر و مستقل متغیرهاي بین این مقدار به توجه
 پـس  اسـت،  R2(42/0( شـده  تعدیل ضریب اینکه به توجه با همچنین. دارد وجود

 بیـان  بـه . کننـد مـی  تبیین را وابسته متغیر درصد 42 مستقل متغیرهاي گفت توان می
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 در موجود مستقل متغیرهاي به) وابسته متغیر( امنیت احساس میزان درصد 42 دیگر

  . است دیگر عوامل به مربوط بقیه و است مربوط تحقیق
  مدل معادلۀ ساختاري

  
  مدل معادلۀ ساختاري براي تبیین احساس امنیت

ف آن متغیر متغیر مشاهده شده که معرّجهت پیکانها از سمت متغیر پنهان به سمت 
شناختی است کـه نمـرة هـر پاسـخگو در متغیـر      پنهان است، بیانگر این نکته روش

مشاهده شده تحت تأثیر وضعیتی است که آن پاسـخگو در متغیـر پنهـان زیربنـایی     
براي مثـال، در ایـن مـدل متغیـر پنهـان  اعتمـاد       . مرتبط با متغیر مشاهده شده دارد

حال . است) v3-1(و شاخص مشاهده شدة آن ارتباطات اجتماعی ) عام(اجتماعی 
ها تعیـین خواهـد کـرد کـه      اي محلهپاسخگویی به متغیر مشاهده شده اعتماد به هم

 ,v3-2, v3-3 به عبارت دیگر وزنی که. اعتماد عام فرد در چه موقعیتی قرار دارد
v3-4   وv3-1 کننــدة میــزان اعتمــاد اجتمــاعی در مــدل پــژوهش دارنــد، تعیــین

در متغیر وابسته ؛ یعنی احساس امنیـت اثـر احسـاس امنیـت  بـر      . پاسخگو هستند
EA2  دهد که متغیر پنهان احساس امنیت، بیشـترین تـوان   ، این معنی را می82/0با
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را با بـاالترین  ) شوند هایی که مربوط به امنیت از دیگران می یا گویه( EA2تحلیل 

، 81/0در متغیـر پنهـان اعتمـاد نهـادي، اعتمـاد نهـادي بـا ضـریب          ضریب دارد و
  .را داراست) اعتماد به نیروي انتظامی( v4-2بیشترین توان تحلیل 

همچنین در این مدل مقدار ضرایب همبستگی بین متغیرهـاي پنهـان پـژوهش  بـه     
صورت استاندارد محاسبه شده است که ضریب همبستگی بین احسـاس امنیـت و   

مشاهده شد کـه ایـن ضـریب بیشـتر از همبسـتگی       10/0اجتماعی به میزان اعتماد 
البته نزدیکی بسیار زیاد ضرایب بـه  . اعتماد نهادي و نگرش به عملکرد پلیس است

همدیگر نشان از تأثیر نزدیک متغیرهاي مستقل پژوهش بر متغیر وابسـته دارد و در  
منطقـی و قابـل قبـول     اي کل مثبت بودن تمامی ضرایب همبستگی در مـدل نتیجـه  

  .است
  برازش مدل

هـاي  شـاخص . شـود  هاي برازش اسـتفاده مـی   براي بررسی برازش مدل از شاخص
گیـري نسـبت   آورند که محقق را در تصـمیم  برازش مقادیري آماري را به دست می

هاي بـرازش زیـادي    شاخص. کنند تر، یاري میبه تشخیص یا انتخاب مدل مناسب
هـا   بردترین آنها که در عین حال، پایه و اساس دیگر شاخصوجود دارند، اما پرکار

مقدار مجـذور کـاي بـه صـفر نزدیکتـر باشـد،        هرچـه. است χ2شود  محسوب می
از آنجا که مقدار مجذور کاي تحت تأثیر حجم . دهندة برازش بهتر مدل استنشان

ین بـا اتکـا   شود، بنابرا بزرگ می گیرد و مقدار آن نمونه و تعداد روابط مدل قرار می
در نتیجه در کنار ایـن   توان به نتایج مطلوب دست یافت؛مقدار مجذور کاي، نمی بر

شـاخص  . شـود  هاي دیگري نیز براي برازش مدلها استفاده میشاخص، از شاخص
دیگري که براي از میان برداشتن این محدودیت مجذور کاي معرفی شده، شاخص 

χ2/df  براسـاس  . شـانگر برازنـدگی الگـو اسـت    باشد، ن 3است که اگر کوچکتر از
، نیکـویی بـرازش تعـدیل شـده     )GFI(هاي نیکـویی بـرازش   قاعدة کلی، شاخص

)AGFI(  برازندگی تطبیقـی ،)CFI(    نـرم شـدة برازنـدگی ،)NFI (   و نـرم نشـدة
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شـوند و   تفسـیر مـی   95/0تـا   90/0براي مدلهاي خـوب بـین   ) NNFI(برازندگی

همچنـین  . بـرازش نسـبتاً خـوب مـدل هسـتند     نیز نشـان دهنـدة    8/0مقادیر باالي 
کـه طبـق پیشـنهاد    ) RMSEA(شاخص ریشۀ خطاي میانگین مجذورات تقریب 

باشد، نشـانگر برازنـدگی خـوب،     08/0در صورتی که کوچکتر از ) 2004( 1لوهین
، نشانگر برازندگی قابـل قبـول و مقـادیر نزدیکتـر بـه صـفر نشـانگر        1/0تا  08/0

 3در جـدول شـمارة   . اسـت  126/0براي تحقیق حاضر  .بیشترین برازندگی هستند
  .نتایج تحلیل عامل مرتبۀ اول براي ساختار چهار عاملی نشان داده شده است

  شاخص هاي برازندگی مدل) 3(جدول شمارة 
  مقدار  هاشاخص  مقدار  هاشاخص  مقدار  هاشاخص

CMIN  45/775  GFI 67/0  NNFI  82/0  
ρ,df  2460/ 00/0  AGFI  81/0  NFI  87/0  

CMIN/DF  53/14  CFI  70/0  RMSEA  126/0  
  

  گیري نتیجه
 اعتمـاد  میـزان  متغیـر  دو بـین   معنـاداري  همبسـتگی  پـژوهش  هـاي یافتـه  اساس بر

وجـود   بنـدرعباس  شـهر  منـاطق  بین در اجتماعی امنیت احساس میزان و اجتماعی
 تحقیقـات  نتـایج  و نظرانصاحب دیدگاههاي و هانظریه با پژوهش این نتایج. دارد

 بـراي  افـراد  اعتمادپذیري احساس گیدنز، دیدگاه از. دارد همخوانی و قرابت پیشین
 میـزان  فرضـیۀ  تحلیـل  اسـتنباطی  آمار. دارد بنیادي اهمیت وجودي امنیت احساس
 پیرســون همبســتگی ضــریب بــا افــراد امنیــت احســاس میــزان و نهــادي اعتمــاد

)141/0=r  (احسـاس  و نهادي اعتماد میزان بین معناداري و مستقیم رابطۀ از نشان 
 احسـاس  باشـد،  بـاالتر  نهـادي  اعتمـاد  هرچه که است معنی بدین این دارد؛ امنیت
  .است باالتر افراد امنیت

                                       
1  - Loehlin 
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 اخبـار  از آگـاهی  بـا  امنیـت  احسـاس  بـین  رابطـۀ  فرضـیات  تحلیل در همچنین -

 قربانی تجربۀ و شهر کالبدي فضاي پوشش، نوع پلیس، عملکرد به نگرش حوادث،
  ،)r=108/0( ترتیب به رگرسیون همبستگی ضرایب با کدام هر شدن

 )186/0=r(، )282/0=r(، )112/0=r (و )0-/142=r (بــه الزم. دارد وجــود رابطــه 
 عملکـرد  بـه  نگـرش  پوشـش،  نـوع  با امنیت احساس بین همبستگی که است ذکر

 بـدین  اسـت؛  معنـاداري  و مثبت همبستگی شهر کالبدي فضاي پوشش، نوع پلیس،
 مثبت شهر کالبدي فضاي پوشش، نوع پلیس، عملکرد به نگرش هرچقدر که معنی

 و مثبـت  همبستگی جداول، نتایج اما. است باالتر افراد امنیت احساس میزان باشند،
 دهندنمی نشان افراد شدن قربانی تجربۀ و امنیت احساس متغیر دو بین را معناداري

  .  است) sig=311/0( با برابر جدول این معناداري سطح و
 میـزان  و افـراد  تحصـیالت  میـزان  تأهل، وضعیت بین رابطۀ بررسی بعدي مسألۀ -

 افـراد  بـین  را معنـاداري  رابطۀ آماري تحلیل خروجی که است افراد امنیت احساس
 معنـاداري  سـطح  با تحصیالت میزان و) Sig=25/0( نیست متصور مجرد و متأهل

)612/0Sig= (گفـت  تـوان مـی  بنابراین. دارد متغیر دو این بین رابطۀ عدم از نشان 
  .ندارد آنها تحصیالت و تأهل وضعیت به ربطی افراد در امنیت احساس که

در مدل تحلیلی پژوهش مقدار ضرایب همبستگی بین متغیرهاي پنهان پـژوهش بـه   
صورت استاندارد محاسبه شده است که ضریب همبستگی بین احسـاس امنیـت و   

مشاهده شد کـه ایـن ضـریب بیشـتر از همبسـتگی       10/0اعتماد اجتماعی به میزان 
البته نزدیکی بسیار زیاد ضرایب بـه  . اعتماد نهادي و نگرش به عملکرد پلیس است

در  و همدیگر نشان از تأثیر نزدیک متغیرهاي مستقل پژوهش بر متغیر وابسـته دارد 
اي منطقی و قابـل  ژوهشی نتیجهکل مثبت بودن تمامی ضرایب همبستگی در مدل پ

  .قبول است
 کـار  بـه  مقیاس که است نکته این گویاي پژوهش، تأییدي عاملی مدل تحلیل نتایج
 بـاال  بـه  رو و متوسط حد در پنهان متغیرهاي سنجش براي محقق توسط شده برده
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 متغیرهـا  هايشاخص است توانسته تحقیق این روشی لحاظ به بنابراین است، بوده

 .دهد قرار سنجش مورد درستی به را آنها و شناسایی خوبی به را
  

   منابع
 امنیــت ارتقــاي چــارة راه محلــی اجتماعــات« .)1387( .حســن زاده، اســماعیل -1

 ةشـمار  چهـارم،  سال اجتماعی، امنیت مطالعات فصلنامۀ ،»شهرهاکالن در اجتماعی
 .اجتماعی معاونت: تهران ،14

تـرس از جـرم در   «). 1388. (احمدي، جبیب؛ سروش، مریم ؛ و افراسیابی، حسین -2
شناسی کاربردي، سال بیستم، شمارة پیایی جامعهمجلۀ ، »خیز شهر شیرازمناطق جرم

  .65-80، تابستان، صص 2، شمارة 34
 نقـش  بر دیتأک با تیامن براحساس مؤثر عوامل یبررس« .)1389( .فرهاد ،یباباخان -3

 یاجتمـاع  معاونـت : تهـران  ،21 ةشـمار  ،یاجتماع تیامن مطالعات ۀفصلنام ،»سیپل
 .ناجا

بررسی عوامل مؤثر بر میزان احساس امنیت در زنان «). 1390. (پورافکاري نصراله -4
، فصـلنامۀ تخصصـی   »)شهر اصـفهان : مطالعۀ موردي(شاغل در بخش خصوصی 

: پنجم، شمارة پاییز، صصعلوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر، سال 
74-45. 
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