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از صفحه  191تا 210
چکیده
ایــن پژوهــش مولفــه احســاس امنیــت اجتماعــی را در مباحــث جغرافیایــی مــورد بحــث و مداقــه قــرار

می دهــد .بدیــن منظــور ســنجش احســاس امنیــت اجتماعــی در روســتاهای دهســتان سخت ســر شهرســتان

رامســر بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی ،نگــرش حــل مســئله سیســتمی و ابزارهــای گــردآوری اطالعــات

کتابخانــه ای ـ اســنادی و پیمایشــی ـ میدانــی بــر نمونــه آمــاری  20روســتا انجــام گرفتــه اســت .تحلیــل

یافته هــای فضایــی ـ مکانــی بوســیله نــرم افــزار تخصصــی  Arc GISبــا اســتفاده از فرآینــد تحلیــل

سلســله مراتبی ( )AHPو درون یابــی و خوشــه بندی  Clusterصــورت پذیرفتــه اســت در نهایــت 4

شــاخص احســاس امنیــت اجتماعــی مــورد ســنجش ،نتایــج متفاوتــی بــه دســت داده انــد .شــاخص امنیــت
مالــی و جانــی در محــدوده مــورد مطالعــه بســیارزیاد ،امنیــت آبــرو و حیثیــت حــد متوســط را نشــان می دهــد.
مفاهیم کلیدی :امنیت ،سکونتگاه روستایی ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،دهستان سخت

 .1استاد تمام جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تهرانSorour1334@yahoo.com ،
 .2کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی  ،دانشگاه تهرانM.barzegarzadeh@ut.ac.ir ،
 .3کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تهرانS.m.mousavi1990@ut.ac.ir ،
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مقدمه
مقولــه امنیــت پیــش نیــاز الزم بــرای حیــات هــر نظــام سیاســی و اجتماعــی اســت و
دولت هــا هزینه هــای عظیمــی را بــرای تامیــن آن صــرف می کنند.مقولــه امنیــت بــه مثابــه
192
یــک آرمــان و واقعیت،بــه عنــوان یکــی از حقــوق اساســی مــردم مطــرح اســت و در نهایــت
برآینــد مجموعــه ای از تعامــات و نیــز تعــاون و ســازگاری بین اجــزا مختلف نظــام اجتماعی
اســت.امروزه نقــش و اهمیــت امنیــت در پیشــرفت هــر جامعــه ای تــا بــدان پایــه اســت کــه آن
را بســتر و پیــش نیــاز هرگونــه توســعه ای دانســته اند،خصوصــا در جوامــع در حال توســعه که
بــا انــواع بحران هــا و چالش هــای مســتمر ناشــی از عقــب ماندگــی و بــی ثباتــی ســاختار های
مختلــف سیاســی،اقتصادی،اجتماعی و غیــره مواجــه می باشــند،امنیت نقــش تعییــن کننــده و
مهمــی در ایجــاد انــواع توســعه ایفــا می نماید(چلبــی .)25:1372،مفهــوم امنیــت یــک مفهــوم
هنجــاری بــود کــه بــا توســعه و رفــاه اجتماعــی هــم معنــا شــده و مــاک مناســبی در هدایــت
اجتماعــی محســوب می شــود( .)8-7 :2005 ,Gunter Brauch, and Bogardiتحــوالت
جهانــی در عرصه هــای اقتصــادی ،اجتماعــی و کالبــدی فضایــی ،درک سیاســی انســان
معاصــر را بــه میــزان زیــادی تحــت تاثیــر ســاخت ها و مولفه هــای اجتماعــی قــرار داده و
همیــن امــر منجــر شــده تــا چارچوب هــای نظــری ســنتی امنیــت کــه بیشــتر قــدرت محــور
بودنــد ،کارایــی خــود را از دســت داده و نســل تــازه ای از نظریه هــا متولــد شــوند کــه داعیــه
اجتمــاع محــوری دارنــد امنیــت وضعیتــی طبیعــی ارزیابــی نمی شــود؛ بلکــه چنــان کــه هابــز
اظهــار داشــته ،امنیــت کاالیــی ارزشــمند اســت کــه بایــد در پــی تولیــد آن بــود و مناســبات
و فرایندهــای طبیعــی ،قــادر بــه تولیــد و عرضــه آن نیســتند امنیــت حاصــل فراینــد تولیــدی
اســت کــه در روابــط اجتماعــی ریشــه دارد و نقــش اصلــی در ایــن فراینــد بــا جامعــه اســت
نــه دولت(کارگــر و ســرور .)1390:180 ،نیــاز بــه امنیــت پــس از نیازهــای فیزیولوژیکــی
انســان بــه عنــوان یکــی از ســاختارهای اساســی و پایــه ای تشــکیل دهنــده شــخصیت فــرد
قلمــداد می شــود و تــا زمانیکــه فــرد در زندگــی روزمــره خــود احســاس امنیــت نکند،هیــچ
پیشــرفتی در طــول ســاختار شــخصیتی خــود نخواهــد کرد(کلمــن .)80:1377،احســاس
امنيــت ،موجــب اعتمــاد بــه نفــس شــهروندان مي شــود و در نتيجــه ايــن ســرمايه انســاني،
قــادر خواهــد بــود در توســعه اقتصــادي ،اجتماعــي ،فرهنگــي و سياســي نقــش شايســته اي را
ايفــا نمايــد .در هميــن حــال احســاس امنيــت در شــهروندان موجــب اعتمــاد بــه كارگــزاران
نظــام شــده و امــكان مشــاركت هــر چــه بيشــتر آنــان را بــراي كمــك بــه ايجــاد امنيــت فراهم
خواهــد كــرد .متقابـ ً
ا كاهــش احســاس امنيــت باعــث بــي اعتمــادي ،رواج بدبينــي ،شــايعه و
عــدم مشــاركت و همــكاري در برنامه هــاي اقتصــادي ،اجتماعــي ،سياســي و امنيتــي كشــور
شــده و ايــن رونــد بســتر مناســبي بــراي آشــفتگي اجتماعــي و تهديــد امنيــت داخلــي خواهــد
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شــد(رجبي پور.)363;2003 ,Scheider -102 :1384 ،
اهمیــت بررســی و شــناخت ابعــاد و زوایــای احســاس امنیــت از ایــن جهت ضــرورت دارد
کــه کنشــگران در انجــام کنــش بــا مراجعــه بــه ذهنیــت روان شــناختی ،تاریخــی ،سیاســی،
اجتماعــی و اقتصــادی خــود بــه تصمیــم گیــری و انجــام کنــش اقــدام می نماینــد .درنتيجــه 193
ارزیابــی و احســاس آنهــا از فضــای کنــش ،نقــش بســتری و زمینــه ســاز در ایــن تصمیــم
گیــری ایفــا می نمایــد چراکــه رابطــه بیــن ســاختارهای عینــی (امنیــت) و صورت هــای
ذهنــی (احســاس امنیــت) مبنــای تصمیــم گیــری افــراد می باشــد (بیــات و همــکاران:1391 ،
 .)70احســاس امنیــت یکــی از نیاز هــای ســطوح پایین تــر انســان ها اســت و در صورتــی کــه
ایــن نیــاز مهــم در جوامــع بــرآورده نشــود کنشــگران اجتماعــی بــه نیاز هــای ســطوح باالتــر
مثــل خــود شــکوفایی دســت نمي یابنــد (مزلــو .)65 :1372 ،عــدم امنیــت اجتماعــی زمانــی
مطــرح می شــود کــه جوامــع هویــت خــود را درخطــر ببیننــد .در یــک پیمایــش ملــی ،نتایــج
احســاس امنیــت اجتماعــی بــرای کل کشــور نشــان می دهــد کــه  %52افــراد دارای احســاس
امنیــت اجتماعــی زیــاد  %27،متوســط و  %21دارای احســاس ناامنــی اجتماعــی هســتند
رامســر با مرکزیــت شــهر رامســر انتهایی تریــن
(عظیمــی هاشــمی .)96: 1384 ،شهرســتان َ
نقطــه غربــی اســتان مازنــدران محســوب می شــود .در پژوهــش حاضــر محققییــن بــرآن
می باشــند بــا شناســایی ابعــاد احســاس امنیــت میــزان احســاس امنیــت روســتاییان دهســتان
سخت ســر واقــع در شهرســتان رامســر را بــا اســتفاده از تکنیک هــای آمــار فضایــی مــورد
بررســی قــرار دهنــد بــر ایــن اســاس هــدف مطالعــه حاضــر ارزیابــی و پهنــه بنــدی احســاس
امنیــت روســتاییان دهســتان سخت ســر می باشــد و بــا بهــره گیــری از روش توصیفــی-
تحلیلــی پویایــی جامعــه و شــکوفایی هــر چــه بیش تــر اســتعداد های شــهروندان آن را عــاوه
بــر تامیــن نیازهــای معیشــتی ،در گــرو احســاس امنیــت دانســته و بــا اســتفاده از نظریــات
مرکــب جامعــه شناســی و جغرافیایــی بــه بررســی  5شــاخص احســاس امنیــت بــا عناویــن
احســاس امنیــت مالــی ،احســاس امنیــت جانــی ،احســاس امنیــت محیطــی و احســاس امنیــت
آبــرو و حیثیــت در پــی پاســخ گویــی بــه ایــن ســوال اســت کــه شــاخص های مذکــور
در احســاس امنیــت ســاکنان محــدوده مــورد مطالعــه چــه جایگاهــی دارد؟ و بــا در نظــر
گرفتــن ایــن فرضیــه کــه احســاس امنیــت بــا موقــع مکانــی و جغرافیــای ســکونتگاه های
روســتایی ارتبــاط معنــاداری دارد ،در نهایــت جهــت بهبــود و ارتقــاء شــاخص های مذکــور
راهکارهایــی ارائــه نمــوده اســت.
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پیشینه تحقیق
درارتبــاط بــا احســاس امنیــت پژوهش هایــی انجــام شــده کــه در اینجــا مــواردی از آن
آورده می شــود:
194
تحقیقــات دایجــک و تورنوالیــت ( )1996نشــان می دهــد کــه تــرس از ناامنــی بیشــتر در
میــان ســاکنین طبقــات پاییــن جامعــه و گروه هــای بــا درآمــد پاییــن اســت و مــردم فقیــر،
بــا تحصیــات و ســطح درآمــد کمتــر احســاس ناامنــی کمتــر دارنــد .مطالعــه لینداســتروم
و همــکاران ( )1994در ســوئل نشــان می دهــد کــه تــرس از ناامنــی در میــان گروه هــای
ســنی و جنســی مختلــف متفــاوت اســت .افــراد پــا بــه ســن گذاشــته و زنــان بیشــتر ناامنــی در
مکان هــا عمومــی را گــزارش می کننــد (حاجلــو و عباســی.)61 :1390 ،
صادقیــان( )1388نیــز نقــش کارکــرد رســانه ها در امنیــت ملــی و عمومــی را بررســی
نمــوده و اظهــار مــی دارد کــه مهم تریــن عامــل تقویــت کننــده امنیــت اجتماعــی و ملــی
رســانه ها هســتند و بــرای تقویــت ایــن دو وجــه از امنیــت بایــد بــه تقویــت رســانه ها
پرداخــت.
نــوروزی و ســپهر (  )1388در مقالــه «بررســی احســاس امنیــت اجتماعــی زنــان 15 -29
شــهر تهــران و عوامــل اجتماعــی موثــر بــر آن» بــه ایــن نتیجــه دســت یافته انــد کــه متغیرهــای
احســاس امنیــت محــل ســکونت ،پایــگاه اقتصــادی و اجتماعــی و احســاس نظــم اجتماعــی،
تاثیــر مســتقیم و متغیــر پایبنــدی مذهبــی ،تاثیــر معکوســی بــر احســاس امنیــت اجتماعــی
زنــان دارد.
بیــات و همکاران()1389نیــز در پژوهشــی بــا عنــوان «فــرا تحلیــل مطالعــات مربــوط بــه
احســاس امنیــت اجتماعــی» بــه ایــن نکتــه پرداختنــد کــه از بیــن متغیر هــای موثــر بــر احســاس
امنیــت ،متغیرهایــی هــم چــون طراحــی محیطــی ،تجربــه غیــر مســتقیم از جــرم ،عملکــرد
رســانه و احســاس محرومیــت نســبی در تمــام تحقیقــات بــه کار رفتــه دارای رابطــه معنــی
داری بــا احســاس امنیــت اجتماعــی بــوده اســت.
حســین زاده ()1389بررســی عوامــل اجتماعــی و سیاســی بــر احســاس امنیــت را در
شــهروندان ایــام مــورد بررســی قــرار داد و در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســید کــه متغیــر
اعتمــاد اجتماعــی متغیــری اســت کــه بــا هــر ســه بعــد متغیــر وابســته همبســتگی دارد.
زیــاری( )1390در پژوهشــی بــا عنــوان «تحلیــل تطبیقــی احســاس امنیــت در فضاهــای
شــهری و روســتایی» شهرســتان کوهدشــت را مــورد بررســی قــرار داد و در نهایــت بــه ایــن
نتیجــه رســیده کــه از لحــاظ احســاس امنیــت عمومــی تفــاوت معنــی داری بیــن شــهر و
روســتا مشــاهده نمی شــود ولــی از لحــاظ تــرس از فضاهــای شــهری و روســتایی ،تفــاوت
بیــن آنهــا معنــی دار اســت.

مبانی نظری
در مطالعــات مربــوط بــه امنیــت اجتماعــی اغلــب بــا دو رهیافــت عمــده مواجــه هســتیم.
یکــی رهیافــت دولــت محــور و قــدرت محــور اســت و دیگــری رهیافــت جامعــه محــور و
هویــت محــور .رویکــرد اول امنیــت را وضعیتــی می دانــد کــه توســط قــدرت بــرای صیانــت
مــردم در قبــال تهدیــدات بیرونــی تاســیس می گــردد و رهیافــت دوم بــه ارزش هــای ذهنــی
و گروهــی بهــا داده و معتقــد اســت کــه تهدیــدات بیشــتر علیــه ارزش هــا و هویت هــای
گروهــی مطــرح می باشــد (بیــات و همــکاران .)75 :1391 ،ورتزبــرگ ( )1998امنیــت
را دارای ســه بعــد عینــی ،ذهنــی و ســطح قابــل تحملــی از ناامنــی می دانــد .در واقــع
ســاختارهای اجتماعــی مختلــف امنیت هــای مختلفــی را ایجــاد می کننــد و اســتقرار امنیــت
به عنــوان ســاختاری دارای عدالــت و رفــاه شــناخته می شــود (محســنی .)144 :1381 ،در
صورتــی کــه امنیــت اجتماعــی بیــش از حــد معقــول صبغــه سیاســی بــه خــود گیــرد ،میــزان
اعتمــاد اجتماعــی تضعیــف شــده و تنهــا علقه هــای امنیتــی برجســته می شــوند و در نهایــت
احســاس امنیــت مالــی ،جانــی ،فکــری و جمعــی بــه قهقــرا خواهــد رفــت (بــا اســتفاده از
چلبــی.)77 :1375 ،ایــن در حالــی اســت کــه اگــر صبغــه سیاســی امنیــت اجتماعــی تضعیــف
گــردد نیــز احســاس امنیــت موجــود کاذب بــوده و بــه آســانی بــه نوعــی از اعتمــاد بــه نفــس
جمعــی توخالــی بــدل خواهــد شــد .بنابرایــن صبغــه سیاســی در مقولــه امنیــت اجتماعــی
نقــش تعدیــل کننــده و برقــرار کننــده تعــادل را بــر عهــده دارد .ایــن دولت هــا هســتند کــه
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قدرتــی و همــکاران( )1391در پژوهشــی تحــت عنــوان «احســاس امنیــت اجتماعــی و
تعییــن کننده هــای اجتماعــی و اقتصــادی آن در شــهر ســبزوار» تببیــن می کنــد کــه مــردان،
متولدیــن روســتا ،افــراد بــا تحصیــات پایین تــر و افــرادی کــه احســاس عدالــت اجتماعــی
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بیشــتری دارنــد از احســاس امنیــت باالتــری برخوردارنــد.
محمــدی و همــکاران ( )1391بررســی رابطــه احســاس امنیــت اجتماعــی بــا کیفیــت
زندگــی زنــان کرمانشــاه را مــورد بررســی قــرار دادنــد و اثبــات نمودنــد کــه ارتبــاط معنــی
داری بیــن احســاس امنیــت اجتماعــی و کیفیــت زندگــی زنــان کرمانشــاه وجــود دارد.بدیــن
معنــی کــه کیفیــت زندگــی باالتــر در بیــن زنــان برابــر اســت بــا احســاس امنیــت اجتماعــی
باالتــر.
مــروری بــر پیشــینه مطالعــات انجــام شــده نشــان می دهــد کــه اغلــب ایــن مطالعــات فاقــد
ابعــاد جغرافیایــی بــوده و مولفــه فضــا ـ مــکان را در قالــب یــک رویکــرد سیســتمی و ترکیبــی
مدنظــر ندارنــد .همچنیــن نــگاه بــه مقولــه امنیــت اجتماعــی اغلــب در محیط هــای جامعــه
شناســانه و روان شناســانه صــورت گرفتــه اســت .بنابرایــن لــزوم پرداختــن بــه ایــن مبحــث بــا
اســتفاده از نگــرش جغرافیایــی آشــکار می گــردد.
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بــه عنــوان تاکیــد کننــده و از بیــن برنــده تاکیــد بــر صبغه هــای سیاســی جوامــع وارد صحنــه
می شــوند .رویکردهــای دولــت محــور بــه امنیــت اجتماعــی ریشــه در رهیافت هــاز دارنــد
و بــر تاثیــر حکومــت بــر کارآمــدی و ایجــاد امنیــت اجتماعــی اشــاره دارنــد (قدرتــی و
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دیگــران .)8 :1388 ،نکتــه ای کــه بایــد در نظــر داشــت آن اســت کــه میــان احســاس امنیــت
و خــود امنیــت تفــاوت اســت (بــوزان .)34 :1378 ،ســاختارهای امنیــت اجتماعــی از شــکل
گیــری تــا تغییــر و انحطــاط و جایگزینــی همگــی نیــاز بــه جامعــه مدنی دارنــد .جامعــه ای که
محصولــی از قوانیــن ،ســاختار ها و سیستم هاســت و در عرصــه فضــا ـ مــکان امــکان بــروز و
ظهــور یافتــه اســت .بنابرایــن مقولــه احســاس امنیــت اجتماعــی بــا واســطه هایی بــه جغرافیــا
مرتبــط اســت و جغرافیــا آن را به عنــوان زیرمجموعــه ای از شــاخص های توســعه ای خــود
پوشــش می دهــد.
در رویکردهــای سیاســی نســبت بــه امنیــت اجتماعــی ،ویژگی هــای ایــن مولفــه را
می تــوان بــه صــورت زیــر مطــرح نمــود:
امنیت اجتماعی
◘
◘
◘
◘

◘متوجه عملکرد و رفتار اعضای گروه در تامین امنیت یا امنیت زدایی است.
◘به موانع ،کمبودها و ضعف هایی که تعلقات و پیوندها را کمرنگ نموده توجه دارد.
◘ارزش های گروه را مالک تفکیک آشنا از غریبه می داند.
◘بر امکانات و تجهیزات آموزشی متکی است.

◘ ◘احساس های گروه را بیش از احساس های فردی تقویت می کند.
◘ ◘واحد تحلیل آن ،گروه است.

مسعودیان169 :1391 ،
بــا توجــه بــه تجربیــات موجــود و مطالعــات انجــام شــده و در نظــر گرفتــن شــرایط بومــی
کشــور ،نظریه هایــی به عنــوان نتایــج راهبــردی جهــت مــدل تحلیــل یــا چارچــوب نظــری
مطــرح می گردد.تفکــر سیســتمی و نــگاه یکپارچــه بــه همــه عوامــل توســعه امنیــت بــه
عنــوان یــک نظــام واحــد کالن فرابخشــی  ،مهم تریــن عامــل ایجــاد موفقیــت در کاهــش
احســاس نــا امنــی و در نتیجــه افزایــش احســاس امنیــت در میــان شــهروندان اســت
تالکــوت پارســونز :پارســونز جامعــه را متشــکل از اجزایــی می دانســت کــه اصالحــا
پایــگاه نقش هــا می شــود .بنابرایــن وقتــی خــرده سیســتم ها بــه ایفــای نقــش خویــش
پرداختــه و آســیبی متوجــه آنــان نباشــد یــا همچنیــن امــکان کســب فرصت هــا بــرای انســجام

آنتونــی گیدنــز :از نظــر گیدنــز ،امنیــت را می تــوان موقعیتــی دانســت کــه در آن
بــا خطر هــای خاصــی مقابلــه می شــود ،ویــا ایــن خطرهــا بــه حداقــل رســانده می شــود.
تجربــه امنیــت بــه تعــادل اعتمــاد و مخاطــره بســتگی دارد .امنیــت چــه بــه معنــای بالفعــل و
چــه بــه معنــای تجربــی آن ممکــن اســت بــه مجموعه هایــی از آدم هــا تــا امنیــت جهانــی
یــا بــه افــراد ارتبــاط داشــته باشــد(گیدنز.)44: 1377 ،بــه ایــن ترتیــب گیدنــز مصونیــت در
برابــر خطرهــا را امنیــت تعریــف کــرده اســت .در نظــر گیدنــز خطــر و امنیــت دو روی یــک
ســکه را تشــکیل می دهنــد بــه گونــه ای کــه وقتــی امنیــت وجــود دارد خطــر رخــت بــر
می بنــدد وبالعکــس زمانــی کــه بــا خطــر دســت و پنجــه نــرم می کنیــم ،امنیــت مغشــوش
و پنهــان اســت .ســپس او بــه طــرح امنیــت وجــودی بــه عنــوان یکــی از صورت هــای مهــم
امنیــت پرداختــه اســت و از ضــرورت امنیــت وجــودی بــرای مقاومــت در مقابــل هجــوم
گســترده و بــی ســابقه مخاطــرات نهادهــای مدرنیــت ســخن می گویــد  .بــه عبــارت دیگــر
ایــن اصطــاح بــه اطمینانــی بــر می گــردد کــه بیش تــر آدم هــا بــه تــداوم تشــخیص هویــت
خــود و دوام محیط هــای اجتماعــی و مــادی کنــش در اطــراف خــود دارند(همــان.)104 :

بــوزان :امنیــت اجتماعــی تنهــا یکــی از بخش هــای رویکــرد پنــج گانــه بــوزان بــه
فرضیــه امنیــت اســت .دیگــر بخش هــای ایــن رویکــرد عبارتنــد از :امنیــت نظامــی ،اقتصادی،
سیاســی و محیطی.بــه طــور کلــی لمنیــت نظامــی بــه آثــار متقابــل توانایی هــای تهاجمــی
و دفاعــی مســلحانه دولت هــا و نیــز برداشــت آن هــا از مقاصــد یکدیگــر مربــوط اســت.
امنیــت سیاســی ناظــر بــر ثبــات ســازمانی دولت هــا ،نظام هــای حکومتــی و ایدئولوژیــی
اســت کــه بــه آن هــا مشــروعیت می بخشــد.امنیت اقتصــادی یعنــی دسترســی بــه منابــع
مالــی و بازارهــای الزم بــرای حفــظ ســطوح قابــل قبولــی از رفــاه و قــدرت دولــت .امنیــت
اجتماعــی بــه قابلیــت حفــظ الگو هــای ســنتی زبــان ،فرهنــگ ،مذهــب و هویــت ملــی بــا
شــرایط قابــل قبــول از تحــول مربــوط اســت .امنیــت زیســت محیطــی ناظــر اســت بــر حفــظ
محیــط جهانــی بــه عنــوان سیســتم پشــتیبانی ضــروری کــه تمــام حیــات بشــری بــدان متکــی
اســت .ایــن پنــج بخــش جــدای از یکدیگــر عمــل نمی کننــد .هــر یــک از آن هــا دارای
کانــون مهمــی در درون مســئله امنیــت و روشــی بــرای تنظیــم اولویت هــا بــوده و از طریــق
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خــرده سیســتم ها فراهــم باشــد ،امنیــت اجتماعــی برقــرار شــده اســت .پارســونز بــرای امنیــت
اجتماعــی چهــار بعــد قائــل اســت کــه هــر کــدام مربــوط بــه یــک خــرده سيســتم جامعــه
هســتند و از براینــد برخــورداری از ایــن چهــار بعــد امنیــت اجتماعــی می تــوان بــه تحقــق
امنیــت در ســطح جامعــه امیــد داشــت ایــن چهــار بعــد امنیــت عبارتنــد از  :امنیــت مالــی و 197
اقتصادی،امنیــت سیاســی ،امنیــت حقوقــی و قضایــی ،امنیــت فرهنگــی کــه بــه ترتیــب در
نظــام فکــری پارســونز ضــروری بــوده و هــر یــک از جایــگاه خاصــی برخوردارنــد.
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ارتباطــات قــوی بــه یکدیگــر متصــل هســتند(بوزان  .)34: 1378 ،بــه عقیــده بــوزان جوامــع
در بــاره مقولــه هویــت بســیار اساســی برخــورد می کننــد .او اســتدالل می کنــد کــه مقولــه
کلیــدی جامعــه هویــت اســت .یعنــی آن دســته از عقایــد و اعمالــی کــه افــراد را بــه عنــوان
198
اعضــای جامعــه خــاص معرفــی و بــاز می شناســاند .جامعــه درگیــر هویــت و درگیــر خــود
بــاوری گروهــا و افــرادی اســت کــه خــود را اعضــای جامعــه می داننــد .بــه عبــارت دیگــر
جوامــع متشــکل از یــک احســاس هویــت اجتماعــی هســتند .همــان چیــزی کــه بــه افــراد و
گروهــا امــکان می دهــد خــود را بــه عنــوان یــک جــزء از جامعــه تلقــی نماینــد .بــا ایــن
توصیــف ،بــوزان خــود را بــا تاکیــد براصــول نظــام ارگانیکــی بیــان نمــوده و در ادامــه
عناصــر ارگانیکــی امنیــت اجتماعــی را هویــت نامیــده و امنیــت اجتماعــی را متــرداف امنیــت
هویــت تلقــی می کند(همــان.)41 :
امیــل دورکیــم :دورکیــم بــه کارگیــری اجبــار و خشــونت را نوعــی ناامنــی فــرض
کــرده و اعتقــاد دارد کــه وجــود رابطــه ناعادالنــه نافــی امنیــت اجتماعــی اســت و اگــر
امنیــت را بــرای شــهروندان ایجــاد کنــد مــدت زمانــی طــول نخواهــد کشــید کــه ناامنــی
همــه اجتمــاع را فــرا می گیــرد .او معتقــد اســت بــا عقالنــی شــدن وجــدان جمعــی در برابــر
توســعه محدودیــت و مانــع کمتــری ایجــاد می شــود (دورکیــم .)271 :1381 ،بــه نظــر او
در جامعــه مبتنــی بــر همبســتگی ،امنیــت فــردی و امنیــت اجتماعــی یکــی اســت و ایــن
دو تابعــی مشــترک هســتند (آرون ریمــون .)349 :1370 ،بــه نظــر می رســد امنیــت بــر اســاس
نظریــه دورکیــم در دو الیــه عمقــی و ســطحی قابــل تقســیم باشــد .امنیــت عمقــی مبتنــی بــر
حساســیت مشــترک اســت و تخطــی از آن ،حیــات جمعــی را بــه مخاطــره می افکنــد .چــون
جامعــه در صــدد حفــظ امنیــت جمعــی اســت بــه شــدت بــا هرگونــه ناامنــی و تهدیــدات
مجرمانــه مقابلــه می کنــد و ســامت می مانــد .در واقــع احساســات جمعــی در اجتمــاع
عمیــق پایدارتــر اســت و امنیتــی کــه بــه همــراه دارد منتــج از تمایــز اجتماعــی افــراد درنظــر
گرفتــه می شــود (امانــت.)152 :1390 ،بــر اســاس بینــش دورکیــم امنیــت عمومــی معلــول یــا
مظهــر امنیت هــای فــردی نیســت .زیــرا همبســتگی اجتماعــی معلــول همبســتگی های فــردی
قلمــداد نمی شــود .همبســتگی اجتماعــی مبتنــی بــر احســاس های افــراد منفــرد نیســت.
بدیــن لحــاظ امنیــت عمومــی همــان همبســتگی جمعــی مبتنــی بــر وجدان هــا و احساســات
مشــترک اســت .بــه نظــر می رســد او معتقــد باشــد امنیــت عمومــی چــون مبتنــی بــر وجــدان
جمعــی اســت ،در همــه محدوده هــاي اجتماعــی ـ مثــل یــه اجتمــاع روســتایی ـ یکســان
اســت .بهرحــال منشــاء امنیــت ،گــروه اســت و نــه فــرد و هرچــه میــزان قــدرت و شــدت
وجــدان جمعــی افزایــش یابــد ،ســطح امنیــت عمومــی توســعه می یابــد (دورکیــم:1381 ،
 72تــا .)76

روش پژوهش
روش تحقیــق توصیفــی ـ تحلیلــی اســت کــه بــا انجــام مطالعــه مــوردی ،کشــف و توضیــح
روابــط و آزمــون فرضیه هــا را مدنظــر قــرار داده .پژوهــش از نــوع کاربــردی عملــی اســت و
نتایــج آن مســتقیما بــرای رفــع مســئله در سیســتم کلــی بــه کار گرفتــه می شــود .بخش هایــی
از پژوهــش نیــز شــامل مطالعــات توصیفــی ـ توســعه ای می باشــد .الگــوی اجرایــی و فرآینــد
ســازماندهی انجــام پژوهــش بــه صــورت فرآینــد گام بــه گام «کــن »1بــوده  5مرحلــه از 7
مرحلــه آن را اجرایــی نمــوده اســت.
1 .1پیدایش ایده و تصور اولیه ابداع و تغییر ،همراه با خالقیت ذهنی
2 .2بررسی و نقد گزاره های نظری و ادبیات موضوع
3 .3شناخت متغیرها و عناصر برون ساختی یا درون ساختی با موضوع
1. - Kane
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در واقــع می تــوان امنیــت اجتماعــی را از نظــر دورکیــم این گونــه تعریــف کــرد:
وضعیتــی کــه در آن گروهــی همبســته مبتنــی بــر ارزش هــا ،باورهــا و اعتقــادات جمعــی
مشــترک بــر اســاس تنظیمــات هنجارمنــد جهــت ورود افــراد بــه نظــام شــبکه روابــط نقش هــا
بــرای ارضــاء تمایــات و ایجــاد خشــنودی آمادگــی یافتــه و عمــل اجتماعــی آنــان بــه ســوی 199
انســجام ،تعــادل و تشــدید پیوندهــای اجتماعــی و تثبیــت بیشــتر ارزش هــا و هنجارهــا جهــت
گیــری شــده اســت امنیــت اجتماعــی می باشــد (امانــت.)164 :1390 ،دورکیــم مبانــی امنیــت
اجتماعــی را در جامعــه شناســی می جویــد .امــا مبانــی آن را در توســعه جوامــع کوچکتــری
موثــر می دانــد کــه ســاکنان آن قریــب بــه اتفــاق جــزء طبقــات محــروم در شــاخص های
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،امنیتــی و  ...محســوب می شــوند .پژوهــش حاضــر بــا تاکیــد
بــر ســنجش شــاخص های احســاس امنیــت اجتماعــی در میــان ســاکنان دهســتان سخت ســر
رامســر در مقیــاس کوچــک و محلــی ،رویکردهــای دولــت محــور و قــدرت محــور را در
قالبــی از فضــا ـ مــکان تحــت پوشــش دارد .و می توانــد آن بخــش از نظریــه دورکیــم را کــه
بــه شــاخص های امنیــت پرداختــه مــورد اســتفاده قــرار دهــد و در بخش هــای جغرافیایــی
از رویکرد هــای مبتنــی بــر آســیب پذیــری بهــره منــد گردد.رویکردهــای آســیب پذیــری
عبارتنــد از فیزیکــی ،روانشــناختی و اقتصــادی کــه در فراتحلیــل مطالعــات احســاس امنیــت
اجتماعــی بیشــترین پایــه نظــری پژوهش هــا را بــه خــود اختصــاص داده انــد .ایــن رویکردهــا
بــه دنبــال افزایــش احســاس امنیــت اجتماعــی بــرای کاهــش آســیب پذیــری هســتند .آن هــم
نوعــی از امنیــت اجتماعــی کــه عــاوه بــر دولت هــا ،توده هــای مــردم نیــز در آن مشــارکت
داشــته باشــند .ایــن رویکردهــا در نهایــت بــه افزایــش رضایــت شــهروندان و کاهــش انــواع
آســیب ها می رســد.
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4 .4طراحی و مدل سازی
5 .5آزمون مدل در محیط (سنجش امکان تحقق مدل)
روش گــردآوری اطالعــات بــا اســتفاده از شــیوه مطالعــات اســنادی ـ کتابخانــه ای در
200
منابــع بــاز و همچنیــن روش هــای پیمایشــی ـ میدانــی می باشــد کــه تهیــه پرســش نامــه یکــی
از مــوارد آن اســت .پرسشــنامه ای کــه جهــت ســنجش احســاس امنیــت اجتماعــی تهیــه شــده
شــامل  4شــاخص و  19گویــه می باشــد کــه در جــدول شــماره  1موجــود اســت .ایــن
پرســش نامه هــا بــا عنایــت بــه پرسشــنامه ســنجش احســاس امنیــت اجتماعــی دورکیــم و
بــا مشــورت اســاتید جغرافیــا و جامعــه شناســی تدویــن گردیــده و بــرای تعییــن روایــی،
میــان نمونــه  20نفــری دانشــجویان رشــته جغرافیــا در گرایش هــای گوناگــون مــورد پیــش
آزمــون واقــع شــده اســت .پایایــی پرسشــنامه ها نیــز بــا انجــام آزمــون آلفــای کرونبــاخ تاییــد
شــده اســت.
جدول شماره  ،1شاخص ها و گویه های سنجش احساس امنیت اجتماعی
بيرون رفتن زنان و دختران ازمنزل به تنهايي

امنیت آبرو و حیثیت

برقراري ارتباط ودوستي با افراد غريبه
اشتغال همسر و دختران بيرون از منزل
تردد همسر به تنهايي در شب
احتمال بيكارشدن ازكار و شغل
سپردن سرمايه به فرد ديگري جهت سرمایه گذاری

امنیت مالی

پذيرفتن چك در معامالت
به همراه داشتن كيف ،تلفن همراه يا ساير لوازم قيمتي
حمل پول نقد به مقدار زياد
به تنهايي در منزل ماندن

امنیت جانی

قدم زدن در مسيرهاي خلوت
مشاهده نزاع و درگیری خیابانی در روستا
تردد با ماشينهاي مسافركش به تنهايي

باز بودن مغازه ها تا دیر وقت
ترك و رها كردن اتومبيل در خيابان بدون قفل و دزدگير

رانندگي درحاشیه روستا
خالي گذاشتن منزل به مدت چندروز
فرستادن کودکان به مدرسه در مسیرهای طوالنی

بــر اســاس آمــار ســال  1390اســتان مازنــدران دارای  19شهرســتان اســت کــه شهرســتان
رامســر با مرکزیــت شــهر رامســر انتهایی تریــن نقطــه غربــی ایــن اســتان محســوب می شــود.
شهرســتان رامســر بطــور کلــی  68323نفــر جمعیــت و  21906خانــوار را در خــود گنجانــده
اســت کــه از ایــن تعــداد 51256 ،نفــر ســاکن در نقــاط شــهری و  17968نفــر در نقــاط
روســتایی ســاکن هســتند (مرکــز آمــار ایــران .)1390 ،دهســتان ســخت ســر یکــی از چهــار
دهســتان بخــش مرکــزی شهرســتان رامســر بــوده کــه بنابــر آمــار مســتند سرشــماری ســال
 1385تعــداد  6305نفــر و  1795خانــوار را در خــود جــا داده اســت (مرکــز آمــار ایــران،
.)1385

نقشه شماره  ،1موقعیت دهستان سخت سر
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امنیت محیطی

شیوع مواد مخدر در بین جوانان روستا
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شهرســتان رامســر دارای  4دهســتان اســت کــه دهســتان ســخت ســر در شــمالی ترین
نقطــه آن به عنــوان جامعــه آمــاری تحقیــق می باشــد .ایــن دهســتان بــا داشــتن  56روســتا
از قاعــده تمــام شــماری خــارج بــوده و محققــان بــرای ســنجش گویه هــای ذکــر شــده
202
اقــدام بــه نمونــه گیــری کرده انــد .معیــار نمونــه گیــری در ایــن پژوهــش توزیــع و پراکنــش
جغرافیایــی روســتاهای مــورد مطالعــه اســت .بنابرایــن  20روســتا بــا جمعیــت  2972نفــر بــه
شــکلی انتخــاب شــده اند کــه سراســر شــمال و جنــوب و شــرق و غــرب دهســتان را پوشــش
داده انــد .در ادامــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران 1تعــداد  291نفــر جهــت انجــام مرحلــه
میدانــی انتخــاب شــده اند کــه  9نفــر جهــت ضریــب اطمینــان پرسشــنامه اضافــه شــده و در
نهایــت  300نفــر بــه صــورت نمونــه گیــری خوشــه ای بــه گویه هــای مــورد ســنجش پاســخ
داده انــد.
جدول شماره  ،2ویژگی های جامعه آماری
شهرستان

بخش

رامسر

مرکزی

دهستان

جمعیت (نفر)

تعداد روستا

جنت رودبار

627

27

سخت سر

6305

56

اشکور

1600

11

چهل شهید

9584

43

در نهایــت یافته هــای بــه دســت آمــده از فرآینــد تحلیــل سلســله مراتبــی ( )AHPبه عنوان
یکــی از معروف تریــن روشــهاي "فنــون تصمیــم گيــري چنــد شــاخصه"()MADM2
اســتفاده شــده و پــس از وزن دهــی مطلــوب بــه تــک تــک شــاخص های امنیــت اجتماعــی،
نقشــه های میــان یابــی و خوشــه بنــدی در نــرم افــزار  Arc GISتهیــه و تحلیــل شــده اســت.
یافته های پژوهش
اطالعــات بــه دســت آمــده نشــان می دهــد کــه  55درصــد نمونــه آمــاری مــرد و 45
درصــد آن را زنــان تشــکیل می دهنــد 35 .درصــد افــراد شــاغل و  65درصــد افــراد بیــکار
(بیــکاری پنهــان و بیــکاری آشــکار) هســتند کــه از نظــر وضعیــت تاهــل 75.35درصــد
متاهــل و 24.65درصــد افــراد مجــرد می باشــند .در میــان ایــن افــراد  91درصــد ســاکنان
1. Cochran:
2. Multi Attribute Decision Making

بومــی روســتاها بوده انــد و  9درصــد باقیمانــده مهاجــران محســوب می شــوند .میانگیــن
ســنی نمونــه نیــز برابــر بــا  35ســال اســت .توزیــع پراکندگــی متغیــر وابســته پژوهــش توزیعــی
نرمــال بــوده کــه ویژگــی آن در جــدول شــماره  4آمــده اســت.
جدول شماره  ،4توزیع پراکندگی متغیر احساس امنیت اجتماعی

احساس امنیت
اجتماعی

300

15.17

3.32

-0.05

0.14

12

20

جدول شماره  ،5توزیع فراوانی پاسخگویی به هر یک از گویه های ابعاد امنیت اجتماعی
عنوان

خیلی
می ترسم

می ترسم

متوسط

اص ً
ال
نمی ترسم
نمی ترسم

جمع کل

تردد همسرم به تنهايي درشب
(امنیت آبرو)

12

16

125

83

64

300

حمل پول نقدبه مقدار زياد
(امنیت مالی)

13

16

116

64

91

300

سپردن سرمايه به فرد ديگري
جهت سرمايه گذاري (امنیت
مالی)

12

18

95

78

97

300

خالي گذاشتن منزل به مدت چند
روز (امنیت محیطی)

56

46

60

44

94

300

باز بودن مغازه ها تا دیر وقت
(امنیت محیطی)

85

52

44

48

29

300

تردد با ماشين هاي مسافركش به
تنهايي (امنیت جانی)

23

14

55

110

98

300

فرستادن كودكان به مدرسه در
مسير طوالني (امنیت محیطی)

74

55

45

76

50

300

پذيرفتن چك در معامالت
(امنیت مالی)

45

35

77

48

95

300

برقراري ارتباط و دوستي با افراد
غريبه (امنیت آبرو)

18

24

73

87

98

300

ترك اتومبيل در خيابان بدون
قفل و دزدگير (امنیت محیطی)

83

60

46

75

36

300
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متغیر

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

ضریب
چولگی

ضریب
کشیدگی

حداقل

حداکثر

203
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قدم زدن در مسيرهاي خلوت
(امنیت جانی)

10

12

82

108

88

300

مشاهده نزاع و درگیری خیابانی
در روستا (امنیت جانی)

14

20

112

110

44

300

به همراه داشتن لوازم قيمتي
(امنیت مالی)

25

24

89

89

73

300

به تنهايي در منزل ماندن (امنیت
جانی)

24

30

85

96

65

300

اشتغال همسر و دخترانم بيرون از
منزل (امنیت آبرو)

16

12

78

115

79

300

زندگي در حاشیه های روستا
(امنیت محیطی)

46

44

86

67

57

300

بيرون رفتن زنان و دختران از
منزل به تنهايي (امنیت آبرو)

14

15

98

95

78

300

شیوع مواد مخدر در بین جوانان
روستا (امنیت محیطی)

56

64

82

74

24

300

احتمال بيكارشدن از كار و شغل
(امنیت مالی)

26

34

79

79

82

300

جدول شماره ی  ،6توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به گویه های شاخص امنیت مالی
میانگین

احساس امنیت اجتماعی
گویه های امنیت مالی

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

14.66

17.25

93.5

95

71

بیــش از  90درصــد پاســخ دهنــدگان از نظــر احســاس امنیــت مالــی در حــد زیــاد و
متوســط قــرار دارنــد .بنابرایــن احســاس امنیــت اجتماعــی در شــاخص امنیــت مالــی در
محــدوده مــورد مطالعــه وضعیــت مطلوبــی را نشــان می دهــد.
جدول شماره  ،7توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به گویه های شاخص امنیت جانی
میانگین

احساس امنیت اجتماعی
گویه های امنیت جانی

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

17.75

19

83.5

106

73.75

جدول شماره 8
میانگین

احساس امنیت اجتماعی

میانگین

66.66

53.5

60.5

64

48.33

بیــش از  80درصــد پاســخ دهنــدگان از نظــر احســاس امنیــت جانــی در حــد زیــاد و
متوســط قــرار دارنــد بنابرایــن احســاس امنیــت اجتماعــی در شــاخص امنیــت مالــی در
محــدوده مــورد مطالعــه وضعیــت مطلوبــی را نشــان می دهــد.
جدول شماره  ،9توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به گویه های شاخص امنیت حیثیت و آبرو
میانگین

احساس امنیت اجتماعی
گویه های امنیت جانی

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

24.2

25.4

90.4

71.6

88.4

بیــش از  90درصــد پاســخ دهنــدگان از نظــر احســاس امنیــت آبــرو در حــد متوســط قــرار
دارنــد بنابرایــن احســاس امنیــت اجتماعــی در شــاخص امنیــت آبــرو در محــدوده مــورد
مطالعــه وضعیــت معمولــی را نشــان می دهــد.
درون یابــی احســاس امنیــت اجتماعــی در دهســتان ســخت ســر بــا اســتفاده

از تکنیک()interpolationدر GIS
در ادامــه جهــت تحلیل هــای نــرم افــزاری از درون یابــی اســتفاده شــده اســت .بــا ایــن
تکنیــک می تــوان میــزان عــوارض و داده هــای مکانــی زمیــن کــه دارای مقادیــر پیوســته
می باشــند و در اکثــر مــوارد بیشــترین شــباهت را بــه نزدیکتریــن نقــاط دارنــد درون یابــی
کــرد و از طریــق نقــاط معلــوم  ،مقادیــر نقــاط مجهــول را بــرآورد نمــود .در واقــع بــه دلیــل
اینکــه بــه دلیــل محدودیت هــای محیطــی در جهــان واقعــی امــکان برداشــت اطالعــات
از هــر نقطــه ای وجــود نــدارد ،از درون یابــی اســتفاده می شــود .الزم اســت در ادامــه 20
روســتای مــورد مطالعــه را بــرای ســنجش شــاخص های احســاس امنیــت اجتماعــی تجزیــه
و تحلیــل کــرده و مــورد درون یابــی قــرار دهیــم .بــرای ایــن کار پــس از تعییــن وزن هــر
یــک از متغیرهــای احســاس امنیــت اجتماعــی (محیطــی ،مالــی ،جانــی ،ناموســی) بــا اســتفاده
از مــدل تصمیم گیــری چنــد منظــوره  AHPو ضــرب وزن هــا در هــر یــک از متغیر هــای
احســاس امنیــت اجتماعــی عملیــات درون یابــی در محــدوده دهســتان ســخت ســر انجــام
شــده اســت.
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گویه های امنیت جانی

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد
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باالتریــن وزن احســاس امنیــت اجتماعــی در ایــن محــدوده مربــوط بــه روســتاهای شــمال
و شــمال شــرقي می باشــد کــه دلیــل عمــده ایــن امــر وجــود دو شــهر کتالــم و ســادات شــهر
و شــهر رامســر در همجــواری ایــن روســتاها و بــه تبــع آن نیــز وجــود ایســتگاه های پلیــس
206
و جمعیــت بــاال در روســتاهای مذکــور می باشــد .حــال پیداســت کــه هــر چــه از ســمت
شــمال دهســتان بــه ســمت جنــوب و همچنیــن از غــرب بــه ســمت شــرق دهســتان حرکــت
کنیــم میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی در  4شــاخص مــورد بررســی کاســته شــده اســت؛
بــه گونــه ای کــه کم تریــن میــزان امنیــت اجتماعــی در جنوبی تریــن روســتاهای ســطح
دهســتان مشــاهده می شــود.
خوشــه بنــدی احســاس امنیــت اجتماعــی بــا اســتفاده از تکنیــک آمــاری

 cluster and outlier analysisدر GIS
روش  Clusterدر خوشــه بنــدی عارضه هــای جغرافیایــی مــورد اســتفاده قــرار
می گیــرد و در ایــن پژوهــش روســتاهای دهســتان ســخت ســر را بــر اســاس وزن احســاس
امنیــت اجتماعــی خوشــه بنــدی نمــوده اســت .همان طــور کــه در نقشــه شــماره  ...مالحظــه
می شــود ،در ایــن روش ابتــدا بــه هــر یــک از  20روســتای مــورد مطالعــه وزن اختصــاص
داده و در ادامــه روســتاهای دارای وزن بــاال را بعنــوان ( ) HOT SPOTهــا معرفــی
می نمایــد .ایــن روســتاها کــه در نقطــه بــا نمــاد  HHمشــخص شــده اند از احســاس امنیــت
اجتماعــی بیشــتر برخوردارنــد و در مقابــل روســتاهایی کــه بــا نمــاد  LLمشــاهده می شــوند
( )cold spotهــا هســتند کــه وزن کمتــری از شــاخص های احســاس امنیــت اجتماعــی را
نشــان می دهنــد.
خوشه بندی  Clusterروستاهای دهستان سخت سر
همــان طــور کــه در نقشــه مشــخص اســت ،روســتاهای "شــاد منصــور محلــه" " ،ســفید
تمشــک" و "لباســرک "بــه صــورت  HHمشــخص شــده اند کــه نقــاط داغ ()hot spot
هســتند و میــزان امنیــت اجتماعــی بــاال را نشــان می دهنــد .در حالــی کــه روســتای جنوبــي
کــه بــه صــورت  LLمشــخص شــده وبــا رنــگ آبــی رنــگ ،بــه عنــوان نقطــه ســرد (cold
 )stopمی باشــد و حاکــی از میــزان امنیــت اجتماعــی پاییــن در ایــن روســتا اســت.
نتیجه گیری
مطالعــات نشــان می دهــد کــه امنیــت اجتماعــی از پیامد هــای بســیار مهــم نظــم و
انســجام اجتماعــی و پیــش شــرط بنیادیــن توســعه و پیشــرفت جامعــه اســت .بــه نحــوی کــه
اگــر شــهروندان یــک جامعــه احســاس امنیــت اجتماعــی نداشــته باشــند ،بــر آورده نشــدن
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ایــن نیــاز بــه عنــوان یکــی از نیاز هــای پایــه ،موجــب می شــود افــراد جامعــه از شــکوفایی
اســتعداد های خــود بــاز ماننــد و پیامــد ایــن وضعیــت بــرای ســطح جمعــی ،چیــزی جــز
رکــود اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی نخواهــد بــود .در ایــن راســتا پژوهــش حاضــر بــا
در نظــر داشــتن پایه هــای نظــری جغرافیایــی ـ جامعــه شناســی در جهــت ســنجش امنیــت 207
اجتماعــی در دهســتان ســخت ســر شهرســتان رامســر برآمــد تــا بتوانــد آســیب پذیــری
ســکونتگاه های روســتایی محــدوده مــورد مطالعــه را کاهــش دهــد و در پنــاه ارتقــاء ســطح
امنیــت اجتماعــی در ابعــاد (محیطــی ،مالــی ،جانــی و حیثیتــی) ایــن نــوع از امنیــت را در
نگرش هــای دولــت محــوری و هویــت محــوری بــه ســطح مطلوب تــری در محــدوده
مــورد مطالعــه برســاند .صبغــه سیاســی تامیــن امنیــت در جهــان نشــان می دهــد کــه نظریــات
جامعــه شناســی بــه تنهایــی قــادر بــه بهبــود آن در جوامــع نبــوده و بویــژه در ابعــاد محلــی،
اســتفاده از رویکردهــای ترکیبی نگــر جغرافیــا مناســب تر اســت.
در نهایــت ســوال پژوهــش در رابطــه بــا جایــگاه شــاخص های امنیــت اجتماعــی در
محــدوده مــورد مطالعــه بــا اســتفاده از روش هــای مطالعاتــی و تحلیلــی پاســخ داده شــده و
ارتبــاط میــان امنیــت اجتماعــی و ویژگی هــای جغرافیایــی از جملــه فاصلــه ،جهــت ،موقــع
مکانــی ،جمعیــت و ...آشــکار گردیــده اســت .همانطــور کــه مالحظــه شــد احســاس امنیــت
اجتماعــی در دهســتان ســخت ســر شهرســتان رامســر در حالــت کلــی وضعیــت مطلوبــی را
نشــان می دهــد ،امــا نتایــج پژوهــش در چهــار شــاخص مــورد ســنجش ،متفــاوت اســت.
شــاخص امنیــت مالــی حاکــی از وضعیتــی مطلــوب اســت .در واقــع می تــوان دلیــل
اصلــی ایــن امــر را کمبــود جمعیــت و فاصلــه بــا نقــاط پرتراکــم مثــل شــهرها دانســت کــه
برآینــد موقــع جغرافیایــی روســتاهای مــورد نظــر می باشــد .احســاس امنیــت جانــی و مالــی
نیــز وضعیــت مطلوبــی را نشــان می دهــد و بیشــتر پاســخ دهنــدگان از نظــر احســاس امنیــت
آبــرو در حــد متوســط و شــرایط میانــه قــرار گرفته انــد.
از ســوی دیگــر نتایــج حاصــل از درون یابــی ( )interpolationو خوشــه بنــدی
 Clusterنشــان داد كــه باالتریــن وزن احســاس امنیــت اجتماعــی در ایــن محــدوده مربــوط
بــه روســتاهای "لباســرک"" ،سیاســان"" ،شــاد منصــور" و "ســفید تمشــک" می باشــد کــه
دلیــل عمــده ایــن امــر وجــود دو شــهر کتالــم و ســادات شــهر و شــهر رامســر در همجــواری
ایــن روســتاها و بــه تبــع آن نیــز وجــود ایســتگاه های پلیــس و جمعیــت بــاال در روســتاهای
مذکــور می باشــد .حــال پیداســت کــه هــر چــه از ســمت شــمال دهســتان بــه ســمت جنــوب و
همچنیــن از غــرب بــه ســمت شــرق دهســتان حرکــت کنیــم میــزان احســاس امنیــت اجتماعی
در  4شــاخص مــورد بررســی کاســته شــده اســت؛ بــه گونــه ای کــه کم تریــن میــزان امنیــت
اجتماعــی در جنوبی تریــن روســتاهای ســطح دهســتان مشــاهده می شــود .ایــن روســتاها در
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طیــف ســفید رنــگ قــرار دارنــد و کم تریــن وزن بــه آنهــا تعلــق گرفتــه اســت.
بنابرایــن کاهــش و افزایــش شــاخص های امنیــت اجتماعــی در روســتاهای مــورد مطالعــه
به طــور صــرف اجتماعــی و جامعــه شناســی نبــوده و تحــت تاثیــر ابعــاد جغرافیایــی قــرار
208
دارنــد .در ادامــه الزم اســت در خصــوص ارتقــاء شــاخص های امنیــت محیطــی به عنــوان
نامطلوب تریــن نــوع ناامنــی در ایــن محــدوده راهکارهایــی متناســب بــا شــرایط اجتماعــی و
جغرافیایــی دهســتان مــورد مطالعــه بــه شــرح زیــر ارائــه شــود:
پیشنهادات
1 .1ضــرورت برنامــه ریــزی در راســتای افزایــش احســاس امنیــت در نواحــی شــرقی و
جنوبــی دهســتان ســخت ســر
2 .2ضــرورت توجــه دهــدار و مســئوالن دهســتان ســخت ســر بــه روســتاهای بــاال جیــر و
کلــک در راســتای ایجــاد و افزایــش امنیــت در روســتاهای مذکــور
3 .3از آنجایــی کــه پاســخ دهنــدگان در بــاب امنیــت محیطــی کم تریــن میــزان احســاس
امنیــت را ابــراز کرده انــد لــذا بــه نهاده هــای تامیــن کننــده امنیــت بــه خصــوص
نیــروی انتظامــی پیشــنهاد می گــردد کــه رســیدگی بــه ایــن وجــه از امنیــت اجتماعــی
را در اولویــت قــرار دهــد.
 4 .4بــا توجــه بــه تاثیــر معنــی دار متغیــر اعتمــاد اجتماعــی بــر احســاس امنیــت ،رشــد
و گســترش شــبکه ها و انجمن هایــی کــه موجــد اعتمــاد هســتند ،مــی توانــد بــر
افزایــش احســاس امنیــت شــهروندان اثــر بگــذارد.
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