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سیروس احمدي ،دانشیار ،گروه علوم اجتماعی دانشگاه ياسوج ،ايران



الهام فرهادي ،دانشجوی کارشناسی ارشد جامعهشناسی ،دانشگاه پیام نور مشهد ،ايران
چکیده
احساس امنیت در بین زنان ،پیوند نزديکی با مهارتهای اجتماعی دارد؛ اما اين موضوع کمتر بررس ی ش ده اس ت .ب رايناس اس ،ه دا اي ن
پژوهش ،بررسی رابطه بین مهارت حل مسئله و احساس امنیت در بین زنان است .روش تحقیق ،پیمايشی و جامع ه مم اری زن ان 71-14س اهه
شهر ياسوج است که  957نفر از منان به روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای انتخاب شدهاند .ابزار تحقیق برای س نجش احس اس امنی ت،
پرسشنامه احساس ناامنی احمدی و حیدری ( )7939و ابزار تحقیق برای سنجش مهارت حل مسئله ،فرم کوتاه س یاهه ح ل مس ئله اجتم اعی
دزريال و همکاران ( )2442است .اين دو ابزار در تحقیقات قبلی استفاده شدهاند و ويژگیهای روانسنجی منها محاس به ش ده اس ت .براس اس
يافتهها رابطه مثبت و معناداری بین مهارت حل مسئله اجتماعی و احساس امنیت وجود دارد؛ بهطوریکه ،مهارت ح ل مس ئله اجتم اعی ق ادر
است حدود  4/27تغییرات احساس امنیت را تبیین کند .گذشتهازمن ،هیچکدام از متغیرهای جمعیتی گروه سنی ،میزان تحص یالت و نی ز وض
اشتغال و تأهل ،ارتباط معناداری با احساس امنیت ندارند .بهاينترتیب ،نتیجه بررسی اين است که با مموزش مهارت ح ل مس ئله اجتم اعی ب ه
زنان ،يکی از دغدغههای اساسی منان ،يعنی احساس ناامنی تسکین داده يا برطرا میشود.
واژههاي كلیدي :احساس امنیت ،مهارت حل مسئله ،زنان.
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مقدمه و بیان مسئله

است .پژوهش نوروزی و فوالدیسپهر ( )7911نش ان م یده د

با ظهور تم دن ن وين ص نعتی ح ور زن ان در عرص هه ای

1/7درصد زنان به می زان زي اد و خیل ی زي اد احس اس امنی ت

عمومی به سرعت گسترش يافت .عواملی مانن د امک ان توهی د

میکنند .احساس امنیت در استان کهگیلويه و بويراحمد و مرک ز

شیرخشک و کشف روش های مؤثر برای تنظیم مواهید ،باع

من ياسوج نیز يک مسئله حاد اجتماعی است؛ بهط وریک ه اي ن

شدند زنان از قیدوبندهای تاريخی رها شوند و به عرصهه ايی

استان ازنظر احساس امنیت در کشور رتبه هفدهم را

خارج از فعاهیت خانگی گام بگذارن د (احم دی .)37 :7939 ،در

افکارسنجی نیروی انتظ امی .)7913 ،زنان اساساخ نیمی از جامعه ،نیمی

سال  1900کمتر از 24درصد زنان ممريکايی در بیرون از خان ه

از ظرفیتها و نیمی از توسعه هستند و احساس ن اامنی در ب ین

مشغول کار بودند .اين رقم در سال  1986ب ه 91درص د و در

میشود نیمی از توان جامعه کم شود .در زمینه تبی ین

منها باع

دارد (مرک ز

)Kornblum,

احساس ناامنی در بین زنان ،ديدگاههای متع ددی ،مط رو و در

چنانکه در سال  2008جمعیت زنان شاغل در ممريکا عم ال از

طی يک دهه اخیر ،تحقیقات مختلفی در ايران انج ام ش دهان د؛

 .)ILO,مش ارکت

ب ااينح ال ،رويکرده ای روانشناس ی اجتم اعی و ب هوي ژه،

گسترده زن ان در عرص هه ای اجتم اعی در تم ام دنی ا رو ب ه

مهارته ای رفت اری ،بن درت بررس ی ش دهان د .يک ی از اي ن

افزايش است .در ايران نیز طی چند دهه اخیر ،زنان با اس تقبال

مهارت های رفتاری که ازنظر منطقی رابطه نزديکی ب ا احس اس

چشمگیر از تحص یالت دانش گاهی عم الخ بخ ش بیش تری از

امنیت دارد ،مهارت حل مسئله اجتم اعی اس ت .ب راين اس اس،

صندهی های دانشگاهی را به خود اختصاص داده و بهص ورت

هدا پژوهش حاضر اين است که اين احساس را در بین زنان،

گسترده وارد بازار کار و عرصههای عمومی جامع ه ش دهان د؛

بررسی و رابطه من را با مهارت حل مسئله اجتم اعی ارزي ابی و

بااينحال ،زنان به داليل مختلف ،مسیبپذيرتر از مردان هستند

واکاوی کند.

س ال  2000ب ه ب یش از 14درص د رس ید
جمعی ت م ردان ش اغل بیش تر ش د

(2005

(2009

و احساس ناامنی در بین منان يک ی از مس ا ل اجتم اعی مه م
است (احمدی و حیدری.)7939 ،

تحقیقات پیشین

امنیت يعنی هراسنداشتن از تهديد و مخ اطره (

Morris,

مهارت حل مس ئله و احس اس امنی ت در ب ین زن ان ب هط ور

 )1970يکی از نیازهای اساسی انس ان اس ت (.)Maslow, 1954

جداگانه ،موض وع تحقیق ات مختلف ی ب ودهان د؛ ام ا بن درت

مرام ش ،ب روز اس تعدادها و

پژوهشی رابطه اين دو متغیر را با يکديگر بررس ی و احس اس

خالقیت میشود (رضايی و ح اتمی )7913 ،و در سطد اجتم اعی

امنیت را براساس مهارت حل مسئله واک اوی ک رده اس ت .در

زمینهساز توسعه است .اين مفهوم ،هم بهصورت واقعی و ه م

مع دود پ ژوهشه ای م رتبی ،بی انی و همک اران ( )7937ب ا

به صورت احساس ديده می ش ود و معم وال احس اس امنی ت،

بررسی دانشجويان نشان داده اند هراس اجتماعی در بین زن ان

مهمتر از وجود امنیت است؛ زيرا واکنشهای ف رد در جامع ه،

به مراتب بیشتر از مردان است .گذشتهازمن ،توانايی حل مسئله

دارد (ن وروزی و

رابطه معناداری با هراس اجتماعی دارد؛ بهطوریکه با اف زايش

فوالدیسپهر .)7911 ،تحقیقات و مستندات بی انگر اي ن موض وع

مهارت حل مسئله ،ه راس اجتم اعی ک اهش م یياب د .طب ق

هستند که امنیت واقعی در جامعه ايران ارتقا يافت ه اس ت؛ ام ا

بررسی کردی و همکاران ( )7937رابطه مهارت حل مس ئله و

(احمدی و حیدری ،7939 ،مرکز

شدت افسردگی در بین زنان ،نشان دهندۀ رابط ه معن ادار ب ین

افکارسنجی دانشجويان .)7912 ،اين وضعیت ،درباره زنان بغ رن ت ر

اين دو متغیر است؛ بهطوریکه با افزايش مه ارت ح ل مس ئله،

امنی ت در س طد ف ردی باع

بس تگی ب ه می زان احس اس او از امنی ت

احساس ناامنی در ايران زياد است
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شدت افسردگی ک اهش م یياب د .در خ ارج از کش ور نی ز ب ه

يک راه حل وجود دارد (سیف .)915 :7911 ،مسئلههای زن دگی

موضوع بررسی رابطه مهارت حل مسئله و احساس امنیت کمتر

واقعی که برای همه افراد پیش می مين د ،معم والخ از اي ن ن وع

مس ئلهمح ور

هستند .باتوجه به پیچیدگی زندگی اجتماعی وقوع مسئله امری

 )Goldstein,در س ازمان پل ی  ،رابط ه اي ن

طبیعی است؛ اما مهارت مواجهه ب ا مس ئله و ح ل منطق ی من

رويکرد با ترس از جرم اهمیت پیدا ک رد .ک وردنر )1986( 7ب ا

اهمیت دارد .مهارت ح ل مس ئله ،مم وختنی اس ت

(اس الوين،

انجام يک پژوهش شبه مزمايشی نشان داد رويک رد ح ل مس ئله

 .)7913مهارت حل مسئله ،نیاز اساس ی ق رن حاض ر اس ت و

کاهش ترس از ج رم م یش ود .اک2و ويلی ام ( )1987در

نظام های مموزشی بايد دانش مموزان و دانش جويان را ب ه اي ن

پژوهشی نشان دادهاند که کاربرد سیاست حل مس ئله ب ا کم ک

 .)MacCaine,مطابق باور يک

توجه شده است .از دهه  1970که رويکرد پل ی
مطرو ش د

باع
پلی

(1979

به کاهش خشونت در جامعه منجر میشود .مط ابق نت اي

مهارت مهم مجهز کنند

)2005: 6

انديشمند ديگر ،توانايی حل مسئله برای همه ،بهوي ژه اف رادی

تحقیق رابیچاد )2000( 9درباره رابطه برخی متغیره ای ش ناختی

که بیشتر در معرض وضعیته ای نیازمن د ب ه تص میمگی ری

مرتبی با نگرانی میزان اين موضوع در بین زنان به مرات ب ب یش

سري و منطقی هستند ،يک ضرورت بنی ادی اس ت (

از مردان است و نیز اين امر ،ارتباط نزديکی با س رکوب فک ری

.(2010: 55

Proctor,

و جهتگیری ب رای ح ل مس ئله دارد .طب ق اس تناد ش مرهر 1و

حل مسئله ،فرميندی شناختی و رفتاری و ناش ی از ک اربرد

همکاران ( )2006به بع ی نتاي پژوهشی رويکرد حل مس ئله،

& D’Zurilla

ترس از جرم را کاهش میدهد.

دانش و مهارتها برای رسیدن ب ه ه دا اس ت (
1971

 Goldfrid,و اس الوين )7913 ،ک ه کارکرده ای زي ادی در

حوزههای روانی و اجتم اعی دارد .برخ ی کارکرده ای مه ارت
حل مسئله عبارتان د از :ک اهش افس ردگی

چارچوب نظري

(al., 2001

( Tezel & Gozum,

 )Warneck etک اهش

مسئله ،موقعیتی است که ف رد در مواجه ه ب ا من و ب ه کم ک

 )2006اف زايش خودکارمم دی

اطالعات موجود در من هحظه ،نتواند سري و بهط ور مناس ب

اضطراب امتحان (اکبری و همکاران )7934 ،ک اهش ب ینظم ی

پاس خ ده د ( .)D’Zurilla et al., 2004مس ئلهه ا دامن ه بس یار

( )Weisburd & Eck, 2008امتن اع از سوممص را م واد مح رک

وسیعی دارند؛ بااينحال ،برحسب میزان دقیقبودن ،منه ا را ب ه

(براتی و همکاران )7934 ،افزايش رضايت از زندگی ()Bulut, 2007

دو گروه عمده تقسیمبندی میکنند .نخست ،مس ئلهه ايی ک ه

افزايش خودپنداره تحص یلی (زراع ت و غفوري ان )7911 ،اف زايش

بهطور کامل تعريف شدهان د .در اي ن گون ه مس ئلهه ا ه دا

توانايی تحصیلی (سعادتمند )7917 ،کاهش ناهنجاریهای رفت اری

به طور روشن بی ان ش ده اس ت و اطالع ات الزم ب رای ح ل

(& Seligman, 1989

ت (زارع و

مسئله ،در دس ترس هس تند .همچن ین ،معم وال ي ک راهح ل

همک اران )7913 ،و اي ن عوام ل ،در تحقیق ات مختل ف تأيی د

درست برای منها وجود دارد .مسا ل علمی از اين نوع هس تند.

شدهاند.

 )Rosenhamو ارتق ام خالقی

دوم ،مسئلههايی که بهطور کامل تعريف نشدهاند .در اين گونه

برايناساس ،به نظر میرسد مهارت حل مسئله با احساس

مسئله ها هدا کامال روشن نیست و اطالعات الزم برای ح ل

امنیت نیز ارتباطی منطقی دارد .ب ه گم ان گلدس تاين ()1990

مسئله در دسترس نیستند؛ بهطوریکه برای ح ل منه ا ب یش از

وقوع هر جرم ،مستلزم سه عنصر مهاجم ،قربانی و مکان وقوع

1

است و هريک از اين عناصر ،وضعیت و ويژگیهايی دارد ک ه

Cordner
Eck & William
3
obichaud
4
Schmerler
2

تحقق منها امکان وقوع ج رم را اف زايش م یده د .همچن ین،
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ويژگی اساسی افراد ماهر در حل مس ئله ،تعري ف دقی ق من و

مقوهه امنیت و ناامنی مواجهاند .تعداد اين گروه سنی برحس ب

بررسی راهحلهای مختلف اس ت .منه ا ض من ي افتن راهح ل

نتاي سرش ماری س ال ( 7934مرک ز مم ار اي ران )7937 ،ح دود

مناسب و عملکرد س ري  ،درنهاي ت ،اق دامات انج ام ش ده را

 95545نفر بوده است .ب رای تعی ین ان دازه نمون ه ،از فرم ول

ارزيابی میکنند (احمدی و درفشان .)7932 ،اين ويژگیه ا باع

نمون هگی ری ک وکران ( )1977اس تفاده ش ده و ب ا اس تناد ب ه

میشوند منها با تحلیل وضعیت و خصوصیات مختلف عناص ر

تحقیق ات پیش ین (احم دی و حی دری )7939 ،و نی ز مطاهع ات

سهگانه (مهاجم ،قربانی و مکان) موقعیت را کنترل و م ديريت

مقدماتی ب ا تعی ین مق ادير  pبراب ر  q ، 4/11براب ر ب ا ، 4/91

کنند و امکان خالصی يا برونرفت از مهلکه را افزايش دهن د.

 tبرابر با  7/31و  dبرابر ب ا  ، 4/45ان دازه نمون ه ،باتوج هب ه

دزريال و همکاران ( )2004بخش اساسی فرميند حل مس ئله را

مق دار  957 )95545( Nنف ر ب رمورد ش ده اس ت .همچن ین،

ارا ه راهحل ،بهصورت اهگوی شناختی يا رفتاری میدانن د ک ه

براس اس ماهی ت تحقی ق از روش نمون هگی ری خوش های

اين امر ،با کاهش اضطراب به بهبود وضعیت منج ر م یش ود.

چندمرحلهای استفاده شده که در گ ام نخس ت ،ب ا اس تفاده از

امنیت ،توانايی دفاع از خود در براب ر تهدي دات و مخ اطرات

نقشه جام شهر ياس وج ،اي ن ش هر ب ه دو منطق ه ش هرداری

عین ی ي ا هن ی اس ت .در موقعی ته ای تهدي دممیز ي ا

تقسیم ش ده اس ت و س پ  ،در هري ک از من اطق ،محل هه ا

مخاطرهانگیز ،بهويژه در بعد هنی گزين هه ای متع ددی قاب ل

مشخص شدهان د .در گ ام س وم ،ب ا اس تفاده از نمون هگی ری

تصور هستند که واکنش هیجانی نسبت ب ه احس اس خط ر و

تص ادفی س اده ،چه ارده محل ه (ش اهد ،ش هدا ،محمودمب اد،

اضطراب را کاهش و توانايی فرد در دفاع از خ ود را اف زايش

راهنمايی ،مسکن ،ارم ،امامت ،امامحسین ،ترمینال ،دوهتمب اد،

م یدهن د ( .)Cauldwell, 2009مه ارته ای رفت اری ب هوي ژه

زيرتل ،ساهممباد ،جهاد و گلستان) انتخ اب ش دند .در مرحل ه

توانايی حل مسئله ،يک فرميند شناختی رفتاری معطوا به فرد

بعد ،با استفاده از نمونهگیری تصادفی س اده (ازطري ق ترس یم

و بخش مهمی از اين گزينههای قابل تصور است .اف راد م اهر

مح ور  X ،Yب ر روی نقش ه هري ک از مح الت) ي ک نقط ه

در حل مسئله قادرند يک مسئله را در محیی طبیعی ي ا دنی ای

نمونهگیری انتخاب شده اس ت .در گ ام پ نجم ،ب ا اس تفاده از

واقعی حل کنند ( .)D'Zurilla & Nezu, 1982منها بهدهیل توانايی

نمون هگی ری تص ادفی س اده از موقعی ته ای جغرافی ايی

ت دوين و تعري ف مس ئله ،ارا ه راهح له ای مختل ف و

(شمال= ،7جنوب= ،2شرق= 9و غ رب= )1مس یر حرک ت در

تصمیم گیری و اجرای تصمیمات ،وضعیته ای تهدي دممیز و

هري ک از نق اط نمون هگی ری تعی ین و در گ ام شش م ،از

خطرناک را بهتر کنترل و مديريت م یکنن د و از اي ن طري ق،

پرسش گران خواس ته ش ده اس ت ب ا حرک ت در مس یرهای

احساس ناامنیشان را کاهش میدهند .ب هاي نترتی ب ،س ئوال

تعیینشده ،نمونهها را انتخاب کنن د .س پ

ب ا بی ان مختص ر

پژوهش حاضر اين است که ميا در بین زنان ،رابط ه معن اداری

اهداا تحقیق ،چنانچه نمونههای انتخابی تمايل ب ه مش ارکت

بین مهارت حل مسئله و احساس امنیت وجود دارد.

در تحقیق داشتند ،با کمک منها اطالعات الزم ازطريق مصاحبه

روششناسی
پژوهش حاضر از نوع پیمايش ی اس ت و جامع ه مم اری کلیه
زنان  71تا 14ساهه شهر ياسوج هستند که بهدهیل ويژگ یه ای
فیزيک ی (ج وان و زيب ابودن) و اجتم اعی (اش تغال ،رواب ی
اجتماعی و مشارکت بیش تر در اجتم اع) ب یش از س ايرين ب ا

جم موری شده است.
در اين مقاهه ،مفه وم احس اس امنی ت در ام ان ب ودن از
تهديد (امیرکافی )7911 ،و نترس یدن از خط ر

(1970

 )Morris,و

ابزار تحقیق ،برای س نجش من ،پرس شنام ه احس اس امنی ت
احم دی و حی دری ( )7939اس ت .اي ن پرس شنام ه س ه

بررسی رابطه مهارت حل مسئله و احساس امنیت در بین زنان
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خرده مقیاس اقتصادی ،اجتماعی و جانی ش امل  91مي تم دارد

است.

که به روش پن درجهای هیکرت (از کامال مواف ق= 5ت ا ک امال
مخاهف= )7نمرهگذاری شدهاند و دامنه نم رات منه ا از  91ت ا

جدول  -2آیتمهاي پرسشنامه احساس امنیت احمدي و حیدري

 714متغی ر اس ت .از پاس خگويان خواس ته م یش ود می زان

()2606
 .7همراهداشتن پول نقد به مقدار زياد

احساس امنیت را در هريک از وض عیته ای مش خصش ده،

 .2هنگام خريد طال و جواهرات و برگشتن به منزل

تعیین کنند و ميتم ه ای اي ن پرس ش نام ه در ج دول  7ارا ه

 .9خروج از بانکها يا مؤسسات ماهی و اعتباری

شده اند .محاسبه پاي ايی اي ن پرس ش نام ه نی ز ب ا اس تفاده از

 .1ترک اتومبیل در خیابان بدون دزدگیر
 .5خاهیگذاشتن منزل

همسانی درونی و به روش مهفا کرانباخ انجام شده ک ه مق ادير
من در جدول ( )2منعک

اقتصادي

شده است.

 .1از منزل بیرون گذاشتن ماشین در شب
 .1قفل نکردن در خانه ،مخر شب هنگام خواب

ازنظر مفهومی مهارت ح ل مس ئله ،فرمين دی ش ناختی و

 .1مراستن کودکان به زيورمالت در بیرون از منزل

رفتاری است که ناش ی از ک اربرد دان ش و مه ارته ا ب رای

 .3سپردن سرمايه به فرد ديگر برای سرمايهگذاری
 .74پذيرفتن چک در معامالت

رسیدن به ه دا اس ت ( .)D’Zurilla & Goldfried, 1971اب زار

 .77انجام معامله (خريدوفروش)

تحقیق برای سنجش مهارت حل مسئله ،پرسشنامه حل مسئله

 .72از دست دادن کار و شغل

اجتماعی 7دزريال و همکاران ( )2002است .به نظر منان ،ح ل

 .7افزايش روابی نامشروع بین دختران و پسران
 .2افزايش مزاحمتهای خیابانی برای زنان و دختران

مسئله اجتماعی اساساخ يک فرميند است که طی من ،مسئله (ن ه

 .9رواج پوشش نامناسب و مرايش افراطی زنان و دختران

در مزمايشگاه يا محیی های ساختگی) بلکه در محیی طبیعی يا

 .1افزايش اعتیاد به مواد مخدر

دنی ای واقع ی ح ل م یش ود .اي ن پرس شنام ه ش امل پ ن

.5ا فزايش خريدوفروش عک

خرده مقیاس جهتگی ری منف ی ،جه تگی ری مثب ت ،س بک

اجتماعی

و سیدیهای مبتذل

 .1گسترش مصرا مشروبات اهکلی
 .1درگیری و نزاع بین جوانان

اجتنابی ،سبک منطقی و سبک تکانشی اس ت .هري ک از اي ن

 .1گسترش بیاعتمادی در بین مردم

خرده مقیاس ها شامل  5ميتم است که تع دادی از منه ا مثب ت

 .3افزايش توزي و مصرا قرصهای روانگردان

(وقتی با مسئلهای روبهرو میشوم معم والخ ب ر اي ن ب اورم ک ه

 .74افزايش سرقت اتومبیل يا وسايل داخل من
 .77افزايش سرقت از منازل

راهحلی برای من وجود دارد) و تعدادی از منه ا منف ی (مس ئله

 .72کاهش توجه مردم به ناراحتیهای يکديگر

دشوار من را نگران میکند) است .نمرهگذاری اين پرسشنام ه

 .7تنهاماندن در جاده

به روش پن درج های هیک رت (از ک امال مواف ق= 5ت ا ک امال

 .2سوارکردن فرد نآشنا (در صورت داشتن ماشین)
 .9رفتن يا نشستن در پارک در ساعات پايانی شب

مخاهف= )7و دامنه نمرات از  25تا  725متغیر است .همچنین،

 .1برقراری ارتباط و دوستی با افراد غريبه

از پرسشنامه حل مس ئله اجتم اعی ب هوس یله بی انی و بی انی
( )7913و مخبری و همکاران ( )7913استفاده و خصوص یات
روان سنجی من ،برای استفاده در ايران بررسی ش ده اس ت .در

 .5مواجهه با افراد بیبندوبار يا شرور
جانی

 .1تنها بودن در منزل در شب
 .1قفلنکردن در منزل در شب
 .1وجود نزاع در محله

مقاه ه حاض ر ،محاس به پاي ايی ب ا اس تفاده از ض ريب مهف ای

 .3تذکر دادن به افرادی که مزاحمت خیابانی ايجاد میکنند

کرونباخ انجام شده ک ه نت اي من در ج دول ( )2ارا ه ش ده

 .74وساطت در دعوای ديگران
 .77کمک به سرنشینان ماشینی که شب کنار جاده خراب شده

)Social Problem-Solving Inventory (SPSI

1

 .72تردد در مسیرهای خلوت
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جدول  -1ضریب پایایی متغیرهاي تحقیق به روش آلفا كرانباخ
ضریب آلفا

متغیر
احساس امنیت

4/35

بعد اقتصادی

4/13

بعد اجتماعی

4/11

بعد جانی

4/37

مهارت حل مسئله

4/51

بعد جهتگیری منفی

4/51

بعد جهتگیری مثبت

4/11

بعد سبک اجتنابی

4/11

بعد سبک منطقی

4/51

بعد سبک تکانشی

4/11

نتایج توصیفی

سنی  71-23سال هستند .همچنین ،ازنظر می زان تحص یالت،

براس اس يافت هه ای توص یفی در ج دول ( )9بخ ش اعظ م

تحصیالت دانشگاهی دارند و سرانجام ،ازهحاظ وض اشتغال،

پاسخگويان ازنظر وض تأهل ،مجرد و ازنظ ر س نی در گ روه

غیرشاغل هستند.

جدول  -6توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضع تأهل ،سن ،تحصیالت و اشتغال
متغیر
وض تأهل
گروه سنی

میزان تحصیالت

وض اشتغال

مقولهها

درصد

فراوانی

مجرد

257

17/5

متأهل

744

21/5

71-23

245

51/1

94-14

711

17/1

کمتر از ديپلم

72

9/1

ديپلم

755

11/2

دانشگاهی

711

52/1

شاغل

794

91

غیرشاغل

227

19

یافتههاي استنباطی

همبستگی دو متغیر را نشان میدهد ،رابطه مثب ت و معن اداری

ارتباط مهارت حل مسئله و احساس امنیت

ب ین مه ارت ح ل مس ئله و احس اس امنی ت وج ود دارد.

باتوجه به سطوو سنجش ه ردو متغی ر ،ب رای بررس ی رابط ه

گذشته ازمن ،بررسی روابی بین خرده مقیاس ها بیانگر اين است

مهارت حل مسئله و احساس امنیت ،از ض ريب همبس تگی و

که سبک منطقی ،جهتگیری مثب ت ،جه تگی ری اجتن ابی و

تحلیل رگرسیون استفاده شده است که نتاي من در جدولهای

جهتگیری منفی رابطه معناداری با احساس امنیت اجتماعی و

 1و  5م نعک

ش دهان د .براس اس ج دول ( )1ک ه م اتري

جانی دارند؛ وهی رابطه معناداری با احساس امنی ت اقتص ادی

بررسی رابطه مهارت حل مسئله و احساس امنیت در بین زنان
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نشان نمی دهند .همچنین ،جه تگی ری تکانش ی ب ا ه ر س ه

همبستگی دو متغیر مهارت حل مسئله و احساس امنیت براب ر

خردهمقیاس احساس امنیت اجتماعی ،اقتصادی و جانی رابط ه

 r = 4/151است و متغیر مهارت حل مسئله قادر است 4/241
واريان

معن اداری دارد .براس اس اطالع ات ج دول ( )5ض ريب

احساس امنیت را تبیین کند.

جدول  -4ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون مهارت حل مسئله اجتماعی و احساس امنیت

احساس

احساس

بعد

بعد

بعد

حل

سبک

جهتگیري

جهتگیري

جهتگیري

جهتگیري

امنیت

اقتصادي

اجتماعی

جانی

مسئله

منطقی

مثبت

اجتنابی

تکانشی

منفی

-

امنیت
بعد اقتصادی
بعد اجتماعی
بعد جانی
حل مسئله
سبک منطقی

**
4/11

-

**

**

4/11

4/11

**

**

**

4/11

4/19

4/11

**
4/11
**
4/21

-

4/43
4/41

جهتگیری

**

مثبت

4/99

جهتگیری

**

اجتنابی

4/91

جهتگیری

**

**

تکانشی

4/12

4/22

جهتگیری

**

منفی

4/91

4/41
4/47

4/41

-

**

**

4/22

4/21

*

*

**

4/72

4/72

4/13

**

**

**

**

4/71

4/73

4/51

4/73

**

**

**

**

**

4/71

4/21

4/14

4/55

4/11

**

**

**

**

**

**

4/24

4/21

4/14

4/11

4/21

4/19

*

*

**

**

**

**

**

4/79

4/71

4/12

4/19

4/17

4/15

4/91

-

*. Correlation is significant at the 0.05 level.

-

**. Correlation is significant at the 0.01level.

جدول  -5بررسی رابطه مهارت حل مسئله و احساس امنیت
متغیرها
مهارت حل مسئله
مقدار ثابت

R

4/151

R2

4/241

F

37/1

Sig

4/444

B

T

Beta

Sig

7/43

4/151

3/5

4/444

54/1

-

5/1

0/000

بررسی ارتباط متغیرهاي زمینهاي و احساس امنیت

و وض اشتغال با احساس امنی ت ،از مقايس ه می انگینه ا ب ه

برای بررسی ارتباط متغیرهای زمینه ای وض تأهل ،گروه سنی

روش تی مستقل و برای بررسی ارتباط وضعیت تحص یلی ب ا
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احساس امنیت ،از مقايسه میانگینها به روش تحلیل واري ان

سن ،در دو مقوهه زنان ج وان 71-23س ال و زن ان بزرگس ال

يکطرفه استفاده شده که نت اي منه ا در ج دول ( )1م نعک

 94-14سال تقسیمبندی و ب هص ورت ي ک متغی ر اس می در

شده است .باتوجهبه دامنه سنی م دنظر ،پاس خگويان ازهح اظ

محاسبات مماری وارد شدهاند.

جدول  -3بررسی ارتباط وضع تأهل ،گروه سنی ،وضع اشتغال و میزان تحصیالت با احساس امنیت و ابعاد آن
میانگین احساس امنیت

متغیر

اقتصادي

جانی

اجتماعی

مجرد

12/7

11/1

11/3

متأهل

17/1

15/3

19/7

محاسبات

Sig=4/517

df=913

t=4/51

Sig=4/551

df=913

t=4 /51

Sig=4/774

سن 71-23

17/7

11/2

11/2

سن 94-14

12/3

11/3

11/1

محاسبات

Sig=4/771

df=913

t=7 /51

Sig=4/511

df=913

t=4/51

Sig=4/511

شاغل

12/2

15/1

19/9

غیرشاغل

17/1

11/7

15/7

محاسبات

Sig=4/111

df=913

t=4 /12

Sig=4/214

df=913

t=7/7

Sig=4/777

کمتر از ديپلم

11/5

54/7

11/1

ديپلم

12/1

11/1

11/1

دانشگاهی

14/3

15/1

11/7

محاسبات

Sig=4 /711

F=7/1

Sig=4/291

F=7/1

Sig=119

df=913

df=913

df=913

t=7/1

t=4/55

t=7/1

F=4/71

براس اس اطالع ات ج دول ( )1تف اوت معن اداری ب ین

استفاده شده که نت اي من ب ه ش رو ج دول ( )1اس ت .طب ق

ه یچي ک از س طوو متغییره ای زمین های ب ا احس اس امنی ت

اطالعات ج دول ( )1ض ريب همبس تگی مجم وع متغیره ای

اقتصادی ،اجتماعی و جانی وجود ندارد .همچن ین ،اي ن می زان

پیشبین با متغیر وابسته احس اس امنی ت  4/114اس ت و اي ن

تفاوتنداشتن معنادار درباره احساس امنی ت (ک ل) نی ز ص ادق

متغیرها  4/227واريان

متغی ر وابس ته را تعی ین م یکنن د .از

است.

مجم وع متغیره ای پ یشب ین ،متغی ر مه ارت ح ل مس ئله
( )Beta=4/152, t=3/5, Sig=4/444رابطه معناداری ب ا متغی ر

تبیین احساس امنیت برحسب مجموع متغیرهاي مستقل

وابسته احساس امنیت دارد و من را به طور معناداری پیشبینی

برای پیشبینی احساس امنیت براساس مه ارت ح ل مس ئله و

میکند .براين اساس ،معناداربودن مهارت حل مس ئله ،ب ه اي ن

تصحید اين رابطه با کنترل متغیرهای زمینهای وض تأه ل (ب ا

معناست که به ازای يک واحد افزايش در انحراامعیار متغی ر

سطد سنجش اسمی دوگزينهای) گروه سنی (با سطد س نجش

پیشبین مهارت حلّ مسئله 4/152در انحراامعیار متغیر مالک

اس می دوگزين های) اش تغال (ب ا س طد س نجش اس می

احساس امنیت ،تغییر به وجود خواهد ممد .چنانک ه دادهه ای

دوگزينهای) و تحصیالت (با اس تفاده از رگرس یون تص نعی و

(Sig=4/159

واردکردن دو سطد تحصیالت ديپلم و تحصیالت دانش گاهی
به م دل) از تحلی ل رگرس یون چندگان ه ،ب ا روش ه مزم ان

جدول نشان می دهند ،متغیره ای زمین ه ای س ن
 )Beta=4/417, t=4/1,تحصیالت دي پلم
 )Beta=4/451,تحص یالت دانش

(t=4/1, Sig=4/119

گاهی (t=4/3, Sig=4/911

بررسی رابطه مهارت حل مسئله و احساس امنیت در بین زنان

 )Beta=4/411,وض
 )Beta=4/751,و وض

اش

17

تغال (t=-7/7, Sig=4/255
ل (t= -4/1, Sig=4/134

تأه

ندارند و به همین دهیل قادر نیس تند من را ب ه ط ور معن اداری
پیشبینی کنند.

 )Beta=4/427,رابطه معناداری با متغیر وابسته احساس امنیت
جدول  -8تبیین احساس امنیت برحسب مجموع متغیرها
متغیرها

R

R2

F

Sig

B

t

Beta

Sig

مهارت حل مسئله

7/41

0/451

3/5

0/000

وض تأهل

-7/91

4/427

-4/1

4/134

گروه سنی

2/11

4/417

4/1

4/159

-1/3

4/751

-7/7

4/255

تحصیالت ديپلم

9/91

4/451

4/1

4/119

تحصیالت دانشگاهی

2/11

4/411

4/3

4/911

مقدار ثابت

57/5

-

9/1

4/444

وض اشتغال

4/114

4/227

71/9

4/444

بحث و نتیجه

مهم در بین زنان ،به ويژه در مناطق شهری است ،بهط وریک ه

احساس امنیت در ايران ،بهويژه در بین زنان وضعیت مطل وبی

واکاوی بیشتر من از زوايای مختلف ضرورت دارد.

ن دارد و ت داوم اي ن ام ر موج ب م یش ود جامع ه ب رای

براس اس نت اي تحلیل ی رابط ه مثب ت و معن اداری ب ین

استفادهکردن از نیمی از ظرفیتهای خ ود ،ب ا چ اهش مواج ه

مهارت حل مسئله اجتم اعی و احس اس امنی ت وج ود دارد؛

شود .در تبیین احساس ناامنی در ب ین زن ان ،ب ه رويکرده ای

چنانکه با افزايش مهارت حل مسئله اجتماعی احساس امنی ت

روانشناسی اجتماعی بهويژه مهارته ای رفت اری بس یار ک م

افزايش میيابد .اين نتیجه با نتاي اين پژوهشها مطابقت دارد

توجه کرده اند .يکی از اين مهارته ای رفت اری ک ه ارتب اطی

و منها را تأيید میکن د :بی انی و همک اران ( )7937ک ه نش ان

منطقی با احساس امنیت دارد ،مه ارت ح ل مس ئله اجتم اعی

دادهاند با افزايش توانايی حل مسئله ،هراس اجتم اعی ک اهش

است .برايناساس ،پژوهش حاضر تالش کرده است رابطه بین

میيابد ،کردی و همکاران ( )7937که اثبات کردهاند با افزايش

مهارت حل مسئله اجتماعی و احساس امنیت را در ب ین زن ان

مهارت حل مسئله ،ش دت افس ردگی زن ان ک اهش م یياب د،

ياسوجی بررسی کند.

کوردنر ( )1986که نشان داده است رويکرد حل مسئله باع

براساس نتاي توصیفی میانگین نمره احساس امنیت زنان

کاهش ترس از ج رم م ی ش ود ،اک و همک اران ( )1987ک ه

بر روی دامن ه نم رات از ( 91-714ب ا می انگین واقع ی )741

مطابق ارزيابی منها کاربرد سیاست حل مسئله بهوسیله پل ی ،

برابر با  792/1است و اي ن مطل ب نش ان م یده د ک ه اي ن

به ک اهش خش ونت در جامع ه منج ر م یش ود و درنهاي ت،

احساس در ب ین زن ان در ح د متوس ی اس ت و ب ا وض عیت

رابیچ اد ( )2000ک ه طب ق ارزي ابی او رابط ه نزديک ی ب ین

مطلوب (نمرات در دامنه  )711-714فاصله زي ادی دارد .اي ن

جهت گیری حل مسئله و نگرانی وجود دارد .باتوجهب ه مب انی

يافته تحقی ق ب ا نت اي پ ژوهش احم دی و حی دری ()7939

نظری وجود رابطه معنادار بین مهارت حل مس ئله و احس اس

همخوانی دارد ،زيرا طبق بررسی منها احساس ن اامنی در ب ین

امنیت در بین زن ان ،ام ری منطق ی اس ت ،زي را ح ل مس ئله

زنان ياسوجی نامطلوب است .همچنین ،اين نتیجه بیانگر اي ن

اجتماعی طبق باور دزريال و نزو ( )1982فراين دی اس ت ک ه

موضوع است که احساس امنیت همچنان يک مسئله اجتماعی

مطابق من ،مسئله در محیی طبیعی يا دنیای واقعی حل میشود.

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال ششم ،شماره پیاپی  ،71شماره دوم ،تابستان 7931
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فرد ماهر در حل مس ئله ب ه هنگ ام مواجه ه ب ا من ،مس ئله را

کاربست ،ترجمه :يحیی سیدمحمدی ،تهران :نشر

تعريف و راهحلهای مختلف را بررسی میکن د .همچن ین ،او

روان.

راه حل مناسب را انتخاب ،بهسرعت اقدام و سرانجام ،اقدامات

اکب ری ،م ،ش قاقی ،ا و بهروزي ان ،م« .)7934( .ت أثیر

انجام شده را ارزيابی میکند .اين ويژگیها کمک میکنند افراد

مه ارته ای ح ل مس ئله در اض طراب امتح ان

م اهر در ح ل مس ئله ،وض عیته ای ناخوش ايند و ب اهقوه

دانش جويان» فص لنامه روانشناس ی تح وهی:

کاهش دهنده احساس امنیت را م ديريت کنن د .وجودنداش تن

روانشناسان ايرانی ،د  ،1ش  ،23ص .11-11

رابط ه معن ادار ب ین متغیره ای جمعیت ی گ روه س نی ،می زان

امیرکافی ،م« .)7911( .بررسی احساس امنیت و عوام ل م ؤثر

تحصیالت ،وض اشتغال و وض تأهل ،بیانگر ش یوع گس ترده

ب ر من» جامع هشناس ی مس ا ل اجتم اعی اي ران

احساس ناامنی در بین زنان و نیز نشاندهنده اين مطلب اس ت

(تحقیقات عل وم اجتم اعی اي ران) ،س  ،7ش ،7

که رابط ه متغیره ای اص لی تحقی ق (مه ارت ح ل مس ئله و

ص .7-21

احساس امنیت) متأثر از متغیرهای جمعیتی نیست و اين رابطه

برات ی ،م؛ اه هوردیپ ور ،و؛ معین ی ،ب؛ فره ادینس ب ،ع ا؛

قابل اعتنا است .بهاينترتیب ،نتیجه کلی اين است ک ه مه ارت

محجوب ،و و جلیلیان ،ا« .)7934( .اثربخش ی

حل مسئله ،مطابق دي دگاه م ک ک ین ( )2005ي ک ض رورت

مموزش مهارت های حل مسئله بر کنترل رفت اری

بنیادی است که به ويژه اش اعه من در ب ین زن ان ،کارکرده ای

ادراک شده امتناع از سوم مصرا مواد مح رک در

اعفی همچ ون اف زايش احس اس امنی ت را در پ ی دارد.

ب ین دانش جويان» فص لنامه بهداش ت دانش کده

م

باتوجه به اين مطاهب ،پیشنهاد اساسی پژوهش اين است که ب ا

بهداشت يزد ،س ،74ش  ،2ص .17-32

مموزش مهارت ح ل مس ئله ب ه زن ان ،ب هخص وص ازطري ق

بیانی ،ع ا ،رنجبر ،م و بیانی ،ع« .)7937( .بررس ی رابط ه ب ین

نظام های مموزشی يکی از دغدغ ه ه ای اساس ی زن ان ،يعن ی

توانايی حل مسئله اجتماعی با افسردگی و هراس

احساس ناامنی ،کم يا رف خواهد شد.

اجتماعی در دانش جويان» مجل ه دانش گاه عل وم
پزشکی مازندران ،د  ،22ش  ،31ص .37-31
بی انی ،ع ا و بی انی ،ع« .)7913( .بررس ی ويژگ یه ای

منابع
احمدی ،س .)7939( .جامعهشناسی صنعتی ،تهران :انتش ارات
جامعهشناسان.
احم دی ،س و حی دری ،م« .)7939( .بررس ی تف اوته ای

روانس نجی ف رم کوت اه س یاهه ح ل مس ئله

اجتماعی» مجله روان شناسی تحوهی :روان شناسان
ايرانی ،س  ،1ش  ،21ص .711-757

جنس یتی در احس اس ن اامنی» دوفص لنامه

رضايی ،ع م و حاتمی ،و ر« .)7913( .روش شناسی تحقیقات

پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،س

علیمقايس ه ای در ح وزه امنی ت» مجل ه توس عه

 ،9ش  ،7ص .97-11

انسانی پلی  ،ش  ،97ص .797-711

احمدی ،س و درفشان ،م« .)7932( .رابطه سرمايه فرهنگ ی و

زارع ،و ،پیرخ ا فی ،ع ر و مبین ی ،د« .)7913( .بررس ی

مهارت حل مسئله در بین دانش جويان» فص لنامه

اثربخشی مموزش مهارتهای حل مسئله بر ارتقام

راهب رد اجتم اعی فرهنگ ی ،س  ،9ش  ،3ص

خالقیت مهندسان ،باتوجه به سنخ شخصیتی منان»

.795-757

فصلنامه تازه های روان شناسی ص نعتی س ازمانی،

اس الوين ،ر ای .)7913( .روانشناس ی تربیت ی ،نظري ه و

س  ،7ش  ،9ص .13-51

بررسی رابطه مهارت حل مسئله و احساس امنیت در بین زنان

19

Psychological Counselors' Life Satisfaction,
Strategies Coping with Stress and Negative
Automatic
Thoughts”.
Turkish
Psychological Counseling and Guidance
Journal, 27 (3): 1-13.
Cauldwell, C.J. (2009) The relationship between
individual,
neighborhood
and
city
characteristics and fear of crime. Master of
Science Thesis, University of MissouriKansas, Kansas City, Missouri.
Cordner, G. W. (1986) “Fear of Crime and the Police:
An Evaluation of a Fear-Reduction
Strategy”. Journal of Police Science and
Administration, 14 (3): 223-33.
D'Zurilla, T. J. Nezu, A. M. Maydeu-Olivares, A.
(2004) Social Problem Solving: Theory and
Assessment. In: Chang, E. C., D'Zurilla, T.
J., Sanna, L. J. (Eds). Social Problem
Solving: Theory, Research, and Training.
Washington, D. C: American Psychological
Association: 11-17.
D'Zurilla T.J. Nezu, A.M. (1982) Social Problem
Solving in Adults. In: Kendall C, editor.
Advances
in
Cognitive-Behavioral
Research and Therapy. New York:
Academic Press.
D’Zurilla, T. J. Nezu, A. M. Maydeu-Olivares, A.
(2002) Manual for the Social Problem
Solving Inventory-Revised. New York:
Multi-Health Systems.
D’Zurilla, T. J. Goldfried, M. R. (1971) “Problem
Solving and Behavior Modification”.
Journal of Abnormal Psychology, 78: 107126.
Eck, J. E. William, S. (1987) Problem Solving:
Problem Oriented Policing in Newport
News. Washington, DC: Police Executive
Research Forum.
Goldstein, H. (1990) Problem-Oriented Policing. New
York: McGraw-Hill.
Goldstein, H. (1979) “Improving Policing: A Problem
Oriented
Approach”.
Crime
and
Delinquency, 24: 236-58.
International Labour Organization. (2009). Global
Employment Trends for Women. Geneva,
ILO.
Kornblum, W. (2005) Sociology in Changing World.
New York, Thomson.
MacCaine, T. (2005) Teaching for Tomorrow:
Teaching Content and Problem-Solving
Skills, Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
Maslow, A. H. (1954) Motivation and Personality.
New York: Harper and Row.
Morris, W. (1970) The American Heritage Dictionary
of the English Language, Boston: Houghton
Mifflin Co.

 «اثربخش ی مم وزش.)7911( . ع ر، ز و غفوري ان،زراع ت
مه ارت ح ل مس ئله ب ر خودپن داره تحص یلی
 ش،2  د،دانشجويان» مجله راهبرده ای مم وزش
.29-21  ص،7
 «مقايس ه ت أثیر روش ح ل مس ئله در.)7917( . ز،س عادتمند
دروس اجتم اعی و رياض ی ب ر می زان پیش رفت

تحصیلی و نگرش های مموزشی» مجل ه دان ش و
-19  ص،2  ش،3  س،پژوهش در علوم تربیت ی
.91

 روانشناس ی، روانشناس ی پرورش ی ن وين.)7911( . ا،سیف
. نشر دوران: تهران،يادگیری و مموزش
. س، م و اب راهیمزاده، س؛ م درسغ روی، م؛ نص یری،کردی
 «تأثیر مموزش مهارت های حل مسئله بر.)7937(
شدت افسردگی برحسب مزمون بک در زن ان در
،از زايمان» مجله اصول بهداشت روانی

دوره پ

.221-995  ص،9  ش،71 س

 نتاي سرش ماری عم ومی نف وس و.)7937( .مرکز ممار ايران
. انتشارات مرکز ممار ايران: تهران.7934 مسکن

 بررسی میزان احس اس.)7912( .مرکز افکارسنجی دانشجويان
 ش،امنیت اجتماعی از ديدگاه شهروندان تهران ی
.)7912/1/7(713
 «بررس ی.)7913( . ع، ا و درهک ردی، درت اج، ع،مخب ری
شاخص های روان سنجی و هنجاريابی پرسش نامه

توانايی حل مسئله اجتماعی» فصلنامه اندازه گیری
.55-19  ص،1  ش،7  س،تربیتی

 بررسی میزان احساس امنی ت.)7913( .مرکز افکارسنجی ناجا
،اجتماعی شهروندان استان کهگیلويه و بويراحمد
. دفتر تحقیقات کاربردی، تهران،پیمايش پنجم
 «بررسی احس اس.)7911( . س، ا ا و فوالدیسپهر،نوروزی
س اهه ش هر ته ران و75-23 امنیت اجتماعی زنان
 س،عوامل اجتماعی مؤثر بر من» فصلنامه راهب رد
.723-753  ص،59  ش،71
Bulut,

N.

(2007)

“Relations

between

School

7931  تابستان، شماره دوم،71  شماره پیاپی، سال ششم،پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی
Tezel, A. Gozum, S. (2006) "Comparison of Effects of
Nursing Care to Problem Solving Training
on Levels of Depressive Symptoms in Post
partum Women". Patient Education and
Counseling, 63: 64-73.
Warneck, R. B. Morero, O. Turner, L. Mermelstein, S.
Johnson, T. P. Parsons, J. (2001) “Changes
in Self-Efficacy and Readiness for Smoking
Cessation among Women with High school
or Less Education”. Journal of Health and
Social Behavior, 42(1): 97-100.
Weisburd, D., Eck, J. (2008) “What Can Police Do to
Reduce Crime, Disorder and fear?” The
Annals of the American Academy of
Political and Social Sciences, 593: 42-65.

11

Proctor, T. (2010) Creative Problem-Solving for
Managers: Developing Skills for Decision
Making and Innovation, London: Rutledge.
Robichaud, M. (2000) Gender Differences in Worry
and Associated Cognitive – Behavioral
Variables. M.A. Thesis, Concordia
University, Montreal, Quebec, Canada.
Rosenham, D. Seligman, M. E. D. (1989) “Abnormal
Psychology”. Journal of Health Social
Behavior, 32 (2): 314-321
Schmerler, K. Perkins, M. Philips, S. Rinehart, T.
Townsend, M. (2006) A Guide to Reducing
Crime and Disorder through Problem
Solving Partnerships. U. S. Department of
Justice, Office of Community Oriented
Policing Services. Available at: www.
cops.Usdoj. gov.

