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بررسي احساس امنيت اجتماعي زنان در شهر سنندج و عوامل اجتماعي 
  موثر برآن

  2عليرضا كلديو   1∗محمد احمدي
  چكيده

هاي انساني  به عنوان سرمايه هاي اساسي رفاه اجتماعي مي باشد، و زنان امنيت يكي از مولفه     
؛ اين مهم جز با احساس امنيت  موثر در پيشبرد تعالي و اهداف جامعه دارندياي، نقش هر جامعه

نخواهد شد، لذا اين پژوهش برآن است عوامل اجتماعي پذير  امكانهاي اجتماعي  ها در عرصه آن
، پژوهشروش . موثر بر احساس امنيت اجتماعي در ميان زنان شهر سنندج را تبيين نمايد

 نفر 250ها تعداد  ين آن سال شهر سنندج هستند، از ب65 تا 18پيمايشي بوده، جامعه آماري زنان 
شهر  زنان اجتماعي متوسط در بين امنيت هاي توصيفي بيانگر احساس يافته. نمونه انتخاب شد

هاي تحليلي حاكي از روابط معنادار بين امنيت محل  يافته.  بود67/31 سنندج است كه برابر با
ي پايبندي مذهبي، سكونت و حمايت اجتماعي با احساس امنيت اجتماعي زنان بوده و متغيرها

هاي ارتباط فرهنگي، رابطه اي با احساس   اجتماعي و رسانه- پوشش مناسب، پايگاه اقتصادي 
رگرسيوني چند متغيره نشان داد به طور كلي متغيرهاي  تحليل. امنيت اجتماعي نشان ندادند

مولفه هاي كه  نتيجه اين. نمايند  درصد واريانس متغير وابسته را تبيين مي30بين حدود  پيش
امنيت محل سكونت و حمايت اجتماعي با احساس امنيت اجتماعي زنان شهر سنندج رابطه دارند، 

ترين   وضعيت نامناسب اقتصادي، مزاحمت هاي خياباني و همسر آزاري از مهم،چنين هم
  .هاي بسياري از زنان اين شهر را تشكيل مي دهد دغدغه

  
 اجتماعي، حمايت اجتماعي، امنيت -  پايگاه اقتصادياحساس امنيت اجتماعي،: يكليدي ها واژه

  .محل سكونت، پوشش مناسب
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  پيشگفتار
 جامعه، افراد ديگر با ارتباط در كه شود مربوط مي افراد حريم از قلمروهايي به اجتماعي امنيت

 رو هروب قلمروها اين با روزمره طول زندگي در مستمر طور به باشد كه مي و دولت ها سازمان
 امنيت، از مراد ذهني بعد در كند مي استدالل) Chalabi, 2006(چلبي ). Moller, 2000( شوند مي

 فرد نزديك و دور هاي سوي محيط از آن از ناشي ترس و احساس تهديد عدم يا و آرامش احساس
 زوال آن آرامش با كه اي گونه به رود، مي بشمار اساسي انسان هاي انگيزه و نيازها از امنيت. است
  شدن مرتفع و گيرد را مي آن جاي نا آرامي و اضطراب و تشويش، مي رود بين از انسان خاطر

  نيز در(Maslow, 1996)مازلو  طوري كه به است، امنيت تأمين گرو در نيازهاي آدمي از بسياري
 ,Kahe( دهد مي قرار اوليه ارضاي نيازهاي پس از بالفاصله را امنيت احساس نيازها، مراتب سلسله

2005 .(  
 ,Hobbes(از هابز  ؛رود ميبشمار  پيشرفت و توسعه براي مبنايي متون از بسياري در امنيت

است  شده قلمداد توسعه، منشاء امنيت، گرفته تا ديگران )Giddens, 2002( گيدنز و )2008
)Bumman, 2005.(      

در رابطه با گروه . رد، حدت و گستره متفاوتي داگوناگوناي اجتماعي هاحساس امنيت در گروه
 دانشگاه، مدرسه، در زنان كه  تا زماني،، يعني زنان بايد گفتپژوهشهدف مورد مطالعه در اين 

نخواهند  مسلماً احساس آرامش نيز باشند، نداشته امنيت... و خيابان عمومي، هاي مكان محيط كار،
 در آمد  و رفت  در  خطركار، احساس محيط در اذيت و آزار تجاوز جنسي، از نگراني پس. كرد

با  امروزه. شوند واقع موثر اجتماعي زنان امنيت احساس در توانند مي همگي... و سطح شهر
در  مردان پاي به پا زنان مشاركت زندگي، هاي باالي هزينه و تورم افزايش جوامع، گسترش
 فراواني پيامدهايخود  زنان اشتغال لهئمس  اما،است امري ضروري اجتماعي هاي اقتصادي، فعاليت

  . است كار محيط در زنان عدم امنيت ها احساس ترين آن مهم كه دارد همراه به را
 كار در محيط ها آن امنيت عدم احساس و زنان باعث نگراني چيز هر از بيش كه له ايئمس

 اي شغلي اقتدار از عنوان استفاده به تواند مي كار محل در است؛ آزار جنسي جنسي آزار شود، مي
بروز  گوناگوني شكل هاي به است و ممكن تعريف شود جنسي هاي بمنظور تحميل خواسته قدرت
 يا دهد جنسي رضايت يك برخورد به يا كه«: شود مي زن گفته كارمند مثال به يك رايب. نمايد
  ).       Giddens, 2002(» شود اخراج

خود اختصاص داده اند و كشور ما كه زنان نيمي از وزنه جمعيتي جامعه را به  با توجه به اين
هاي اجتماعي   پرداختن به مسايل زنان به عنوان سرمايه،هم در حال توسعه و ترقي است، بنابراين

هاي  مشاركت و حضور زنان در بخش. و انساني از ضروري ترين نيازهاي جامعه امروز ما مي باشد
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له ئ اهميت مس،از سوي ديگر. سازد  جامعه اين ضرورت را بيش از پيش بر ما آشكار ميگوناگون
ها  ها به اندازه اي است كه در صورت فقدان احساس امنيت، انسان امنيت در زندگي اجتماعي انسان

در روابط اجتماعي خود با ديگران دچار شك و ترديد مي شوند و از برقراري روابط اجتماعي با 
 اجتماعي رو به زوال مي رود و در دراز ديگران پرهيز مي كنند بر اثر تداوم چنين شرايطي سرمايه

دو  از مطالعه اين در  شده مطرح مسئله. گذارد مدت پيامدهاي منفي بسياري بر جامعه انساني مي
احساس امنيت اجتماعي در ميان زنان شهر سنندج  كه، اين نخست :است داراي اهميت جنبه

 با اجتماعي امنيت بر احساساجتماعي  موثر عوامل شناسايي كه به بررسي نشده و دوم اين
   .پرداخته شده است تركيبي رويكردي

  
  پيشينه پژوهش  

ها دارد و از  احساس امنيت اجتماعي ارتباط تنگاتنگي با آسايش رواني و ذهني انسان
هاي اصلي رفاه اجتماعي است و پژوهشگراني در علوم انساني و اجتماعي به مسئله احساس مولفه

  .  ته و هر كدام از زاويه اي متفاوت آن را مورد بررسي قرار داده اندامنيت اجتماعي پرداخ
 خود در جامعه امريكا در خصوص ترس از جرم به اين هاي پژوهشدر  )Stanko, 1992 (استانكو

سه برابر ) ترس از مورد تجاوز قرار گرفتن(نتايج دست يافته است كه ترس از وقوع جرم در زنان 
  . مردان است

در استراليا با عنوان زنان و امنيت اجتماعي، به اين نتيجه رسيده  )(Bell, 1998پژوهش بل 
هاي ابتدايي و يا انتهايي  است كه زنان به طور عموم از مواردي نظير بيرون رفتن در شب، موقعيت

در سفر هاي حمل و نقل عمومي مثل منتظر ماندن در يك ايستگاه اتوبوس يا پياده روي از يك 
ه سمت ماشين پارك شده، استفاده از پاركينگ هاي مركز شهر به ويژه در شب و بويژه ايستگاه ب

ي بن ها  حومه اي و زير گذر ها و كوچهاگر طبقاتي باشند، رانندگي تنها در شب، فضا هاي باز و
  . بست واهمه دارند

هنگي در جامعه انگليس با موضوع تبيين اجتماعي و فر )(Jackson, 2004هاي جكسون  بررسي
، برخي جنبه هاي مفهوم آسيب پذيري كم دستترس از جرم و جنايت، نشان داده است كه 

تاثير . تواند سطوح متفاوت ترس از جرم و ناامني را بين گروههاي سني و جنسيتي توضيح دهد مي
كنترل، پيامد و ارزيابي خود ( آسيب پذيري گوناگونجنسيت بر احساس ناامني، به وسيله درجات 

 پاسخ دهندگان از احتمال وقوع جرم گوناگونهاي   ارزيابي،چنين و هم) يب پذيري فيزيكياز آس
  . تبيين شد) ها از احتمال وقوع جرم در سطح فردي و در سطح مقايسه اي با ديگران ارزيابي آن(
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 اجتماعي - درجامعه آمريكا با موضوع بررسي وضعيت پايگاه اقتصادي  كههايي پژوهش در 
، انجام )Reno & Lavery, 2009(ها توسط رينوي و الوري  در احساس امنيت آنخانواده ها 

و عمده  كرده اشاره در خانواده هاي طبقات پايين زنان هاي و نگراني نيازها گوناگوني به گرفته
ها را در موقعيت هاي شغلي و اقتصادي ذكر كرده و اين دغدغه و عدم امنيت در  نگراني آن

و حتي  شود تري مي بيش اجتماعي اختالل و بي خوابي و يت، افسردگيمادران منجر به عصب
 . جدال هاي را بين همسران ايجاد مي كند

، در جامعه فرانسه، با عنوان سنجش )Bonnete & Pascal, 2007(مطالعات بونتي و پاسكال 
 ها زن مقايسه اي ميزان امنيت اجتماعي زنان و دختران در محله هاي شهر پاريس نشان مي دهد

ها زياد  ناامني در آن و آمارهاي رسمي جرم هايي كه مطابق و دختران از زندگي كردن در مكان
ها احساس   دار شناخته شده است در هراسند و نسبت به آنمسئلهبه اسم محله هاي  است و

    .ناامني دارند
اجتماعي اطرافيان ، در آمريكا با موضوع تاثير رابطه حمايت )Weaver, 2010( بررسي هايي ويور

با ميزان احساس امنيت اجتماعي نشان داده است كه حمايت اجتماعي با احساس امنيت زنان در 
رابطه است، و زناني كه در خانواده خود مورد توجه همسر و حتي فرزندان خود هستند، احساس 

پيگيري مي تر كارهاي روزمره خود را  تري دارند و با شادي و نشاط بيش آرامش و امنيت بيش
  .  نمايند

 ,Nabavi et al ( همچون نبوي و همكارانپژوهشگرانيداخلي، بررسي هاي  هاي پژوهشدر 

 اجتماعي و هويت قومي بر احساس -  در شهر اهواز با موضوع بررسي تاثير پايگاه اقتصادي)2008
در رابطه  اجتماعي با احساس امنيت اجتماعي -امنيت اجتماعي، نشان داد كه پايگاه اقتصادي

  . عكسرتر است و ب  اجتماعي باالتر باشد احساس امنيت بيش- است، و هر چه طبقه اقتصادي
 در شهر تهران با عنوان بررسي  (Kamran & Ebadati, 2009) پژوهش هاي كامران و عبادتي

 اجتماعي موثر بر احساس آرامش و امنيت اجتماعي زنان دانشجوي كارشناسي -عوامل اقتصادي
 اجتماعي با - شته جامعه شناسي دانشگاه هاي شهر تهران، نشان دادند كه پايگاه اقتصاديارشد ر

 اجتماعي باالتر باشد احساس - احساس امنيت اجتماعي در رابطه است و هر چه طبقه اقتصادي
ها تاثير مستقيمي بر احساس   متغير حمايت اجتماعي در بررسي آنعكس،رتر است و ب امنيت بيش
 مورد حمايت اطرافيان خود هستند، كه عي زنان از خود نشان داده است و زنانيامنيت اجتما

    . دارند تري بيش امنيت اجتماعي و آرامش احساس
 با موضوع بررسي  (Naorozi & Foladi Spehr, 2009)هاي نوروزي و فوالدي سپهر بررسي

عي موثر بر آن؛ بيانگر اين  ساله شهر تهران و عوامل اجتما29 تا 15احساس امنيت اجتماعي زنان 
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 اجتماعي با احساس امنيت اجتماعي در رابطه است، و هر چه طبقه - بود كه پايگاه اقتصادي
 در همين پژوهش محل. عكسرتر است و ب  اجتماعي باالتر باشد احساس امنيت بيش- اقتصادي
 بندي ه متغير پايك دارد و نيز اين داري معني و موثر خانواده اثرات اجتماعي امنيت بر سكونت

  .     داشته است زنان اجتماعي منفي و معكوسي بر احساس امنيت مذهبي تأثير
 با موضوع امنيت اجتماعي  (Sarokhani & Navidnia, 2006) ساروخاني و نويدنياهاي پژوهش

 مسكوني نشان داده اند كه امنيت محلههاي گوناگوني  با بررسيخانواده و محل سكونت در تهران، 
 متغير حمايت اجتماعي در كه دارد، و نيز اين داري معني و موثر خانواده اثرات اجتماعي امنيت رب

ها تاثير مستقيم و غيرمستقيمي بر احساس امنيت اجتماعي زنان از خود نشان داده  پژوهش آن
 هدخانوا حمايت مورد كه زناني به كنند، نسبت مي حمايت ها از آن شان خانواده كه است و زناني

 تري بيش امنيت اجتماعي و آرامش احساس هستند، خانواده مورد حمايت تر كم يا نيستند خود
    . دارند

با يك مطالعه موردي در شهر تهران با موضوع بررسي (Amir Kafi, 2007) اميركافي پژوهش 
احساس امنيت و عوامل موثر بر آن، نشان داده است كه حمايت اجتماعي تاثير مستقيمي بر 

هاي عاطفي اطرافيان را  حمايت كه حساس امنيت اجتماعي زنان از خود نشان داده است و زنانيا
  . دارند تري بيش امنيت اجتماعي و آرامش احساس كسب مي كنند،

با موضوع سنجش ) Ahmadi & Esmaeeli, 2008( در بررسي هاي احمدي و اسمعيلي
ن رشته اي در شهر مشهد، متغيرهاي احساس امنيت زنان مبتني بر عوامل چند بعدي و ميا

نگرش مثبت به حجاب و استفاده از پوشش استفاده از وسايل ارتباط فرهنگي و جمعي و نيز 
رابطه معني دار و مثبتي با احساس امنيت زنان داشته هاي عمومي و جمعي  مناسب در مكان

 پژوهشگرانهاي  هشها بر خالف ساير پژو  آنهاي پژوهشمتغير حمايت اجتماعي در  اما ،است
زنان و دختران  با احساس امنيت اجتماعي معكوسي  رابطهيدارا  كشورگوناگونديگر در نقاط 

   . است بوده
تري از متغيرهاي اجتماعي با رويكردي   سعي بر آن است كه تعداد بيشپژوهشدر اين 

 . تركيبي، در كنار هم در نظر گرفته شوند
 

  نظري پژوهش  چارچوب
ساس امنيت اجتماعي زنان شهر سنندج، به لحاظ نظري با رويكردي اجتماعي، در بررسي اح

  . نظريه هاي گوناگوني مورد بررسي قرار گرفته است
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 براي ،2 از مكتب كپنهاگ (Buzan, 1996)بوزان اجتماعي، باري 1در باب نظريه هاي امنيت    
 ,Roe(د بر كار به» سهرا و دولتها مردم،«كتاب  در اجتماعي را امنيت اصطالح نخستين بار

 را خود افراد آن، كه براساس دارد اشاره حفظ ويژگي هايي به بوزان نظر از اجتماعي امنيت). 1996
  ).Buzan & Weaver, 1998(كنند مي قلمداد اجتماعي گروه يك عضو به عنوان

 معرفي بازيگران تصميم مبتني بر و ذهني را امنيت نقطه آغازين ، (Buzan, 1998)بوزان    
 به توانند بازيگران مي مي شود زيرا شناخته اجتماع در  امنيتمسئلهكه،  دارد مي بيان او. كند مي
 به تاريخي نگاه ترتيب اين به. نگاه كنند به عنوان تهديد را ها پديده برخي و كنند رجوع آن

. شود مي ديدگاه مطرح اين در نيز فرهنگ قواعد و نقش هنجارها، بر تأكيد و اجتماعي هاي پديده
 نقش و انساني ارتباط و ارجاع عيني نيست پايه بر هميشه امنيت كه بر اين باورندها آن چرا كه

 . )Abrahimi, 2007 (است تأثيرگذار و مهم) تأمين امنيت در(هنجارها 
 در بشر براي خاطر اطمينان و ايمني تأمين پي در انساني امنيت گويد مي (Moller, 2000) مولر    
 كه است انساني حرمت منافي هاي كنش و خشونت اشكال تمام و بيماري، همچنين يگرسنگ برابر
  ). Navidnia, 2003(مي گردند  و بقاي او حيات يا نابودي اختالل باعث

 اجتماعي امنيت در تأمين مشاركت افراد لزوم  بر (Buzan & Weaver, 1998)بوزان و ويور
  . (Roe, 2005)صحه گذاردند  جامعه و خود
 Walter Rekls (همكارانش ركلس و ، والتر3كنترل اجتماعي هاي جامعه شناسي  باب نظريهدر    

et al, 1996( به هستند، مردم منحرف بسياري از جامعه هاي  از بخشبرخي  دربر اين باورند كه 
. نيست كافي نيرومند به اندازه انحرافي رفتار انگيزه با مقابله براي كنترل خارجي كه معني اين
جامعه  اقشار احساس امنيت را ناهنجاري هاي اجتماعي از بسياري زيرساز ها علل آن ،چنين هم
 محيط هاي امنيت، زاييده تر بيش ايمني به احساس معطوف كه رفتارهاي بر اين باورند و دانند مي

 (Sherazian, 2004).  است  زندگي
 معتقدند )David Reisman,1963 (ديويدرايزمن و  (Sigmund Freud, 1922)فرويد زيگموند    
. دارند مي نامشروع باز كارهاي از را انسان ها  كههستند دروني سيستم كنترل داراي انسان ها كه

 قوي جامعه اعضاي يك مذهبي پايبندي هاي اگر .است عوامل، مذهب اين ترين مهم از يكي
 كنترل رونيد به طور را و خود رفت خواهند نامشروع سوي كارهاي به تر كم انسان ها باشد،

  ). Rafe pour, 2008( نمود خواهند

                                                 
1 - Theories of  Social Security     
2  - Copenhagen School  
3  - Theories of Social control 
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 جرايم اثبات ارتكاب در را دينداري بازدارندگي  اثر(stark et al, 1982)همكاران  و  استارك   
  ). Mohebbi, 2001(مي نمايد  عمل بزه و جرم برابر حفاظي در عنوان به كرده اند كه دين

 گرم روابط دليل هر به كه صورتي در ،)Chalabi, 1996( چلبي1اجتماعي نظم نظريه  اساسبر    
 نيز نسبت همان به شود، سست جمع به تعلق افراد احساس و گرايد سردي به جامعه عرض در

 حمايت بعد در .شوند مي عمومي تضعيف و جمعي تعهدات و هنجاري نظم و اجتماعي اعتماد
 ها هرابط اختالل ان نوعيتو مي را گروهي بين حمايتي روابط فراواني و چگالي كاهش اجتماعي،

 گوناگون در شئونات گرم نامتقارن مبادالت و روابط اجتماعي، حمايتي روابط از منظور .نمود تلقي
 .سازد مي پذير آسيب شدايد اجتماعي مقابل در را رابطه اي، افراد اختالل. است اجتماعي زندگي
 شود مي عجز و ياوري اس بياحس به منجر جامعه سطوح در مشروع و منطقي ارتباط امكان عدم
  .مي سازد فراهم ترس و ناامني احساس براي مناسبي زمينه امر اين كه
 ,Ridgeway & Johnson (جانسون و وي  ريچ2 اجتماعي–در باب نظريه هاي پايگاه اقتصادي     

 منفي احساسات ابراز ميزان باشد، اجتماعي باالتر گروه يك در انسان پايگاه معتقدند هرچه )1996
 نارضايتي و اين احساس مي يابد كاهش گروه رويدادهاي درون با موافقت عدم و نارضايتي در پي

 خود، موقعيت حفظ براي گاه و همبستگي گروهي حفظ بمنظور گاه ابراز مي نمايد؛ تر كم را
 در گروه اجتماعي، يك در فردي اگر يعني طور نيست، اين مثبت احساسات مورد در كه درصورتي

مي كند  ابراز او مي شود رضايت موجب كه وقايعي از را خود احساس مثبت باشد، بااليي پايگاه
)Rafe pour, 1996 .( 

 و به امكانات ها آن دستيابي امكان يابد، افزايش يك جامعه در افراد پايگاه هرچه ترتيب اين به    
 تعلق احساس نتيجه و در مي يابد افزايش نيز غيره و رفاهي آموزشي، بهداشتي، گوناگون خدمات

 احساس چه هر شد، و تقويت خواهد ها آن ميان دلبستگي و داشته جامعه نسبت به خشنودي و
 قادر به و كرد خواهد تجربه را امنيت نيز احساس ميزان همان به باشد، زندگي رضامندانه تر از فرد

  .بود خواهد نيز آن توليد
 

  مدل نظري
شناسان مكتب كپنهاگ   تركيبي از ديدگاههاي جامعهاتدر مدل نظري پژوهش سعي شده است     

  اجتماعي ريچ وي و جانسون–، پايگاه اقتصادي)Moller, 2000(، مولر(Buzan, 1998) بوزان بويژه
(Ridgeway & Johnson, 1996)نظم اجتماعي چلبي ،)Chalabi, 1996( كنترل اجتماعي والتر ،

                                                 
1- Theories of Social order 
2- Theories of socio-economic status 
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اي احساس امنيت  كدام از جنبه ه شود كه هر، آورد)Walter Rekls,1996 (ركلس  والترركلس
 پيشاي  با توجه به مطالعات زمينه) 1شكل (در مدل فرضي . اند اجتماعي را مورد توجه قرار داده

رسيد كه بين متغيرهاي مستقل و وابسته و  شروع از پژوهش در ميان زنان شهر سنندج، به نظر مي
 از گردآوري پسها  اين روابط و فرضيهدرستيه خود متغيرهاي مستقل هم روابطي برقرار باشد ك

  .  نتايج در مدل تحليلي خواهد آمد
   
 
 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  پژوهش مدل فرضي - 1شكل 
  

هاي زير   جهت دستيابي به اهداف پژوهش و با توجه به چهار چوب نظري موجود، فرضيه،لذا    
  .گردد مطرح مي

  .  ت اجتماعي زنان شهر سنندج رابطه وجود دارد اجتماعي و احساس امني-  بين پايگاه اقتصادي - 
  .  رابطه وجود دارد سنندج  بين ميزان حمايت اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي زنان شهر- 
  .  سكونت و احساس امنيت اجتماعي زنان شهر سنندج رابطه وجود دارد محل  بين امنيت- 

  .سنندج رابطه وجود دارد ان شهرمناسب و احساس امنيت اجتماعي زن  بين استفاده از پوشش- 
  .    بين ميزان پايبندي مذهبي و احساس امنيت اجتماعي زنان شهر سنندج رابطه وجود دارد- 

  احساس امنيت اجتماعي

 امنيت محل سكونت   

 پايگاه اقتصادي و اجتماعي

 پايبندي مذهبي       

   رسانه هاي فرهنگي      

     پوشش و حجاب مناسب

   حمايت اجتماعي          
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سنندج رابطه وجود  هاي فرهنگي و احساس امنيت اجتماعي زنان شهر  بين استفاده از رسانه- 
  .       دارد

  
   پژوهش   روش

طعي و با طرح همبستگي مي باشد كه با استفاده از  از نوع مطالعه توصيفي، مقپژوهشاين     
اجتماعي متغير وابسته و  امنيت در اين پژوهش، احساس .روش پيمايش انجام شده است

سكونت، حمايت  محل اجتماعي، پايبندي مذهبي، امنيت -متغيرهاي مستقل شامل پايگاه اقتصاي
  . باشنداجتماعي، پوشش مناسب و استفاده از رسانه هاي فرهنگي مي 

ساخته بود كه جهت سنجش روايي پرسشنامه،  ، پرسشنامه محققپژوهشابزار سنجش در اين     
و به عبارتي نظرات اساتيد دانشگاه و برخي از كارشناسان استفاده ) صوري(از روش اعتبار محتوي 

بدين معني كه .  از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شدمنظور سنجش پايايي پرسشنامه نيزب. شد
. انجام گرفت نفر از زنان در شهر سنندج مصاحبه 30آزمون اجرا شد كه طي آن از  ابتدا يك پيش
آزمون، ضريب آلفاي كرونباخ كه جهت سنجش سازگاري  هاي پيش آوري پرسشنامه پس از جمع
 70/0شود، محاسبه شد كه مقدار اين ضريب براي همه متغيرها باالي  ها استفاده مي دروني گويه

  . باشد گيري مي  آمد كه حاكي از پايايي باالي ابزار اندازهبه دست
 سال ساكن در شهر 18- 65 برابر با جمعيت زنان واقع در سنين پژوهشجامعه آماري اين     

ها برابر با  ، تعداد آن1385سنندج بودند كه براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
  .  نفر محاسبه گرديد250رمول كوكران برابر با حجم نمونه با توجه به ف.  نفر بوده است102653

شهر  مناطق كليه در ابتدا ترتيب اين به. اي است چندمرحله اي گيري، خوشه نمونه شيوه    
 هر منطقه در و انتخاب تصادفي صورت به منطقه چند ها آن بين از و شده نظر گرفته در سنندج
 همه پرسشنامه ها تكميل تا منازل كليه بلوك نيز، هر در. انتخاب شدند تصادفي طور به بلوكي
 روش با منزل،  سال آن18- 65زنان  بين هر منزل از در ،چنين هم. گرفتند قرار مراجعه مورد

  .انتخاب و با او مصاحبه شد نفر ساده يك تصادفي
  
  هاي پژوهش  يافته
  هاي توصيفي يافته
ت تاهل، وضعيت سن، وضعي: هاي جمعيت شناختي پاسخگويان پژوهش شامل ويژگي    

  .آورده شده است) 1جدول (تحصيالت و وضعيت اشتغال مي باشد كه ابعاد و فراواني هريك در 
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  هاي جمعيت شناختي پاسخگويان ويژگي - 1جدول
  درصد  فراواني  ابعاد  متغير

27 -18  111 4/44 
37 -28  73  2/29  
47 -38  32 8/12 
57 -48  24 6/9 

  گروه سني

65 -58  10  4  
 6/39 99  مجرد
 4/44 111  متاهل

  لوضعيت تاه

 16 40 بيوه/ مطلقه
 6/5 14  بي سواد
 2/7 18  ابتدايي
 10 25 راهنمايي
 4/36 91 متوسطه
  2/33 83  كارشناسي

  6  15  كارشناسي ارشد

  وضعيت تحصيالت

  6/1  4  دكتري
 8/22 57  شاغل
 8/18 47  بيكار

 6/37 94 خانه دار

  وضعيت اشتغال

 8/20 52 دانشجو

 سال قرار دارند، اغلب 27 تا 18ترين پاسخگويان در گروه سني      در اين پژوهش بيش
پاسخگويان پژوهش متاهل و از لحاظ تحصيالت هم در سطح متوسطه و كارشناسي بوده اند و 

  .دهند ترين پاسخگويان پژوهش را زنان خانه دار تشكيل مي  از لحاظ شغلي بيش،چنين هم
  

  نجش وضعيت متغيرهاي وابسته و مستقلس
و نيز ...)  اجتماعي، حمايت اجتماعي و- پايگاه اقتصادي(توزيع ميانگين متغيرهاي مستقل     
  .در ميان زنان شهر سنندج) احساس امنيت اجتماعي(ر وابسته متغي
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  پژوهش توزيع ميانگين متغيرهاي مستقل و وابسته - 2جدول 
انحراف 

 معيار
 تعداد ميانگين هكمين بيشينه

 پاسخگو
 متغير

احساس امنيت  250 67/31 13 49 7/ 234
 اجتماعي

  -پايگاه اقتصادي  250  46/7  2  14  892/2
  اجتماعي

 حمايت اجتماعي 250 74/27 14 30 240/4
 محلامنيت  250 23/16 5 30 946/6

 سكونت
  پايبندي مذهبي  250  60/29  16  30  606/4
 مناسبشش پو 250 94/18 11 25 464/3
استفاده از وسايل  250 34/17 9 24 446/3

نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه زنان و دختران  شهر سنندج احساس امنيت اجتماعي     
ها در سطح متوسطي قرار دارد و از حمايت   اجتماعي آن- متوسطي مي كنند و پايگاه اقتصادي

ميزان استفاده پاسخگويان از وسايل ارتباط فرهنگي . داجتماعي خيلي زيادي برخوردار مي باشن
 در محل مسكوني خود در ،چنين در سطح زيادي بوده است و هم) تلفن، تلويزيون، روزنامه و مجله(

 در سطح پژوهشميزان پايبندي مذهبي پاسخگويان اين . كنند سطح متوسطي احساس امنيت مي
جدول (نسبتاٌ زيادي داراي پوشش مناسب بوده اند كه در سطح  خيلي زيادي بوده است و نيز اين

2   .(  
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  هاي تحليلي  يافته
  آزمون همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهش در ميان زنان شهر سنندج    

  
  نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرهاي مستقل و وابسته - 3جدول 

 احساس امنيت اجتماعي
  تعداد

)n(  
مقدار 

  احتمال
)P( 

ضريب 
  هبستگي

)r(  

  متغير وابسته
  

  غيرهاي مستقلمت

  اجتماعي-پايگاه اقتصادي 106/0 950/0 250
  حمايت اجتماعي 399/0 000/0 250
  امنيت محل سكونت 502/0 000/0 250
  پوشش مناسب 060/0 342/0 250
 پايبندي مذهبي 109/0 086/0 250
  رسانه هاي فرهنگي 960/0 131/0 250

بين متغيرهاي مستقل و احساس امنيت اجتماعي در بين ) 3جدول (نتايج آزمون همبستگي 
  : زنان شهر سنندج، حاكي از نتايج زير بود

 اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي زنان در - اي بين پايگاه اقتصادي گونه رابطه  هيچ- 1
  ).     r= 0/106 , p= 0/095(شود  شهر سنندج بدست نيامد و فرضيه در اينجا رد مي

 رابطه معنادار و مثبتي بين حمايت اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي زنان در شهر - 2
سنندج وجود دارد و هر چه ميزان حمايت اجتماعي باالتر باشد زنان احساس امنيت بيشتري 

  ).r= 0/399 , p= 0/000(كنند و فرضيه تاييد مي شود  مي
 امنيت اجتماعي زنان در شهر سنندج رابطه معنادار و  بين امنيت محل سكونت و احساس- 3

تري  تر باشد زنان احساس امنيت بيش مثبتي بدست آمد و هر چه امنيت محله مسكوني بيش
  ).r= 0/502 , p= 0/000(كنند و فرضيه تأييد مي شود  مي

 رابطه معناداري بين پوشش مناسب و احساس امنيت اجتماعي زنان در شهر سنندج - 4
  ).r= 0/060 , p= 0/342(شود   ندارد و فرضيه در اينجا رد ميوجود

 بين پايبندي مذهبي و احساس امنيت اجتماعي زنان در شهر سنندج رابطه معناداري - 5
  ).r= 0/109 , p= 0/086(شود  وجود ندارد و فرضيه در اينجا رد مي

احساس امنيت اجتماعي هاي ارتباط فرهنگي و  اي بين استفاده از رسانه گونه رابطه  هيچ- 6
  ).r= 0/96 , p= 0/131(شود  زنان در شهر سنندج وجود ندارد و فرضيه در اينجا رد مي
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   تحليل واريانس احساس امنيت اجتماعي زنان در محله هاي شهر سنندج-4جدول 
ميانگين   df  مجموع مجذورات  مدل

  مجذورات
F  Sig 

  000/0  698/5  467/272  5  336/1362  بين گروهي
خل دا

  گروهي
768/11666  244  815/47  -  -  

  -  -  -  249  104/13029  جمع
  

  توزيع ميانگين احساس امنيت اجتماعي زنان در محله هاي شهر سنندج-5جدول 
خطاي  كمينه بيشينه

 انحراف معيار
تعداد  ميانگين انحراف معيار

 پاسخگو
 محله

 شالمان 42 95/35 405/5 834/0 25 46
 بهاران 42 26/33 461/7 151/1 18 45
مبارك  41 37/31 018/8 252/1 16 49

 آباد
  ناي سر 41 61/30 167/5 807/0 16 44
 تق تقان 42 64/29 454/6 996/0 13 43
  عباس آباد 42  17/29  323/8  284/1  13  46
  مجموع  250  67/31  234/7  457/0  13  49

هاي حاصل از آزمون تحليل  هاي مسكوني، داده پيرامون احساس امنيت اجتماعي زنان در محله    
بيانگر اين است كه تفاوت ميانگين احساس امنيت در محله هاي شهر سنندج ) 4جدول (واريانس 

 معني دار بين احساس امنيت زنان محله يمعني دار است و آزمون تعقيبي توكي نشان داد كه تفاوت
جدول (ها  ضمن، مقايسه ميانگيندر . هاي عباس آباد، تق تقان و ناي سر وجود دارد شالمان با محله

دهد كه زنان ساكن در محله هاي شالمان و بهاران، شهر سنندج احساس امنيت  نشان مي) 5
 اما زنان محالت عباس آباد، تق تقان و ناي سر ،هاي ديگر دارند تري نسبت به محله اجتماعي بيش

  . تري دارند احساس امنيت كم
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 رگرسيون درباره عوامل موثر بر ميزان احساس  نتايج و ضرايب آزمون تحليل- 6جدول 
  امنيت اجتماعي

مقدار 
sig 

مقدار  tمقدار 
S.E 

مقدار 
Beta 

متغير هاي  bمقدار
  مستقل

  مقدار ثابت  689/27 --  916/2  495/9  000/0

حمايت   418/0  245/0  092/0  535/4  000/0
 اجتماعي

ل امنيت مح  470/0  451/0  056/0  344/8  000/0
  سكونت

R= 557/0             R2= 31/0                     R2 Adjusted= 304/0                          F= 41/55                                 P< 01/0  

نتايج آزمون تحليل رگرسيون درباره عوامل موثر بر ميزان احساس امنيت اجتماعي در بين 
بين مورد بررسي، تنها دو متغير  ه از بين شش متغير پيشزنان شهر سنندج بيانگر اين است ك

امنيت محل سكونت و حمايت اجتماعي اثر معناداري بر احساس امنيت زنان در شهر سنندج 
داشته و ساير متغيرها يعني پايگاه اقتصادي و اجتماعي، پايبندي مذهبي، پوشش و حجاب مناسب 

سوي از . داري بر احساس امنيت اجتماعي زنان بودندهاي ارتباط فرهنگي فاقد تأثير معنا و رسانه
 درصد از واريانس متغير وابسته 30، دو متغير امنيت محل سكونت و حمايت اجتماعي حدود ديگر

  ).6جدول(اند  احساس امنيت اجتماعي زنان در شهر سنندج را تبيين نموده
  

 
 
  
 
 

               
                

  
  
  
  
  

  يلي مسير عوامل موثر بر احساس امنيت اجتماعي زنان در شهر سنندج مدل تحل- 2شكل 

 اجتماعياحساس امنيت

 حمايت اجتماعيميزان 

 پايگاه اقتصادي و اجتماعي

 امنيت محل سكونت   

 پايبندي مذهبيميزان

p= 341/0

p= 399/0

p= 502/0

p= 258/0  
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 نتايج تحليلي مسير عوامل موثر بر احساس امنيت اجتماعي در بين زنان شهر سنندج نشان    
 اجتماعي، پايبندي - دهد كه متغيرهاي امنيت محل سكونت، حمايت اجتماعي، پايگاه اقتصادي مي

ا بر روي احساس امنيت اجتماعي در بين زنان شهر سنندج ترين تأثير ر مذهبي به ترتيب بيش
صورت غيرمستقيم و برخي هم  صورت مستقيم، برخي به از طرفي، برخي از اين متغيرها به. دارند

دو متغير محل . نهند صورت هم مستقيم و هم غيرمستقيم بر احساس امنيت زنان تأثير مي به
تأثير ) Beta=0,399؛ >0,01P( اعيو حمايت اجتم) Beta=0,502؛ >0,01P( سكونت

 روي با تأثير بر مذهبي دارند اما دو متغير پايبندي اجتماعي زنان امنيت احساس بر مستقيمي
 اجتماعي - چنين متغير پايگاه اقتصادي و هم) Beta=0,258؛ >0,01P(متغير حمايت اجتماعي 

ت غيرمستقيم بر احساس صور به) Beta=0,341؛ >0,01P(با تأثير بر روي امنيت محل سكونت 
 ). 2شكل (گذارد  امنيت اجتماعي زنان در شهر سنندج تأثير مي

  
  بحث و نتيجه گيري  

 نزديك تعامل غيررسمي مي شود كه صحبت از شبكه هاي گيمنشافت، پردازان نظريه جانب از    
 ,Chalabi(گروهها احساس يكي بودن را ايجاد مي نمايد و نيز چلبي  و دوستان خويشاوندان، با

 روابط فراواني و اجتماعي، افزايش چگالي حمايت بعد در اجتماعي نظم نظريه هم در) 2006
  . داند باعث همبستگي عاطفي و احساس امنيت مي گروهي را بين حمايتي، گرم

شان تالش  شان براي بهتر شدن وضعيت هاي زنان و دختراني كه خانواده در اين پژوهش    
سازند   كمك هاي مادي و عاطفي خود در مواقع ضروري در زندگي بهرمند ميها را از كنند و آن مي

در سطح فراتر از خانواده هم پاسخگوياني كه معتقد بودند . از احساس امنيت بااليي برخوردار بودند
كمك و ياري آشنايان، همسايه ها و حتي ساير مردم را در زماني كه مشكلي برايشان پيش بيايد 

 داراي احساس امنيت ،كنند دريافت مي) يابان مورد مزاحمت افراد ولگرد قرار بگيرندمثالٌ اگر درخ(
جامعه آمريكا، كامران و  در) Weaver, 2010( ويور: بااليي بودند و اين نتايج در تاييد مطالعات

در تهران، اما در Amir Kafi, 2007) (كافي  در تهران، امير) Kamran & Ebadati, 2009 (عبادتي
در مشهد رابطه معنادار منفي و ) Ahmadi & Esmaeeli, 2008( و اسمعيلي احمدي هشپژو

  .  معكوس بدست آمد
كه معتقدند  اجتماعي از مكتب كنترل (Walter Rekls et al, 1996) همكارانش ركلس و  والتر   
 به احساس معطوف و رفتارهاي هستند مردم منحرف از بسياري جامعه هاي  از بخشبرخي در
  . است زندگي محيط هاي امنيت زاييده تر بيش نيايم



16 بررسي احساس امنيت اجتماعي زنان در شهر سنندج و عوامل اجتماعي موثر برآن

تري نسبت به  هاي شالمان و بهاران، زنان احساس امنيت اجتماعي بيش وهش محلهژدر اين پ    
 اما زنان در محله هاي عباس آباد، تق تقان و ناي سر، احساس امنيت ،ها دارند زنان ساير محله

هاي ما تبديل به مركزي  كردند كه محله ميهاي كيفي هم عنوان  تري مي كنند و در مصاحبه كم
براي خريد و فروش مواد مخدر و مشروبات الكلي شده و متاسفانه خيلي از زنان و دختران جوان 

ها تبديل به مكاني براي خود فروشي زنان و  هاي آن شوند و خانه ها به فساد كشيده مي اين خانواده
هاي محترمي هم   ها خانواده ست كه در اين محلهجا  اما نكته مهم اين،هاي تيمي مي شود خانه

توانند در مناطق ديگر شهر سنندج خانه بخرند و  وجود دارند كه توان اقتصادي بااليي ندارند و نمي
ها زندگي كنند و زنان اين قبيل خانواده ها عاجزانه اظهار  يا اجاره كنند و مجبورند در اين محله

تردد در كوچه و محله خيلي اوقات دختران جوان ما مورد اذيت كردند كه متاسفانه در هنگام  مي
 و اين افراد باعث شده اند در ميان مردم شهر از ار مي گيرندكالمي و بدني افراد بزهكار قر

هاي ما با اسم و رسم مناسبي ياد نشود و در برخوردهاي اجتماعي بايد مدام با خجالت و  محله
 با ديده منفي ان اين باشيم كه در اجتماع به ما نام ببريم و نگرهاي خود استرس و نگراني از محله

، زنان احساس امنيت اجتماعي  باشدتر  هر چه امنيت محل مسكوني بيش،بنابراين .ننگرند
هاي بونتي و  شود و نتايج در تاييد پژوهش  فرضيه تاييد ميدر نتيجه،كنند و برعكس؛  تري مي بيش

 & Sarokhani(ا در جامعه فرانسه، ساروخاني و نويدني) Bonnete & Pascal, 2007(پاسكال 

Navidnia, 2006 (در تهران، نوروزي و فوالدي سپهر)Naorozi & Foladi Spehr, 2009(  در تهران
  .  مي باشد

 اجتماعي، پايبندي - اي بين متغيرهاي مستقل پايگاه اقتصادي  در اين پژوهش رابطهالبته،    
هاي ارتباط فرهنگي با احساس امنيت اجتماعي زنان در شهر  ه رسان ومذهبي، پوشش مناسب

 و نتايج خالف مطالعاتي است اي ذي ربط مورد پذيرش واقع نشدند فرضيه ه،سنندج بدست نيامد
  مطالعات نوروزي و فوالدي سپهر :ها آناز جمله كه كه در ساير نقاط كشور صورت گرفته 

(Naorozi & Foladi Spehr, 2009)نبوي و همكاراندر تهران  ،) Nabavi et al, 2008 ( ،در اهواز
 & Ahmadi( و اسمعيلي احمدي  و در تهران(Kamran & Ebadati, 2009)كامران و عبادتي 

Esmaeeli, 2008 ( از اين متغيرها را از عوامل تاثير  برخيها نقش  هر كدام از آناست كهدر مشهد 
   .گذار بر احساس امنيت افراد ذكر كرده اند

ها بيانگر حقايق ديگري است، از مسائلي كه به عنوان پايه و اساس  اما نتايج كيفي مصاحبه    
 مادران و دختران جوان تحصيل كرده و بيكار عنوان بويژهها توسط پاسخگويان  خيلي از نگراني

هاي   وضعيت بد اقتصادي و سطح پايين در آمد خيلي از خانواده هاي ساكن در محله،شد مي
دغدغه . ها رقم نخواهد زد  ناي سر و تق تقان بود كه فرداي مطمئني را براي آن،بادعباس آ
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بسياري از دختران جوان فراهم نبودن شرايط مناسب براي ازدواج و استرس ناشي از تاخير در آن 
هاي تنگ، چسبيده و بدنما را عاملي در ايجاد  تعداد زيادي از پاسخگويان گسترش لباس. است

  .   فزايش فساد اجتماعي و بي بند و باري ذكر كرده اندمزاحمت و ا
 هستندهاي خياباني در راًس هرم مسائلي  د كه مزاحمتنده هاي كيفي نشان مي نتايج مصاحبه    

كردند متاسفانه  ها عنوان مي  اغلب آن.كنند كه امنيت اجتماعي دختران و زنان جوان را سلب مي
 سيروس، فردوسي، ،هاي منتهي به ميدان اقبال  خيابانيژهبو(در هنگام تردد در خيابان و بازار 

و حتي كوچه و محله پسران و مردان جوان با ) و نيز بازار سرپوشيده و سنتي داخل گذر شاهپور
گيرند و بدتر از اين؛ خيلي از  دار و شهوت آميز احساس امنيت را از وجود آدم مي نگاههاي معني

پايبند نيستند و به خود اجازه مي دهند به حريم شخصي ها به تربيت و اخالق اجتماعي  آن
هاي ركيك و زننده و لمس اعضاي بدن زنان و دختران آرامش رواني  ديگران تجاوز كنند و با متلك

  . هم بزننده ها ب را آن
 كه متاسفانه ديدگاه لذت داشتند در تكميل مطالب باال بسياري از زنان و دختران اظهار مي

شود و هر جا   حاكم شده كه اغلب به جنس زن به عنوان وسيله كام جويي نگاه ميگراي بر جامعه
فرصتي هستند كه با آدم رابطه بر قرار كنند حتي متاسفانه اين در پي گذاري همه  كه پا مي

اي اظهار   ساله28خانم جوان (هاي رسمي و اداري هم كشيده شده  مسائل به خيلي از مكان
هاي دولتي مراجعه كرده بودم كه از نگهبان دم  ام كاري به يكي از سازمانداشتند كه براي انج مي

، )خواستند به من شماره بدهند و ارتباط داشته باشند در گرفته تا كارمندان باالي آن اداره مي
همسر آزاري هم در جاي خود يكي از معضالتي بود كه بسياري از پاسخگويان اين پژوهش به آن 

 سال در اين پژوهش، استرس و ترس ناشي از 55هاي زنان باالي   از نگرانييكي. اشاره نمودند
  . هاي پاياني زندگي بود تنهايي در سال

 يافته امنيت زنان اين روزها افزايش  كه بودندبر اين باوردر اين پژوهش بسياري از پاسخگويان     
ظ اقتصادي، افزايش هاي تحصيلي و شغلي و مستقل شدن از لحا  افزايش فرصت:و داليلي همچون

 در ميان قشر تحصيل بويژهامكانات بهداشتي و رفاهي مخصوص زنان، افزايش آگاهي در جامعه 
كرده به تساوي حقوق زن و مرد و نيز برخورد مناسب نيروي انتظامي با عامالن نا آرامي در جامعه 

  .                                                   را ذكر كرده اند
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