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چکیده
امنیت اجتماعی برای آحاد جامعه از بسیاری از موضوعات دیگر که ممکن است مهم تلقی شود،
ضروریتر است .در این خصوص ،یکی از اصلیترین مؤلفههایی امنیت که جامعه را سالم ،آرام و مطلوب

میسازد؛ امنیت اجتماعی زنان است .امنیت و سالمت زنان از نظر سازمان ملل متحد ،یکی از
شاخصهای توسعه یافتگی کشورها است؛ زیرا زنان به دلیل شرایط ویژۀ فیزیولوژیک در دروه-
های مختلف زندگی در معرض آسیبپذیری بیشتری در مقایسه با مردان هستند .روش تحقیق
در این پژوهش از لحاظ هدف «کاربردی» و از نظر روش مطالعه« ،توصیفی – تحلیلی و مقایسهای»
است .جمعآوری اطالعات و دادهها به دو صورت«اسنادی و پیمایشی(پرسشنامه)» انجام گرفته ،حجم
نمونه با توجه به جمعیت شهر و با استفاده از فرمول کوکران  983نفر به دست آمده است .روایی گویه-
های پرسشنامه توسط تعدای از کارشناسان و اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت،
همچنین برای بررسی پایایی ابزار تحقیق نیز ،از روش انجام پیشآزمون و ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شد که ضریب آلفای کرونباخ برای مجموع شاخصهای پرسشنامه برابر محاسبه شد که نشاندهندۀ
پایایی مناسب و قابل قبول ابزار پرسشنامه است.

طبق آزمون توکی ،از لحاظ امنیت زنان در مناطق مختلف شهر یاسوج به غیر از نواحی
 2با  9و مرکز شهر با پارکها که اختالف معناداری با هم ندارند ،تفاوت معناداری بین میانگین
دیگر نواحی شهر یاسوج وجود دارد .در نهایت ناحیۀ دو با میانگین  9/83باالترین امتیاز را دارد.
مرکز شهر و ناحیۀ چهار به ترتیب با امتیاز  2/67و  2/66دارای کمترین میانگین که این نشان
از امنیت پایین زنان در این مناطق میباشد.
واژگان کلیدی :امنیت ،زنان ،احساس امنیت ،شهر یاسوج.
 -0نویسندۀ مسئول ،کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری و پژوهشگر دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی
انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد ،شماره تماسali_razmpoor@yahoo.comE- 13063309396 :
 -2رئیس دفتز تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد

 -9کارشناسی ارشد روان شناسی جمعی معاونت بهداشت و درمان ف .ا استان ک و ب
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مقدمه
مفهوم امنیت اجتماعی برای اولین بار و به مفهوم فنی کلمه در سال  ،0339به وسیله
اندیشمندانی چون باری بوزان ،ال ویور و لمیتر تحت عنوان مکتب کپنهاگ مطرح
گردید .این افراد با تعریف امنیت اجتماعی ،پیشگامان مبحثی در مطالعات راهبردی
شدند .نل بروز میگوید منظور از امنیت اجتماعی ،گروه همبستهای از مردم در یک
سرزمین در امتداد زمانی است که دارای احساس جمعی بسط یافته و نهادی شده ،آداب
و رسوم فراگیر ،قدرتمند و به اندازۀ کافی قابل اطمیناناند و حیات اجتماعی را در زمان
طوالنی بیمه میکند و تغییرات آرام توأم با انتظارات قابل پیشبینی را در میان مردمش
تجربه می کند .وی در تعریف کاربردی خویش ،امنیت اجتماعی را برابر با سطح توسعۀ
 .)Neil Bruce,از این رو
انسانی و سطح نابرابری اقتصادی در نظر میگیرد( :
امنیت اجتماعی برای آحاد جامعه از بسیاری از موضوعات دیگر که ممکن است مهم
تلقی شود ،ضروریتر است .در این خصوص ،یکی از اصلیترین مؤلفههایی که امنیت را
ارتقاء میبخشد و جامعه را سالم ،آرام و مطلوب میسازد ،سرمایۀ اجتماعی
 .)Murayama & etal,امنیت به عنوان فقدان هراس از تهدید و
:
است(
 ،)Morris,یکی از نیازهای اساسی انسان است و به همین دلیل ،دولت-
مخاطره(
ها اولویت خاصی برای امنیت قائل هستند(ترابی و گودرزی .)90 :0989،امنیت ،در
سطح فردی باعث آرامش ،بروز استعدادها و خالقیت میشود (رضایی و حاتمی:0931،
 )092و در سطح اجتماعی زمینه ساز توسعه است؛ زیرا فعالیتهای اقتصادی مستلزم
امنیت هستند .امنیت ،هم به صورت واقعی و هم به صورت احساس ،تجلی مییابد و
معموال احساس امنیت ،مهمتر از وجود امنیت است؛ زیرا واکنشهای فرد در جامعه،
بستگی به میزان احساس او از امنیت دارد (نوروزی و فوالدی سپهر.)090 :0988 ،
احساس امنیت ،فرآیندی روانی -اجتماعی است که صرفاً بر افراد تحمیل نمی-
شود بلکه اکثر افراد جامعه بر اساس نیازها ،عالیق ،خواستهها و توانمندیهای شخصیتی
و روانی خود در ایجاد و از بین بردن آن نقش اساسی دارند(بیات .)92 :0988 ،علیرغم
افزایش اهمیت امنیت در جوامع؛ ابزارها ،شیوهها و رویکردهای ایجاد و حفظ آن
دستخوش تحول حیرتآوری شده است .در جوامع گذشته اقتدار ،کنترل و نظارت
نهادهای رسمی ،نماد قدرت و امنیت به شمار میرفت ولی در عصر جدید عنصر اصلی
ثبات ،نظم و امنیت مقدار سرمایۀ اجتماعی ،میزان پایبندی به ارزشها و هنجارهای
جمعی و فضایل اخالقی است .بنابراین مدیریت درست و منطقی امنیت اجتماعی در
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جامعه ،منوط به ایجاد مشارکت مردمی و افزایش اعتماد به نهادها و حکومت در کلیۀ
سطوح اجتماعی است .هیلر معتقد است که مشارکت و حضور مردم به عنوان یکی از
ابعا د سرمایۀ اجتماعی ،احساس ایمنی را در فضای عمومی ارتقاء داده و وسیلهای است
که به کمک آن می توان فضا را به صورت طبیعی مورد نظارت قرار داد(مدیری:0989 ،
 .)06در نخستین برنامهریزی شهری در نیمۀ نخست قرن بیستم ،شهرها بر اساس
تفکیک کارکردها به شیوههای سنتی مورد توجه قرار گرفتند؛ یعنی زنان به حوزۀ
خصوصی و مردان به حوزۀ عمومی تعلق داشتند .این تفکیک با وجود افزایش
شهرنشینی و توسعۀ شهرها همچنین باقی مانده است و باعث ایجاد تناقضاتی شده که
نتیجۀ آن ناامنی زنان در فضاهای شهری است .زندگی زنان در شهرها ،همواره تحت
تأثیر نبود امنیت شهری واقعی یا بالقوه است .با پایین بودن امنیت زنان ،عالوه بر ایجاد
عوارض جسمی و روحی و هزینههای درمانی و اجتماعی ،پیامدهای جبران ناپذیری
همچون باال رفتن تنش ،استرس ،اضطراب و بیماریهای روحی و روانی چون افسردگی
را نیز برای زنان به دنبال دارد(صادقی فسایی.)092-029 :0980 ،
زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل میدهند و در سالهای اخیر و مخصوصاً
در کالنشهرها ،حضور اجتماعی آنها به صورت دنبال کردن تحصالت عالی ،اشتغال،
مشارکت سیاسی و  ...افزایش یافته است .از طرف دیگر ،نتایج برخی از تحقیقات نشان
دهندۀ این مسأله است که زنان امنیت و یا احساس امنیت زیادی ندارند(عریضی و
همکاران .)39 :0930 ،ضرورت و اهمیت بررسی این موضوع هنگامی آشکار میشود که
امکان تحرک میتواند شاخص تبعیض اجتماعی باشد و کسانی که محدودیت جابجایی
را دارند ،از مشارکت فعال باز میمانند و نبود امنیت برای زنان چه واقعی و چه بالقوه
سبب می شود که زنان نتوانند شهروندان تمام عیار به شمار بیایند و به راحتی در زندگی
عمومی مشارکت داشته باشند(زنجانیزاده اعزایی .)98 :0980 ،امنیت و سالمت زنان از
نظر سازمان ملل متحد ،یکی از شاخصهای توسعه یافتگی کشورها است؛ زیرا زنان به
دلیل شرایط ویژۀ فیزیولوژیک در دورههای مختلف زندگی ،در معرض آسیبپذیری
بیشتری در مقایسه با مردان هستند .نیل و همکاران وی در زمینۀ سالمت افراد با توجه
به جنسیت آنان معتقد است با وجود اینکه زنان نسبت به مردان طول عمر بیشتری
دارند ،وضعیت سالمتی آنان در مقایسه با مردان ،پایینتر است .زنان همچنان بیشتر
احتمال دارد که اضطراب و افسردگی را تجربه نمایند (صوفیانی.)90 :0987 ،
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توسعۀ شهری در ابعاد عینی ،بیشتر ناظر بر باال بردن سطح زندگی عمومی ،از
طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینههای فقرزدایی ،امنیت ،رفاه ،آسایش،
کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و  ...میباشد .پس برای تحقق توسعۀشهری که به دنبال
بهبود بخشیدن به وضعیتاقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است ،شکلگیری و
تقویت امنیت شهری الزم است .احساس امنیت در بین شهروندان زن شهر یاسوج ،از
ابعاد گوناگون توسعه و یا عدمتوسعه این شهر میباشد و در این راستا نیاز به مطالعات
اجتماعی ،فرهنگی و جغرافیایی بسیاری دارد تا فرصتها و تهدیدهای توسعۀ این شهر
شناخته شود .از آنجا که امنیت یکی از عوامل جدی و تأثیرگذار بر توسعۀجوامع است و
نیز با توجه به وضعیت خاص اجتماعی و فرهنگی شهر یاسوج ،انجام تحقیق حاضر از هر
جهت الزم و ضروری به نظر میرسد .هدف اصلی این تحقیق ،بررسی میزان امنیت
اجتماعی زنان از دیدگاه شهروندان زن یاسوج میباشد .اهداف فرعی این تحقیق شامل
شناخت محدودیت های زنان برای حضور در شهر و امنیت آنان و ارائه راهکارها و
پیشنهادها برای دسترسی به امنیت اجتماعی زنان در جامعه میباشد.
پیشنه تحقیق
نتایج تحقیقات مختلف نشان میدهد ،افرادی که از حمایت اجتماعی مطلوب
برخوردارند ،از شیوهای مقابلهای مؤثری مانند مسألۀ مدارا استفاده میکنند و افرادی که
از حمایت اجتماعی مطلوبی برخوردار نیستند ،از شیوههای مقابلهای نامؤثر و اجتنابی
.)Kessler,
استفاده میکنند( :
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران( ،)0989به منظور بررسی میزان احساس
امنیت در بین حاشیهنشینان تهران بزرگ به تفکیک مناطق و بررسی عملکرد نیروی
انتظامی از دیدگاه آنان اقدام به نظرسنجی کرد .جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ شهروندان
باالی  09سال حاشیۀ تهران بودهاند .نتایج نظرسنجی نشان داد که سن ،جنس ،وضعیت
تأهل ،میزان تحصیالت و درآمد افراد بر احساس امنیت آنان تأثیرگذار است.
حسینی و همکارانش( )0988در پژوهشی با عنوان تأثیر پایگاه اجتماعی-
اقتصادی و هویت قومی بر احساس امنیت ،به بررسی جامعهشناختی احساس امنیت
اجتماعی پرداخته است .این تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه
انجام شده است .جامعه آماری تحقیق افراد  07سال و باالتر ساکنان شهرستان اهواز و
حجم نمونه  711نفر میباشد .یافتههای تحقیق نشان میدهد که از مجموع عوامل
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مطرح شده در تحقیق ،پایگاه اقتصادی -اجتماعی و هویت ملی تأثیر افزاینده و دو متغیر
احساس محرومیت نسبی و احساس بیقدرتی ،به صورت مستقیم بر هویت قومی و به
صورت معکوس بر هویت ملی افراد تأثیرگذار است .همچنین متغیرهای هویت قومی و
جنسیت به ترتیب بر احساس امنیت جانی و احساس امنیت مالی افراد اثر گذارند.
نادری و همکارش ( )0983در پژوهشی که در زمینۀ رابطۀ امنیت اجتماعی و
سرمایۀ اجتماعی(مطالعۀ موردی :شهر اردبیل) انجام دادند؛ تأثیر مؤلفههای مختلف
سرمایۀ اجتماعی نظیر اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و روابط
اجتماعی را بر اساس امنیت اجتماعی بررسی کردند .نتایج تحقیق بدین شرح هست که
هر چه میزان سرمایۀ اجتماعی در جامعه بیشتر باشد ،به همان اندازه احساس امنیت
اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود .تمامی مؤلفههای ذکر شده ،رابطۀ معناداری با احساس
امنیت اجتماعی دارند و در تحلیل نهایی شاخص اعتماد اجتماعی ،بیشترین همبستگی
را با احساس امنیت اجتماعی نشان داده است.
مبانی نظری
هر فرد در قالب زمان و مکان مشخصی زندگی میکند و با توجه به کنشهای فردی و
اجتماعی خود ،درگیر با مکانهای خاص در تقابل با کسانی است که به شیوۀ اجتماعی
با او زندگی میکنند؛ بنابرین ایفای کارکرد اساسی او و همچنین تأثیر و تأثر متقابل بین
فرد ،اجتماع و فضای پیرامون او در این محدوده قرار دارد(پوراحمد و همکاران:0982 ،
.)83امنیت مفهوم پیچیدهای است که تعریف مشخصی ندارد(امین بیدختی و شریفی،
 .)33 :0932مقولۀ امنیت قدمتی به وسعت تاریخ بشر دارد .از نظر تبارشناسی مفهوم
امنیت دارای سابقۀ طوالنیتر از مفهوم عدالت و جامعه است(مؤذن جامی.)000 :0983 ،
از جمله اندیشمندانی که به مباحث فلسفی امنیت عطف و توجه جدی کردهاند ،میتوان
به ارسطو و افالطون اشاره داشت .از دید این دو فیلسوف ،امنیت از اهداف حکومت است
و علت وجودی یک حکومت برقراری امنیت است .منتسیکیو عقیده دارد؛ چون امنیت
نتیجه صلح و صلح اولین قانون طبیعت است ،بنابراین بزرگترین اصول در حکومت،
ایجاد امنیت است و مقصود از امنیت تنها حفظ حیات نیست ،بلکه تامین آزادی است.
ژان ژاگ روسو ،با توجه به نقش تعیینکنندۀ اعتماد به مقوله امنیت نگاه میکند .سابقۀ
امنیت در ادیان الهی و دیگر ادیان را میتوان از  7297آیۀ قران کربم  899مورد (02/7
درصد)به صراحت در ارتباط با ایمنی و امنیت است(فراستخواه.)980 :0969 ،
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بورزان ،امنیت اجتماعی را به حفظ مجموعه ویژگیهایی ارجاع میدهد که بر
مبنای آن افراد خود را عضو گروهی خاص تلقی نمودهاند .از دیدگاه وی امنیت اجتماعی
عبارت است از توانایی گروههای مختلف صنفی ،قومی ،محلی و  ...در حفظ هستی و
هویت خود .در واقع بوزان و ویور امنیت را حالت فراغت از تهدید هویت جمعی و
گروهی تلقی میکنند(گروسی .)23 :0987 ،دسته دوم تعاریف ،امنیت را به عنوان
فقدان هراس از ویرانی و تهدید ارزشهای جامعه میدانند .اگر امنیت اجتماعی را شامل
تمهیداتی برای حفظ زندگی اعضای جامعه و سپس حفظ راه و روش زندگی آنان بدانیم،
بنابرین میتوان امنیت اجتماعی را رفع تهدید از عنصر اتصالدهندۀ اعضای جامعه به
یکدیگر در نظرگرفت .این نوع تعریف از امنیت شامل:
امنیت حاصل فضای اجتماعی است؛
این فضای اجتماعی سطح کالن یا دولت به معنای عام را در بر نمیگیرد؛
امنیت اجتماعی فقط به سطح امنیت فرد محدود نمیشود؛
امنیت اجتماعی بر مجموعهای از افراد تأکید میورزد که عنصر یا عناصری ویژه
مانند جنیست ،قومیت ،مذهب و  ...آنها را به هم مرتبط میسازد؛
زمانی که ارزش های اتصال دهندۀ افراد تهدید گردد امنیت متزلزل شود(گروسی،
.)92 :0987
دسته سوم تعاریف از امنیت اجتماعی ،بر فراغت جمعی از تهدیدی که عمل غیر
قانونی دولت ،دستگاه ،فرد یا گروهی که در تمام یا قسمتی از جامعه به وجود آورده
است ،تأکید میورزد(همان.)92 :
احساس امنیت موضوعی روانشناختی است و وقتی انسان با شنیدن خبری در
زمینههای گون اگون و یا مشاهده رفتار یا رخدادی که مستقیم یا غیر مستقیم با تعلقات
و منافع مادی و معنوی وی در تضاد بوده و به نوعی خاطر جمعی ،اطمینان ،ایمنی،
آسودگی و آرامش قلبی او را تحت تأثیر قرار داده و ذهن او را درگیر کرده ،روبرو می-
شود؛ در چنین شرایطی احساس ناامنی به وی دست خواهد داد .به عبارت دیگر
احساس امنیت عبارت از احساس آزادی نسبی از خطر که این وضع خوشایندی در افراد
جامعه ایجاد و فرد در آن احساس آرامش جسمی و روحی میکند(رجبیپور:0983 ،
 .)39ایزنشتات مهمترین مسألۀ نظم اجتماعی را برای دورکیم و تا حدودی تونیس،
اعتماد همبستگی اجتماعی میداند؛ یعنی اینکه بدون انسجام و نوعی اعتماد ،پایداری
نظم اجتماعی ممکن نیست(ازکیا .)9 :0981 ،از این رو اعتماد در روند احساس آرامش
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جسمانی و روانی و در نهایت امنیت اجتماعی مهم بوده است(گیدنز.)080 :0983 ،
کالس افه نیز همسو با گیدنز ،سرمایۀ اجتماعی را در برگیرندۀ روابط انجمنی ،اطمینان
به نهادها و اعتماد بین اشخاص و اقوام و خیرخواهی میداند و آن را به عنوان یکی از
عوامل کارآیی و توسعه اقتصادی ،نظم و صلح جهانی ،احساس امنیت و توسعه معرفی
میکند(عبداللهی.)219-213 :0989 ،
فرضیه
به نظر میرسد امنیت زنان در مناطق مختلف شهر یاسوج با هم تفاوت دارند.
روش تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف مطالعه ،تحقیقی کاربردی است و با توجه به موضوع و
مؤلفههای مورد بررسی رویکرد حاکم بر آن ،ترکیبی از روشهای توصیفی– تحلیلی و
مقایسهای میباشد .اطالعات و دادههای اولیه برای انجام تحلیلها ،به روش میدانی با
بهرهگیری از ابزار پرسشنامه محققساخته جمعآوری گردیده است .شهر یاسوج قلمرو
مکانی این تحقیق را تشکیل میدهد .بر این اساس جامعه آماری این پژوهش ،شامل
شهروندان زن شهر یاسوج میباشد .باتوجه به گستردگی محدوده مورد مطالعه و عدم
امکان جمعآوری اطالعات از تمام جامعهآماری ،اقدام به نمونهگیری شد .حجم نمونه بر
اساس فرمول کوکران(0حافظ نیا )006:0981،با فرض وجود حداکثر ناهمگنی برابر با
 983نفر برآورد گردید .فرآیند نمونهگیری نیز به روش نمونهگیری تصادفی انجام گرفته
است .طبقهبندی و ارزشدهی شاخصها با استفاده از طیف پنج گزینهای لیکرت صورت
گرفتهاست .به منظور ارزیابی روایی 2ابزار پرسشنامه از روش ارزیابی صوری استفاده شد
و روایی گویههای پرسشنامه به وسیله تعدادی از کارشناسان و اعضای هیأتعلمی
دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت .برای بررسی پایایی 9ابزار تحقیق نیز از روش انجام
پیش آزمون و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای
اجتماعی ،کالبدی و حمایت دوستان به ترتیب برابر با  1/812 ،1/892و  1/627و
ضریب آلفای کرونباخ برای مجموع شاخصهای پرسشنامه ،برابر  1/639محاسبه شد که
نشاندهندۀ پایایی مناسب و قابل قبول ابزار پرسشنامه است .دادههای گردآوری شده از
1. Cochran
2-Validity
3 -Reliability
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طریق پرسشنامه با استفاده از روشهای تحلیل آماری چون آزمون  Tتک نمونهای و
تحلیل واریانس در محیط نرمافزار رایانهای  SPSSمورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
جدول( :)2متغیرهای وابسته و مستقل
امنیت اجتماعی زنان در شهر یاسوج و مناطق مختلف آن

متغیر
وابسته

تردد با ماشینهای مسافرکش در شب ،برقراری ارتباط و تعامل با
افراد غریبه ،نوع پوشش ،کمک گرفتن از افراد غریبه هنگام خراب
اجتماعی شدن ماشین ،نشستن در پارک ،تنها ماندن در منزل در شب ،تنها
ماندن در منزل در روز ،رانندگی در شب در خیابانهای خلوت و رفتن
به بیرون از منزل به تنهایی.

کالبدی

ساختمان سازی با شیوۀ نوین ،پارکها و کوچههایی که از پنجرۀ
خانهها به آنها دید وجود دارد ،پیادهروهای پر از جمعیت و خیابانهای
شلوغ ،پیادهروها عریض و میدانها با وجود پلیس ،حاشیۀ پیادهروهای
خالی از سکنه و مغازهها ،خیابانها و کوچههای تنگ با عرض کم و
خیابانها با بافت فرسوده

متغیر
مستقل

حمایت
دوستان

میزان اعتماد ،میزان رازداری دوستان ،شریک غم دانستن ،میزان
دیدار و میزان رازداری دوستان

بحث و تحلیل یافتههای پژوهش
به منظور بررسی امنیت زنان در شهر یاسوج ،سه بعد عوامل اجتماعی ،عوامل کالبدی و
شاخص امنیت مورد بررسی و اررزیابی قرار گرفت .ابتدا به منظور تحلیل و ارزیابی
اطالعات گردآوری ،از آزمون  Tتک نمونهای استفاده گردید .این آزمون قادر است که
میزان تفاوت اطالعات گردآوری شده از یک مقدار خاص را نشان داده و معنیدار بودن
یا نبودن اختالفات مشاهده شده را نشان دهد .در بیشتر موارد از این آزمون برای
سنجش معنیداری تفاوت میانگین نمونه از میانگین جامعه استفاده میشود .از آنجا که
در پژوهش حاضر متغیرهای مورد ارزیابی ،به صورت گویههای پنج طیفی لیکرت تنظیم
شده است ،در نتیجه عدد  9میتواند به عنوان حد متوسط در نظر گرفته شود.
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بعد اجتماعی
بعد اجتماعی با استفاده از اطالعات گردآوری برای نه گویهای که در جدول شماره  9نیز
مشاهده میشود ،مورد ارزیابی قرار گرفت .تحلیل اطالعات جمعآوری شده نشان می-
دهد که میانگین گویههای برقراری ارتباط و تعامل با افراد غریبه ،نشستن در پارک،
تنهایی ماندن در شب و رانندگی در شب در خیابانهای خلوت ،کمتر از حد متوسط
یعنی عدد  9میباشد .بنابرین امنیت این سه گویه از دیدگاه شهروندان زن پایین می-
باشد .از آنجا که مقدار خطای آلفای ( )SigآزمونTبرای کمتر از  1/19محاسبه شده،
در نتیجه میتوان استدالل کرد که میزان اختالف مشاهده شده در لحاظ این گویهها با
حد متوسط معنادار و محسوس است .میانگین دیگر گویهها بیشتر از عدد  9محاسبه
شدهاند ،در نتیجه امنیت اجتماعی زنان از لحاظ دیگر گویهها باال است .مقدار ()Sig
آزمونTدیگر گویهها کمتر از خطای آلفا برآورده شده که در نتیجه میتوان گفت
اختالفات مشاهده شده از دیدگاه شهروندان زن معنادار و قابل قبول میباشد.
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بعد کالبدی
بعد کالبدی نیز شامل 6گویۀ که در جدول شماره  9قابل مشاهده میباشند .تحلیل
اطالعات جمعآوری شده نشان میدهد که میانگین متغیرهای پیادهروها عریض و
میدانها با وجود پلیس ،حاشیۀ پیادهروهای خالی از سکنه و مغازهها ،خیابانها و کوچه-
های تنگ با عرض کم و خیابانها با بافت فرسوده ،کمتر از حد متوسط بوده که نشان
میدهد از دیدگاه شهروندان زن از لحاظ کالبدی ،این شاخصها تأثیر بسزایی در کاهش
امنیت زنان در شهر یاسوج دارند .میانگین دیگر گویهها بیشتر از حد متوسط یعنی عدد
 9میباشند .مقدار خطای آلفای ( )Sigآزمون Tبرای این تمامی متغیرها از میزان
خطای قابل قبول برای آزمون یعنی از  1/19کمتر است ،لذا میتوان نتیجه گرفت که
تفاوت مشاهده شده در دیدگاه پرسششوندگان از حد متوسط جامعه محسوس بوده و
تفاوت معناداری با حد متوسط امنیت زنان در شهر یاسوج دارد .میانگین کلی این
شاخص کمتر از حد متوسط میباشد که نشان میدهد این شاخص در ناامنی شهر برای
شهروندان شهر یاسوج تأثیر دارد.
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بعد حمایت دوستان
به منظور سنجش بعد حمایت دوستان ،از سری ابعاد شاخص امنیت زنان در شهر
یاسوج ،از پنج گویۀ میزان اعتماد ،میزان رازداری دوستان ،شریک غم دانستن ،میزان
دیدار و میزان رازداری دوستان استفاده گردید.

همانطور که در جدول  3نیز قابل مشاهده است ،از دیدگاه شهروندان زن
یاسوجی از مجموع پنج متغیر مورد ارزیابی ،میانگین سنجه شریک غم دانستن و میزان
رازداری دوستان کمتر از حد متوسط است .از آنجا که میزان میزان  sigبه دست آمده
از آزمون  Tبرای متغیر شریک غم دانستن ،بیشتر از از  1/19است ،بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که اختالفات مشاهده شده با حد متوسط جامعه کامالً معنادار نیست .در
مقابل میانگین مشاهده شده برای مابقی متغیرهای بعد امنیت از شاخص امنیت
اجتماعی زنان و همچنین میانگین کل پنج سنجده ،بیشتر از حد متوسط بوده و نشان
از مؤثر بودن این شاخص در امنیت زنان دارد .با توجه به اینکه میزان  sigبه دست آمده
از آزمون  Tبرای دیگر سنجهها کمتر از  1/19است ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
اختالفات مشاهده شده با حد متوسط جامعه کامالً معنادار است .نهایتاً همانطور که در
جدول شماره  9نیز مالحظه میگردد ،میانگین شاخص کلی امنیت اجتماعی زنان در
شهر یاسوج کمتر از حد متوسط محاسبه شده و مقدار sigمشاهده شده نیز نشان می-
دهد که اختالف مشاهده شده با حد متوسط در سطح باالی  33درصد اطمینان معنادار
میباشد.
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بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت هریک از ابعاد بررسی شده در تبیین امنیت
زنان در شهر یاسوج و بررسی فرضیه
همانگونه که در جدول تحلیل واریانس مدل رگرسیونی(جدول شماره  )7مشخص
است ،میزان خطای آلفای ()Sigتحلیل واریانس تمامی شاخصها کمتر از میزان خطای
قابل قبول ( )1/19محاسبه شده ،در نتیجه میتوان استدالل کرد از لحاظ شاخصهای
مورد بررسی در بین نواحی شهر یاسوج تفاوت معناداری وجود دارد .از طرفی برای
برابری واریانس شاخصهای مورد مطالعه ،میزان  Sigبه دست آمده برای تمامی
شاخصها بیشتر از خطای آلفا یعنی  1/19است ،در نتیجه میتوان گفت که واریانس
نمونهها همگن میباشد.

همانطور که در جدول شماره  6مشاهده میشود ،طبق آزمون توکی از لحاظ
امنیت زنان در مناطق مختلف شهر یاسوج به غیر نواحی از  2با  9و مرکز شهر با پارک-
ها که اختالف معناداری با هم ندارند ،تفاوت معناداری بین میانگین دیگر نواحی شهر
یاسوج وجود دارد .بنابراین فرضیه به نظر میرسد امنیت زنان در مناطق مختلف شهر
یاسوج با هم تفاوت دارند؛ تأیید میشود.
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جدول شماره( :)7آزمون واریانس بین نواحی شهر یاسوج

منبع :یافتههای تحقیق

در نهایت همانطور که در جدول شمارۀ  8مالحظه میشود ،ناحیۀ دو با میانگین
 9/83باالترین امتیاز را به خود اختصاص داده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که از
دیدگاه شهروندان زن یاسوج ،ناحیۀ دو دارای باالترین امنیت اجتماعی میباشد .مرکز
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شهر و ناحیۀ چهار به ترتیب با امتیاز  2/67و  2/66دارای کمترین میانگین میباشد که
این نشان از امنیت پایین زنان در این مناطق میباشد.
نتیجهگیری
امنیت اجتماعی برای آحاد جامعه از بسیاری از موضوعات دیگر که ممکن است مهم
تلقی شود ،ضروریتر است .در این خصوص ،یکی از اصلیترین مؤلفههایی امنیت که
جامعه را سالم ،آرام و مطلوب میسازد؛ امنیت اجتماعی زنان است .امنیت در سطح
فردی باعث آرامش ،بروز استعدادها و خالقیت میشود و در سطح اجتماعی زمینهساز
توسعه است ،زیرا فعالیتهای اقتصادی مستلزم امنیت هستند؛ بنابراین ،بزرگترین اصول
در حکومت ،ایجاد امنیت است و مقصود از امنیت تنها حفظ حیات نیست ،بلکه تامین
آزادی است .با آگاهی از این مهم در این پژوهش ،امنیت اجتماعی زنان در مناطق
مختلف شهر یاسوج از سه بعد اجتماعی ،کالبدی و حمایت دوستان مورد بررسی و
ارزیابی قرار گرفت .نتایج حاصل از مطالعات نشان داد که:
بعد اجتماعی :از لحاظ این بعد ،میانگین گویههای برقراری ارتباط و تعامل با
افراد غریبه ،نشستن در پارک ،تنهایی ماندن در شب و رانندگی در شب در خیابانهای
خلوت ،کمتر از حد متوسط یعنی عدد  9میباشد .بنابراین امنیت این سه گویه از
دیدگاه شهروندان زن پایین میباشد .از آنجا که مقدار خطای آلفای ( )SigآزمونT
برای کمتر از  1/19محاسبه شده ،در نتیجه میتوان استدالل کرد که میزان اختالف
مشاهده شده در لحاظ این گویهها با حد متوسط معنادار و محسوس است.
بعد کالبدی :درباره این بعد ،میانگین متغیرهای پیادهروها عریض و میدانها با
وجود پلیس ،حاشیۀ پیادهروهای خالی از سکنه و مغازهها ،خیابانها و کوچههای تنگ با
عرض کم و خیابانها با بافت فرسوده ،کمتر از حد متوسط بوده که نشان میدهد از
دیدگاه شهروندان زن از لحاظ کالبدی ،این شاخصها تأثیر بسزایی در کاهش امنیت
زنان در شهر یاسوج دارند .میانگین دیگر گویهها بیشتر از حد متوسط یعنی عدد 9
است .مقدار خطای آلفای ( )Sigآزمون Tبرای این تمامی متغیرها از میزان خطای قابل
قبول برای آزمون یعنی از  1/19کمتر است ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اختالفات
مشاهده شده معنادا ر و قابل قبول میباشد.
بعد حمایت دوستان :از لحاظ این شاخص میانگین سنجۀ شریک غم دانستن و
میزان رازداری دوستان کمتر از حد متوسط است .از آنجا که میزان میزان  sigبه دست
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آمده از آزمون  Tبرای متغیر شریک غم دانستن بیشتر از خطای آلفا  1/19است،
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اختالفات مشاهده شده با حد متوسط جامعه کامالً
معنادار نیست .میانگین شاخص کلی امنیت اجتماعی زنان در شهر یاسوج ،کمتر از حد
متوسط محاسبه شده و مقدار sigمشاهده شده نیز نشان میدهد که اختالف مشاهده
شده با حد متوسط در سطح باالی  33درصد اطمینان معنادار می باشد.
بر اساس تحلیل واریانس مدل رگرسیونی ،میزان خطای آلفای ()Sigتحلیل
واریانس تمامی شاخصها کمتر از میزان خطای قابل قبول ( )1/19محاسبه شده ،در
نتیجه میتوان استدالل کرد از لحاظ شاخصهای مورد بررسی در بین نواحی شهر
یاسوج تفاوت معناداری وجود دارد .از طرفی طبق آزمون توکی از لحاظ امنیت زنان در
مناطق مختلف شهر یاسوج ،به غیر نواحی از  2با  9و مرکز شهر با پارکها که اختالف
معناداری با هم ندارند ،تفاوت معناداری بین میانگین دیگر نواحی شهر یاسوج وجود
دارد .در نهایت همانطور که در ناحیۀ دو با میانگین  9/83دارای باالترین امتیاز است،
مرکز شهر و ناحیۀ چهار به ترتیب با امتیاز  2/67و  2/66دارای کمترین میانگین می-
باشد که این نشان از امنیت پایین زنان در این مناطق میباشد .در این راستا
پیشنهاداتی به شرح ذیل بیان میشود:
برنامهریزی برای ارتقاء امنیت زنان در طراحی فضای عمومی شهری؛
ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهیهای عمومی مردم؛
افزایش احساس امنیت زنان در محل سکونتشان؛
سالمسازی محیط از طریق جمعآوری اوباش و افراد ناسالم؛
حضور فعال و مستمر نیروی انتظامی و پلیس در مکانهای شلوغ و پرتردد و
همچنین مکانهای خلوت؛
تدابیری برای افزایش دسترسی به امداد نظیر افزودن بر تعداد تلفنهای عمومی
در مناطق مختلف شهر و همچنین نورپردازی و تجهیز آنها به کد و دکمۀ امداد فوری.
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