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چکـیده
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصيفي – تحليلي با استفاده از ابزار پرسشنامه ميباشد .هدف این
پژوهش بررسي تأثير عوامل موثر بر احساس امنيت زنان در فضای شهری ميباشد .جامعه آماری پژوهش ،شهروندان شهر
سنندج در استان کردستان واقع در غرب ایران بودهاند و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران  480نفر محاسبه شد.
روایي سؤاالت پرسشنامه توسط اساتيد و متخصصان مورد تأیيد قرار گرفت و پایایي آن نيز با آزمون آلفای کرونباخ 2/28
محاسبه شد .جهت تجزیه و تحليل دادههای حاصل از پرسشنامه ،از نرم افزار  spssاستفاده شده است .آزمون کولموگروف
اسميرنوف نرمال بودن دادهها را نشان داد که در نهایت برای بررسي فرضيات پژوهش از آزمون رگرسيون خطي ساده
استفاده شده است .نتایج حاکي از آن بود که عوامل اجتماعي و کالبدی با سطح اطمينان  %59بر احساس امنيت زنان تأثير
مثبت و معناداری دارد.

واژگـان کلـیدی :احساس امنيت ،فضای شهری ،زنان

 -5دکترای طراحی شهری و شهرسازی؛ Choman.kanaani@gmail.com
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)52 :تابستان  ،5011جلد یک

امنيت پيش زمينه یک اجتماع سالم بوده و احساس امنيت بسترساز توسـعه جوامـع انساني است .احساس امنيت به عنوان یکي
از شاخصهای مهم کيفيتهای زندگي شهری ،مورد توجه قرار گرفته است و به عنوان یکي از نيازهای اساسي شهروندان در
ساختارهای شهری به شمار ميرود و از اهميت ویژهای به واسطه دربرگيری احساس آرامش و آسایش محيطي برای شهروندان
برخوردار است .عوامل مختلفي بر احساس امنيت شهروندان تأثيرگذار است؛ بنابراین بررسي جنبههای کيفي و کمي امنيت ،چه از
لحاظ کالبدی و چه از لحاظ اجتماعي در داخل هر یک از فضاهای شهری ،امری ضروری است(رسولي شورستان.)44 :0452 ،
فضاهایي در شهر به عنوان فضاهای شهری شناخته ميشوند که با حضور و مشارکت شهروندان در فضا همراه باشند و تمامي اقشار
جامعه بتوانند بدون محدودیت از این فضاها استفاده نمایند .از جمله عوامل اصلي موثر بر حضور زنان به عنوان بخشي از اقشار
آسيب پذیر جامعه ،در فضاهای شهری احساس امنيت مي باشد(قطب و خاکپور .)0 :0459 ،امنيت از جمله ضروریات زندگي بشر
محسوب مي شود به طوری که از ابتدای تاریخ تاکنون بيشترین زمان و هزینه در جوامع مختلف برای برقراری امنيت صرف شده
است .امنيت مفهومي عيني و ملموس و احساس امنيت مفهومي ذهني و غيرملموس است .رشد شهرنشيني ،گسترش فضاهای
شهری و به تبع آن پيچيدهتر شدن روابط اجتماعي شهروندان ،باعث شده است که مفهوم امنيت عالوه بر حالت فيزیکي آن ،ابعاد
مختلف اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي ،سياسي و  ...را در برگرفته و همانگونه که با رشد فيزیکي شهرها ،جرایم مختلف افزایش
یافته است ،پيچيده شدن فناوری و تقسيم کار اجتماعي ،احساس امنيت و آسایش شهروندان نيز خدشه دار یا تضعيف گردد .زنان به
عنوان سرمایههای انساني هر جامعه ای نقش موثری در پيشبرد ،تعالي و اهداف جامعه دارند .اما تحقق این مهم در عرصه اجتماعي
مستلزم وجود امنيت در ابعاد مختلف است .زنان به علت موقعيت اجتماعي که در جوامع مختلف و به دالیل گوناگون پيدا کردهاند و
همچنين ویژگيهای فيزیولوژیک ،زندگي اجتماعي شان به شدت وابسته به احساس امنيت ایشان است(صادقي و شوشتری:0459 ،
 .)0احساس ناامني در فضاهای عمومي شهری از نگرانيهای مهم شهروندان است .برنامهریزان و طراحان فضاهای شهری در
تالش هستند تا با شناسایي عوامل مرتبط با احساس ناامني بویژه در فضاهای شهری ،امنيت را برای استفادهکنندگان از آن فضاها
فراهم کنند .زنان نيازمند تسهيالت خاصي از فضا هستند تا موجب افزایش اطمينان خاطر آنان از حضور امن در فضاهای شهری
شود(شيربيگي و رادین .)82 :0459 ،ضرورت و اهميت توجه به زنان بدین سبب است که نيمه اصلي بدنه اجتماع را زنان تشکيل
ميدهند و در صورت تأمين امنيت آنها ،ميزان استفاده زنان از فضای عمومي در پارکهای شهری بيشتر خواهد شد .از سوی
دیگر ،عدم احساس امنيت و رضایت از پارکهای شهری باعث ميشود که زنان اینگونه فضاها را ترک نمایند(محمدی بيرنگ و
آذر .)72 :0458 ،در بررسي علل پيدایش شهر و اینکه چرا اجتماعات بشری در محيطي چون شهر گرد هم آمدند ،نظریات مختلفي
ارائه گردیده است که یکي از نظریات ،مسأله امنيت و ابعاد ایمني را در پيدایش شهر مؤثر ميداند .حال با گذر قرنها از پيدایش
نخستين اجتماعات شهری ،شهرها در نتيجهی رشد گسترده کالبدی و جمعيتي خود درگير مسائل جدیدی در چارچوب انواع مختلف
ابعاد زندگي شهروندان هستند .در این ميان امنيت شهری ،به عنوان یکي از مسائل مهم در مباحث ،اصطالحات و ساماندهي
شهری به حساب ميآید .نياز به امنيت در شهرها ،بازتابهای فضایي و کالبدی را به عنوان یک اصل مهم و حياتي به همراه داشته
است .بنابراین ،برقراری امنيت در ساختار شهری و برخورداری شهروندان از احساس امنيت ،اهميت فزایندهای دارد .نظم و امنيت از
نيازهای اوليه و حياتي مهم شهروندان در شهر است ،در واقع اساس زندگي شهری بر این دو محور قرار دارد .برخي از فضاهای
شهری هستند که زمينه را برای برهم خوردن نظم و امنيت فراهم ميکنند .فضا و جرم رابطهای نزدیک با هم دارند .بنابراین
شناخت این فضاها و تأثير آن در کاهش امنيت و برهم خوردن نظم شهری از نکات بسيار مهمي است که طراحان و برنامهریزان
شهری در مدیریت شهرها باید به آنها توجه ویژهای داشته باشند .در کنار مفهوم امنيت« ،احساس امنيت» مطرح ميشود .احساس
امنيت را واکنش عاطفي به جرایم خشونت بار اجتماعي و آسيبهای فيزیکي در نظر ميگيرند و یا طيفي از واکنشهای عاطفي و
عملي به جرم و بينظمي که افراد یا اجتماع با آن مواجهاند .در عصر حاضر ،محيطهای نامطلوب شهری مشکالت بسياری را برای
شهروندان ایجاد کرده و در رشد آسيبهای اجتماعي مؤثر هستند .با گسترش این آسيبها ،امنيت ،رنگ ميبازد و بر ميزان جرم
افزوده ميشود؛ مردم در کنشهای اجتماعي محتاطانه عمل ميکنند و با هر اتفاقي ،ترس و دلهره آنها دو چندان ميشود و در
نتيجه احساس ناامني ميکنند(سلطاني و همکاران.)82 :0459 ،

-2پیشینه پژوهش
محمدی بيرنگ و آذر( ،)0458پژوهشي با عنوان" تحليل احساس امنيت زنان در فضاهای عمومي با تأکيد بر پارکهای
شهری ،مطالعه موردی :تبریز" انجام دادند .نتایج تحقيق نشان ميدهد تفاوت معناداری از نظر احساس امنيت در انواع پارکها
وجود دارد .نتایج آزمون تعقيبي توکي نشان ميدهد که ميزان احساس امنيت زنان در پارکهای محله ای و ناحيه ای بطور
معنيداری پایينتر از پارکهای حاشيه خيابان ،شهری و فراشهری است .همچنين نتایج آزمون همبستگي پيرسون نشان ميدهد
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ميان کيفيت کالبدی و احساس امنيت زنان رابطه مثبت معنيداری وجود دارد ( p=2/220و  .)r=2/75نتایج دیگر تحقيق بيانگر
وضعيت نسبتاً مناسب امنيت زنان در پارکهای شهر تبریز با ميانگين  4/00با سطح معنيداری آزمون  2/220مي باشد.
شریعتي مزیناني و فروغزاده( ،)0454پژوهشي با عنوان" فضاهای عمومي و امنيت زنان در شهر مشهد" انجام دادند .نتایج
پژوهش ميداني انجامشده در  422فضای عمومي شهر مشهد را در بردارد که در آنها وضعيت کالبدی فضاهای عمومي شهر ،درباره
لزوم تأمين امنيت برای زنان بررسي شده است .در بخش دیگر نيز درزمينه احساس امنيت زنان در فضاهای عمومي(بوستانها،
زیرگذرها ،پلها و مسيرهای اصلي تردد شهروندان) خالصهای از نتایج پيمایش انجامشده ،با کمک نمونه 0222نفری از زنان
بزرگتر از  09سال ،در سه حوزه امنيت جاني ،مالي و اخالقي و در سه بعد فيزیکي ،نمادین و اجتماعي ارائه شده است .نتایج
مطالعه نشان ميدهد از نظر پاسخگویان ،زیرگذرها و مسافربران شخصي ناامنترین موقعيتها بودهاند .پارکها و محدوده اطراف
محل زندگي هم با ميانگين نزدیک به هم در رده بعدی قرار ميگيرند و اتوبوس ،پلهای عابر پياده و تاکسي در مقایسه با فضاهای
عمومي دیگر ،بيشتر امنيت دارند .نکته مهم ،کمبودن ميزان احساس امنيت اخالقي در شهر مشهد است؛ به گونهای که نزدیک به
نيمي از این زنان (02درصد) در فضاهای عمومي شهر ،احساس ميکنند با اتفاقاتي مانند تماس بدني ،ربودهشدن و ...مواجه هستند.
در پایان نيز پيشنهادات محقق درزمينه بهبود وضعيت امنيت در فضاهای عمومي شهر ارائه شده است.
سلطاني و همکاران( ،)0459پژوهشي با عنوان" تحليل فضای احساس امنيت در محالت مختلف شهری (مورد مطالعه :شهر
قدس)" انجام دادند .به طور کلي ،نتایج پژوهش گویای این است که رابطة معناداری بين محالت مختلف شهری و احساس امنيت
وجود دارد .پس ميتوان نتيجه گرفت که محيطهای شهری بنا به شرایط اجتماعي موجود؛ یعني شکلگيری فضاها ،کارکرد فضاها،
ميتوانند بر ميزان امنيت مؤثر باشند .ایجاد فضاهای آرام و به دور از نابساماني اجتماعي و نيز افزایش کيفيت محيطي از طریق
توجه به نيازهای اساسي زندگي شهری به عنوان مطلوبيت فضای شهری به حساب ميآید .نتایج پژوهش نشان ميدهد که هر چه
ميزان رفت و آمد در فضاهای شهری بيشتر باشد ،شهروندان احساس امنيت بيشتری ميکنند .ميانگين تردد در پارکهای شهر
 4/00است که تقریباً متوسط رو به باال است و در مناطق تجاری عدد  7/05نشاندهنده عدم جاذبه فعاليتهای تجاری موجود در
خيابانهای طالقاني و آزادی با نيازها و خواستههای شهروندان است .ميزان تردد در دو خيابان سجاد و امامزاده نسبتاً باال است که
ميتواند به دليل وجود کاربریهای سازگار با روحيه شهروندان نظير مراکز آموزشي باشد و عدد  0/94نشاندهنده تردد بسيار پایين
شهروندان باالخص زنان در محوطه توليدیها ،کارگاهها و در نتيجه معابر فرعي کل محدوده که بستر چنين کاربریهایي هستند،
است.
شيربگي و رادین( ،)0459پژوهشي با عنوان" بررسي عوامل مرتبط با احساس ناامني اجتماعي زنان در فضاهای شهری (با
تاکيد بر ویژگيهای کالبدی شهری)" انجام دادند .در این مطالعه تالش شده است تا زمينههای احساس ناامني اجتماعي در بين
زنان بررسي شود و عوامل مؤثر بر نگرانيها و ترسهای زنان در فضاهای عمومي و محيط شهری با تاکيد بر ویژگيهای کالبد
شهری شناسایي گردد.
صادقي و شوشتری( ،)0459پژوهشي با عنوان" احساس امنيت زنان در فضاهای شهری و عوامل اجتماعي موثر بر آن" انجام
دادند .هر چند پس از انقالب ایران برخي شاخصهای وضعيت اجتماعي زنان همچون اشتغال ،سالمت ،تحصيالت عاليه و  ...بهبود
یافته ،برخي شاخص ها چون :طالق ،احساس ناامني ،اختالالت رواني و  ...نيز با افزایش همراه بوده است .در این فرآیند عواملي
چون :فضای فيزیکي شهر ،وجود فضای بي دفاع شهری ،چگونگي مناسبات اجتماعي ،سن ،پایگاه اقتصادی ،محل سکونت،
تبليغات رسانهای و مجازی و  ...بر امنيت اجتماعي زنان اثرگذاری باالیي دارند.
گلي و همکاران( ،)0450پژوهشي با عنوان" عوامل مؤثر در احساس امنيت اجتماعي زنان در فضاهای عمومي شهری
(مطالعهی موردی :پارک ائل گلي تبریز)" انجام دادند .یافتههای تحقيق نشان داد که بين عوامل فرم فضا ،اطالعات محيطي گمراه
کننده ،نور ،آلودگي محيطي ،ميزان دسترسي به خدمات حمل و نقل عمومي ،کيفيت فعاليتها و کاربری زمين پيرامون پارک و
عوامل اجتماعي استفادهکنندگان از قبيل سن ،شغل ،تحصيالت با ميزان احساس امنيت زنان رابطه وجود دارد.

 -3مطالعات نمونه موردی :شهر سنندج
 -1-3شناخت زمینه( :موقعیت و جایگاه شهر)

سَنَندَج (به کردی :سنە) ،یکي از شهرهای استان کردستان ایران و بيست و یکمين شهر بزرگ ایران است .سنندج مرکز استان
کردستان در غرب ایران است که در ارتفاع  0،092تا  0،948متری از سطح دریا و در منطقه کوهستاني زاگرس واقع شده و آب و
هوای سرد و نيمهخشک دارد .این شهر از سمت غرب به کوه آبيدر ،از سمت شمال به کوه شيخ معروف ،از سمت جنوب به کوه
سراج الدین ،محدود شدهاست و در منطقهای به وسعت  4488/4هکتار گسترده شده است .سنندج در روز چهارشنبه  8آبان ماه
 0458توسط سازمان یونسکو بهعنوان "شهر خالق موسيقي" اعالم شد و در جمع  704شهر شبکه شهرهای خالق جهاني یونسکو
52

و همچنين  08شهر خالق موسيقي جهان ثبت شد .مختصات جغرافيایي سنندج در موقعيت  00درجه و  49دقيقه عرض شمالي و
 04درجه طول شرقي از نصف النهار گرینویچ قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا بين  0092تا  0948متر در نقاط مختلف شهر
متغير است.
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شکل -1موقعیت و جایگاه

 -2-3بررسی ساختار جمعیت و اجتماع شهری
جمعيت شهر سنندج در سال  0449برابر با  02،400نفر با  2،522خانوار بودهاست .در سال  0409جمعيت شهر به 90،928
نفر و  09،024خانوار رسيدهاست .نرخ رشد جمعيت در این دوره  7٫55درصد بودهاست که در مقایسه با نرخ رشد سایر مراکز
استانها در کشور نرخ رشد باالیي ميباشد .براساس سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال  0489خورشيدی ،جمعيت شهر
سنندج در این سال بالغ بر  005،292نفر بوده که از این تعداد  020،274نفر مرد و  020،274نفر زن بودهاند .همچنين تعداد
خانوارهای ساکن این شهر 50،482 ،خانوار بودهاست .طبق آخرین آمار سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان در سال
 0452جمعيت شهر سنندج  920،027نفر بوده که از این تعداد  794402مرد و  708299نفر زن بوده و تعداد خانوارهای آن ساکن
این شهر  097،947خانوار بوده است.

 -4اهداف پژوهش
• بررسي تأثير عوامل اجتماعي بر احساس امنيت زنان در فضای شهری.
• بررسي تأثير عوامل کالبدی بر احساس امنيت زنان در فضای شهری.

 -5مبانی نظری تحقیق
 -1-5احساس امنیت
احساس امنيت پدیدهای روانشناختي اجتماعي است که دارای ابعاد گوناگون ميباشد .این احساس ناشي از تجربههای مستقيم
و غيرمستقيم افراد از شرایط و اوضاع محيط پيراموني است و افراد مختلف به صورتهای گوناگون آن را تجربه ميکنند .به لحاظ
روش شناسي ،احساس امنيت سازه ای چندبعدی و در ارتباط با شرایط اجتماعي و افراد مختلف به گونههای متفاوت ظهور یافته و
به اشکال مختلف نيز قابل سنجش و اندازهگيری است(رسولي شورسان .)45 :0452 ،احساس ناامني شرایط رنج آوری است که به
اعتقاد بيشتر افراد جامعه ،زندگي افراد و گروههای اجتماعي را مختل ميسازد ،ارزشهای عام را به خطر مياندازد و ضرورت اقدام
احساس مي شود .از طرف دیگر احساس ناامني ممکن است به خاطر موقعيت خاص حاکم بر جامعه باشد و فرد به خاطر پاره ای از
عوامل مخل امنيت در یک جامعه احساس ناامني کند(جهانبخش گنجه .)87 :0455 ،احساس امنيت پدیدهای روان شناختي
اجتماعي و ناشي از تجربههای مستقيم و غيرمستقيم افراد از اوضاع و محيط پيرامون است و افراد مختلف به صورتهای گوناگون
آن را تجربه ميکنند .از نظر روششناسي احساس امنيت سازهای چندبعدی است و متناسب با وضعيت اجتماعي و افراد مختلف،
به گونههای متفاوت ظهور ميیابد و به اشکال مختلف سنجيده و اندازهگيری ميشود بنابراین ،احساس امنيت با بسياری از عناصر
اقتصادی ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي جامعه ارتباط دارد .پژوهشگران برجسته حوزه مطالعات امنيت ،توصيفهای مختلفي از این
مفهوم ارائه داده اند که بيانگر چند چهره بودن و ابهام مفهوم امنيت است .پر رمز و راز بودن و قرار گرفتن مفهوم امنيت در هاله ای
از پيچيدگيهای تئوریکي ،ایدئولوژیکي و روزمرگي به قدری زیاد است که بوزان( نظریه پرداز برجسته) ميگوید هر کوششي برای
52

درک مفهوم امنيت ،بدون آگاهي کافي از تناقضات و نارسایيهای موجود در خود یک مفهوم ساده اندیشانه است (شریعتي مزیناني
و فروغ زاده.)24 :0454 ،

 -2-5فضای شهری
مفهوم فضای شهری از دیدگاه اندیشمندان شاخههای مطالعاتي مختلف با توجه به رویکردشان به صورت متفاوتي تعریف شده
و هر یک از آنها بر جنبههای خاصي تأ کيد دارند .با وجود این در سالهای اخير با مطرح شدن فضای شهری به مثابه موضوع ميان
رشتهای ،تالشهای جدیدی در جهت پيوند ابعاد مختلف و نزدیک ساختن نظریات صورت گرفته است .فضای شهری به باور
اندیشمندان معماری و شهرسازی فراتر از مؤلفههای هندسي و کالبدی است .فضای شهری در تعریفي عام شامل فضای زندگي
شهرونداني است که آگاهانه یا ناآگاهانه برای مقاصد مختلف طي ميشود .خيابانها ،بلوارها ،ميدانها ،پارکها ،معابر ،نماهای
ساختماني و جزء آن را ميتوان فضای شهری ناميد(پور احمد و همکاران.)90 :0459 ،

 -3-5فرضیه های پژوهش
•

 -6روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش دارای ماهيتي توصيفي  -تحليلي است .گردآوری دادهها به کمک
مطالعات اسنادی– کتابخانهای و برداشتهای ميداني از طریق ابزارهای مشاهده ،تکميل پرسشنامه انجام گرفته است .جامعه آماری
پژوهش ،شهروندان شهر سنندج در استان کردستان واقع در غرب ایران بودهاند که تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 480
نفر محاسبه شد .پرسشنامه پس از تأیيد و تعيين روایي و پایایي ،توسط محقق در شهروندان شهر سنندج در استان کردستان با
روش نمونهگيری تصادفي ساده توزیع شد .روایي سؤاالت پرسشنامه توسط اساتيد و متخصصان مورد تأیيد قرار گرفت ،پایایي آن
نيز با آزمون آلفای کرونباخ  2/28محاسبه شد(جدول  )0برای تجزیه و تحليل دادههای حاصل از پرسشنامه از نرم افزار spss
استفاده شده است .آزمون کولموگروف اسميرنوف نرمال بودن دادهها را نشان داد که در نهایت برای بررسي فرضيات پژوهش از
آزمون  tاستودنت استفاده شده است.
جدول-1آزمون آلفای کرونباخ
ابعاد
عوامل اجتماعي
عوامل کالبدی
احساس امنيت زنان
کل

مقدار آلفای
2/28
2/28
2/25
2/28
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•

عوامل اجتماعي بر احساس امنيت زنان در فضای شهری تأثير مثبت و معناداری دارد.
عوامل کالبدی بر احساس امنيت زنان در فضای شهری تأثير مثبت و معناداری دارد.

 -7یافته های پژوهش
جدول -2آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق

متغير
تعداد پاسخگویان
ميانگين
اختالف ميانگين
ميانگين پرسشنامه
مقدار کلموگروف –اسميرنوف
انحراف معيار
سطح معني داری()sig

عوامل اجتماعي
022
4/982
2/82
4
0/552
0/790
2279

عوامل کالبدی
022
4/458
2/458
4
0/982
0/402
2/40

احساس امنيت زنان
022
4/200
4/200
4
0/402
0/448
2/72
*(significance) p-value

قبل از اینکه نتایج جدول ( )7تفسير شود ،ذکر این نکته ضروری است که اگر مقدار  pمتغيرها بيشتر از سطح معناداری 2/29
باشد نتيجه مي شود که توزیع آن متغير نرمال است .بنابراین با توجه به این نکته ،نتایج خروجي جدول( )7نشان ميدهد که مقدار p
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مربوط به آزمون کلموگروف اسميرنوف در نمرات تمام متغيرها بيشتر از  2/29ميباشد ،بنابراین نتيجه ميشود که توزیع تمام
متغيرها نرمال است .لذا برای بررسي فرضيههای پژوهش از آزمون پارامتریک  tاستودنت استفاده ميشود.

 -8بررسی فرضیههای پژوهش
 -1-8فرضیه اول
𝟏𝑯  :عوامل اجتماعي بر احساس امنيت زنان تأثير مثبت و معناداری دارد.
𝟎𝑯  :عوامل اجتماعي بر احساس امنيت زنان تأثير مثبت و معناداری ندارد.
این فروض به شکل ریاضي به صورت زیر است:

𝐻0 : 𝜇𝑋 ≤ 3
𝐻1 : 𝜇𝑋 > 3

نتایج خروجي نرم افزار در جدول شماره ( )4آورده شده است:
جدول شماره  -3نتایج حاصل از آزمون آماری  tمربوط به اثبات فرضیه اول پژوهش
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فرضيه اول
عوامل اجتماعي
بر احساس امنيت زنان

تعداد نمونه مقدار احتمال( )pمقدار آماره استودنت( )tميانگين
22224

022

9/92

5/04

نتيجه
تایيد فرضيه 𝐻1

بر اساس جدول ( )4با توجه به سطح معنيداری فرضيه اصلي تحقيق که برابر با ( )sig =2/220و همچنين مقدار آماره t

استودنت که بيشتر از ( )0/54ميباشد ،فرضيه  𝐻0رد و فرضيه  𝐻1تأیيد ميشود .برابر نظرات پاسخگویان ميانگين مربوط به
فرضيه اول پژوهش " عوامل اجتماعي بر احساس امنيت زنان نقش دارد " .اختالف معناداری با ميانگين پرسشنامه دارد .به
عبارتي ميانگين حاصل از فرضيه اول تحقيق به طور معني داری بيشتر از ميزان پرسشنامه ميباشد .بنابراین نتيجه گرفته ميشود
که عوامل اجتماعي با سطح اطمينان  %59بر احساس امنيت زنان تأثير مثبت و معناداری دارد.

فرضیه دوم:
𝟏𝑯  :عوامل کالبدی بر احساس امنيت زنان تأثير مثبت و معناداری دارد.
𝟎𝑯  :عوامل کالبدی بر احساس امنيت زنان تأثير مثبت و معناداری ندارد.
این فروض به شکل ریاضي به صورت زیر است:
𝐻0 : 𝜇𝑋 ≤ 3
𝐻1 : 𝜇𝑋 > 3

نتایج خروجي نرم افزار در جدول شماره ( )0آورده شده است:
جدول شماره  -4نتایج حاصل از آزمون آماری  tمربوط به اثبات فرضیه دوم پژوهش
فرضيه دوم

تعداد نمونه

مقدار احتمال()p

مقدار آماره استودنت()t

ميانگين

نتيجه

عوامل کالبدی بر احساس امنيت زنان
نقش دارد.

022

22227

8/25

9/40

تایيد فرضيه 𝐻1

بر اساس جدول ( ،)0با توجه به سطح معني داری فرضيه اصلي تحقيق که برابر با ( )sig =2/220و همچنين مقدار آماره t

استودنت که بيشتر از ( )0/54مي باشد ،فرضيه  𝐻0رد و فرضيه  𝐻1تأیيد ميشود .برابر نظرات پاسخگویان ميانگين مربوط به
فرضيه دوم پژوهش" عوامل کالبدی بر احساس امنيت زنان نقش دارد ".اختالف معناداری با ميانگين پرسشنامه دارد .به عبارتي
ميانگين حاصل از فرضيه دوم تحقيق به طور معني داری بيشتر از ميزان پرسشنامه مي باشد .بنابراین نتيجه گرفته ميشود که
عوامل کالبدی با سطح اطمينان  %59بر احساس امنيت زنان تأثير مثبت و معناداری دارد.

01

 -9نتیجه گیری

منابع
 .0بيرنگ ،مهدیه و آذر ،علي ( ،)0458تحليل احساس امنيت زنان در فضاهای عمومي با تأکيد بر پارکهای شهری ،مطالعه
موردی :تبریز ،دو فصلنامه علمي-پژوهشي پژوهش¬های بوم شناسي ایران ،دوره  ،02شماره  ،72صفحات .02-72
 .7پوراحمد ،احمد ،آروین ،محمود و رحيم پور ،نگار ( ،)0459ارزیابي احساس امنيت زنان در فضاهای شهری مطالعه موردی:
منطقه یک شهر اهواز ،فصلنامه علمي پژوهشي¬.مطالعات شهری ،شماره  ،74صفحات .48-94
 .4جهانبخش گنجه ،صادق ( ،)0455مطالعه کيفي احساس امنيت زنان در محيط خانواده موردمطالعه :زنان مراجعه کننده به
مراکز مشاوره در شهرستان کرج ،مطالعات زن و خانواده ،دوره  ،8شماره  ،7صفحات .000-25
 .0رسولي شورستان ،جليل ( ،)0452بررسي و تحليل نقش عوامل کالبدی و اجتماعي بر احساس امنيت در فضاهای شهری
گرگان ،فصلنامه علمي دانش انتظامي گلستان ،دوره  ،5شماره  ،49صفحات .94-44
 .9شيربگي ،عاليه و رادین ،پرنگ ( ،)0459بررسي عوامل مرتبط با احساس ناامني اجتماعي زنان در فضاهای شهری (با تاکيد
بر ویژگيهای کالبدی شهری) ،فصلنامه علمي مطالعات اجتماعي روان شناختي ،دوره  ،00شماره  ،7صفحات .074-82
 .4صادقي ،سيد علي و شوشتری ،سيد محمد جواد ( ،)0459احساس امنيت زنان در فضاهای شهری و عوامل اجتماعي موثر بر
آن ،همایش بين المللي زنان و زندگي شهری.
 .2قطب ،خاکپور( ،)0459تحليل عوامل موثر بر احساس امنيت زنان در فضاهای شهری نمونه موردی :محله چيذر تهران،
همایش بين المللي زنان و زندگي شهری.
 .8گلي ،علي ،قاسم زاده ،بهنام ،فتح بقالي ،عاطفه ،رمضان مقدم واجاری ،یاسمن( ،)0450عوامل مؤثر در احساس امنيت
اجتماعي زنان در فضاهای عمومي شهری (مطالعه موردی :پارک ائل گلي تبریز) ،مطالعات راهبردی زنان ،دوره  ،08شماره
 ،45صفحات .044-52
 .5شریعتي مزیناني ،سعيد و فروغ زاده ،سيمين(،)0454فضاهای عمومي و امنيت زنان در شهر مشهد ،پژوهشهای راهبردی
مسائل اجتماعي ایران ،دوره ،4شماره  ،0صفحات .52-20
 .02سلطاني ،ليال ،بيک محمدی ،حسن و حيدری ،سميه( ،)0459تحليل فضایي احساس امنيت در محالت مختلف شهری(مورد
مطالعه :شهر قدس) ،پژوهش¬های راهبردی مسائل اجتماعي ایران ،دوره  ،9شماره  ،4صفحات .020-82
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انسان و محيطي که در آن زندگي ميکند کليتي تفکيک ناپذیر از یکدیگر هستند رشد سریع شهرنشيني و افزایش روزافزون
جمعيت شهرنشين که خود اختالط و درهم آميزی بيشتر انسانها در فضای شهری به همراه دارد باعث شده تا بحث امنيت اهميت
خاصي در مسائل شهری پيدا کند امنيت شهری یعني آرامش اطمينان خاطر و نبود هراس شهروندان از هر گونه تهدید و خطر عليه
شهر ،شهروندان ،فضاهای شهری ساختمانها و سازمانها ،تاسيسات و زیرساختهای شهری و سایر عناصر مهم در زندگي شهری
که نگراني و احساس ناامني در شهروندان را به وجود آورد .امنيت پيش زمينه یک اجتماع سالم بوده و احساس امنيت بسترساز
توسـعه جوامـع انساني است .احساس امنيت به عنوان یکي از شاخصهای مهم کيفيات زندگي شهری ،مورد توجه قرار گرفته است
و به عنوان یکي از نيازهای اساسي شهروندان در ساختارهای شهری به شمار ميرود و از اهميت ویژه ای به واسطه دربرگيری
احساس آرامش و آسایش محيطي برای شهروندان برخوردار است .عوامل مختلفي بر احساس امنيت شهروندان تأثيرگذار است؛
بنابراین بررسي جنبههای کيفي و کمي امنيت ،چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ اجتماعي در داخل هر یک از فضاهای شهری،
امری ضروری است .پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير عوامل اجتماعي و کالبدی بر احساس امنيت زنان انجام شده است .در
پژوهش حاضر جهت بررسي دادهها از نرم افزار  spssجهت بررسي فرضيههای پژوهش از آزمون پارامتریک  tاستودنت استفاده
شده است .نتایج حاکي از آن بود که با توجه به سطح معني داری فرضيه اصلي تحقيق که برابر با ( )sig =2/220و همچنين
مقدار آماره  tاستودنت که بيشتر از ( )0/54مي باشد ،فرضيه  𝐻0رد و فرضيه  𝐻1تأیيد ميشود .برابر نظرات پاسخگویان ميانگين
مربوط به فرضيه اول پژوهش " عوامل اجتماعي بر احساس امنيت زنان نقش دارد".اختالف معناداری با ميانگين پرسشنامه دارد.
به عبارتي ميانگين حاصل از فرضيه اول تحقيق به طور معنيداری بيشتر از ميزان پرسشنامه ميباشد .بنابراین نتيجه گرفته ميشود
که عوامل اجتماعي با سطح اطمينان  %59بر احساس امنيت زنان تأثير مثبت و معناداری دارد .همچنين ادامه یافتهها نشان داد که
ميانگين حاصل از فرضيه اول تحقيق به طور معناداری بيشتر از ميزان پرسشنامه ميباشد .بنابراین نتيجه گرفته ميشود که عوامل
کالبدی با سطح اطمينان  %59بر احساس امنيت زنان تأثير مثبت و معناداری دارد.
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