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محمدباقر علیزادهاقدم ،دانشیار ،گروه علوماجتماعی دانشگاه تبريز ،ايران

رباب صبوري ،كارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه تبريز ،ايران
چکیده
اين مقاله با هدف بررسی احساس امنیت اجتماعی و تعیین برخی عوامل مؤثر بر آن در بین زنان شاغل سازمانها و مؤسساا
شده است .برای شاخصسازی و فرضیهسازی ،از نظريههای حوزه مطالعا

دولتای نگاشاته

امنیت اعضای مکتب كپنهاگ و نطريههای جامعهشاناختی دوركایم

و گیدنز استفاده شده است .پژوهش حاضر از نوع پیمايشی است و دادههای الزم با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق سااخته جما آوری شاده
است .همچنین حجم نمونه  112نفری از زنان شاغل در سازمانها و ادارا

دولتی شهر تبرياز از ررياق روش نموناهگیاری ربقاهای متناساب

انتخاب شدند .احساس امنیت اجتماعی به رور كلی در بین زنان شاغل در حد متوسط قرار دارد .نتايج حاصل از رگرسیون چند متغیاره نشاان
داد كه متغیرهای حمايت اجتماعی ،آزار جنسی و درآمد با احساس امنیت اجتماعی رابطه دارند .اين سه متغیر در مجموع  11درصد از تأثیرا
متغیر وابسته را تبیین میكند.
کلیدواژهها :احساس امنیت اجتماعی ،حمايت اجتماعی ،آزار جنسی ،پايبندی مذهبی.
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زناان شااغل میسار مایشاود .سااختار اجتمااعی و

مقدمه و بیان مسأله

مشکال

امنیت 2يکی از پديدههای اصایل و مبناايی در زنادگی آدمای

فرهنگی همه جوام انسانی باه شاد

است كه از بدو تولد انسان خودنمايی میكند .امنیت در جامعه

جنسیتی است (جنکینز .)103 :2902 ،ناابرابریهاای جنسایتی در

برای افرادی كه جامعه را تشکیل میدهناد ،مطار مایشاود.

بازار كار توسط نگرش به كار زنان پاسداری شده و از ررياق

مفهااوم كلاای امنیاات ،باار روی«احساااس آزادی از تاارس» يااا

ساختارهای اجتماعی تقويت مایشاود .در واقا ايان مساأله

«احساس ايمنی» كه ناظر بر امنیت مادی و روانی است تأكیاد

جنبهای از سلسله مراتب اجتماعی جنسیت است .باه عباار

متاأثر از تفااو هاای

و محادوديتهاای

و ناابرابری در انتظاارا

دارد (ماندل .)11 :2923 ،احساس امنیت مهمتر از وجاود امنیات

ديگر اين تفاو

است ،زمانی حاصل میشود كه فارد در درون خاود احسااس

نهادهای گوناگون اجتمااعی باا نقاشهاای اجتمااعی سااخته
 .)Teppermanحضااور

كند كه تهديد نمیشود بر اين اساس تا زمانی كه از نظار فارد

ماایشااود

(& Rosenberg, 1998:237

امنیت در جامعه وجود نداشته باشد احسااس امنیات نخواهاد

مالحظا

جنسیتی در تربیت و اساتخدام نیاروی كاار امنیات

كرد .همین اندازه كه دل و ذهن و باور انسان به فقدان تهدياد

اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد ،با وجود اينكاه زناان در

يا تعرض علیه خود ارمینان حاصل كند ،از امنیات برخاوردار

جهان كنونی يک سوم نیروی كار را تشکیل میدهند ،ولی تنها

است (واثقای .)21 :2902 ،يکای از تمهیادا
حیا

يک دهم از درآمد جهان را كسب كارده و تنهاا مالکیات ياک

در راساتای حفا

افاراد و گاروههاای اجتمااعی و برخاورداری آنهاا از

فرصت ها و امکاناا

بارای دساتیابی باه اهاداف ماورد نظار

خويش ،وجود امنیت اجتماعی است .بنابراين تضامین امنیات
اجتماعی انسانی ضروری است ،چرا كه حیا

انسان در گارو

درصد از دارايیهای جهان را در اختیار دارناد
بر ايان اسااس فرهناب مبتنای بار تبعای
تبعی

(2002

.)Smith,

شاغلی باه رفتاار

آمیز نسبت به زنان در محیط كار اشاره دارد و مصاديق

آن نابرابری در استخدام ،آموزش شغلی ،ارتقا شاغلی ،درآماد،

آن است و اختالل در ساز و كار آن موجب ناامنی و پريشاانی

پااداش و ناوع ارزياابی از عملکارد اسات (

احوال انسان خواهد بود (نويدنیا .)19 :2901 ،رر مقوله ساخت

)2002:262

Laver & Laver,

اجتماعی امنیت ،درواق زمینه اجتماعی را در احسااس امنیات

نتیجااه يااک نظرساانجی از سااوی مركااز افکارساانجی

 )Job,احساس امنیات مقولاهای مبتنای بار

دانشجويان ايران (ايسپا) مبین اين امر است كاه  02درصاد از

تأيید میكند

(1991

زمینه اجتماعی 1به شمار میآيد و در بنای اجزای مفهاومی آن
مجموعه آداب ،سانن ،اخالقیاا

و سااير مقاوال

اجتمااعی

ايرانیان به گونهای احساس نااامنی مایكنناد

(كالهچیاان:2901 ،

 .)211بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملال متحاد 9در
سال «2331در هیچ جامعهای زناان باه راور برابار باا ماردان

دخالت دارند.
از آن جا كاه نیمای از منااب انساانی جامعاه ماا را زناان

احساس امنیت نکرده و رفتار نمیكنند .احساس عدم امنیت از

تشکیل میدهند و با در نظر گرفتن اين امار كاه زناان شااغل

گهواره تا گور بر زنان سايه مایافکناد و از دوران كاودكی تاا

فشارهای زيادی را به جهت بهارهمنادی از امنیات و آراماش

بزرگسالی زنان به دلیال جنسیتشاان ماورد ساو اساتفاده قارار

مطلوب متحمل مایگردناد ،شناساايی و دساتیابی باه مساا ل

میگیرند» (برنامه توسعه سازمان ملال متحاد .)22 :2331 ،بار اسااس

فرهنگی و اجتماعی زنان شااغل در ارتبااب باا محایط كاار و

نتايج تحقیقا  ،تغییرا

ساختار اقتصادی – اجتماعی جوام ،

حقوق صنفی و رفاهی آنها بارای

نیاز به درآمد بیشتر برای تأمین نیازمندیهای خاانواده و رشاد

برخورداربااودن از امنیاات اجتماااعی ،بااا بررساای مسااايل و

فزاينده مشاركت زنان در اجتمااع ،عرصاههاای گساتردهای را

اجتماع ،مسا ل و مشکال

Security
Social Context

1
2

UN Development Program

3
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برای كار و فعالیت آنان فراهم نموده است (شادی رلاب.)2923 ،

در بررسی احساس امنیت اجتمااعی زناان شااغل ،باه لحاا

اين فرايند برای آنان فرصتها و چالشهای جديدی به همراه

نظری با رويکاردی اجتمااعی ،نظرياههاای گونااگونی ماورد

آورده است كه يکی از مهمترين آنهاا احسااس عادم امنیات

بررسی قرار گرفته است .در باب نظريههای امنیات اجتمااعی،

زنان در محیط كار است .زنان در توسعه هر كشاوری قسامت

بخش عمدهای از ادبیا

كالسیک درباره امنیت ،به اين مساأله

مهم و اساسی محایط كاار را تشاکیل مایدهناد و باه ساامان

میپردازند كه امنیت بوسیله دولتها ساخته میشوند

اقتصادی جامعاه كماک مایكنناد ولای در بیشاتر اوقاا

( Krause,

باه

 .)1996رويکردهای مدرن اهمیت حمايت از انسانها يا محیط

نیازهااای آنااان در محافظاات از خااود پاسااخ داده نماایشااود.

را متذكر شدند و بر مراج امنیتی متعاددی تأكیاد كردناد .باه

مسألهای كه بیش از هرچیز باعث عدم احساس امنیت زنان در

رور كلی ،مفهوم امنیت اجتمااعی و احسااس ناشای از آن در

محیط كار میشود ،آزار جنسی است .اين هشداردهنده اسات

پی توسعه تحلیلهای جديد امنیتی و پا

از جناب سارد در

كه حدود  1درصد از زناان شااغل در مکاانهاا و زماانهاای

اروپا مطر شد .اين مفهوم ،نخست باه عناوان ياک رويکارد

در موقعیت شغلیشان با آزار جنسی مواجه میشاوند

مفهااومی بااه وساایله گااروه مسااتقلی ازمحققااان در مؤسسااه

متفاو

2

و اگر اوضاع غیرقابل تحمل شود شغل خود را ترک كارده ياا

تحقیقا

وادار باه نقال و انتقاال مایشاوند ( .)Robin & Nath, 2007در

 )1998:210-211و به صور

انگلستان از هر ده زن ،هفت زن در دوره زندگی شاغلی خاود

هويت گروهایشاان در مقابال تهديادا

به مد

صلح كپنهاگ توساعه پیادا كارده (

Bilgin & et al.,

توان يک جامعه برای حفاظت از
واقعای ياا فرضای،

روالنی دچار آزار جنسی بودهاند (گیدنز.)123 :2902 ،

تعريف شده است ( .)Wearver, 2000:5دو عضو مکتب كپنهاگ

مختلف ناشی

يعنی باری باوزان 1و ال وياور مبناای تحلیال هاای امنیتای را

از مزاحمتها در محیط كار يافت كه نشان میدهد چگونه اين

اجتماعا

و گروه های اجتماعی می دانناد ( )Cotter, 2002باه

امر مایتواناد فرصاتهاای شاغلی زناان را محادود كارده و

اعتقاد ايشان امنیت به مسأله بقا و حفا موجوديات در برابار

(كاار،2929 ،

تهديداتی كه موجوديت دولت ،ملت يا يک ملت در كنار ملال

 .)11تأثیر اشتغال زنان بر روابط خانودگی و وظايف زناان باه

را به مخارره مایانادازد ،راجا اسات (.)Ibryamova, 2002:4

عنوان همسر و به خصوص مادر نیز در زمینه احساس امنیات

بوزان و ويور امنیت را در دو بعد عینی و ذهنی مطر كرده و

اجتماعی زنان شاغل در محیط كار مطر مایشاود ،چارا كاه

اظهار میدارند كه تهديدهای امنیتی در دامنهای وجاود دارناد

مسأله فرزندآوری و ساير مسا ل زنانه اماری شخصای نیسات

كه به رور ذهنی نیز قابل تجرباه هساتند (

در بیشتر بررسیها میتوان اشاراتی به مشکال

احساس امنیت اجتماعی آنان را به مخارره انادازد

بلکه امری اجتماعی است كه بايد مورد توجاه قارار گیارد .در
همین رابطه مطالعه حاضر در پی پاسخ به سؤاال

زير اسات:

1998

& Buzan, Wearver

 .)Dewild,باری بوزان برای نخستین بار اصطال امنیات

اجتماعی را در كتاب مردم ،دولت ها و هاراس باه كاار بارد

میزان احساس امنیت اجتماعی در میان زنان شااغل در ادارا

(1996

دولتی شهر تبريز چه قدر است و عوامال مارتبط باا آن كادام

ويژگیهايی اشاره دارد كه بر اساس آن ،افراد خود را به عنوان

متغیرها هستند؟ و مهمترين عوامل ماؤثر بار احسااس امنیات

عضو يک گروه اجتماعی قلمداد میكنند (

اجتماعی زنان در محیطهای شغلی شاهر تبرياز كادام عوامال

 .)1998به اعتقاد بوزان احساس ايمنی ذهنی ،به هایچ روی باه

هستند؟

منزله وجود امنیت واقعی ياا درساتی دريافاتهاای شخصای

چارچوب نظري تحقیق

 .)Roe,امنیاات اجتماااعی از نظاار بااوزان بااه حفاا
Buzan & Wearver,

Copenhagen
Barry Buzan
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نیست چرا كه هر يک از افراد جامعه اعام از فقیار و غنای باه
رور نسبی در معرض تهديدا

مختلفی قرار میگیرند

(باوزان،

 )01 :2920وی سه ناوع تهدياد را مطار مایكناد :تهديادا
فیزيکی يا جسمی (درد ،صدمه و مرگ) ،تهديادا

اقتصاادی

(تصرف يا تخريب اموال ،عدم دسترسای باه كاار ياا منااب )،
تهديدا

چه كه موجب شناسايی شخص است

(ترابای و گاودرزی:2901 ،

 .)921از نظر ويور امنیت اجتماعی در بستری اجتمااعی شاکل
میگیرد كه رهايی از اضطراب و تعقیب ايمنی در قالاب ياک
گروه اجتماعی نظیر خانواده ياا ياک مجما قاومی ،ماذهبی،
جنسی و غیره را شامل میشود

(نصری.(212-211 :2902،

حقاوقی (زنادانی شادن ،از باین رفاتن آزادیهاای

صاحبنظران نظريههای نظم اجتماعی از بعد اجتمااعی باه

موقعیت ياا وضاعیت (تنازل رتباه،

نظم و امنیت اجتماعی اهمیت دادهاند .دوركایم 2همبساتگی را

با يکاديگر همبساتگی

همبساتگی» ناام

مدنی) ،همراه با تهديدا

تحقیر در انظار عامه) كه اين تهديدا

از نوع روابط عارفی مثبت دانسته و از «ح

دارند و افراد در جامعه ،دولتها را به وجود مایآورناد تاا از

میبرد .دوركیم همبستگی را نوعی«دوست داشاتن ديگاران» و

در امان هساتند (باوزان .)11- 11:2920 ،باوزان بار

يا «جاذبه متقابل» میداند (دوركیم .)13 :2913 ،دوركیم باه نقاش

بشری به  1مقولاه تقسایم

اجتمااعی

اين تهديدا

اين باور است كه امنیت اجتماعا

انسجام اجتماعی در گساترش و تقويات ارتباراا

میشود :نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زيست محیطی.

اشاره نماوده و معتقاد اسات «هار چاه اعضاای ياک جامعاه

امنیت اجتماعی توانايی گاروههاای مختلاف صانفی ،جنسای،

همبستهتر هستند ،روابط گوناگون خاود را باا يکاديگر ياا در

قومی ،ملی و  ...در حف هستی و هويت خاود اسات
 .)91 :2920در آرای بوزان حوزهای از حیا

(باوزان،

حالت دسته جمعی با گروه بیشاتر حفا مایكنناد»

(آبراهاامز،

1

كاه فارد خاود را

 .)231 :2913وی همبستگی اجتمااعی را عامال حفا و بقاای

به واساطه مفهاوم «ماا» بادان متعلاق مایداناد و در برابار آن

جامعه میداند كه نظم اجتمااعی را باه هماراه دارد كاه خاود

احساس تعهد و تکلیف میكند مورد نظر اسات ،بناابراين هار

معلول اشتراک اخالقی و اخالقیا

از نظار

عامل و پديدهای كه باعث ايجاد اختالل در احسااس تعلاق و

دوركیم مبنای نظم جامعه (امنیات اجتمااعی) عامال اخالقای

همبستگی اعضای يک گروه گردد ،در واق هويت آن گروه را

است نه سیاسی يا اقتصادی .بر اين اساس دوركیم معتقد است

به مخارره انداخته و تهديدی برای امنیت اجتماعی آن قلماداد

در جوام سازمان يافتهای كه مبتنی بر اصول و قواعد اخالقای

 .)Buzan,ويور دست به مفهوم سازی مجادد

هستند ،نظم اجتماعی نیز حاكم خواهد بود (كاوزر.)232 :2909 ،

(نصاری:2902 ،

همچنین دوركیم مذهب را مظهر همبستگی اجتماعی میداناد

میگردد

(2000:3

از رهیافت پنج بعدی باوزان دربااره امنیات زد

مشترک است .پ

 .)291وی «امنیت ساخته و پرداخته شده در اجتماع» را مطار

و دين را به مثابه حقیقتی میداند كاه در اذهاان افاراد وجاود

میكند بر اين اساس ،ويور حاوزه امنیات را برحساب ناوعی

دارند تا از محرکهای خودمدارانه ممانعت كنند

(جاللای مقادم،

دوگانگی امنیت دولت و امنیات اجتمااعی در نظار مایگیارد

 .)11 :2923به اعتقاد وی تشريفا

( )Roe, 1996:11وی معتقد است كه عالوه بر بعد عینی امنیات

میآورند و بدينسان ،پیوندهای مشتركشان را دوباره تصاديق

بايد امنیت را در بعد ذهنی نیز مورد توجه قارار داد و صارف

ماایكننااد و در نتیجااه ،همبسااتگی اجتماااعیشااان را تحکاایم

نظار از حفا سارزمین و حاكمیات باه چگاونگی زنادگی و

میبخشند (كوزر .)230-122 :2909 ،به عقیده دوركیم دين وسیله

شیوههای زندگی نیز نظار داشات و ايان مقولاهای اسات كاه

استحکام و دوام اجتماعی است و با ايجاد پیوند میاان پیاروان

امنیت اجتماعی به آن میپردازد .از نظر ويور ،امنیت اجتمااعی

خود به وسایله انجاام مراسام گونااگون و ايجااد ارزشهاا و

به هويت اعضای جامعه راج است .بنابراين امنیت اجتمااعی

اجتماعی را تأمین میكند

با نیاز به هويت در ارتباب است .هويات عباار

اسات از آن

باورهای مشترک میان آنها ،وحد

مذهبی ،ماردم را گارد هام

1

Durkhiem
2
Social Solidarity

بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل در سازمانها و ادارا

دولتی شهر تبريز و عوامل مرتبط با آن

(جاللیمقدم.)21 :2923 ،

نیاز انسان به امنیت با عناوان امنیات وجاودی2هام بیاان
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مسأله اساسی شرايط اجتماعی و اقتصادی نابرابری اسات كاه
عدم احساس امنیت اجتماعی را برای زناان باه صاور

ياک

میشود كه به اعتقاد گیدنز امنیت وجودی به ارمیناانی راجا

مسأله اجتماعی تبديل میكند .مباحاث فمینیساتی اگرچاه باه

است كه بیشتر آدمها به تداوم تشاخیص هويات خاود و دوام

رور مستقیم ربطی به مسأله امنیت اجتماعی زنان ندارناد ،اماا

محیطهای اجتماعی و مادی كنش در ارراف خود دارند ،ايان

هريک قسمتهايی از اين مسأله را توضیح میدهند .رهیافات

امنیت پديدهای عارفی است كه در ناخودآگااه ريشاه دارد در

امنیتی فمینیستی ،آسیبپذيری زنان را در درون جامعاه ماورد

اين تعريف بر دو بعد احساسی و اجتماعی امنیت تأكید شاده

تأكید قرار میدهد و بر اين باور است كه موضوعاتی همچون،

است (گیدنز .)222-222 :2902 ،گیدنز امنیت اجتمااعی را شاامل

آسیبهای فیزيکی خصوصاً آزارهای جنسی ،هرزه انگااری و

تمهیداتی برای حف زندگی اعضای يک جامعه و سپ

حف

خشونتهای ساختاری از مسا لی هستند كه به ناامنی فزايناد

راه و روش زندگی آنان میداند (گیدنز .)112 :2902 ،باه اعتقااد

زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان منجر گرديده اسات .بار

گیدنز ،مهمترين كار باورداشاتهاای ماذهبی ايان اسات كاه

اساس نظر فمینیست ها همواره تبعی

سااختاری جواما باه

معموالً به انساان در مقابال تجرباه رويادادها و موقعیاتهاا،

زيااان زنااان بااوده اساات و ساااختارهای موجااود در جامعااه

احساس آرامش و امنیت تزريق مایكنناد .بناابراين ماذهب و

مردساالر عالوه بر آنكه ابزار اعمال خشاونت بار علیاه زناان

سنت به شیوهای بنیاادين در امنیات وجاودی دخالات دارناد

است ،می تواند اسباب ناامنی آنان را نیز فاراهم آورد .بار ايان

(گیدنز.)211-211 :2902 ،

اساس فمینیستها راه نیل به امنیت برای زنان را در تغییر ايان

بر اساس نظريههای پايگاه اجتماعی -اقتصاادی ،ماارك

ساختارهای اجتماعی مبتنی بر جنسایت

با ديدی اقتصادی به جامعه مینگرد و واقعیت اساسی جامعاه

مایبینناد (عبدالاه خاانی،

.)110 :2909

را مالکیت میداناد و آن را در زيربناا قارار مایدهاد و سااير
نهادهای اجتماعی و فرهنگی را در روبنا قرار میدهد و بر اين

پیشینه تجربی

اساس افراد جامعاه را باه دو دساته مالکاان وساايل تولیاد و

در رابطه با موضوع مقاله حاضر تحقیقا

فاقدان وسايل تولید دستهبندی میكناد (تاامین .)0-21 :2902 ،از

خارج از كشور انجام شده است كه از جمله میتوان به ماوارد

نظر مارك

امنیت اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،هر سه مهام

چنادی در داخال و

زير اشاره نمود:

هستند .بر ربق نظر وی ،دغدغه شغلی و نگرانی از بیکاری در

در پژوهشهای داخلی ،هما زنجاانیزاده در ساال 2902

ربقه مرفه كمتر دياده مایشاود و باا فارض شارايط يکساان

پژوهشی با عنوان «زنان و امنیات شاهری » انجاام داده اسات.

اشتغال ،افراد منارق مرفه از امنیات شاغلی بااالتری بهارهمناد

جامعه آماری تحقیق ،شامل كلیه زنان  21سال به بااالی شاهر

هستند

مشهد باود .ايان مطالعاه باه روش پیمايشای و باا اساتفاده از

(توسلی)01-02 :2921 ،

در رابطه با امنیت اجتماعی زنان ،فمینیستها نیز معتقدند

نمونهگیری ربقهای انجام شد .ربق نتاايج تحقیاق ،متغیرهاای

امنیتی نقش زنان ناديده گرفته شده اسات

ربقااه اجتماااعی ،اشااتغال و رده شااغلی باار احساااس امنیاات

و با وارد كاردن مقولاه جنسایت در مساا ل امنیتای مایتاوان

اجتماااعی زنااان تااأثیر دارد ،در حااالی كااه میاازان اسااتفاده از

تركیبی از جنسیت مردان و زنان

رسااانههااا ،میاازان حضااور در بیاارون از خانااه ،ساان ،سااطح

تاكنون در مطالعا
مطالعا

امنیتی را به صور

درآورد (عبداله خانی به نقل از اسپندر .)930 :2909 ،به اعتقاد ايشاان

تحصیال

بر احساس امنیت اجتماعی زنان تأثیری ندارد

اقکارسنجی دانشجويان.)2902 ،
Ontological Security

1

(مركز

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،21شماره اول ،بهار 2931

91

مريم منافی ماليوسفی در ساال 2901تحقیقای باا عناوان

اجتماعی بر احساس ناامنی در محله» اشاره كرد .ايان مطالعاه

«بررسی ديدگاه زنان شاغل متأهل در خصوص نقاش عوامال

بین افراد  12تا  02سال شهر مالمو سو د انجاام شاده اسات.

مؤثر بر امنیت اجتماعی آنان در دو محیط كاار و خاانواده» باه

نتايج تحقیق نشان داد كه عوامل محلاهای  2/1درصاد از كال

انجام رسانید .اين تحقیق به روش پیمايشی و بین زنان شااغل

واريان

احساس ناامنی افراد را تبیین میكند .اين تأثیر با وارد

شهر تهران به انجام رسیده است .امنیات اجتمااعی در تحقیاق

كردن عوامل فردی در مادل ،كااهش يافتاه و باه  2/2درصاد

ياد شده در دو بعد شغلی و خانوادگی سنجیده شد و نتايج آن

میرسد .با حذف عوامل فاردی ساهم سارمايه اجتمااعی در

نشان داد كه بین عوامل مؤثر بر امنیت شغلی و عوامل مؤثر بار

تبیین احساس ناامنی باه  2/1درصاد رساید

امنیت خانوادگی رابطه وجود دارد .پايگاههای شغلی مختلاف،

.)02 :2903

(نباوی و همکااران،

و داشتن روابط دوستانه با همکاران بر امنیات اجتمااعی زناان

بررسایهااای ويااور در آمريکااا باا موضااوع تااأثیر رابطااه

مؤثر است .و رضايت زناشويی ،مشاركت مردان در انجام امور

حمايت اجتماعی اررافیان با میزان احسااس امنیات اجتمااعی

منزل ،همکار بودن با همسر بر امنیات اجتمااعی زناان شااغل

نشان داده است كه حمايت اجتماعی با احسااس امنیات زناان

مؤثر نیست

(مجموعه مقاال

همايش امنیت اجتماعی.)2901 ،

در رابطه است ،و زنانی كه در خانواده خود مورد توجه همسر

تحقیقی با عنوان «بررسی امنیت اجتماعی زناان در شاهر

و حتی فرزندان خود هستند ،احساس آرامش و امنیت بیشتری

تهران» در سال  2901توسط زين العابدين افشاار انجاام شاد.

دارند و باا شاادی و نشااب بیشاتر كارهاای روزماره خاود را

اين تحقیق به صور

پیمايشی و در بین زنان  21تاا  11ساال

پیگیری مینمايند (.)Wearver, 2010

شهر تهران انجام گرفته و نتايج آن نشان داد كه عوامل حمايت

در پژوهشهايی كه در جامعه آمريکا با موضاوع بررسای

و عملکارد

وضعیت پايگاه اقتصادی -اجتمااعی خاانوادههاا در احسااس

قانون بر امنیت اجتماعی زنان تأثیر دارد ،در حالی كه عاواملی

امنیت آنها توسط رينوی و الوری انجام گرفته باه گونااگونی

نظیر سن ،قومیت ،سبک زندگی و وسايل ارتبااری بار امنیات

پاايین اشااره

اجتماعی ،هنجارهاای اجتمااعی ،عملکارد پلای

اجتماعی زنان تأثیر چندانی ندارد

نیازها و نگرانیهای زنان در خانوادههای ربقا

ك ارده و عمااده نگراناای آنهااا را در موقعیااتهااای شااغلی و

(افشار.)2901 ،

بررسیهای نوروزی و فوالدی سپهر با موضاوع بررسای

اقتصادی ذكر كرده و اين دغدغه و عدم امنیات در ماادران باه

احساس امنیت اجتماعی زنان  21تاا  13سااله شاهر تهاران و

عصاابیت ،افسااردگی و باایخااوابی و اخااتالل بیشااتری منجاار

عواماال اجتماااعی ماؤثر باار آنب بیااانگر اياان بااود كااه پايگاااه

میشود و حتی جدالهايی را باین همساران ايجااد مای كناد

اقتصادی -اجتمااعی باا احسااس امنیات اجتمااعی در رابطاه

(.)Reno & Joni, 2009

است ،هرچه ربقه اجتماعی -اقتصادی بااالتر اسات احسااس
امنیت بیشتر است و برعک  .در همین پژوهش محل سکونت
بر امنیت اجتماعی خانواده اثرا

مؤثر و معنیداری دارد و نیز

اين كه متغیر پايبندی مذهبی تأثیر منفای بار احسااس امنیات
اجتماعی زنان داشته است

(نوروزی و فاوالدی ساپهر-213 ،2900 ،

.)213
در خارج از كشور میتاوان باه تحقیقاا

اليندساتروم و

همکاااران در سااال  1229بااا عنااوان «بررساای تااأثیر ساارمايه

جمعبندي چارچوب نظري و تجربی
در تحقیق حاضر سعی شده است تاا تركیبای از ديادگاههاای
جامعهشناسان مکتب كپنهاگ به ويژه بوزان ،ويور ،نظريه نظام
اجتمااعی دوركایم ،نظريااه گیادنز ،نطريااه پايگااه اجتماااعی-
اقتصادی ماارك

آورده شاده اسات كاه هركادام از جنباهای

احساس امنیت اجتماعی را مورد توجاه قارار دادهاناد .مفهاوم
امنیت اجتماعی (و احساس ناشی از آن) نخست به عنوان يک
رويکرد مفهومی به وسیله گروه مستقلی از محققان در مؤسسه

بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل در سازمانها و ادارا

تحقیقا

كپنهاگ توسعه پیدا كارده و باه صاور

دولتی شهر تبريز و عوامل مرتبط با آن

تاوان ياک
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يا نمادهاای دينای ياه تاوهم محا

هساتند و ناه جانشاین

جامعه برای حفاظت از هويت گروهیشان در مقابل تهديدا

پديدههای ديگر (مثل نیروهای ربیعی) بلکاه آنهاا در اذهاان

واقعی يا فرضی ،تعريف شده است ( .)Wearver, 2000:5بادين

افراد وجود دارند تا از محرکهای خودمدارانه ممانعت كنند و

برای افراد ،ناشی از اين حقیقت اسات

فرد را به رريقی تحت انضباب درآورند كه بتواند به رور عینی

كه آنها در محیط انسانی به سار مایبرناد و ايان محایط باه

به واقعیتهای بیرونی بپردازد .در همین راستا به اعتقاد گیدنز،

وجودآورنااده انااواع فشااارهای غیرقاباال اجتناااب اجتماااعی،

مهمترين كار باورداشتهای مذهبی اين است كاه معماوالً باه

اقتصادی و سیاسی است .با توجه به اينكه افاراد اولاین منبا

انسان در مقابل تجربه رويدادها و موقعیتها ،احساس آرامش

ناامنی يکديگرند مسأله امنیت افراد ابعاد گستردهتر اجتماعی و

و امنیت تزريق میكنند .همچنین بر اساس نظر گیدنز افارادی

سیاسی پیدا كرده است (باوزان )11 :2920 ،كه اين ابعاد باه نوباه

كه تحصیال

اندكی كه در تجزياه

خود ،احساس امنیات اجتمااعی افاراد را تحاتالشاعاع قارار

و تحلیل مسا ل و مشاکال

ترتیب بیشتر تهديدا

میدهند .مارك

با ديادی اقتصاادی باه جامعاه ماینگارد و

پايین دارند به دلیل قدر

جامعاه دارناد باه هماان انادازه

احساس امنیت كمتری نسبت باه افاراد باا تحصایال

بااالتر

واقعیت اساسی جامعه را مالکیت میداند و آن را در زيربناا و

دارند .به اعتقاد فمینیستها مسأله اساسی شارايط اجتمااعی و

ساااير نهادهااای اجتماااعی و فرهنگاای (ايااد ولو،ی ،خااانواده،

اقتصادی نابرابری است كه عدم احسااس امنیات اجتمااعی را

مذهب و )...را در روبنا قرار میدهد و بر اين اساس جامعه را

برای زنان به صور

يک مسأله اجتماعی تبديل مایكناد .بار

باه دو دسااته مالکاان وسااايل تولیاد و فاقاادان وسااايل تولیااد

اساس نظر فمینیست ها همواره تبعی

دستهبندی میكند به عبار

ديگر هرچه ربقه اجتمااعی افاراد

در يک جامعه افزايش سابد ،امکان دستیابی آنها به امکانا
خدما

و

سااختاری جواما باه

زيان زنان بوده اسات و سااختارهای موجاود در جامعاه مارد
ساالری میتواند اسباب ناامنی آنان را نیز فراهم آورد

مختلف آموزشی ،بهداشتی ،رفاهی و  ...نیاز افازايش

ربق نتايج تحقیق زنجانیزاده ،متغیرهای ربقه اجتمااعی،

میيابد و در نتیجه احساس تعلق و خشنودی نسبت به جامعه

اشتغال و رده شغلی بر احساس امنیات اجتمااعی زناان تاأثیر

داشته و دلبستگی میان آنها تقويت خواهد شد و باه عکا .

باار احساااس امنیاات

پ

دارد ،در حااالی كااه سااطح تحصاایال

هر چه احساس فرد از زنادگی رضاامندانهتار اسات ،باه

اجتماعی زنان تاأثیری نادارد .مناافی ماليوسافی و افشاار در

همان میزان نیز احساس امنیت را تجربه خواهد كرد و قادر به

تحقیق خود نشان دادهاند كه داشتن روابط دوستانه با همکاران

تولید آن خواهد شد .دوركایم همبساتگی اجتمااعی را عامال

و حمايت اجتمااعی بار امنیات اجتمااعی زناان ماؤثر اسات.

حف و بقای جامعه میداند كه نظم اجتماعی را به همراه دارد

همچنین در تحقیق ويور در آمريکا نیز رابطاه متغیار حمايات

مشاترک اسات.

اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی تأيید شده است .نتیجه به

از نظر دوركیم مبنای نظم جامعه (امنیت اجتماعی) عامال

دست آمده از تحقیق نوروزی و فوالدی سپهر نشان داده است

كه خود معلول اشتراک اخالقای و اخالقیاا
پ

اخالقی است نه سیاسی يا اقتصادی .بر اين اسااس در جواما

كه هرچه ربقه اجتماعی -اقتصادی باالتر است احساس امنیت

سازمان يافتهای كه مبتنی بر اصول و قواعاد اخالقای هساتند،

بیشتر است و برعک  .نیز اين كه متغیر پايبندی مذهبی تاأثیر

نظم اجتماعی نیز حاكم خواهد بود همچنین دوركیم مذهب را

منفی و معکوسی بار احسااس امنیات اجتمااعی زناان داشاته

مظهر همبستگی اجتماعی میداند و معتقد است كه هیچ ديان

است .همچنین بر ربق نتايج تحقیق ريناو و الوری در خاارج

دروغینی وجود ندارد وی دين را به مثابه حقیقتی میداناد كاه

از كشور تفاو

میانگین احسااس امنیات اجتمااعی افاراد بار

دارای كیفیتی مختص به خود است به اين معنی كه نمايشهاا

اساس ربقه اجتماعی متفاو

آنان به تأيید رسیده است.
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 -1میااانگین احساااس امنیاات اجتماااعی بااه تفکیااک سااطح

فرضیههاي تحقیق

زنان شاغل متفاو

است

 -2بین حمايت اجتماعی و احساس امنیات اجتمااعی رابطاه

تحصیال

وجود دارد.

 -1میانگین احساس امنیت اجتمااعی باه تفکیاک رده شاغلی

 -1بین پايبندی ماذهبی و احسااس امنیات اجتمااعی رابطاه

متفاو

وجود دارد

 -2میانگین احساس امنیت اجتماعی زنان شااغل باه تفکیاک

 -9بین آزار جنسی ياا مزاحمات در محایط كاار و احسااس

است.

ربقه اجتماعی آنان متفاو

است

امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.
 -1بین میزان درآمد و احساس امنیت اجتماعی رابطا وجاود

مدل تحلیلی تحقیق

دارد.

اعتقادات مذهبی
امنیت شغلی

طبقة اجتماعی

امنیت حقوقی

احساس امنیت

آزار جنسی یا مزاحمت

اجتماعی

امنیت مالی

ردة شغلی

امنیت اخالقی
سطح تحصیالت

میزان درآمد

متغیرهای زمینهای

درآمد
خانواده
تحصیال

سن
وضعیت
تأهل

تحصیالت

نوع

مادر

سازمان

همسر
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تعریف مفاهیم

بررسی قوانین حمايتی مربوب به ساعا

متغیر وابسته

مرخصی زايمان و ...جهت سنجش اين بعد از احساس امنیات

امنیت اجتماعی را میتوان به معنای حالت فراغت همگاانی از

به كار برده شده است.

ترس و اضطراب ،مصونیت جان ،مال ،آبرو ،نااموس و شاغل

كاری زنان و كفايات

1

افراد از هرگونه تهديد و تعرض تعريف كردب اگرچاه آن را باا

احساس امنیت اخالقی

توجه به گروههای مختلف اجتماعی همچون گروههای قومی،

احساس امنیت اخالقی عباار

سنی ،جنسی ،شغلی ،مذهبی و  ...تعريف و بررسای مایكنناد

اصااول و الگوهااای اخالقاای در روابااط و مناساابا

(گروسی و همکااران .)92 :2901 ،در معنای ذهنی امنیت اجتمااعی

(ساروخانی و نويدنیا.)2901 ،

اسات از ارمیناان از تضامین
افااراد

اجتمااعی خاود احسااس

احساس امنیت اخالقی در اين تحقیاق بار اسااس میازان

امنیت نمايند .احساس امنیت اجتماعیب نباود تارس از تهدياد

پايبند بودن كارمندان سازمان به صداقت ،حسن نیات ،خاوش

حقوق و آزادیهای مشروع گفته میشود (افشاار .)12 :2901 ،در

رفتاری ،احترام متقابل در محل كاار و  ...ماورد بررسای قارار

فرهنب آكسفورد ،امنیت اجتماعی به معنای ارتبااب امنیات باا

گرفته است.

بدين معنی است كه افراد در حیا

جامعه ناوعی ساازماندهی و ياا امنیتای كاه شاکل و سااخت

9

اجتماعی يافته است تعريف شده اسات (.)Oxford, 2000:1227

احساس امنیت شغلی

احساس امنیت اجتماعی در اين مطالعه به ابعاد احساس امنیت

احساس امنیت شغلی عبار

مالی ،اخالقی ،شغلی و حقوقی تقسیم شاده اسات .باوزان باه

شغل مناسب و ارمینان از تداوم آن در آينده و فقادان عوامال

تحلیل ابعاد امنیت پرداخته است كه بیانگر ابعاد مذكور است.

تهديااد كننااده شاارايط مناسااب كاااری در آن شااغل

لیکر

اسات از احسااس داشاتن ياک
(مجیاادی و

برای عملیاتی نمودن اين ابعاد از  12گويه در قالب ریف

همکاران .)119 :2902 ،در پاژوهش حاضار ،منظاور از احسااس

استفاده شده است كه اين گويههاا در مقیااس رتباهای

امنیت شغلی زنان ،میزان ارمینان ايشان از ارتقا شغل ،ارمینان
از ثبا

مورد سنجش قرار گرفتند.

شاغلی ،ارمیناان از اداماه كاار در اداره ،مشااركت در

تصمیمگیریهای مهم و ...است.
تعاریف مفهومی و عملیاتی ابعاد احساس امنیت اجتماعی
احساس امنیت حقوقی
امنیت حقوقی عبار

احساس امنیت مالی

2

است از تضمین و حمايت از حاقهاا و

آزادیهای شهروندان و نیز برابری شهروندان( .ويژه.)32 :2903 ،
احساس امنیات حقاوقی عباار

1

امنیت مالی برای فرد عبار

است از تضمین دارايیهاای فارد

از سرقت و دزدی و ارمینان خاارری كاه از تاأمین نیازهاای
مالی و مادی فرد حاصل میشود

اسات از ارمیناان از توزيا

(عربی.)231 :2901 ،

عادالن حقوق مربوب به كارمندان و رعايت عادالت در ماوارد

در اين مطالعه نیز منظور از احسااس امنیات ماالی افاراد

مختلف .در اين تحقیق منظور از احسااس امنیات حقاوقی آن

مورد بررسی ،درآمد كافی ،تناسب درآمد آنان با هزينه ،امید به

است كه زنان شاغل تا چه حد از حمايتهای خاص به هنگام

آينده اقتصادی بهتر ،توان دريافات و بااز پرداخات تساهیال

بااارداری برخوردارنااد ،تااا چااه حااد امکااان اسااتفاده از

بانکی ،ارمینان از عدم سرقت وسايل در محل كار است.

مأموريتهاای تحصایلی و آموزشای را دارا هساتند همچناین
Legal Security Feeling

1

2

Moral Security Feeling
3
Job Security Feeling
4
Material Security Feeling
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عزاداریهای مذهبی ،بعد اعتقادی با استفاده ازاعتقاداتی مانناد

تعریف متغیرهاي مستقل
حمایت اجتماعی

زندگی پ

ارالعاتی از جانب ديگاران مبنای بار ايانكاه شاخص ماورد

اعتقاد به وجود خدا ،بعد احساسی با احساساتی مانند احساس

محبت ،توجه ،احترام و ارزش است و بخشی از شبکه ارتبااب

ندامت پ

از مرتکب شدن گناه عملیاتی میشود

و تعهد اجتماعی است (كرتی .)201 :2901 ،

نقل از گالک و استارک .)2922 ،كه در پاژوهش حاضار نیاز بارای

در اين تحقیق بعد عارفی حمايت اجتمااعی ماورد نظار

از مرگ و رسایدگی باه اعماال انساانهاا در آن،

سنجش میزان اعتقادا

(سراجزاده باه

ماذهبی افاراد ماورد مطالعاه از ابعااد

است كه منظور از آن داشتن رواباط دوساتانه باا همکااران در

اعتقادی ،احساسی و رفتاری مادل گاالک واساتارک اساتفاده

محل كار ،اعتماد به همکاران ،مورد احترام بودن در محیط كار

شده است.

بوده است.
طبقة اجتماعی

9

ربق اجتمااعی گروهای از اشاخاص هساتند كاه در ساازمان

آزار جنسی یا مزاحمت
جنسی است كاه در محایط كاار

تولید ،عملکرد خاصی را بر عهاده دارناد يعنای باا توجاه باه

نسبت به زنان اعمال میشود آزار جنسی در محل كار میتواند

موقعیت خاص ،در نظم اقتصادی از يکديگر متمايز میشاوند

باه منظاور تحمیال

(اباذری و همکاران .)2 :2902 ،در تحقیق حاضر از روش ذهنای و

خواستههای جنسی تعريف شود و ممکن است به شاکلهاای

خود اظهاری استفاده شده است و ربق اجتماعی پاساخگويان

گوناگونی باروز نماياد (گیادنز .)123 :2902 ،گااه ممکان اسات

در يک سؤال پنج گزينهای (باال ،متوسط رو باه بااال ،متوساط،

آزار جنسی شکلی از تبعی

به عنوان استفاده از اقتدار شغلی يا قدر

زيركانه ،حركا

همراه با پیشنهادا

و اشااراتی اسات كاه از

نظر مردان بیزيان ،ولی از ديد زنان اهاناتآمیاز تلقای شاود.
(آبو و واالس .)2901 ،منظاور از آزار جنسای ياا مزاحمات در
تحقیق حاضر ،دقت در انتخاب كلما

از سوی ماردان ،ناوع

صحبت كردن با زنان و چگونگی صحبت در بار آنان است.
اعتقادات مذهبی

متوسط رو به پايین و پايین) از افراد سؤال شده است.
ردة شغلی

1

نقشی كه فرد شاغل ايفا میكناد ،ياا وضا اشاتغالی كاه فارد
شاغل احراز كرده است (بیارو .)902 :2911 ،بارای سانجش رده
شغلی زنان شاغل در اين پژوهش از يک سؤال با گزيناههاای
كارمنااد امااور خاادماتی ،كارمنااد امااور اداری ،تخصصاای يااا

1

كارشناسی ،سرپرستی ،معاونت ،مديريت و ساير استفاده شاده

اديان متضمن مجموعاهای از نمادهاا هساتند ،كاه احساساا
حرمت يا خوف را رلب میكنند ،و با شعاير يا تشاريفا
توسط اجتماع مؤمنان انجام میشود ،پیوند دارند

كاه

(گیادنز:2902 ،

.)111

است
روش تحقیق

گالک و استارک برای سنجش میزان دينداری ،پانج بعاد

اين مطالعه حاصل پژوهشی پیمايشی -مقطعای اسات كاه در

اعتقادی ،رفتااری ،شاناختی ،احساسای و پیامادی را در نظار

سال  2903در ساازمانهاا و ادارا

دولتای شاهر تبرياز ( در

میگیرند .بعد رفتاری ،با استفاده از برخی اعمال دينی از قبیال

مجموع  91سازمان و اداره) انجام شد .از بین كال  1231نفار

نماااز ،روزه ،دعااا ،قاارآن خواناادن و شااركت در اعیاااد و

زنان شاغل (به غیر از مراكز علوم پزشکی و درمانی و آموزش

Social Support
Relijious Bliefs

1
2

Social Class
Job Category

3
4
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و پرورش) در اين ساازمانهاا و ادارا  112 ،نفار باه عناوان

سنی  13-11سال قرار داشتند و كمترين فراوانای نیاز مرباوب

نمونه ،با استفاده از روش نمونهگیری ربقهای متناسب انتخاب

به رد سنی  11-12سال با  21/1درصد بود .از نظر وضاعیت

شدند .به روری كه پا
هركدام از ادارا

از مشاخص كاردن جامعا آمااری،

و سازمانهای شهر تبريز به عنوان ربقاه در

تأهل  21/3درصد متأهل 11/3 ،درصد مجرد بودند .به لحاا
تحصیال

 19/9درصد از زناان شااغل ماورد مطالعاه دارای

نظر گرفته شدند در مرحل بعد براساس نسبت كل زنان شاغل

مدرک كارشناسی بودند  12/1درصد از آنان در سمت شاغلی

هر اداره به كل ادارا  ،حجم نمون اختصاصی به هار اداره را

كارشناسی و تخصصی به انجام وظیفه پرداخته و اغلب آنان از

مشخص كرده و تعداد زنان شاغل به تفکیک هر اداره انتخاب

سابق كاری 21سال برخوردار بودند .همچنین  11/1درصاد از

شدند .برای اندازهگیری متغیرهای اين پاژوهش ،از پرسشانامه

زنان شاغل دارای وضعیت استخدامی رسمی -قطعی بودناد و

پژوهشااگر ساااخته و باارای ارزيااابی پايااايی 2يااا قابلیاات

میزان مبلغ دريافتی  10/9درصد از آنان بین  912222تومان تا

تکرارپذيری ابزار تحقیق باا اساتفاده از آلفاای كرونبااد باوده

 112222تومان بود .و كمترين فراوانی نیز مرباوب باه مادرک

است .ضرايب آلفاای كرونبااد بارای هار ياک از متغیرهاای

تحصیلی كارشناسی ارشاد و بااالتر باا  2/1درصاد باود ،رد

مستقلی كه در سطح فاصلهای سنجیده شدهاند و بارای متغیار

شغلی سرپرستی و معاونت با  1/1درصد ،وضعیت اساتخدامی

وابسته و ابعاد آن در جدول زير قید شده است.

پیمانی با  3/1درصد و درآمد ماهیان  212222و باالتر باا 2/0
درصد بود.

جدول  -ضرایب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي پایایی متغیرها
نام متغیر

از بین  112نفر نمونه مورد مطالعه 12/1 ،درصاد متعلاق

تعداد

آلفاي

به ربق متوسط 12/1 ،درصد ربق متوسط رو به پاايین29/0 ،

گویه

کرونباخ

درصد ربق متوسط رو به باال 9/0 ،درصد ربقا پاايین و 2/0

احساس امنیت مالی

22

2/21

احساس امنیت شغلی

21

2/02

احساس امنیت حقوقی

3

2/00

احساس امنیت اخالقی

2

2/31

احساس امنیت اجتماعی (مجموع

93

2/31

درصد ربقه باال بودند.
متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل
از نظر احساس امنیت اجتماعی میانگین نمرا

به دست آماده

 210/10بود كه نشان از اين امر داشت كه زناان شااغل ماورد

ابعاد چهارگانه)
حمايت اجتماعی

2

2/21

آزار جنسی يا مزاحمت

0

2/20

پايبندی مذهبی

0

2/11

مطالعااه از احساااس امنیاات اجتماااعی در سااطح متوسااط
برخوردارند .پاساخگويان از نظار احسااس امنیات شاغلی باا
میانگین نمرا

 91/11در حد متوسط ،از نظر احساس امنیات

اخالقی با میانگین نمرا

 10/23در حد باال ،از نظر احسااس

امنیت مالی با میانگین نمرا

یافتههاي تحقیق

 99/02در سطح متوساط رو باه

پايین ،از نظر احساس امنیت حقوقی با میانگین نمرا

توصیف متغیرها
نتايج توصیفی به دست آمده نشان داد كه میانگین سانی زناان
شاغل مورد مطالعه  91سال بود .به روری كه حداقل سان 12
و حداكثر  12سال بود .اكثر زنان شاغل با  19/2درصد در رد
Relibility

1

92/12

در سطح متوسط به پايین قرار داشتند .نتايج مرباوب باه متغیار
وابسته تحقیق و ابعاد آن در جدول  1نشان داده شده است.
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جدول  -2آمارههاي توصیفی مربوط به احساس امنیت اجتماعی و ابعاد آن
احساس امنیت اجتماعی

احساس امنیت اخالقی

احساس امنیت مالی

احساس امنیت حقوقی

احساس امنیت شغلی

میانگین

210/10

10/23

99/02

92/12

91/11

انحراف معیار

12/01

2/12

0/39

0/23

3/33

واريان

221/21

12/09

23/22

22/91

33/33

كمینه

11

2

21

22

29

بیشینه

121

11

11

13

13

ربق يافتههای تحقیق متوسط نمرههای حمايت اجتمااعی
پاسخگويان  11/12بوده است كه سطح متوسط رو باه بااال را
نشان داده است .اعتقادا

زمینهای مورد نظر در پژوهش ،برای سنجش تفااو
متغیرهای درآمد خانواده ،تحصیال

میاانگین
همسر

مادر و تحصیال

مذهبی پاسخگويان با میانگین 99/2

با احساس امنیت اجتماعی در بین زنان شاغل مورد مطالعاه از

جنسای باا میاانگین

يکررفه استفاده شده كه نتاايج آزماون

در سطح باالتر از متوسط و متغیر تبعی
 91/12درحد متوسط و باالتر بوده است.

آزمون آنالیز واريان
نشان از تفاو

میاانگین احسااس امنیات اجتمااعی زناان بار

اساس متغیرهای فوق دارد .به عبارتی ديگر با توجه باه نتاايج
جدول  -3آمارههاي توصیفی مربوط به متغیرهاي مستقل

به دست آمده میتوان گفت كاه زناان شااغلی كاه متعلاق باه

حمایت اجتماعی

پایبندي مذهبی

تبعیض جنسی

گروههای درآمدی متفاو

هستند از نظر میزان احساس امنیت

میانگین

11/12

99/2

91/12

انحراف معیار

1/91

1/22

2/31

اجتماعی با يکديگر تفاو

معناداری دارند و همچنین میانگین

واريان

10/11

21/19

19/21

حداقل

21

22

21

حداكثر

93

12

10

احساس امنیت اجتماعی زنان مورد مطالعاه بار اسااس ساطح
تحصیال

همسر و ساطح تحصایال

ماادر متفااو

اسات.

جدول  ،1میانگین نمرههای احسااس امنیات اجتمااعی زناان
شاغل مورد مطالعه را بر اساس میزان درآماد خاانواده ،ساطح

بررسی رابطه متغیرهاي مستقل با احساس امنیت اجتماعی

تحصیال

همسر و سطح تحصیال

مادر نشان میدهد.

همانگونه كه در جدول  1مالحظه میشود ،از میان متغیرهاای
جدول  -4میانگینهاي احساس امنیت اجتماعی بر اساس میزان درآمد خانواده ،تحصیالت مادر و تحصیالت همسر
میزان درآمد

میانگین احساس

سطح تحصیالت

میانگین احساس امنیت

سطح تحصیالت

میانگین احساس

امنیت اجتماعی

مادر

اجتماعی

همسر

امنیت اجتماعی

112222-212222

211/92

بیسواد

291/21

زيرديپلم

212/12

212222-2912222

213/1

ابتدايی و راهنمايی

212/21

ديپلم

211/2

2912222-2012222

291/1

دبیرستان

212/13

فوق ديپلم وباالتر

212/12

2012222-1912222

212/0

فوق ديپلم

212/11

 1912222و باالتر

29/1

لیسان

و باالتر

212/22

بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل در سازمانها و ادارا

دولتی شهر تبريز و عوامل مرتبط با آن

12

جدول  -5آمارههاي توصیفی مربوط به متغیرهاي مستقل
درجه آزادي

مجموع مربعات

میانگین مجذورات

Fمحاسبه شده

سطح معناداري

متغیر زمینهاي

1

22119/919

1112/012

9/122

2/223

تحصیال

مادر

1

2011/192

2319/222

1/139

2/292

تحصیال

همسر

1

1121/111

1292/012

9/219

2/211

درآمد خانواده

اساس جادول  2باه لحاا آمااری معنایدار اسات .بررسای

آزمون فرضیههاي تحقیق
بر اساس جدول  2میاانگین احسااس امنیات اجتمااعی زناان

میانگین احساس امنیت اجتماعی به تفکیک ربقاا

اجتمااعی

معناداری ندارد .بارای

پاسخگويان نشان میدهد كه پاسخگويان متعلق باه ربقاه بااال

آزمون رابطه بین احساس امنیت اجتماعی زناان و رده شاغلی

(با میانگین  )213احساس امنیت بیشتری میكنناد و در مقابال

اساتفاده شاده اسات ساطح

پاسخگويان متعلق به ربقه پايین (با میانگین  )222/1احسااس

شاغل به تفکیک رده شغلی آنان تفاو
زنان شااغل از تحلیال وارياان

معنیداری به دست آمده برای اين فرضایه ( )sig:0/365اسات
كه نشاان از رد شادن رابطاه باین دو متغیار احسااس امنیات

امنیت كمتری دارند.
جدول  -6میانگینهاي احساس امنیت اجتماعی به تفکیك طبقات
اجتماعی

اجتماعی و رده شغلی دارد.
همچنین تفاو

میانگین احساس امنیات اجتمااعی زناان
با مقدار F= 2/100:در

شاغل بر اساس متغیر سطح تحصیال
سطح معناداری  2/11تأيید نمیشود.

ولی با توجه به جادول  1احسااس امنیات اجتمااعی در
میان افراد ربقا

است و اين تفااو هاا بار

مختلف ،متفاو

میانگین احساس امنیت اجتماعی

طبقة اجتماعی
ربق باال

213

متوسط رو به باال

293/1

متوسط

213/1

متوسط رو به پايین

212/1

پايین

222/1

جدول  -7نتایج مربوط به آزمون فرضیههاي تحقیق
متغیرهاي مستقل

درجه آزادي

مجموع مربعات

میانگین مجذورات

Fمحاسبه شده

سطح معناداري

رده شغلی

1

9912/130

092/021

2/209

2/911

ربقه اجتماعی

1

22021/912

1312/101

1/222

2/221

سطح تحصیال

9

2121/930

191/299

2/100

2/11

برای تعیین معنادار بودن تفاو

بین میانگینها ،در تحقیق

حاضاار از روش  LSDاسااتفاده شااده اساات .جاادول  0نتااايج

آزمون  LSDجز یا

معناداری تفاو

امنیت اجتماعی را به تفکیک ربقا

جدول  -8آزمون  LSDاحساس امنیت اجتماعی به تفکیك طبقات اجتماعی
تفاوت میانگین احساس امنیت اجتماعی به تفکیك طبقه اجتماعی
ربقه متوسط باال

Sig

ربقه متوسط رو به پايین

2/221

ربقه پايین

2/222

میانگینهاای احسااس
اجتماعی نشان میدهد.
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جدول  3همبستگی متغیرهای تحقیق را با احساس امنیت
اجتماعی زنان شاغل نشان میدهد .نتاايج آزماون رابطاه باین

داشت.
جدول  -9همبستگی متغیرهاي مستقل با احساس امنیت اجتماعی
متغیرهاي مستقل

حمايت اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی نشان میدهد كاه
اين دو متغیر با ارمینان زياد ( )sig:000/0با يکديگر در ارتباب
هستند .برای رابطه متغیر حمايت اجتماعی با احسااس امنیات
اجتماعی مثبات اساتب يعنای باا افازايش حمايات اجتمااعی

ضریب r

سطح معناداري

حمايت اجتماعی

2/112

2/222

مذهبی

2/221

2/290

آزار جنسی يا مزاحمت

-2/221

2/221

میزان درآمد فرد

2/219

2/223

اعتقادا

احساااس امنیاات اجتماااعی زنااان شاااغل افاازايش ماایيابااد و
بالعک .

مشارکت نسبی متغیرهاي مستقل در تبیین احسااس امنیات

همچنین مطابق جدول  3اعتقاادا

ماذهبی بار احسااس

امنیت اجتماعی پاسخگويان تأثیرگذار است .يعنی هر چه قادر
اعتقادا

مذهبی زنان شاغل بیشتر است به همان اندازه بیشاتر

احساس امنیت اجتماعی خواهند كرد .رباق نتاايج باه دسات
آمده از آزمون اين فرضیه ،رابطه دو متغیر اعتقادا

ماذهبی و

احساس امنیت اجتماعی افراد با ارمینان  31درصاد معنایدار
است.
ربق ارالعا

به دسات آماده از مطالعاه حاضار ،رابطاه

معنیداری بین دو متغیار تبعای

جنسای و احسااس امنیات

اجتماعی زناان شااغل مشااهده نمایشاود ( )sig:0/115ولای
هنگامی كه ارتباب تبعی

جنسای باا تاک تاک ابعااد متغیار

وابسته مورد تحلیل قرار گرفت ،مشخص شد كه اين متغیر بار
احساس امنیت حقوقی ( )sig:0/002و احسااس امنیات ماالی
( )sig:0/031تأثیر دارد و از آنجايی كه برای رابطاه باین آزار
جنسی يا مزاحمت با متغیر وابسته و ابعاد آن منفی اسات هار
چه قدر مزاحمت در سازمانها بیشتر اسات باه هماان انادازه
زنان شاغل احساس امنیات حقاوقی و احسااس امنیات ماالی
كمتری خواهند داشت و بالعک .
در جدول  3نتايج آزماون دو متغیار میازان درآماد زناان
شاغل و احساس امنیت اجتماعی آناان نیاز قیاد شاده اسات.
همانگونه كه مالحظه میشود ،متغیر میزان درآمد تأثیر مثبات
و معناایداری باار احساااس امنیاات اجتماااعی افااراد دارد
( .)sig:0/009به عبارتی هر چه قدر میزان درآمد افاراد بیشاتر
است به همان اندازه احساس امنیت اجتماعی بیشتری خواهند

اجتماعی
برای بررسی تأثیر همزمان متغیرهای مستقل بر احساس امنیت
اجتماعی و میزان اهمیت يا تأثیر خالصی كه هر متغیر مساتقل
بر متغیر وابسته دارد از رگرسایون چناد متغیاره اساتفاده شاد.
تحلیل رگرسیون دارای چنادين پایش فارض اسات ،يکای از
پیشفرضها بهنجار باودن متغیار وابساته در رسام نماوداری
است كه با آزمون «كولموگروف  -اسمیرنف» بهنجار بودن ياا
نبودن توزي باقیماندههای مدل بررسی شد .نتیجاه حاصال از
آزمون فوق برای مدل رگرسیونی برازش شده نشان از آن دارد
كه باقیماندههای مدل ،توزي بهنجار دارند.
فرض ديگر مستقل بودن خطاها يا باقیماندهها از يکديگر
است كه با آزمون «دوربین واتسون» كه دامنه آن بین  2تاا  1و
محدوده مورد قبول  2/1-1/1است بررسی میشودب در تحقیق
حاضر رقم حاضر  2/131است كه بیانگر اين واقعیت است كه
خطاهای باقیماندهها برای اين مدل رگرسایون مساتقل از هام
هستند.
همانگونه كه در جدول  22ديده میشود ،ضريب نهاايی
رگرسیون چندگانه و همچنین ضاريب همبساتگی چناد گاناه
 2/11و مجذور آن يعنی ضريب تبیین  RSquare=0/44اسات.
همچنااین ضااريب تبیااین تصااحیح شااده براباار
 Square=0/42است .پ

 11درصد از تغییرا

Adjusted R

متغیر وابساته

را متغیرهايی كه در مدل نهايی باقیماندهاند ،پیشبینی میكنناد.
به عبار

ديگر  11درصاد از كال وارياان

احسااس امنیات

اجتماعی با يک تركیب خطی از متغیرهای حمايت اجتمااعی،

دولتی شهر تبريز و عوامل مرتبط با آن

بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل در سازمانها و ادارا

جدول  - 1تحلیل رگرسیونی چند متغیره احساس امنیت اجتماعی

درآمد فرد و آزار جنسی توضیح داده شده است .نتايج حاصل
از تحلیل رگرسیونی چندگاناه متغیرهاای موجاود در مادل را
میتوان در معادله استاندارد زير نشان داد:
 درآمد فرد( +)2/211حمايات اجتمااعی(12/001 + )2/111 احساس امنیت اجتماعی
 + iتبعی

جنسی()2/292
جدول
منبع تغییرات
رگرسیون
باقیمانده
كل

19

ضريب همبستگی چندگانه

2/119

ضريب تبیین

2/112

ضريب تبیین تصحیح شده

2/119

اشتباه معیار

12/29

عرض از مبداء

12/001

دوربین واتسون

2/131

 -تحلیل واریانس چندمتغیره احساس امنیت اجتماعی

مجموع مجذورات
02120/110
229122/121
201203/012

درجه آزادي

میانگین مجذورات

آماره

2
191
193

22192/122
111/013

11/213

جدول  - 2متغیرهایی که در مدل باقیماندهاند
متغیرها
حمايت اجتماعی
درآمد فرد
تبعی جنسیتی

b

9/111
9/31
-2/102

beb

2/113
2/222
2/221

beeb

2/111
2/211
-2/292

F

سطح معنی داري
2/222

e
21/123
9/239
-1/211

sib
2/222
2/221
2/221

بر ربق الگوی نظری تحقیق ،در جامعه پیچیده امروز كاه

بحث و نتیجه
مقاله حاضر به بررسی و سنجش «احساس امنیات» در جامعاه

اشتغال زنان يکی از مهمترين مسا ل اجتمااعی اسات و زناان

مورد مطالعه و عوامل مؤثر بر آن پرداخته است .نتايج جاداول

همواره پابه پای مردان در جامعه حضور دارند اگار در رواباط

همبستگی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نشان میدهاد كاه

حمايتی اجتماعی ،امکان ارتبااب منطقای وجاود داشاته باشاد

احساس امنیت اجتماعی به عنوان متغیر وابساته باا متغیرهاای

زمینه مناسبی برای احساس امنیت اجتماعی خواهد بود .نتاايج

حمايت اجتماعی ،درآمد فارد و پايبنادی ماذهبی همبساتگی

به دست آمده از پژوهش حاضر همسو با نتايج تحقیاق مناافی

معنیداری دارد .همچنین ربق نتايج به دست آماده از مطالعاه

ماليوسفی ( ،)2901افشار ( ،)2901ويور ( )2010است .نتاايج

معناایداری بااین میااانگین ربقااه اجتماااعی و

اين تحقیق نیز نشان داد كه كساب حماياتهاای اجتمااعی و

احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل وجود دارد .نتايج حاصال

برقراری ریف وسیعی از ارتباراا

دوساتانه و صامیمی باین

از تحلیل رگرسیون نیز حاكی از آن است كاه برحساب ارزش

دوستان و همکاران ،احساس امنیت اجتمااعی زناان شااغل را

ضرايب (بتا) با تركیب متغیرهای حمايت اجتماعی ،درآمد فرد

افزايش میدهد.

حاضاار ،تفاااو

و آزار جنسی يا مزاحمت به عنوان تعیاینكننادهتارين عوامال

همچنین مطابق نظريه دوركیم و گیدنز ،اعتقادا

ماذهبی

تأثیرگذار بر احساس امنیات محساوب مایشاود .در مجماوع

احساس امنیت افراد را افزايش میدهد .به اعتقاد دوركیم ديان

نتايج مربوب به همبستگیها و تحلیل رگرسایون باا برخای از

وسیله استحکام و دوام اجتماعی است و با ايجاد پیوناد میاان

رويکردهای نظری تحقیق حاضار ،مطابقات دارد و برخای از

پیروان خود به وسیله انجام مراسم گوناگون و ايجاد ارزشهاا

فرضیههای تحقیق حاضر را تأيید میكند.

و باورهای مشترک میاان آنهاا ،وحاد

اجتمااعی را تاأمین

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،21شماره اول ،بهار 2931

11

میكند همچنین از ديدگاه گیدنز مهمترين كار باورداشتهاای

اجتماعی و اقتصادی و عارفی خاود هساتند ساطح احسااس

مذهبی اين است كه معموالً به انسان در مقابل تجربه رويدادها

امنیت اجتماعیشان به نحو متناسبی افزايش خواهد يافت.

و موقعیتها ،احساس آرامش و امنیت تزريق میكنند با توجه

با توجه به يافتههاای تحقیاق میازان درآماد فاردی زناان

به اينكه يکی از فرضیههای تحقیق حاضر باه بررسای رابطاه

شاغل همبستگی زيادی با احسااس امنیات اجتمااعی دارد باا

بین پايبندی مذهبی و احساس امنیت اجتماعی پرداخته اسات

افزايش میزان درآمد زنان ،احساس امنیت اجتمااعی آناان نیاز

لذا نتیجه به دست آمده در آزمون اين فرضایه باا نظرياههاای

افزايش میيابد .امروزه زنان نیازی واقعی باه درآماد دارناد و

دوركیم و گیدنز همخوان است .همچنین نتايج به دست آماده

مردان به تنهايی متکفل مخارج زنها و كودكان نیساتند .زناان

در اين زمینه با نتايج تحقیق فوالدی سپهر و ناوروزی ()2900

بايد قادر باشند كه به لحا اقتصادی مساتقل هساتند بناابراين

همخوانی دارد .اين تحقیق ربق برداشت زنان و پاسخ آنها به

بايد شرايطی فراهم شود كه زنان حق دريافت دستمزد برابار و

اينكه خود را در كدام ربقه اجتماعی قرار میدهند به اين امار

نیز استفاده از مزايا و اساتفاده از مرخصای بااحقوق را داشاته

اجتماعی باالتری قرار دارناد

باشند و نبايد دستمزد و پاداش و مزاياای ماردان در ازای كاار

منتج شد كه زنانی كه در ربقا

احساس امنیت اجتماعی بیشتری مینمايند كه اين يافته مطابق
نظريه مارك

برابر با زنان باالتر است.

است چرا كه بر ربق نظر وی با فارض شارايط

يکی از عوامل مرتبط با احسااس امنیات اجتمااعی زناان

يکسان اشتغال ،افراد مناارق مرفاه از امنیات شاغلی بااالتری

شاااغل ،اعتقااادا

مااذهبی اساات .بااا توجااه بااه اياانكااه

بهرهمند هستند همچنین همسو باا نتاايج تحقیاق زنجاانیزاده

باورداشت های مذهبی عمیقاً آرامش بخشاند و مناسک دينای

( )2902و رينو و الوری ( )2009است .الزم به ذكر است كاه

و تشريفا

مذهبی نیز افراد را گرد هم آورده و همبستگی بین

متغیر آزار جنسی كه ربق نظر فمینیستها عامل مهمای در باه

آنها را تقويت میكنند و در نتیجه احساس امنیات اجتمااعی

مخارره انداختن احساس امنیت افراد است در مطالعاه حاضار

افراد افزايش میيابد .لذا بايد شارايطی فاراهم شاود تاا زناان

با بعد حقاوقی احسااس امنیات اجتمااعی رابطاه معنایدار و

شاغل بتوانند در مراسام و مجاال

ماذهبی مشااركت داشاته

معکوسی نشان داد بنابراين میتاوان گفات كاه هار چاه آزار

باشند.

جنسی بیشاتر اسات احسااس امنیات حقاوقی زناان كااهش
میيابد.
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