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  چكيده

هدف از تحقيق حاضر بررسي احساس ناامني و ترس زنان در فضاي شهري در شهر مشهد  
باشد. چارچوب  و شناسايي تاثير عوامل فضايي، موقعيتي و فردي بر اين احساس زنان مي

هاي فضاي شهري و احساس امنيت تركيب بندي شده است.  نظري تحقيق بر اساس نظريه
آوري شدند. نامه جمع ها با استفاده از ابزار پرسشدهتحقيق به روش پيمايشي انجام و دا

باشند كه با گانه شهر مشهد مي 13سال مناطق  15جامعة آماري تحقيق، همة زنان باالي 
نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.  نتايج  4025اي اي چند مرحلهگيري خوشهروش نمونه

زنان شهر مشهد به ترتيب داراي  درصد 33,5و  24، 42,5دهد كه حدود تحقيق نشان مي
باشند. نتايج ضرايب رگرسيوني حكايت احساس ناامني و ترس در حد كم، متوسط و زياد مي

ترين متغيرهاي موثر بر احساس ناامني و ترس زنان در فضاهاي عموي از اين دارد كه مهم
ناامن  يهافضا ، وجودنابهنجار در محله يرفتارها در مشهد به ترتيب، متغيرهاي وقوع

 ، پوششخشونت واقع شدن در محله ، موردمد ماهيانه خانوارآدر ، متوسطدر محله يشهر
در  يشهر يرجرم خ يفضاها )، وجود1=شهر يهحاشي(محل زندگ ، موقعيتنامناسب زن

باشد. همچنين تغييرات رابطه بين مي محله يها همعابر و كوچ ييروشنا يتوضعو  محله
سال و  سال، بزرگ هاي سني جوان، ميان والت مختلف (زنان گروهمتغيرها در بين زنان مق

 زنان حاشيه نشين و غير حاشيه نشين) نشان داد كه عملكرد متغيرهاي مستقل در زير
  هاي مختلف مي تواند متفاوت باشد.   نمونه

  ي.شهر يزخجرم يفضاهاي، ناامن شهر يفضاهااحساس ناامني،  زنان،  مفاهيم كليدي:
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  :1بيان مساله مقدمه و

رود كه امروزه احساس عدم امنيت يا ناامني اجتماعي يكي از بزرگترين مسائل شهرها به شمار مي
داراي اثرات رواني و اجتماعي نامطلوبي است. با توجه به اثرات مهم و منفي احساس ناامني اجتماعي 

شناسي شناسي، روانحوزه جامعهي اخير مورد توجه محققان بر افراد جامعه، اين مفهوم در چند دهه
الشعاع هاي عمومي را تحتو شهرسازي قرار گرفته است. احساس ناامني، آزادي و لذت در محيط

 ). احساس311: 2003و همكاران،  2كند(ديدهد و راحتي و آسايش را در جامعه محدود ميقرار مي
 وجود دليل به زنان. دارد فاوتيمت گستره و حدت مختلف، اجتماعي هاي گروه در ناامني اجتماعي

 قرار ناامني احساس معرض در بيشتر دارد وجود آنان به نسبت جامعه در كه جنسيتي هاي تبعيض
 كنند كه زنان بيشتر از مردان احساس ناامني اجتماعي دارندمحققان مختلفي تاكيد مي. دارند

(شامل  خطرات قابل توجهي از خشونت). هرچند كه زنان با 1999، 4؛ مهتا و باندي1997، 3(كوشال
اند، ولي بيشتر زنان در فضاهاي تجاوز جنسي و خشونت خانوادگي) در فضاهاي خصوصي مواجه

  ).2001كنند(دي، خصوص خارج از خانه؛ احساس ناامني بيشتري ميعمومي؛ به
 مردان، هب نسبت ها فرصت و امكانات از ها آن استفاده عدم و جامعه در زنان شدن اي حاشيه

 اجتماعي امنيت احساس تهديد رسد مي نظر به. گردد مي جامعه در آنان ناامني احساس تشديد سبب
 چون و دارد وجود جامعه در كه است گوناگون تبعيضات و ساختاري هاي نابرابري تأثير تحت زنان
 انواع شناسايي در سعي توان مي دارد وجود جامعه در ساختاري و فرهنگي هاي نابرابري انواع

: 1390 شايگان، و جمالى(اندازد مي خطر به را زنان اجتماعي امنيت احساس كه نمود تهديدهايي
وسيلة ارتقاي اين طرز تفكر كه زنان بايد خود  احساس ناامني و ترس، هويت جنسي زنان را به ).96

دهد. كنند شكل مي هاي هنجارهاي اجتماعي براي محافظت از امنيت فردي سازگاررا با محدوديت
وسيلة  در همين راستا، هويت جنسي مردانة سنتي، ممكن است ترس زنان را در فضاهاي عمومي به

پذيري زنان و خطرناك بودن حضور بدون محافظت زنان در فضاهاي القاي تفكر وابستگي و آسيب
  ).1993، 5كند(باومنعمومي تقويت 

 
كه با » هاي شهري به تفكيك محالت شهري ها و نابهنجاري شناسايي آسيب«هاي طرح  . مقاله حاضر بر اساس داده 1

 حمايت مالي شهرداري مشهد اجرا گرديد، تدوين شده است.

2 - Day 
3 - Koskela 
4 - Mehta & Bondi 
5 - Bowman 
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هاي عمومي بسيار داراي اهميت است و اين حضور با رشد روند جهاني شدن، حضور زنان در فضا
ها در جوامع دموكراتيكي است كه داعيه برابري حقوق زن و مرد دارند.  جزء حقوق شهروندي آن

بنابراين حضور زنان در فضاهاي شهري؛ به عنوان يكي از مصاديق فضاهاي عمومي؛ از ضروريات 
هاي سني و جنسي فراهم شود. اين در حالي هاي برابري براي حضور همة گروهاست و بايد فرصت

طور  باشد. هماناست كه اين فضاها بيشتر در اختيار مردان است و حضور زنان در آن محدودتر مي
كه گفته شد اين محدوديت حضور زنان و ماهيت مردانه داشتن فضاهاي شهري منجر به تشديد 

  ).  2002، 1(هكسلي شوداحساس ناامني زنان مي
هاي عمومي داشتند. افزايش تعداد تري در عرصههة اخير در ايران، زنان حضور پررنگدر چند د

ها  التحصيالن دانشگاهيِ زن منجر به افزايش تقاضاي كار و اشتغال از سوي آندانشجويان و فارغ
شود. هاي عمومي بيشتر ميها در عرصه شده است. با افزايش اشتغال زنان بيرون از خانه، حضور آن

ها  ور بيشتر زنان در فضاهاي عمومي در شهرها منجر به افزايش احساس ناامني اجتماعي در آنحض
)، 1385)، عليخواه و نجيبي(1385شده است. به طوري كه تحقيقات مختلفي در ايران مثل مديري(

) احساس ناامني زنان را در فضاهاي عمومي 1392)  و حيدري و همكاران(1388بمانيان و همكاران(
ايران  جامعه افراد از نيمى كه زنان به دليل اين اند. رهاي ايران متوسط و بيشتر از آن گزارش كردهشه
 ايجاد آيند،مي شمار به اجتماع فعال و كار نيروي از بزرگي قسمت حقيقت در و دهند مي تشكيل را

 .است ضروري نمايند امنيت احساس آن در و نموده فعاليت راحتي به آن در بتوانند كه شرايطي
 تهديد مفهوم به زنان در واقع امنيت احساس عدم كه است اين كند مي دوچندان را ضرورت اين چه آن

 و آسيب هر ماندن از مصون و است خانواده يك سرپرستي گاهي و همسري مادري، نقش ارزش
 منتقل بعديهاي نسل به متعاقباً كند تهديد روحي و جسمي لحاظ از را زنان حريم و زن كه تجاوزي
 براي زنان امنيت احساس افزايش جهت در كه عواملي شود سعي بايد دليل همين شد. به خواهد
شوند. بنابراين تحقيق حاضر  تقويت و هستند شناسايي تأثيرگذار جامعه در ترو فعال بيشتر حضور

بر آن  درصدد بررسي ميزان احساس ناامني زنان در فضاهاي شهري در شهر مشهد و عوامل موثر
  است.
  

  احساس امنيت و ناامني؛ تعاريف و مالحظات نظري
 .باشدمي دغدغه و دلهره نداشتن معناي به لغت در كه است  Securusالتين ريشه از امنيت

 خاطر اطمينان و آرامش ترس يا احساس اضطراب، تشويش، از رهايي امنيت، لغوي معناي بنابراين
. است رواني و روحي آرامش اعتماد، « :كند مي تعريف چنين را امنيت الروس لغت فرهنگ. است

 
1 - Hxley 



  1396 ، بهار1دهم، شمارة شناسي ايران، دوره هج مجله جامعه
 

٧٢ 

نقل از ( »مخاطرات. فقدان. شود مي معنا بي خسران و وحشت ترس، خطر، آن بر اساس كه تفكري
  ). 114: 1381 نصري،

شد ها در نظر گرفته ميدر طول عصر جنگ سرد، امنيت بيشتر به عنوان مسئله حاكميت دولت
ميالدي،  1980گرفت. بعد از دهة ارضي و خودمختاري سياسي را در بر ميو مواردي مثل تماميت 

تر شد. گسترة مطالعات اين حوزه از تمركز بر تر و عميقتمركز مطالعات در حوزه امنيت گسترده
امنيت نظامي صرف به سمت تمركز بر انواع بيشتري از امنيت مثل امنيت اقتصادي، اجتماعي، 

دا كرد. اين تغيير تمركز در مطالعات حوزه امنيت، ابتداً در انديشمندان سياسي و محيطي تغيير پي
پردازان اين مكتب، امنيت را در پنج بخش نظامي، سياسي، اتفاق افتاد. نظريه 1مكتب كپنهاگ

بندي، بخش نظامي امنيت به كردند. طبق اين دستهبندي مياقتصادي، محيطي و اجتماعي دسته
امنيت به روابط حاكميت، بخش اقتصادي امنيت به روابط اقتصادي،  روابط قدرت، بخش سياسي

هاي بخش محيطي امنيت به روابط انسان و طبيعت و بخش اجتماعي امنيت به روابط بين گروه
  ). 30: 2009، 2شود(پانيكاجتماعي مربوط مي

نسبت به بقيه تري گانه از مفهوم امنيت، امنيت اجتماعي مفهوم جديديپنج بنديدر بين دسته
شود و است. در امنيت اجتماعي، هدف اصلي امنيت، كمتر به تماميت ارضي و حاكميت مربوط مي

بيشتر بر هويت جمعي تمركز دارد. مفهوم امنيت اجتماعي و احساس ناشي از آن بيشتر بر حفظ 
و  3الگوهاي سنتي زبان، فرهنگ، مذهب، هويت ملي و جمعي در يك جامعه اشاره دارد(بوزان

  ).1998همكاران، 
) چهار بعد مرتبط با احساس ناامني اجتماعي و ترس از 2010( و همكاران 4در همين راستا، كارو

كه هدف جذاب و مناسب براي قرباني شدن هستند،  جرم را مشخص كردند. اين ابعاد، درك از اين
يت و مديريت طعمه و هدف فرد يا گروهي از افراد قرار گرفتن، نداشتن قدرت كنترل موقع

باشند كه به عنوان منابعي براي احساس ناامني احساسات و قرار گيري در فضاهاي جرم خيز مي
  شوند.اجتماعي و تهديد در نظر گرفته مي

  مباني نظري امنيت و احساس امنيت:
شود. در اين نظري تحقيق به مرور نظريات حوزه امنيت اجتماعي پرداخته مي در قسمت مباني

شود كه به عوامل اجتماعي، فضايي و محيطي موثر بر امنيت ر نظرياتي بررسي ميبخش بيشت
  اجتماعي زنان و احساس ناشي از آن بپردازند.

 
1 - Copenhagen 
2 - Panić 
3 - Buzan 
4 -Carro 
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هاي منسجمي را درباره امنيت  نظراني است كه بحث بوزان از نخستين صاحب: بوزاننظريه 
را دربرگرفته و امنيت  المللي مطرح كرده است، آراي وي درباره امنيت سطوح فردي، ملي و بين

به نظرات وي فقط جا به دليل ارتباط با موضوع  اجتماعي را ذيل امنيت ملي آورده است كه در اين
فردي به شبكه روابط و تناقضات بين  امنيت .شود اجتماعي اشاره مي نيتدرباره امنيت فردي و ام

كند، دولت منشأ اصلي تهديد و نيز امنيت افراد است.  امنيت شخصي و امنيت دولت ارتباط پيدا مي
(كه جهت تأمين  هاي دولت ها براي فعاليت افراد علت اصلي و نيز سرمنشأ در برخي محدوديت

دسته  چهار به اندازند، مي خطر به را ادافر امنيت كه عواملي . بوزاندهد) هستند انجام مي تيامن
تهديدهاي جسماني (مثل درد، رنج و مردن)، تهديدهاي اقتصادي (مثل تصرف و تخريب اموال، عدم 

هاي مدني و ها و برابريدسترسي به كار و منابع اقتصادي)، تهديدهاي حقوقي (مثل انكار آزادي
). 20- 19: 2008كند (بوزان، ه) تقسيم ميتهديدات موقعيتي و پايگاهي(مثل تحقير و تنزل رتب

كه بر مبناي آن افراد خودشان را به  ارجاع دارد ييهااجتماعي از نظر بوزان به حفظ ويژگي امنيت
هايي از زندگي فرد  كنند يا به بيان ديگر معطوف به جنبه عنوان عضو يك گروه اجتماعي قلمداد مي

از نظر بوزان، امنيت اجتماعي به استمرار شرايط  .شدبخ گردد كه هويت گروهي او را سامان مي مي
هاي جمعي اشاره دارد. همچنين قبول براي تكامل الگوهاي سنتي زبان، فرهنگ، مذهب و هويتقابل

هاي ضروري خود در مقابله با محيط امنيت اجتماعي به ظرفيت جامعه براي حفاظت از ويژگي
افتد كه جامعه آن خطر را امنيت زماني به خطر مي اطراف و تهديدات احتمالي اشاره دارد. اين
پردازان مكتب كپنهاگ ). بوزان و نظريه106: 2004، 1خطري براي هويت جمعي خود بداند (هوو

توان به دو مورد رقابت افقي مثل ها مي تهديدهاي را براي امنيت اجتماعي بر شمردند كه از آن
  ).32: 2009اشاره كرد (پانيك،  3گزينيو جدايي 2سازيپارپه مهاجرت و رقابت عمودي مثل يك

نظر ويور امنيت اجتماعي بدان معناست كه جامعه بتواند در شرايط تغيير و  از: 4ويورنظريه 
. ويور به ارتباط نزديك بين هويت، كندهاي اساسي خود را حفظ  تهديدات واقعي و محتمل ويژگي

پذير بايد جامعه را از تهديدهاي دولت مسئوليتكند كه بيان مي جامعه و امنيت تأكيد دارد و
تواند گويد كه قدرت بيش از حد دولت ميخارجي محافظت كند. البته ويور در جايي ديگر مي

خطري براي امنيت افراد جامعه باشد. به نظر او، دولت بيشتر بر خطراتي كه امنيت حاكميت را 
كه امنيت اجتماعي درباره خطرات براي هويت نمايد، اين در حالي است كند تمركز ميتهديد مي

او معتقد است تئوري امنيت اجتماعي بر هويت جمعي در مقياس بزرگ باشد. جمعي جامعه مي

 
1  - Hough 
2  - integrations 
3  - secessions 
4 - Weaver 
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، 1صالحو قومي متمركز است كه وظايفي مستقل از دولت دارند( ، جنسيتيهاي مذهبي مانند هويت
2010 :223.(  

توانند يك مرجع امنيت اجتماعي باشند. ويور ، ميهاي خودكفااجتماعات مذهبي، به عنوان گروه
دهند و از بعد كند كه مطالعات امنيت اجتماعي، مذهب را به اجتماعات مذهبي كاهش ميبيان مي

كند. از نظر او، امنيت مذهبي و امنيت معنوي آن كه منبعي براي امنيت افراد جامعه است غفلت مي
). جنسيت دومين مثال از 588: 2008ه دارند(ويور، اجتماعي رابطه تنگاتنگي باهم در جامع

اجتماعاتي است كه رابطه خاصي با امنيت اجتماعي دارد. امنيتي شدن اجتماعات جنسيتي زماني 
هاي قابل قبول ديگر جنسيت در افتد كه درك سني از جنسيت جاي خود را با شكلاتفاق مي

ني كه يك گروه از يك جنسيتي در معرض جامعه عوض كند. در موارد مرسوم جامعه، جنسيت زما
ها سلطه مردان را يك خطر تواند يك منبع براي امنيت باشد. براي مثال فمينيستخطر باشند، مي

تواند منجر به تشكيل يك هويت جمعي در ميان كنند كه همين ميجمعي براي خودشان تلقي مي
  ).589زنان و در نهايت احساس امنيت بيشتري گردد(همان، 

هاي اي بنام انتقال ارزشما در جامعه با مسئلهپارسونز به اعتقاد درباره امنيت:  2پارسونزنظريه 
كنند و در هستند كه كيفيت عمل افراد را تعيين مي هارو هستيم و اين ارزش اساسي به افراد روبه

پذيرند و به هاى آن را مييك جامعه ارزش بقاي نظم و امنيت سهيم هستند؛ چرا كه اعضاي
ها را داند كه آن هنجارها و ارزشامر را افرادي مي هنجارهاي آن گردن مي نهند. پارسونز دليل اين

اعتقادات دروني، امتيازات شخصي و  ها و هنجارها جزءكنند و از اين طريق، آن ارزشدروني مي
  ).102: 1390(شايگان، شوندانتظارات افراد از يكديگر مي

گيرد. نظامي كه  از طريق نظام فرهنگي صورت ميدر نظريه پارسونز ها ا و ارزشانتقال هنجاره
كاركرد ذخيره و انتقال معرفت فرهنگي و هنجارهاي اجتماعي را دارد. در هر صورت رويكرد پارسونز 

را از جلوي جبهه نظم به پشت آن  كند بلكه آن به نظم اجتماعي، مفهوم قدرت و زور را حذف نمي
پارچگي اجتماعي در نظريات پارسونز و كاركردگرايان مبتني  كند. در واقع حفظ نظم و يك پرتاب مي

تعريف كردن نظم اجتماعي  نظارت اجتماعي و بيروني است. - 2 ؛3اجتماعي كردن - 1بر دو عنصر: 
دهد كه مفاهيم امنيت اجتماعي را مبتني بر آن تأمين  بدين طريق سازه نظري در اختيار ما قرار مي

شود يا با  كنيم. در اين رويكرد امنيت اجتماعي يا از طريق قدرت  با ابزار كنترل بيروني تأمين مي مي
دولت يا از طريق ابزار  آيد. دست مي هانتقال مفاهيم هنجاري از طريق نظام آموزشي و خانواده ب

د. يا از طريق كن كنترل بيروني مانند پليس، جريمه، دادگاه و تنبيه امنيت اجتماعي را فراهم مي
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 فرآيند اين در نتيجه .)1386(ريتزر، دهد آموزش و پرورش، و نظام آموزشي كاركرد خود را انجام مي
 عمومي وفاق و و يكپارچگي دهدرا جهت مي افراد رفتار شده پذيرفته مشترك هنجارهاي و هاارزش
  جامعه است. در افراد امنيت احساس وفاق و پارچگي يك اين نتيجه شود؛مي حاصل

گيرد. شناختي قرار مينظريه گيدنز: آراي گيدنز در باب امنيت در قالب مفهوم امنيت هستي
شناختي يك مفهوم مركزي و جزئي از نظريه گيدنز براي درك جوامع مدرنيته است. از امنيت هستي

شان و  هويتشناختي به اطمينان افراد جامعه از وجود و استمرار نظر گيدنز  مفهوم امنيت هستي
). گيدنز امنيت را به 92: 1990هاي اجتماعي و مادي اطراف فرد، اشاره دارد(گيدنز، تداوم محيط

كند. وي معتقد است كه خطر و تعريف مي» يك تعادل بين اعتماد و خطر قابل قبول«عنوان 
يي مدرنيته مخاطره از پيامدهاي مدرنيته است كه در شرايط مدرنيته و بر اثر نيروهاي عظيم پويا

هاي محلي جدا شوند. با  اند كه برخي از صور بنيادي روابط اجتماعي اعتماد از محيط موجب شده
شدن، اعتماد  شدن و قرار گرفتن فرد در روند جهاني توجه به نظريه گيدنز، با افزايش روند جهاني

و امنيت از نظر  توان گفت كه اعتمادعمومي و سپس امنيت اجتماعي او كاهش يابد. بنابراين مي
هاي دفاعي براي مقابله با مشكالت افراد توانند به عنوان اليهگيدنز رابطه تنگاتنگي با هم دارند و مي

اي احساسي است كه در شناختي تجربه). امنيت هستي4: 2013، 1در مدرنيته عمل كنند(كاهير
افراد واقع شده است. گيدنز ناخودگاه افراد وجود دارد ولي منبع آن در وجود و هستي حال حاضر 

دهد كه خودشان اي محافظتي است كه به افراد اجازه ميشناختي اليهكند كه امنيت هستيبيان مي
  ). 40: 1991(گيدنز،  را از خطرات دنياي امروزي دور كنند

  
  پيشينه تحقيق:

اجتماعي موثر بر در داخل كشور بيشتر تحقيقات حوزه امنيت زنان به بررسي امنيت زنان و عوامل 
آن پرداختند. در اين قسمت به تعدادي از تحقيقاتي كه تاثير عوامل اجتماعي، فضايي و محيطي را 

شود. اكثر تحقيقات خارجي در اين حوزه، عوامل اجتماعي، بر امنيت زنان بررسي كردند مرور مي
ها در اين  مورد از آن اند كه چندفضايي و محيطي موثر بر ناامني اجتماعي زنان را بررسي كرده

  شود.قسمت مرور مي
زنان شهر  در امنيت ايمنطقه ) تحقيقي را با هدف بررسي نابرابري1392حيدري و همكاران (   

با استفاده از روش پيمايشي، به بررسي امنيت درون جنسي زنان  ياسوج انجام دادند. اين تحقيق
محيط اجتماعي و فيزيكي محل سكونت شان هاي گانه شهر ياسوج در رابطه با ويژگي 2مناطق 

پرداخته است. بر اساس نتايج تحقيق، سه مورد از مهمترين عوامل ناامن كننده زنان، به ترتيب، 

 
1  - Cahir 



  1396 ، بهار1دهم، شمارة شناسي ايران، دوره هج مجله جامعه
 

٧۶ 

اند. بوده و درگيري، مزاحمت ناموسي و اراذل و اوباش ؛اراذل و اوباش و دزدي  ؛هاي فرعيكوچه
- ها و باالتر و ديپلمهشتر زنان مجرد؛ ليسانسيهيهاي اجتماعي منطقه سكونت، موجب ناامني بويژگي

اند.. در هاي زنان شدهها؛ و زنان دانشجو، دارندگان كار آزاد و دانش آموزان در مقايسه با ديگر گروه
بعد كلي امنيت، زنان مجرد منطقه باال بيشترين ناامني و زنان متاهل منطقه باال كمترين ناامني را 

  .اندداشته
 شهر كالن آزادي پارك در زنان امنيت احساس ميزان سنجش در تحقيقي به )1390گلي(   
 آن، آماري و جامعه پيمايشي به روش اين تحقيق. است پرداخته عمومي، فضايي عنوان به شيراز،
 نتايج. داشتند حضور آزادي پارك در تنهايي به پژوهش زمان در كه است سالگي پانزده باالي زنان

-ساعت و پيرامون هاي كاربري تنوع اراضي، كاربري مانند محيطي عوامل كه دهد مي نشان تحقيق

 رابطه گو پاسخ زنان امنيت حس افزايش با ها،كاربري مكاني هايمجاورت نيز و ها آن فعاليت هاي
 ميزان بر معناداري تاثير مهاجرت و اشتغال تحصيالت، سن، مانند شخصي عوامل. دارد معناداري
  .است نداشته زنان امنيت احساس

 زنان امنيت ارتقاي بر مؤثر عوامل ) تحقيقي را با عنوان سنجش1388بمانيان و همكاران(      
 گردآوري زن تهراني 278از نامه  هاي مورد نياز بر پايه پرسشدادهانجام دادند.  شهري هايمحيط در

 ارتباط و فضا از استفاده و تردد ميزان و فضا از شده درك امنيت ميزان ها با سنجش آن .شده است
 و تردد ميزان و فضا از شده درك امنيت احساس بين به اين نتيجه رسيدند كه مؤلفه دو اين بين

  . دارد وجود مستقيمي رابطه فضا آن از استفاده
بررسي احساس امنيت زنان شهر تهران در دو بعد ) با هدف 1388نوروزي و فوالدي سپهر(   

، تحقيق. در اين انجام دادندهاي عمومي خانواده و احساس امنيت در مكاناحساس امنيت در محيط 
نفر از  384اي و نمونه گيري تصادفي ساده با اي چند مرحلهگيري خوشهبا استفاده از شيوه نمونه

دهد كه متغيرهاي احساس امنيت نشان مي نتايج .ساله شهر تهران مصاحبه شده است 29- 15زنان 
اس نظم اجتماعي تاثير مثبت و مستقيم و متغيرهاي پدرساالري و خشونت محل سكونت و احس

  . خانگي تاثير منفي و معكوسي بر احساس امنيت زنان دارند
) تحقيقي را با هدف بررسي ميزان احساس امنيت زنان در فضاهاي عمومي 2015(1وارپ

زن را مورد  22000دود شهرهاي اياالت متحده امريكا انجام داد. اين تحقيق به روش پيمايشي ح
سال اين تحقيق آزار و  40درصد از زنان زير  85بررسي قرار داد. نتايج تحقيق نشان داد كه حدود 

اند. همچنين حدود اذيت شدن و احساس ناامني را توسط يك مرد يا گروهي از مردان تجربه كرده
هاي ها و ايستگاهها، پاركبانگويان بيشتر خيا ها از دستمالي بوده است. پاسخدرصد اين اذيت 50
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اند. همچنين بيشتر اين ترين مكان آزار و اذيت گزارش كردهحمل و نقل عمومي را به عنوان شايع
  خصوص در شب، اتفاق افتاده است.هاي بعدازظهر به بعد، بهموارد در زمان

 2ر شهر بارسلونا) به بررسي رابطه بين ترس از جرم و احساس ناامني د2014( 1والرا و گوارديا

زن شهر بارسلونا و به روش پيمايشي صورت گرفت. متغيرهاي  571پرداختند. اين تحقيق بر روي 
ي اول، مربوط به متغيرهاي بازنمايي فضايي شامل تجربه مستقل اين تحقيق سه دسته بودند. دسته

مل كنترل محيطي، ي دوم به محيط ناايمن شاشد. دستهاي و نفوذ اجتماعي ميقبلي، هويت محله
گردد. دستة سوم به مربوط مي ساعت شبانه روز، روشنايي كافي، حضور بالقوه تجاوزگران و ونداليسم

شود. نتايج تحقيق متغيرهاي اجتماعي مثل سن، كنترل اجتماعي و حمايت اجتماعي مربوط مي
ي قابل توجه تحقيق نكته نشان داد كه هر سه دسته از متغير بر احساس ناامني تاثير معناداري دارد.

حاضر اين بود كه عوامل اجتماعي به اندازه عوامل فضايي و محيطي در احساس ناامني داراي 
  اند.اهميت

) تحقيقي را با هدف بررسي عوامل فردي، اجتماعي و محيطي بر احساس 2010كارو و همكاران(
ز شهروندان شهرهاي اسپانيا و به نفر ا 358ناامني در فضاهاي عمومي انجام دادند. تحقيق بر روي 

روش پيمايشي انجام شد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه متغيرهاي بازنمايي فضايي، رضايت 
بيني كننده شهروندان، هويت اجتماعي، حمايت اجتماعي و متغيرهاي محيطي بيشترين پيش

تماعي و ساختارهاي دهد كه فرايندهاي تعامل اجاحساس ناامني هستند. همچنين نتايج نشان مي
  شود.اجتماعي ناامن منجر به ايجاد احساس ناامني در فضاهاي عمومي مي

برزيل  4) تحقيقي را با عنوان امنيت شهري و رفتار فضايي در پورتو آلگره2007( و همكاران 3لي
-دهي به رفتارهاي افراد ميانجام دادند. اين تحقيق به بررسي نقش ساختارهاي فضايي در شكل

هاي فضاهاي شهري و جرائم رخداده با پردازد. تاكيد اصلي اين تحقيق بررسي رابطه بين ويژگي
هاي شهري، مشاهده آوري داده با استفاده از مصاحبه، نقشهاحساس ناامني اجتماعي است. جمع

ز هاي با روشنايي بيشتر انامه صورت گرفته است. نتايج تحقيق نشان داد كه محيط رفتارها و پرسش
هاي وسيع و هايي با روشنايي كمتر داراي احساس امنيت بيشتري هستند. همچنين محيطمحيط

هاي تنگ و كوچك داراي احساس ناامني كمتري هستند. همچنين نتايج تحقيق گسترده از محيط
  افتد، احساس ناامني خيلي بيشتر است. هايي كه جرم بيشتري اتفاق مينشان داد كه در مكان
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، 3؛ آمريو و روكتو2003و همكاران،  2؛ گارسيا كوئتو2000، 1(مثل مچ تحقيقاتدر برخي 
خورده  ) به اين نتايج دست يافتند كه احساس ناامني و ترس از جرم در زنان و افراد سال2005

  بيشتر از بقيه افراد است.
  

  چارچوب نظري: فضاي شهري و امنيت زنان
هاي ناامني اجتماعي مرتبط با ترس از جرم، مكاندر ادبيات حوزه احساس امنيت، احساس  

) به برخي 2004و همكاران( 4باشد. ميكليخطرناك و فرايندهاي درك خطر در فضاهاي عمومي مي
از عناصر كليدي در رابطه با احساس ناامني اجتماعي و ترس از جرم اشاره كرده است. يكي از اين 

ساني بر احساس  . اگرچه همة انواع جرائم تاثير يكباشدداده در جامعه ميعناصر، سطوح جرم رخ
هاي ذهني و ترس و احساس ناامني كه در ناامني و ترس از جرم ندارند، در اين حوزه بيشتر به جنبه

شود. عنصر دوم، به رفتارهاي ناهنجار اجتماعي و فيزيكي مثل كنند، توجه ميجامعه ايجاد مي
دهندة خطري خوابي و آسيب به مبلمان شهري كه نشاننونداليسم، ديوار نويسي در شهر، كارت

كند. عنصر سوم، بر ويژگي زندگي شهري مثل تراكم جمعيت، مشكالت انسجام بالقوه است توجه مي
  ها متمركز است. عنصر چهارم بر برخيها و پرخاشگري در خياباناجتماعي، اندازه ساختمان

  كند. شناختي تاكيد ميهاي جمعيتويژگي 
ر رابطه با فضاها و امنيت اجتماعي زنان نظريات مختلفي وجود دارد. اين نظريات بيشتر در د

قالب نظريات فضا در جغرافياي انساني و بازتوليد اجتماعي فضا بر اساس جنس، نژاد و طبقه قرار 
كنند ) اين نظريات به فضا به صورت يك چيز فيزيكي نگاه نمي1994(5گيرد. به عقيده ماسيمي

دانند كه گيرند. اين نظريات همچنين ميلكه آنرا به عنوان برساختة عامالن اجتماعي در نظر ميب
ها مدعي  فضا به صورت برابر توزيع نشده است و به صورت برابر در دسترس همة افراد قرار ندارد. آن

توان ريات ميهستند كه زنان دسترسي نابرابري به فضاهاي عمومي در شهر دارند. با توجه به اين نظ
بيان كرد كه فضاهاي شهري به صورت تاريخي در اختيار مردان بوده و زنان محروم از استفاده از آن 

هاي شهرهاي بزرگ و ترس هاي اين مدعا، آزار و اذيت شدن زنان در خياباناند. يكي از داللتبوده
  . )2005، 6زنان از خشونت مردان هنگام تردد در فضاهاي شهري است(فنستر
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كند كه فضاهاي شهري ذاتاً جنسيتي است و مسئله ) بيان مي2010( 1در همين راستا، واتسون 
) مدعي هستند كه 1994دانان فمينيستي مثل ماسي ( باشد. جغرافيفضا برساخته جنسيت مي

اي به هم وابسته هستند و مسئله جغرافيا و مسئله جغرافياي جغرافيا و جنسيت به صورت پيچيده
در شهرها استفاده » 2منظره جديد«) از اصطالح 1991جنسيتي شده با هم وجود دارد. ويلسون(

كند كه خصوص زنان اشاره ميها قومي، طبقات كارگر و بههاي اقليتكند، اين اصطالح به مكانمي
هاي دسترسي نابرابري نسبت به مردان مسلط به فضاهاي شهري دارند. او مدعي است كه اين چالش

دوگانه بين فضاهاي مردانه و زنانه و فضاهاي دولتي و خصوصي ابتدا در جوامع غربي وجود داشت. 
-هاي آن، زنان در حومهكند كه به دليل فضاهاي مردانه در شهرها و حومه) بيان مي1977(3فرايدن

كنند و فرصتي براي خودآگاهي و ي شهرهاي آمريكا فقط به شوهران و فرزندان خود خدمت مي
  حضور در عرصه عمومي ندارند.

اي از جنسيت مرتبط با فضا يا چگونگي برساخته همة اين نويسندگان به طور مشترك، آگاهي
فضايي شدن روابط «) از اصطالح 2010شدن فضا و تاثير آن بر زندگي روزانه زنان دارند. واتسون (

جامعه توسط ما صرفاً  دهي هاي سازماناستفاده كرده است. او مدعي است كه روش» 4جنسيتي
هاي اجتماعي و انعكاسي از روابط جنسيتي نيست، اما روابط جنسيتي بيشتر به عنوان نتيجة سازمان

ها بيشتر روابط جنسيتي را به نفع مردان مسلط و به ضرر فضايي است. عالوه بر اين، شهرها و حومه
ترس زنان را به خصوص از مورد حمله قرار  ها با روشنايي كم،كنند. خيابانزنان، توليد و بازتوليد مي

كنند. همچنين زنان احساس خطر هنگام استفاده از وسائل نقليه عمومي خلوت و تقويت مي 5گرفتن
  عبور از خيابان شلوغ و پرترافيك و قدم زدن در پارك دارند.

ن است. هايي است كه مرتبط با موضوع فضا و امنيت زنايكي از حوزه» جغرافياي ترسِ زنان«
كند كه اين حوزه به بررسي رابطه بين ترس زنان از خشونت مردان و درك و ) بيان مي2001(6پاين

پردازد. تاكيد اين حوزه بر فضا، اهميت دسترسي تحميل آنان به استفاده از فضاهاي عمومي مي
پدرساالرانه  كند، ولي آن را بيشتر توليد شدة روابط قدرتهاي برابر نقض نميعامالن را به فرصت

آيد، به اين خاطر ). ترس زنان بيشتر از تردد تنها در فضاهاي عمومي مي1999، 7داند (كوسكالمي
ها را زماني در فضاهاي عمومي ها بيشتر اوقات با يك همراه تردد كردند و بدترين تجربه كه آن

 
1 -Watson 
2 -new vision 
3  -Friedan 
4 -spatialization of gender relations 
5 -assault 
6  -Pain 
7  -Koskela 



  1396 ، بهار1دهم، شمارة شناسي ايران، دوره هج مجله جامعه
 

٨٠ 

مورد توجه مباحث  داشتند كه به همراه اعضاي خانواده و پليس نبودند. ترس از فضاهاي عمومي
ها (توصيه به اين افراد  هاي پيشگيري از جرم است كه بر زنان و قرباني نشدن آنعمومي و تاكتيك

هاي نامناسب) به جاي هاي مشخص يا نپوشيدن لباسهاي معين در زمانبراي دوري از مكان
  ).2004، 1كند (وسلي و گاردرمسئول شمردن قربانيان تمركز مي

  ها از حضور در فضاهاي عمومي بدون يك همراه منع  شونت وقتي كه آنترس زنان از خ
شان  شود. برخي فضاهاي عمومي به دليل ماهيتشوند، به عنوان محروميت فضايي درك ميمي

ها و كنند. فضاهاي روباز و گسترده مثل پاركعموماً در اكثر زنان ايجاد ترس و عدم امنيت مي
هاي باريك از اين ها، متروها و كوچهاه خروجي محدود مثل زيرزمينها، فضاهاي بسته با رخيابان

جمله فضاها هستند. رعايت برخي موارد مثل همراه داشتن يك فرد در هنگام قدم زدن در پارك، 
تر منجر به كاهش ترس زنان در فضاهاي هاي پوشيدهتنها وارد نشدن در مترو و پوشيدن لباس

  ).2001(پاين،  شودعمومي مي
هاي محيطي مناظر شهري بر ترس از مورد حمله محققان همچنين درباره چگونگي تاثير ويژگي

اند. به دام افتادن (يا داشتن فرصت فرار) به عنوان يكي از عوامل قرار گرفتن تحقيقاتي انجام داده
- مي مهم مورد حمله قرار گرفتن، با چگونگي مخفي شدن در ارتباط نزديك است. درختان و ديوارها

تواند به عنوان موانع بالقوه دور ماندن از چشم ديگران مطرح شود. در نظريه پناهگاه بلوبام و 
شناسي انساني روي تعامل بين شود. همچنين در نظريات بوم) بيشتر توضيح داده مي2005(2هانك

از فضا  هاي محيطي بر درك و استفاده افرادانسان و محيط و چگونگي تاثير مثبت يا منفي ويژگي
شده زنان را از مورد تجاوز قرار گرفتن كند. تحقيقات مختلف در اين حوزه ترس تجربهتمركز مي
تر و قابل دهند. اين تحقيقات با طراحي مجدد فضاهاي شهري آن را براي شهروندان امنكاهش مي
  ).2015كنند(وارپ، تر ميدسترس
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  مدل تحقيق:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي تحقيق:فرضيه
  توان اين فرضيات را مطرح كرد: با توجه به پيشينه تحقيق و مباني نظري، مي

 يناامن شهر يوجود فضاها، محله يمعابر و كوچه ها ييروشنا يتوضعيي (فضا يرهايمتغبين 
مورد و  نابهنجار در محله يوقوع رفتارها، در محله يشهر يزجرم خ يوجود فضاها، در محله

 ) و احساس ناامني زنان در فضاي شهري رابطه وجود دارد.خشونت واقع شدن در محله
) و احساس ناامني زنان مدت سكونت در محلهي و محل زندگ يتموقعيتي (موقع بين متغيرهاي

 در فضاي شهري رابطه وجود دارد.
 مد ماهيانه خانوارآمتوسط در، تاهل  يتوضع،  يتفعال يتوضع، تحصيالتي (فرد بين متغيرهاي

 ) و احساس ناامني زنان در فضاي شهري رابطه وجود دارد.پوشش نامناسب زنو 
  

  روش تحقيق:
جايي كه  نامه همراه با مصاحبه انجام شده است. از آن مطالعه با روش كمي و با تكنيك پرسش

عيت آماري تحقيق كليه زنان هدف بررسي وضعيت احساس ناامني زنان در فضاي شهري بوده جم
سال و بيشتر شهر مشهد بوده كه توانايي پاسخ به سواالت را داشته اند. به منظور فراهم شدن  15

هاي در سطح محالت و مناطق شهر مشهد نمونه بر اساس تست اوليه امكان مقايسه وضعيت شاخص
نفر در  4025نهايت در مجموع  براي هر منطقه با استفاده از فرمول كوكران به تفكيك تعيين و در

  مورد پرسش قرار گرفتند.  1گانه شهر مشهد 13مناطق 
 

 در مقاله حاضر به بررسي مناطق شهري پرداخته نشده است.-  1

احساس ناامني زنان

يي:فضا يرهايمتغ  
ييروشنا يتوضع-  

شهري ناامن يفضاها-  
يرجرم خ يفضاها-  

ي وقوع رفتارها-
در محلهنابهنجار  

مورد خشونت واقع -
در محله شدن  

ي:فرد يرهايمتغ  
تحصيالت-  

يتفعال يتوضع-  
تاهل يتوضع-  

مد ماهيانه خانوارآدر-  
پوشش نامناسب زن-  

يتي:موقع يرهايمتغ  
يمحل زندگ يتموقع -  
مدت سكونت در محله -  
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در مطالعه حاضر با توجه به تنوعات سني، مكاني و ... در جامعه هدف با  گيري: شيوه نمونه
، 1پيمايش اجتماعي عمومي هاي نمونه گيري در مطالعات داخلي و خارجي مانند بررسي روش

استفاده شده  مرحله اياز يك نمونه گيري چند   3و پيمايش ارزش جهاني 2پاپيمايش اجتماعي ارو
صورت اي  روش نمونه گيري در محالت با استفاده از نمونه گيري خوشه اي چند مرحله است.

ماري شهري استاندارد، آ) در نواحي PSUsدر مطالعه حاضر واحد نمونه گيري اوليه ( .پذيرفته است
. براي نمونه گيري بودندهاي شهري  بلوك PSUsواحد نمونه گيري در  باشند.  ميمحالت شهرداري 

هاي  ها بلوك كه در آن GISسپس با استفاده از نقشه هاي ها ابتدا حجم نمونه مشخص،  در بلوك
هايي به  متناسب با حجم نمونه اختصاص يافته در هر محله، بلوكشهري شماره گذاري شده بودند، 

در هر بلوك با استفاده از نمونه گيري سيستماتيك واحدهاي مسكوني به شود.   ميتصادف انتخاب 
تصادف انتخاب و در هر واحد يك نفر مطابق با جدول تصادفي در اختيار پرسشگرها مورد پرسش 

  قرار گرفتند. 
خ در اي كرونبافآلسنجش متغيرهاي تحقيق: نحوه سنجش متغيرهاي تحقيق به همراه ضريب 

  مده است. آ .1جدول 
  

  گويان مشخصات پاسخ
ها  چهارم آنسال و بيش از يك 49تا  30درصد) در بازه سني  48,7گويان ( نزديك به نيمي از پاسخ 
درصد) تا سيكل  45,9سال سن دارند. تحصيالت بيشتر زنان حاضر در تحقيق ( 50) بيش از 27,3(

د به تحصيالت تا ديپلم تعلق دارد كه درص 37,2باشد. بعد از آن، بيشترين ميزان تحصيالت با مي
اين مطلب حكايت از برخورداري كم تحصيالت دانشگاهي در زنان حاضر در تحقيق دارد. بيش از 

ها شاغل هستند. خانواده حدود  درصد آن 7,7دار و تنها درصد) خانه 83,7(  گويان چهار پنجم پاسخ
  هزار تا يك ميليون تومان درآمد دارند.  500درصد) بين  49,3نيمي از زنان (

  
  

    

 
1 - General Social Survey (GSS) 
2 - European Social Survey(ESS) 
3 - World Values Survey(WVS) 
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  . مقدار آلفاي كرونباخ متغيرهاي تحقيق1جدول 

ضريب   آلفاي   هامعرف  تحقيقمتغيرهاي 
  كرونباخ

  وضعيت روشنايي معابر و كوچه هاي محله
  به معابر ينوردهيمزاحمت درختان برايتوضع

  سبز محله يها و فضا پارك ييروشنا كيفيت
 محله يدر كوچه ها يينور و روشنا يكل وضعيت

0,79  

  وجود فضاهاي ناامن شهري در محله
  ناامن در سطح محلهيخاليهاينها و زمنمكا
در  يادهپ ينعابر يردر مس يكتار يها و گوشه ها مكان

 شب
0,77  

 وجود فضاهاي جرم خيز شهري در محله

  مناطق مشهور به فساد در محله
  ينامناسب اجتماع يمشكوك به رفتارها يها خانه

  انتجمع معتاد يبرا هايي مكان
  تجمع افراد مزاحم و شرور در محله يبرا هايي مكان
  و فروش مواد مخدر در محلهيدخريبراهاييمكان

0,90  

  محلهوقوع رفتارهاي نابهنجار در 

با ظاهر نامناسب در سطح يدوجود افراد معتاد شد
  محله

  ها براي دختران و زنان محله تمزاحم
  محله يسرقت از منزل اهال

دعوايي كه در آن از چاقو، چماق و ... استفاده شده 
  باشد

  در محله مصرف مواد مخدري ومصرف مشروبات الكل

0,74  

  مورد خشونت واقع شدن در محله
  توسط چاقوتهديد شدن

  كتك خوردن در محله
  مورد زورگيري قرار گرفتن در محله

0,80  

  پوشش نامناسب زن
  پوشيدن لباس تنگ بدن نما

  آرايش غليظ صورت
  اي دستهالك زدن به ناخن

0,83  

  احساس ناامني زنان

  احساس نامني در هنگام تردد به تنهايي در شب
در احساس ناامني در هنگام تردد با ماشين مسافربر 

  شب
احساس ناامني در هنگام فرستادن كودك به تنهايي 

  به مدرسه
  احساس ناامني در زمان حمل پول به مقدار زياد

احساس ناامني در زمان خالي گذاشتن منزل به مدت 
 چند روز

0,90  
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 . توصيف ويژگي هاي فردي پاسخگويان2جدول 
  وضعيت فعاليت زنان تحصيالت زنان سن زنان

  درصد  فراواني  هاي فعاليتگروه درصد فراواني رتبه تحصيلي درصد فراواني گروه سني
سال 29تا  15از 

 (جوانان)
  %7,7  308 شاغل %45,9 1772تا سيكل 24,0% 962

سال 49تا  30از 
  سال) (ميان

  %83,7  3330  خانه دار %37,2 1436 تا ديپلم 48,7% 1953

سال 50بيشتر از 
  سال) (بزرگ

ساير (محصل،  %16,9 654 دانشگاهي 27,3% 1094
  سرباز، بيكار و ...)

341  8,6%  

كل %100 4009 گويان كل پاسخ
  گويان پاسخ

  %100  3979  گويان كل پاسخ 100% 3862

  مدت اقامت زنان در محله وضعيت تاهل زنان متوسط درامد خانواده زنان
  درصد  فراواني  اقامتمدت  درصد فراواني تاهليتوضع درصد فراواني هاي درآمديگروه

هزار 500كمتر از 
 تومان

  %42,9  1692 سال 5كمتر از  %8,9 350مجرد 18,7% 662

1هزار تا 501از 
  ميليون

  %16,2  641  سال 10تا  6از  %82,7 3259 متاهل 49,3% 1743

ميليون 2تا  1,1از 
  تومان

تنها (فوت يا 31,9% 1129
  طالق)

 10بيشتر از  8,4% 331
  سال

1612  40,9%  

كل %100 3534 گويان كل پاسخ
  گويان پاسخ

  %100  3945  گويان كل پاسخ 100% 3940

  
باشند و زنان مجرد و تنها به دليل فوت همسر يا طالق اكثر زنان حاضر در تحقيق متاهل مي

دهند. بيشترين ميزان اقامت در محله مربوط به اقامت كمتر درصد نمونه را تشكيل مي 20كمتر از 
باشد كه اين حكايت از اين دارد كه بيشتر حدود نيمي از زنان تازه در درصد مي 42,9سال با  5از 

  اند. محله خود ساكن شده
  
  
  
  

 هاي مطالعه: يافته
  وضعيت احساس ناامني زنان در فضاي شهري
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درصد زنان شهر مشهد در حد كم احساس  42,5حكايت از اين دارد كه حدود  3نتايج جدول   
درصد) در حد باال  33,5ها (  كنند. اين در حالي است كه حدود يك سوم آنناامني و ترس مي

حدود دو  احساس ناامني و ترستوان بيان كرد كه طوري مياحساس ناامني و ترس دارند. به
ميانگين  د) از زنان شهر مشهد در تحقيق حاضر در حد پايين و متوسط است.درص 66,5سوم(

 30,20انحراف استاندارد  ) با100تا  0( در بازه 43,47گويان در حد  در پاسخ و ترس يمنااحساس نا
  باشد.مي

  
 . وضعيت احساس ناامني زنان در فضاي شهري3جدول 

  دانحراف استاندار  ميانگين  درصد  فراواني

  احساس ناامني در فضاي شهري
  %42,5 1711 احساس ناامني پايين

  %24,0 964 احساس ناامني متوسط  30,20  43,47
  %33,5 1350احساس ناامني باال

  
دهد كه بين ميانگين احساس نتايج آزمون تحليل واريانس يك راهه نشان مي 4مطابق با جدول    

) تفاوت 0,000و سطح معناداري  F ،8,5ناامني و ترس  زنان مشهدي بر حسب گروه سني (با مقدار 
) بيشتر از ساير زنان است. در 44,70سال ( معنادار وجود دارد. ميانگين احساس ناامني زنان ميان

  احساس ناامني و ترس قرار دارند.  داراي بيشترين ميزان 44,46رده بعدي، زنان جوان با ميانگين 
حكايت از اين دارد كه بين احساس ناامني و  0,000و سطح معناداري  21,30در حد  Fمقدار    

ترس  زنان بر حسب سطح تحصيالت تفاوت وجود دارد. مطابق اين نتايج، با افزايش سطح 
كه ميانگين زنان داراي يطورشود، بهتحصيالت، ميزان احساس ناامني و ترس در زنان بيشتر مي

  بيشتر از اين ميانگين در زنان با تحصيالت ديپلم و سيكل است.  48,77تحصيالت دانشگاهي با 
و  F ،10,36بين ميانگين احساس ناامني و ترس  زنان مشهدي بر حسب وضع تاهل (با مقدار    

) 48,43ي زنان مجرد () تفاوت معنادار وجود دارد. ميانگين احساس ناامن0,000سطح معناداري 
داراي بيشترين ميزان  43,46باشد. در رده بعدي، زنان متاهل با ميانگين بيشتر از ساير زنان مي

  احساس ناامني و ترس قرار دارند. 
نتايج احساس ناامني زنان بر حسب وضع فعاليت حكايت از اين دارد كه زنان غيرشاغل و   

ها،  باشند. بعد از آنبيشترين ميزان احساس ناامني و ترس ميداراي  48,11دار با ميانگين غيرخانه
 و سطح 7,45در حد  Fاند.  مقدار بيشترين ميانگين را به خود اختصاص داده 47,38زنان شاغل با 

حكايت وجود تفاوت معنادار بين احساس ناامني و ترس  زنان بر حسب وضع  0,001عناداري م
  فعاليت دارد.
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و  F ،14,67اس ناامني و ترس  زنان مشهدي بر حسب درآمد (با مقدار بين ميانگين احس   
هزار تومان، با افزايش  500) تفاوت معنادار وجود دارد. در درآمدهاي باالي 0,000سطح معناداري 

احساس ناامني كه ميانگين طوريشود، بهدرآمد ميزان احساس ناامني و ترس در زنان بيشتر مي
  باشد. بيشتر از ساير زنان مي  49,03ميليون با  2,1از  داراي درآمد بيشزنان 
نتايج آزمون يك راهه حكايت از اين دارد بين ميانگين احساس ناامني زنان بر حسب مدت  

)  0,410) و موقعيت محل زندگي (با سطح معناداري 0,585سكونت در محله ( با سطح معناداري 
  تفاوت معناداري وجود ندارد.
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 ضعيت احساس ناامني زنان در فضاي شهري به تفكيك مقوالت اجتماعي مختلف. و4جدول 

  
  
  

 

 آزمون معناداري  احساس ناامني زنان در فضاي شهري
تعداد

 گويان پاسخ
  ميانگين

انحراف 
  استاندار

آزمون 
F  

  معناداري

  سن پاسخگويان

  31,01 44,46 962 سال (جوانان)29تا15از

8,50  0,000 
سال49تا30از

سال) (ميان
1953  44,70  30,09  

سال50بيشتر از
  سال) (بزرگ

1094  40,22  29,46  

  تحصيالت
  30,45 40,20 1772 تا سيكل

  30,38 44,55 1436تا ديپلم 0,000  21,30
  28,83 48,77 654 دانشگاهي

  وضعيت تاهل
  29,07 48,43 350 مجرد

  30,21 43,46 3259متاهل 0,000  10,36
  30,09 37,92 331 تنها

  وضعيت فعاليت
  29,58 47,38 308 شاغل

  30,18 42,60 3330خانه دار 0,001  7,45
  29,83 48,11 341 ساير

  درآمد

  31,88 41,42 662 هزار تومان500كمتر از

14,67  0,000 
  30,67 40,66 1743ميليون1هزار تا501از
  28,97 46,35 896 ميليون تومان2تا1,1از

  28,13 49,03 233 ميليون تومان2,1بيشتر از

مدت سكونت 
  در محله

  30,14 169243,28سال5كمتر از
  30,20 44,65 641 سال10تا6از 0,585  0,537

  30,36 43,06 1612 سال10بيشتر از
موقعيت محل 

  زندگي
  29,14 43,50 2755 غير حاشيه

0,680  0,410 
  32,38 43,39 1270حاشيه
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  عوامل موثر بر احساس ناامني زنان در فضاي شهري
براي بررسي تاثيرگذاري مستقل هر يك از متغيرهاي فضايي، موقعيتي و فردي ابتدا تاثير هر كدام 

 1بررسي شد.  نتايج مدل  4و تاثير همة اين عوامل در مدل  3تا  1هاي ها را  را در قالب مدل از آن
در  يشهر يزجرم خ يوجود فضاهادهد كه همة متغيرهاي فضايي، به استثناي متغير نشان مي

، تاثير مثبت و معناداري بر احساس ناامني زنان دارد. تاثيرگذارترين متغيرهاي فضايي موثر بر محله
)، 0,31(بتا=نابهنجار در محله يرفتارها احساس ناامني زنان در مشهد به ترتيب، متغيرهاي وقوع

(بتا= محله يمعابر و كوچه ها ييروشنا يتوضع)، 0,13(بتا=در محله يناامن شهر يفضاها وجود
درصد  17) است. اين چهار متغير فضايي حدود 0,05(بتا=خشونت واقع شدن در محله ) و مورد0,06

  دهد. از تغييرات احساس ناامني زنان در مشهد را توضيح مي
 و مدتشهر  يهحاشدر   يمحل زندگكه متغيرهاي موقعيتي حكايت از اين دارد  2نتايج مدل 

- تاثير معناداري بر احساس ناامني زنان در مشهد ندارند و نمي به صورت مستقل در محله سكونت

  توانند آن را تبيين كنند. 
دهد كه از بين متغيرهاي فردي، متغيرهاي تحصيالت، متوسط درآمد نشان مي 3مدل    

ها تاثير مثبت و معنادار و متغير  پوشش نامناسب زنان بر احساس ناامني و ترس آنماهيانه خانوار و 
گذارد. تاثيرگذارترين متغيرهاي فردي موثر بر سن بر اين احساس زنان تاثير منفي و معنادار مي

 تحصيالت)، 0,08(بتا= نامناسب زن احساس ناامني زنان در مشهد به ترتيب، متغيرهاي پوشش
باشد. اين چهار متغير ) مي- 0,04(بتا=سن) و 0,04(بتا=مد ماهيانه خانوارآدر متوسط)، 0,05(بتا=

  كند. درصد از تغييرات احساس ناامني زنان در مشهد را تبيين مي 2فردي، تنها 
ترين متغيرهاي موثر بر احساس ناامني زنان در مشهد به ترتيب، ، مهم4مطابق مدل   

 در محله يناامن شهر يفضاها ، وجود)0,29(بتا= نابهنجار در محله يرفتارها متغيرهاي وقوع
(بتا= خشونت واقع شدن در محله ، مورد)0,09(بتا=مد ماهيانه خانوارآدر ، متوسط)0,13(بتا=
، )- 0,05(بتا= شهر يهحاشي در محل زندگ ، موقعيت)0,05(بتا=نامناسب زن ، پوشش)0,05  

 محله يها معابر و كوچه ييروشنا يتوضعو  )0,04تا=(بدر محله يشهر يرجرم خ يفضاها وجود
درصد تغييرات متغير احساس ناامني زنان  19باشد. اين متغيرهاي مستقل حدوداً مي )0,03(بتا=

حكايت  4و ضرايب بتاي مدل  3تا  1هاي ي ضرايب تعيين مدلدهد. مقايسهمشهدي را توضيح مي
تري بر متغير وابسته دارند. در بين متغيرهاي فضايي، از اين دارد كه متغيرهاي فضايي تاثير بيش

تاثير بيشتري بر احساس ناامني  در محله يناامن شهر يفضاها و وجود نابهنجار در محله يرفتارها
در شهر بيشتر باشد، ناامن  ينابهنجار و فضاها يرفتارهازنان داشتند. به اين صورت كه هرچه، 

   شود.احساس ناامني زنان بيشتر مي
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 . ضرايب رگرسيوني استاندار شده احساس ناامني زنان در فضاي شهري روي متغيرهاي مستقل5 جدول  
  4مدل   3مدل  2مدل 1مدل    

  معناداري  ضريب بتا  معناداري  ضريب بتا  معناداري ضريب   بتا معناداري ضريب بتا

  متغيرهاي فضايي

  )0,048( 0,03       )0,000(0,06 روشنايي معابر و كوچه هاي محلهوضعيت 
  )0,000(  0,13        )0,000( 0,13 وجود فضاهاي ناامن شهري در محله

  )0,06(  0,04        )0,842( 0,00وجود فضاهاي جرم خير شهري در محله
  )0,000(  0,29        )0,000( 0,31 وقوع رفتارهاي نابهنجار در محله

  )0,001(  0,05        )0,001( 0,05 خشونت واقع شدن در محله مورد
  )0,009(  -0,05      )0,909(-0,002   )1موقعيت محل زندگي (حاشيه شهر =  متغيرهاي موقعيتي

  )0,754(  -0,01      )0,940( -0,001   مدت سكونت در محله

  متغيرهاي فردي

  )0,321(  -0,02  )0,040( -0,04      سن
  )0,177(  0,03  )0,011(  0,05      تحصيالت

  )0,438(  0,01  )0,815(  0,00      )1وضعيت فعاليت (شاغل =
  )0,535(  -0,01  )0,660(  0,01      )1وضعيت تاهل (مجرد =

  )0,000(  0,09  )0,016(  0,04      متوسط درامد ماهيانه خانوار
  )0,005(  0,05  )0,000(  0,08      پوشش نامناسب زن

  0,19  0,2 0 0,17  ضريب تعيين
  2971  3533 4025 3418 1گويان تعداد پاسخ

 
  باشد.ها مي) در برخي زيرگروهmissingهاي گمشده(هاي مختلف به دليل وجود دادهتفاوت در مدل-  1
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  :    1تحليل حساس
متغيرهاي مستقل و متغير هاي بخش استنباطي، رابطه بين تر يافتهبه منظور بررسي دقيق

سال و  هايي از نمونه شامل زنان حاشيه شهر و غيرحاشيه شهر، زنان جوان، ميانوابسته در زير گروه
  آورده شده است. 9تا  5هاي سال مورد تحليل مجدد قرار گرفت كه نتايج بررسي در مدل بزرگ

  
روي متغيرهاي مستقل به تفكيك . ضرايب استاندار شده احساس ناامني زنان در فضاي شهري 6جدول 

 زنان محالت حاشيه و غيرحاشيه شهر مشهد

 
  6مدل   5مدل

 زنان محالت غير حاشيه  زنان محالت حاشيه
  معناداري  ضريب بتا  معناداري ضريب بتا

  ضاييمتغيرهاي ف

وضعيت روشنايي معابر و كوچه هاي
  )0,262(  0,04  )0,18( 0,03  محله

  )0,000(  0,21  )0,000( 0,09 شهري در محلهوجود فضاهاي ناامن
  )0,002(  0,14  )0,851( 0,00وجود فضاهاي جرم خير شهري در محله

  )0,000(  0,23  )0,000( 0,32 وقوع رفتارهاي نابهنجار در محله
  )0,345(  -0,03  )0,000( 0,08 مورد خشونت واقع شدن در محله

متغيرهاي 
  )0,012(  -0,09  )0,353(  0,02  مدت سكونت در محله  موقعيتي

  متغيرهاي فردي

  )0,886(  0,01  )0,281( -0,03 سن
  )0,969(  0,00  )0,081( 0,04 تحصيالت

  )0,38(  0,03  )0,672( 0,01 )1وضعيت فعاليت (شاغل =
  )0,941(  0,00  )0,481( -0,01 )1وضعيت تاهل (مجرد =

  )0,88(  0,00  )0,000( 0,1 متوسط درامد ماهيانه خانوار
  )0,061(  - 0,06  )0,002( 0,07 پوشش نامناسب زن

  0,23  0,19 ضريب تعيين
  806  2166 گويانتعداد پاسخ

رابطه متغيرهاي مستقل با متغير وابسته به تفكيك زنان مناطق حاشيه شهر  6و  5هاي  در مدل
دهد مي نشان 6و  5هاي و زنان مناطق غير حاشيه شهر مشهد آورده شده است. ضريب تعيين مدل

نشين نشين را بيشتر از زنان حاشيهكه متغيرهاي مستقل تحقيق، احساس ناامني زنان غيرحاشيه
كنند. متغيرهاي فضايي در هر دو گروه زنان بيشترين تاثير را بر احساس ناامني زنان دارد. تبيين مي

 متغيرهاي وقوعنشين به ترتيب، ي زنان حاشيهاحساس ناامنبيشترين متغيرهاي فضايي موثر بر 

 
1 - Sensitive analysis 



  احساس ناامني زنان در فضاي شهري در شهر مشهد

٩١  

 ) و مورد0,09(بتا= در محله يناامن شهر يوجود فضاها)، 0,32(بتا= نابهنجار در محله يرفتارها
نابهنجار  يرفتارها باشد، با اندكي تفاوت، متغيرهاي وقوع) مي0,08(بتا= شدن در محلهخشونت واقع

 يرخ جرم يوجود فضاها) و 0,21(بتا= در محله يناامن شهر يوجود فضاها)، 0,23(بتا= در محله
نشين هستند. يهحاشغيربر احساس ناامني زنان ) تاثيرگذارترين متغيرها 0,14(بتا= در محله يشهر

) 0,07) و پوشش نامناسب زنان(بتا= 0,10عالوه بر متغيرهاي فضايي، متغيرهاي درآمد خانواده(بتا= 
بر احساس ناامني ) - 0,09(بتا= حاشيه نشين و متغير مدت سكونت در محلهاحساس ناامني زنان بر 

دهد كه متغيرهاي فردي بيشتر بر احساس نشين تاثيرگذارند. اين نتايج نشان مييهحاشغيرزنان 
تواند بيشتر بر نشين تاثير دارد، اين در حالي است كه متغيرهاي موقعيتي ميناامني زنان حاشيه

  نشين تاثير بگذارد.احساس ناامني زنان غيرحاشيه
  

. ضرايب استاندار شده احساس ناامني زنان در فضاي شهري روي متغيرهاي مستقل به تفكيك 7جدول 
 هاي سني زنان گروه

  

  9مدل   8مدل  7مدل
 زنان جوان

 سال)29تا15(
  سال زنان ميان

 سال) 49تا  30(
  سال زنان بزرگ

سال) 50(بيشتر از 

ضريب  معناداري ضريب بتا
ضريب  معناداري  بتا

 معناداري  بتا

متغيرهاي 
  فضايي

  0,456  0,03  )0,098  0,04 )0,569(0,02وضعيت روشنايي معابر و كوچه هاي محله
  0,121  0,06 )0,000(  0,15 )0,000( 0,15 وجود فضاهاي ناامن شهري در محله

  0,057  0,08  )0,677  0,01 )0,152( 0,07وجود فضاهاي جرم خير شهري در محله
 )0,000(  0,26 )0,000(  0,29 )0,000( 0,33 نابهنجار در محلهوقوع رفتارهاي

  0,001  0,11  )0,158  0,03 )0,309( 0,04 مورد خشونت واقع شدن در محله
متغيرهاي 
  موقعيتي

  0,355 -0,03  )0,311 -0,03 )0,004( -0,11 )1موقعيت محل زندگي (حاشيه شهر =
  0,378  0,03  )0,048 -0,05 )0,404( 0,03 مدت سكونت در محله

متغيرهاي 
  فردي

  0,657  0,02  )0,179  0,04 )0,594( -0,02 تحصيالت
  0,188  0,04  )0,825  0,01 )0,926( 0,00 )1وضعيت فعاليت (شاغل =
  0,072  0,06  )0,418  0,02 )0,282( -0,04 )1وضعيت تاهل (مجرد =

 )0,000(  0,16  )0,01  0,07 )0,113( 0,06 متوسط درامد ماهيانه خانوار
  0,213  0,04 )0,041(  0,05 )0,02( 0,08 پوشش نامناسب زن

  0,18  0,17 0,24 ضريب تعيين
  834  1448 680 گويانتعداد پاسخ

  
هاي سني زنان  رابطه متغيرهاي مستقل با متغير وابسته به تفكيك گروه 9و  7هاي  در مدل

كه متغيرهاي مستقل تحقيق، دهد نشان مي 9تا  7هاي آورده شده است. ضريب تعيين مدل
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دهد. در متغيرهاي فضايي، سال توضيح مي سال و بزرگ احساس ناامني زنان جوان را بيشتر از ميان
احساس بيشترين تاثير را بر  در محله يناامن شهر يوجود فضاهاو  نابهنجار در محله يرفتارها وقوع

خشونت واقع  و مورد نابهنجار در محله يوقوع رفتارهاو متغيرهاي  سال ميانو ناامني زنان جوان 
سال دارد. در متغيرهاي موقعيتي، در  بزرگاحساس ناامني زنان بيشترين تاثير را بر  شدن در محله

احساس ناامني حاشيه شهر زندگي كردن و مدت سكونت در محله به ترتيب تاثير منفي و معنادار بر 
متغيرهاي موقعيتي بر احساس ناامني زنان  دارد. اين در حالي است كه سال ميانو زنان جوان 

احساس ناامني زنان سال تاثيري ندارد. در متغيرهاي فردي، متغير پوشش نامناسب زنان بر  بزرگ
سال تاثير معنادار  و بزرگسال  احساس ناامني زنان ميانو متغير درآمد خانوار بر  سال ميانو جوان 
  دارد.

  
  نتيجه گيري و پيشنهادها

 و يعموم يمداخالت در فضا يطشرا در يشترب مسائل شهري است كهاز  يكي يناامن احساس 
هاي خيلي پيچيده و متنوع اين احساس با پديده .گيردمورد توجه قرار مي يشهر يكل يهاياستس

شناختي تا كيفيت روشنايي و محافظت از فضا) مرتبط است. زنان در مواجه هاي جمعيت(از پويايي
كنند كه ) بيان مي2004پذيرتر هستند. در همين راستا وسلي و گاردر (از مردان آسيببا ناامني 

ها بيشتر اوقات با  آيد، به اين خاطر كه آنترس زنان بيشتر از تردد تنهايي در فضاهاي عمومي مي
ها را زماني در فضاهاي عمومي داشتند كه به همراه كردند و بدترين تجربه يك همراه تردد مي

ي عوامل موثر بر احساس ناامني زنان را اي خانواده و پليس نبودند و اين امر تحليل جداگانهاعض
سازد. با توجه به اين اهميت، تحقيق حاضر با هدف بررسي احساس ناامني زنان و عوامل ضروري مي

  موثر بر آن در شهر مشهد انجام شد.
تر، ي نسبت به زنان با تحصيالت پاييننتايج تحقيق نشان داد كه زنان با تحصيالت دانشگاه   

دار احساس ناامني داراي احساس ناامني و ترس بيشتر هستند. همچنين زنان شاغل از زنان خانه
توان به اين صورت توضيح داد كه به دليل تغيير نگرش به زنان در بيشتري دارند. اين نتايج را مي

ها بيشتر در ارتباط با جامعه و انواع و اقسام  آن هاي عمومي،عصر حاضر و ورود بيشتر زنان به عرصه
اند. زنان با تحصيالت دانشگاهي و شاغل براي ايفاي نقش خطرات ناشي از اين حضور قرار گرفته

خود نياز دارند كه به تنهايي و بدون حضور شخص ديگري از خانواده در عرصه عمومي حضور پيدا 
ها و متعاقباً احساس ناامني و ترس آنها را باال  فتن آنكنند و اين احتمال در معرض خطر قرار گر

هم حكايت از رابطه تحصيالت و اشتغال بر احساس  )1392(همكاران و برد. نتايج تحقيق حيدريمي
  ناامني زنان دارد.



  احساس ناامني زنان در فضاي شهري در شهر مشهد

٩٣  

ناامن  يفضاها ، وجودنابهنجار در محله يرفتارها نتايج تحقيق نشان داد كه متغيرهاي وقوع    
نامناسب  ، پوششخشونت واقع شدن در محله ، موردمد ماهيانه خانوارآدر ، متوسطدر محله يشهر
 يتوضعو  در محله يشهر يزجرم خ يفضاها ، وجودشهر يهحاشي در محل زندگ ، موقعيتزن

ترين متغيرهاي موثر بر احساس ناامني زنان در مشهد است. مهم محله يمعابر و كوچه ها ييروشنا
ميت متغيرهاي فضايي موثر بر احساس ناامني و ترس در زنان شهر مشهد اين نتايج حكايت از اه

هاي خطرناك در دارد. به طور كلي متغيرهاي فضايي مخرب احساس امنيت زنان، بازنمايي از مكان
اي هستند و عدم برخوداري هاي كجروانه و حاشيهها افراد مشغول فعاليتشهر هستند. در اين مكان

ها دو ديدگاه  هاي شهري است. درباره اين مكانعي، مشخصة اصلي اين مكانهاي اجتمااز حمايت
اجتماعي آگاهي و اشاعه درك از خطر در سطح - شود. يكي از آنها بر فرايندهاي روانيمطرح مي

كنند، اي تحركات افراد وقتي كه خطر را حس ميهاي محيطي و زمينههمسايگي و ديگري بر جنبه
- هاي روانيكند كه در ديدگاه همسايگي تاكيد بر پويايي) بيان مي2002(1كسكند. ويلكاتمركز مي

اجتماعي انتشار آگاهي از رفتارهاي كجروانه است كه نتيجه تجربيات مستقيم و غيرمستقيم افراد 
ها از در معرض خطر قرار گرفتن  است و منجر به كاهش حس اعتماد به نفس و افزايش استرس آن

كند. اين در حالي هاي ذهني ادراك خطر و ترس افراد اشاره ميه بيشتر به جنبهباشد.اين ديدگامي
هاي اجتماعي مكان- اي بر خصوصيات رواني) در ديدگاه محيطي و زمينه2003(2است كه رابينسون

اي از متغيرها مثل زوال هاي عيني بيشتري دارد. او مجموعهكند كه جنبهخطرناك تاكيد مي
محله، ادراك رفتارهاي غيرمدني و حضور افراد خطرناك و مجرم بدون وجود حمايت هاي ساختمان

توان انتظار داشت داند. بنابراين در فضاي شهري مشهد مياجتماعي را در احساس ناامني موثر مي
محله با  در شهري ناامن فضاهاي و وجود محله هاي كوچه و معابر روشنايي كه متغيرهاي وضعيت

 روشنايي اه همسايگي و آگاهي و ادراك زنان از خطر تبيين شود. متغيرهاي وضعيتتوجه به ديدگ
تواند با توجه به تجربيات محله مي در شهري ناامن فضاهاي و وجود محله هاي كوچه و معابر

رسد كه ها احساس ناامني و ترس به همراه آورد. همچنين به نظر مي غيرمستقيم زنان براي آن
 يرفتارها و وقوع در محله يشهر يرجرم خ يفضاها تواند تاثير وجوداي ميمينهديدگاه محيطي و ز
هاي خطر و را بر احساس ناامني زنان مشهدي توضيح دهد. در اين ديدگاه، نشانه نابهنجار در محله

توان انتظار داشت كه ايجاد كننده ناامني بيشتر عيني و قابل مشاهده هستند تا ذهني. بنابراين مي
 و فروش مواد مخدر در محله يدخر يبرا هاييو مكانافراد مزاحم و شرور ان، تجمع معتاد هايمكان

به صورت بالفعل ترسناك و نمود  با ظاهر نامناسب در سطح محله يدافراد معتاد شدبه همراه وجود 
- تبيينهايي توان انتظار داشت كه وجود چنين مكانهاي خطرناك باشد. بنابراين ميعيني مكان

 
1 - Wilcox 
2 - Robinson 



  1396 ، بهار1دهم، شمارة شناسي ايران، دوره هج مجله جامعه
 

٩۴ 

  گوارديا و ، والرا)2015( وارپ كنندة احساس ناامني زنان در مشهد باشد. نتايج تحقيقات ديگر مثل
حكايت از تاثير ) 1390(و گلي ) 1392(همكاران  و حيدري ،)2007(همكاران  و  ، لي)2014(

  متغيرهاي فضايي بر احساس امنيت زنان دارند.
 واقع خشونت محله و مورد در نابهنجار رفتارهاي ه وقوعنتايج تحقيق حكايت از اين دارد ك     

گذارد. نشين بيشتر از زنان غيرحاشيه نشين تاثير ميمحله بر احساس ناامني زنان حاشيه در شدن
 در شهري خير جرم فضاهاي محله و وجود در شهري ناامن فضاهاي اين در حالي است كه وجود

نشين. اين نتايج نشان نشين تاثير دارد تا زنان حاشيهغيرحاشيهمحله بيشتر بر احساس ناامني زنان 
با ظاهر  يدوجود افراد معتاد شدهاي موثر بر احساس ناامني زنان مثل دهد كه برخي شاخصمي

مصرف ، محله يسرقت از منزل اهال، مزاحمت ها براي دختران و زنان محله، نامناسب در سطح محله
در محله، تهديد شدن توسط چاقو، كتك خوردن و مورد  مخدرمصرف مواد ي و مشروبات الكل

هاي ديگر وجود دارد كه در نشين بيشتر از محلههاي حاشيهزورگيري قرار گرفتن در محله در محله
گردد. نتايج بيانگر آن نهايت منجر به افزايش بيشتر احساس ناامني زنان در مناطق حاشيه نشين مي

ها تاثير مثبت و معنادار دارد اين  نشين بر احساس ناامني آن حاشيهاست كه پوشش نامناسب زنان 
تواند يا به دليل نشين وجود ندارد. اين تاثير ميدر حالي است كه اين تاثير در زنان غيرحاشيه

نشين نسبت به ساير زنان باشد يا به دليل تحريك پذيري بيشتر تر زنان حاشيهپوشش نامناسب
كنند. همچنين با ديدن پوشش نامناسب زنان اقدام به آزار و اذيت زنان ميمردان حاشيه شهر كه 

نشين تاثير معكوس دهد كه مدت سكونت در محله بر احساس ناامني زنان غيرحاشيهنتايج نشان مي
شود. زنان غير دارد. به اين معنا كه با افزايش مدت سكونت در محله، احساس ناامني زنان كمتر مي

توانند ارتباطاتي با ساير افراد محله برقرار كنند و ا ماندگاري بيشتر در محالت مينشين بحاشيه
پيوندهاي اجتماعي كه يكي از منابع حمايت اجتماعي است را دريافت كنند. همچنين ميزان 

شود اي بين اعضاي محله ميسكونت بيشتر در محله منجر به ايجاد تعلق اجتماعي يا هويت محله
نشين با تواند يكي از منابع حمايت براي زنان باشد. بنابراين زنان غيرحاشيههم ميكه اين مورد 

هاي بيشتري دريافت و در نتيجه احساس ناامني و ترس ماندگاري بيشتر در محالت خود، حمايت
  كنند.كمتري مي

در  يناامن شهر يوجود فضاهاو  نابهنجار در محله يرفتارها مطابق نتايج تحقيق، وقوع     
 يوقوع رفتارهاو متغيرهاي  سال ميانو احساس ناامني زنان جوان بيشترين تاثير را بر  محله

احساس ناامني زنان بيشترين تاثير را بر  خشونت واقع شدن در محله و مورد نابهنجار در محله
د. اين گذاربيشترين تاثير را بر زنان جوان مي نابهنجار در محله يرفتارها سال دارد. وقوع بزرگ

تواند به اين خاط رباشد كه زنان جوان احتماال بيشتر در حال تحصيل در تاثيرگذاري بيشتر مي
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هاي عمومي بيشتر از ساير زنان است و ها هستند و حضورشان در عرصهدانشگاه و شاغل در سازمان
اسب بر احتمال در معرض خطر گرفتن و ناامني برايشان باالتر است. همچنين تاثير پوشش نامن

احساس ناامني و ترس در زنان جوان بيشتر از زنان ديگر است. زنان جوان به دليل حضور در دوران 
كنند، به همين دليل احتمال پوشند و آرايش ميهاي مد روز ميجواني، بيشتر از ساير زنان لباس

  رود.شان باال مي قرباني شدن زنان جوان بيشتر خواهد شد و احساس ناامني و ترس
حال سوال اينجاست كه چه كارهايي بايد انجام دهيم تا احساس ناامني زنان كاهش يابد. 

وجود دارد كه تاكيدش بر بهينه سازي فضاهاي شهري است  1رويكردي به نام رويكرد اجتماعي امن 
 تري را در اين فضاها تجربه  كنند و اصطالحاً اين فضاها كاربربه نحوي كه افراد حس بهتر و راحت

). مبناي اصلي اين رويكرد آن است كه فضايي باز و آزاد براي ميدان 2015شوند(وارپ،  2پسندتر
شان بر محيط فراهم آيد و نيز فضاي خلوت و آرام شهري  ها و كنترل ديد افراد و قدرت انتخاب آن

نشود) ايجاد (البته با در نظر گرفتن اين عامل كه فرد در اين فضاها از جمع و از شلوغي دور افتاده 
كه فضاهاي شهري بايد طوري طراحي شوند كه فاصلة افراد با هم حفظ شود و  تر آن گردد. دقيق

مردم بتوانند به راحتي فاصله را حفظ كنند و همديگر را واضح ببينند. عالوه بر اين وجود مسيرهاي 
وجود داشته باشد در فضاهايي همچون پارك ها  –ها ها و هم وروديهم در خروجي - متنوع تردد 

تا افراد بتوانند در شرايط خاص و تهديد كننده، آن مكان را ترك كنند. افزون بر اين، فضاهاي 
اي طراحي شوند كه فرد با قرار گرفتن در يك مكان از انظار عمومي جدا نيفتد. شهري بايد به گونه

  فضا براي  اگر مسالة جنسيت را در طراحي فضاهاي شهري بيشتر در نظر گرفته شود،
تر خواهد شد و اين امر موجب مي شود زنان هم هاي در معرض خطر امنهاي اقليتي يا گروهگروه

  مانند مردان در جامعه به يك ميزان از بودن در فضاهاي شهري احساس خوشايندي داشته باشند.
  

  منابع:
موثر بر ارتقاي امنيت زنان در  سنجش عوامل)، 1388( الهام ،ضابطيان ،مجتبي ،رفيعيان ،محمدرضا ،بمانيان

زن در توسعه و سياست (پژوهش ، تهران) - هاي شهري (مورد: محدوده اطراف پارك شهر  محيط
  . 67 -  49: )26(پياپي  3شماره  ،زنان)

فصلنامه سيم بانوان بر احساس امنيت زنان تهراني، نقش تاكسي بي ،)1390جمالي، هاجر، شايگان، فريبا(
  .114- 95:  1سال ششم، شماره  انتظامي،مطالعات مديريت 

 
1- Safe community  
2- More user friendly  



  1396 ، بهار1دهم، شمارة شناسي ايران، دوره هج مجله جامعه
 

٩۶ 

 15اي امنيت مورد مطالعه زنان هاي منطقهنابرابري)، 1392( زينب ،افشار ،سميه ،طالبي ،آرمان ،حيدري
 ، 2دوره  ،هاي راهبردي امنيت و نظم اجتماعيپژوهش ،سال به باالي ساكن مناطق شهر ياسوج

  . 108 - 91: )5(پياپي  1شماره  
ترجمه محسن ثالثي، تهران: انتشارات  شناسي در دوران معاصر،نظريه جامعه)، 1386(ريتزر، جورج 

 .علمي
: 22شماره  رفاه اجتماعي،)، زنان و ترس از جرم در فضاهاي شهري، 1385( عليخواه، فردين، نجيبي، مريم

109-131.  
- جامعه، )يرازش يآزاد: پارك ي(مطالعة مورد يشهر يعموم يدر فضاها يتزنان و امن)، 1390( ي، عليگل

  .164- 143 :2شماره  شناسي تاريخي،
: 22شماره  رفاه اجتماعي،)، جرم خشونت و احساس امنيت در فضاهاي عمومي شهر، 1385( مديري، آتوسا

11 -28.  
  .26شماره  ،فصلنامه راهبرد. يتامن يشناسمعنا و اركان جامعه ،) 1381(  يرنصري، قد

ساله شهر تهران در دو  29- 15بررسي احساس امنيت زنان  ،)1388( ر، سارانوروزي، فيض اله و فوالدي سپه
 فصلنامه راهبرد،هاي عمومي،  بعد احساس امنيت زنان در محيط خانواده و احساس امنيت در مكان

  .159-129: 53شماره 
Adler, P. S., & Kwon, S. W. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. 

The Academy of Management Review, 18, 17-40. 
Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J.G. Richardson (Ed.), Handbook 
of theory and research for the sociology education. New York, NY: 

Greenwood. 
Bowman, C. G. (1993). Street harassment and the informal ghettoization of 

women. Harvard Law Review, 106(3), 517–580. 
Buzan, B. (2008), People, States and fear: An agenda for International Security 

Studies in the Post-Cold War Era, London: Harvester Wheatsheaf. 
Buzan, B., Waever, O. and De Wilde, J. (1998) Security: A New Framework for 

Analysis, Colorado: Lynne Rinner Publishers, Inc., Boulder. 
Cahir, J. (2013), Balancing Trust and Anxiety in a Culture of Fear: Text 

Messaging and Riots, SAGE Open, April-June 2013: 1–12.  
Carro, D. Valera, S. Vidal, T. (2010). Perceived insecurity in the public space: 

personal, social and environmental variables, Qual Quant, 44:303–314. 
Day, K, Stump, C, Carreon, D. (2003), Confrontation and loss of control: 
Masculinity and men’s fear in public space, Journal of Environmental 

Psychology, 23: 311–322. 
Day, K. (2001). Constructing masculinity and women’s fear in public space in 

Irvine, California. Gender, Place and Culture, 8(2), 109–127. 



  احساس ناامني زنان در فضاي شهري در شهر مشهد

٩٧  

Fenster, T. (2006). ‘The Right to the Gendered City: Different Formations of 
Belonging in Everyday Life’. Journal of Gender Studies, 14(3), 217-231. 

Friedan, B. (1977). The Feminine Mystique. 10th anniversary edition. New 
York: Dell Publishing. 

Fukuyama, F. (2002). Social capital and development: The coming agenda. 
SAIS 

Giddens, A. (1990). The consequences of modernity. Stanford, CA: Stanford 
University Press. 

Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity: Self and society in the late 
modern age. Stanford, CA: Stanford University Press. 

Hough, P. (2004) Understanding Global Security. New York: Routledge. 
Koskela, H. (1997). Bold walk and breakings’: Women’s spatial confidence 

versus fear of violence. Gender, Place, and Culture, 4(3) :301–320. 
Koskela, H. (1999) Fear, control and space: geographies of gender, fear of 

violence, and video surveillance. PhD thesis, University of Helsinki. 
Massey, Doreen (1994). Space, Place and Gender. University of Minnesota 

Press, 
Mehta, A., & Bondi, L. (1999). Embodied discourse: On gender and fear of 

violence. Gender, Place and Culture, 6(1), 67–84. 
Minneapolis.  

Pain, R. (2001). Gender, Race, Age and Fear in the City, Urban Studies, 38(5): 
899-913. 

Panić, B. (2009). Societal security – security and identity. Western Balkan 
Security Observer, No 13:29-39. 

Popova, Z. (2012), the Social Capital as a Security Factor, Journal of Regional 
Security, 7:1, 1–15. 
Review, 22(1), 23-37. 

Robinson, J.B., Lawton, B.A., Taylor, R.B., Perkins, D. (2003). Multilevel 
longitudinal impacts of incivilities: fear of crime, expected safety, and block 

satisfaction. Journal of Quantitative Criminology. 19(3), 237–274. 
Saleh, A. (2010), Broadening the Concept of Security: Identity and Societal 

Security. Geopolitics Quarterly, Volume: 6, No 4:228-241. 
Valera, S, Guàrdia, J. (2014), Perceived insecurity and fear of crime in a city 

with low-crime rates. Journal of Environmental Psychology 38: 195-205. 
Waerp, E. (2015). Right to the City? Street Harassment and Women’s Fear in a 
Gendered Public Space, MSc Political Science Theses, Graduate School of 

Social Sciences, University of Amsterdam. 
Watson, Sophie (2010). ‘City A/genders’, in Bridge, G. and Watson (eds.), The 

Blackwell City Reader, Wiley 
Weaver, O. (2008), the Changing Agenda of Societal Security. In Globalization 
and Environmental Challenges, Reconceptualizing Security in the 21st 

Century, ed. H. G. Brauch, U. O. Spring, C. Mesjasz, J. Grin, P. Dunay, N. C. 



  1396 ، بهار1دهم، شمارة شناسي ايران، دوره هج مجله جامعه
 

٩٨ 

Behera, B. Chourou, P. Kameri-Mbote, P. H. Liotta, pp. 581–593. Berlin: 
Springer Berlin Heidelberg. 

Wesley, J. K. and Gaarder E. (2004). ‘The Gendered “Nature” of the Urban 
Outdoors: Women Negotiating Fear of Violence’. Gender & Society, 18(5), 

645-663. 
Wilcox, P., Quisemberry, N., Jones, S (2002). The built environment and 

community crime risk interpretation. Journal of Research in Crime and 
Delinquency. 40(3), 322–345. 


