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 خالصه 

موضوع امنیت اجتماعي زنان در فضاهای عمومي به یكي از موضوعات مهم بدل شده است  مقدمه:

هدف پژوهش بررسي میزان امنیت . ی که رابطه مستقیمي با مشارکت و رفاه آنان در جامعه دارداگونهبه

 .مطالعه عوامل اثرگذار بر آن است زنان واجتماعي 

ها مصاحبه بر مبنای پرسشنامه است. جامعه و ابزار گردآوری داده يروش پژوهش پیمایش روش کار:

. حجم نمونه بر مبنای فرمول ساله ساکن در شهر اراک است 75-15کلیه زنان جوان آماری پژوهش 

 ایخوشهگیری نمونهروش  نفر است. از 400ناقص های نامهکوکران و جبران خطای ناشي از پرسش

  .است شده های آماری استفادهای بر مبنای مناطق و بلوکچندمرحله

میزان امنیت اجتماعي زنان اندکي از متوسط کمتر است و در میان  داد کهنشان نتایج تحقیق  نتایج:

یت رواني، شغلي، مالي و جاني های امنیت به ترتیب زنان بیش از همه احساس عدم احساس امنمؤلفه

های جنسیتي، ها و نگرشسرمایه اجتماعي، نگرش به پلیس و ارزشعواملي همچون  همچنینکنند. مي

واسطه ، سن و وضعیت تأهل بهپایگاه اقتصادی و اجتماعي ،سبک زندگي پرخطر ها،نظميبي

 . رابطه دارنداجتماعي و کنترل اجتماعي با امنیت زنان  سازوکارهای همچون حمایت

گذاران برای تقویت امنیت اجتماعي زنان مداخالت سیاست توصیه نمود کهمي توان  نتیجه گیری:

مجموعه در کل  .های رفتاریهای اجتماعي و کالبدی آنان باشد تا ویژگيباید معطوف به بهبود محیط

 .زنان اثرگذار هستنداز عوامل که دارای ویژگي ساختاری و نه رفتاری هستند بر امنیت اجتماعي 

 امنیت اجتماعي، زنان، عوامل و سازوکارهای علي، فضاهای عمومي شهری کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

تبع آن امنیت اجتماعي یكي از نیازهای اصلي امنیت و به

شدن ها ازجمله زنان است. با افزایش نرخ شهرنشیني و شهریانسان

تبع آن افزایش مهاجرت، تضعیف سرمایه جوامع انساني و به

شدن ماهیت روابط اجتماعي، زوال برخي از اجتماعي و پیچیده

شهرها، افزایش نرخ  های شهری، پیشي گرفتن رشد کمي درمحله

ها و حضور هرچه بیشتر زنان در فضاهای رفتاریجرائم و کج

شهری مسئله امنیت اجتماعي زنان دوچندان اهمیت پیداکرده 

است. فقدان امنیت اجتماعي ناظر بر خطراتي است که هویت 

کند و اگر جامعه یا برخي های آن را تهدید ميجامعه یا زیر بخش

اس امنیت نكنند هویتشان با خطر مواجه های آن احساز گروه

شود. بر این اساس جوامع زماني دارای امنیت اجتماعي هستند مي

 .(1)که هویت آنان یعني بقاءشان مورد تهدید واقع نشود 

های هستند که به همه شهروندان تعلق فضاهای شهری محل

شوند بلكه دارند و تنها به ابعاد محیطي یا کالبدی خالصه نمي

دارای ابعاد اجتماعي نیز هستند و با حضور همه شهروندان معنا 

های کند. در بحث توسعه پایدار شهری یكي از مؤلفهپیدا مي

. (2)اجتماعي است  اصلي فضاهای شهری برخورداری از امنیت

این فضاها باید از امنیت برخوردار باشند تا مشارکت شهروندان را 

مثابه نیمي از اند زنان بهها نشان دادهپذیر کنند. پژوهشامكان

های بیولوژیكي، نگاه جمعیت به دالیل مختلف ازجمله ویژگي

های که در جامعه دارند و ها و مسئولیتجامعه به آنان، نقش

کمتر از مردان در فضاهای شهری  هاتر به فرصتي اندکدسترس

تایج طرح نیازسنجي زنان کشور . ن(4, 3)کنند احساس امنیت مي

شده، که توسط مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری انجام

ترین مسائل و مشكالت زنان کمبود دهد که یكي از عمدهنشان مي

های زنان دغدغهامنیت است که این مسئله در ردیف اولین 

بسا موجب محدود شدن فعالیت زنان در قرارگرفته است و چه

عنوان یک ها را در شهر بههای عمومي شده و حضور آنمحیط

مطالعات نشان داده است  .(5) شهروند فعال با مشكل مواجه سازد

امنیت  .(6امنیت اجتماعي زنان با فضاهای شهری رابطه دارد )

های گي با مشارکت زنان در حوزهاجتماعي رابطه تنگاتن

اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و سیاسي دارد. برای مثال اگر آنان 

در فضای عمومي شهر اگر احساس امنیت نكنند احتماالً از ادامه 

تحصیل، کار و کسب درآمد، داشتن اوقات فراغت مؤثر و غیره 

تواند رو فقدان امنیت اجتماعي ميمنصرف خواهند شد. ازاین

های جنسیتي را تقویت کند و سالمت و کیفیت زندگي ابرابرین

ریزان و طراحان برنامه (7)زنان را در ابعاد مختلف به خطر اندازد 

شـهری معتقدند شهرها برای اینكه ایمن باشند باید برای همه 

ها های سني و جنسي سـاخته شـوند و در سـاخت آنگروه

که رار گیرد. درحاليهای سني و جنسیتي موردتوجه قتفاوت

شود، باید با تأکید روز بـیش از گذشـته شهری ميجامعه ما روزبه

بر سن، جنسیت و طبقه به نیازهای ملموس و محسوس شـهروندان 

  .(8, 5) نیـز توجـه کرد

های زیادی به بررسي امنیت اجتماعي زنان و عوامل پژوهش

دهنده تواند نشانها مياند، مرور این پژوهشمؤثر بر آن پرداخته

بخشي از واقعیت امنیت اجتماعي زنان در فضاهای عمومي باشد. 

اند امنیت جاني نشان داده (9)در همین زمینه ساروخاني و نویدنیا 

و شغلي در مناطق شمالي شهر تهران بیشتر از جنوب است و امنیت 

رفته شواهد همعاطفي و مالي در مناطق جنوب بیشتر است. روی

دهد میانگین آن در شمال شهر منیت اجتماعي نشان ميشاخص ا

ای برخوردارتر است بیشتر است. مشكیني و از جنوب که منطقه

ای و استفاده از فضاهای در مطالعه ادراک امنیت محله (6)دیگران 

ساله و بیشتر مردان در  60به استثنایي زنان  اندعمومي نشان داده

کنند و ادراک بیشتر استفاده مي مقایسه با زنان از فضاهای عمومي

احساس امنیت تأثیر مستقیمي بر استفاده از فضاهای عمومي دارد. 

عوامل اثرگذار بر امنیت زنان عبارت بودند از سن، انسجام 

دار بودن نظمي اجتماعي، خانهنظمي کالبدی، بياجتماعي، بي

اند امنیت نشان داده (4)شربتیان و دیگران  زنان و حضور پلیس.

اجتماعي زنان در شهر متوسط و رو به پایین است، در نقاط 

ی مشاهده نشد و متأثر از عواملي معنادارمختلف شهر تفاوت 

ریزی شهری، نگرش های اجتماعي، طراحي و برنامههمچون رسانه

میرمحمدتبار و دیگران  به پوشش و خود و امنیت اقتصادی است.

های اند عواملي همچون رسانهي نشان دادهدر فراتحلیل (10)

داری و حجاب مناسب، اعتماد اجتماعي، عملكرد جمعي، دین
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پلیس و حمایت اجتماعي بر احساس امنیت اجتماعي زنان اثرگذار 

غالم نیارمي با مطالعه ابعاد چهارگانه امنیت اجتماعي در است. 

ی میان زنان سرپرست خانوار نشان داده است آنان در فضا

خصوصي خانه و خانواده از احساس امنیت مالي، جاني، عاطفي و 

ارتباطي بیشتری برخوردار هستند اما در فضای عمومي در ابعاد 

کنند. زنان دالیل عدم احساس امنیت فوق کمتر احساس امنیت مي

جاني در فضاهای عمومي را آزارهای جسمي و کالمي مردان و 

امنیت مالي را سرقت و نگراني از سوءاستفاده جسمي، عدم 

ها یبهغربردار و عدم امنیت عاطفي و ارتباطي را عدم اعتماد به کاله

دهد ای دیگر نشان ميهای مطالعه. یافته(11) اندکردهبیان 

آزارهای بصری و کالمي در پارک نیاوران تهران احساس امنیت 

 اندازد و به ترتیب سرمایه اجتماعي، مشارکتزنان را به خطر مي

گرایي به همراه اجتماعي، تعامالت اجتماعي، حس تعلق و گروه

ای همچون سن، تحصیالت و وضعیت مالي بیشترین عوامل زمینه

با  (12)شریعتي مزیناني و فروغ زاد  .(3)اثرات را بر آن دارند 

مطالعه امنیت اجتماعي زنان در فضاهای شهری شهر مشهد نشان 

نان بیش از همه احساس عدم امنیت اند در میان ابعاد امنیت زداده

ها کنند. یافتهاخالقي همچون تماس بدني و ربوده شدن مي

سپس  دهد زیرگذرها و مسافربران شخصي وهمچنین نشان مي

ترین فضاهای های اطراف محل زندگي ناامنها و محدودهپارک

های عابر پیاده ها و پلها، تاکسيشهری برای زنان و اتوبوس

اند میزان نشان داده (13)رحیمي  فضاهای شهری هستند.ترین امن

احساس امنیت زنان در نقاط مختلف پارک متفاوت است و تحت 

تأثیر معیارهای کالبدی، فعالیتي و آسایش بصری و محیطي )نوع، 

ارتفاع و نحوه قرارگیری پوشش گیاهي، شیب زیاد، محصوریت 

ان مقیاس و قابلیت های متنوع، فقدو نفوذناپذیری، فقدان فعالیت

دهد های همچنین نشان مينمایي فضا و نورپردازی( است. یافته

استقرار پلیس تأثیر چنداني در افزایش امنیت نداشته است. سقایي 

اند با مطالعه احساس امنیت در میان زنان نشان داده (14)و دیگران 

به ترتیب عوامل کالبدی و رفتاری، اجتماعي، اقتصادی، محیطي 

درنهایت دسترسي بیشترین تأثیر را بر امنیت اجتماعي دارند. آذر و 

به بررسي احساس امنیت زنان در  (15)و محمدی بیرنگ 

دهد میزان ها نشان مياند. یافتههای شهر تبریز پرداختهپارک

احساس امینت زنان در این فضاها نسبتاً مطلوب است و ترس از 

ها همچنین نشان است. یافته شدن از عوامل کاهنده آنقرباني جرم

ای ای و ناحیههای محلهدهند میزان احساس امنیت در پارکمي

های حاشیه خیابان، شهر و فرا شهری است و کمتر از پارک

ها رابطه دارد. احساس امنیت با کیفیت کالبدی این پارک

اند احساس امنیت اجتماعي نشان داده (16)پوراحمد و دیگران 

یر عوامل اجتماعي یعني نبود جرم و جنایت، نظارت زنان تحت تأث

خطر شهروندان، اجتماعي رسمي و غیررسمي، رفتارهای کم

های کالبدی مناسب، مبلمان مناسب شهری، محیط پاکیزه ویژگي

ها حوزه با مرور پژوهش (17)سجادی و دسترسي مناسب است. 

ل امنیت اجتماعي نشان داده است امنیت زنان متأثر از عوام

فضاهای شهری همچون کیفیت روشنایي، مبلمان شهری، فضاهای 

دفاع، محالت ناامن، فشردگي و فرسودگي بافت، عملكرد بي

پلیس و نگرش ذهني نسبت به پلیس، عوامل اجتماعي همچون 

اعتماد، عوامل سطح های معنا، هویت و بيجرم و انحرافات، بحران

جتماعي و ترس از فردی همچون ترس و نگراني زنان در محیط ا

با  (18)های خانگي است. سراج زاده و دیگران حمله و خشونت

اند عواملي همچون های موجود نشان دادهفراتحلیلي از پژوهش

های اجتماعي، پایگاه یرمستقیم جرم، شبكهغاعتیاد، تجربه 

اقتصادی و رعایت هنجارهای اجتماعي بیشترین اثر را -اجتماعي

دهد مطالعه ها همچنین نشان ميرند. یافتهبر امنیت اجتماعي دا

امنیت جاني، مالي و گروهي در این مطالعات بیشترین فراواني را 

 در میان ابعاد امنیت دارند.

های خارج از موضوع امنیت زنان در دستور کار پژوهش

در پژوهشي در انگلستان نشان داده  (19)کشور نیز بوده است. پین 

نسي و جسمي در میان زنان زیاد های جاست ترس از خشونت

واسطه فضاهای است و ترس از خشونت از سوی مردان معموالً به

اند نشان داده (20) مهروترا و ویسواناث کندعمومي تجلي پیدا مي

ای که گونهمیزان امنیت اجتماعي زنان در شهر دهلي کم است به
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مشكالت  کنند.را تجربه مي اذیت و آزار تجاوز و مزاحمت،آنان 

ای در به خطر کنندهزیرساختي در کنار فرهنگ شهر نقش تعیین

انداختن امنیت زنان داشته است. فرهنگ شهری باعث شده است 

زنان  در این شهر فضاهای شهر اساساً در تسلط مردان باشد.

نیز با  (21) پل. مردان حق حضور آزاد در شهر را ندارند همچون

ر شهر کلكته نشان داده است عدم مطالعه امنیت اجتماعي زنان د

آشنایي با فضا، دسترسي محدود و حضور در ساعات غیرمعمول 

دهنده ناامني آنان است. این ناامني در میان زنان از عوامل شكل

فقیر بیشتر است. ترس از جرم در زنان به دلیل درک فضا به وجود 

کالسكا و  گیرد.آید و توسط هنجارهای اجتماعي شكل ميمي

اند با بررسي دو شهر ادینبورگ و هلسینكي نشان داده (22)ین پ

های فیزیكي محیط و وضعیت فیزیكي فرد از عوامل به ویژگي

نظم انداختن احساس امنیت آنان است. زنان در فضاهای بي خطر

ها، کنند. زنان نور ضعیف خیابانو شلوغ بیشتر احساس ناامني مي

یابي نامناسب ، مكانهای شهریطراحي نامناسب ساختمان

ترین عوامل به خطر انداختن احساس فضاهای شهری را ا مهم

های ترین مكانپاسخگویان ناامن ازنظراند. امنیتشان ذکر کرده

ها و ها، استراحتگاهاند از نقاط جنگلي، پارکشهری عبارت

  ها.ها و مراکز خرید و تونلمسیرهای فرعي، ایستگاه

وم امنیت اجتماعی و کندوکاوی درباره مفه

 های این حوزهنظریه

بسیاری از نظریات موضوع امنیت اجتماعي را به بیش از 

اند. همچون حوزه ادبیات پژوهشي در زدهموضوع هویت گره

ها یهاز نظرحوزه مباحث امنیت در فضاهای شهری شاهد دو دسته 

و  هانگرشی بر متغیرهای نرم همچون ارزش و ادستههستیم که 

ی دیگر بر متغیرهای سخت همچون ادستهروابط اجتماعي و 

دارند. البته هستند  تأکیدهای کالبدی فضاهای شهری یژگيو

های اند مانند نظریه پنجرهداشته تأکیدنظریاتي که به هر دو بعد 

 . (23) شكسته

ای های رابطههرچقدر گزینه ،در سطح فردیتوان گفت مي

های وابط همراه با اعتماد باشند، در محیطفرد بیشتر باشد و این ر

بیشتر  فرد شهری مختلف همچون محل کار و فضاهای عمومي

و فضاهای تواند از دیگران طلب حمایت کند. در سطح محله مي

سازمان فروپاشي روابط های بيهای محلهیكي از ویژگيشهری 

ه سازماني اجتماعي سطح سرمایاجتماعي آنان است. طبق نظریه بي

هایي که تواند به جرم پیوند بخورد. محلهاجتماعي در محله مي

سازمان هستند، سطوح باالیي از تحرک مسكوني، اختالل در بي

ها به (. این عامل24) خانواده، ناهمگني قومي و فقر را دارند

نهادهای اجتماعي و افراد در اجتماعاتي که به لحاظ اجتماعي 

هد که رفتار افراد را در محله کنترل دسازمان هستند اجازه نميبي

های کنترل اجتماعي کنار کنند؛ زیرا ساکنان از نهادها و سازمان

کنند، سازمان زندگي ميکشند. ساکناني که در محالت بيمي

ها و کنند؛ زیرا جزو نگرانيعلیه رفتار مشكوک اقدامي نمي

ر این رو کمتر امكان دارد زنان دهای آنان نیست، ازایندغدغه

است، کنترل و  شدهیفها تضعها که سرمایه اجتماعي آنمحله

دهند توضیح مي دیگرانحمایت اجتماعي را دریافت کنند. ولد و 

به دلیل سرمایه اجتماعي اندک، محالت قادر نیستند که کنترل »

ها و و مناطق مشترک همچنین پارک فضاهای عموميمؤثر را بر 

مناطق نسبت به اعمال جنایي رهاشده ها اعمال کنند. این خیابان

 .(25« )هستند

اعتماد افراد جامعه به پلیس همكاری مردم را جلب خواهد 

جلب اعتماد های از راهکرد. تالش برای ایجاد امنیت یكي 

شهروندان است و موجب نزدیكي مردم به پلیس خواهد شد. 

نگران  از آن پلیسي است که مردم« پلیس کنترلي»که درحالي

همكاری و تعامل پلیس با شهروندان موجب حضور . (13هستند )

شود. از این طریق نوعي امنیت و بیشتر پلیس در بین مردم مي

آید. تأثیر مستقیم حضور خاطر در شهروندان به وجود مي تفراغ

پلیس در محل زندگي در کاهش درک خطر احتمالي از جرائم 

یق توانایي جمعي و رضایت و احساس ناامني مؤثر است و از طر

رسد. این خاطر باال از محل زندگي به میزان متعادل و متوسطي مي

های آینده بین ساکنان و اجرای قانون در مبارزه با امر همكاری

دهد. یكي از تأثیرات مثبت سطوح باالی قابلیت جرائم را نوید مي

جمعي و رضایت خاطر کلي، کاهش نگراني شهروندان در قبال 

اگر زنان ادراک  .هاسترم و جنایت و احتمال قرباني شدن آنج

ها مناسبى از پلیس داشته باشند، پلیس را یارى خواهند کرد و از آن
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کمک خواهند گرفت. از سوی دیگر اگر پلیس و سایر نهادهای 

اعتماد ها بيآناجرای قانون، امنیت شهروندان را تأمین نكنند، به 

 خواهند شد.

تواند در امنیت آنان نیز اثرگذار گي زنان مينوع سبک زند

شان کساني که سبک زندگي اندها نشان دادهباشد. پژوهش

تر است، رفتارهای پرخطر کمتری دارند. سبک زندگي سالم

ها، ها، سلیقهها، رفتارها، بینشای از عملكردها، نگرشمجموعه

نظر کاکرهام گیرد. ازهای یک فرد را دربر ميها و فعالیتانتخاب

سبک زندگي الگوهای جمعي از رفتارهای سالم مبتني بر »

«. هاستهای مردم و مطابق با موقعیت زندگي آنانتخاب

توانند موقعیت زندگي افراد را های پرخطر یا سالم ميفعالیت

توان سبک زندگي را شامل دو مي. (26تضعیف یا تقویت کنند )

رخطر در نظر گرفت. بعد سبک زندگي سالم و سبک زندگي پ

های شهری تواند سبک زندگي زنان را در محیطآن چیزی که مي

های زندگي پرخطر است. تمایل به حضور به خطر بیندازد، سبک

های شهری پرخطر و شلوغ، پوشیدن لباس خارج از عرف در مكان

جامعه و عرف نسلي، تمایل به رفتارهای هیجاني و پرخطر همچون 

یگار، رانندگي پرخطر، گذراندن بخش مصرف مشروبات و س

ها از و مانند این بدون هدف زیادی از زندگي خارج از منزل

های این سبک هستند. در مقابل داشتن سبک زندگي سالم مؤلفه

ونقل همچون نداشتن رفتارهای پرخطر، استفاده از وسایل حمل

تواند هایي که احتمال آزار کمتر است، ميامن، حضور در مكان

 نجر به تقویت احساس امنیت اجتماعي شود.م

های جنسیتي در سطح خانواده و نیز جامعه ها و نگرشارزش

ای در احساس امنیت اجتماعي زنان در کنندهتواند سهم تعیینمي

آمیز ازجمله های تبعیضفضاهای عمومي داشته باشد. نگرش

 هایيمحدود کردن زنان به حوزه خصوصي و اینكه زنان به نقش

داری محدود شوند، از داری، همسرداری و بچههمچون خانه

تواند امنیت زنان را فضاهای شهری به هایي هستند که مينگرش

زنان ها نوعي از خشونت فرهنگي علیه خطر بیندازد. این نگرش

شهرها همچون گونه که گفته شد در برخي از کالن. هماناست

 استسخیر مردان دهلي بسیاری از فضاهای عمومي شهر در ت

ها همچنین با فضا و زمان رابطه دارند. به این معني . این نگرش(20)

ها یا بعضي از فضاهای شهری که زنان حق ندارد در برخي از زمان

ها. اگر این نوع حضور یابند؛ برای مثال در شب یا در ورزشگاه

فرما باشند، زماني که زنان در ها در فضای جامعه حكمنگرش

یابند، هم به لحاظ واقعي و هم ادراکي ی عمومي حضور ميفضاها

کنند؛ چراکه حمایت و کنترل اجتماعي بیشتر احساس ناامني مي

کنند. پلیس نیز ممكن است آنان را برای کمتری را دریافت مي

حضور در این فضاها سرزنش و مجازات کند و شهروندان آنان را 

 حمایت نكنند.

ا ابعاد اجتماعي نیز موردتوجه ابعاد کالبدی در ترکیب ب

فضاهایي به مشكل پردازان بوده است. ازنظر نیومان یهنظر

هیچ حسي ناشي از داشتن هویت مشخص را به »خورند که برمي

ونشاني حتي سازگاری و نامکنند. چنین فضاهای بيانسان القا نمي

هماهنگي ساکنان محله را نیز در تعریف محدودۀ رفتار مناسب و 

گونه فضاها، احساس سازد. در اینشده غیرممكن ميرفتهپذی

مالكیت یا اعمال آن و همچنین تشخیص ساکنان از افراد مزاحم 

 ازنظر او عواملي همچون قلمرو. (27« )امری غیرممكن است

 امكان فضا، به خاطرتعلق و مالكیت احساس مناسب، فضایي

 بهبود و بیروني فضای به ساختمان داخل از طبیعي نظارت وجود

 ایجاد در مثبت نحو به مسكوني مناطق کالبدی و فیزیكي شرایط

های روزمرۀ زنان در (. فعالیت28) است امنیت اثرگذار احساس

فضاهای عمومي شهر نیز تأثیر بسزایي بر احساس امنیت اجتماعي 

های روزمره احتمال اینكه آنان دارد. بر اساس رویكرد فعالیت

قرباني »، «مجرم برانگیخته»به وجود یک  جرم اتفاق بیفتد

 در همین. (29وابسته است ) «فقدان محافظ توانا»و  «پذیرآسیب

پردازد که چگونه مجرمان با به این مي« نظریه الگوی جرم»

های روزمره مواجه عنوان بخشي از فعالیتهای جرم بهفرصت

در فضاهای در نظریه الگوی جرم چهار نوع محل . (30شوند )مي

ها بیشتر است: وجود دارد که احتمال وقوع جرم در آنشهری 

ي اشاره یهااست؛ به محل« جرم محل تولیدکنندۀ»محل نخست 
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کند که تعداد زیادی از مردم را برای اهداف مشروع جذب مي

ها تعداد زیادی از قربانیان بالقوه برای کنند. در این محلمي

محل »شود. محل دوم فراهم ميمجرمان و همچنین زمینه تنش 

است؛ محلي است که مجرمان بالقوه را برای « کننده جرمجذب

محل توانگر »کند. سوم، طرف خود جذب ميارتكاب جرم به

است؛ محلي است که تنظیم اندکي برای رفتار وجود دارد. « جرم

ها و شود. لبه مرزی بین محلهشناخته مي« لبه»مثابه محل آخر به

ها یا مسیرها مواجه های جانبي، گرهست که افراد با مكاننواحي ا

توان استدالل کرد بخشي از (. همچنین مي31) شوندمي

ای آنان های زمینههای روزمرۀ زنان تابعي از ویژگيفعالیت

های ازجمله سن و پایگاه اقتصادی و اجتماعي آنان است. فعالیت

اکثر آنان را در معرض تر به نحوی است که تر و محرومزنان جوان

تر بیشتر تمایل دارند در دهد؛ برای مثال زنان جوانناامني قرار مي

فضاهای عمومي شهر حضور یابند و احتمال زیادتری وجود دارد 

وآمدهای تر به دلیل حضور در برخي از مشاغل، رفتزنان محروم

ونقل عمومي در تر به محل کار و استفاده از وسایل حملطوالني

 عرض قرباني شدن قرار بگیرند.م

« هاینظميبي»های شكسته براثر به همین ترتیب نظریه پنجره

کند. شهری در به خطر افتادن امنیت و ترس از جرم تأکید مي

کس مراقب محله نیست و ای است از اینكه هیچنظمي نشانهبي

نشیني از فضاهای عمومي، تواند منجر به ترس از جرم، عقبمي

تر شود. های اجتماعي و جرائم جدیكسته شدن کنترلشدرهم

تواند منجر به ترس از جرم نظمي رسیدگي نشود مياگر به بي

شود شهروندان از فضاهای عمومي شود. افزایش ترس باعث مي

نظر استفاده نكنند و از اتخاذ اقدامات محافظتي مختلف صرف

ابد که یکنند؛ بنابراین کنترل اجتماعي غیررسمي کاهش مي

وکار و سایر محافظان محله اعمال ساکنان اجتماع، صاحبان کسب

نظمي های اجتماعي در ترکیب با بيکنند. فروپاشي کنترلمي

آورد نوبه خود زمینه مناسبي را برای جرائم جدی فراهم ميبه

(23). 

 پانل های نظری و بررسي آرای اعضایبا توجه به پژوهش

چهار بعد برای امنیت اجتماعي زنان در فضاهای شهری در نظر 

شده است. بعد اول امنیت جاني است. مطالعات نشان داده گرفته

ها از تهدید، تعرض و تجاوز است زنان طیف مختلفي از خشونت

ها کنند. بسیاری از اشكال خاص این خشونتتا قتل را تجربه مي

ت، امنیت مالي است. تعدادی از صبغۀ جنسیتي دارد. بعد دوم امنی

اندازد، ماهیت جرائم این حوزه که امنیت زنان را به خطر مي

جنسیتي دارد؛ همچون سرقت طال و جواهرات آنان. امنیت رواني 

عنوان یک زن تا بیشتر ناظر به ادراک از امنیت است؛ اینكه من به

 کنم. های شهری احساس آرامش و امنیت ميچه میزان در محیط

، از «زنان قادر به رانندگي نیستند»های جنسیتي همچون کلیشه

هایي است که امنیت رواني آنان را در فضاهای عمومي به نمونه

بعد آخر امنیت زنان در فضاهای عمومي ناظر بر  اندازد.خطر مي

امنیت شغلي است. بسیاری از زنان همانند مردان وارد بازار کار 

ید به آن پاسخ داد این است که آیا آنان اند؛ اما پرسشي که باشده

توجهي از آن در به یک اندازه در محل کار که بخش درخور 

کنند. آیا یک راننده های شهری است، احساس امنیت ميمحیط

کند. تحقیقات اندازۀ یک مرد احساس امنیت ميیا فروشنده زن به

کمتر  های شغليدر این زمینه نیز نشان داده است زنان در محیط

کنند. به آنان انواع پیشنهادهای غیرمعقول داده احساس امنیت مي

های زشت و گیرند و حرفشود. گاهي مورد تعرض قرار ميمي

شنوند. در برخي از مواقع در محیط کار از سوی آزاردهنده مي

شود؛ کارفرما به آنان پیشنهادهای غیرمتعارف داده مي

گیرند و اگر تن ارتقا مي که به رابطه تن در دهند،درصورتي

 .(32) شوندندهند، اخراج یا تهدید به آن مي
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مدل باال، مدلي تلفیقي است که ابعاد مختلف واقعیت 

شود. همچنین کننده امنیت زنان در آن مشاهده مياجتماعي تبیین

اند. شدهدیدهدر مدل هم عوامل و هم سازوکارهای علي 

دهند که عوامل چگونه بر معلول یا سازوکارهای علي نشان مي

گذارند. سرمایه اجتماعي یكي از عوامل اصلي در نتیجه تأثیر مي

ها بود. اگر مورد تأکید بسیاری از مطالعات و نظریه مدل است که

در جامعه روابط اجتماعي در میان شهروندان وجود داشته باشد 

کند. در این هنگام عامل حمایتي و محافظتي عمل ميمثابه یک به

توانند علیه اعمالي که امنیت را به خطر شهروندان هم مي

اندازند مداخله کنند و زنان در صورت احساس ناامني مي

گونه که توانند از سایر شهروندان طلب حمایت کنند. همانمي

اجتماعي  داشتند جامعه دارای سرمایههای مختلف بیان مينظریه

تحقق امنیت اجتماعي است  ازجملهقادر به انجام کارهای مختلف 

ای که در صورت فقدان آن قادر به تحقق آن نیستند. گونهبه

سرمایه اجتماعي ناظر بر پلیس نیز است، به گونه که اگر زنان 

 هاآننگرش مثبتي )اعتماد( به پلیس داشته باشند در مواقع الزم از 

دانند که پلیس با افرادی که امنیت آنان يمو  کنندطلب کمک مي

کند. عكس آن را در نظر بگیریم را خطر انداخته است مقابله مي

ای که پلیس فاقد کارآمدی باشد و زنان فكر کنند در جامعه

تنها از او طلب کند نهمنظور تحقق امنیت آنان مداخله نميبه

بلكه باعث کنند )نوعي حمایت و کنترل اجتماعي( کمک نمي

شود بر هم زنندگان نظم و امنیت اجتماعي جسورتر شوند و مي

 بیشتر زنان را مورد اذیت و آزار قرار دهند.

تواند امنیت آنان را به خطر بي ها روزمره زنان نیز مينوع فعالیت

اندازد. زناني که به دلیل کار مجبور هستند به خارج از شهر بروند، 

ونقل رداشته باشند، از وسایل حملدر فضاهای شلوغ شهری حضو

عمومي استفاده کنند، صبح زود از منزل بیرون بزنند و در تاریكي 

مانند و به منزل برگردند در مقایسه با زناني که بیشتر در خانه مي

کمتر مجبور به حضور در فضاهای شلوغ و ناامن بیشتر امنیت آنان 

، برای «دسترسهای در هدف»افتد چراکه تبدیل به به خطر مي

 . (29)شوند مي« غیاب محافظان توانا»در « مجرمان برانگیخته»

های روزمرۀ زنان تابعي از توان استدالل کرد بخشي از فعالیتمي

ای آنان ازجمله سن و پایگاه اقتصادی و های زمینهویژگي

های شهری که متأثر از نظریه نظمي. بياجتماعي آنان است

های نظمي. بر اساس این نظریه بي(23)های شكسته است پنجره

های فضای شهرها منجر به فروپاشي مثابه ویژگيمختلف شهری به

نشیني از فضاهای عمومي و ترس از های اجتماعي، عقبکنترل

ن شود. سبک زندگي زناجرم و لذا احساس ناامني اجتماعي مي

تواند زنان های آن ویژگي رفتاری زنان است ميکه یكي از مؤلفه

در معرض ناامني قرار دهد. زناني که بر اساس عرف جامعه در 

کنند و تمایل دارند در برخي از فضاها های شهری رفتار نميمحیط

کننده آزار حضور یابند بیشتر امنیت آنان به خطر شلوغ و تحریک

توان سبک زندگي پرخطر نامید. بر اساس يافتد. این سبک را ممي

ها حائز بعد ساختاری هستند های سبک زندگي این سبکنظریه

های جنسیتي در خانواده و جامعه ها و نگرش. درنهایت ارزش(26)

برای امنیت اجتماعي زنان مهم هستند. اگر خانواده زنان و جامعه 

فضاهای شهری  توانند دراین حق را برای زنان قائل باشد که مي

حضورداشته باشند، کار کنند و بخشي از اوقات فراغتشان را در 

ها سپری کنند آنان بیشتر احساس امنیت خواهند کرد. این محیط

فرما باشند، زماني که ها در فضای جامعه حكماگر این نوع نگرش

یابند، هم به لحاظ واقعي و زنان در فضاهای عمومي حضور مي

کنند؛ چراکه احساس ناامني اجتماعي مي هم ادراکي بیشتر

 . کنندحمایت و کنترل اجتماعي کمتری را دریافت مي

را بـه  و احساس آن توان گفـت شـهری ناامنيدرمجموع مي

شناخت اینكه  کنند.ویژه زنـان القـا ميهای خاصـي بهافراد گروه

چه عواملي سبب تضعیف احساس امنیت اجتماعي زنان در 

تواند به فهم ما در این زمینه بي افزاید. شود ميری ميفضاهای شه

احساس امنیت اجتماعي زنان در رو این مقاله به دنبال مطالعه ینازا

 .استآن بررسي عوامل مؤثر بر  و فضاهای عمومي شهر اراک

 

 روش کار
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ها روش پژوهش این مطالعه پیمایش و ابزار گردآوری داده

کلیه زنان مصاحبه بر مبنای پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش 

. حجم نمونه بر ساله ساکن در شهر اراک است 75-15جوان 

های نامهمبنای فرمول کوکران و جبران خطای ناشي از پرسش

 نفر است.  400ناقص 

ای بر مبنای چندمرحله ایخوشهگیری نمونهروش  از

منظور تعریف به .است های آماری استفادهمناطق و بلوک

عملیاتي متغیرهای پژوهش و تعیین اعتبار صوری از روش دلفي 

ای که پس از انجام سه راند دلفي در گونهشده است بهاستفاده

میان متخصصان و کارشناسان حوزه امنیت اجتماعي شاخص 

رو شاخص ی پژوهش انجام شد. ازاینسازی مدل و متغیرها

 است.  برخورداراز اعتبار  مدنظرسازی 

ی پژوهش از هاشاخصمنظور تعیین پایایي همچنین به

شده است. بر این اساس ضریب روش آلفای کرونباخ استفاده

، نگرش به عملكرد پلیس، سرمایه اجتماعيی هاشاخصآلفای 

ها و ارزش، سبک زندگي، نظميبي، های روزمرهفعالیت

و  کنترل اجتماعي، حمایت اجتماعي، های جنسیتينگرش

، 0,75، 0,93به ترتیب برابر است یا  احساس امنیت اجتماعي

 صدم درصد. 0,84و  0,86، 0,93، 075، 0,69، 0,87، 0,73

 

 نتایج

درصد از  0,34ای نشان داد های متغیرهای زمینهیافته

درصد مجرد،  10,3درصد متأهل و  54,2پاسخگویان مجرد، 

تحصیالت  ، میزانسال 43,4میانگین سن پاسخگویان برابر با 

 16,6درصد ابتدایي،  13,8سواد، درصد از پاسخگویان بي 8,6

درصد  23,7درصد دبیرستان و دیپلم،  20,8درصد راهنمایي، 

درصد کارشناسي ارشد و بیشتر  12,6دیپلم و کارشناسي و فوق

 .اندتشان را ذکر نكردهدرصد میزان تحصیال 3,9و 

درصد از پاسخگویان شغلشان  39,3به لحاظ سمت شغلي  

 17,3درصد کارمند،  13,3درصد بیكار،  19,2دار، را خانه

درصد  3,3اند و درصد کارگر ذکر کرده 8,6درصد آزاد و 

 .اندشغلشان را ذکر نكرده

درصد  21,0درنهایت به لحاظ منطقه محل سكونت  

درصد  20,4منطقه یک شهرداری شهر اراک، پاسخگویان از 

درصد از منطقه  18,8درصد از منطقه سه،  20,2از منطقه دو، 

درصد منطقه  2,2درصد از منطقه پنج هستند و  17,7چهار، 

  اند.شان را مشخص نكردهمحل زندگي

های های توصیفي شاخصجدول زیر نیز نشان دهند یافته

 پژوهش است:

 
 های پژوهشهای توصیفی شاخصیافته. 1جدول شماره 

 انحراف استاندارد میانگین شاخص ردیف

 

1 

 سرمایه اجتماعی

 روابط اجتماعی

 اعتماد اجتماعی

 مشارکت اجتماعی

3.08 

3.45 

2.77 

3.02 

1.23 

1.14 

1.29 

1.19 

 1.29 2.71 نگرش به پلیس 2

 

3 

های ها و نگرشارزش

 جنسیتی

های ها و نگرشارزش

 خانوادهجنسیتی 

های ها و نگرشارزش

 جامعهجنسیتی 

3.26 

3.31 

3.22 

1.25 

1.19 

1.23 

 

4 

 نظمیبی

 فیزیکی

 اجتماعی

2.58 

2.67 

2.49 

1.14 

1.16 

1.13 

های روزمره فعالیت 5

 نیافتهساخت

2.62 1.18 

 

6 

 حمایت اجتماعی

 عاطفی

 اطالعاتی

 ابزاری

3.07 

3.23 

3.18 

2.8 

1.17 

1.11 

1.13 

1.27 

 

7 

 کنترل اجتماعی

 رسمی

 غیررسمی

2.75 

2.75 

2.76 

1.15 

1.26 

1.05 

 1.18 2.82 سبک زندگی پرخطر 8

 

 

9 

 عدم امنیت اجتماعی

 جانی

 مالی

2.85 

2.18 

2.83 

1.06 

1.13 

0.92 
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 روانی

 شغلی

3.15 

2.85 

1.23 

10.6 

 

دهد میزان نمرات يمگونه که شواهد جدول فوق نشان همان

های پژوهش بین اندکي کمتر از متوسط تا توصیفي شاخص

اندکي بیشتر از متوسط در نوسان هستند. میانگین عدم امنیت 

اجتماعي زنان در فضاهای شهری اندکي کمتر از متوسط است که 

نامطلوب آن در شهر اراک است،  نسبتاًدهنده وضعیت نشان

کنند. میزان عدم حساس ناامني ميچراکه زنان به میزان متوسط ا

متوسط  وحوشحولامنیت جاني زنان برابر با کم و سایر ابعاد آن 

 دهد:ها را نشان ميیهفرضهای آزمون جدول زیر نیز یافته است.

 های پژوهش. آزمون فرضیه2جدول 

 R 𝑅2 sig Constant B شماره فرضیه

1 0,34 0,16 0,000 0,31 0,34 

2 0,11 0,8 0,002 0,28 0,10 

3 0,38 0,15 0,000 0,24 0,38 

4 0,14 0,10 0,000 0,25 0,11 

5 0,23 0,17 0,17 0,17 0,13 

6 0,35 0,16 0,000 0,301 0,33 

7 0,16- 0,11 0,000 0,23 0,12 

8 0,41- 0,23 0,000 0,35 0,42 

9 0,17- 0,12 0,000 0,23 0,13 

10 0,08 0,10 0,123 0,13 0,05 

11 0,15 0,10 0,003 0,23 0,12 

13 0,06 0,09 0,00 0,11 0,23 

14 0,28 0,12 0,114 0,23 0,22 

16 0,31 0,27 0,000 0,311 0,30 

17 0,33 0,20 0,000 0,29 0,31 

 

داری میان سرمایه دهد رابطه معنيهای جدول باال نشان ميیافته

های جنسیتي، ها و نگرشاجتماعي، نگرش به پلیس و ارزش

پایگاه اقتصادی و اجتماعي و حمایت اجتماعي؛ سرمایه اجتماعي، 

های روزمره زنان های جنسیتي، فعالیتها و نگرشارزش

خطر و سن و کنترل ها، سبک زندگي پرنظمينیافته، بيساخت

اجتماعي رابطه وجود دارد. با توجه به میزان ضریب بتا این رابطه 

نظم و کنترل اجتماعي با بیش از همه میان حضور در فضاهای بي

درصد وجود دارد و این رابطه میان نگرش منفي  0,42ضریب بتا 

درصد  0,10به عملكرد پلیس و حمایت اجتماعي با ضریب بتا 

دهد میان نگرش زنان به های همچنین نشان ميافتهوجود دارد. ی

عملكرد پلیس و سن و حمایت اجتماعي و همچنین پایگاه 

داری وجود اقتصادی و اجتماعي و کنترل اجتماعي رابطه معني

یعني  15و  12های شماره منظور آزمون فرضیههمچنین به ندارد.

و کنترل اجتماعي از  وضعیت تأهل و حمایت اجتماعيرابطه بین 

وضعیت آزمون خي دو استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد بین 

داری و کنترل اجتماعي رابطه معني تأهل و حمایت اجتماعي

برابر با  12ای که این میزان برای فرضیه شماره گونهوجود دارد به

میزان درصد است. به همین ترتیب  17درصد و فرضیه بعدی  0,21
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و همسر و متأهل از افراد مجرد ماعي بین افراد بيحمایت اجت

همسر بیشتر کنترل اجتماعي بین افراد مجرد و متأهل از افراد بي

 .است

 بحث ونتیجه گیری

در  ازجملههای زندگي زنان امنیت اجتماعي در همه حوزه

ای دارد کنندهفضاهای عمومي شهر برای مشارکت آنان اثر تعیین

سالمت آنان در ابعاد مختلف و بهبود نوبه خود باعث و به

شود. شواهد نشان داد زنان عملكردهای روزانه و لذا موفقیت مي

متوسط در فضاهای عمومي شهر اراک احساس امنیت  اندازهبه

های این حوزه همسو کنند، این میزان با بسیاری از پژوهشمي

ها همچنین یافته دهد در سطح مطلوبي نیست.يماست که نشان 

نشان داد امنیت اجتماعي زنان در فضاهای عمومي تنها تحت تأثیر 

های محیطي یا اجتماعي نیست و متأثر از عامل همچون ویژگي

های توان گفت اگر فضاهای شهری از ویژگيها است. ميهمه آن

های جامعه به این صورت باشد باشند اما نگرش برخوردارمطلوبي 

ا محدودیت قائل باشد در در این فضاه آنانکه برای حضور 

تنها احساس امنیت نخواهند کرد بلكه ها نهصورت حضور آن

های پژوهش گیرند. با توجه به یافتهيممورد تعرض و آزار قرار 

سرمایه اجتماعي قادر به تبیین میزان امنیت اجتماعي زنان بود. 

ای که سرمایه اجتماعي وجود داشته باشد تواند گفت در جامعهمي

کند که به نان دارای این سرمایه باشند فضای امني را ایجاد ميو ز

بخشد، شهروندان آن جامعه علیه يمزنان احساس امنیت و آرامش 

کنند و زنان به ها و مزاحمان امنیت زنان مداخله مينامدنیت

کنند. ها طلب یاری و کمک ميکنند و از آندیگران اعتماد مي

قصد آزار و اذیت زنان را دارند به حتي در این شرایط کساني که 

شوند. به همین دلیل ترس از مجازات از اقدام خود پشیمان مي

واسطه سازوکار ترتیب نگرش به پلیس با امنیت اجتماعي زنان به

اندازه کنند پلیس بهحمایت اجتماعي رابطه دارد. زنان فكر مي

منجر به  کند و همینمنظور تحقق امنیت آنان مداخله ميمتوسط به

توانند از آن طلب احساس کنند که مي آناناین شده است که 

این نگرش که پلیس حامي تقویت احساس امنیت  حمایت کنند.

کند سهم مهمي در برابر خطرات حمایت مي آنانزنان است و از 

صورت عام و چه در مواقع خطر در احساس امنیت زنان چه به

پلیس طلب کمک و حمایت شود زنان از دارد، چراکه باعث مي

 کنند.

های احساس امنیت کنندههای شهری یكي دیگر از تعییننظميبي

واسطه سازوکار کنترل اجتماعي است. زنان در فضاهای عمومي به

ها ابعاد فیزیكي و محیطي فضاهای شهری را برای تبیین نظميبي

نظمي با های شهری حائز صفت بيکند. محیطناامني تلفیق مي

و این ترس  شوندتأثیر بر ادراکات زنان باعث ترس از جرم مي

ها در نظميهای اصلي احساس ناامني است. این بيیكي از ریشه

شهر اراک تا حدودی وجود دارند و یكي از عوامل به خطر افتادن 

نیز به  های جنسیتيها و نگرشارزش احساس امنیت زنان است.

ر فضاهای عمومي را دارند نیز این لحاظ که آیا زنان حق حضور د

های امنیت اجتماعي زنان در شهر اراک بود، کنندهیكي از تعیین

حضور و  منظورها بیشتر از زنان بهها نشان داد این ارزشیافته

کنند، البته در مواردی بود که استفاده از این فضاهای حمایت مي

ي حضور زنان را در فضاهای عمومي همچون در شب و در برخ

توان گفت زنان شهر اراک بر این کرد. مياز فضاها محدود مي

های آنان اندکي بیشتر از متوسط از باوراند که جامعه و خانواده

کنند و با امنیت آنان حضور آنان در فضاهای عمومي حمایت مي

ها های این حوزه نیز فقدان این ارزشرابطه دارد. در پژوهش

شده بود و کننده امنیت زنان شناختهفمثابه یكي از عوامل تضعیبه

به تسخیر مردان  -در شهری دهلي–باعث شده بود فضاهای شهری 

 ید و حضور زنان را در آن محدود کند.درآ

کنترل اجتماعي  واسطهبههای روزمره ساخت نیافته نیز یتفعال

ها در یتفعالکننده احساس امنیت اجتماعي زنان بود. این یینتب

ی خاصي زنان را به اهداف در دسترس برای هاانزمفضاهای و 

ها یتفعالکند. میزان این يممجرمان برانگیخته بدون محافظ توانا 

در میان زنان شهر اراک اندکي کمتر از متوسط بود به این معني 

 واسطهبهیافته بود و ساختبیشتر از نوع  آنانهای یتفعالکه 

ی بر امنیت اجتماعي ادهکننسازوکار کنترل اجتماعي اثر محافظ 

زنان داشت. البته با توجه به میانگین این شاخص بودند زناني که 

ها همچنین نشان های روزمره آنان ساخت نیافته تر بود. یافتهیتفعال
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سازوکار حمایت اجتماعي  واسطهبهاجتماعي -داد پایگاه اقتصادی

ی این هاشپژوهبا امنیت اجتماعي زنان رابطه دارد. این یافته با 

حوزه مبني بر رابطه میان پایگاه اقتصادی و اجتماعي و همچنین 

 توانميمحله یا منطقه زندگي و امنیت اجتماعي همسو است. 

های ساخت نیافته تری دارند و یتفعالتر یینپاگفت زنان طبقات 

در بسیاری از مناطق و مشاغل  حاضرندبه دلیل کسب درآمد 

اندازد. همچنین نیت آنان را به خطر ميفعالیت کنند که بیشتر ام

کنند که ها و مناطقي زندگي مياین دسته از زنان بیشتر در محله

و مستعد جرم و جنایت  اندشدهسازمان يببه لحاظ اجتماعي 

 هستند.

های احساس امنیت کنندهیینتعسبک زندگي زنان یكي دیگر از 

ی این هاژوهشپی هامؤلفهزنان بود. این سبک عالوه بر آنكه 

گرفت و با يبرمداری را در یندها رفتاری یا یژگيوحوزه یعني 

ها بود. ی از فعالیتترگستردههمسو بود همچنین شامل دامنه  هاآن

اندازد سبک زندگي پرخطر است که امنیت زنان را مخاطره مي

متوسط بود.  وحوشحولکه میزان آن در میان زنان شهر اراک 

های کنندهیینتعهای این حوزه سبک زندگي یهنظربراساس 

است که شكل  هاآن واسطهبهاجتماعي و اقتصادی دارد و 

است بیشتر خود  پرخطرترگیرد. زناني که سبک زندگي آنان يم

دهند و لذا امنیت يمرا در معرض رویدادهای ناامن کننده قرار 

با امنیت زنان  تأهلیت وضعیت درنهااندازد. آنان را به خطر مي

بیشتر حمایت و کنترل  متأهلاجتماعي زنان رابطه داشت و زنان 

 تأهلاثر  دهندهنشانکردند. این یافته يماجتماعي را دریافت 

پیوند اجتماعي است که این پیوندها منجر به حمایت و  مثابهبه

  شوند.يمکنترل اجتماعي 

عي زنان گفت امنیت اجتما توانميهای پژوهش با توجه به یافته

کننده است یینتعسه  تأثیردر فضاهای عمومي شهر اراک تحت 

های شهری یطمحکه هر سه حائز ابعاد ساختاری هستند. نخست 

های همچون یژگيونظم و يب باصفتساختاری مصنوع  مثابهبه

زوال فیزیكي، خلوتي و شلوغي زیاد، دسترس نامناسب، زوال 

شكل دادن به  واسطهبها هینایزگي اندک و مانند پاکیافته، 

بر  و لذای اجتماعي هاکنترلکننده بر یفتضعزنان و اثر  ادراکات

کننده دوم عوامل اجتماعي همچون یینتعاحساس امنیت دارند. 

 کمبودی جنسیتي است فقدان یا هانگرشسرمایه اجتماعي و 

با زنان  محدودکنندهی جنسیتي هانگرشسرمایه اجتماعي و 

یف سازوکارهای حمایت اجتماعي و کنترل اجتماعي تضع

احساس امنیت اجتماعي زنان در فضاهای عمومي  کنندهمختل

 روزمرههای کننده سوم سبک زندگي زنان و فعالیتیینتعاست. 

برخي از رفتارهای آنان در زندگي  دهندهنشانآنان است که 

طر های ساخت نیافته و سبک زندگي پرخروزمره است. فعالیت

کننده کنترل اجتماعي امنیت زنان را خطر یفتضع واسطهبه

انداخته است. کنترل اجتماعي به ظرفیت واحدهای اجتماعي 

ظرفیت تنظیمي اشاره دارد و به دلیل تضعیف این کنترل در  مثابهبه

 یافته است.کاهششهر اراک میزان امنیت زنان نیز 

ء امنیت زنان باید مبتني دهد که ارتقايمها نشان کنندهیینتعاین  

های اجتماعي یطمحهای اجتماعي از نوع تغییر گذارییاستسبر 

برای  و کالبدی پیرامون زنان باشد تا مبتني بر رفتارهای زنان.

( 1این موارد را پیشنهاد داد:  توانميتقویت امنیت اجتماعي زنان 

مده تقویت سرمایه اجتماعي. محققان حوزه علوم اجتماعي منابع ع

مشارکت مدني همچون مشارکت در نهادهای سرمایه اجتماعي را 

ی علي، ادبي، هاانجمنمحور )مسجد، های اجتماعو سازمان

ی، هنجارمندی و انصاف دولت کارآمدفرهنگي، هنری و غیره(، 

 واسطهبهکردن هنجارها و نهادی دولتي، عدالت اجتماعي، دروني

های یدئولوژیاداری، یندتحصیالت و محتوی آموزشي مناسب، 

. لذا الزم است مسئوالن (33)دانند يم بخشوحدتفراگیر و 

استاني و شهری در سطح توان خود به تقویت موارد فوق اهتمام 

ی سوگیرانه جنسیتي علیه هانگرشو  هنجارها( شناسایي 2ورزند. 

های جنسیتي ها با هنجارها و نگرشزنان و جایگزین کردن آن

( به 3رساني و آگاهي بخشي. اسطه آموزش، اطالعومنصفانه به

توان این موارد را پیشنهاد نمود: های محیط ميلحاظ ویژگي

های فرسوده، توزیع تقویت روشنایي در شب، بازسازی بافت

ای در میان مناطق مختلف ای و منطقهها فرامحلهمناسب فعالیت
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رگزاری شهر، تقویت تعامالت شهری با ایجاد مبلمان شهری، ب

ویژه در محله دارای مسائل های اجتماعي در سطح شهر بهبرنامه

های شبانه، واسطه ایجاد کاربریاجتماعي، حفظ حیات شبانه به

های رسمي همچون حضور پلیس و نصب استفاده از نظارت

های پرخطر، استفاده از رویكردهای دوربین مداربسته در مكان

محیطي و خلق فضاهای قابل واسطه طراحي پیشگیری از جرم به

(. فراهم کردن خدمات کاهش 4های شهری. دفاع در طراحي

دیده اجتماعي همچون گرمخانه و سرپناه آسیب برای افراد آسیب

ایجاد اندیشكده مسائل اجتماعي همچون ( 5ها خانمانبرای بي

منظور حمایت از زنان به (6تقویت امنیت زنان در شهر اراک. 

محیط کاری.  ازجملههای مختلف اامني در محیطگزارش تجربه ن

ها و شناسایي دقیق فضاهای پرخطر شهری و تقویت امنیت آن (.7

( کاهش میزان 8این فضاها.  دربارهاطالع رسانه به جامعه و زنان 

غلبه جنسیتي )غلبه مردان( در برخي از فضاهای عمومي با تقویت 

سامانه حمل نقل عمومي  ( بهبود9حضور زنان در این فضاها. 

های يتاکسی جابهرسمي و تشویق زنان به استفاده از این سامانه 

ریزان شهری به نیازهای زنان در ( توجه برنامه10شخصي. 

( توجه به حقوق و کرامت 11ها و توزیع امكانات در شهر، يطراح

 ی امنیت اجتماعي.هاطرحزنان در 

 تشکر و قدردانی
آزاد اسـالمي  دانشـگاه   دکتری نامه پایان ازبرگرفته  مقاله این

اراک مي باشد. نویسنده از اساتید راهنما و مشاور  و تمامي واحد 

شكر را      ستا با محقق همكاری نمودندکمال ت ساني که در این را ک

 دارد.
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 Abstract 

Introduction: The issue of women's social security in public spaces has 

become one of the most important issues as it has a direct relationship with 

their participation and well-being in society. The purpose of this study is to 

investigate the level of social security of women and study the factors 

affecting it.  

Methods: The research method is a survey and the data collection tool is an 

interview-based on a questionnaire. The statistical population of the study is 

all young women aged 15-75 living in Arak. The sample size is based on 

Cochran's formula and error compensation due to incomplete questionnaires 

of 400 people. A multi-stage cluster sampling method based on regions and 

statistical blocks has been used.  

ResultsThe results showed that the level of social security of women is 

slightly below average and among the components of security, women feel 

the most lack of psychological, occupational, financial, and personal security, 

respectively. Factors such as social capital, attitudes toward the police and 

gender values and attitudes, irregularities, high-risk lifestyles, economic and 

social status, age, and marital status are also linked to women's security 

through mechanisms such as social protection and social control. 

Conclusion: It can be recommended that policy interventions to strengthen 

women's social security should be aimed at improving their social and 

physical environments rather than behavioral characteristics. In general, a set 

of factors that have structural rather than behavioral characteristics affect 

women's social security. 

Keywords: Social Security, Women, Causal Factors And Mechanisms, 

Urban Public Spaces 
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