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 سازی امنیت اجتماعی زنان مدل عمومی و شاخص
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 چکیده
سازی به  امنیت اجتماعی زنان در فضاهای شهری مفهومی چندبعدی است و برای مدل و شاخص

گذاری برای امنیت  های نظری و مفهومی و تجربی نیاز دارد. بنا به اهمیت و ضرورت سیاست پژوهش

سازی آن است. این پژوهش از نظر  دنبال ارائۀ مدلی عمومی و شاخص اجتماعی زنان، این مقاله به

های این  ای و کاربردی است و به لحاظ روش کیفی از نوع دلفی و اسنادی است. پژوهش ، توسعههدف

حوزه با روش اسنادی مرور شده و مدل و شاخص اولیه طراحی گردیده و در سه راند به بوتۀ آزمون 

ند. ا شده است. جامعۀ آماری پژوهش استادان، پژوهشگران و کارشناسان حوزۀ امنیت اجتماعی گذاشته

برای اعتباریابی مدل و شاخص از هشت نفر  اند. شده گیری هدفمند انتخاب هم با نمونه کارگروه اعضای

و چهار متخصص علوم انتظامی و امنیت )مدیران نخبۀ دانشگاهی )متخصص در حوزۀ امنیت اجتماعی( 

ت. این مدل در شده اس های اجتماعی سازمان پلیس و معاونت اجتماعی دادگستری( استفاده و معاونت

آید. در این مدل  ابعاد اجتماعی، فرهنگی، محیطی و اقتصادی کاربرد دارد و چندبعدی به شمار می

شده است. نتیجۀ نهایی ارائۀ  عوامل و سازوکارهای علمی امنیت اجتماعی در فضاهای عمومی تصریح

توانند  ان این حوزه میگذار ای که محققان و سیاست گونه سازی معتبر است؛ به مدلی عمومی و شاخص

 کردن دربارۀ امنیت اجتماعی زنان در فضاهای شهر و ارتقای آن استفاده کنند. برای تحقیق  از آن

 سازی، فضاهای شهری، مدل عمومی امنیت اجتماعی زنان، روش دلفی، شاخصها:  کلیدواژه
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 بیان مسئله

های خاص برخی از  شهرها و ویژگی شدن روابط انسانی در با شهری شدن جامعه انسانی و پیچیده

ویژه در میان زنان در فضاهای شهری  های اجتماعی همچون زنان، مسئله امنیت اجتماعی به گروه

شده است. امنیت اجتماعی و احساس آن برای همه اعضای جامعه ازجمله  به مسئله مهمی تبدیل

جامعه شهری و حوزه عمومی توانند در  واسطه داشتن آن است که می زنان مهم است، چراکه به

آفرینی پردازند. اگر برای آنان امنیت اجتماعی فراهم نباشد  مشارکت داشته باشند و به نقش

شود بلکه زنان را به عرصه  آفرینی و لذا رشد و شکوفایشان فراهم نمی های نقش تنها زمینه نه

تواند به همراه  نان میکند که پیامدهای روانی و اجتماعی زیادی را برای آ خصوصی محدود می

 داشته باشد.

بر این اساس باید فضاهای شهری همگانی از آسایش و امنیت برخوردار شود و امکان  

های سنی و جنسی ازجمله زنان فراهم باشد؛ بنابراین هر  دسترسی و تعامل اجتماعی همۀ گروه

در فضاهای شهری  عاملی که به محدود نمودن یا به خطر انداختن حضور گروهی از شهروندان

ها را از حیات اجتماعی در شهر و برآیندهای آن ازجمله نشان و رضایت از زندگی  منجر شود، آن

 فضاهای دهنده آن است که زنان مطلوبیت نشان ها نیز برخی از پژوهش کند. نتایج محروم می

ها،  فعالیت تنوع پذیری، اجتماع مناسب، دسترسی امنیت، از تابعی چیز هر از بیش عمومی را

توان آن را  دانند. چیزی که بیش از هر چیز می می کالبدی و محیطی کیفیت و نظارت اجتماعی

 (.1394امنیت در فضاهای شهری خواند )پرتوی، 

کند  هایی اشاره می امنیت اجتماعی مفهومی چندبعدی و پیچیده است و به حفظ ویژگی

دیگر با  عبارتی کنند؛ به جامعه قلمداد میکه بر مبنای آن افراد خود را عضوی از گروه یا 

 & Buzan) دهد هایی از زندگی فرد در ارتباط است که هویت گروهی او را شکل می جنبه

weaver, 1998).  دهند میزان امنیت اجتماعی زنان در شهرها  ها نشان می بسیاری از پژوهش

اعی زنان و برخی از ای اجتماعی مهمی است و در بسیاری از موارد امنیت اجتم مسأله

های آن از امنیت اجتماعی مردان در فضاهای شهری کمتر است )شربتیان و دیگران،  مؤلفه

( مطالعات نشان داده است امنیت اجتماعی زنان با 1391هامانه؛  ؛ افشانی و ذاکری1394

با امنیت « جنسیت»( و همچنین 1392فضاهای شهری رابطه دارد )مشکینی و دیگران، 

ی رابطه مستقیمی دارد و زنان در فضاهای شهری بیش از مردان احساس ناامنی اجتماع

 (.1393کنند )آزاد و کالنتری،  اجتماعی می
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شود،  بررسی امنیت زنان در فضاهای شهری و عواملی که موجب به خطر انداختن آن می

داللت سازی آن است. قدم اول تصریح و  سازی و شاخص نیازمند شناخت این موضوع با مدل

ازآن  شود. پس تر آن می معنایی و مفهومی پدیدۀ امنیت اجتماعی است که باعث تحلیل دقیق

سازی و  دنبال مدل بررسی و شناخت هرکدام از عوامل دیگر هم مهم است. این پژوهش به

سازی امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهر است. نتیجۀ این فرایند ساخت مدل  شاخص

های تجربی برای مطالعه و سنجش  از سطح مفاهیم انتزاعی و رسیدن به معرف عمومی و گذار

این مفهوم است. پیمودن این مسیر ما را به مدل و شاخص امنیت اجتماعی زنان در فضاهای 

 رساند. عمومی می

توان مدلی عمومی تهیه کرد که امنیت  ترتیب است: چگونه می این های این پژوهش به پرسش 

توان برای این مدل  ن را در فضاهای عمومی شهر بررسی کند؟ چگونه میاجتماعی زنا

های معتبری تهیه کرد که بتواند امنیت اجتماعی زنان را در فضاهای عمومی شهر  شاخص

های سنجش  های معتبر شاخص ها و ابعادی است؟ معرف بسنجد؟ این شاخص واجد چه مؤلفه

 است؟  امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی کدام

 مروری بر پیشینه تجربی و نظری

 و عمومی های تمام شهرها، عرصه در اجتماعی و سیاسی سازمان اصلی های مشخصه از یکی

به  شهری های عرصه شهروندان در هاست. حضور آن در شهروندان نحوه حضور و شهر خصوصی

 در رفتاری الگوهایکنندۀ  تعیین تواند می دارد که بستگی فضا مدیریت و دهی سازمان چگونگی

 شهروندان هایی است که باشد. فضاهای عمومی مکان شهرها در اجتماعی زندگی و شهری فضای

 (.Graham & Aurigi, 1999)  شوند وارد آن محدودیت یا تبعیض گونه هیچ بدون بتوانند

 نامحدود اند؛ نخست، دسترسی مین و تایمز نیز برای فضاهای شهری دو مشخصۀ عمده قائل 

 متقابل های کنش و تعامالت جنسی و دیگر وجود سنی و گروه هر از شهروندان تمامی آزادانۀ و

 های شبکه و بیشتر فضاهای شهری، معابر (.Mean & Tims, 2005) فضاها این در اجتماعی

ها،  ها، میدان محله و تجاری مسکونی، مناطق در عمومی حرکتی، بلوارهای شهری، مسیرهای

خرید،  های حوزه و خیابانی بازی، بازارهای های زمین و تفریحی فضاهایهای شهری،  پارک

عمومی، سینما و ادارات شهری  ونقل حمل های ایستگاه واحدهای همسایگی در مناطق مسکونی،

شده است؛ ازجمله وجود  های زیادی شمرده هستند. برای فضاهای مطلوب شهری ویژگی
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های گوناگون برای تأمین نیازهای شهروندان، امکان  ربریها، استقرار کا های متنوع در آن فعالیت

ها. این فضاها باید دربرگیرندۀ معیارهایی همچون خوانایی )درک  تعامالت و روابط اجتماعی در آن

 تجهیزات و تأسیسات مداری، داشتن های آن(، مقیاس انسانی، امنیت، انسان کاربر از فضا و ویژگی

 (.1394یز باشد )پرتوی، فضا ن عملکرد با متناسب شهری

ها و  های مطلوب فضاهای شهری است و بر مجموعه سیاست امنیت اجتماعی یکی از ویژگی

ها ایجاد اطمینان خاطر اولیه و نسبی برای افراد در  راهکارهایی داللت دارد که هدف از آن

اند. از نظر بوزان،  جامعهزنندۀ آرامش در  مواجهه با رخدادهای گوناگون است. این رخدادها برهم

مثابۀ عضوی از گروه  کند که افراد خود را به هایی اشاره می امنیت اجتماعی به حفظ ویژگی

(. جوامـع زمـانی امنیـت اجتماعی دارند که هویت 17: 1397کنند )بوزان،  اجتماعی بیان می

سازد؛  ل میها تهدید نشده باشد. منظور تهدیدی است که بقای جامعه را دچار مشک آن

جامعه تهدید جدی شود. با این نگاه، منظور از امنیت اجتماعی، تداوم  «مـای»دیگر،  عبارت به

های اجتماعی،  های اجتماعی و راهکارهای حل کشمکش پایدار هویت، منافع و منزلت گروه

 (.1392عنوان سـه مقولـۀ اصـلی در چـارچوب فرهنگ هر جامعه است )غرایاق زندی،  به

های جرم و  بُعد عینی آن ناظر بر نرخ ت اجتماعی همچنین ابعاد عینی و ذهنی دارد.امنی

بزهکاری است و بُعد ذهنی آن ناظر بر پنداشت از امنیت است؛ یعنی شهروندان ازجمله زنان تا 

معموالً مطلوب است که میان این دو پندارند.  چه میزان فضاهای شهری را برای خودشان امن می

ویژه در ادراک منفی از میزان جرائم در شهر، تأثیر مخربی بر تمام  د. نبود تعادل، بهتعادلی باش

 (.1389های زندگی روزمره خواهد گذاشت )ملکی و همکاران،  حوزه

 احساس بدون زنان و . دختران1شده است:  گونه تعریف های شهر امن برای زنان این ویژگی

 خشونت که . شهری2شوند؛  برخوردار عمومی فضاهای از توانند می تعرض و تجاوز حمله، از ترس

روا تبعیض  دختران و زنان . به3شود؛  نمی انجام آن های خیابان یا خانه در دختران و زنان علیه

شود؛  می تضمین آنان فرهنگی برای و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، حقوق و دستیابی به کنند نمی

انسانی خود دست  دختران، به حقوق و ازجمله زنانمردم،  کند که همۀ دولت تضمین می .4

 ه و خشونتتنبی و جلوگیری از دختران و زنان از برای حفاظت محلی، حکومت و دولت .5یابند؛ 

ها این است که  از نکات مهم دربارۀ این ویژگی (.UNIFEM, 2010کند ) می اقدام آنان علیه

تهدید و هراس( و امنیت مثبت اشاره کرد  زمان به امنیت منفی )فقدان توان به تأکید هم می

 )تعلق عاطفی و اجتماعی، توجه به حقوق انسانی و اجتماعی، نبود تبعیض و مشارکت اجتماعی(.
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های زیادی امنیت زنان را در فضاهای شهری بررسی کرده است. هندوستان یکی از  پژوهش

از همه با رویدادهای های موردتوجه بوده است. زنان در فضاهای شهر دهلی بیش  کانون

 مزاحمت، شامل زنان علیه جرائم تمام صدر فهرست در شوند. دهلی تهدیدکنندۀ امنیت مواجه می

است. نبود امنیت اجتماعی زنان در فضاهای شهری یکی از سه مسئلۀ مهم  اذیت و آزار تجاوز و

نگ شهر نقش دهد مشکالت زیرساختی در کنار فره ها نشان می ساکنان این شهر است. یافته

ای در به خطر انداختن امنیت زنان داشته است. فرهنگ شهری باعث شده است  کننده تعیین

فضاهای شهر اساساً در تسلط مردان باشد. زنان مانند مردان حق حضور آزاد در شهر را ندارند. 

 باید و دتوان هایی می در چه زمان کسی چه است؛ اینکه مسئله این تعیین در دیگر مهم عامل زمان،

 پیداکرده و از آن حضور شهری فضاهای در توانند می معینی اوقات در باشد. زنان عمومی فضای در

 ترس تجربۀ .نیست پذیرفته هوا تاریکی از پس خیابان زنان در حضور استفاده کنند؛ همچنین

 یا امنیتاست و  متفاوت نیز آنان فعالیت و کار نوع و سیروسفرها زنان، زندگی محل برحسب

 شهری، های حومه در دختران جنسی آزار دارد؛ مثالً آنان عینی برای زندگی پیامدهای آن، فقدان

 (.Viswanath & Mehrotra, 2007)  انجامد  می آنان تحصیل ترک به ها، اتوبوس در و مدرسه راه در

 عدالت نظام کارایی و وضعیت ترسند. جرم می وقوع در کانادا نیز زنان بیش از مردان از خطر

 به زنان میان در کمتر استقالل و نفس  اعتمادبه موجب کانادا )که در جنس سنتی کیفری، نقش

 خطرپذیری تصور آزارها، و اذیت و  مزاحمت انواع از تجربۀ زنان شده است(، جامعه در مردان نسبت

 از های تلفنی آزاردهنده تماس و ها غریبه یا خانواده اعضای شوهر، سوءاستفادۀ و بدرفتاری از

کاناداست. همچنین  در زنان ناامنی احساس و جرم وقوع از ترس موضوع با مرتبط عوامل ترین مهم

 های نظمی بی و ها محله در ناپایداری و تغییرات ای، رسانه تبلیغات قبلی، شدنقربانی درآمد، سن،

 شهرها )نسبت کالن در زندگی محلی، همبستگی فقدان ازجمله زندگی محل اجتماعی و فیزیکی

 مردان غیرقانونی های تجمع ولگرد، و مست افراد دائم حضور وندالیزم، ،1«ها نامدنیت»حومه(،  به

 ز دیگرا با تعامل و ترکیب در ویژه به و تنهایی به هریک وساز، ساخت محیط های خرابی و جوان

 (.Viswanath & Mehrotra, 2007) است کانادا بوده در ناامنی احساس و جرم با مرتبط عوامل

ویژه در آرژانتین نیز مسئله امنیت زنان در فضاهای عمومی  در شهرهای آمریکای التین به

درصد از قربانیان  81دهد  های یک پژوهش نشان می های عمده است. یافته شهر یکی از نگرانی

اند.  بوده جنسی زنان ثیتحی علیه و جرائم حرمت هتک و حیثیتی جرائم تجاوز، نظیر جرائمی

                                                           
1 Incivility 
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 از استفاده و دسترسی و عمومی فضای از استفاده به مربوط محور، جنس خشونت مظاهر بارزترین

 تأمین و ونقل حمل آموزشی، پزشکی،، بهداشتی های سرویس ویژه به خدماتی های سرویس

 در زنان علیه آبادها خشونت حلبی یا فقیرنشین محالت دهد در ها نشان می است. یافته اجتماعی

 بُعد یا پلیس حضور فقدان ها، خیابان ناکافی نور عمومی بیشتر است. دلیل این مسئله فضای

 سبب به طور کنند و همین می طی باز های محوطه یا خالی اراضی مسیر در مردم که است مسافتی

 است. آمیز و از بین رفتن روابط همسایگی مسالمت های همزیستی مربوط شیوه اصول فروپاشی

1«بیگانگی» :است زنان داشته برای مختلف پیامدهای شهر، در آزاد وآمد رفت از زنان ترس
از  

 فزاینده، ناامنی احساس و نفس اعتمادبه شهر، کاهش از استفاده در ناامیدی فضاها، حضور در

 و محلی خانوادگی، بسترهای به ها ترس انتقال و شهروندی حقوق تضعیف ها، وابستگی تشدید

خشونت علیه زنان متأثر از شرایط عینی و ذهنی بوده است، این  هاست. آن ترین مهم از اجتماعی

 در نامحسوس، به شکل ویژه است؛ به« زن بودن»فرهنگی  و تاریخی های برساخت به متصل ترس

 بازتولید و تولید را ای زنانه ذهنیات و داشته نقش عمومی فضای مشکل حول دوری جریانی ایجاد

 (.UNIFEM, 2010)کند  می

های داخلی نیز بوده  امنیت اجتماعی زنان در فضاهای شهری موردتوجه بسیاری از پژوهش

است، جنسیت   هایی که به بررسی امنیت اجتماعی به معنی عام پرداخته است؛ حتی در پژوهش

دنظر بوده ها م دهد چهار رویکرد در این پژوهش ها نشان می یکی از عوامل پررنگ است. یافته

اند  اند. این رویکردها عبارت ها به توضیح امنیت در فضاهای عمومی پرداخته است که بر اساس آن

 اقتصادی رویکرد. 2؛ شهرها( حاشیۀ یا غیررسمی های گاه سکونت کالبدی )مانند . رویکرد1از: 

روانی  -اجتماعی رویکرد. 3 اجتماعی(؛ خدمات به دسترسی نداشتن محرومیت، احساس )بیکاری،

 بر دولت )کنترل انتظامی رویکرد. 4های سنی(  اجتماعی، گروه سرمایۀ مردمی، های )مشارکت

 (.1393ناجا( )آزاد و کالنتری،  اجتماعی امنیت طرح یا امنیت

سازمانی و طرد  دهد عواملی همچون سرمایه اجتماعی پایین، بی های پژوهش نشان می یافته

های قومیت، ترس از جرم  های شهری، درآمد و ویژگی زنان در برنامه اجتماعی و مشارکت ندادن

و آزار جنسی، سن، رفتارهای نابهنجار مردان، نگرش منفی نسبت به عملکرد و توانایی نیروی 

های مکانی و  نظمی پلیس، جنسیت، محل سکونت و عوامل محیطی فضایی )همچون تلقی از بی

های روزمره، رفتار و  ودن مبلمان شهری(، نوع فعالیتقوارگی فضاهای شهری و نامناسب ب بی

                                                           
1 Estrangement 
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 از دفاع های اجتماعی، نداشتن مهارت و حمایتی قوانین نبود یا پوشش دختران و زنان، ناکارآمدی

 در کودکان و بانوان تاریک، تردد معابر و زیرگذرها نظیر مخفی و خیزجرم های مکان خود، وجود

 قیمتی، اشتغال لوازم داشتن همراه شخصی، به مسافرکش های ماشین با شب، تردد پایانی ساعات

فضا،  بر مردان دیدگی، تسلط بزه پیشین خصوصی، تجربه های بخش در دختران و زنان

 از ترس، اجتماعی شهرها و بازتولید در زنان اجتماعی و فضایی طرد و زنان جنسیتی پذیری جامعه

پرورشی  -آموزشی نهادهای همچنین خانواده، مذکر افراد ویژه به خانواده، القائات و هشدارها طریق

ها از عوامل مهم به خطر افتادن امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر است. بر اساس این  و رسانه

کنند.  توان گفت زنان ناامنی و ترس از جرم را در فضاهای شهری زیاد تجربه می ها می پژوهش

 از ترس بر عموماً مدنی هستند که سوء رفتارهای و ها نابهنجاری و جنسی آنان اغلب نگران آزار

 تهدیدگر شرایط سایر و تاریک های خیابان و اماکن از ترس ها، غریبه از ترس خفه شدن، سرقت،

 و مؤثر مقابله برای را امکان و توانمندی است. زنان همچنین کمترین تأثیرگذار نیز زنان امنیت

؛ جمالی و 1391؛ اکبری و پاک بنیان، 1378دارند )اباذری و دیگران،  خود ناامنی عوامل با فعال

نژاد و دیگران،  ؛ قاضی1388؛ کامران و عبادتی نظرلو، 1384حسینی،  ؛ شاه1390شایگان، 

 (.1390؛ نیازی و دیگران، 1387حسینی،  ؛ میر1384؛ علیخواه و نجیبی ربیعی، 1394

 شناسی پژوهش روش

ای و دلفی است.  بنیادی است. روش پژوهش از نوع مروری یا کتابخانه این پژوهش از نظر هدف،

ها  سازی مؤلفه با استفاده از روش مروری مطالعات این حوزه مرور و مدل ابتدایی به همراه شاخص

های آن در سه شکل در بین متخصصان این  به دست آمد. سپس با روش دلفی مدل و شاخص

منظور سنجش عوامل  سازی آن به ئۀ مدلی عمومی و شاخصحوزه بررسی شد. نتیجۀ نهایی ارا

اثرگذار بر امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه 

هشت نفره نخبگان دانشگاهی )اساتید و پژوهشگران متخصص در حوزه امنیت اجتماعی( و چهار 

های اجتماعی سازمان پلیس و معاونت  ونتنفر متخصص علوم انتظامی و امنیت )مدیران و معا

 اجتماعی دادگستری( است. اعتباریابی مدل و شاخص با کمک این خبرگان تائید شد.

 ها یافته

سازی این مدل  سازی امنیت اجتماعی زنان و سپس شاخص های این مقاله ناظر بر مدل یافته

ی زنان در فضاهای عمومی شهر است. در همین زمینه با استفاده از ادبیات حوزه امنیت اجتماع
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مند از امنیت  منظور ارائه مدلی جامع و نظام سازی شد. به ابتدا مدل این حوزه استخراج و شاخص

سازی اعتباریابی شده، مدل در سه راند میان خبرگان این حوزه به بوته  اجتماعی زنان و شاخص

ن عوامل علی و سازوکارها و بررسی و آزمون گذاشته شد. نتیجۀ نهایی مدل زیر است که در آ

زنند. الزم به ذکر است به  شده است. سازوکارها علل را به نتیجه پیوند می نتایج حاصل از آن دیده

  ریخت، از تصریح اینکه کدام دلیل اینکه شکل مدل با ترسیم خطوط زیاد میان متغیرها به هم می

 شد، اجتناب شده است. می به کنترل اجتماعی منجر  متغیر به حمایت اجتماعی و کدام

توان گفت همۀ متغیرها به کنترل اجتماعی  بر اساس ادبیات نظری و نظرات خبرگان می 

شود. در اینجا معنای عام کنترل اجتماعی مدنظر است که عبارت است از سازوکاری  منجر می

رمایه همچنین بر اساس ادبیات این حوزه س (.Le Blanc, 2006اجتماعی برای تنظیم نظام )

ای منجر به  های جنسیتی و چند عامل زمینه ها و نگرش اجتماعی، نگرش به عملکرد پلیس، ارزش

 .شوند حمایت اجتماعی می

 
. مدل احصا شده از متخصصان حوزه امنیت اجتماعی بر مبنای روش دلفی1شکل شماره   

شود.  های نظری و نظرات اعضای پنل دربارۀ مدل باال پرداخته می مرور بنیان در این بخش به

یکی از عوامل اثرگذار بر احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهر سرمایه اجتماعی 

آنان است. سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف ازجمله در سطح فردی و اجتماع یا محله حضور 

 هنجارها ها، شبکه –سرمایه اجتماعی، مشخصات زندگی اجتماعی است »تنام گفته است دارد. پا
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های مشترک کارآمدتری برای پیگیری  کنندگان در فعالیت د مشارکتنشو می سبب که اعتماد و

شده  سرمایه اجتماعی از دو جزء تشکیل (.Putnam, 1996: 56« )اهداف مشترک خود وارد شوند

دهد چیزی است که با روابط میان افراد ارتباط دارد و  که نشان می« اجتماعی»است. نخست جزء 

ها و جوامع  که نوعی از دارایی مردمی است که آن را در تملک دارند. باید افراد، سازمان« سرمایه»

دارای این توانایی قادر باشند کاری انجام دهند که اگر مقادیر کافی آن را نداشتند، قادر به انجام 

میزان روابط . 1 شود: در سطح کالن نیز سرمایه اجتماعی توسط چند چیز مشخص می. ن نبودندآ

کنند  . میزانی که مردم فکر می2طور میانگین دارا هستند؛  هایی که مردم به اجتماعی و شبکه

(. کلمن سه کارکرد 123-25: 1393توانند به آن روابط اعتماد داشته باشند )روثستاین،  می

های مختلف از هم متمایز  ها با قابلیت ای از شرایط و زمینه اجتماعی را در مجموعهسرمایه 

کند: الف. یک منبع کنترل اجتماعی؛ ب. یکی از منابع حفظ حمایت خانوادگی؛ ج. منبعی  می

 .(1390های خانوادگی )غفاری  برای کسب فواید و مزایایی خارج از شبکه

ای فرد بیشتر باشد و این روابط همراه با اعتماد  طههای راب در سطح فردی، هرچقدر گزینه

تواند از  های شهری مختلف همچون محل کار و فضاهای عمومی بیشتر می باشند، در محیط

سازمان فروپاشی  های بی های محله دیگران طلب حمایت کند. در سطح محله یکی از ویژگی

سطح سرمایه اجتماعی در محله  سازمانی اجتماعی روابط اجتماعی آنان است. طبق نظریه بی

سازمان هستند، سطوح باالیی از تحرک مسکونی،  هایی که بی تواند به جرم پیوند بخورد. محله می

ها به  این عامل. (Shaw & McKay, 1942اختالل در خانواده، ناهمگنی قومی و فقر را دارند )

دهد  سازمان هستند اجازه نمی ینهادهای اجتماعی و افراد در اجتماعاتی که به لحاظ اجتماعی ب

های کنترل اجتماعی کنار  که رفتار افراد را در محله کنترل کنند؛ زیرا ساکنان از نهادها و سازمان

کنند، علیه رفتار مشکوک اقدامی  سازمان زندگی می کشند. ساکنانی که در محالت بی می

رو کمتر امکان دارد زنان در این  های آنان نیست، ازاین ها و دغدغه کنند؛ زیرا جزو نگرانی نمی

شده است، کنترل و حمایت اجتماعی را دریافت کنند.  ها تضعیف ها که سرمایه اجتماعی آن محله

به دلیل سرمایه اجتماعی اندک، محالت قادر نیستند که »دهند  ولد و همکارانش توضیح می

ها اعمال کنند.  و خیابانها  کنترل مؤثر را بر فضاهای عمومی و مناطق مشترک همچنین پارک

هایی  همچنین محله(.Vold, 2002: 130« )این مناطق نسبت به اعمال جنایی رها شده هستند

اند، کمتر احتمال دارد به توافق هنجاری برسند و بعید  داده خود را از دست   که سرمایۀ اجتماعی

دیگران  (.Bursik, 1999رسد که بتوانند کنترل اجتماعی غیررسمی را اعمال کنند ) به نظر می
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سازمان است  های اصلی اجتماعات بی اند که فقدان سرمایه اجتماعی یکی از ویژگی استدالل کرده

ها در مناطق محروم ممکن است سطوح سرمایه اجتماعی و  دوستان و خانواده(. 1389)کلمن، 

لحاظ  نداشته باشند. بهرساندن به دیگران در زمان مناسب  حمایت اجتماعی الزم را برای یاری

های محروم، حمایت مادی اندکی را در مواقع الزم فراهم  ها در محله سرمایه اجتماعی، خانواده

نوعی سرمایۀ اجتماعی پلیس است.  نگرش به عملکرد پلیس به (.Triplett & et al, 2003کنند )

گذاشتن مردم به آنان  تواند در رفتار پلیس نیز مؤثر باشد و سبب احترام سرمایۀ اجتماعی می

های روابط اجتماعی قوی و سطح هنجارهای اجتماعی باال باشد، پلیس و  شود؛ چراکه وقتی شبکه

(. اعتماد افراد جامعه به پلیس 1390کنند )غفاری،  سایر نهادهای حفظ قانون کارآمدتر عمل می

عتماد شهروندان همکاری مردم را جلب خواهد کرد. تالش برای ایجاد امنیت یکی طرق جلب ا

پلیسی است که « پلیس کنترلی»که  است و موجب نزدیکی مردم به پلیس و خواهد شد. درحالی

(. همکاری و تعامل پلیس با شهروندان 1388هستند )رحیمی، خورشید وند،   مردم نگران آن

شود. از این طریق نوعی امنیت و فراغ خاطر در  موجب حضور بیشتر پلیس در بین مردم می

آید. تأثیر مستقیم حضور پلیس در محل زندگی در کاهش درک خطر  روندان به وجود میشه

احتمالی از جرائم و احساس ناامنی مؤثر است و از طریق توانایی جمعی و رضایت خاطر باال از 

های آینده بین ساکنان و  رسد. این امر همکاری محل زندگی به میزان متعادل و متوسطی می

دهد. یکی از تأثیرات مثبت سطوح باالی قابلیت  مبارزه با جرائم را نوید میاجرای قانون در 

جمعی و رضایت خاطر کلی، کاهش نگرانی شهروندان در قبال جرم و جنایت و احتمال قربانی 

 .هاست شدن آن

ها کمک  اگر زنان ادراک مناسبى از پلیس داشته باشند، پلیس را یارى خواهند کرد و از آن 

ت. از سوی دیگر اگر پلیس و سایر نهادهای اجرای قانون، امنیت شهروندان را تأمین خواهند گرف

کند که قانون  ای اشاره می گیری فرهنگی نکنند، به او بدبین خواهند شد. بدبینی قانونی به جهت

شوند که برای حفظ امنیت  ای دیده می گونه ها به و نمایندگان اجرای آن، مانند پلیس و دادگاه

بدبینی به قانون ناشی از رفتار پلیس، یکی از منابع شوند.  عی مؤثر و مهم در نظر گرفته نمیاجتما

اثر است. بدبینی از طریق تعامل اجتماعی  ویژه رفتار آزاردهنده و کنترل جرم ناکافی و بی به

شود؛ یعنی ادراک افراد مبتنی بر تجربه از طریق فرایندی جمعی تحکیم  تبدیل به فرهنگ می

موجب آن شهروندان معانی مشترکی را از رفتار و کارایی قانون برای تضمین  شود که به می

صورت بدبینی موجب  کنند. نتیجۀ بدبینی قانونی محدودیت است؛ به این امنیتشان دریافت می
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ها و محافظت از خود محدود شود که خشونت و  شهروندان برای حل شکایت  شود انتخاب می

 (.15و  14: 1398نقل از اجتهادی و دیگران، ر پی خواهد داشت )ناامنی بیشتر را د

های روزمرۀ زنان در فضاهای عمومی شهر نیز تأثیر بسزایی بر احساس امنیت  فعالیت

های روزمره احتمال اینکه جرم اتفاق بیفتد به وجود  بر اساس رویکرد فعالیتاجتماعی آنان دارد. 

2«پذیر قربانی آسیب»، 1«مجرم برانگیخته»یک 
 & Cohen) وابسته است 3«فقدان محافظ توانا»و  

Felson, 1979.) دهد. از نظر او نوع  های روزمره را بسط می ویکستروم بیشتر رویکرد فعالیت

شوند و ترکیب اجتماعی افراد در مکان و زمان با هرکدام از  هایی که در شهر دنبال می فعالیت

 موارد زیر رابطه دارد:

بودن اهداف جنایی مناسب، حضور مجرمان برانگیخته و حضور کنترل اجتماعی  الف. در دسترس

 مستقیم )محافظان توانا(؛

شود  در نظم محلی و عمومی می 4«اصطکاک»های جدلی که باعث تحریک  ب. وقوع مواجه 

(Wikström, 1990.) پردازد که چگونه مجرمان با  به این می 5«نظریه الگوی جرم» در همین

 & Brantinghamشوند ) های روزمره مواجه می عنوان بخشی از فعالیت جرم به های فرصت

Brantingham, 2008شود و  گفته می 6«ها گره»های کلیدی  (. در نظریه الگوی جرم به محل

شود. نظریه  گفته می 7«مسیرها»کند  ها را به هم وصل می های منظمی که این گره به راه

ها و مسیرها  برای اشاره به مناطق اطراف گره 8«آگاهی فضاهای»از اصطالح  الگوی جرم

شوند. چهار نوع محل  ها آشنا می های روزمره با آن کند که افراد درنتیجه فعالیت استفاده می

 محل تولیدکنندۀ»ها بیشتر است: محل نخست  وجود دارد که احتمال وقوع جرم در آن

زیادی از مردم را برای اهداف مشروع کند که تعداد  ی اشاره مییها است؛ به محل 9«جرم

ها تعداد زیادی از قربانیان بالقوه برای مجرمان و همچنین زمینه  کنند. در این محل جذب می

است؛ محلی است که مجرمان  10«کننده جرم محل جذب»شود. محل دوم  تنش فراهم می

                                                           
1 Motivated offender 

2 A vulnerable victim 

3 Capable guardian 

4 friction 

5 Crime pattern theory 
6 nodes 
7 paths 
8 awareness spaces 
9 crime generator 
10 crime attractor 
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است؛  1«جرممحل توانگر »کند. سوم،  طرف خود جذب می بالقوه را برای ارتکاب جرم به

شناخته  2«لبه»مثابه  محلی است که تنظیم اندکی برای رفتار وجود دارد. محل آخر به

ها یا مسیرها  های جانبی، گره ها و نواحی است که افراد با مکان شود. لبه مرزی بین محله می

توانند منجر به تضادهای سرزمینی بین  که می های هستند ها محل شوند. لبه مواجه می

 (.Sidebottom & et al, 2016)ی شوند که در دو طرف لبه هستند افراد

های  های روزمرۀ زنان تابعی از ویژگی توان استدالل کرد بخشی از فعالیت همچنین می

تر و  های زنان جوان ای آنان ازجمله سن و پایگاه اقتصادی و اجتماعی آنان است. فعالیت زمینه

تر  دهد؛ برای مثال زنان جوان را در معرض ناامنی قرار میتر به نحوی است که اکثر آنان  محروم

بیشتر تمایل دارند در فضاهای عمومی شهر حضور یابند و احتمال زیادتری وجود دارد زنان 

تر به محل کار و استفاده از  وآمدهای طوالنی تر به دلیل حضور در برخی از مشاغل، رفت محروم

 شدن قرار بگیرند. ونقل عمومی در معرض قربانی وسایل حمل

های  توانند موجب به خطر افتادن امنیت اجتماعی زنان شوند. نظریه فضاهای شهری نیز می 

اند. در  های محیطی بر جرم و ناامنی اجتماعی پرداخته مختلفی وجود دارند که به بررسی ویژگی

خورند  مشکل برمی نظر او فضاهایی به بر فضاهای قابل دفاع تأکید دارد. از« نیومان»این زمینه 

کنند. چنین فضاهای  هیچ حسی ناشی از داشتن هویت مشخص را به انسان القا نمی»که 

ونشانی حتی سازگاری و هماهنگی ساکنان محله را نیز در تعریف محدودۀ رفتار مناسب و  نام بی

ین گونه فضاها، احساس مالکیت یا اعمال آن و همچن سازد. در این شده غیرممکن می پذیرفته

از نظر او (. Newman, 1996: 11-12)« تشخیص ساکنان از افراد مزاحم امری غیرممکن است

 نظارت وجود امکان فضا، به خاطر تعلق و مالکیت احساس مناسب، فضایی عواملی همچون قلمرو

 به مسکونی مناطق کالبدی و فیزیکی شرایط بهبود و بیرونی فضای به ساختمان داخل از طبیعی

به همین ترتیب نظریه  (.Newman, 1972است ) امنیت اثرگذار احساس ایجاد در مثبت نحو

شهری در به خطر افتادن امنیت و ترس از جرم تأکید  3«های نظمی بی»های شکسته براثر  پنجره

تواند منجر به ترس از  کس مراقب محله نیست و می ای است از اینکه هیچ نظمی نشانه کند. بی می

تر  های اجتماعی و جرائم جدی شکسته شدن کنترل ز فضاهای عمومی، درهمنشینی ا جرم، عقب

تواند منجر به ترس از جرم شود. افزایش ترس باعث  نظمی رسیدگی نشود می شود. اگر به بی

                                                           
1 crime enabler 
2 edge 
3 disorder 
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شود شهروندان از فضاهای عمومی استفاده نکنند و از اتخاذ اقدامات محافظتی مختلف  می

یابد که ساکنان اجتماع، صاحبان  ماعی غیررسمی کاهش مینظر کنند؛ بنابراین کنترل اجت صرف

های اجتماعی در ترکیب با  کنند. فروپاشی کنترل وکار و سایر محافظان محله اعمال می کسب

 ,Wilson & Kellingآورد ) نوبه خود زمینه مناسبی را برای جرائم جدی فراهم می نظمی به بی

طور غیرمستقیم از طریق تضعیف  ظمی بهن کند بی های شکسته فرض می پنجره» (.1982

نقل از اجتهادی و  ؛ 2006)سوزا و کلینگ، « شود های اجتماع و محله منجر به جرم می کنترل

 (.19: 1398دیگران، 

ها نشان  تواند در امنیت آنان نیز اثرگذار باشد. بسیاری از پژوهش نوع سبک زندگی زنان می

تر است، رفتارهای پرخطر کمتری دارند. سبک  سالمشان  است کسانی که سبک زندگی  داده

های  ها و فعالیت ها، انتخاب ها، سلیقه ها، رفتارها، بینش ای از عملکردها، نگرش زندگی مجموعه

سبک زندگی الگوهای جمعی از رفتارهای سالم مبتنی »گیرد. ازنظر کاکرهام  یک فرد را دربر می

توانند  های پرخطر یا سالم می فعالیت«. هاست زندگی آنهای مردم و مطابق با موقعیت  بر انتخاب

باید در نظر داشت  (.Cockerham, 1997: 330موقعیت زندگی افراد را تضعیف یا تقویت کنند )

های عینی رفتار مثل الگوی مصرف و شـیوه گذران اوقات فراغت  که سبک زندگی تنها جلوه

گیرد  و نوع نگـاه افـراد بـه هسـتی را در برمی بینی ها، جهان زندگی نیست؛ بلکه باورها، نگرش

توان سبک زندگی را شامل دو بعد سبک  (. به عقیده اعضای پنل می53: 1391)فاضل قانع، 

تواند سبک زندگی زنان را  زندگی سالم و سبک زندگی پرخطر در نظر گرفت. آن چیزی که می

ر است. تمایل به حضور در های زندگی پرخط های شهری به خطر بیندازد، سبک در محیط

های شهری پرخطر و شلوغ، پوشیدن لباس خارج از عرف جامعه و عرف نسلی، تمایل به  مکان

رفتارهای هیجانی و پرخطر همچون مصرف مشروبات و سیگار، رانندگی پرخطر، گذراندن بخش 

مقابل داشتن های این سبک هستند. در  ها از مؤلفه زیادی از زندگی خارج از منزل و مانند این

ونقل امن، حضور  سبک زندگی سالم همچون نداشتن رفتارهای پرخطر، استفاده از وسایل حمل

تواند منجر به تقویت احساس امنیت اجتماعی شود.  هایی که احتمال آزار کمتر است، می در مکان

هستند  پردازان سبک زندگی همچون کاکرهام برای سبک زندگی ابعاد و ساختار قائل البته نظریه

دانند  های اجتماعی می کننده و آن را وابسته به طبقه اجتماعی، جنسیت و سایر تعیین

(Cockerham, 1997.) 
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تواند  های جنسیتی در سطح خانواده و نیز جامعه می ها و نگرش به عقیده اعضای پنل ارزش

رو  شد. ازاینای در احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی داشته با کننده سهم تعیین

های محیط شهری نیست؛ بلکه متأثر از سایر عوامل هم  احساس امنیت زنان تنها متأثر از ویژگی

آمیز ازجمله محدود کردن  های تبعیض یابد. نگرش هست که در فضاهای شهری تجلی عینی می

ری دا داری، همسر داری و بچه هایی همچون خانه زنان به حوزه خصوصی و اینکه زنان به نقش

تواند امنیت زنان را فضاهای شهری به خطر بیندازد. این  هایی هستند که می محدود شوند، از نگرش

گونه که گفته شد در برخی از  ها نوعی از خشونت فرهنگی علیه آنان هستند. همان نگرش

 Viswanath) شهرها همچون دهلی بسیاری از فضاهای عمومی شهر در تسخیر مردان هستند کالن

& Mehrotra, 2007.) ها همچنین با فضا و زمان رابطه دارند. به این معنی که زنان حق  این نگرش

ها یا بعضی از فضاهای شهری حضور یابند؛ برای مثال در شب یا در  ندارد در برخی از زمان

فرما باشند، زمانی که زنان در فضاهای  ها در فضای جامعه حکم ها. اگر این نوع نگرش ورزشگاه

کنند؛  یابند، هم به لحاظ واقعی و هم ادراکی بیشتر احساس ناامنی اجتماعی می حضور می عمومی

کنند. پلیس نیز ممکن است آنان را برای  چراکه حمایت و کنترل اجتماعی کمتری را دریافت می

 حضور در این فضاها سرزنش و مجازات کند و شهروندان آنان را حمایت نکنند.

ظری و بررسی آرای اعضای کارگروه چهار بعد برای امنیت اجتماعی های ن با توجه به پژوهش

شده است. بعد اول امنیت جانی است. مطالعات نشان داده  زنان در فضاهای شهری در نظر گرفته

کنند. بسیاری  ها از تهدید، تعرض و تجاوز تا قتل را تجربه می است زنان طیف مختلفی از خشونت

 صبغۀ جنسیتی دارد.ها  از اشکال خاص این خشونت

شود جرائم مالی مبتنی بر کسب سود یا ضرر به  می  بعد دوم امنیت، امنیت مالی است. گفته 

تعدادی از جرائم این حوزه که امنیت زنان را  (.Siegel, 2015)زور است  مال غیر بدون توسل به

امنیت روانی اندازد، ماهیت جنسیتی دارد؛ همچون سرقت طال و جواهرات آنان.  به خطر می

های  عنوان یک زن تا چه میزان در محیط بیشتر ناظر به ادراک از امنیت است؛ اینکه من به

زنان قادر به رانندگی »های جنسیتی همچون  کنم. کلیشه شهری احساس آرامش و امنیت می

 اندازد. هایی است که امنیت روانی آنان را در فضاهای عمومی به خطر می ، از نمونه«نیستند

بعد آخر امنیت زنان در فضاهای عمومی ناظر بر امنیت شغلی است. بسیاری از زنان همانند 

اند؛ اما پرسشی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا آنان به یک  مردان وارد بازار کار شده

های شهری است، احساس امنیت  توجهی از آن در محیط اندازه در محل کار که بخش درخور 
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کند. تحقیقات در این  اندازۀ یک مرد احساس امنیت می آیا یک راننده یا فروشنده زن به کنند. می

کنند. به آنان انواع  های شغلی کمتر احساس امنیت می زمینه نیز نشان داده است زنان در محیط

های زشت و  گیرند و حرف شود. گاهی مورد تعرض قرار می پیشنهادهای غیرمعقول داده می

شنوند. در برخی از مواقع در محیط کار از سوی کارفرما به آنان پیشنهادهای  یآزاردهنده م

گیرند و اگر تن ندهند،  که به رابطه تن در دهند، ارتقا می شود؛ درصورتی غیرمتعارف داده می

 (.Brown & Walklate, 2011) شوند اخراج یا تهدید به آن می

 سازی امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر شاخص

های این حوزه همچنین  های حوزۀ امنیت اجتماعی زنان و برشمردن معرف از مرور پژوهش

شده است.  منظور عملیاتی کردن مدل استفاده معرف به 133بررسی نظرات اعضای پنل از 

شده دارای اعتبار و روایی است. به این معنی که پس از سه راند بررسی مدل و  های ارائه معرف

( 4.36ها را با نمره باالیی ) شده برای شاخص های تهیه ی پانل مدل و معرفهای آن اعضا شاخص

منظور پایایی شاخص سازی ضریب آلفای کرونباخ آن محاسبه شد.  تائید کردند. همچنین به

، نگرش 0.93سرمایه اجتماعی ها به ترتیب برابر است با  میزان این ضریب برای هر یک از شاخص

، سبک زندگی 0.87های شهری  نظمی ، بی0.73های روزمره  عالیت، ف0.75به عملکرد پلیس، 

و  0.86، کنترل اجتماعی 0.93، حمایت اجتماعی 0.75های جنسیتی  ها و نگرش ، ارزش0.69

سازی به محققان کمک  رو  این شاخص ازاین صدم درصد. 084شاخص احساس امنیت اجتماعی 

امعۀ موردمطالعه اجرا کنند و به بررسی آن کند تا هر زمان که خواستند این مدل را در ج می

 ها آمده است. های هرکدام از شاخص بپردازند. در جدول زیر معرف

 سازی مدل امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهر . شاخص1جدول شماره 

 ها معرف ابعاد عامل ردیف ها معرف ابعاد عامل ردیف
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یت

نس
 ج

ی
ها

 

ده
نوا

خا
 

در خانوادۀ ما بین دختر و پسر 

 شوند. فرق قائل می

 2 روابط با دوستان 2
ارزش پسر در خانوادۀ ما بیش 

 از دختران است.

 3 روابط با آشنایان 3

در خانوادۀ ما به تحصیل 

دختران بیش از پسران 

 دهند. اهمیت می



 

 
 

فصلنامه انجمن ایرانی 
 مطالعات فرهنگی و ارتباطات

284 
 1، شماره 18سال 

 1401بهار 
 66پیاپی 
 

 ها معرف ابعاد عامل ردیف ها معرف ابعاد عامل ردیف

 4 ها ای محله همروابط با  4

در خانوادۀ ما همیشه 

های مشخص و معین  چارچوب

برای پوشش دختران وجود 

دارد و ما مجبور به رعایت آن 

 هستیم.

 5 همکارانروابط با  5

در خانوادۀ ما اگر دختران و 

تنهایی بیرون  زنان بخواهند به

بروند، با محدودیت مواجه 

 هستند.

6 

ی
ماع

جت
ت ا

رک
شا

م
 

های  در سازمانحضور 

1نهاد و انجمنی مردم
 

6 

ها تا پاسی از  توانم شب می

شب بدون محدودیت و 

سرزنش از سوی خانواده 

 بیرون باشم.

7 

وطنان به  کمک به هم

هنگام رویدادهای تلخ 

 همچون سیل و زلزله

7 

ام بیشتر بر این باور  خانواده

هستند که زنان باید به 

 بپردازند.کارهای داخل خانه 

8 

کمک به نهادهای 

حمایتی همچون 

کمیته امداد و 

 بهزیستی

8 

عه
جام

 

زنم،  زمانی که در شهر قدم می

کنم برخی از مردم با  فکر می

کنند که چرا  خوشان فکر می

 من تنها هستم.

9 
مشارکت در 

 های مذهبی فعالیت
9 

توانم بدون اینکه نگران  می

قضاوت جامعه باشم، بیرون 

 بروم و قدم بزنم

10 

ی
ماع

جت
د ا

ما
عت

ا
 

اعتماد به اعضای 

 خانواده
10 

توانم بدون اینکه نگران  می

رفتار نامناسب مردم باشم، 

 بیرون بروم و قدم بزنم.

 11 اعتماد به دوستان 11

طور که در  جامعۀ ما همان

فضاهای عمومی برای مردان 

امکانات و تسهیالت فراهم 

زنان نیز کرده است، برای 

 فراهم کرده است.

                                                           
های  ای، انجمن های خیریه های ادبی، سازمان انجمن اسالمی، انجمنهای همچون  نهاد و انجمن های مردم . سازمان1

 های سیاسی. تشکل و حزبهای مذهبی و  ورزشی و تفریحی، هیئت
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 ها معرف ابعاد عامل ردیف ها معرف ابعاد عامل ردیف

 12 ها ای محله اعتماد به هم 12

بدون اینکه نگران قضاوت 

توانم از  مردم باشم، می

ها  امکانات ورزشی داخل پارک

 استفاده کنم.

 13 اعتماد به ساکنان شهر 13

جامعۀ ما بر این باور است که 

های  زنان نباید زیاد در محیط

 شهری حضور داشته باشند.

 14 اعتماد به همکاران 14

اگر روزی خواستم بیرون کار 

کنم، بدون اینکه نگران 

دنبال  قضاوت جامعه باشم، به

 روم. آن می

15 
اعتماد به نیروی 

 انتظامی و پلیس
1 

ی
ماع

جت
ل ا

تر
کن

 

ی
سم

ر
 

حضور گشت پلیس باعث 

تقویت امنیت در فضاهای 

 شود. عمومی می

 2 اعتماد به دولت 16

نظارت پلیس بر فضاهای 

عمومی در تقویت امنیت مؤثر 

 است.

 3 اعتماد به شهرداری 17

به  10های پلیس+  آموزش

شهروندان نقش مهمی در 

 امنیت فضاهای عمومی دارد.

18 
اعتماد به قوه قضائیه و 

 های آن رویه
4 

حضور نیروهای بسیج در 

سطح شهر باعث نظارت بر 

 شود. فضاهای عمومی می

 5 اعتماد به حاکمیت 19

ای که  های مداربسته دوربین

در برخی از نقاط شهر وجود 

دارد، باعث بهبود امنیت 

 شود. می

1 

ی
ب

 
ی

ظم
ن

 

ی
یک

یز
ف

 

های  هایی که زباله مکان

زیادی ریخته شده یا 

 است.  شده انباشته 

6 

ها در  افزایش تعداد پاسگاه

تواند منجر به  سطح شهر می

 شود.امنیت بیشتر 

2 

فضاهایی که در آن 

ها فرسوده و  ساختمان

 قدیمی است.

7 

حضور کارمندان نیروی 

انتظامی در مواقع تعطیلی 

مدارس باعث امنیت بیشتر 

 شود. می
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3 

فضاهایی که 

ها  دیوارنوشته

ها( وجود  )گرافیتی

 دارد.

8 

با دیدن پلیس در سطح شهر 

احساس آرامش بیشتری 

 کنم. می

4 
های  ها و محل مکان

 نور کم
9 

ای فروشنده یا  اگر در مغازه

نوعی به من  هرکس دیگری به

توانم به پلیس  تعرض کرد، می

مراجعه کنم و از او کمک 

 بگیرم.

5 
های عابرپیاده بدون  پل

 نظارت
10 

ی
سم

رر
غی

 

اگر در سطح شهر فرد یا 

افرادی دختران و زنان را اذیت 

آنان کنند، بقیۀ مردم علیه 

 کنند. اعتراض می

6 

هایی که در آن  مکان

های رهاشده  ساختمان

 وجود دارد.

11 

اگر در سطح شهر فرد یا 

افرادی به دختران و زنان 

های نامناسب بزنند، بقیه  حرف

نوعی علیه آنان  مردم به

 کنند. اعتراض می

7 
های  جاهایی که سرنگ

 شدۀ معتادان است. پرت
12 

بیرون از  که در شب وقتی

روم، بیشتر احساس  منزل می

 کنم. ناامنی می

8 

ها  هایی که در آن محله

های  ها و خیابان کوچه

تنگ و باریک وجود 

 دارد.

13 

حضور مردم در فضاهای 

عمومی باعث تقویت نظارت 

 شود. بر این فضاها می

9 
های خلوت و کم  مکان

 تردد
14 

ها،  اگر جوانان در سر کوچه

ها تجمع  روها یا چهارراه پیاده

و سروصدا کنند، مردم آنان را 

 کنند. متفرق می

10 
های تنگ و  کوچه

 باریک
15 

ها و  در شهر ما کمتر خیابان

 های خلوت وجود دارد. کوچه

11 
های سرپوشیده و  مکان

 قدیمی
16 

ای فروشنده یا  اگر در مغازه

نوعی به من  هرکس دیگری به

توانم از سایر  تعرض کرد، می
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 ها معرف ابعاد عامل ردیف ها معرف ابعاد عامل ردیف

 مردم علیه او کمک بگیرم.

12 

جاهایی که در آن 

روها  روها از سواره پیاده

 است.  تفکیک نشده

17 

اگر نوجوانان در فضاهای 

احترامی  عمومی به بقیه بی

کنند، مردم به آنان تذکر  

 دهند. می

13 

ی
ماع

جت
ا

 

هایی که در آن  محل

افراد ولگرد پرسه 

 زنند. می

18 

اگر در محلۀ ما کسی دختران 

و زنان را آزار و اذیت کند، 

نوعی علیه او اقدام  دیگران به

 کنند. می

14 

ها  هایی که در آن محل

ها حضور  خواب کارتن

 دارند.

1 

ی
دگ

 زن
ک

سب
 

_
_

 

بیشتر اوقات بیرون از خانه یا 

های عمومی شهر  مکاندر 

 هستم.

15 

جاهایی که در آن 

ساالن با صدای  بزرگ

 کنند. بلند جروبحث می

2 

ام را با  بخشی از اوقات روزانه

دوستانم در فضاهای عمومی 

 کنم. شهر سپری می

16 
ها  هایی که در آن مکان

 کنند. جوانان تجمع می
3 

اگر در محیط خلوتی قرار 

پوشیدنم بگیرم، نوع لباس 

شود که دیگران طمع  باعث می

کنند یا بخواهند مزاحمت 

 ایجاد کنند.

1 

ی
اع

تم
اج

ت 
مای

ح
 

ی
طف

عا
 

در زندگی کسی یا 

کسانی را دارم که 

 همدم من باشند.

4 
قیمت را با خود  اشیای گران

 کنم. حمل نمی

2 

به هنگام بیماری کسی 

را دارم که از من 

 حمایت کند.

5 

مانند تلفن قیمت  اشیای گران

همراه یا طال و جواهرات را در 

فضاهای عمومی به نمایش 

 گذارم. نمی

3 

در زندگی کسانی را 

دارم که به من توجه 

 کنند.

6 
شیوۀ لباس پوشیدنم همانند 

 ساالنم نیست. عرف هم

4 

در زندگی کسانی را 

دارم که به من محبت 

 کنند.

7 

به پاساژها و سایر مراکز خرید 

دارم و گاهی اوقات  عالقه

بخشی از زمانم را در این 

 کنم. مراکز سپری می
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5 

ی
عات

طال
ا

 

کس یا کسانی را دارم 

که در هنگام مشکالت 

 ها راهنمای بگیرم. از آن

8 
از کارهای هیجانی و خطرپذیر 

 برم. لذت می

6 

در شهر گاهی اوقات از 

اعتماد  افراد قابل

 گیرم. راهنمایی می

9 

 یا و پارتی به دوستانم با

دوستانه )غیر  های مهمانی

 روم. خانوادگی( می

7 

اگر در شهر برایم 

مشکلی پیش بیاید، 

توانم از همشهریانم  می

 راهنمایی بگیرم.

 

10 

در کل به نظر اطرافیانم دربارۀ 

ها و رفتارهایم توجه  خواسته

 کنم. چندانی نمی

8 

ی
زار

اب
 

اگر به لحاظ مالی به 

بربخورم، کسانی مشکل 

را دارم که از آنان 

 کمک بگیرم.

9 

اگر در شهر برایم 

مشکلی پیش بیاید، 

توانم از همشهریانم  می

 کمک بگیرم.

10 

اگر در شهر برایم 

مشکلی پیش بیاید، 

توانم از پلیس کمک  می

 بگیرم.

 

 ها معرف ابعاد نتیجه ردیف ها معرف عامل ردیف

1 

ه 
ش ب

گر
ن

س
پلی

 

پلیس در شهر ما قادر به 

پیشگیری از جرم و جنایت 

 است.

1 

ی
ماع

جت
ت ا

نی
ام

 

ی
جان

ت 
نی

ام
 

توانم در کوچه یا  در شب می

خیابان بدون نگرانی بیرون 

 روی کنم. بروم و پیاده

2 

پلیس در شهر ما قادر به 

پاسخگویی به مسائل شهری 

در حوزۀ امنیت اجتماعی 

 است.

2 

فرزندانمان را اگر فرزند یا 

تنها به مدرسه بفرستیم، 

 آید. مشکلی پیش نمی

3 
پلیسِ شهر ما قادر است 

مشکالتی که مردم را نگران 
3 

روی در کوچه و  هنگام پیاده

خیابان یا فضاهای عمومی 
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 نگران تعرض دیگران نیستم. کرده است، حل کند.

4 

پلیس در شهر ما قادر به 

حفظ نظم و امنیت در 

 روهاست. ها و پیاده خیابان

4 

بدون ترس از آزار و اذیت 

توانم در فضاهای عمومی  می

 حضور داشته باشم.

5 

پلیس در شهر ما قادر به 

حفظ نظم و امنیت در 

 روهاست. ها و پیاده خیابان

5 

گاهی اوقات در فضاهای 

عمومی شهر نگرانم که 

 توسط مردان تعقیب شوم.

6 

پلیس در شهر ما قادر به 

پاسخگویی به مردم است؛ 

بعدازاینکه قربانی جرم 

 شوند. می

6 

ها  هنگام حضور در خیابان

نگران نگاه خیرۀ مردان 

 نیستم.

7 
با مردم پلیس در شهر ما 

 کند. آمیز رفتار می احترام
7 

هنگام حضور در فضاهای 

عمومی شهر همچون کوچه 

گفتن و خیابان، نگران متلک 

و تیکه انداختن مردان 

 نیستم.

8 

اگر مشکلی همچون مزاحمت 

و سرقت پیدا کنم در وهلۀ 

 کنم. اول به پلیس مراجعه می

8 

هنگام حضور در فضاهای 

روها و  شهر همچون پیاده

های  ها نگران تماس فروشگاه

فیزیکی از سوی مردان 

 هستم.

9 

پلیس در شهر ما میان مسائل 

امنیت اجتماعی زنان و مردان 

تأمین امنیت و همچون 

تبعیض رسیدگی به شکایات 

 شود. قائل نمی

9 

هنگام حضور در فضاهای 

ها نگران  شهر همچون خیابان

بوق زدن از سوی مردان 

 نیستم.

10 

پلیس در شهر ما قادر به 

پیشگیری از جرم و جنایت 

 است.

10 

ها  مواقع، همچون شببرخی 

های خلوت نگران  یا در مکان

این نیستم که به من تجاوز 

 شود.

1 

ت
الی

فع
 

ره
زم

رو
ی 

ها
 

هرازگاهی بخشی از وقتم را 

صورت فردی در  شبانه به

های خلوت مانند  مکان

 کنم. ها سپری می بوستان

11 

هنگام حضور در وسایل 

ونقل عمومی همچون  حمل

تاکسی و اتوبوس نگران اذیت 

و آزار از سوی مردان هستم؛ 
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 مالی. مثل تنه زدن یا دست

2 

های  بخشی از وقتم را در مکان

ها  شلوغ شهر همچون چهارراه

 کنم. یا بازار سپری می

12 

که در شهر هستم،  هنگامی

نگران پاییده شدن از سوی 

 نیستم.مردان 

3 

کند که سوار  برایم فرقی نمی

تاکسی یا خودروهای شخصی 

 شوم.

13 

نگرانم که هنگام حضور در 

فضاهای عمومی شهر، 

درگیری رخ دهد و من 

 صدمه ببینم.

4 
های  گاهی اوقات در مکان

 یابم. پرخطر و ناامن حضور می
14 

ی
مال

ت 
نی

ام
 

بدون اینکه نگران خفت 

بخواهم شدن باشم، هر وقت 

 توانم از خانه بیرون بروم. می

5 

دلیل کارم مجبورم صبح  به

ها  زود از منزل بروم یا شب

 دیروقت به خانه برگردم.

15 

نگران قاپیدن وسایلم مانند 

کیف و موبایل در فضاهای 

 شهری نیستم.

6 

کنم در  بیشتر سعی می

هایی حاضر شوم که  مکان

توجه پسرها یا مردان را جلب 

 کنم.

16 

بدون اینکه نگران به سرقت 

رفتن اشیای ارزشمند فرزند 

یا فرزندانم باشم، آنان را 

 فرستم. بیرون می

7 

ها یا  گاهی اوقات در مکان

فضاهای شلوغ حضور پیدا 

 کنم. می

17 

ی
شغل

ت 
نی

 ام
 

از کار کردن در شهر یا در 

 ترسم. فضاهای تجاری نمی

 

 

 

 

 

8 

 گاهی بخشی از وقتم را شبانه

های  صورت فردی در مکان به

ها،  خلوت، مانند بوستان

 کنم. سپری می

18 

وآمد به محل کارم  برای رفت

بدون ترس و نگرانی از 

ونقل عمومی  وسایل حمل

 کنم. استفاده می

19 

کنم که در محل کار  فکر نمی

امنیت من توسط همکاران 

 یا شهروندان به خطر بیفتد.

20 

نگرانم که گاهی اوقات  

دلیل آزار در محل کارم  به

مجبور شوم شغلم را رها 

 کنم.

21 
گاهی اوقات نگرانم که مدیر 

یا کارفرمایم به هر دلیلی 
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 ها معرف ابعاد نتیجه ردیف ها معرف عامل ردیف

های غیرمعقول از من  خواسته

 داشته باشد.

22 

های من در  یکی از نگرانی

محیط کار، رفتارهای 

 آمیز است. تبعیض

23 

خلوت زمانی که محل کار 

شود، ترس و نگرانی  می

 خاصی ندارم.

24 

ی
وان

ت ر
نی

ام
 

های  از اینکه وارد محیط

 ترسم. شلوغ شهر شوم، می

25 

کنم برخی از مردها  فکر می

ها و فضاهای  در خیابان

عمومی شهر همیشه در 

کمین هستند تا به زنان و 

 دختران آسیب بزنند.

26 

که در مناطق خلوت  هنگامی

شهر هستم، احساس ترس و 

 کنم. نگرانی نمی

27 

کنم برخی از  فکر می

خودروهای شخصی که به 

پردازند،  جایی مسافر می جابه

برای زنان و دختران دام پهن 

 اند. کرده

28 

بدون اینکه نگران طرز 

پوشش و آرایشم باشم، در 

فضاهای عمومی شهر حضور 

 کنم. پیدا می

 گیری نتیجه

های نظری در  ها در پژوهش سازی معتبر از این مدل های عمومی و شاخص امروزه استفاده از مدل

گذاران  های اداره حوزه عمومی اهمیت دارد؛ چراکه بسیاری از سیاست نهادهای آموزشی و سازمان

ن خود را ارزیابی کنند. در ای  های تحت مطالعه خواهند بدون اتالف وقت پدیده و دانشمندان می

مقاله نیز برای دستیابی به مدلی جامع دربارۀ امنیت اجتماعی زنان در فضاهای شهری و 
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سازی آن با مرور تحقیقات و نظریات حوزه امنیت و امنیت زنان در فضاهای شهری و  شاخص

 بررسی دیدگاه کارشناسان این حوزه به دست تالش شد.

ه شود؛ چراکه برای بررسی پدیده دست الزم است بین سه سطح پل زد های ازاین در پژوهش

های نظری است که به  توجه کنیم. سطح اول دیدگاه  های عام باید به متن جامعه در کنار نظریه

های این حوزه مرور شد و مدل  پردازند. در این پژوهش ابتدا همۀ نظریه بررسی نظری پدیده می

های  ده شد. سطح دوم دیدگاهمنظور داوری در اختیار اعضای پنل قرار دا نسبتاً جامعی به

کارشناسان این حوزه است. آنان دانش نظری و تجربی درخور توجهی دربارۀ موضوع تحقیق 

ای غنی از اطالعات را در اختیار محقق بگذارند. در همین راستا  توانند مجموعه رو می دارند؛ ازاین

د. سطح سوم گذار از سطح آوری ش های آنان در سه راند جمع با استفاده از روش دلفی دیدگاه

سازی است. به همین  نظری به سطح انضمامی برای مطالعۀ موضوع است. این امر مستلزم شاخص

های معتبر برای موضوع  منظور با استفاده از ادبیات این حوزه و تحلیل نظرات اعضای پنل شاخص

 موردمطالعه تدارک دیده شد.

ها را برطرف کنیم،  این مقاله سعی کردیم آنهای این حوزه که در  نقدهای وارد به پژوهش

مند به چارچوب نظری این حوزه رجوع نشده است.  طور کامل و نظام . به1است از:   عبارت

ای که محقق خوانده است، به یکی از ابعاد فضایی یا اجتماعی  ها بسته به رشته بسیاری از پژوهش

ان متأثر از همۀ عوامل است. به همین منظور که امنیت اجتماعی زن پدیده پرداخته بودند. درحالی

 در این پژوهش همۀ ابعاد اجتماعی، محیطی، فرهنگی و اقتصادی موضوع مدنظر قرار گرفت.

سازی امنیت اجتماعی زنان در فضاهای شهری در برخی از  . فرایند ساخت شاخص2

شده  های ساخته صها راجع به فرایند شاخ ها تصریح نشده بود. محققان در این پژوهش پژوهش

توضیح کافی ارائه نداده بودند و همچنین کفایت ابعاد موضوع بررسی نشده بود. در این پژوهش با 

های موجود و بررسی دیدگاه کارشناسان و درنهایت ترکیب  مرور جامع ادبیات نظری، شاخص

 های جامع و معتبر تهیه شد. ها شاخص آن

ی این حوزه بسیار انتزاعی بودند و بعضی دیگر قادر ها های ناظر بر پژوهش . برخی از معرف3

 به سنجش آن مؤلفه با متغیر نبودند.

رو در این پژوهش با بررسی جمع ادبیات این حوزه و دیدگاه کارشناسان با استفاده از  ازاین

سازی چندبعدی دربارۀ امنیت اجتماعی زنان در فضاهای شهری  روش مناسب مدل و شاخص

سازی و  توجهی صرف مدل راستا پس از مرور و نقد ادبیات این حوزه زمان قابلبرآمد. در همین 
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سازی شد. این امر کمک کرد که تمام ابعاد پدیده موردمطالعه دیده شود و همچنین با  شاخص

شده ارزیابی شوند و درنهایت مدل جامع به  دیده های تدارک استفاده از روش دلفی مدل و شاخص

ها تهیه شود. دیدگاه متخصصان این حوزه در راند اول بیشتر  ر برای آنهای معتب همراه شاخص

های جدید و  ها، پیشنهاد معرف های جدید، ترکیب برخی از مؤلفه ناظر بر معرفی ابعاد و مؤلفه

ها بیشتر ناظر به دقیق کردن مدل به  ها بود. در راند دوم نیز دیدگاه درنهایت امتیاز دادن به معرف

ها بود.  ها و سازوکارهای علی و ارزیابی دقیق از سنجه وامل، تعیین دقیق عامللحاظ ترکیب ع

های آن اعتباریابی شد. در راند سوم میانگین رضایت از  درنهایت در راند سوم مدل و شاخص

( بود که 4.36شده بود ) ها تدارک دیده هایی که برای هر یک از شاخص سازی یعنی معرف شاخص

نگرش عامل علی )سرمایه اجتماعی،  9تر از زیاد بود. درنهایت مدل شامل معنای رضایت بیش به

ها و  ارزشسبک زندگی های شهری،  نظمی های روزمره، بی فعالیتبه عملکرد پلیس، نوع 

اجتماعی و وضعیت تأهل( و دو -پایگاه اقتصادیای سن،  های جنسیتی و عوامل زمینه نگرش

یک نتیجه یعنی احساس امنیت اجتماعی زنان در سازوکار )حمایت و کنترل اجتماعی( و 

فضاهای شهری بود. الزم به ذکر است بسیاری از عوامل و سازوکارها و همچنین نتیجه دارای 

 ها اشاره شد. سازی به آن های مختلفی بودند که در بخش شاخص مؤلفه

جتماعی های نهایی این پژوهش ارائه مدلی چندبعدی جهت توضیح و تبیین امنیت ا یافته

خوبی توانسته است  زنان در فضاهای عمومی شهری و شاخص سازی معتبر است. این مدل به

ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی/کالبدی اثرگذار بر امنیت اجتماعی زنان در 

های پژوهش امنیت اجتماعی تنها  ها را تلفیق کند. بر اساس یافته فضاهای شهر و سازوکارهای آن

ای از عوامل در یک بعد همچون ابعاد محیطی یا اجتماعی قابل  توسط یک عامل یا مجموعه

توضیح نیست، بلکه همه عوامل در ترکیب باهم و با اثرگذاری بر سازوکارهای همچون کنترل 

توانند امنیت اجتماعی زنان در فضاهای شهری را  اجتماعی و حمایت اجتماعی است که می

ها  این مدل در سه راند شاخص سازی شد و برای هر یک از شاخص توضیح دهند. همچنین

توانند مدل باال را بر جامعۀ  رو عالمان و مدیران این حوزه می های معتبر تهیه گردید. ازاین معرف

 موردمطالعه قرار دهند و امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهر را بررسی کنند.
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