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  )، مركز تحقيقات توسعه مديريت سباكارشناس ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي (عطاء اسمعيلي

  چكيده 

موضوع اين پژوهش بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان شـهر مـشهد در سـال         
 12 سـال منـاطق      15جامعه آماري پژوهش زنان باالي      . باشد   و عوامل مؤثر بر آن مي      1385

گيـري     آمد و نمونـه    به دست  نفر   360تعداد نمونه اين پژوهش     . گانه شهر مشهد بودهاست   
 روحـي و    احساس امنيـت بـه معنـاي آرامـش        . اي انجام شد   اي چند مرحله    به روش خوشه  

در اين  . كند  رواني در برابر خطرات و حوادثي است كه در زندگي روزمره فرد را تهديد مي              
 قـسمتي از يـك   5 طيف  كپژوهش ميانگين احساس امنيت اجتماعي زنان شهر مشهد در ي         

ررسي عوامل مـؤثر در تحليـل       در ب . باشد   بوده است كه از متوسط به پايين مي        60/2تا پنج،   
استفاده از  «: ين عوامل مؤثر به  ترتيب اهميت عبارت بودند از         تر  مهمرگرسيون چند متغيري    
طراحـي  « ،36/0 بـا بتـاي    »حجابنگرش به   « ،346/0اي  بت با ضريب    »وسايل ارتباط جمعي  

ثبـت  متـاثير    داراي   181/0 بـا بتـاي      »تصور فرد از خود   «و  ،  298/0  با ضريب بتاي     »شهري
 بـا  »حمايـت اجتمـاعي  « و  -125/0 با ضـريب بتـاي   »دار بودن خانه«هاي      بوده اند و متغير     

 ايـن عوامـل توانـستند    .  داراي رابطه معكوس با متغير وابسته بوده انـد      123/0ضريب بتاي   
  .  واريانس متغير وابسته پژوهش را تبيين كنند54/0

   . احساس امنيت اجتماعي، زنان جتماعي، امنيت، امنيت اجتماعي، مسأله ا:ها كليد واژه
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  مقدمه

 كلي در چهار حـوزه اصـلي     به طور در يك زيست جمعي دارند      ها    ارتباط و كنش متقابلي كه انسان     
سـازد؛ در اقتـصاد، منـابع مـادي و      زندگي بشري را ميها  گيرد كه ايجاد و تداوم اين      زندگي صورت مي  

هـاي   يازهاي اساسي؛ در اجتمـاع، عناصـر اجتمـاعي و شـيوه       ن نبراي برآورد ها    زيستي و نحوه توليد آن    
و عناصر دولتي و نظامي براي ايجـاد نظـم،   ها    استمرار آن براي ادامه زندگي اشتراكي؛ در سياست، واحد        

هـاي   دفاع، امنيت و كنترل جامعه؛ در فرهنگ، عناصر فرهنگـي و ارزشـي و چگـونگي تعريـف پديـده          
را تحـت شـعاع خـود    هـا     فظ، تقويت و تداوم باورها، زنـدگي انـسان        براي ح ها    اجتماعي و ارزيابي آن   

توان گفت كه انسان براي رهايي از تنهـايي، تـرس و دلهـره و رسـيدن بـه               كلي مي  به طور . گرفته است 
بـدون  . انتخـاب نمـوده اسـت   ) تعامل در چهار حوزه(آسايش و امنيت، زندگي جمعي و الزامات آن را     

وقـت و   هـاي         براي حيات هر نظام سياسي و اجتماعي  است و دولت           شك احساس امنيت مقدمه الزم    
مقوله احساس امنيت به مثابه يك آرمـان و واقعيـت           . كنند  امكانات وسيعي را براي تأمين آن مصرف مي       

اي از تعـامالت و نيـز     آورد مجموعـه    به عنوان يكي از حقوق اساسي مردم مطرح است و در نهايـت ره             
امروزه كه زنان همپـاي مـردان بـه كـار و            . باشد  اجزاء مختلف نظام اجتماعي مي    تعاون و سازگاري بين     

گذرانند، در نتيجه امكان اينكه بـا         پردازند و شايد بيشترين وقت خود را در خارج از خانه مي             فعاليت مي 
امروزه هر چند داشتن امنيـت اجتمـاعي بـه زنـان      . هاي اجتماعي روبرو شوند افزايش يافته است        آسيب

شود و مردان نيز بايد اين حق را داشته باشند كه در رفاه و آسايش بـه امـور روزمـره خـود            دود نمي مح
لذا توجه به احساس امنيـت زنـان روز   . گيرد تا مردان بپردازند، اما امنيت زنان بيشتر مورد تهديد قرار مي      

ه شـبكه تعـامالت    ناامني زنان معمـوالً در شـهرهاي بـزرگ كـ     احساس.شود به روز بيشتر احساس مي   
هـاي سـنتي و      تـر كـه بافـت      باشد تـا شـهرهاي كوچـك        تر است بيشتر محسوس مي      اجتماعي گسترده 

در چنـين شـرايطي و بـا        . نماينـد   هنجارهاي اجتماعي محدوديت كافي را براي مقابله با ناامني ايجاد مي          
 امنيـت  تـأمين  كـه  تـوان گفـت   باشد مي توجه به اينكه شهر مشهد نيز يكي از شهرهاي بزرگ كشور مي  

  . تواند به عنوان يك مسأله اجتماعي مطرح باشد كه نياز به بررسي ميداني دارد زنان مي
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   بيان مسئله

 كه بيان كرديم موضوع رساله حاضر به بررسي وضعيت احساس امنيت اجتماعي             گونه  همان
شـود كـه در     ميامنيت اجتماعي به قلمروهايي از حريم افراد مربوط    . پردازد  زنان شهر مشهد مي   

 مـستمر و در     به طـور  اكثر افراد جامعه    . باشد  و دولت مي  ها    ارتباط با ديگر افراد جامعه، سازمان     
مـستلزم ارتبـاط در ايـن    هـا     شوند و زندگي آن     رو مي به  روها    طول زندگي روزمره با اين قلمرو     

 ماننـد غـذا،     .سري نيازهاي اساسي دارند كه معموالً مشترك است        همه جوامع يك  . قلمروهاست
مسلم است كه امنيت اجتماعي هر جامعه يكي از نيازهـاي اساسـي             ... خوراك، امنيت، عشق و     

 در مفهـوم    ،اسـت هـا     تهديد عليه ارزش  و  گيري فقدان     امنيت در مفهوم عيني آن اندازه     . باشد  مي
 مـولر، (حمله قرار خواهد گرفت   ي مورد   هاي  ارزشذهني آن فقدان احساس ترس از اينكه چنين         

 اساسـي خـود     هاي  ويژگييت اجتماعي توانايي جامعه در دفاع از خصوصيات و          ن ام .1)1: 2000
عـدم امنيـت اجتمـاعي زمـاني مطـرح      . در برابر تغييرات و تهديدات واقعـي و احتمـالي اسـت       

در يـك پيمـايش ملـي نتـايج     . شـان در خطـر اسـت    كنند هويت   شود كه جوامع احساس مي      مي
 افـراد داراي احـساس امنيـت        ٪52دهـد كـه        كل كشور نشان مي    احساس امنيت اجتماعي براي   

ايـن ميـزان بـراي اسـتان     . هـستند امنيتي اجتماعي   داراي بي٪21 متوسط و ٪27اجتماعي زياد،  
 امنيـت   ٪2/32  افراد داراي احساس امنيت اجتمـاعي زيـاد،          ٪6/43خراسان بدينگونه است كه     

 ميـانگين  شود كه اين كمتر از     مالحظه مي . نندك  امنيتي اجتماعي مي     احساس بي  ٪2/24متوسط و   
 هم چنين يكي ديگر از نتايج اين تحقيق اين است كه          . احساس امنيت اجتماعي كل كشور است     

 احساس امنيت را مـشكل اصـلي  ) ٪56( افراد احساس ناامني را كم اهميت و حدود نيمي          21٪
 بـراي   كه مسأله احساس امنيت   توان گفت     لذا مي ) 190 :1384عظيمي هاشمي،   (نمايند    تلقي مي 

اي برخـوردار باشـد و نيـاز بـه            العـاده   بايـد از اهميـت فـوق      ) ويـژه زنـان   ه  ب(شهروندان مشهد   
  . هاي بيشتر در اين زمينه وجود دارد بررسي

                                           
1- Moller  
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در اين تحقيق تالش مي شود كه عوامل مؤثر بر تأمين امنيتي اجتماعي زنـان و فقـدان ايـن                    
  .يت اجتماعي زنان، مورد بررسي و تبيين قرار گيردعوامل باعث كاهش و يا عدم امن

  اهميت و ضرورت تحقيق

هـاي   در موقعيـت هـا   باشـند و نبـود آن   و نيروي بالقوه جامعـه  مـي  ها  زنان نيمي از استعداد 
هـاي روزمـره و       مـسائل زنـان بايـد در بحـث        . بار اسـت    كليدي، براي جامعه يك فقدان تأسف     

بـه همـين منظـور بايـستي برابـري فرصـت در آمـوزش و        هاي فني مطرح شود و       گيري  تصميم
ريزي، فـضاي شـهري، مـسكن،     تحقيق، در محيط كار و در همه مشاغل مربوط به شهر و برنامه     

  ). 607: 1380زاده،  زنجاني( امنيت فراهم گردد  ترددتحرك و
ـ  . آينـد  امنيت اجتماعي و تحرك، عناصر كليدي براي تغييرات به شمار مـي    ويـژه ه هـر زن ب

بايست به وسايل حمل و نقل عمومي دسترسي داشته باشند تا به راحتـي و                 زنان تنها يا فقير مي    
منـد   جا شوند و از مواهب زندگي فرهنگـي، اجتمـاعي و اقتـصادي در شـهر بهـره                 ه  آزادانه جاب 

باشند و امنيت در شب و روز وقتـي كـامالً             زنان همانند مردان در شهر داراي حقوق مي       . گردند
شود كه ديدگاه زنان مورد توجه قرار گيرد زيرا به هنگـام خـشونت و پرخاشـگري،                  ميتضمين  

. ريزي شهري بايد مورد تجديد نظر قرار گيـرد          هدف اوليه هستند و به همين منظور برنامه       ها    آن
در آورد و احساس امنيـت   ويژه براي زنان را فراهم مي ه  يك شهر امن امكان تحرك براي همه ب       

  ). 608: همان(ي سهم بزرگي دارد انسجام اجتماع
هنجاري، جـرم، جنايـت، فحـشا،      امروزه، افراد جامعه خصوصاً در شهرهاي بزرگ در معرض بي         

بايد ديـد كـه در ايـن        . گرايي و خودخواهي هستند     هويتي، يأس، پوچ    فقر، تضاد ارزشي، آوارگي، بي    
رسـد در كنـار       بـه نظـر مـي     . گردد  فضاي ناامن اجتماعي، احساس امنيت اجتماعي چگونه فراهم مي        

 بـا تعريـف و   …ها، افكار سـنتي و   هاي گوناگون، خرده فرهنگ      خودياري، هويت  هاي  گروهدولت،  
شـهر مـشهد نيـز يكـي از     . تواننـد امنيـت اجتمـاعي را بـراي خودشـان فـراهم كننـد        باز تعريف مي  

در . رسـي قـرار داد  توان مسأله احـساس امنيـت اجتمـاعي را در آن مـورد بر            هايي است كه مي     نمونه
هـاي مختلـف از      شهري مانند مشهد كه مفاهيم سنتي مورد بازبيني قرار گرفته است و خرده فرهنـگ              
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 باعث شده زنان تا حـدودي مردسـاالري را مـورد چـالش              ،اند  طريق مهاجرت به اين شهر وارد شده      
اهم نمايـد، بـه عبـارت       تواند امنيت اجتماعي را براي جامعه فر        قرار دهند، يعني دولت به تنهايي نمي      

 بلكـه جامعـه و      كنـد،   ك امنيت اجتماعي را تـأمين نمـي       ديگر دولت با يك نظم هنجارمند بوروكراتي      
توانند تا حدودي امنيت اجتماعي را براي خودشان تعريـف و تـأمين                مختلف اجتماعي مي   هاي  گروه
 پـذيراي هـزاران     از طرف ديگر شهر مشهد يكي از شهرهاي مذهبي بزرگ است كه هـر سـاله               . كنند

داشتن آرامش و احساس امنيت خواسته تمام مسافران ايـن شـهر اسـت لـذا تـا                  .  است زايرمسافر و   
 ايجاد امنيت براي مـسافران نيـز بـا مـشكل     ،زماني كه خود شهروندان اين شهر احساس امنيت نكنند    

ـ   لذا پرداختن به احساس امنيت اجتماعي زنان شـهر مـشهد مـي            . مواجه خواهد شد   د راهگـشاي   توان
  . هايي براي ايجاد امنيت در جامعه باشد حل يافتن راه

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي ميزان احساس امنيت اجتمـاعي زنـان شـهر             : هدف كلي 
  . باشد مشهد به عنوان متغير وابسته تحقيق مي

شناسـايي ميـزان    و  بررسي عوامل مؤثر بر ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان شـهر مـشهد              
مـستقل و در نهايـت   هاي   به عنوان متغير  هر كدام از عوامل مؤثر بر احساس امنيت زنان          اهميت  

، و پيشنهادات براي افزايش ميزان احساس امنيـت اجتمـاعي زنـان شـهر مـشهد               ها     راهكار ارايه
   .اهداف اين تحقيق را تشكيل مي دهند

  تعريف مفاهيم اساسي پژوهش

  زنان 

باشـد    سال متأهل و غيرمتأهل شهر مـشهد مـي  15ه زنان باالي منظور از زنان در اين پژوهش كلي      
   .دهند ند و جامعه آماري اين تحقيق را تشكيل مي گانه شهر مشهد سكونت دار12كه در مناطق 
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1امنيت
 

معين، (رساند  امنيت در معناي لغوي، ايمن شدن، در امان بودن و آرامش خاطر داشتن را مي            
 امنيت به مـصونيت از تعـرض و تـصرف اجبـاري بـودن و                از طرف ديگر مفهوم   ). 354: 1375

هـاي مـشروع و بـه         رضايت و در مورد افراد به نبود هراس و بـيم نـسبت بـه حقـوق و آزادي                  
از نگـاه جـان نـي     ). 115: 1375صديق سروستاني،   (هاست    مخاطره نيفتادن اين حقوق و آزادي     

ايـن تهديـدات   ). 31: 1378، 2بـوزان (بخـش   مورز امنيت يعني رهايي نسبي از تهديـدات زيـان      
 ذهني مانند هويـت     هاي  ارزش عيني مانند جان انسان و هم شامل         هاي  ارزشتواند هم شامل      مي

 هـاي   ارزشاز ديدگاه آرنولد ولفرز، امنيت به معناي عيني آن يعني فقدان تهديد نسبت به               . باشد
مزبور مورد حمله قـرار   هاي ارزشكسب شده و در معناي ذهني آن يعني فقدان هراس از اينكه      

امنيت مانند سالمتي يا منزلـت نـوعي        «: گويد  پاتريك مورگان در اين باره مي     ). 32: همان(گيرد  
  ). 10: 1383تريف و ديگران،  (»پذيرد شرايط است كه به آساني تعريف و تحليل نمي

   3امنيت اجتماعي

 واقع حكايت از حفـظ      ترجمه شده است در   » تأمين اجتماعي «اين مفهوم در برخي از متون       
زند، فـرد را در مقابـل خطراتـي     فرد در مقابل خطراتي دارد كه اجتماع آن را براي افراد رقم مي            

بيكاري، فقر، گرسنگي، عدم دسترسي بـه بهداشـت،         : كه مسبب آن زندگي جمعي است همانند      
ملـي و  كند، اين واژه با مقوله امنيـت در مطالعـات امنيـت      حمايت مي…آموزش و پرورش و     

گونـه   ي را ايـن   بـاري بـوزان امنيـت اجتمـاع       ). 135: 1384كالهچيـان،   (اجتماعي بسيار فاصله دارد     
ت اجتماعي به قابليت حفظ الگوهاي سنتي زبان، فرهنـگ، مـذهب و هويـت و           امني«كند؛    تعريف مي 

يـن  تعريـف ديگـري از ا  ). 34: 1378بوزان،  (»عرف ملي با شرايط قابل قبولي از تحول مربوط است         

                                           
1- Security 
2- Barry Buzan  
3-  Social Security 
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 هـاي   ويژگـي امنيـت اجتمـاعي را توانـايي جامعـه بـراي حفـظ              «وي  . دست متعلق به ويـور اسـت      
   ).62: 1382نويدنيا،  (»كند اش تحت شرايط تغيير و تهديدات واقعي و محتمل تعريف مي اساسي

   احساس امينت اجتماعي

رار گيـرد   انساني مورد حمله قـ    هاي  ارزشاحساس امنيت اجتماعي به فقدان هراس از اينكه         
ايـن  . هـاي مـشروع اسـت       يا به مخاطره نيفتد و به نبود هراس و بيم نسبت به حقـوق و آزادي               

توجه دارد كه زنان چه مقدار احساس آرامش خاطر و آرامش قلب دارند كه              مفهوم به اين نكته     
احساس امنيـت   . گيرند   نسبي، احتماالً مورد حمله قرار مي      به طور شود و     حقوق آنان رعايت مي   

هاي زنـان نـسبت بـه محـيط توجـه       ها، پنداشت اجتماعي از آن جهت مهم است كه به برداشت        
توان گفت احساس امنيت اجتماعي عبارت اسـت     كلي در تعريف اين مفهوم مي      به طور . كند  مي

از ميزان آرامش خاطر ذهني و رواني زنان در مورد اينكه در زنگي روزمره خود چقدر در برابـر     
  . و مزاحمت ديگر افراد جامعه مصونيت دارندخطرات احتمالي 

  1مسأله اجتماعي

اند، بعـضي آن را وضـعيتي         شناسان به صور گوناگون تعريف كرده       مسأله اجتماعي را جامعه   
رابينگـتن و واينبـرگ،     ( شمار مهمي از مـردم مغـايرت داشـته باشـد             هاي  ارزشاند كه با      دانسته
1383 ،12 .(  

يش مـسايل اجتمـاعي بـا تعـاريف متعـدد در مـورد مـسأله                محمد عبداللهي در دومين هما    
هاي اجتماعي ـ اعم از شرايط   مسائل اجتماعي جامعه، پديده«:  دادارايهاجتماعي تعريف ذيل را 

ساختاري و الگوهاي كنشي ـ هستند كه در مسير تحوالت اجتماعي بر سر راه توسعه يعني بين  
ها   و مانع تحقق اهداف و تهديد كننده ارزش       گيرند    وضعيت موجود و وضعيت مطلوب قرار مي      

  ). 87 :1383حيدري بيگوند،  (.»شوند ميها   و كمال مطلوب

                                           
1- Social Problem  
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  پيشينه پژوهش

  ) 1384نجيبي، (شناسايي مشكالت امنيتي ـ اجتماعي زنان در روابط شهري 

ولـي روش  . روش اين پژوهش به روش مصاحبه گروهي و پيمايش صـورت گرفتـه اسـت       

 سـال بـه بـاال، روش    14محل پژوهش تهران، واحد پـژوهش زنـان   .  است اصلي همان پيمايش  

نتـايج ايـن   .  نفـر اسـت  850اي و حجم نمونه براي كل تهران     اي چند مرحله    گيري خوشه   نمونه

  : دهد كه تحقيق نشان مي

  . دانند  ميزان جرم و جنايت را در جامعه زياد مي٪74ـ حدود 

  .كنند آن در روابط احتياط مي با شنيدن جرايم يا خواندن ٪66ـ حدود 

  . اند هاي بسيار مواجه شده  زنان راننده با مزاحمت٪65ـ حدود 

  .  هنگام تاريك بودن معابر احساس دلهره دارند٪74ـ حدود 

  . اند جامعه براي زنان اصالً امن نيست  اعالم كرده٪63ـ حدود 

  ) 1382ايسپا، (ي بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي از ديدگاه شهروندان تهران

 انجـام گرفتـه     1382در سال   ) ايسپا(اين پژوهش توسط مراكز افكارسنجي دانشجويان ايران        

 گانـه شـهر     22 سال بـه بـاالي منـاطق         18 نفر از ساكنان     1475حجم نمونه اين پژوهش     . است

طبق اين نظرسنجي جرايمي نظيـر، كالهبـرداري، سـرقت، خريـد و فـروش مـواد                 . تهران است 

يجاد مزاحمت براي نواميس مردم و وجود دختران فراري و زنان خياباني به عنوان پـنج    مخدر، ا 

: يان در وضعيتهاي زير احساس بااليي از خطر داشـته انـد           گو  پاسخ. اند  جرم مهم شهر تلقي شده    

بـه  هـا      حمل پول نقد به مقدار زياد، ترك اتومبيل در خيابان بدون قفل و دزدگيـر، تـردد خـانم                  

هـاي خلـوت خـصوصاً در شـب و تـردد بـا               شب، سوار كردن مـسافران در خيابـان       تنهايي در   

  . ماشينهاي مسافربري شخصي در شب



 227                   ...بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان شهر مشهد             شمارة دوم            

  ) 1380زاده،  زنجاني(بررسي ميزان احساس امنيت زنان شهر مشهد 

گيـري روش   روش نمونـه . باشـند    سـال شـهر مـي      15جامعه آماري اين پژوهش زنان باالي       
ين نتـايج  تـر  مهـم .  نفر در نظر گرفته شده است      720پژوهش  حجم نمونه   . بندي شده است    طبقه

  : شود اين تحقيق در ذيل آورده مي
اند كـه هنگـام عبـور از خيابـان امكـان            يان معتقد بوده  گو  پاسخ ٪3/63 نفر يعني حدود     461

روهـاي شـهر مناسـب نيـستند و بايـد مراقـب               اند كه پياده     آنان گفته  ٪65تصادفشان باالست و    
  . خودشان باشند

ميان ميزان اقتدار زن در خانواده و احساس امنيت او ارتبـاط مـستقيم و معنـاداري مـشاهده                
  . شده است

جـايي در سـطح شـهر احـساس امنيـت             هر چه مرتبه شغلي فرد باالتر باشد به هنگام جابـه          
  . بيشتري خواهد كرد

نتايج نشان  . زنان مناطق مختلف شهر مشهد از نظر ميزان احساس امنيت با هم تفاوت دارند             
داده است كه زنان مناطق پايين شهر نسبت به منـاطق بـاالي شـهر از احـساس امنيـت كمتـري                  

  . برخوردارند
آيند در مقايسه با زنان ديگر از آرامش خاطر            منظم روزانه به سطح شهر مي      به طور زناني كه   

  . و احساس امنيت باالتري برخوردار هستند
ساس امنيت رابطه مستقيم و معناداري مشاهده نشده است         ميان ميزان تحصيالت و ميزان اح     

  . كند هاي آماري اين فرض را تأييد نمي  آمده از تحليلبه دستو نتيجه 

  1383هاي اسالمشهر، ناجا،  هاي حاشيه شهرستان ميزان احساس امنيت شهرك

هـاي حاشـيه      سال سـاكن در شـهرك      15جامعه آماري اين نظرسنجي كليه شهروندان باالي        
ـ        2395هاي مذكور و ميزان حجم نمونه آن         شهرستان صـورت تـصادفي   ه  نفر بـوده اسـت كـه ب

نامه بوده كه برخي از نتايج اين نظرسـنجي در           آوري اطالعات پرسش    اند ابزار جمع    انتخاب شده 
  : ذيل بيان شده است
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  جمعـاً  "حـدودي " و تـا     "زيـاد "،  "بسيار زيـاد  "هاي    در مورد فريب و اغفال دختران گزينه      
را بـه خـود اختـصاص       هـا      پاسـخ  ٪2/48 "اصـال " و   "بسيار كـم  "،  "كم"هاي     و گزينه  8/51٪

  . دهند مي
در رابطه با جنسيت و ميزان احساس امنيت نتايج نشان داده است كه تفاوت ميـانگين بـراي     

 و ٪77/35اين دو گروه وجود دارد، به صورتي كه ميانگين احساس ناامني در ميان زنـان برابـر             
يعني ميزان احساس ناامني در ميان زنـان بيـشتر          .  بوده است  ٪07/29برابر  ها    ن ناامني مرد  ميانگي

  . از مردان بوده است
آميـز داراي رابطـه       هاي مخـاطره    ميزان احساس امنيت با متغيرهاي عملكرد پليس و موقعيت        

  . داري نداشته است ولي درآمد با احساس ناامني رابطه معني. باشد دار مي معني
با ميزان تحصيالت متفاوت نشان دهنده تفـاوت بـين       ها    براي گروه ها     مون تفاوت ميانگين  آز

و كمترين  ) 63/37(ليسانس و باالتر      بيشترين ميزان احساس ناامني مربوط به افراد فوق       . آنهاست
  . بوده است) 83/31(ميزان احساس ناامني مربوط به افراد با تحصيالت كمتر از ديپلم 

  ي تحقيق چارچوب نظر

رهـايي نـسبي از تهديـدات       ] امنيـت يعنـي   : [ كه قبالً گفتيم از نظر جان ني مورز        گونه  همان
 عيني ماننـد جـان انـسان و هـم شـامل             هاي  ارزشتواند هم شامل      اين تهديدات مي  . بخش  زيان

اين تحقيق مباني نظري و تئوريك خود را بر اين مبنا قـرار             .  ذهني مانند هويت باشد    هاي  ارزش
  . هدد مي

 و قـدرت    1دهد، به رهيافت دولت محور       عيني بها مي   هاي  ارزشرهيافت نظري كه بيشتر به      
: تـوان چنـين تـصور و تحديـد نمـود            را مـي  » امنيت«مطابق اين رويكرد،    .  مشهور است  2محور

. گـردد   وضعيتي كه توسط قدرت براي صيانت مردم در قبـال تهديـدات بيرونـي، تأسـيس مـي                 
در واقـع دولـت بـا دو روش    . عهده دولت استه  كلي ببه طور امنيتي  مسئوليت برقراري چنين  

                                           
1- State- centered  
2- Power- centered  
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خانواده و بيـشتر از طريـق آمـوزش و          (غيرمستقيم  )  قضايي هاي  دستگاهپليس و   : مانند(مستقيم  
بنـابراين بـين قـدرت دولـت و برقـراري           . كند  امنيت اجتماعي را در جامعه برقرار مي      ) پرورش

ـ  هر چه قدرت دولت بيشتر باشـد بهتـر مـي         . ود دارد داري وج   امنيت اجتماعي رابطه معني     دتوان
ين منبـع تحقـق احـساس امنيـت         تـر   مهمعبارت ديگر دولت    ه  ب. امنيت را در جامعه برقرار كند     
  . باشد اجتماعي براي افراد جامعه مي

است، هابز معتقـد بـود    1محور مبتني بر تفكرات توماس هابزرويكرد دولت محور و قدرت      
در نقش گـرگ  ها  هستند يعني ذات انسان شر است و انسان در برابر ديگر انسان           شرور  ها    انسان
 انـساني كمتـر مـورد       هـاي   ارزشو  در اين تعريف انسان فقط دنبال منافع خويش اسـت           . است

كنترل شوند و نظم اجتمـاعي      ها    آنچه مهم است اين است براي اينكه انسان       . گيرد  توجه قرار مي  
 به دست  وجود داشته باشد و با ابزار كنترل بيروني امنيت اجتماعي            برقرار شود بايد دولت قوي    

: 1381افتخـاري،   . ( واقعي شناسايي كرده اسـت     به طور آيد، چون معتقد است ذات انسان را          مي
389 .(  

از اين نظريه فرضياتي چون وظايف و عملكرد دولـت و پلـيس در اجـراي قـوانين جهـت                    
  .ستقل استفاده شده اندمهاي   تأمين امنيت به عنوان متغير

دهد، به رهيافت جامعه محور        ذهني و گروهي بها مي     هاي  ارزشرهيافت نظري كه بيشتر به      
و هـا     ايـن رهيافـت معتقـد اسـت تهديـدات بيـشتر عليـه ارزش              . و هويت محور مشهور است    

آيـد كـه       مـي  بـه دسـت    اجتماعي است؛ در نتيجه امنيت اجتماعي زمـاني          هاي  گروههاي    هويت
 خـود را  هاي ارزشو ها   ها، خواسته بتوانند به راحتي ابراز وجودو ايدهها     فرهنگ  و خرده ها   گروه

 گوناگون موجود   هاي  گروهين منبع تحقق امنيت اجتماعي خود جامعه و         تر  مهمپس  . مطرح كنند 
را ) مانند زنان (اين رويكرد امنيت اجتماعي يك گروه خاص در درون يك جامعه            . در آن است  

زند و اين امر بيانگر آن است كه امنيت اجتماعي فراتر از تعهد دولـت                يت جهاني پيوند مي   با امن 
اين رهيافت احساس امنيت اجتماعي از لحاظ معرفت شناختي پساپوزيتويـستي اسـت       . باشد  مي

                                           
1- Thomas hobbes  
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 فرهنگـي و از طريـق بافـت        به طـور  كند بلكه      عيني و مشخصي تعريف نمي     به طور و انسان را    
اجتماعي و هاي     از اين نظريه در حوزه نظم اجتماعي از فرضيات هنجار         . ندك  گروهي تعريف مي  

  . استفاده شده استمستقلهاي    به عنوان متغيرحمايت اجتماعي و وضعيت خانواده
امنيـت  . امنيت جوامع آشكارا با امنيت سياسي پيوند دارد اما مجزا از آن است             1از نظر موالر  

هـا    هاي دولت و ايدئولوژي كـه بـه دولـت و حكومـت              نظامات سازماني كشورها،    بسياسي به ث  
 اجتمـاعي توجـه   هـاي  گـروه   اما امنيت اجتماعي به بقاي ،شود بخشند مربوط مي   مشروعيت مي 

اي را تشكيل     پارچه يكدارد كه به جهت اشتراك اعضاي آن در انديشه، احساس و اعمال كليت              
يت دولت در بر گيرنـده حاكميـت بـه عنـوان     امن«. شود دهندكه از آن به عنوان هويت ياد مي  مي

معيار نهايي خود است اما امنيت اجتماعي در بر گيرنده هويـت و هـر دو آنـان بـر بقـا داللـت               
  ). 61: 1382نويدنيا، (» دارند

بوزان بحث خود را در باب امنيت اجتماعي با بيان معنوي ارگانيكي نهفتـه در ايـن تئـوري                   
ي امنيت اجتماعي مطرح خواهد بود كه نيروي بالقوه يا بـالفعلي            كند و معتقد است زمان      آغاز مي 

امنيت اجتمـاعي از نظـر بـوزان بـه     . به عنوان تهديد براي هويت افراد جامعه وجود داشته باشد         
ي ارتباط دارد كه بر مبناي آن افـراد خودشـان را بـه عنـوان عـضو يـك گـروه          هاي  ويژگيحفظ  

گردد كه هويت     هايي از زندگي فرد مي      يگر معطوف به جنبه   كنند يا به بيان د      اجتماعي قلمداد مي  
 ). 65همان، (بخشد  گروهي او را سامان مي

از نظريه فوق در حوزه هويت خواهي فرضياتي چون خروج از خانه، نگـرش بـه حجـاب،                  
  .مستقل در نظر گرفته شدندهاي   مقاومت اجتماعي به عنوان متغير

كند و در اين كـار        جتماعي از مدل سيستماتيك استفاده مي      براي ارزيابي امنيت ا    2ميران ميتار 
كند مـسائل اجتمـاع را براسـاس      وي تالش مي  . نمايد  تكيه مي  3بر نظريه آنارشي اجتماعي بايلي    

                                           
1- Bjorn moller  
2- Miran mitar  
3- Bailey  
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 1تحليل كند و از آنارشي    ) فرد، گروه، سازمان، اجتماع، جامعه و سيستم فرامّلي       (سطوح متفاوت   
. كنـد  گيري حاالت نظام استفاده مـي  اي براي اندازه وسيلهبه جاي تعادل به عنوان     ) هرج و مرج  (

  : برند كه عبارتند از در تئوري آنارشي اجتماعي از شش متغير كالن اجتماعي نام مي
 =L 7 و سطح كيفـي منيـت      =O 6؛ سازمان  =T 5 تكنولوژي =S 4؛ فضا  =I 3؛ اطالعات  =P 2جمعيت

  : باشد كه معادله عوامل باال به اين صورت مي
L = F (P, I, S, T, O) 

گيري كرد كه هـر گـروه اجتمـاعي اگـر از ميـزان              توان اينچنين نتيجه    براساس معادله باال مي   
جمعيت، اطالعات، فضا يا سرزمين، تكنولوژي و سازماندهي بيشتري برخوردار باشد از امنيـت              

رخـوردار  كه بهـره كمتـري از متغيرهـاي فـوق دارد، ب           ها    اجتماعي بيشتري نسبت به ساير گروه     
   ).7: 1996ميتار، (است

  .شد   فرضيه استفاده از وسايل ارتباط جمعي به عنوان متغير مستقل استفادهارايهاز نظريه فوق در 
هـاي    هدف فمينيسم ليبرال برقراري برابري بين زن و مرد و رفـع تبعـيض در تمـام عرصـه                  

اي اقتـصادي، شـغلي و      اين جنبش بيشتر دنبال برقـراري برابـري در سـاختاره          . اجتماعي است 
. ي جنـسي نبايـد معيـار قـضاوت در عرصـه عمـومي باشـد        ها  تفاوتدرآمدي است و معتقدند     

بـا هـم برابرنـد و       ها    اين است كه زن و مرد انسان هستند و همه انسان          ها    ين گفتار ليبرال  تر  مهم
  . حقوق اجتماعي و سياسي يكساني دارند

اسـتفاده  : هاي جنسي عبارتنـد از  براي رفع نابرابري  هاي ليبرال    نيستميهاي ف   ين برنامه تر  مهم
هاي برابر   هاي جنسي؛ تأمين فرصت    بهينه از امكانات موجود سياسي و قانوني براي رفع تبعيض         

                                           
1- Anarchy 
2- population  
3- information  
4- space  
5- technology  
6- organization  
7- level of quality of security  
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 اجتمــاعي و هــاي آمــوزش خــانواده و اراقتـصادي بــراي زنــان و مــردان؛ دگرگــوني در ســاخت 
هاي عمـومي در جهـت رفـع           رسانه  خانوادگي و اجتماعي و    هاي  آموزشهاي همگاني تا      رسانه

نابرابريهاي جنسي عمل كنند؛ مبارزه همگاني و همه جايي با هر گونه تجلـي و نمـود تبعـيض                   
اي كه زنان بـراي خـود         جنسي، مبارزه در جهت جلب احترام به هر گونه سبك زندگي شايسته           

   ).519: 1379ريتزر، (داري گرفته تا مشاغل اجتماعي  گزينند از خانه بر مي
فمينيسم راديكال معتقد است كه علت اصلي مظلوميت زنان، نظام پدرساالرانه است؛ نظامي              

يكـي از  . دهنـد   اساسي آن را تشكيل مـي هاي ويژگيكه قدرت، سلطه، سلسله مراتب و رقابت،       
وجوه متمايز راهبرد فمينيسم راديكال براي تغيير اجتماعي اين است كه آزادي زنـان را تنهـا در         

انـد پـس بايـد     داند، اگر زنان يـك طبقـه    مستقل جداگانه براي آنان مي هاي  سازمانيس  گرو تأس 
). 48: 1382بـستان،  (همچون يك طبقه بـراي نبـرد بـا عوامـل سـركوب خـود سـازمان يابنـد                    

بـه عبـارت    . رويكردهاي فمينيستي به معناي كامل كلمه، رويكردهاي امنيتي مردم محور هستند          
توجه دادن جريان مطالعات امنيتي به سطح خرد ـ يعنـي مـردم و افـراد     داعيه ها   ديگر فمينيست

  . اند را دارند كه غالباً در پرتو مالحظات قدرت محور به فراموشي سپرده شده
 فرضياتي مربوط به موقعيت زنان از نظر شغل، ميزان درآمـد و             ارايهاز نظريات فمنيستي در     

ل در نظـر گرفتـه شـدند و موقعيـت زنـان را در      مـستق هـاي    منطقه محل زندگي به عنوان متغير   
  .ساختار اجتماعي و ميزان قدرت اجتماعي و اقتصادي آنان را فرض قرار داديم

عنوان موضوع بيروني؛ پاسخ دهنـد      ه  گويد افراد قادرند كه به خود ب         مي 1نظريه سوزان شات  
 ديگران پاسخ   ند و به  كن  كه موقعيت را تعريف مي    يعني مكالمات را با خود دروني سازند، وقتي         

يابنـد، درگيـر      چگونه مـي  ها     دهند و به بركت انتقاد از خود درباره اينكه خود را در موقعيت              مي
بخـش  . شوند؛ به خصوص از زاويه ديد ديگران عموميت يافتـه اسـت             يك نوع خود كنترلي مي    

ـ     كه فرد يك گفتاپذيري فكورانه است؛ چر اعظم نقش   يـك   خـود بـه عنـوان   اگـوي درونـي ب
در . دهـد   را مورد ارزيابي قرار مـي موضوع بيروني دارد و از ديدگاه ديگران عموميت يافته خود   

                                           
1- Susan shot 
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هـر گـاه ايـن      . خـورد   شود و برچسب مـي      اين ارزيابي است كه فرايند احساسات برانگيخته مي       
از . )609 :1380زاده،  زنجـاني (شـود   احساسات منفي باشند، سبب بسيج افـراد بـراي سـازگاري مـي      

  . . فرضيه هويت خواهي و تصور فرد از خود به عنوان متغير مستقل استفاده شدارايهيه فوق در نظر
ـ هر چـه شـخص در روابـط اجتمـاعي     1ند كه ك بيان مي 1پايگاه ـ قدرت تئودور كمپر مدل 

ـ هـر   2افزايش قدرتي را تجربه كند، احساس رضايت وي از امنيت و اعتماد بيشتر خواهد بود                

 به دست را    آوردن قدرت در روابط اجتماعي را داشته باشد ولي آن          به دست ر  چه شخص انتظا  

ـ هر چـه    3نياورد، احساس اضطراب او و به صورت بالقوه احساس ترس او بيشتر خواهد بود               

شخص بيشتر احساس افزايش در پايگاه در روابط اجتماعي را تجربه كند، احساس رضـايت و                

كـسب  ( فرضـيه قـدرت طلبـي    ارايـه از نظريه كمپـردر  ). 611همان، (رفاه او بيشتر خواهد بود   

  .در حوزه هويت خواهي به عنوان متغير مستقل استفاده شد) قدرت

توانند براي تنظـيم رفتـار او بـه كـار             گذارند و مي    بر رفتار فرد تأثير مي    » فضاها«اين نظر كه    

ريـزي و     نـد بـا برنامـه     توان   كه فضاهاي شهري مـي     گونه  همان. گرفته شوند امري پذيرفتني است    

تواننـد از   ل انساني باشـند، از جهـت ديگـر نيـز مـي     ريزي صحيح محل بروز و نمود فضاي      حطر

انگارانه به مكان بروز انواع جـرايم شـهري    هاي نادرست و ساده   ريزي  شدگي و برنامه  ها    طريق ر 

رد و فضاهاي بدون دفاع شهري اصطالح ديگـري اسـت كـه نيـاز بـه تعريـف دا                 . تبديل گردند 

قابليـت  هـا   فضاهاي شهري كه نسبت بـه سـاير فـضا   «توان گفت كه عبارت است از     اينگونه مي 

 2وود). 88: 1381طاهرخـاني،   (» بيشتري براي وقوع جرايم و تخلفات و اعمال نابهنجار دارنـد          

او ايـن بحـث را مطـرح    . اولين كسي بود كه به رابطه ميان جرم و محـيط فيزيكـي اشـاره كـرد        

 ساختاري مربوط به گسترش ساخت منازل عمومي مـانع تمـاس          هاي  ويژگيونه  ساخت كه چگ  

). 89همـان،   (شـوند     مي) كه زيربناي كنترل اجتماعي غيررسمي است     (و ارتباط ميان ساكنان آن      

                                           
1- Theodore Kemper  
2- wood  
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 شـهري    فرضيه طراحي  ارايهشهري در وقوع جرم و ايجاد ناامني در زنان، در           هاي      از نظريه فضا  

  .فاده شدبه عنوان متغير مستقل است

  فرضيات پژوهش 

سن بر ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان تأثير مثبت دارد يعني هر چـه سـن افـراد بـاالتر        
  . باشد نيز باالتر ميها  باشد ميزان احساس امنيت اجتماعي آن

حمايت اجتماعي بر ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان تأثير دارد يعني هر چـه افـراد از حمايـت                   

  . باشد نيز باالتر ميها  رافيان بيشتر برخوردار باشند ميزان احساس امنيت اجتماعي آناجتماعي اط

نگرش به عملكرد قانون بر ميزان احساس امنيت اجتماعي تأثير دارد بدين معني كه هر چـه                 

تر باشد ميزان احساس امنيت اجتماعي آنان نيز باالتر           نگرش زنان نسبت به عملكرد قانون مثبت      

  . باشد مي

وضعيت تأهل بر ميزان احساس امنيت اجتماعي تأثير دارد بدين معني كه بين افراد متأهل و                

  . داري وجود دارد غيرمتأهل از نظر ميزان احساس امنيت اجتماعي تفاوت معني

مقاومت اجتماعي بر ميزان احساس امنيت اجتماعي تأثير دارد يعني هر چه ميـزان مقاومـت                

  . باشد ميزان احساس امنيت اجتماعي آن نيز باالتر مياجتماعي زنان بيشتر باشد 

طراحي شهري بر ميزان احساس امنيت اجتماعي تأثير دارد يعني هـر چـه طراحـي شـهري                  

  . رود مثبت ارزيابي شود ميزان احساس امنيت اجتماعي نيز باال مي

ينـت  امنيت اقتصادي بر ميزان احساس امنيت اجتماعي تـأثير دارد يعنـي هـر چقـدر كـه ام                  

  . رود اقتصادي افراد باالتر باشد ميزان احساس امنيت اجتماعي آن نيز باالتر مي

ميزان خروج از خانه بر ميزان احساس امنيت اجتماعي تأثير دارد بدين معنا كه زنان هر چـه       

  . بيشتر از خانه خارج شوند ميزان احساس امنيت اجتماعي آن بيشتر است
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ت اجتماعي تأثير دارد به ايـن معنـي كـه هـر چـه فـرد         كسب قدرت بر ميزان احساس  امني      

  . احساس كسب قدرت بيشتري داشته باشد احساس امنيت اجتماعي بيشتري خواهد داشت

ميزان تحصيالت بر ميزان احساس امنيت اجتماعي افراد تأثير دارد يعني در افـراد بـا ميـزان                  

  . شود مشاهده ميها   تحصيالت متفاوت از نظر احساس امنيت اجتماعي ميانگين

نوع شغل بر ميزان احساس امنيت اجتماعي تأثير دارد يعني در افـراد بـا مـشاغل گونـاگون                   

  . شود از نظر ميزان احساس امنيت اجتماعي مشاهده ميها   تفاوت ميانگين

وسيله نقليه مورد استفاده بر ميزان احساس امنيت اجتماعي تأثير دارد يعني در ميان اسـتفاده                

وجـود  ها   از وسايل نقليه مختلف از نظر ميزان احساس امنيت اجتماعي تفاوت ميانگين       كنندگان  

  . دارد

منطقه محل سكونت بر ميزان احساس امنيت اجتماعي تأثير دارد يعني بين افـراد سـاكن در                 

  . شود مشاهده ميها   مناطق مختلف از نظر ميزان احساس امنيت اجتماعي تفاوت ميانگين

يعنـي  . يل ارتباط جمعي بر ميزان احساس امنيت اجتمـاعي تأثيرگـذار اسـت            استفاده از وسا  

كنند از احساس امنيـت اجتمـاعي بيـشتري      كساني كه بيشتر از وسايل ارتباط جمعي استفاده مي        

  . برخوردارند

يعنـي هـر    . نگرش به عملكرد پليس بر روي ميزان احساس امنيت اجتماعي تأثيرگذار است           

ي به عملكرد پليس داشته باشند از احساس امنيـت اجتمـاعي بـاالتري              تر  چه افراد نگرش مثبت   

  . برخوردارند

تصور فرد از خود بر ميزان احساس امنيت اجتماعي تأثير دارد به اين معني كه هر چـه فـرد               

  .تري از خود داشته باشد ميزان احساس امنيت اجتماعي او نيز باالتر خواهد رفت تصور مثبت

زان احساس امنيت اجتماعي تأثيرگـذار اسـت يعنـي هـر چـه ميـانگين                درآمد خانواده بر مي   

  . درآمد خانواده افراد باالتر باشد احساس امنيت اجتماعي آنان باالتر است
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هنجارهاي اجتماعي بر ميزان احساس امنيت اجتماعي تأثير دارد به اين معنـي كـه هـر چـه                  

  . عي باالتري دارندهنجارهاي اجتماعي به سود زنان باشد احساس امنيت اجتما

نگرش به حجاب بر ميزان احساس امنيت اجتماعي تأثير دارد بـه ايـن معنـي كـه هـر چـه                      

  . تر باشد احساس امنيت اجتماعي باالتري دارند نگرش زنان به حجاب مثبت

  



 237                   ...بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان شهر مشهد             شمارة دوم            

  

  مدل تحليلي تحقيق -1نمودار 
  

  روش پژوهش

يـن پـژوهش بـراي    در ا . اسـت » روش پيمـايش  «روش تحقيق اعمال شده در اين پـژوهش         

، مـد و واريـانس متناسـب بـا سـطح       ميانـه هاي توصيفي مانند ميـانگين  ها از آماره    توصيف داده 
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هـاي اسـتنباطي مناسـب بـا         هـا از آزمـون      بـراي تحليـل داده    . ها استفاده شده است     سنجش داده 

فرضيات استفاده شده است، مانند آنـاليز واريـانس، رگرسـيون يـك متغيـري، رگرسـيون چنـد             

انجام گرفته   SPSS13افزار    تحليل آماري اين پژوهش در محيط نرم      . ها  يري و مقايسه ميانگين   متغ

باشـند كـه در منـاطق      سال شهر مشهد مي   15جامعه آماري ما در اين پژوهش زنان باالي         . است

 1381آخرين آماري كه از اين جامعه داريم مربوط به سـال          .  گانه شهر مشهد سكونت دارند     12

براي مشخص شدن حجم نمونه در ايـن پـژوهش          . باشد   نفر مي  669،  899ها    داد آن است كه تع  

  : باشد كه فرمول آن بدين صورت مي. گيري كوكران استفاده شده است از روش نمونه

1                                          فرمول  222

22

stNd

sNt
n

+
=  

  
n =  حجم نمونه آماري 

N =حجم جامعه آماري  
t =  95/0در اين پژوهش (ضريب اطمينان در سطح مطلوب( 
s2 =  پيش برآورد واريانس متغير وابسته 

d =  دقت احتمالي مطلوب  
  

 ضريب اطمينـان در سـطح   t، 699، 899 يا جامعه آماري برابر   N مقدار   1با توجه به فرمول     
مقـدار يـا همـان واريـانس        با استفاده از نتايج پيش آزمـون        . باشد   مي 96/1، برابر   95/0مطلوب  

 1بنـابراين فرمـول     .  در نظر گرفته شد    54/0 و ميزان دقت احتمالي مطلوب       63/25متغير وابسته   
  : باشد به شكل زير مي
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ايي بـه  نمونـه نهـ  ها  تعداد نمونه در برخي از مناطق نسبت به بقيه كمتر بود كه با افزايش آن        
  .  نفر رسيده است360

در اين تحقيق نيـز از      . اي بوده است    اي چند مرحله    گيري در اين پژوهش خوشه      روش نمونه 
 گانه شـهر مـشهد   12باشند بايد از مناطق   سال شهر مشهد مي  15آنجا كه جامعه آماري ما زنان باالي        

بنـدي كـه از روي        توجه بـه تقـسيم    براي اين كار از هر منطقه شهرداري با         . هايي انتخاب شوند    نمونه
اي  هايي انتخاب و نهايتاً كار به انتخـاب نمونـه   ايم محالتي انتخاب و از ميان آن بلوك     نقشه انجام داده  

   .شود و استفاده از روشي براي انتخاب افراد در خانوارهاي منتخب ختم ميها  از خانوار

  ابزار جمع آوري اطالعات

هـاي تحقيـق و انجـام         نامه بوده است، براسـاس فرضـيه        تحقيق پرسش مورد استفاده در اين     ابزار  
 سـؤال تـدوين گرديـد، تعـدادي از     72نامـه شـامل    هـا، پرسـش   پيش آزمون و حذف برخي از گويه    

باز و بقيه بصورت بسته با طيف ليكرت تنظيم شـده اسـت و پـر كـردن پرسـشنامه توسـط                      ها    سؤال
 بـه دسـت  اتي متغير وابسته و متغيرهاي مستقل بـراي  پس از تعريف عملي  . گران زن انجام شد    پرسش

 متغيـر   . نفر به صورت تصادفي انجام شـد       40نامه با    آوردن واريانس متغير وابسته پيش آزمون پرسش      
  .  آمده استبه شرح زيرهاي توصيفي متغير وابسته  وابسته احساس امنيت اجتماعي است و آماره

 و ميـانگين نمـرات احـساس امنيـت        06/5ييـرات    ، دامنه تغ   39ميانه نمرات احساس امنيت     
  . آمده استبه دست 63/25 ، واريانس متغير وابسته برابر 60/39يان گو پاسخ

كند كـه هـدف مـا     گيري مي گيري موردي را اندازه منظور از اعتبار اين است كه وسيله اندازه      
 و در بـين انـواع    سنجيم كه قصد سـنجش آن را داريـم          در واقع اعتبار همان چيزي را مي      . است
در عـين حـال چـون روش    .  را مورد اسـتفاده قـرار داديـم   1در اين تحقيق اعتبار محتوا    ها    اعتبار
گيري برخوردار بوده و با توجـه بـه مراجعـه و              اي بوده است، از اعتبار نمونه       گيري خوشه   نمونه
  . دشو  هم مي2گيري در مناطق مختلف شهر مشهد شامل حالِ اعتبار اكولوژيك نمونه

                                           
1- Content Validity  
2- Ecological validity  
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     1اعتماد

ايـن  . سنجش زماني داراي قابليت اعتماد است كه در صورت تكرار به نتايج يكسان برسـيم              
گيـري در مـشاهدات       پايايي و اعتماد نشان دهنده ميزان خطا و اشتباهي باشد كه وسـيله انـدازه              

  ). 140 :1378ساروخاني، (تواند داشته باشد  گيري مي  اندازهموردمختلف از يك 
در . در سنجش قابليت اعتماد، روش موسوم به آلفـاي كرونبـاخ اسـت   ها   ترين روش  جاز راي 

  : شوند جداول زير ميزان محاسبه الفاي كرانباخ متغيرهاي تحقيق نشان داده مي

  و تعريف عملياتي آنآلفاي كرانباخ متغير وابسته 

به خاطر باال رفتن    ها    يكي از آن   گويه استفاده كرديم، كه      17گيري متغير وابسته تحقيق از        براي اندازه 
 . آمد كه در حد قابل قبولي استدست به 73/0 برابر با قابليت اعتمادآلفا حذف كرديم و در نهايت ميزان 

 1مختلف در جدول  هاي      متغير وابسته در اين تحقيق احساس امنيتي اجتماعي است كه از گويه             
متغيـر  هـاي       معـرف   . )فق تا كامالً مخـالف    كامالً موا (در سطح سنجش ترتيبي استفاده شده است        

  . است1جدول وابسته به قرار 
   معرف هاي متغير وابسته تحقيق-1جدول

آلفاي كرونباخ اگر گويه 
 حذف شود

آلفاي كرونباخ اگر گويه  هاي متغير وابسته   معرف
 حذف شود

 هاي متغير وابسته   معرف

 1  از اتوبوساستفاده 710/0 9 عدم اعتماد به مرد غريبه 679/0
 2 استفاده از تاكسي 689/0 10 مزاحمت افراد خارج از خانه 676/0
 3 استفاده از تاكسي شخصي 703/0 11 اخبار تعرض به بانوان 679/0
 4 استفاده از ماشين شخصي 708/0 12 تردد از معابر كم نور 685/0
 به همراه داشتن پول و 688/0 13 ضرب و شتم توسط مرد خانه 676/0

 جواهر

5 

مأموران آب و برق واحساس  696/0
 اطمينان

 6 ها و زيرگذرها عبور از پل 682/0 14

 7 تنهايي و زنگ خانه 676/0 15 نقش سازنده در مديريت خانه 686/0
ازدحام جمعيت  687/0 تنهايي بيرون از خانه  640/0  16 8 

                                           
1- Reliability  
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 بدون همراه )اتوبوس،سينما(

 

  ها   تعاريف عملياتي آن  وآلفاي كرانباخ متغيرهاي مستقل

ايـن طيـف مربـوط بـه      هـاي       گويـه   . ست محاسبه شده ا   70/0 گونه و آلفاي     6حمايت اجتماعي با    
در  ايت اعضاي خانواده براي بهتر شدن سرنوشت شما، آمادگي خانواده در هنگام بـروز مـشكالت،           حم

انواده و احـساس آرامـش،   بـا خـ  ها  مزاحمت و هنگام ناراحتي به سراغ دوستان رفتن، طرح مشكالت      
 و اطمينان به آنان، دوستان خوش فكـر و اطمينـان بـه دوسـتي                هاخالقي و عاطفي خانواد   هاي      حمايت  

  .آنان، احساس حاشيه بودن در جمع دوستان
نقـش  هـاي        ف گرديـد گويـه    ذ كه يك گويه آن حـ      80/0لفاي  آ متغير و    4احساس كسب قدرت با     

ل نظر شما در تصميمات خانواده ، اكثر اوقات مطيـع مـردان خـانواده               نواده، اعما اسازنده در مديريت خ   
تـسلط و  هـاي     حذف شد؛ با گويهها   كه يكي از گويه     71/0 گويه و آلفاي     5د ازخود با    رتصور ف  .هستم

 در شرايط كنـوني احـساس رضـايت مـي     ،ه هستمدخود، آدم ضعيف و بي ارا   هاي      توانايي بر انجام كار   
  .خودهاي   وانايي درانجام كاركنم، احساس عدم ت
اسـتفاده از تلفـن، اخبـار در        هـاي        باگويـه    71/0 گويه و آلفاي     4 ارتباط جمعي با     لاستفاده از وساي  
  .وي انتظامي، ميزان استفاده از راديو و تلويزيونرامنيتي نيهاي   رسانه ها، هشدار

 برخـورد   :از و عبارتنـد حذف ها   كه يكي از گويه    74/0 گويه و آلفاي     6عملكرد پليس با    به  نگرش  
ر نيروي انتظامي و احـساس امنيـت، دسترسـي سـريع بـه           ووي انتظامي با عوامل نا امني، حض      رجدي ني 

مي براي امنيـت زنـان، عملكـر نيـروي انتظـامي بـراي       روي انتظا ر، طرح ني   خط ي انتظامي در هنگام   ونير
  .تامين امنيت زنان

هـاي      ف شـدند و معـرف       ذگويـه آن حـ    و كـه د   60/0فـاي    گويه و آل   5د قانون با    رنگرش به عملك  
د وقـوانين موجـ   بـه شـكايات زنـان عليـه مـزاحمين،           هـا     عملكرد به قـانون شـامل رسـيدگي دادگـاه           

  .مناسب ندارد و تساوي بين زن و مردهاي   مجازات
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ر، تحقيـر   دخت بهتر بودن پسر در مقايسه با     هاي       باگويه   66/0 ي گويه و آلفا   5اجتماعي با   هاي      هنجار
زنانـه در جامعـه، عـدم مداخلـه مـردم در            هـاي       فتاررامكان بروز عقايد و      زنان با اسامي نامناسب، عدم    

  .هنگام مزاحمت براي زنان، امروزه احترام به زنان توصيه مي شود
و معـابر   ها    زيرگذر روشنايي كافي براي  هاي      گويه   : 62/0 گويه و آلفاي     5شهري با   طراحي  

و هـا      از كنـار خرابـه       راس نا امني هنگـام عبـو      سها، اح  ناسب ايستگاه اتوبوس  عمومي، محل م  

و هـا    و سنگ فرشها  در شب ها، طراحي پياده روها   ن پاركدمتروكه، تاريك بوهاي     ساختمان  

  .شوند را موجب مي عابر پياده نامناسب و تهديد سالمت و امنيت زنانهاي   پل 

توانايي زن در تغييـر فرهنـگ مـرد         هاي       با گويه    67/0فاي   گويه و آل   4مقاومت اجتماعي با    

امنيـت اجتمـاعي بـه      هـاي        ايـده   ساالري، همكاري باديگر زنان براي بهبود اوضاع زنان، طرح          

  .راحتي توسط زنان ، وضع نامناسب زنان به اين علت است كه خودشان نمي خواهند

 ، دلهـره مـادي در   يل مـال الاسـتق هـاي     با گويـه  61/0 گويه و آلفاي     4ي با   دـ امنيت اقتصا  

و تحت پوشش درماني نبـودن ، كمـك حتمـي           ها    مان بيماري   ر از مخارج د   سيري، تر پران  ود

  .خانواده در هنگام مشكالت مالي

معنـايي نـدارد، دل    پوشـش ظـاهري  هاي    باگويه 68/0 گويه و آلفاي 4نگرش به حجاب با  

در  و پوشـش مناسـب     است، تالش براي حجـاب    پاك باشد، بهترين و امن ترين حجاب چادر         

  .شكل چنداني ايجاد نمي كندم كوتاه براي زنان انه، مانتويز خخارج ا

  هاي تحقيق يافته

  نتايج توصيفي 

دهد كه ميزان احـساس امنيـت اجتمـاعي زنـان      توصيفي متغير و ابسته تحقيق نشان مينتايج  

 آمـده بـراي متغيـر وابـسته تحقيـق           ستبه د ميانگين  . شهر مشهد در حد متوسط به پايين است       

 افـراد  ٪7/40احساس امنيت   . قرار دارد ) مايل به متوسط  ( بوده است كه بين كم و متوسط         60/2

ايـن  . انـد    افراد از احساس امنيت اجتماعي زياد برخودار بـوده         ٪1/1 متوسط و تنها     ٪2/58كم،  
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طيف زيـر ميـزان   . باشد مشهد مينتايج بيانگر پايين بودن احساس امنيت اجتماعي در ميان زنان       

  . دهد احساس امنيت اجتماعي زنان را نشان مي

*                    *                   *                 *                *            

كم خيلي كم متوسط زياد خيلي زياد   

  ميانگين = 60/2
  

هـا   مربوط به افرادي است كـه درآمـد آن  يان بيشترين فراواني گو  پاسخاز نظر درآمد خانواده     
كمتـرين فراوانـي    .  افراد را شـامل شـده اسـت        ٪3/35 هزار تومان بوده است كه       251-400بين  

 نمونـه را شـامل   ٪6/1 نفـر و تنهـا   5 هزار تومان است كه تعداد آن  850مربوط به درآمد باالي     
 تومـان  100000 تومـان و    1200000بيشترين و كمترين درآمد اظهار شده به ترتيب         . شده است 
شغل افراد به ايـن     .  است 367000ميانگين درآمد ماهيانه خانواده افراد نيز در حدود         . بوده است 

 شـغل   ٪2/7 محـصل،    ٪4/41 كارگر،   ٪5/2 كارمند،   ٪2/14دار،     خانه ٪9/26 :ترتيب بوده است  
 از اتومبيـل شخـصي      ٪4/14در اسـتفاده از وسـايل نقليـه         . انـد      افراد نيز ساير بوده    ٪8/7  و آزاد

 نيـز  ٪8/2 از مسافركش شخـصي و  ٪2/4 از تاكسي، ٪2/17 از اتوبوس واحد،   ٪4/61خانواده،  
ين فراواني مربوط بـه كـساني بـود    ريان بيشتگو پاسخاز نظر تحصيالت . كنند از ساير استفاده مي   
راد را شـامل    از اف ) ٪6/33( نفر   121ها    تعداد آن . در حد متوسطه بوده است    ها    كه تحصيالت آن  

كمترين فراواني نيز مربوط به افراد داراي تحصيالت كارشناسـي ارشـد و بـاالتر بـوده                 . شود  مي
  . افراد بوده است) ٪4/1( نفر 5ها  است كه تعداد آن

از . بـوده اسـت  ) متمايل به كـارداني ( يعني بين متوسطه و كارداني      69/3ميانگين تحصيالت افراد    
  . اند غيرمتأهلين بوده) ٪4/54( نفر 196متأهل و ) ٪6/45( نفر 164يان گو پاسخميان 

ده ه سـال مـشا  23  سـن مي باشد، بيشترين فراواني در      سال 99/26يان  گو  پاسخميانگين سن   
 -55كمترين فراواني در گـروه سـني        .  را شامل مي شود    ٪37كه  ) 21 -25بين گروه سني    (شد  
  . نمونه آماري را تشكيل مي دهد٪5 مشاهده شد كه 51
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 101مات درمـاني بـوده انـد و    دتحت پوشش بيمه خ) ٪9/71( نفر 259يان گو پاسخاز ميان  
  .فاقد بيمه درماني بوده اند) ٪1/28(نفر 

  .مستقل را نشان مي دهدهاي   ريميانگين متغو   فراواني2جدول 

  مستقلهاي    فراواني و ميانگين متغير-2 جدول

  ميانگين  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم  هاي مستقل  متغير
  05/4  17/24  44/59  89/13  94/1  56/0  حمايت اجتماعي
  75/3  7/26  75/35  09/27  89/10  56/0  نگرش به حجاب

  16/3  7/6  26/26  77/47  53/14  75/4  نگرش به عملكرد پليس
  65/3  17/13  78/46  21/32  84/7  -  هاي ارتباط جمعي  استفاده از رسانه 
  85/3  93/13  89/59  4/23  79/2  -  تصور فرد از خود

  11/3  5/2  11/26  33/53  39/16  67/1  هاي اجتماعي  هنجار
  41/2  -  5  67/41  78/42  56/10  نگرش به عملكرد قانون

  12/2  -  8/2  64/30  58/49  5/19  طراحي شهري
  01/4  56/34  93/39  46/18  7/5  34/1  امنيت اقتصادي

  79/2  61/8  56/25  89/18  72/29  22/17  خروج از خانه
  58/3  9/3  55/56  87/32  69/6  -  كسب قدرت

  38/3  06/3  5/42  89/43  28/10  28/0  مقاومت اجتماعي

  تحليل دو متغيره

ابطـه دو متغيـر   راندازه گيري شـده انـد و   هاي      حداقل متغيرها در سطح رتبه       در اين تحليل  
  .ه شده استتحليل رگرسيون و آزمون مقايسه ميانگين ها استفاد جنبه خطي را دارد و از
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  )احساس امنيت اجتماعي= مستقل با وابسته هاي   متغير(ها  دو متغيرههاي     نتايج آزمون فرضيه -3 جدول

  نتايج  سطح معني داري  )R(ضريب همبستگي   هاي مستقل  متغير
  ندارد  221/0  065/0  سن

  ندارد  243/0  062/0  حمايت اجتماعي
  ندارد  0534/0  033/0  مقاومت اجتماعي

  دارد  011/0  133/0  ش به عملكرد قانوننگر
  دارد  000  389/0  طراحي شهري

  ندارد  916/0  006/0  وضعيت اقتصادي
  ندارد  048/0  104/0  خروج از خانه
  ندارد  879/0  008/0  كسب قدرت

  دارد  000  527/0  وسايل ارتباط جمعي
  دارد  000  290/0  عملكرد پليس

  دارد  000  332/0  تصوير فرد از خود
  ندارد  479/0  041/0   خانوادهدرآمد
  ندارد  233/0  063/0  هاي اجتماعي  هنجار

  دارد  000  476/0  نگرش حجاب

. تحصيالت و احـساس امنيـت اجتمـاعي رابطـه معنـي داري وجـود دارد                ر ميزان متغي بين  
ميـانگين  . ت معنـي داري وجـود دارد  وتفـا هـا    افرادي با تحصيالت كارشناسي بـا ديگـر گـروه         

و راهنمايي  ) 22/46( تحصيالت كارشناسي بيشترين     هاجتماعي نشان مي دهد ك    ت  ياحساس امن 
  .را داشته اند و بين اين دو متغير رابطه معني داري وجود دارد) 91/40(كمترين 

احساس امنيت اجتماعي رابطه معني داري وجـود دارد بـين مـشاغل              بين نوع شغل و ميزان    
ميـانگين   بـا كمتـرين   ) 5/41( آزاد   رو كـا  ) 23/45(مختلف گروه محصل با بيـشترين ميـانگين         

  .مختلف شغلي و احساس امنيت اجتماعي باشدهاي  روه گنشانگر معني داري بين 

  مدل رگرسيون چند متغيري

 . به علت تعداد زياد متغيرهاي مستقل و پيدا كردن معادله رگرسيون از روش گام به گام استفاده شـد                      
 4جـدول   رگرسيون تاثير متغيرهاي مستقل بـر روي وابـسته را        در رگرسيون چند متغيره معادله    

  .دهد اينگونه نشان مي
   رگرسيون چندگانه ويژگي هاي مدل-4جدول 

ضريب تعيين  ضريب تعيين ضريب همبستگي متغير
 اصالح شده

خطاي معيار 
 تخمين
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1 494/0  244/0  242/0  598/4  
2 613/0  376/0  372/0  185/4  
3 700/0  490/0  485/0  789/3  
4 720/0  518/0  512/0  691/3  
5 731/0  534/0  526/0  634/3  
6 740/0  547/0  538/0  589/3  

  

  ـ استفاده از وسايل ارتباط جمعي 1
  ـ نگرش به حجاب، استفاده از وسائل ارتباط جمعي 2
  ـ طراحي شهري، نگرش به حجاب، استفاده از وسائل ارتباط جمعي 3
  ش به حجاب، استفاده از وسائل ارتباط جمعي ـ تصور فرد، طراحي شهري، نگر4
  . دار بودن ـ تصور فرد، طراحي شهري، نگرش به حجاب، استفاده از وسايل ارتباط جمعي و خانه5
دار بـودن، حمايـت    ـ تصور فرد، طراحي شهري، نگرش به حجاب، استفاده از وسايل ارتباط جمعي، خانـه     6

  اجتماعي از خود 
  : متغير وابسته دارند، عبارتند ازدر تبيين رين سهم را به ترتيب در نتيجه عواملي كه بيشت

 زتـصور فـرد ا     -4،  طراحـي شـهري      -3،  نگرش به حجاب     -2 وسايل ارتباط جمعي،     -1
   .دار بودن خانه -5، خود 

  حمايت اجتماعي 

 آمده اسـت    به دست  مدل از تحليل رگرسيون      6شود    شاهده مي  م 4 كه در جدول     گونه  همان
 74/0همبـستگي    و بيـشترين ضـريب       54/0ن مـدل داراي بيـشترين ضـريب تعيـين           كه آخـري  

-ر كه نامعلوم مي باشند، تشكيل مـي       از متغير وابسته را عوامل ديگ       ٪46به بيان ديگر    . باشد  مي

  . دهد  ضرايب رگرسيون را در مدل نهايي نشان مي5جدول  .دهند
   ويژگي هاي مدل رگرسيون چندمتغيري نهايي-6جدول 

 tآماره   ضرايب استاندارد شده  رايب استاندارد نشدهض  

  B  بتا  خطاي معيار    
  معني داري

  000/0  957/7    248/2  885/17  ثابت
  000/0  203/8  346/0  87/0  717/0استفاده از وسايل ارتباط 
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  جمعي
  000/0  772/8  360/0  63/0  552/0  نگرش به حجاب

  000/0  329/7  298/0  73/0  538/0  طراحي شهري
  000/0  239/4  181/0  96/0  407/0  صور فرد از خودت

  002/0  -134/3  -125/0  465/0  -45/1  دار بودن خانه
  004/0  -919/2  -123/0  60/0  -76/1  حمايت اجتماعي

  
  : توان مدل رگرسيون براي متغيرهاي پژوهش را اينگونه بيان كرد براساس جدول باال مي

نگـرش بـه    ) + 717/0( وسايل ارتبـاط جمعـي       استفاده از = ميزان احساس امنيت اجتماعي     
دار بـودن     خانـه ) + 407/0(تصور فـرد از خـود       ) + 538/0(طراحي شهري   ) + 552/0(حجاب  

  ). -176/0(حمايت اجتماعي ) + -45/1(

   تحليل مسير

تحليل مسير تأثير متغيرهاي مستقل و حدود آن تـأثيرات بـر متغيـر وابـسته را بـه صـورت                     
 در تفسير تحليل مسير از ضريب مـسير كـه همـان ضـرايب               .مد نظر دارد  مستقيم و غيرمستقيم    

 (Beta)اين ضرايب با بتـا  . شود استفاده ميها   از آن  ،رگرسيون چند متغيره استاندارد شده است     
دهد و ايـن تـأثير مـستقيم يـك             نشان مي  ييشود و ميزان تأثير هر متغير را به تنها          نشان داده مي  

دار را بـا      براي ترسيم مدل مسير متغيرهاي معني     . گويند   ضريب مسير مي   متغير در متغير ديگر را    
شترين مقدار بتا را داشت به عنوان متغيـر وابـسته           دهيم و هر متغيري كه بي        قرار مي  متغير وابسته 

در نظر گرفتيم و بقيه متغيرهاي مستقل را در رگرسيون در ارتباط بـا آن قـرار داديـم و در ايـن            
باشند و بهمين ترتيب دوباره هر متغير كـه بيـشترين     بتا همان ضريب مسير ميمرحله نيز مقادير 

را بـا آن مـورد   به عنوان مـستقل     ها    مقدار يعني بتا را داشت، به عنوان متغير وابسته و بقيه متغير           
اند كه در رگرسيون چند متغيـر          وارد تحليل شده   ييالبته متغيرها . دهيم  تحليل رگرسيون قرار مي   

بيـشتر از   هـا      كه ضريب بتـا آن     ييالبته متغيرها . اند  داري با متغير وابسته داشته      بطه معني داراي را 
بـاالترين  .  بودنـد از مـدل حـذف شـدند    05/0 كه كمتر از    يي بود، نگه داشته شدند و آنها      05/0



   سال هفتم                     مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                              248

متغير استفاده از وسايل ارتباط جمعي بود كه در ابتدا به عنوان متغير وابسته در نظر گرفتـه شـد             
از مـدل خـارج شـدند و متغيـر     % 5دار بودن به علت بتا كمتـر از      در مرحله بعدي متغير خانه     و

گام بعدي متغير نگرش بـه حجـاب بـا داشـتن بيـشترين      . طراحي شهري هم از مدل خارج شد   
به عنوان مـستقل وارد عمـل       ها    ضريب بتا به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد و بقيه متغير            

  . شدند
 مقادير مثبت بيان كننده تأثير مستقيم و ضرايب منفي بيان كننده رابطه معكـوس               2ودارنمدر  

نگـرش بـه   هـاي   حمايت اجتماعي و خانه دار بودن رابطه معكوس و متغيـر هاي    متغير. باشد  مي
  .حجاب و تصور فرد از خود رابطه مستقيم با متغير وابسته دارند

 يك متغير مستقل بر روي متغير وابسته، اول همه          در تحليل مسير براي نشان دادن تأثير كلي       

تأثيرات غيرمستقيم متغير مستقل مورد نظر را در هم ضرب كرده و در مرحله بعد اين تـأثيرات                  

غيرمستقيم را با هم جمع نموده و در نهايـت تـأثيرات مـستقيم و غيرمـستقيم را بـا هـم جمـع             

  .يرهاي مذكور به شرح زير محاسبه شده استمجموع تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم متغ. ميينما مي

تصور فرد از خود )189/0)(396/0)+(97/0)(339/0)+(097/0)(239/0)(396/0+(146/0=261/0  

261/0 = 146/0) + 396/0) (239/0 (  

حمايت اجتماعي ) = 090/0) (396/0 ( ) +-104/0 = (-068/0  

نگرش به حجاب ) = 239/0) (396/0) + (339/0 = (433/0  
  
  
  
  
  
  
  

 طراحي شهري

 خانه دار بودن

 

احساس امنيت 
 اجتماعي

 

 حمايت 
 اجتماعي

نگرش به 
 حجاب

تصور فرد از 
 خود

ز ااده استف
باط وسايل ارت

 تماعيجا

283/0  

104/0-  

146/0  

396/0  

339/0  

132/0-  097/0  

239/0  

090/0  

189/0  
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  مدل تحليل مسير -2نمودار 

  

  گيري نتيجه

پيشنهاداتي بـراي افـزايش احـساس       ها    هاي مربوط به متغير     با توجه به نتايج تحقيق و آزمون فرضيه       
  : گردد  ميارايهامنيت اجتماعي و همچنين براي محققان آينده كه در اين زمينه تحقيق خواهند كرد 

كارهاي پژوهشي مورد بررسي قرار گرفته اسـت و كمتـر بـه             موضوع احساس امنيت زنان كمتر در       

رود كه در كارهـاي بعـدي بيـشتر بـه عـواملي كـه در ايـن                    انتظار مي . اند  شناسايي عوامل مؤثر پرداخته   

  . پژوهش و كارهاي پيشين از آن بحث نشده است پرداخته شود

خـود مـورد بررسـي قـرار        هر مسأله اجتماعي بايد در زمينه و موقعيت مكاني و زماني مختص بـه               

گيرد لذا با گذشت زمان و تغيير شرايط جامعه امروزي بايد به عوامل بيشتر پرداختـه شـود كـه گويـاي                 

  . شرايط حاضر باشد

 كه در ايـن پـژوهش آمـده اسـت بيـشتر زنـان بـراي انجـام امـور روزمـره خـويش از                          گونه  همان

از هـا      جملـه مناسـب بـودن فاصـله ايـستگاه          لذا مسائلي از  . كنند  هاي شركت واحد استفاده مي      اتوبوس

دهـي؛    سـرويس هـاي  ايـستگاه بـه  ها   در شب؛ تنظيم زمان رسيدن اتوبوس   ها    همديگر؛ روشنايي ايستگاه  

هـاي شـهري و جلـوگيري از          كنند؛ كافي  بودن اتوبوس      از آن عبور مي   ها     تشريح مسيرهايي كه اتوبوس   

 ذيـربط مـد   هـاي  سازمانات انتهايي شب بايد توسط  رساني در ساع    و خدمات ها    ازدحام جمعيت در آن   

  . نظر كارشناسانه قرار گيرد

هـاي مـسافركش شخـصي از احـساس امنيـت اجتمـاعي خيلـي كمـي                   زنان در استفاده از ماشـين     

 مربوطـه   هـاي   دسـتگاه توسـط   ها     براي ترفيع اين مسأله، شناسايي و سازماندهي اين ماشين        . برخوردارند



   سال هفتم                     مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                              250

نظارت داشته باشند همچنـين بـراي   ها  ا با استفاده از كدهاي شناسايي بر كار آن سد ت   ضروري به نظر مي   

  . رساني به زنان افزايش يابند هاي ويژه براي خدمات آسايش و امنيت بيشتر، تاكسي

هـاي مختلـف دارنـد        سزايي در باال بردن آگاهي افراد جامعه در زمينه        ه  وسايل ارتباط جمعي تأثير ب    

هـاي جمعـي ماننـد راديـو و تلويزيـون و تهيـه         كه مـسئولين بـا اسـتفاده از رسـانه          شود  لذا پيشنهاد مي  

شـهروندان داده و در    هاي فرهنگي آموزشي هـشدارهاي الزم را بـراي تقويـت احـساس امنيـت                  برنامه

به دور از هر گونـه سـوگيري، تقابـل و همكـاري             ها     پرداختن به امور امنيت شهروندان با مردم و رسانه        

توانند با خبررساني سـريع و صـادقانه اخبـار مربـوط بـه عـامالن             نيز مي ها     روزنامه. اشته باشند الزم را د  

  . ناامني و مجازات آنان را به اطالع شهروندان برسانند

بايد انجام گيرد چند نكته قابـل بيـان   ها    در مورد طراحي شهري و اقدامات الزم كه توسط شهرداري         

در هـا     هـاي زنـان و مـشاركت دادن آن          و خواسـته  هـا      توجه بيشتر به نياز    :عبارتند از ها    است كه اهم آن   

 زيرمجموعــه خــود كــه وظيفــه هــاي ســازمانو مــديريت شــهري؛ نظــارت بــر كــار هــا   ريــزي برنامــه

رساني به شهروندان را دارند از قبيل سـازمان اتوبوسـراني و تاكـسيراني؛ ايجـاد فـضاهاي سـبز                   خدمات

؛ رسيدگي به وضـعيت روشـنايي   )خصوصاً زنان(تأمين آرامش شهروندان مناسب و قابل استفاده جهت   

 عابر پياده بـراي رفـاه       هاي  پل؛ ايجاد   ...و  ها     عابر پياده، زيرگذر   هاي  پل مترو،   هاي  ايستگاهخيابانها، معابر،   

تواند به نحوي امنيـت زنـان         حال شهروندان و ساماندهي و برخورد با هر گونه تأسيسات شهري كه مي            

  . ي مخروبه و يا نيمه كاره و امكانات شهري فرسوده و قديميها ساختمانتهديد كند از قبيل را 

وضـع قـوانين و   : شود موارد زير مورد توجـه الزم قـرار گيرنـد            در حوزه قانون و پليس پيشنهاد مي      

ني؛ مجازاتهاي جدي براي عامالن ايجاد ناامني در جامعه؛ برخورد نيـروي انتظـامي بـا مـزاحمين خيابـا                  

ي هـا   مكـان هاي ويژه در محالت جرم خيز و پررفت و آمد ماننـد               افزايش و قابل دسترس بودن گشت     

ي عمـومي؛   هـا   مكـان و پالكاردهاي آموزشي و يا هـشدار دهنـده در           ها    تجاري و تفريحي؛ نصب تابلو    

آميـز و     ساماندهي منطقي پوشش و لباس متناسـب بـا فرهنـگ عامـه شـهروندان و برخـورد مـسالمت                   

  . گردد هاي امنيت اجتماعي كه اخيراً اجرا مي مغرضانه با زنان در قالب طرحغير
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هـاي الزم     ويژه زنان؛ تربيت صحيح فرزنـدان؛ راهنمـايي       ه  ارتباط صميمي افراد خانواده با همديگر ب      

و رعايـت پوشـش مناسـب در        هـا      به زنان خانواده از قبيل سفرهاي داخـل شـهري، ارتبـاط بـا غريبـه               

   .ها مي، محل كار، مدارس و دانشگاهي عموها مكان
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