
 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک

 1395 تابستان، چهارم، شماره بيستم و ششمدوره 

 03/04/1395تأييد نهايي:   19/10/1394دريافت مقاله: 

 85-68صص 

 در فضای عمومی های شهری و امنیت زنانگاهسکونت

 ی موردی شهر سبزوارمطالعه

 دانشگاه حکیم سبزواری - غرافیایی و مطالعات اجتماعیشناسی مرکز پژوهشی علوم جاستادیار جمعیت ،شفيعه قدرتي

 دانشگاه حکیم سبزواری - ریزی شهریدانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ،تکتم روشندل

 چکيده

در این  وراد است توسعه در جوامع مختلف و در ابعاد گوناگون، احساس امنیت اف هرگونهنیاز تردید پیشبی

هدف  ین اساس،یابد. بر اتری میبیش اهمّّیتپذیری چون زنان، س امنیِت اقشار آسیبراستا امنیت و احسا

 شهرپایینِف باال و سالِ مناطق مختل 65تا  18حاضر، بررسی عوامل تأثیرگذار بر احساس امنیِت زنانِ  یمقاله

 ر روشمبتنی بهدف، کاربردی و  ازنظرباشد. این پژوهش می محلّهسبزوار، در فضاهای عمومی و سطح 

ایگاه پهای فردی، ویژگی :های تحقیق حاکی از آن است که از میان عواملی چونپیمایشی است. یافته

یت د، وضعولّن، محل تهای سمتغیّر؛ شهرپایینبر مناطق باال و  تأکیدمکانی و البته با  تعلّقاقتصادی، -اجتماعی

ه زناِن کمعنی  ت زنان در فضاهای عمومی دارند. بدینداری بر احساس امنیتأهل و سطح تحصیالت تأثیر معنی

تری یشبمنیت ادین در شهرها، زنان متأهل و با تحصیالت باالتر، در فضاهای عمومی، احساس ، متولّترجوان

 کانی وم تعلّق، سطح تحصیالت، احساس محلّهدارند. عوامل تأثیرگذار بر احساس امنیت زنان در سطح 

تری انی بیشمک تعلّقتر، زنانی که احساس زنان با تحصیالت کم دیگرعبارتبهستند. سکونت زنان ه یمنطقه

-یم درنهایت. دارند محلّهتری در ، احساس امنیت بیشکنندمیزندگی  ترقدیمی محلّاتو زنانی که در  دارند

ناطق ممت است و قد محلّهتوان گفت مناطق شهری، یکی از عوامل مؤثر بر احساس امنیت زنان در سطح 

 است. هاآنویژگی تأثیرگذار  ترینمهمشهری 

مناطق شهری، شهر ، محلّهاحساس امنیت در امنیت زنان، احساس امنیت در فضای عمومی،  واژگان کليدی:

سبزوار.

                                                           

* Email: S.ghodrati@hsu.ac.ir                                                                                 ی مسئولنویسنده:  
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 مقدمه -1

اگر اجازه نداشته باشم به هر جا که دوست دارم بروم تجاوزی است به ))گوید: می 1هگل

بیند، زیرا هایی آسیب میی من. شخصیت من با چنین تجربهآزادی فیزیکی و طبیع

 (1383 ،لینداتیدانون)آلن((هویت من در تن من قرار دارد.
 

این روال از  اگرچه .است آمد در اجتماعورفت اگزیر ازخود ن ی، تفریح و حرفهامرارمعاشامروزه هر انسانی برای 

مصداق  ازپیشبیش -آمد مردم در اجتماع خودورفت -، امروزه این سناریوهبرقرار بودپیوسته  تاکنونبشر تاریخ ابتدای 

زندگی فردی و  برعلیهمستلزم خاطری آسوده و آرام، ایمن و فارغ از هر نوع تهدید  چنین ارتباطی حالبااینیافته است. 

نیز در  2یی است که مازلوامنیت تا جا اهمّّیت گویند.می "احساس امنيت"یا جمعی است که در اصطالح لغوی به آن 

فقدان یا  (.133 :1384: کاهه)دهدرا بالفاصله پس از ارضای نیازهای اولیه قرار می آن، ی خودنیازها مراتبسلسله

ها به دنبال دارد. در همین رابطه، کننده و خطرناکی برای افراد و دولتهای نگراناختالل در امنیت، پیامد و بازتاب

 درازمدتناامنی ممکن است در  احساس .کنندهای هنگفتی را هزینه میسیاسی، ساالنه بودجه هایها و نظامدولت

 (.96 :1390: انجمالی و شایگ)وری اقتصادی و اجتماعی افراد داشته باشداثرات نامطلوبی بر کیفیت زندگی و بهره

بیت ت و مطلوفد و میزان پیشرگیرنمورد ارزیابی قرار می ،های گوناگونِ توسعهحسب شاخصرامروزی ب شهرهای

 ایجامعههر ر آن د تأمینکه  استامنیت و داشتن احساسی از امنیت  هااین شاخص یازجمله. شودآنان محک زده می

 امری حیاتی است.

رد، عوامل آومی وجود به مسئلههای خاصی که این ها در شهرها و پیچیدگیتجمع انسان گسترش جمعیت و با

سکونت و  و محلیگر از یکد محلّاتایی زیاد های زندگی، جدمحلّهشلوغی  اند:تر شدهنیت نیز متنوعبر ام گذارتأثیر

امروزه  کهنحویبههند. دقرار  تأثیرتوانند امنیت افراد را تحت ... همگی می روابط پایدار وعدم امکان ایجاد  درنتیجه

 ،مکاراندی و ه)احمهای افراد شده استدغدغه ترینمهمکشور یکی از  احساس ناامنی و ترس از جرم در مناطق شهریِ

-وقوع میه ب هاآنهای اجتماعی در بستر هنجاریههایی هستند که نابمؤلفه ازجمله. فضاهای شهری (66 :1388

 (.145: 1390)گلی، ارتباط معناداری داردشهری  وسازساختامنیت اجتماعی با فضا و  و (1386)پارسا، پیوندد

ص، هایی خاوهبیند، بلکه گراز ناامنی حاکم بر جامعه آسیب نمی میزانیکها به ی گروهکه همه طبیعی است

ان بت به زنمردان نس طورکلیبه .هستند پذیرترهای خاص آسیبزنان و کودکان به سبب دارا بودن ویژگی ازجمله

ن در آنا پذیریآسیبافراد از میزان تری دارند. احساس امنیت در فضای عمومی تحت تأثیر درک احساس امنیت بیش

 در مردان ن عواملای هردویپرمخاطره و یا دفع آن است.  هایموقعیتدیگران و یا توان آنان در فرار از  یحملهقبال 

دهند و شکیل میاین در حالی است که زنان نیمی از جمعیت جامعه را ت(. 1993لوون و همکاران، )بیش از زنان است

ی، اشتغال، دنبال کردن تحصیالت عال صورتبه هاآنشهرها، حضور اجتماعی در کالن ویژهبهیر و اخهای در سال

 .مشارکت سیاسی و ... افزایش یافته است

از حساسیت خاصی برخوردار  تازگیبه تفاوت مناطق شهری امنیت شهری از مسائلی است که با تزاید رو به افزایشِ

های سنی، جنسی و طبقاتی ی گروهشهرها برای اینکه ایمن باشند، باید برای همهو طراحان شهری معتقدند  شده است

 ,Tabrizia & Madanipour)قرار گیرند توجّهموردهای سنی و جنسیتی تفاوت هاآنساخته شوند و در ساخت 

2006: 935). 

                                                           
1- G.W.F Hegel (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) 

2- Maslow 
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 70                                              سبزوار شهر موردی یمطالعه عمومي فضای در زنان امنيت و شهری هایگاهسکونت

ایزدی )استفضاهای عمومی و تأثیرگذارترین عامل در رضایت زنان از  ترینمهم ،که امنیت دهدمیمطالعات نشان 

به  درواقعکند این است که عدم احساس امنیت زنان می دوچنداناین ضرورت را برای زنان  چهآن (.1395و همکاران، 

مفهوم تهدید ارزش نقش مادری، همسری و گاهی سرپرستی یک خانواده است و مصون ماندن از هر آسیب و تجاوزی 

مطالعات در  های بعدی منتقل خواهد شد.متعاقباً به نسلو روحی تهدید کند،  جسمی ازلحاظکه زن و حریم زنان را 

در . تر از حد متوسط استکه احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان سبزوار، کم دهدمیمورد شهر سبزوار نشان 

وط به معابر شهری ترین احساس امنیت مربکمجانی، مالی، آبرو و حیثیت، محیطی( ) اجتماعیامنیت  هایگویهبین 

احساس  دیگر آنکه ینکته. دانندمی خطربیگویان قدم زدن در شب را درصد از پاسخ 17که تنها  ایگونهبه، است

(. 1394و قدرتی و شاه جهانی،  1391قدرتی و همکاران، )استتر معناداری کم طوربهامنیت زنان در مقایسه با مردان 

امنیت در فضای عمومی در شهر سبزوار به یک  ویژهبهو   زناناجتماعیِ منیتگفت احساس ا توانمی بدین ترتیب

 .تبدیل شده است مسئله

 سؤاالتاست.  سبزوار شهرساله  65تا  18امنیت زنان احساس ی حاضر مطالعه یمسئله ،گفته شد چهآنبنا بر 

 از: اندعبارتجزئی  طوربه

 چگونه است؟ (شهرپایینشهر سبزوار )باالی شهر و فاوت در متاحساس امنیت زنان در مناطق سکونتیِ  میزان -1

 وجود دارد؟ ایرابطهچه  هاآناحساس امنیت  ومنطقه شهریِ محل زندگی زنان میان  -2

 تأثیرگذار است؟ احساس امنیت آنانی اجتماعی زنان بر آیا طبقه -3

 آنان تأثیرگذار است؟ احساس امنیت زنان برمکانی  تعلّقحس  آیا -4

 صورتینبدفرضیات تحقیق رفته در این حوزه، صورت گ هایپژوهشمرور نظریات و  توجّهاس و با بر این اس

 :اندشدهینتدو

 رسد احساس امنیت زنان شهر سبزوار در مناطق مختلف شهری، تفاوت معناداری داشته باشد.به نظر می 

 وجود دارد. رابطه امنیت آنان رسد بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی زنان شهر سبزوار و احساسبه نظر می 

 رابطه وجود دارد.هاآنمکانی در زنان و احساس امنیت  تعلّقرسد بین حس به نظر می ، 

  یرابطهد( و احساس امنیت آنان سن، وضعیت تأهل، محل تولّ) یاینهزم هاییژگیوبین  رسدیمبه نظر 

 وجود دارد. دارییمعن

 تحقيقی پيشينه-2

 :است گرفتهانجام امنیت و احساس آن، یتجربی در حوزه صورتبهپردازیم که تحقیقاتی می رمروبهدر این قسمت 

آپلتون  ییهازنظرمحیطی بر احساس امنیت تأکید دارد و بدین منظور  هایویژگی( بر تأثیر 1993لوون ) یمطالعه

محیطی هستند و  هایشاخص منمکان او دسترسی به  روشنایی مکان، فضای باز هایمؤلفهاستفاده نموده است. 

 .و احساس امنیت است هامؤلفهوجود رابطه بین این  این پژوهش حاکی از هاییافته
رفتارهای خاص در مناطق  گیریشکلفضایی خاص بر  هایآرایش( به نقش و تأثیر 2007) همکاراندایاس لی و 

که  دهدمینشان  هایافتهز شهرهای برزیل است. مرکزی یکی ا یمنطقهمربوط به  هاآن یمطالعه. پردازندمیشهری 

چنین ارتباطی وجود ندارد. هم بندیخیابانخاص  هایترکیبمطالعات پیشین، بین الگوهای توزیع جرم و  رغمعلی

 بین میزان یکپارچگی ساکنین در مناطق شهری و وقوع جرم یافت نشده است. ایرابطه

 یموردبررسشهر مشهد جهت کالن "زنان و امنیت شهری" را تحت عنوان ایمطالعه (1380اعزازی ) زادهیزنجان

میزان احساس  ازنظرشهر مشهد  )محل سکونت متفاوت( دهد زنان مناطق مختلفنتایج آن نشان می که قرار داده

اروخانی و س تری دارند.احساس امنیت کم ،تر هستنداقتصادی محروم ازنظرتفاوت دارند و زنان مناطقی که  باهمامنیت 

. در این اندپرداختهمحل سکونت  متغیّربر  تأکیدی امنیت اجتماعی خانواده در تهران با به مطالعه (1385نویدنیا )
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دهد های پژوهش نشان میاند. یافتهشمال و جنوب تهران مورد مصاحبه بوده یساکن در منطقه هایپژوهش خانواده

 یعیرب یبینجی علیخواه و نتایج مطالعه داری دارد.و معنی مؤثراثرات  که محل سکونت بر امنیت اجتماعی خانواده

دهد حدود شهر تهران، نشان می یگانه 22ی وضعیت ترس زنان از جرم در فضاهای شهری در مناطق درباره ،(1385)

در بین زنان با در فضاهای عمومی شهری احساس امنیت ندارند. این میزان  وآمدرفتگو هنگام نیمی از زنانِ پاسخ

های تحقیق یافتهتر است. های متروک بیشدارای زمین و ساختمان محلّاتتحصیالت و درآمد کم و نیز زنان ساکن در 

قومی بر احساس امنیت اجتماعی اقتصادی و هویت  -پایگاه اجتماعی تأثیر یبه مطالعهکه ( 1388نبوی و همکاران )

 تأثیراجتماعی و هویت ملی  -دهد که پایگاه اقتصادیاند، نشان میپرداخته زشهرستان اهوا سال و باالتر 16ساکنان 

ای بر احساس امنیت اجتماعی افراد دارند. قدرتی، اثر کاهندهو احساس بی ینسب یتمحروماحساس  متغّیرفزاینده و دو 

 .اثرگذارند ت مالی افرادیت جانی و احساس امنیهای هویت قومی و جنسیت، به ترتیب بر احساس امنمتغیّرچنین هم

احساس امنیت اجتماعی زنان شهر تهران، نشان  یینهزم در( 1388سپهر )های نوروزی و فوالدینتایج آماری آزمون

مثبت و مستقیمی بر  تأثیرهای محل سکونت، پایگاه اقتصادی و اجتماعی و احساس نظم اجتماعی متغیّردهد که می

ای مربوط به امنیت زنان در ( در مطالعه1389) یلیاسماعاحمدی و  هران دارند.احساس امنیت اجتماعی زنان شهر ت

سکونت بر میزان احساس امنیت اجتماعی زنان را  چنین محلّهای فردی، اجتماعی و همویژگی تأثیرشهر مشهد، 

س با احسا ورداستفادهمهای متغیّرسایر  تأهلوضعیت  یاستثنابهکه  یافتهدستو به این نتیجه  قرار داده یموردبررس

 یینهزم در(، 1389) یآهنگرسالبتشناختیِ نجارنهاوندی و تحقیق جامعهداری دارند. امنیت اجتماعی زنان رابطه معنی

احساس امنیت جنسی زنان شهر تهران، نشان داد بانوان مناطق مسکونی جنوب شهر نسبت به مناطق شمال شهر 

احساس امنیت در مناطق مختلف  یینهزم در(، 1389ا قرایی و همکاران )پژوهشی ر احساس ناامنی بیشتری دارند.

 دراحساس امنیت  در میزانکه تفاوت معناداری  به این نتیجه رسیدندو  ( به انجام رساندند11و  2)مناطق شهر تهران 

اهای ناامن در کل دهد که مردم در انتخاب فضهای دیگر این تحقیق نشان مییافته مختلف شهری وجود دارد. محلّات

های خلوت و تاریک کاره و کوچههای نیمه، حاشیه ساختمانشهریینپاهای محلّه هاآنشهر تفاهم نسبی دارند. اکثریت 

 یابد.های شلوغ و مملو از جمعیت کاهش میکنند. این حس عدم امنیت در خیابانرا فضاهایی با امنیت کم ارزیابی می

بر آهن و میدان مادر( )میدان راهشده  فضاهای جنسیتی تأثیرحقیقی را در رابطه با (، ت1390ها و مدیری )عرشی

شده،  در یک فضای جنسیتی ،اوالً: که دهدنشان می آمدهدستبهاند. نتایج قرار داده موردپژوهشاحساس امنیت زنان 

ل دو مفهوم کلیدی احساس امنیت تصویر ذهنی زنان از فضاهای شهری حو ،ثانیاًیابد و احساس امنیت زنان کاهش می

(، 1390نیازی و همکاران ) گذار باشد.تأثیرذیری زنان پکتواند بر حرکت و تحرّگیرد و این میو ترس از فضا شکل می

اند؛ که تطبیقی میزان احساس امنیت در بین زنان مناطق جنوب و شمال شهر تهران پرداخته یدر پژوهشی به مطالعه

های زندگی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی و رسند که زنان مناطق شمال از جنبه میزان مهارتتیجه میدر انتها به این ن

و همکاران  یحیدرپژوهش  اند.نیز احساس امنیت اجتماعی نسبت به زنان جنوب تهران نمرات باالتری را احراز نموده

یط اجتماعی و های محج در رابطه با ویژگیشهر یاسو یگانه 2امنیت درون جنسیِ زنانِ مناطق  در مورد(، 1392)

 2 یو ناامنی زنان منطقه تر به محیط فیزیکیبیش 1 یاامنی زنان منطقهکه ن دهدیم، نشان فیزیکی محل سکونت

ترین ی باال بیشعد کلی امنیت، زنان مجرد منطقهدر بُ شود.شان مربوط میتر به محیط اجتماعیِ محِل سکونتبیش

 اند.ترین ناامنی را داشتهی باال کممنطقه تأهلان مناامنی و زن

نیت اجتماعی و احساس آن در ام یینهزم در آمدهعملبه: در میان تحقیقات توان گفتگیری کلی میدر یک نتیجه

اقتصادی افراد، مکان و  -چه ذکر شد، پایگاه اجتماعیبا عنایت به آن که شماری دخیل هستندهای بیمتغیّر جامعه،

این  یکنندهیفتضععوامل تشدید و  ازجملهو وابستگی به مکان و ...  تعلّقشان، طراحی فضای شهری، محل سکونت

، بیشتر «اقتصادی -زنان، محل سکونت و پایگاه اجتماعی»امنیِت  یینهزم در شدهانجامتحقیقات  باشند.می پدیده

 است. دمشه وشهرهایی چون تهران مربوط به کالن
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 نظریمباني -3

مردم، »قبل از چاپ کتابِ  خصوصبهمیالدی و  1980انداز دولت ملی، امنیت و مباحث امنیتی تا قبل از از چشم

تحول اساسی در مفهوم  درواقعاخص قدرت نظامی بود.  طوربه، مساوی با قدرت و 4باری بوزان 3«ها و هراسدولت

 صورتبهنخستین کسی که بحث امنیت اجتماعی را  چراکه. خیر صورت گرفتو با انتشار کتاب ا 1983امنیت در سال 

 نظامى، دسته پنج به بشرى را اجتماعات امنیتبوزان  (.9 :1388قدرتی و همکاران، )مدون مطرح کرد باری بوزان بود

 کرد. امنیت مفاهیم وارد را اجتماعى امنیت ترگونه خاص به و کرد تقسیم محیطیزیست و اجتماعى اقتصادى، سیاسى،

 قبولى قابل شرایط با ملى عرف و هویت و مذهب فرهنگ، زبان، ىسّنتالگوهاى  حفظ قابلیت به را اجتماعى امنیتوی 

 (.135 :1389احمدی مقدم، )کرده است معنا تحول از

 5های نظم اجتماعيتئوری -3-1

 یسته شده است. نظمدر چارچوب نظم اجتماعی نگر شناختی، امنیت اجتماعی عمدتاًهای جامعهنظریه سنّتدر 

نظم  و ثبات ٔ  درزمینهاست.  تصورغیرقابل نظم بدون جامعه اصوالً و است شناسیجامعه بنیانی مفاهیم از نیز اجتماعی

نوروزی و )باشدمی متفاوت شناسانجامعه و محققان هایدیدگاه نظمی،بی و اجتماعی تغییر آن مقابل در و اجتماعی

 اجتماعی اصالحات با را های اجتماعینابسامانی توانمی که بود معتقد 6دورکیم یلام .(132 :1388 سپهر،فوالدی

 خود و دارد به همراه را اجتماعی نظم که داندمی جامعه بقایحفظ و  عامل را 7اجتماعی داد. دورکیم همبستگی کاهش

جتماعی( عامل اخالقی است نه مبنای نظم جامعه )امنیت ا وی ازنظراست.  مشترک و اخالقیات اخالقی اشتراک معلول

 قواعد اخالقی و اصول بر مبتنی که اییافتهسازمانجوامع  در است معتقد دورکیم سیاسی یا اقتصادی. بر این اساس

و  هستند مکانیکی همبستگی دارای ابتدایی که جوامع در جهت همین به بود، حاکم خواهد نیز اجتماعی نظم باشند،

ا با امّ؛ شودمی برخورد شدتبهتخلفی  هرگونه با و است حاکم شدتبه اجتماعی نیز نظم ،دارد وجود مشترک اخالقیات

و  ومرجهرج یجهدرنترود و اخالقی از بین می مشترک یافته، نظام کاهش جمعی جوامع، وجدان تر شدنپیچیده

 .(1388، سپهربه نقل از نوروزی و فوالدی 1378 و ورسلی، 1383کوزو، )شودمی حاکم نابسامانی

کند و این نظمی اجتماعی و بروز رفتارهای انحرافی قلمداد میفقدان امنیت در یک جامعه را مساوی با بی 8مرتن

داند. های ساختار اجتماعی برای نیل به موفقیت میحالت را ناشی از شکاف بین اهداف و هنجارهای فرهنگی و ظرفیت

 هاییروکجررات، عدم یکپارچگی، رهایی کامل فرد و باالخره انحرافات و شدن مق اهمّیّتقانونی، بیوجود بی درمجموع

 .(1385 ،بوریکوبودون و )های چنین حالتی در جامعه هستنداجتماعی همگی نشانه

 9امنيت و احساس امنيت اجتماعي -3-2

نگ سرد در اروپا های جدید امنیت و پس از جی تحلیلمفهوم امنیت اجتماعی و احساس ناشی از آن در پی توسعه

تحقیقات  یسسهحققان در مؤگروه مستقلی از م یوسیلهبهیک رویکرد مفهومی  عنوانبهاین مفهوم نخست مطرح شد. 

 .( ,2003Bilgin: 211)توسعه پیدا کرد 10صلح کپنهاگ

                                                           
3- »People, States and Fear« 
4- Barry Buzan 
5- Social Order 
6- Durkheim. E. 
7- Social Solidarity 
8- Merton.R.K. 

9- Feeling Social Security 

10- Copenhagen Peace Research Institute 
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ری امنیت دو برای تبیین مفهوم نظ عموماً است. بخشزیاندیدات رهایی نسبی از ته ،امنیت 11ئی. مورزاز نگاه جان

، محیطی و 13با پارامترهای عینی است بیرونی وای پدیده کهآند عینی عکنند. بُذکر می 12عینی و ذهنیبُعد متمایز 

همان ایمنی  درواقع مانند آن در یک جامعه اشاره دارد،و به میزان واقعی جرم، ناامنی، دزدی و  شودرفتاری ارزیابی می

تر به میزان درک و آگاهی افراد از جرم و ناامنی و نوع رویکرد و تفسیر این بیش ت کهو درونی اس بُعد ذهنی است. دوم

های نیز امنیت به معنای عینی آن یعنی فقدان تهدید نسبت به ارزش 15گاه آرنولد ولفرزدر ن 14افراد از آن بستگی دارد.

قرار گیرد، تعریف شده  موردحملهور کمذ هایکه ارزشو در معنای ذهنی آن یعنی فقدان هراس از این شدهکسب

 کنند.می تعبیر "احساس امنیت"  امنیت رابُعد ذهنیِتوان گفت می .(32 :1378بوزان، )است

ی آغازین امنیت را ذهنی و مبتنی بر تصمیم بازیگران بوزان، نقطه .دانندمیرا مهم بُعد ذهنی امنیت  16بوزان و ویور

توانند به آن رجوع زیرا بازیگران می شود؛امنیت در اجتماع شناخته می یئلهمسدارد که کند. او بیان میمعرفی می

 کامالً معتقدند که امنیت  این دو .(446 :1386ابراهیمی، )کنندتهدید نگاه می عنوانبهها را کنند و برخی پدیده

و  کنندوارد مطالعه خود می چنین عنصر هویت راهم هاآنکنند. برساخته تصور آدمیانی است که در اجتماع زندگی می

 .(443 همان،)اندیشندهم میفرامادی های مؤلفهقائل به توزیع مادی قدرت نیستند و به 

کند که حضور مردم چه غریبه و چه آشنا، احساس ایمنی را می ستداللا (1996) 17در بحث امنیت اجتماعی، هیلر

ای است که به کمک یابد، حضور مردم وسیلهد و معنا میشوحاصل می ارتقاء داده و امنیت در جمع در فضای عمومی

و شاید به همین جهت است که احساس امنیت اجتماعی را از  د نظارت قرار دادرطبیعی مو صورتبهتوان فضا را آن می

د و ای مستقیم با امنیت واقعی نداردانند. این احساس همواره رابطههای کیفیت زندگی اجتماعی در شهرها میشاخصه

بر این اساس  .(1387 ،نوریکرمی)مند یا محروم شدن از امنیت واقعی نیستبه معنای بهره لزوماًوجود یا فقدان آن 

-آزادی نسبی از خطر، این احساس وضع خوشایندی را در مردمان ایجاد می "احساس"ست از: ا احساس امنیت عبارت

 (.93 :1384پور، جبیر)شودی و روحی میکند که فرد در آن دارای آرامش جسم

 و احساس امنيت 18اقتصادی -پايگاه اجتماعي -3-3

کند. در حقیقت، وضع و اقتصادی، جایگاهی است که هر شخص در ساخت اجتماعی اشغال می -پایگاه اجتماعی

را در  هاآنبندی کرده و رتبه های مطلوب،شان از کیفیتمیزان برخورداری برحسباعتبار اجتماعی است که افراد را 

تواند در چنین میپایگاه اجتماعی افراد هم .(248 :1376افروغ، )هددشان جای میی متناسب با وضعیتطبقات اجتماع

 هاآنیابی هر چه پایگاه افراد در یک جامعه افزایش یابد، امکان دست ترتیباینبهبگذارد.  تأثیرنیز  هاآنبروز احساسات 

و خشنودی  تعلّقاحساس  درنتیجهیابد و ، بهداشتی، رفاهی و ... نیز افزایش میزشیبه امکانات و خدمات مختلف آمو

عه با احساس مافراد جا تعلّقاگر احساس  ،عکسبهتقویت خواهد شد.  هاآنمیان  بستگیدلنسبت به جامعه داشته و 

چه احساس فرد از زندگی پس هر  یابد.همبستگی نیز نقصان می تدریجبهنشود،  توأمرضایت از زندگی در جامعه 

                                                           
11- John E. Morrz 
12- Subjective 
13- Objective 

 ه است(:باشد )رفرنس کامل آن در قسمت منابع ذکر شدظری امنیت، برگرفته از چند منبع به شرح زیر میابعاد مفهوم ن -14

-( و )رجبی29، 1998ان، (، )بوزان و همکار36، 1383(، )کارگر؛ 51، 1388)گزارش سازمان بهداشت جهانی به نقل از بمانیان و همکاران،  -

 (.93، 1384پور، 
15- Arnold Wolfers 

16- Ole Weaver 
17- Hillier. B. 

18- Socio-Economic Status 
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نوروزی )قادر به تولید آن نیز خواهد بود باشد، به همان میزان نیز احساس امنیت را تجربه خواهد کرد و ترمندانهرضایت

 .(142 :1388سپهر، و فوالدی

 و احساس امنيت 19محل سکونت -3-4

 یعرصه ،ضاف و محیط نهستند. ایناپذیر از یکدیگر کلیتی تفکیک ،کندانسان و محیطی که در آن زندگی می

ای این و بق برای تداوم پذیرد.الت اجتماعی در آن صورت میاجرای کارکردهای اجتماعی بوده و بسیاری از تعام

 وحی امیری صال)ودرترین نیازها به شمار میساسیال مردم در این فضاها، وجود امنیت یکی از اتعامالت و حضور فعّ

امنیت برای  تأمین کهآنرغم علیبرخی مناطق شهری  کهایناست،  مسئلهدر این راستا  چهآن .(1390 ،همکاران

تند، مشغول هس وظیفهانجامشهر به  شود و پلیس و نیروهای انتظامی در کلیه مناطقتمامی مناطق شهری اجرا می

 تری دارند.ایمنی کم

-ره داشتهاعی اشارهنگی و اجتمعیتی، اقتصادی، فعوامل متعدد جم به ،مسئلهشناسان در پاسخ به این برخی جامعه

نسان ا مسکونیِفیزیکیِ  محیطفضا و  تواند برخاسته ازمی هانیز معتقدند که این ویژگیبرخی و  (88 :1389 ،نویدنیا)اند

د برای اننتوو می گذارندمی تأثیرکه این فضاها بر رفتار افراد  ترتیباینبه باشد؛و فرهنگ عجین شده با محیط وی 

ا یکدیگر اری بکزهب ازلحاظو مناطق مختلف یک شهر  محلّاتدهد، نتایج نشان می تنظیم رفتار او به کار گرفته شوند.

غلب ساکن مناطق ار اکافراد بزه کهنحویبه .(1387 صالحی،)خیزتر از بقیه هستندجرم هاآنز و بعضی ا متفاوت بوده

مت، مزاح :انندم گرددمی هاآنی نیت افراد منطقهکاران که مخّل امآشکار بزه اند؛ لذا میزان رفتارهای ناهنجارمحروم

چنین  عدم وجود توان برحسب وجود یاشود. به همین دلیل مناطق را میتر دیده میبیش قاپی و ...ترساندن، کیف

 اروخانی وس)نمود بندیستهنیت ساکنان منطقه دکاری و نوع رفتارهای اهالی، از جهت برخورداری از امهای بزهشبکه

مناطق مرفه با تنوع  سویبهتوان استدالل کرد که با تغییر مکان از مناطق محروم می .(91 و 90 :1385 ،نویدنیا

ین ت نیز در بو بر همین اساس احساس امنی شودمی پذیرامکانامنیت ساکنان منطقه بیشتر  تأمینتر، فرهنگی کم

 .(1390 ی،گل)شودمردم بیشتر مشاهده می

 و احساس امنيت 20مکاني تعلّق-3-5
 ،مسکونی یمحلّهبه نسبت ها شود. خانوادهتشکیل می ،کامل هم در یک فضای جغرافیاییِ  های مجاورِ از خانه ،محلّه

به  .بینند، خود را در یک محیط آشنا و مثل خود میمحلّهمسکونی خود را دارند و با ورود به  یهمان احساس خانه

ها و درآمد، کوچهکم محلّاتجهت نیست که در بی گویند.می "به مکان بستگیدلو  تعلّقاحساس "دید  ونهگاین

در این  گیرد.کودکان، جوانان و سالمندان قرار می یمورداستفاده هاآنمسکونی  یخانه یاندازهبه محلّههای خیابان

بیش از فضای داخلی  محلّهمحیط  هاآنگذرد و برای ها میابانها و خیدر کوچه محلّهتر وقت مردم بیش ،محلّاتقبیل 

 ؛است کیفیت واحدهای فیزیکی، منطبق با رفتارهای اجتماعی شهری، محلّاتدر  معموالًنماید. بخش میخانه رضایت

 به تعلّق حس از نگاه .(20 :1389 ،و همکاران قرایی)هری داردش محلّاتای مشخصاتی جدا از سایر محلّههر  روازاین

تواند حس امنیت را تقویت میگرایی محلّهو این  داندخود می یمحلّهمکان و به  تعلّق، هر شخص خود را ممکان

 بستگیدل ،ازآنپسو نسبت به جامعه و رضایت  خشنودی ، احساستعلّقاحساس  یدرنتیجه چراکه (؛21، همان)نماید

باشد، به همان میزان  تری از زندگی داشتهه فرد احساس رضایت بیشر چه ،بدین ترتیب .شدتقویت خواهد  هاآنمیان 

لذا (. 142 :1388سپهر، نوروزی و فوالدی)بودنیز احساس امنیت را تجربه خواهد کرد و قادر به تولید آن نیز خواهد 

ساز مسائل البدی زمینهدیگر دارد و گاهی بافت کمتقابل بر هم تأثیر محلّهداشت که بافت کالبدی و اجتماعی  توجّهباید 

-و باعث می استیک واحد اجتماعی در ایجاد امنیت و هویت نقش مهمی دارا  عنوانبه محلّهبنابراین  ؛اجتماعی است

                                                           
19- habitat 

20- Belong to The Place 
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ترین کی از قوییمحلّهرضایت از این اساس  بر .(1385 ،چهارراهی)امنیت کنندچنین و هم تعلّقشود افراد احساس 

-، ترس از جرم را کاهش میمحلّهدهد که رضایت از آن نشان می وده و رابطه معکوسِترس از جرم ب هایکنندهتعیین

 .(78 :1388 ،احمدی و همکاران)دهد

بر  مؤثربه برخی از عوامل فیزیکیِ  میالدی، نیومن 1970ی اوایل دهه درنیز ذکر شد،  ازاینپیشطور که همان

 ازجمله، عواملی «فضای قابل دفاع»ی ی نظریهپرداخت و با ارائهایجاد ترس از محیط یا وقوع جرم )احساس کمِ امنیت( 

-محلّهنیز بر این عقیده است که پیوندهای مردم با  21شافر .کاهش ترس دانست یبه مکان را از راهکارها تعلّقاحساس 

یفیت و ک )مالکیت منزل مسکونی( محلّهگذاری در تر، درک ادغام اجتماعی و سرمایهبیش بستگیدل از طریقشان 

 :1388ی و همکاران، احمد)شود محلّهباعث فزونیِ احساس امنیت در بین مردم همچنین و تواند مانع ترس می محلّه

68). 

 مطالعه مورد محدوده -4

ین ترغربی وترین مناطق سکونتی ایران رو مربوط به شهر سبزوار است، این شهر یکی از قدیمیپژوهش پیشِ 

 57مالی و عرض ش یدقیقه 22درجه و  36دقیقه تا  9درجه و  36که بین  باشدمی رضوی خراسانشهرستان استان 

است )شکل  متری از سطح دریا واقع شده 970طول شرقی و ارتفاع  یدقیقه 46درجه و  57دقیقه تا  37درجه و 

شود یممحسوب  شهر در شمال شرق کشور بعد از مشهد ترینپرجمعیتنفر  229103(. این شهر با حدود 1شماره 

 (.1390 :)سرشماری عمومی نفوس و مسکن
 

 
هل متری دوم : چ4: امامزاده شعیب، 3: سونالوکس، 2: عظیمیان، 1 موردمطالعهی : موقعیت محدوده1شکل 

 )منبع: نگارندگان(

 تحقيق شناسيروش -5

ای برای سنجش قایسهم رویکردبر  تأکیدبا حاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، پیمایشی به لپژوهش این 

در تحقیق حاضر به احساس امنیت در فضای عمومی و احساس امنیت احساس امنیت در مناطق مختلف شهری است. 

از طیف لیکرت استفاده شده است. احساس امنیت در فضای عمومی شامل  هاآنو برای سنجش  ایمپرداخته محلّهدر 

اصلی و  -هامی و به هنگام استفاده از وسایل عمومی )پارک، خیابانهایی با مضمون احساس امنیت در اماکن عموگویه

شخصی،  اّطالعاتاتوبوس و تاکسی(، ترس از سرقت  -عمومی ونقلحملفرعی، کتابخانه، استخر، سالن ورزشی، 

                                                           
21- Schafer. J. 
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 احساس امنیت اجتماعی

 تعلّق مکانیاحساس 

 پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی

 )تحصیالت، درآمد، وضعیت اشتغال(

 سکونت یمنطقه

 ایزمینهمتغیّرهای 

 )سن، وضعیت تأهل، محل تولّد(

و رانندگی با اتومبیل شخصی و ترس از راننده موتور  احساس خطر نسبت به تعارضات جنسی، احساس امنیت در هنگام

-، امنیت پارک محلی، پیادهمحلّه، رضایت از امنیت محلّه، شامل امنیت محلّههای احساس امنیت در ماشین است. گویه

 است. محلّهروی در روز و در شب در سطح 

 ده است.نشان داده ش 1با مرور نظریات و تحقیقات پیشین، مدل و چارچوب نظری تحقیق در قالب نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل نظری تحقیق1نمودار 

 

ابتدا یک چارچوب باشد،  تشخیصقابل وضوحبهشهری در احساس امنیت  محلّاتکه نقش مکان و برای آن

موجود در شهر بر اساس پایگاه اجتماعی اقتصادی و قدیم و جدید بودن تهیه گردید و سپس از  هایمحلّهاز  گیرینمونه

 شد.تصادفی انتخاب  صورتبههر مجموعه یک مورد 

قدیم )امامزاده شُعیب( و جدید )چهل  محلّهقدیم )عظیمیان( و جدید )سونالوکس( در باالی شهر و دو  محلّهدو 

با این استدالل صورت گرفت که باالی  شهرپایینبر اساس باال و  بندیتقسیمانتخاب گردید.  شهرپایینمتری دوم( در 

امکان ترس از جرم و احساس  رسدمیاست و به نظر  شهرپایینز دهی، از هر نظر برخوردارتر اشهر به لحاظ خدمات

استوار است که در  فرضپیشبر اساس قدیم و جدید بودن منطقه نیز بر این  بندیتقسیم. استتر کمیِ امنیت نیز بیش

تر یت پاییناحساس امن ازنظرتر نیست و بنابراین های با قدمت بیشمحلّه یاندازهبه، جذب فرهنگی نوظهور محلّات

سبزوار است با بافت مسکونی  محلّات ترینقدیمیشهر، از  یجنوب یشعیب در نیمه زادهامامقدیمی  یمحلّه باشند.می

عظمیان در بخش  یمحلّهشعیب شکل گرفته است.  زادهامامعموماً فرسوده و انسجام هویتی نسبتاً باال که حول آرامگاه 

پایگاه اجتماعی اقتصادی باالیی برخوردار  قدیمی شهر است و ساکنان آن از هایحلّهمشمال شرق واقع شده است که از 

جدید با پایگاه اجتماعی اقتصادی باال است.  هایمحلّهدر قسمت شمال شهر است که از  سونالوکس یمحلّههستند. 

 هایدههران روستایی در چهل متری دوم در قسمت شرق شهر سبزوار واقع است و عمدتاً ساکنان آن را مهاج محلّه

 .شودمیو جزء پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین محسوب  دهدمیاخیر تشکیل 

بافت  هامحلّهاین  ازآنجاکهسال شهر سبزوار است.  65 -18جامعه آماری این مطالعه شامل تمامی زنان و دختران 

است. در  پرشدهنامه پرسش 200عداد ت (1384) همکارانو  همگنی دارند، بر اساس جدول حداقل نمونه ادواردز

 استنفر  50تا  20است، حداقل نمونه برای هر طبقه بین  گیرینمونهجامعه برای  بندیطبقهتحقیقاتی که نیاز به 

نامه پرسش 50ی انتخابی از شهر سبزوار تعداد های چهارگانهمحلّهاز  هرکدامبه  و بر این اساس (1394 دالور،)

به بحث تعداد نمونه در  توجّهبا  ومورد  هایمحلّهحجم جمعیت بافت همگن  ازآنجاکهچنین هم است. گرفتهتعلّق
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ت عدم دسترسی به چارچوب به علّ .اختصاص داده شده است هاآنسهم یکسانی به هر یک از  تکنیک مقایسه میانگین،

 انتخاب شده است. ایچندمرحلهای گیری خوشه، روش نمونهگیرینمونه

نامه، اعتبار صوری است. برای اعتبار پرسش و نامه صورت گرفته استها با استفاده از ابزار پرسشداده گردآوری

برای طیف احساس ضریب آلفای کرونباخ  .نفره به انجام رسید 40ای ، آزمون با نمونهموردقبولدستیابی به پایایی 

پس  بود. 0.79و ضریب آلفای کلی آن برابر با  0.68 ابر بامکانی بر تعلّقبرای طیف ، 0.71 امنیت اجتماعی زنان برابر با

 قرار گرفت. وتحلیلتجزیهمورد  SPSSافزار آماری کدگذاری شده و با کمک نرم اطّالعاتها، از گردآوری داده

 تحقيقهای يافته -6

 های آمار توصيفييافته -1-6

 :باشدمیزیر  صورتبهزوار میان بانوان شهر سب شدهتوزیع هاینامهپرسشنتایج حاصل از 

 16سال،  45 -36درصد؛  37.5سال،  35 -26درصد؛  25سال،  25 -18های سنی گروهع سنی، یبر اساس توز

 سال. 34.78برابر است با  هاآن. میانگینِ سنی باشدمی درصد 5سال،  65 -56 و درصد 16.5 سال، 55 -46درصد؛ 

درصد متولد  15.5درصد سایر شهرها( و  22.5رصد متولد شهر سبزوار، د 62درصد از این افراد متولد شهر ) 84.5

 .هستنددرصد متأهل  81درصد مطلقه( و  2درصد مجرد و  17درصد مجرد ) 19وضعیت تأهل،  ازنظر باشند.روستا می

گاه ، پایمحلّه، احساس امنیت در احساس امنیت در فضای عمومی هایمتغیّرتوزیع فراوانی و درصدی  (1)جدول 

 در فضاهای عمومی درصد( 52)از بانوان نیمی  بر این اساس، .دهدرا نشان می مکانی و اعتماد تعلّقاقتصادی، -اجتماعی

میانگین مربوط به  ینمرهترین نشان داد که کم متغیّرهای این بررسی گویه ند.برخورداراز احساس امنیت متوسطی 

تر از کم .باشدمی اتوبوس و تاکسیت در ترین احساس امنیست و بیشا و تعرض جنسی رانندگی ،موتورسیکلتترس از 

 تعلّق اسحساگویان، اسخرصد از پد 57 .کنندامنیت زیادی احساس میخود  یمحلّهدر  درصد( 46) زناننیمی از 

 .دانندمی زیادی در حدّ را محلِ سکونتِ خودبه  مکانی
 

 هامتغیّرتوصیفی  هایهآمار :1جدول 

 درصد فراواني هامؤلفهطبقات  انحراف معيار ميانه ميانگين 

احساس امنیت در فضای 
 عمومی

1.98 2 0.60 

 25 50 کم

 52 104 متوسط

 23 46 زیاد

 100 200 کل

 0.80 2 2.26 محلّهاحساس امنیت در 

 22 44 کم

 30.5 61 متوسط

 47.5 95 زیاد

 100 200 کل

پایگاه اجتماع
-ی

ی
صاد

اقت
ت 
سطح تحصیال

 

2.11 2 0.79 

 26 52 سواد و ابتدائیبی

 37 74 راهنمایی تا دیپلم

 37 74 عالیه )دانشگاهی(

 100 200 کل

ت 
وضعی

اشتغال
 

1.79 2 0.41 

 21 42 شاغل

 79 158 غیرشاغل

 100 200 کل
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درآمد خانواده
 

2.24 2 0.91 

22500 - 42 21 

 45 90 90023تا  500

900 - 150024 45 22.5 
251500 + 22 11 

 100 199 کل

ت 
وضعی

ی
صاد

اقت
26

 

2 2 0.67 

 22 44 باال

 56 112 متوسط

 22 44 پایین

 100 200 کل

 0.69 3 2.53 مکانی تعلّق

 15.5 31 کم

 27.5 55 متوسط

 57 114 زیاد

 100 200 کل

 (های مستقل و وابستهمتغيّر یرابطههای آمار استنباطي )يافته -2-6

های وابسته احساس امنیت در فضای متغیّرو  گویانپاسخ سنِ ی بینو رابطه 27آزمون ضریب همبستگی، (2)جدول 

نقشی  محلّهح در احساس امنیت زنان در سطسن  ،شودکه مالحظه میچنان .دهدمیرا نشان  محلّهعمومی و در سطح 

 دارد. احساس امنیت در فضای عمومیداری با رابطه معکوس و معنینداشته و فقط 
 

 های وابستهمتغیّرو  سن پیرسون بین همبستگیضریب آزمون  :2جدول 

 محلّهاحساس امنیت در  فضای عمومياحساس امنیت در  متغیّر

 سن

 سال 65 -18

 سطح معناداری نهمبستگی پیرسو سطح معناداری همبستگی پیرسون

0.252- 0.000 0.051 0.477 

 

 محل تولدبا  محلّهی بین احساس امنیت در فضای عمومی و در سطح دهنده میانگین و رابطهنشان (3جدول )

به جدول ذیل، میانگین احساس امنیت در فضای  توجّهاست. با  28آزمون تحلیل واریانس ، با استفاده ازگویانپاسخ

 .ی ساکن در شهر سبزوار استروستاها و سایر شهرها متولدین تر از(، بیش2.63ن شهر سبزوار )متولدیعمومی در 

بیشتر از  -و در حال حاضر ساکن در شهر سبزوار -در متولدین روستاها محلّهمیانگین احساس امنیت در سطح 

( 3.23بیش از سطح متوسط ) و و در حال حاضر ساکن در شهر سبزوار( -متولدین شهرها )شهر سبزوار و سایر شهرها

 باشد.می

                                                           
 هزار تومان 500تر از کم -22

 هزار تومان 900هزار تا  500بین  -23

 هزار تومان 500میلیون و  1هزار تا  900بین  -24

 هزار تومان 500تر از بیش -25

 گوبه گفته خودِ فردِ پاسخبا توجّه  -26
27- Pearson Correlation 

28- One-way ANOVA 
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 منیتااحساس  به نسبتِ متولدین روستاها، از ،افرادی که متولد در شهرها هستند توان گفتمی بدین ترتیب،

در  نیمتولد زدر متولدین روستاها بیش ا محلّهچنین احساس امنیت در هم ،دارندرتری در فضای عمومی برخوبیش

 اد.د تعمیم موردمطالعهجامعه کل به این نتایج را توان ح معناداری میوبه سط توجّهبا  .استها شهر

 
 های وابسته احساس امنیت(متغیّرمحل تولد و  متغیّرتحلیل واریانس )آزمون  :3جدول 

 طبقات متغيّر

سطح 

-معني

 داری

 ميانگين
انحراف 

 استاندارد

خطای 

 معيار
Sig 

آماره 
F 

ت در 
س امنی

احسا
ی 

ضا
ف

ي
عموم

 

 سبزوار
 1.000 یر شهرهاسا

2.63 0.69 0.06 

0.019 4.047 

 0.015 روستا

 سایر شهرها
 1.000 سبزوار

2.52 0.70 0.10 
 0.252 روستا

 روستا
 0.015 سبزوار

2.25 0.53 0.96 
 0.252 سایر شهرها

 0.05 0.68 2.55 جمع

ت در 
س امنی

احسا
حلّه

م
 سبزوار 

 0.77 سایر شهرها
2.90 1.02 0.09 

0.067 2.743 

 0.26 روستا

 سایر شهرها
 0.77 سبزوار

2.72 0.83 0.12 
 0.06 روستا

 روستا
 0.26 سبزوار

3.23 0.76 0.14 
 0.06 سایر شهرها

 0.07 0.99 2.91 جمع

 

بین افراد  محلّهای عمومی و در سطح های احساس امنیت در فضمتغیّر نتایج آزمون تفاوت میانگینِ (4)جدول 

شود، میانگین مشاهده می کهچنان. شده است ستفادها 29آزمون تی بدین منظور از، دهدمیرا نشان مجرد و غیر مجرد 

میانگین این  .تر از غیرمجردهاستبیشمعناداری  طوربه احساس امنیت در فضای عمومی در بین پاسخگویانِ مجرد

، محلّهگویانِ غیرمجرد، در سطح پاسخ کهنحویبهدر بین مجردها و غیر مجردها بالعکس است،  محلّهاحساس در سطح 

 .نیست دارمعنیا این تفاوت ، امّتری نسبت به مجردها دارنداحساس امنیت بیش

 
 های وابستهمتغیّروضعیت تأهل و  متغیّرتفاوت میانگین آزمون  :4جدول 

 متغيّر فضای عمومياحساس امنیت در 

وضعيت 

 تأهل

 محلّهاحساس امنیت در 

سطح 

 داریمعني
مقدار 

T 

انحراف 

 استاندارد
 ميانگين ميانگين

انحراف 

 استاندارد
 Tمقدار 

سطح 

 داریمعني

0.06 1.89 
 0.90 2.85 مجرد 2.73 0.71

0.43- 0.67 
 0.97 2.93 غیر مجرد 2.50 0.66

 

                                                           
29- T- Test 
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با مناطق سکونتی  محلّهت در فضای عمومی و در سطح ی بین احساس امنیرابطه یدهندهنشان (5) جدول

به  توجّهبا  ست.ا ، توسط آزمون تحلیل واریانس(4: ، چهل متری دوم3: ، امامزاده شعیب2: ، سونالوکس1: )عظیمیان

عظیمیان و ) ( در مناطق باالی شهر3، زیاد: 2، متوسط: 1 )کم: میانگین احساس امنیت در فضای عمومی ،جدول ذیل

 است. متوسط ، نزدیک به حدّ)امامزاده شعیب و چهل متری دوم( شهرپایینتر از متوسط و در مناطق (، بیشلوکسسونا

ترین میانگین آن در چهل متری و پایین -قدیمی محلّهباالی شهر،  -باالترین میزان میانگینِ این احساس در عظیمیان

 نیست. دارمعنی، تفاوت بین مناطق شودمیه در جدول مشاهده ک گونههمان. باشدمی -جدید یمحلّه، شهرپایین -دوم

 یمحلّهامامزاده شعیب،  –شهرپایینها، مربوط به میانگین ، باالترین میزانِمحلّهدر قسمت احساس امنیت در 

 ارد.ی ددارمعنیدر بین مناطق یک و دو و نیز مناطق دو و سه تفاوت  محلّهمیانگین احساس امنیت در  است. -قدیمی

جدید و  محّلاتتر از تر، بیشقدیمی محلّاتگویان در در بین پاسخ محلّهتوان گفت امنیت در بر این اساس می

 . است محلّهکمتر از میانگین کل احساس امنیت در  میانگین کل این احساس، چنینهمو  شودنوظهور احساس می
 (4، چهل متری دوم: 3، امامزاده شعیب: 2، سونالوکس: 1)عظیمیان:  واریانستحلیل آزمون  :5جدول 

مناطق  متغيّر

 سکونتي

سطح  طبقات

 داریمعني

انحراف  ميانگين

 استاندارد

خطای 

 معيار

Sig  آمارهF 

ت در 
س امنی

احسا
ي

ی عموم
ضا

ف
 

1 2 0.87 2.06 0.55 0.078 0.332 1.146 

3 0.41 

4 0.06 

2 1 0.87 2.04 0.61 0.086 

3 0.51 

4 0.14 

3 1 0.41 1.96 0.61 0.086 

2 0.51 

4 0.41 

4 1 0.06 1.86 0.64 0.090 

2 0.14 

3 0.41 

 0.043 0.60 1.98 جمع

ت 
س امنی

احسا
در 

حلّه
م

 

1 2 0.008 2.38 0.81 0.114 0.012 3.759 

3 0.70 

4 0.37 

2 1 0.008 1.96 0.81 0.114 

3 0.002 

4 0.074 

3 1 0.70 2.44 0.67 0.095 

2 0.002 

4 0.20 

4 1 0.37 2.24 0.82 0.116 

2 0.74 

3 0.201 

 0.056 0.80 2.26 جمع
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)سطح تحصیالت، وضعیت اشتغال، درآمد خانواده، دی اقتصا-پایگاه اجتماعی هایمؤلفهبین  یرابطه (6)جدول 

آزمون ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفته  یوسیلهبهکه  دهدمیرا نشان های وابسته متغیّرو وضعیت اقتصادی( 

ای مثبت و با سطح تحصیالت با احساس امنیت در فضای عمومی، رابطه یمؤلفهشود، که مشاهده میچنان است.

داری دارد و این یعنی با باال رفتن سطح تحصیالت، احساس ای منفی و معنی، رابطهمحلّهر سطح احساس امنیت د

به گفته  توجّهوضعیت اقتصادی )با  یمؤلفهچنین یابد. همکاهش می محلّهامنیت در فضای عمومی افزایش و در سطح 

 هایمؤلفهلیکن . داری داردوس و معنیمعک و احساسِ شخص پاسخگو( فقط با احساس امنیت در فضای عمومی، رابطه

 ای با احساس امنیت در فرد ندارند.گونه رابطهوضعیت اشتغال و درآمد خانواده، هیچ
 

 های وابستهمتغیّرو اقتصادی -پایگاه اجتماعی پیرسون بین آزمون ضریب همبستگی: 6جدول 

 مستقل متغیّر
 

 وابسته متغیّر

 اقتصادی -پايگاه اجتماعي

سطح 
 یالتتحص

درآمد  وضعیت اشتغال
 خانواده

وضعیت 
 بلی، خیر اقتصادی

احساس امنیت در 

 فضای عمومي

 -0.201 0.101 -0.058 0.208 همبستگی پیرسون

 0.004 0.157 0.414 0.003 سطح معناداری

احساس امنیت در 

 محلّه

 0.028 -0.030 0.011 -0.193 همبستگی پیرسون

 0.689 0.674 0.877 0.006 سطح معناداری

 

. بر دهدمیرا نشان  وسط آزمون ضریب همبستگی پیرسونهای وابسته، تمتغّیرمکانی و  تعلّقبین  وابطر( 7)جدول 

احساس  با یمعنادار یرابطه اامّ ؛ارتباطی نداردمکانی با احساس امنیت در فضای عمومی  تعلّقاین اساس احساس 

و حس مثبت به مکان و محل زندگی خود، احساس  خاطرتعلّقکه با افزایش  صورتبدین .شودمیدیده  محلّهدر  امنیت

 یابد.افزایش می محلّهبدان  امنیت
 

 های وابستهمتغیّرمکانی و  تعلّقآزمون ضریب همبستگی پیرسون بین  :7جدول 

 محلّهاحساس امنیت در  فضای عمومياحساس امنیت در  متغیّر

 مکاني تعلّق
همبستگی  میانگین

 نپیرسو

سطح 

 معناداری

همبستگی 

 پیرسون

سطح 

 معناداری

2.53 0.001 0.984 0.312 0.000 

 
-های وابستهمتغیّرهای مستقلِ مورد آزمون این پژوهش و متغیّری بین گر ماتریسِ مجموع رابطهنمایان (8)جدول 

 باشد.می محلّهی احساس امنیت در فضای عمومی و در سطح 
 تقل و وابستهسهای ممتغیّرماتریس رابطه بینِ  :8جدول 

احساس 
 امنیت در

مناطق 

 شهری

 تعلّق اقتصادی-پايگاه اجتماعي های فردیويژگي

 وضعیت اقتصادی درآمد خانواده اشتغال تحصیالت تأهل محل تولد سن مکاني

فضای 

 عمومي

 *- * + *   *-  

 *    -*  +  * محلّه

 مثبت یوجود رابطه، - به معناداری )معکوس(،  + نزدیک منفی یوجود رابطه 
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 82                                              سبزوار شهر موردی یمطالعه عمومي فضای در زنان امنيت و شهری هایگاهسکونت

 و پيشنهادات گيرینتيجه -7

این احساس زمانی  و شودمحسوب می هر انسانیزندگی  در و روانی های روحیتضرور ترینمهم از امنیتاحساس 

وجوبِ  چهآناحساس کند.  تهدید هرگونهمن و فارغ از ای را محلّمحیط اطراف  و سکونت محلّ که شودحاصل می

نقش مادری، همسری و گاهی  عنوانبهارزش نقش زن  ،کندمی دوچنداناحساس امنیت را برای زنان  و آرامش وجود

جسمی و  ازلحاظمصون ماندن از هر آسیب و تجاوزی که زن و حریم زنان را  چراکهسرپرستی یک خانواده است؛ 

 صورتبهمناطق سکونتِی شهرها  شدنقطبی ازآنجاکه های بعدی منتقل خواهد شد.متعاقبًا به نسل ،روحی تهدید کند

شهرها، امری عادی و در کالن -در هر امری، حتی احساس امنیت - ...باال و پایین، شمال و جنوب، فقیر و غنی و 

، رودمی پیشبه چون شهر سبزوار ایمیانه شهرهای سویبهمتعارف گشته است و در حال حاضر این بیماری مزمن رو 

. بدین ترتیب، هدف از پژوهش شودمیدیده  وضوحبهتطبیقی امنیت در مناطق مختلف شهری،  یمطالعهضرورت 

منظور از . باشدسبزوار می شهرپایینحاضر، بررسی عوامل تأثیرگذار بر احساس امنیت زنان با تأکید بر مناطق باال و 

 موردپژوهشعواملی که . کنندمیگی است که افراد زند ایمحلّهاحساس امنیت، امنیت در فضای عمومی و نیز در 

ها یافته .باشدمیمحل سکونت  یمنطقهو  مکانی تعلّق ،اقتصادی-های فردی، پایگاه اجتماعیویژگیشامل  اندقرارگرفته

 :که دهدو نتایج پژوهش نشان می

و احساس امنیت  تر از متوسطپاییننسبی، کمی  طوربهشهر سبزوار  میزان احساس امنیت زنان در فضای عمومیِ -

 .استط باالتر و منطقه سکونتیِ خود، از حد متوس محلّهدر 

توانند نقش بارزی نیز می شهرپایینمناطق سکونتیِ باال و  ،مقیاس به لحاظ، شهر یبه میانه بودنِ اندازه توجّهبا  -

عظیمیان  -هر سبزوارش الیبا محلّاتامنیت در فضای عمومی در احساس که بر احساس امنیت زنان داشته باشند، چنان

ت روابط به علّ ،شهرپایینخود در  یِسکونت یو منطقه محلّهاحساس امنیت در  اگرچه، استتر بیش -و سونالوکس

امنیت  مورداحساسدر ل تحقیق اوّ یفرضیهبدین ترتیب  شود.تر احساس میتر، بیشاجتماعی چهره به چهره و قوی

در راستای  تأییدشده یفرضیه .گرددمی، تأیید محلّهامنیت در  مورداحساسدر و  شودمیدر فضاهای عمومی رد 

 ( در تهران است.1385) نویدنیامشهد و ساروخانی و  در( 1380) اعزازیتحقیقات زنجانی زاده  هاییافته

قدیمی و جدید  تواند بر احساس امنیت در افراد تأثیرگذار باشد، لیکنمی شهرپایینمناطق باال و  کهباوجوداین -

که در این چنان گیری داشته باشد؛تواند بر این احساس، اثرات مضاعف و چشمو مناطق شهری نیز می محلّاتبودن 

به علت  (شهرپایینعظیمیان )در باالی شهر( و امامزاده شُعیب )در  -قدیمی محلّاتساکنین شهود است، پژوهش م

(، از شهرپاییننوظهورِ سونالوکس )در باالی شهر( و چهل متری دوم )در جدید و  محلّاتلت و هویت خود، نسبت به ااص

 احساس امنیت باالتری برخوردار هستند.

و در  محلّهبا احساس امنیت در داری سطح تحصیالت رابطه معنی اجتماعی، پایگاه هایمؤلفهدر تحلیل و بررسی  -

کاهش و احساس امنیت در  محلّه، احساس امنیت در تحصیالتسطح ال رفتن با با کهطوریبه. فضای عمومی دارد

مربوط به ارتباط پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و احساس امنیت،  یفرضیهبدین ترتیب  .یابدمومی افزایش میعفضای 

از منظر  توانمیرا  محلّهتأثیر معکوس تحصیالت بر احساس امنیت در . شودمیتحصیالت تأیید  یمؤلفهصرفاً در مورد 

 و ؛نوسازی هستند یتجربهدر  گامانپیشتری دارند، جزء و مدرنیته تبیین نمود. زنانی که تحصیالت بیش سنّتابل تق

پیشین ایرانی داللت دارد. بدین ترتیب  هایارزشو  هاسّنتو همسایه در ایران، بر  محلّهاین در حالی است که مفهوم 

-آن احساس امنیت بیش تبعبهخود دارند و  هاییمحلّهمو  هاهمسایهبا  ترینزدیک، زنانی که ارتباط رسدمیبه نظر 

به خاطر  کردهتحصیلاز سوی دیگر، زنان تری دارند و بالعکس. خود دارند، عموماً تحصیالت کم یمحلّهتری در 

ی، تری بر شرایط فرا روی خود دارند و در فضای عموماجتماعی، کنترل بیش هایمهارتشناخت بیشتر و کسب 

مطالعاتی  هاییافتهدر تأیید تأثیر مثبت تحصیالت بر احساس امنیت در فضای عمومی تری دارند. احساس امنیت بیش
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، اسماعیلیاحمدی و ) مشهدو  (1388نبوی و همکاران، ) اهواز، (1388نوروزی و فوالدی سپهر، ) تهراناست که در 

 انجام شده است. (1392

و احساس مثبت  خاطرتعلّقهمراه با افزایش توان گفت یممکانی است و  تعلّق سوم مربوط به احساس یفرضیه -

 مورداحساساین فرضیه در  .یابدمیارتقا  مسکونی نیز محلّهنسبت به مکان و محل زندگی خود، احساس امنیت در 

 معابر عمومی تأیید نشد.امنیت در  مورداحساستأیید شد و در  محلّهامنیت در 

از شرایط و محیط خود داشته های متفاوتی توانند احساسهای فردی و شخصیتی، میویژگی اشخاص به علت -

تأهل( و معکوسِ وضعیت د و های فردی، اثرات مثبت )محل تولّشود این ویژگیها مشاهده میکه در یافتهچنان باشند؛

-ویژگی هایمؤلفهد، از تولّ ها گویه محلّ تن وجودبااین)سن( معناداری بر احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی دارند. 

مربوط به  هایفرضیهمسکونی خود دارد. بدین ترتیب  محلّهی بر احساس امنیت زنان در دارمعنیهای فردی، تأثیر 

ا در مورد احساس امنیت در امّ ،شودمیو فردی در مورد احساس امنیت در فضاهای عمومی تأیید  ایزمینه هایویژگی

 تأیید نشدند. ایزمینه هایویژگیو تأثیر سایر  گردیدسن، تأیید  متغّیر ، صرفاًمحلّه

سکونت خود دارند  یمحلّهتری نسبت به تحقیق، زنان در فضاهای عمومی احساس امنیت کم هاییافتهبه  توجّهبا 

امنی مربوط به حساس ناترین ا. بیشاست تر از حد متوسطمیانگین احساس امنیت در فضاهای عمومی کم ینمرهو 

به امنیت  یتربیش توجّهمسئولین مربوطه  شودمی پیشنهادبنابراین  ؛و تعرض جنسی است رانندگی ،هاموتورسیکلت

با و برخورد  سوارانموتورسیکلتاعمال قانون توسط نیروی انتظامی در مورد  داشته باشند. در فضاهای عمومیزنان 

فرماندهی محترم  اظهارنظر به بناباشد.  مؤثردر ارتقاء امنیت زنان  تواندمیزنان، برای  ویژهبهخیابانی آنان  هایمزاحمت

ترین موتورسیکلت را سبزوار، این شهر نسبت به جمعیت خود یکی از شهرهایی است که بیش ینیروی انتظامی حوزه

این تحقیق  نتایج بااینکه هتوجّبا چنین هم. کنندمید هزار موتورسیکلت در این شهر تردّ صدیکداراست و بیش از 

-بیش توجّه شودمیپیشنهاد قدیمی است،  هایمحلّهتر از کمنوظهور  هایمحلّهاحساس امنیت زنان در نشان داد که 

تر نیازمند بیش نشینحاشیه هایمحلّه. گرددمبذول  شهرپایینو  ایحاشیهدر مناطق  ویژهبهنوظهور  هایمحلّه تری به

محور مثل محلّه هایحلراهکیفی و  هایروشند و در این راه مطالعات با پایدار یبا رویکرد توسعه یهایریزیبرنامه

تعامل میان محققان، عوامل  برآمده از هاییحلراه یجهت ارائه نهادمردم هایتشکل گیریشکلایجاد زمینه برای 

 اشد.بهبود امنیت زنان ب کارکمک تواندمی محلّه اجرایی و مطلعانِ
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