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 های شهری ارزیابی نقش عوامل موثر بر احساس امنیت زنان در محیط
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 شهرداری تهران  11؛ کارمند شهرداری منطقه کارشناس ارشد شهرسازی
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 ، دانشگاه آزاد، تهران مرکزایدانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه

 

 

 چکیده  واژگان کلیدی

ای نقشی موثر در پیشبرد تعالی و اهداف جامعه دارند؛ این مهم های انسانی هر جامعهزنان به عنوان سرمایه 

ن پذیر نخواهد شد. در تحقیق حاضر شان امکاهای شهری و محل زندگیها در محیطجز با احساس امنیت آن

فضایی، _شهرداری تهران از سه بعد کالبدی 11به بررسی تاثیر عوامل موثر بر احساس امنیت زنان در منطقه 

باشد، تحلیلی می_تحقیق حاضر کاربردی و روش انجام آن توصیفی رفتاری و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

باشند؛ حجم نمونه نیز بر اساس فرمول شهرداری تهران می 11ساله منطقه  64-14ی آماری تحقیق زنان جامعه

. برای تجزیه و تحلیل باشدمیای تصادفی گیری خوشهبه گردید و روش نمونهنفر محاس 388کوکران برابر 

ضریب همبستگی  هاو آزمون SPSSآوری شده در قالب پرسشنامه از نرم افزار های جمعاطالعات و داده

اری و رفتاری بر احساس امنیت فضایی، رفت_دهد عوامل کالبدیاسپیرمن و گرگرسیون به روش گام به گام استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می

درصد از واریانس متغیر احساس  70.1تاثیرگذارند، نتایج آزمون ضریب رگرسیونی نشان داد سه متغیر فوق قادرند بالغ بر  11زنان ساکن منطقه 

های اجتماعی رفتاری و مولفه های، مولفه64.72فضایی _های کالبدیدهد مولفهامنیت را پیش بینی کنند. نتایج روش گام به گان نیز نشان می

درصد از واریانس متغیر احساس امنیت را پیشی بینی نمایند. بر اساس نتایج فوق پیشنهاد  4042و  23.30نیز هرکدام بصورت جداگانه قادرند

های طریق تزریق کاربریها و فضاهای شهری از گردید با شناسایی و از بین بردن فضاهای بین بست و اصالح فضاهای متروک شهری مانند پارک

 فعال اجتماعی و اقتصادی جایگزین در راستای ارتقای احساس امنیت زنان در سطح منطقه اقدام گردد.

احساس امنیت، زنان،   

محیط شهری، تهران، منطقه 
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 مقدمه-1

ای در بین مسائل مختلف شهری، امنیت جایگاه ویژه

در آرامش و افزایش کیفیت زندگی دارد. امنیت از نیازهای 

ی پاسخگویی به آن تاثیر اساسی انسان است که نحوه

گذارد. لذا امنیت مستقیم در ارضای سایر نیازهای وی می

توان حق بنیادی و پیش نیازی برای تداوم و ارتقاء را می

                                                           
1 Giddens 

؛ 1392رفاه و سالمت مردم دانست )نورایی و همکاران، 

(. امنیت در بسیاری از متون 1389الیاس زاده و ضابطیان، 

مبنایی برای توسعه و پیشرفت محسوب شده و منشاء 

 (. 2008، 1شود )گیدنزتوسعه قلمداد می

هری یکی از الزامات های شاحساس امنیت در محیط

شود )ذبیحی و همکاران، اساسی زندگی محسوب می
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(. احساس امنیت اجتماعی ارتباط تنگاتنگی 121: 1392

های رفاه ها دارد و از مولفهبا آسایش روانی و ذهنی انسان

(. احساس 307: 1392اجتماعی است )احمدی و کلدی، 

های اجتماعی مختلف، حدت و گستره امنیت در گروه

های جنسیتی که متفاوتی دارد. زنان به دلیل وجود تبعیض

ها وجود دارد، بیشتر در معرض در جامعه نسبت به آن

احساس ناامنی قرار دارند. چرا که احساس امنیت اجتماعی 

مندی از زمانی دوام خواهد یافت که افراد جامعه با بهره

مش شود به آراامکاناتی برابر که در سایه جامعه فرآهم می

خاطر رسیده و احساس خشنودی و رضایت از داشتن 

ای را پیدا کنند. در حالی که عضویت در چنین جامعه

جامعه ما بعضاً به دلیل وجود تبعیضات جنسیتی زنان در 

حاشیه قرار گرفته و در زمینه استفاده از امکانات مادی 

جود آزادی، عدالت وچون امکانات شغلی و امکانات معنوی 

برند )میر محمد تبار و می عدالت کمتری بهرهو .. از 

 (. 125: 1395همکاران، 
با توجه به اینکه زنان نیمی از وزنه جمعیتی جامعه را 

اند و کشور هم در حال توسعه و به خود اختصاص داده

های ترقی است، پرداختن به مسئله زنان به عنوان سرمایه

امعه امروز ما ترین نیازهای جاجتماعی و انسانی از اساسی

به نقل از پور احمدی  2: 1391باشد. )احمدی و کلدی، می

(. بنابراین ضرورت دارد تا شرایطی 54: 1395و همکاران، 

ایجاد شود که بتواند در آن به راحتی فعالیت کنند و در آن 

احساس امنیت داشته باشند. آنچه ضرورت را دو چندان 

زنان به واقع به  کند این است که فقدان احساس امنیتمی

هوم تهدید ارزش نقش مادری، همسری و گاهی فم

سرپرستی یک خانواده است و مصون ماندن از هر آسیب و 

تجاوزی به زن و حریم زنان را از لحاظ جسمی و روحی 

های بعدی منتقل خواهد شد. تهدید کند، متعاقباً به نسل

بنابراین از نظر اهمیت موضوع ضروریست تا بحث امنیت 

-زنان به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذارحضور بیشتر و فعال

تر آنان در جامعه مدنظر قرار گیرد با درک این اهمیت 

های پرداختن به موضوع احساس امنیت زنان در محیط

 یابد. شهری ضرورت می

 کالنشهر تهران در هسته مرکزی این شهر 11منطقه  

 ،شـاه بـاغ قزوین، دروازهو با دارا بودن آثار تاریخی نظیر 

یکی از مناطق دارای  منیریه خیابان  و هادی شیخ خیابان

 رود. ارزش میراث فرهنگی در پایتخت به شمار می

مراکز مهم اقتصادی و بازارهای این منطقه یکی از 

و با  باشد.میتخصصی با عملکرد فرامنطقه ای و فراشهری 

ران درصد از مساحت شهر ته 8.1کیلومتر  6.12مساحت 

 را به خود اختصاص داده است. 

های اقتصادی در این حجم و وسعت باالی فعالیت

ها شاخصمنطقه؛ افزایش حضور زنان را فرآهم آورده است. 

درصد ، حجم باالی اراضی فرسوده هایی نظیرو ویژگی

، باریک و تنگ معابر، کلنگی و مخروبه هایپالک باالی

این بافت را از وجود فضاهای گم شده و بی دفاع شهری 

های ها و ویژگیشاخصنظر کالبدی ناکارآمد جلوه نماید. 

باال بودن میزان اجتماعی نظیر مهاجرت جمعیت بومی، 

های اجتماعی در کاهش میزان جرم خیزی منطقه و آسیب

 اند. تاثیر بسزایی داشتهبافت احساس امنیت در این 

 11های کالبدی و اجتماعی منطقه به ویژگیبا توجه 

کالنشهر تهران پرداختن به عوامل موثر و تاثیرگذار در 

قه از اهمیت بسزایی طمیزان احساس امنیت زنان در این من

هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل باشد. برخوردار می

تاثیرگذار بر میزان احساس  ، رفتاری و اجتماعیکالبدی

کارهایی جهت افزایش میزان احساس ارائه راهامنیت و 

لذا سوال اصلی تحقیق باشد. امنیت زنان در این بافت می

 نیز این است که: 

عوامل کالبدی، رفتاری و اجتماعی تاثیرگذار در  -1

کالنشهر تهران  11میزان احساس امنیت زنان در منطقه 

ها به چه میزان کدامند و میزان تاثیرگذاری هر یک از آن

 است؟ 

براین اساس فرضیه پژوهش نیز بر این اصل استوار 

کالنشهر تهران  11احساس امنیت زنان در منطقه  است که 

 تحت تاثیر متغیرهای کالبدی، اجتماعی و رفتاری قرار
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  باشد.دارد. و میزان عوامل فوق متفاوت می

 مبانی نظری تحقیق  -2

 امنیت و ابعاد آن  -2-1

اشــتن دلهره و دغدغه امنیت در لغت به معنای ند

ــت )ماندل (. در فرهنگ معین، امنیت به 44: 1379، 2اس

ــت )معین،  ــدن و در امان بودن آمده اس معنای ایمن ش

نگ الروس354: 1375 نای  3(. در فره به مع یت  امن

اعتماد، آرامش روحی و روانی است. تفکری که بر اساس 

شــود و آن خطر، ترس، وحشــت و خســران بی معنا می

ق عادل ف خاطرات اســــت، بوزانم به  4دان م یت را  امن

یت عینی(،  بل خطر )امن قا ظت در م حاف ناری م مع

احساس ایمنی )امنیت ذهنی( و رهایی از تردید )اعتماد 

(. 1387های شــخصــی( آورده اســت )بوزان، به دریافت

قدان  5ولفرز یت، ف عد عینی و ذهنی امن یک ب با تفک

عینی و  های کســب شــده را، بعدتهدید در برابر ارزش

یه ارزش ـــت از حمله عل قدان ترس و وحش عد ف ها را ب

یت تعریف کرده اســـت یت را  6جان، ذهنی امن نیز امن

)فروغ  کندتعریف می« بخش رهایی از تهدیدات زیان»

 (. 4: 1394زاده و شریعتی مزینانی، 

ــاره آمد، امنیت دارای چنان که در تعاریف مورد اش

ست که ست، یکی بعد عینی ا پارامترهای عینی  دو بعد ا

یابی قرار می تاری در آن مورد ارز گیرد و محیطی و رف

باشد که بر اساس احساس امنیت دیگری بعد ذهنی می

ــود. البته هر دو بعد نیز میاز جمع درک می توانند بر ش

یکدیگر تاثیرات مثبت یا منفی برجای گذارند. که این 

ـــرورت توجه به هر دو را در ایجاد امنیت ـــوع ض  موض

ید قرار می تاک مان مورد  هد )پریزادی و عمومی توا د

(. همچنین با توجه به اشــاره مذکور 97: 1397مرادی، 

یت را نیز می با امن فاوت ایمنی  له ت توان در این مقو

جســتجو کرد؛ که ایمنی بیشــتر به ســالمت جســمانی 

هدیدهایی اطالق می ـــان و جلوگیری از ت گردد که انس

                                                           
2 Mandel 
3 Larousse dictionary 
4 Boozan 
5 Wolfers 

نســـان را به خطر اندازد. در تواند ســـالمت فیزیکی امی

شامل می سائل ملموس و امنیت بیرونی را  شود. واقع م

در حالی که امنیت بیشــتر جنبه ذهنی و روانی دارد که 

شـــود )پاکزاد، با عنوان احســـاس امنیت شـــناخته می

ــــاس (. 7: 1381 میاحس نوعی ذهنیــت و  توانرا 

ـــایتجهت کننده و بخش، قانعگیری روانی مثبت )رض

بخش( شهروندان نسبت به عدم تأثیرگذاری حضور  آرام

و بروز رویدادها و وقایع ضــد امنیتی در شــرایط فعلی و 

ـــی، آتی، در حوزه ـــیاس های امنیت اجتماعی، ثبات س

سرزمینی )رجبی سجام هویتی یکپارچگی، امنیت  پور، ان

1382  :47 .) 

  نگرش جنسیتی به  احساس امنیت -2-2

ــاس ترین عوامل از مهم ــیتی موثر بر احس ــخص ش

ــیت می ــد، نوع جنایت در مقابل ناامنی، عامل جنس باش

عًا  نان نیز تب یت آ فاوت و حس امن نان و مردان مت ز

متفاوت اســـت، معموالً زنان نســـبت به مردان بیشـــتر 

ـــاس ترس می ـــت کمتر از احس کنند، گرچه ممکن اس

های عمومی شـــهری مردان قربانی خشـــونت در محیط

تر نسبت به زنان مردان احساسی مثبت شوند. بطور کلی

ـــاس  دارند، مثالً هم مردان و هم زنان در تاریکی احس

ساس ناامنی در زنان باالناامنی می تر کنند، اما درجه اح

 (.67: 1395است )صادقی و همکاران، 

ــتانکو  ــی در جامعه ایاالت 1992) 7اس ( در پژوهش

رس دهد ترس از وقوع جرم در زنان )تمتحده نشــان می

ــــت. بــل  8از مورد تجــاوز قرار گرفتن( برابر مردان اس

ــت زنان  ( 2010) ــترالیایی معتقد اس با مطالعه زنان اس

ــــب، بــه طور عــام از مواردی نظیر بیرون رفتن در ش

سفرهای حمل و نقل موقعیت های ابتدایی یا انتهایی در 

روی عمومی نظیر ماندن در یک ایستگاه اتوبوس یا پیاده

ه ســمت ماشــین پارک شــده، اســتقاده از از ایســتگاه ب

ـــب و در طبقا پارکینگ ـــهر به ویژه در ش های مرکز ش

6 John 
7 Stanko 
8 Bell 
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شان 2003) 9های جکسوندارند. بررسی ستان ن ( در انگل

پذیری های مفهوم آسیبدهد که حداقل برخی جنبهمی

ـــطوح متفاوت ترس از جرم و ناامنی را بین می تواند س

ـــیتی گروه ـــنی و جنس هد. ب های س ـــیح د  10ونتیتوض

سوی از زندگی 2007) ( معتقدند که زنان و دختران فران

هایی که مطابق آمارهای رســـمی جرم و کردن در مکان

دار های مســئلهها زیاد اســتو به اســم محلهناامنی در آن

سبت به آنشناخته می سند و ن ساس شود در هرا ها اح

ـــی ند. بررس یاالت 2010) 11های ویورناامنی دار ( در ا

ــان ــاس می متحده نش دهد که حمایت اجتماعی با احس

امنیت زنان در رابطه اســـت و زنانی که در خانواده خود 

مورد توجه همسر و حتی فرزندان خود هستند، احساس 

شان  آرامش و امنیت بیشتری دارند. مطالعات متعددی ن

ـــادیمی ـــاس _دهند که پایگاه اقتص اجتماعی با احس

چه ط ــــت و هر طه اس ماعی در راب یت اجت قه امن ب

صادی شتر _اقت ساس امنیت بی شد، اح اجتماعی باالتر با

(. متغیر 1388است و بالعکس )نوروزی و فوالدی سپهر، 

حمایت اجتماعی تاثیر مســـتقیمی بر احســـاس امنیت 

یان خود قرار  نانی که مورد حمایت اطراف نان دارد و ز ز

ــتری  ــاس آرامش و امنیت اجتماعی بیش ــتند، احس هس

(. محل ســکونت نیز بر 1389تی، دارند )کامرانی و عباد

ــاروخانی و نوید  ــت )س امنیت اجتماعی خانواده موثر اس

یا،  کاران )(. 1385ن ـــتر و هم ـــی 2014فوس با بررس  )

یاده روی افراد در  تاثیرات ترس از جرم در راه رفتن و پ

سیده سترالیا؛ به این نتیجه ر اند که با افزایش مداخالت ا

ـــمیم کاهش و  توان ترس ازها میگیریو تص جرم را 

ـــهری افزایش داد  میزان پیــاده روی را در معــابر ش

(Foster et al, 2014: 11 .) 

نا گا ندو نب 12تا ها له2016) 13و آی قا با ( در م ای 

 عنوان ترس از جرم در فضای عمومی؛ زندگی در شهرها

                                                           
9 Jackson 
1 0 Bonnete  at el 
1 1 Weaver 
12 Oksan Tandogana 

13 Bige Simsek Ilhanb 

یل ترس از جرم در  با تمرکز بر دال نان،  گاه ز ید از د

گیرند که زنان به میفضاهای عمومی از دید زنان نتیجه 

شهری ترجیح می ضاهای  دهند دلیل ترس از جرم در ف

های بســته و محدود حضــور یابند و که بیشــتر در مکان

این موضــوع مشــارکت زنان در زندگی عمومی شــهر را 

 سازند. محدود می

یزر ــا 14فر پالن ین15، کــا ل یق 2017) 16و مــک  ق ح ت ( در 

ــا عنوان  ــان و دختران؛ »خود ب ـــونــت علیــه زن خش

ـــاخت ـــهرهازیرس تاثیر گذاری « ها و ش ـــی  به بررس

اند. علیه زنان پرداخته های شهری بر خشونتزیرساخت

می ــــان  یق نش ق ح ت ین  یج ا حی نتــا طرا دهــد در 

های شهری به زنان اهمیت کمتری داده شده زیرساخت

های صورت گرفته و این موضوع سبب گردیده تا طراحی

ــیوه ــاس امنیت تاثیر به ش ــند که بر میزان احس ای باش

 منفی داشته باشند. 

( به بررســی 2018) 17اوکســان تادانگو و بیل تاپســو

شگاه نمیک کمال پرداخته  شجویان دان جرم در میان دان

سن، جنس، نژاد، درآمد و نتیجه می گیرند عوامل مانند 

و متغیرهای مکانی در کنار ساختار به شدت پدرساالرانه 

 ک ترس از جرم بسیار تاثیرگذار است. در در

ـــی های مورد مطالعه گویای این تحقیقات و بررس

های واقعیت اســـت که زنان بیشـــتر از مردان در محیط

شـــهری احســـاس ترم از وقوع جرم و بخصـــوص مورد 

ـــط مردان را دارنــد. پــایگــاه  تعرض قرار گرفتن توس

اجتماعی و اقتصـــادی افراد رابطه مســـتقیمی با میزان 

ساس امنیت در آنان دارد. تحقیق حاضر همزمان سه اح

ـــاس  مولفه کالبدی، اجتماعی و رفتاری در میزان احس

امنیت زنان در فضـــاهای شـــهری دارای تفاوت ماهوی 

 بوده و تحقیقات از جامعیت بیشتری برخوردار است. 

 عوامل موثر بر احساس امنیت  -3-2

14 Erika Frase 
15 Kalpana Viswanath 

16 Laura MacLean 
17 Birol Topçu   
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بانی نظری تحقیق می به م جه  فت با تو توان گ

ــــادی، فرهنگی و  قتص عوامــل مخلف اجتمــاعی، ا

بدی یت _کال ـــاس امن نان در محیطی در میزان احس ز

  (1محیط های شهری تاثیرگذارند )جدول شماره 

 عوامل موثر بر احساس امنیت زنان -1جدول

 

 معرفی محدوده مطالعاتی  -3

 های مرکزی کالن شهرتهران از بخش 11منطقه 

تاریخی یکی از مناطق است. این منطقه از نظر 

-آید که از جمله میشمار می به میـراث فرهنگـی مهـم

خیابان شیخ هادی و  ،توان به دروازه قزوین، بـاغ شـاه

 12/6خیابان منیریه اشاره نمود. مساحت آن برابر 

تهران  ازکل مساحت %8/1کیلومتر مربع است و حدوداً 

انقالب و پوشاند. این منطقه  از شمال به میدان را می

های وحدت اسالمی و خیابان آزادی، از شرق به خیابان

حافظ، از جنوب به میدان راه آهن و خیابان شوش و از 

های شهید نواب صفوی و شهید ابراهیمی غرب به خیابان

 . شود)عباسی( و میدان حق شناس محدود می

کالنشهر تهران از محالت قدیمی و  11منطقه 

آیند که متاسفانه امروزه اب میحسباهویت این شهر به

دچار فرسودگی کالبدی و فرسودگی کارکرد گردیده 

 مخروبه هایپالک وجود و محالت بافت فرسودگیاست. 

 و تنگ معابر وجود بافت، در بطور گسترده کلنگی و

 تداخل .دسترسی سواره و تردد مشکالت بروز و باریک

درون  اصلی محورهای در پیاده و سواره حرکت شدید

 فاحش تفاوت و ناسازگاری محالت در منطقه، وجود

 معماری فرم و جدید هایساختمان میان بصری سیمای

محله از یک طرف و کمبود امکانات و خدمات  بومی

شهری نامناسب از طرف دیگرو هم چنین به دلیل وجود 

شریان اصلی راه ارتباطی کشوری مهاجرپذیری دائمی و 

آیند این منطقه به شمار می های بارزفصلی از ویژگی

کالنشهر تهران از  11منطقه (. 12: 1397)رضایی، 

 گردد. مناطق مهم و با اهمیت ویژه تهران تلقی می

بنابراین بررســـی میزان احســـاس امنیت زنان در 

ــهر تهران از آن نظر که فعالیت 11ی منطقه های کالنش

ـــادی متفاوتی را در جای داده و محل تردد تعداد  اقتص

ـــزایی برخوردار باالیی از زنان می ـــند از اهمیت بس باش

در کالنشهر تهران  11موقعیت منطقه  1باشد. نقشه می

 دهد. را نشان می

 عوامل تعاریف، معیارها و مفاهیم

مت غر ها بهیمزاح تار مل رف و  یکالم یها شـــا

 (. 82: 1389)سحابی،  شوندیم یرکالمیغ

مزاحمت 

 خیابانی

ــب خود به عنوان  یکیتار ــر طب کیش از  یعیعنص

ـــتیز طیمح رییتغ  یم ریکه بر ترس از جرم تأث س

شـــبانه قرار  یفضـــا حاکم بر یگذارد، جو اجتماع

 (Koskela pain,1999: 286)گیرد یم

تاریکی هوا و 

 امنیت تردد

ــته میدوربین  هایی درمکانتوانند در های مدار بس

شینها، در پارکینگدرون معابر، در اتوبوس  های ما

این  های عابر پیاده با ایجادو یا در زیرگذرها و پل

ـــریب ایمنی  ـــت، ض حس که محیط تحت نظر اس

 (. Ditton,2000:68)  بردمحیط را باال می

نظارت غیر 

 اجتماعی

ــب به مردم کمک می کند که بهتر ببینند نور مناس

 (. 23: 1389و دیده شوند )قرایی و همکاران، 
 روشنایی

ها آزاد ادهیدر پ مل فرد پ یرو توقف،  یبرا ادهیع

کث، تغ ـــتق رییم ماس مس هت و ت  گرانیبا د میج

 (. 40: 1387)بمانیان،  است ادیز اریبس

کیفیت پیاده 

روها و 

 امنیت

ها، نرده ته زار ها،یها، دوجود بو ها، گوشــــه وار

ــاختمان اهقیآالچ در  و دیتواند مانع از دیها مبا س

ت هش جــهین نیدرک ا کــا ع یم ق  شــــود یوا

(PPS,ORG:2008 .) 

قابلیت دید 

 بودن

 یسرقت ها، رفتارها ،یاجتماع یها یناامن شیفزاا

  دهیپد کیاز حالت  ،یضــد اجتماع و رمســئوالنهیغ

 یمعضــل اجتماع کیخارج و به شــکل  یاجتماع

 (. 23: 1391)طاهری و همکاران، نمودار شده است 

 پلیس

ـــاها ـــدن در آنها  دهیو د دنیکه امکان د ییفض ش

فرار فراهم  یبرا یباشد و در ذهن امکان کم شتریب

ـــ تانس ند، پ عال یبرا یکمتر لیآور مان   تیف مجر

  .(Schweitzer,1999:11آورند )یفراهم م

فیزیک 

 محیط

سهولت یدسترس به بخش  "یرینفوذپذ"به مفهوم 

است. بدون امکان  رهیو غ یمختلف بافت شهر یها

س ستر ضا کم م ید ستفاده از ف سب، امکان ا  یمنا

 (. 72: 1384)عباس زادگان،  شود

دسترسی 

 پذیری
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 شناسی تحقیق روش -4

یت در حوزه  ماه ـــر از نظر نوع و  حاض پژوهش 

تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش شـــناســـی در زمره 

از نظر زمانی نیز بصــورت تحلیلی و _تحقیقات توصــیفی

یدانی می عاتی م طال ـــاس م ـــد. برای مقطعی براس باش

سنادی  ستیابی به اهداف پژوهش، دو بخش مطالعات ا د

ها( و ها ، تحقیقات و مقالهنامهای؛ کتب، پایان)کتابخانه

ها میدانی )پرســشــنامه(، شــیوه گردآوری و تحلیل داده

ل از مطالعات های حاصبوده و برای تجزیه و تحلیل یافته

های آماری رگرســیون و آزمون spssمیدانی از نرم افزار 

 استفاده شد. 19، واریانس آنوا18چند متغیره

 

 

 

 

                                                           
1 8 Multivariate Regression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عه نان جام ماری تحقیق را ز ـــاکن  15-64ی آ س

شکیل می 11منطقه  شهر تهران ت حجم نمونه دهد؛ کالن

و روش  388تحقیق نیز بر اســـاس فرمول کوکران برابر 

گیری تحقیق نیز احتمالی و بصــورت تصــادفی در نمونه

ـــت. برای ارزیابی  ـــطح محالت مورد مطالعه بوده اس س

ضــریب پایایی پرســشــنامه نیز از آزمون کرونبار در نرم 

ــریب فوق برابر  SPSSافزار  ــده و ض ــتفاده ش  0.712اس

نشــان دهنده پایایی مناســب پرســشــنامه باشــد که می

 باشد.   طراحی شده تحقیق می

 

 

 

 

 

1 9 ANOVA Variance 

 در محدوده کالنشهر تهران  11موقعیت منطقه  -1نقشه 
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 ها بحث و یافته -4

های شــهری بحث احســاس امنیت زنان در محیط

هـای تحـت تـاثیر عوامـل زیـادی قرار دارد؛ از ویژگی

تا ویژگی نگ، بو و ...  های روانی و محیطی )صـــدا، ر

گذارد. در این احساس امنیت تاثیر میشخصیتی فرد بر 

ـــد میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر  ـــعی ش تحقیق س

کالنشــهر تهران در  11احســاس امنیت زنان در منطقه 

فضـــایی، رفتاری و اجتماعی مورد _ســـه حوزه کالبدی

شاخص سی قرار گیرد. اینکه کدام  شتری برر ها تاثیر بی

 نان ساکن در احساس امنیت دارند، دیدگاه و ذهنیت ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در ارتباط با عوامل موثر در احســـاس امنیت مورد 

 بررسی قرار گرفت. 

 های جمعیت شناختی ویژگی -1-4

شناختی افراد جامعه ضعیت جمعیت  سی و ی برر

 62متاهل و  درصــد را افراد 38دهد؛ آماری نشــان می

دهند. ســاختار ســنی درصــد را افراد مجرد تشــکیل می

درصــد در  18ی آماری گویای این نیز نشــان داد جامعه

 21سال،  20-25درصد در سن  29سال،  15-20سن 

 فضایی _کالبدی رفتاری  اجتماعی

 وجود اراضی بایر و ابنیه مخروبه و متروکه -

 کوچه های تاریک و بسیار خلوت-

 هاها وشاخهموقعیت درختان و بوته-

 میزان نور و روشنایی معابر -

ـــری در - پذیری فیزیکی و بص تاثیر نفوذ 

 محله 

 دسترسی به خدمات حمل و نقل عمومی-

 های اصلی دسترسی راحت به خیابان-

مان- ـــاخت مای کثیف و وجود س با ن های 

 مخدوش

سی راحت به اماکن انتظامی و - ستر د

 امنیتی

 وجود موانع دید مانند نرده و درخت -

 های فرسوده و قدیمی وجود بافت-

جام - پارچگی اح یا ماهنگی و  عدم ه

 آرایش و طرز راه رفتن و حرف زدن  -

همراه داشتن زیور آالت و اشیاء گران  -

 قمیت 

 انفرادی و یا دسه جمعی بیرون رفتن  -

 داشتن مهارت دفاع شخصی -

 نظارت  شهروندان  -

 رفتارهای رانندگی پر خطر  -

 رانندگان مزاحم  -

 تجربه رفتار ناشایست  -

 

 

 

 
 

 های زشت از عابران متلک و حرفه -

جاری- ناهن ماعی از های وجود  اجت

 قبیل اعتیاد، نزاع خیابانی و فقر

 وجود آثار تخریب ارازل و اوباش -

 بری وجود سرقت و جیب-

 حضور ماموران انتظامی -

 های شلوغ و مملو از جمعیتخیابان-

 وجود سرقت و کیف قاپی -

بی توجهی به حقوق دیگران از طرف -

 دیگر شهروندان 

 محیط شهری

متغیر 

 مستقل

متغیر  احساس امنیت در فضای شهری هامولفه

 وابسته

 مدل مفهومی تحقیق -1شکل 
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 30-35درصد در سن  19سال،  25-30درصد در سن 

درصد باقی  9سال و  35-40درصد در سن  14سال و 

باشند. از نظر سال می 40تر از مانده نیز دارای سنی باال

درصــد محصــل و یا دارای  48ســطح ســواد نیز بالغ بر 

درصـــد دارای  26اند، تر بودهتحصـــیالت دیپلم و پایین

ــیالت فوق دیپلم و  ــیالت  21تحص ــد دارای تحص درص

 39اند، درصد نیزفوق لیسانس و باالتر بوده 5لیسانس و 

  د.اندرصد نیز بیکار بوده 61درصد شاغل و 

 ضریب همبستگی متغیرها  -1-4

های براساس نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف داده

پرسشنامه از توزیع نرمال برخوردار نبوده و به همین دلیل 

از ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش وابستگی بین 

استفاده شد. )جدول متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق 

2.) 

 

 

  

 ها)متغیر مستقل(شاخص مؤلفه
ضریب همبستگی 

 اسپیرمن
 معناداری

 فضایی _کالبدی

 

 000/0 689/0 وجود اراضی بایر و ابنیه مخروبه و متروکه 

 000/0 429/0 کوچه های تاریک و بسیار خلوت

 001/0 525/0 هاها وشاخهموقعیت درختان و بوته

 000/0 429/0 میزان نور و روشنایی معابر 

 000/0 555/0 تاثیر نفوذ پذیری فیزیکی و بصری در محله 

 000/0 603/0 دسترسی به خدمات حمل و نقل عمومی

 000/0 0525/0 های اصلی دسترسی راحت به خیابان

 000/0 579/0 های با نمای کثیف و مخدوشوجود ساختمان

 000/0 563/0 دسترسی راحت به اماکن انتظامی و امنیتی

 000/0 429/0 وجود موانع دید مانند نرده و درخت 

 000/0 529/0 های فرسوده و قدیمی وجود بافت

 000/0 609/0 عدم هماهنگی و یاپارچگی احجام ساختمانی

 رفتاری 

 

 000/0 549/0 آرایش و طرز راه رفتن و حرف زدن 

 001/0 612/0 همراه داشتن زیور آالت و اشیاء گران قمیت 

 000/0 747/0 انفرادی و یا دسه جمعی بیرون رفتن 

 002/0 656/0 داشتن مهارت دفاع شخصی

 

 000/0 561/0 رفتارهای رانندگی پر خطر 

 000/0 589/0 رانندگان مزاحم 

 001/0 702/0 تجربه رفتار ناشایست  

 اجتماعی

 

 000/0 692/0 های زشت از عابران متلک و حرفه

های اجتماعی از قبیل اعتیاد، نزاع وجود ناهنجاری

 خیابانی و فقر
597/0 000/0 

 000/0 421/0 وجود آثار تخریب ارازل و اوباش 

 000/0 639/0 بری وجود سرقت و جیب 

 001/0 782/0 حضور ماموران انتظامی 

 001/0 592/0 های شلوغ و مملو از جمعیتخیابان

 001/0 751/0 وجود سرقت و کیف قاپی 

 001/0 572/0 بی توجهی به حقوق دیگران از طرف دیگر شهروندان 

 متغیرها ضریب همبستگی بین -2جدول 

 های تحقیق(منیع) یافته
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 براساس نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن 

شاخص کالبدیاز میان مولفه ضایی وجود _های  ف

 0.689ارا ضـــی بایر و مخروبه با ضـــریب همبســـتگی 

ستگی  شترین میزان همب ساس امنیت بی را با متغیر اح

فه ند. در مول ـــی نیز بیرون دار تاری مورد بررس های رف

ـــته جمعی با ضـــریب  رفتن بصـــورت انفرادی و یا دس

ستگی  ستگی و آرایش  0.747همب شترین همب دارای بی

ستگی  ضریب همب و طرز راه رفتن و حرف زدن افراد با 

کمترین میزان همبســتگی را با احســاس امنیت  0.549

ــور پلیس با  دارند. ــاخص اجتماعی نیز مولفه حض در ش

ستگی  ضریب  0.782ضریب همب شترین تاثیرگذاری  بی

شهری  ساس امنیت زنان در محیط  ستگی را با اح همب

 شهرداری تهران داشته است.  11منطقه 

 

 آزمون رگرسیون چند متغیره  -2-4

سی میزان تاثیرگذاری مجموع متغیرهای  برای برر

شاخص  سه  ستقل  ضایی، _کالبدی -1م رفتاری و -2ف

ساس امنیت زنان( در  -3 سته )اح اجتماعی بر متغیر واب

کالنشـــهر تهران از آزمون ضـــریب  11ســـطح منطقه 

ـــتفاده  ـــتگی چند متغیره و روش گام به گام اس همبس

شان داد  گردید.  سی ن ستگی نتایج این برر ضریب همب

سبهچندگانه  ستقل تحقیق  شدهمحا برای متغیرهای م

جذور آن یعنی MR=0.802اســـت ) 0.838بر برا ( و م

شد؛ بنابراین متغیرهای می 0.753ضریب تعیین برابر  با

 رفتاری و-2فضایی، _کالبدی -1 موجود در سه شاخص

به -3 ماعی  خالص اجت درصــــد از میزان  70.1طور 

 کنند.احساس امنیت زنان رادر این منطقه تبیین می

 خالصه مدل رگرسیونی -3جدول 

 روش
ضریب همبستگی 

 چندگانه
 ضریب تعیین

ضریب تعیین 

 شدهیلتعد

خطای 

 استاندارد

آماره دوربین 

 واتسون

 0.003 3.51 0.701 0.802 0.838 زمانهمروش 

 های تحقیق(یافتهمنبع )                

فه مدل برازش نقش مؤل تایج  بدی، ن کال های 

ـــاس امنیت زنان با توجه به  رفتاری و اجتماعی در احس

( و ســـطح معناداری F=79.03) آمدهدســـتبه Fمقدار  

(sig=0.0001 )ــــان نی دهــد می نش ی ب  ARمــدل 

 باشد.دار میشده معنییحتصح

 نتایج تحلیل واریانس -4 جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجذوراتمجموع  مدل

 0.00001 83.09 3778.150 22 38569.587 منبع رگرسیون

   34.381 78 14752.521 منبع باقیمانده

    100 54222.189 جمع

 های تحقیق(یافتهمنبع )             

گذاری  تاثیر گام میزان  به  گام  بر اســـاس روش 

ـــاخص های کالبدی، کارکردی و اجتماعی به ترتیب ش

ـــد به عبارتی می 0.4042و  0.233، 0.6472برابر  باش

ـــاخص یب ش به ترت  40.42و  23.3، 64.72های فوق 

ـــد بر  ـــاس امنیت زنان در منطقه درص  11میزان احس

های کالبدی مولفه تاثیر اند. از میان مولفهتاثیرگذار بوده

درصــد  8.7نور و روشــنایی بر میزان احســاس امنیت با 

بیشـــترین ضـــریب تاثیرگذاری را داشـــته اســـت. در 

بیشترین   6.1های رفتاری تجربه رفتار ناشایست بامولفه

گذاری را  فهتاثیر ماعی هدر مول جاریای اجت های ناهن

درصد بر میزان احساس امنیت زنان  12.9اجتماعی نیز 

 تاثیرگذار بوده است.  11در منطقه 
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                                           خالصه نتایج مدل رگرسیونی  -4جدول                                         

 های تحقیق(منبع )یافته

سطح 

 داریمعنی
آماره 

T 

 ضریب استاندارد نشده ضریب استانداردشده
 متغیرهای مستقل

-شاخص

 ها
ضریب استانداردشده 

beta 
 ضریب استاندارد نشده خطای استاندارد

 وجود اراضی بایر و ابنیه مخروبه و متروکه  0.901 0.091 0.053 9.28 0.000

_کالبدی

 فضایی

 کوچه های تاریک و بسیار خلوت 0.411 0.0679 0.067 12.07 0.000

 هاها وشاخهموقعیت درختان و بوته 0.928 0.0821 0.059 11.6 0.001

 میزان نور و روشنایی معابر  0.825 0.0625 0.087 5.21 0.000

 تاثیر نفوذ پذیری فیزیکی و بصری در محله  0.912 0.012 0.061 8.23 0.000

 دسترسی به خدمات حمل و نقل عمومی 0.103 0.087 0.0402 4.01 0.000

 های اصلی دسترسی راحت به خیابان 0.709 0.027 0.063 8.29 0.000

 های با نمای کثیف و مخدوشوجود ساختمان 0.629 0.0712 0.05 10.29 0.000

 دسترسی راحت به اماکن انتظامی و امنیتی 0.965 0.872 0.059 8.21 0.000

 وجود موانع دید مانند نرده و درخت  0.312 0.039 0.057 8.92 0.000

 های فرسوده و قدیمی وجود بافت 0.429 0.217 0.051 7.29 0.000

 ساختمانیعدم هماهنگی و یاپارچگی احجام  0.379 0.039 0.052 8.92 0.000

  جمع 0.6472 

 آرایش و طرز راه رفتن و حرف زدن  0.609 0.0697 0.047 6.13 0.000

 رفتاری 

 همراه داشتن زیور آالت و اشیاء گران قمیت  1.01 0.0824 0.017 13.02 0.000

 انفرادی و یا دسه جمعی بیرون رفتن  1.721 0.123 0.025 7.91 0.000

 داشتن مهارت دفاع شخصی 0.802 0.039 0.022 7.29 0.000

 نظارت شهروندان  0.429 0.217 0.042 6.07 0.000

 رفتارهای رانندگی پر خطر  0.537 0.201 0.055 7.012 0.001

 رانندگان مزاحم  1.721 0.123 0.025 7.91 0.000

 تجربه رفتار ناشایست  0.802 0.823 0.061 10.25 0.000

  جمع  0.233 

 های زشت از عابران متلک و حرفه 0.510 0.592 0.034 5.79 0.000

 اجتماعی

0.001 9.68 
0.129 0.0709 

1.721 
های اجتماعی از قبیل اعتیاد، نزاع وجود ناهنجاری

 خیابانی 

 وجود آثار تخریب ارازل و اوباش  1.21 0.0912 0.032 9.012 0.000

 بری وجود سرقت و جیب  0.420 0.081 0.024 10.12 0.002

 حضور ماموران انتظامی  0.082 0.016 0.062 6.97 0.000

 های شلوغ و مملو از جمعیتخیابان 0.609 0.0602 0.012 7.59 0.000

 وجود سرقت و کیف قاپی  1.01 0.0271 0.021 8.25 0.000

 بی توجهی به حقوق دیگر شهروندان  1.012 0.0891 0.0292 6.23 0.001

  جمع  0.4042 
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 گیری و پیشنهادات نتیجه -5

ترین ارکان حیات هر فرد و جامعه امنیت از بنیادی

شر به عنوان یکی از  ست که در اعالمیه جهانی حقوق ب ا

سانن و در ردیف ست. منظور  حقوق اجتماعی ان آزادی ا

ـــاس امنیت اجتماعی بعد روانی و ذهنی امنیت  از احس

سایر  ضاهای جمعی و تعامل با  ضور در ف ست که از ح ا

پذیرترین اقشار شود. یکی از آسیبافراد جامعه ناشی می

ستند.  ساس امنیت اجتماعی زنان ه جامعه در مقوله اح

سئله امنیت نمی سیتی به م  تواند تبعیض و یانگرش جن

خط کشــی محســوب شــود؛ زیرا در صــورت ایجاد یک 

فضــای امن برای زنان به طور متعاقب کودکان و مردان 

ـــت. همچنین از بعد  ـــاس آرامش خواهند داش نیز احس

ند  ـــهروندی، زنان نیز مان عدالت اجتماعی و عدالت ش

ـــهروندان آن  ـــهری که ش ـــاهای ش مردان باید در فض

ــوب می ــاس راحتی و امنیت دامحس ــوند، احس ــته ش ش

باشــند و حضــور آنان در شــهر به دلیل ناامنی ناشــی از 

شد. ضعف شده با سازی و اجتماعی محدود م شهر های 

ـــاس امنیت زنان در  این تحقیق به دنبال ارزیابی احس

شهری در منطقه  ضاهای عمومی  شهرداری تهران  11ف

ست و این فرض را دنبال می شرایط محیطی و ا کند که 

ستفاده کنندگان ا ساس امنیت تاثیر رفتار ا ضا بر اح ز ف

گذارند. در این راســـتا به منظور بررســـی احســـاس می

عات  ـــهری از طریق مطال ـــاهای ش امنیت زنان در فض

ــه 388میدانی تعداد  ــنامه بصــورت خوش ــش ای در پرس

شهرداری تهران توزیع و جمع  11سطح محالت منطقه 

آوری گردید. برای تحلیل نتایج پرسشنامه نیز از ضرایب 

سیون چند متغیره همب ضریب رگر سپیرمن و  ستگی ا

 استفاده گردید. 

نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد 

سته احساس  ببین تمامی متغیرهای مستقل و متغیر واب

نادار و مثبتی برقرار اســــت از بین  طه مع یت راب امن

های متغیرهای مورد بررســی در شــاخص کالبدی مولفه

یه مخروبه و متروکه با ضـــریب وجود اراضـــی بایر و ابن

بیشــترین همبســتگی را با میزان  0.689همبســتگی 

باشــد.  عدهم هماهنگی و احســاس امنیت برخوردار می

ــی به خدمان  ــترس ــاختمانی و دس یکپارچگی احجام س

ـــتگی  یب دارای همبس به ترت قل عمومی نیز  حمل و ن

 اند. با متغیر احساس امنیت بوده 60.3و  0.609

ـــاخص رفتار نیز تجربه رفتار هاز بین مولف های ش

ــتگی  ــریب همبس ــت با ض ــایس ــترین  0.702ناش بیش

یب  ـــر با ض ـــتگی و آرایش و طرز راه رفتن نیز  همبس

کمترین میزان همبستگی را با متغیر  0.549همبستگی 

احســاس امنیت داشــته اســت. حضــور پلیس با ضــریب 

ستگی  ساس امنیت دارا  0.782همب ستگی را با اح همب

 باشد. می

نتایج آزمون ضـــریب رگرســـیون چند متغیره نیز 

شان می سه متغیر کالبدی، اجتماعی و دهد مولفهن های 

ــاس  7.01رفتاری به طور خالص  ــد بر میزان احس درص

تاثیرگذار بوده ـــطح منطقه  ند. برای امنیت زنان در س ا

تعیین میزان تاثیرگذاری جداگانه هر یک از متغیرهای 

وش گام به گام در محاســبه مســتقل بر وابســته نیز از ر

ستفاده گردید نتایج این آزمون نیز  سیونی ا ضریب رگر

ـــان می فهنش هایی دهد مول به تن بدی  کال  64.72های 

درصــد از میزان احســاس امنیت زنان در ســطح منطقه 

فهرا تبیین می 11 ند. این میزان برای مول مای های ن

یب برابر  به ترت ماعی نیز  تاری و اجت  40.42و  23.3رف

 درصد محاسبه شد. 

ست که طور کلی یافتهبه های پژوهش گویای این ا

ضایی، رفتاری _رابطه معناداری بین متغیرهای کالبدی ف

ـــاس امنیت وجود دارد. پس می توان و اجتماعی و احس

که محیط ـــرایط نتیجه گرفت  به ش نا  ـــهری ب های ش

بدیاجتماعی موجود؛ یعنی ویژگی ـــایی، _های کال فض

ری و عوامل اجتماعی بر میزان احساس های رفتاشاخص

ـــاهای آرام و به دور از  ـــتند. ایجاد فض امنیت موثر هس

مانی اجتماعی و نیز افزایش کیفیت محیطی از  ـــا نابس

شهری به عنوان  سی زندگی  سا طریق توجه به نیازهای ا

 آیند. مطلوبیت فضای شهری به حساب می
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اگرچه پژوهش حاضــر تنها به بررســی ســه متغیر 

بد تاثیر آن_یکال ماعی و  تای و اجت ـــایی، رف ها بر فض

میزان احســـاس امنیت پرداخت، لیکن با توجه به نتایج 

توان اقدامات زیر را برای افزایش حاصـــل از پژوهش می

 احسای امنیت در فضاهای شهری پیشنهاد نمود: 

حذف فضاهای بی دفاع و اصالح فضاهای متروک  -

ضی بایر، ابنیه مخر د وبه و متروکه موجوشهری مانند ارا

  11در سطح منطقه 

شتر بر احیای بناهای تاریخی  -  وتاکید و توجه بی

ونق و رها به عنوان عناصر تاثیرگذار در برداری از آنبهره

  11سرزندگی بافت فرسوده منطقه 

شــناســایی و از بین بردن فضــاهای بن بســت و  -

ها و فضاهای اصالح فضاهای متروک شهری مانند پارک

ــایر جرایم را فراهم  ــهری که زمینه کارتن خوابی و س ش

ـــت. در این زمینه تزریق کاربری ـــاخته اس های فعال س

 گرد. اجتماعی و اقتصادی جایگزین، پیشنهاد می

با  - ظامی و امنیتی  های انت ظارت نیرو افزایش ن

ـــازی نیروهای مردمی به منطرو ارتقاء و بهبود  فعال س

نطقه، امنیت پیگیری شـــده از درون شـــرایط امنیتی م

 جامعه مطلوب و پایدار است. 

ــتای رفع رفتارهای   - ــهروندی در راس آموزش ش

های اسالمی و ایرانی پذیرفته هنجاری و خالف ارزشنابه

 .شده
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