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تاریخ دریافت مقاله1398/9/27 :
تاریخ پذیرش مقاله1398/10/18:
این تحقیق با هدف بررس��ی احس��اس ترس از جرم در زنان جوان و احساس ترس از جرم در فضاهای شهری
در ش��هر تنکابن انجام ش��د .پژوهش حاضر از لحاظ ه��دف ،کاربردی و از لحاظ ماهی��ت ،توصیفی -تحلیلی
می باش��د .جامعه آماری تحقیق ش��امل زنان جوان شهر تنکابن می باشد که بر اساس جدول کرجسی و مورگان،
تع��داد  385نف��ر به عنوان نمونه انتخاب ش��دند .روش گردآوری داده ها ،اس��نادی (جس��تجوی کتابخانه ای) و
میدانی(پرسش��نامه ای) و ابزار مورد اس��تفاده در این تحقیق ،پرسش��نامه محقق س��اخته بود که روایی آن توس��ط
کارشناس��ان تایید ش��د و پایایی آن از طریق آزمون آلفا کرونباخ به دس��ت آمد .ضریب آلفای به دست آمده برابر
با  0/805بود که نش��ان از پایایی مناس��ب پرسشنامه دارد .داده های به دست آمده از پرسشنامه از طریق نرم افزار
 SPSSو  LISRELبر اس��اس آزمون های آماری همبس��تگی و رگرس��یون و تحلیل مس��یر مورد بررس��ی قرار
گرفتند .نتایج حاکی از آن اس��ت که زنان جوان به هنگام تردد در ش��هر ،احساس امنیت متوسط رو به باال دارند.
در بی��ن زنان ج��وان تحصیل کرده و دارای درآمد ب��اال ،زنان جوانی که در محله آن ها س��اختمان ها و زمین های
متروکه کم تر بوده و زنان جوانی که از فعالیت های پلیس رضایت بیشتری داشته اند ،میزان احساس ترس از جرم
کم تر بوده است.
واژگان کلیدی :زنان جوان ،احساس ترس ،احساس احساس امنیت ،فضای شهری و شهر تنکابن
 .1دانشیار ،گروه جامعه شناسی ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران (نویسنده مسئول)
 .2دانشکده سما ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران
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امنیت ،مفهومی بس��یار پیچیده اس��ت كه به عنوان مفهوم و واقعیتی اجتماعی ،الیههای زیادی را به دور هسته
اصلی خود در بر می گیرد .در واقع ،این چندالیگی بس��یاری از متفكران را به این نتیجه رهنمون کرده اس��ت كه
یافتن تعریف قطعی و بدون چون و چرا برای امنیت بسیار دشوار می باشد و به همین دلیل به ارائه تعاریفی نسبی
از آن مبادرت ورزیده اند .این تعاریف نسبی گویای این حقیقت هستند كه واقعیت امنیت را تنها میتوان در یك
ً
متن ،در بستر یك جامعه تعریف كرد و ارائه تعاریف انتزاعی و ظاهرا علمی ممكن است چندان سودمند نباشد.
با همه این اوضاع و مش��كالتی كه بر س��ر تعریف امنیت وجود دارد ،اما امنیت یك واقعیت الزم و ضروری برای
هر اجتماع یا جامعهای است .با مروری تاریخی بر جوامع درمییابیم كه امنیت همواره یكی از مسائل اساسی و
حیاتی آنها بوده و هست .شاید بتوان گفت جوامع از ابتدای پیدایش ،با دو گونه تهدید روبرو بودهاند -1 :تهدید
از بیرون و  -2تهدید از درون .به عبارت دیگر ،دش��منان خارجی و هرج و مرج طلبان همیش��ه تهدیدهای بالقوه
ی��ا بالفعل��ی بودهاند كه آرامش و امنیت جامعه را با خطر رو به رو كردهاند ،اما نكته جالب اینجاس��ت كه هم در
ً
تعری��ف امنی��ت و هم در نظریات و راهكارهای اجرایی امنیت ،به طور س��نتی عمدت��ا جهتگیریهای خارجی
م��ورد تأكید بوده اس��ت( .بلندیان )1379 ،یك دلیل این قضیه ش��اید آن اس��ت كه نظریهه��ا و تعاریف امنیتی،
ً
ً
محصول عقاید و آرای متفكران غربی است و این متفكران ،احتماال به دالیلی مثل گفتمانهای حاكم كه معموال
ً
شرقشناس��انه هستند ،دش��منان امنیت خود را معموال در خارج از مرزهای كشور خویش میجستهاند .بنابراین
با اطمینان به عدم وجود تهدید جدی از داخل كشور ،نظریات خود را ناخودآگاه و یا خودآگاه معطوف و متوجه
كش��ورهای خارجی كردهاند .اما مباحث فوق یك واقعیت را كه ناشی از نسبی بودن تعریف پدیده امنیت است،
نادیده میگیرد .بنابر اصل پیچیدگی و قطعی نبودن تعاریف امنیت ،تعابیر و مصداقهای بحث امنیت فوقالعاده
سیال و گوناگون است ،اما با وجود این ،مباحث فوق بر یك محور اساسی و اصلی دور میزند كه در واقع همان
ً
دولت ـ ملت اس��ت( .همان )1379 ،با توجه به مس��ئله عدم قطعیت ،امروزه دیگ��ر نمیتوان امنیت را صرفا در
س��طح رسمی و دولتی و براساس مالحظات تنگ نظرانه و سخت افزاری تعریف كرد .بنابراین الزم است امنیت
به سوی دربرگیری سایر ابعاد امنیت عالوه بر بعد رسمی و دولتی آن حركت كند.
ه��دف از امنیت اجتماعی یا معنای امنیت اجتماعی بیش��تر از آن كه امری سیاس��ی و نظامی باش��د ،واقعیتی
ً
اجتماع��ی اس��ت كه معموال ریش��ه در ویژگیهای تاریخی ی��ك جامعه یا برخی گروه ه��ای آن دارد( .افتخاری،
 )1381این واقعیت حفظ ارزشهای دیرین اجتماعی است كه به گروه های مختلف جامعه به ارث رسیده است.
در امنیت اجتماعی، منافعی عمومی وارد صحنه میش��وند كه بین دو واقعیت فرد و دولت قرار دارند .این منافع
جدیدال��ورود قائم به وجود گروه ها و دس��تههای اجتماعی اس��ت كه هركدام كلیت و واحدی خاص را تش��كیل
میدهند .گروه های مختلف قومی ،نژادی ،مذهبی ،س��نی ،جنس��ی و ملی از جمله گروه هایی هستند كه در این
مقوله قرار میگیرند .این گروه ها ،پژوهشگران و مسئوالن مباحث امنتی را وادار كردهاند كه پوشه جدیدی را برای
الگ��وی امنیت باز كنند و آن را از حال��ت دوقطبی فرد و دولت خارج نمایند .این حوزه جدید حول محور امنیت
اجتماع��ی میچرخ��د .امنیت اجتماعی نیز خود محوری اساس��ی به نام هویت دارد؛ هویتی كه بیش��تر از آن كه
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فردی باشد ،امری جمعی است .در فاصله میان فرد و دولت ،گروه ها یا اجتماعاتی قرار دارند كه خواهان امنیت
اجتماعی و حفظ هس��تی و هویت خود هس��تند( .کاظمی پور )1376 ،به قول «ویور» ،تئوری امنیت اجتماعی
بر هویتهای جمعی و در مقیاس بزرگ مانند هویتهای مذهبی و هویتهای قومی متمركز اس��ت كه كارایی
ً
و وظایفی مس��تقل از دولت دارند .پس هویت ،مفهوم محوری امنیت اجتماعی اس��ت و اصوال امنیت اجتماعی
زمانی مطرح میشود كه جامعه یا گروه های خاصی نسبت به هویتش احساس خطر كند .بدین ترتیب با روشن
ش��دن مفهوم امنیت اجتماعی ،ممكن اس��ت در س��طوح مختلف به آن پرداخته شود؛ س��طوحی كه از گروه های
بس��یار كوچك ش��روع و به كل جامعه ختم میشود .در خردترین س��طح این طیف امنیت اجتماعی و در معنای
س��اده آن ،به معنای فقدان تهدید نس��بت به هویت یك گروه كوچك قومی ،مذهبی و  ...و در كالنترین س��طح،
به معنای مصونیت جامعه در مقابل انواع تهدیدهای هویتی ناش��ی از فرایندهای جهانی شدن ،امریكایی شدن،
غربزدگی و  ...است.
تعامالت انس��انی در حوزه زندگی اجتماع��ی در چهار حوزه اصلی اقتصادی ،اجتماعی ،سیاس��ی و فرهنگی
صورت می گیرد که موجب تداوم پایدار زندگی خواهد شد .این تداوم در عرصه زندگی اجتماعی بدون مشارکت
پایدار عوامل مختلف از جمله پارامترهای سیاسی فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و ....میسر نخواهد بود.
ب��ا توجه به این عوامل ،وجود احس��اس امنیت در قالب مصادیق بیرون��ی و عینی 1در چارچوب رعایت نظم و
کنترل اجتماعی از مشارکت پایدار شهروندان و نهادهای حکومتی و دولتی قابل مطالعه و ارزیابی می باشد .در
مقابل مطالعه احساس احساس امنیت یک بعد ذهنی 2و مفهومی درونی است که در بین گروه های اجتماعی در
جامعه ما از اهمیت بسیاری برخوردار است.
در واقع ،عوامل تهدید کننده فردی و احساس��ی که به این گروه اجتماعی در جهت به خطر افتادن احس��اس
امنیت شان به دست می دهد ،باعث می شود عدم وجود احساس درونی ناامنی شکل گیرد که این امر در ساختار
کالن ش��هرهای جامعه ما باعث بروز پیامدهای آس��یب ش��ناختی اجتماعی و تقویت کاهش اعتماد و س��رمایه
اجتماعی در زندگی اجتماعی شهروندان نسبت به جامعه می شود.
در این زمینه می توان خاطر نش��ان کرد که احس��اس احس��اس امنیت می تواند با احساس امنیت یا همان نظم
اجتماعی که در سطح هر جامعه ای باید باشد تناسب واقعی داشته یا نداشته نباشد؛ یعنی در شرایطی که احساس
امنیت عینی در جامعه معنا و مفهومی نداشته باشد ،فرد یا گروه اجتماعی می تواند هم احساس احساس امنیت
بنماید یا اینکه آن قدر در س��طح جامعه عوامل ایجاد کننده احس��اس امنیت بس��یار پایدار باش��د که فرد یا گروه
اجتماعی احس��اس احساس امنیت نکند« .بدون تردید ،احساس احس��اس امنیت ،مقدمه الزم برای حیات هر
نظام سیاسی و اجتماعی است و دولت ها هزینه ،زمان و امکانات وسیعی را برای تأمین آن صرف می کنند .مقوله
احس��اس احس��اس امنیت به مثابه یک آرمان و واقعیت به عنوان یکی از حقوق اساس��ی مردم مطرح اس��ت و در
نهایت ره آورد مجموعه ای از تعامالت و نیز تعاون و س��ازگاری بین اجزای مختلف نظام اجتماعی می باش��د».
(احمدی و همکاران)170 :1389،
1. Objective
2. Subjective
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وجود احس��اس احساس امنیت یا احساس امنیت ناش��ی از ارزش های جدید و نظام ارزشی حاکم بر جوامع
که سلول های بنیادی و منظومه هویتی جامعه را در بر می گیرد ،هسته اساسی احساس امنیت را شامل می شود.
تح��ول در ارزش ها ،زمینه س��از بحران های مختلف از جمله فقدان احس��اس احس��اس امنی��ت برای گروه های
اجتماعی ،آسیب های اجتماعی و بحران هویت خواهد شد که این امر با پیامد خطر هستی و کیان جامعه رابطه
مس��تقیم دارد .بنابراین« ،احس��اس امنیت در خود حامل معانی اطمینان ،عدم خوف ،در امان بودن و نهراسیدن
است؛ یعنی احساس احساس امنیت (حاالت و موقعیت های ذهنی) تا ایمنی و اطمینان خارجی (موقعیت های
عینی و برونی) در این واژه نهفته است»( .موذن جامی)19 :1378،
احساس احساس امنیت به عنوان زمینه و بستر قضاوت شهروندان و گروه های اجتماعی از زوایای مختلف قابل
مطالعه است .در واقع احساس احساس امنیت را می توان در سطح فردی در حوزه روانشناسی و در سطح جمعی
در حوزه جامعه شناسی مورد تعمق قرار دارد« .از دیدگاه جامعه شناسی ،احساس احساس امنیت در واقع یک تولید
ً
اجتماعی است؛ یعنی همه نهادهای اجتماعی در شکل گیری آن نقش دارند .با این دید طبیعتا همه ارکان جامعه
از جمل��ه حاکمیت ،پلیس و ...در تولید و ارتقای س��طح آن نقش کلی��دی و الینفک دارند»( .رضایی)5 :1385،
همگام با رشد شهرنشینی ،شهرها به عنوان کانون های اصلی اجتماعی و اقتصادی دنیا از طریق فن آوری پیشرفته
اطالعاتی و ارتباطی ،بیش��تر و ش��تابزده تر از پیش با هم مرتبط گش��ته اند .با توجه به اینکه مس��ائل و شرایط پیش
روی جوامع ،کیفیت فضاهای ش��هرها ،کیفیت زندگی ش��هروندان در اوضاع اقتص��ادی و اجتماعی دیگر جوامع
ایفای نقش قابل مالحظه ای داش��ته است ،فضای شهری ،عرصه اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی است که وابسته به
الگوی فعالیت گروه های اجتماعی و محصول نیروهای فرهنگی و اجتماعی است ،اما این نیروها در شرایطی که
پویش های مدنی جامعه ،فضایی مدنی را تدارک دیده باشند ،به تولید فضای شهری منجر می شوند.
مفه��وم فض��ای ش��هری را می توانیم بر فضاهایی که دسترس��ی ب��دون محدودیت دارند ،تعمی��م دهیم و تمام
عرصه های عمومی ،بخش های بافت ش��هری که عموم مردم به آن دسترس��ی فیزیکی دارند را «فضای ش��هری»
بنامیم .بنابراین مفهوم ،خیابان ها ،پارک ها و میدان های شهرک یا شهر به ساختمان هایی که محصورشان می کنند
و محدوده ش��ان را مش��خص می کنند ،گسترش می یابد؛ جایی که بیش��ترین مقدار تماس و تعامل انسان ها روی
می ده��د( .مدنی پ��ور )216:1379،یک فضای ش��هری مناس��ب تا حد زی��ادی تامین کننده احس��اس امنیت و
فضاهای شهری نامناسب از بین برنده آن و زمینه ساز انواع آسیب ها و معضالت است( .بیات)1:1387،
بر این اساس ،لزوم توجه به ارتباط بین آسیب پذیری افراد در فضاهای شهری و طراحی محیط زندگی بیش از
پیش آش��کار می شود( .برنس��تون و همکاران )24 :1995 ،مردم درفضاهای شهری با انواع تهدید ها مانند جرم،
تروریس��م ،آلودگی هوا و آب ،زلزله و س��یل و تداخل حرکت وس��ایل نقلیه و پیاده ها روبه رو هس��تند .از این رو،
اندازۀ کافی برای مردم امن نیس��تند تا آن ها
زوکی��ن در کتاب « فرهنگ ش��هر ها» می گوید« :فضاهای ش��هری به ِ
در خلق فرهنگ عمومی مش��ارکت داشته باش��ند»( .زوکین )38:1995،از آنجایی که فضاهای شهری بیشترین
ارتب��اط را ب��ا م��ردم و محیط زندگی دارند می توانند نقش بس �زایی در هویت بخش��ی و دادن احس��اس آرامش به
شهروندان داشته باشند.
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ترس از جرم و جنایت ،از مس��ائل مهمی اس��ت که دسترسی به مکان های عمومی را کاهش می دهد و تعامل
با این مکان ها را محدود می کند .ترس از جرم ،وابسته به وضعیت فضای شهری است؛ به این معنی که ساختار
ش��هری ،کیفیت مح�لات و خیابان ها ،از بین رفتن و نبودن اخالق مدنی و فقدان س��ازوکارهای بازدارنده جرم،
زمین��ه ترس از جرم را بیش��تر می کند .ترس از جرم یعنی یک ف��رد در فضای عمومی ،ترس از بزه دیدگی و جرم یا
مورد تعرض رفتارهای غیر مدنی و خش��ونت واقع ش��دن دارد .احس��اس احس��اس امنیت و نگرانی از وقوع جرم،
جزئی از مس��ائل اجتماعی اس��ت( .بانیس��تر و فیف )2001،مازلو در سلس��له مراتب نیازها ،احساس احساس
امنیت را پس از ارضای نیازهای اولیه قرار می دهد( .کاهه )2005،در این میان ،یکی از اقش��ار آس��یب پذیر در
برابر ناامنی اجتماعی ،زنان جامعه هستند.
ترس از جرم در میان زنان به یک نگرانی عام در سطح جوامع دنیا تبدیل شده و سبب گردیده تا صاحب نظران و
محققان در حوزه های مختلف ،به ریشه یابی و تحلیل مسئله و ابعاد مختلف آن بپردازند .تحقیقات نشان می دهد،
علی رغ��م اینکه زنان به میزان کمتری قربانی جرائم مختلف می گردند ،اما ترس بیش��تری را به لحاظ ذهنی تجربه
می کنند و در حیات اجتماعی خود احساس ناامنی بیشتری را نسبت به مردان دارند(.عشایری)1395،
معموال زنان از مزاحمت های خیابانی ،زیاد در هراس هستند .مزاحمت های خیابانی ،عرصه عمومی را برای
زنان به محیطی ناامن تبدیل می کند( .باومن )519 :1993،ترس ،آشکارترین واکنش غریزی و اجتماعی نسبت
به جرم در ش �رایطی ناامن اس��ت .ترس می تواند ش��امل اجتناب از اجتماع یا دوری از عوامل تهدیدکننده باشد.
(احمدی و عربی )37 :1392،ترس از جرم همان احساس ناامنی است که فرد در پاسخ به نشانه های بی نظمی
و ع��دم کنت��رل در جامع��ه ،آن را تجربه می کند(هینکل )74 :2009،و مس��ئله جنس��یت ب��ر روی ترس از جرم
بیشترین اثرگذاری را دارد( .فرورو ،1995،رید و کونارد)2004،
امروزه با وجود آن که زنان ایرانی در خیابان ها حضور دارند ،هنوز فاصله زیادی تا حضور راحت و بدون احساس
ناامنی،برای آنها وجود دارد .بعضی از فضاهای عمومی به خصوص در مناطق خاصی از ش��هر ،به ش��دت تحت
س��لطه مردان قرار دارد .زنان در فضاهای ش��هری با خطراتی ازجمله :دزدی و کیف قاپی ،گم شدن ،متلک پرانی و
انواع مختلف آزارهای جنس��ی (دیداری ،کالمی و رفتاری) مواجه می شوند .عکس العمل مورد پذیرش عموم در
مواردی که زنی مورد آزار جنسی ،کالمی ،فیزیکی قرار می گیرد ،مداراست که خود باعث تقویت احساس ناامنی
و آسیب پذیری در فضاهای عمومی می شود.
توجه به این نکته ضروری اس��ت که ترس از جرم ،تأثیرات و محدودیت هایی را در رفتارهای اجتماعی بانوان
در فضاهای شهری به دنبال دارد که از آن جمله می توان به خارج نشدن بانوان از منزل پس از تاریک شدن هوا،
کاهش فرصت های رش��د اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و افزایش وابستگی زنان به مردان و ایجاد دید کلیشه ای
به زنان به عنوان موجودات ضعیف و ناتوان اشاره کرد)21 :2004,Lubuva & Mtani( .

اهمیت و ضرورت پژوهش

محیط های ش��هری بنا به شرایط اجتماعی موجود ،یعنی ش��کل گیری فضاها ،کارکرد فضاها ،وجود امکانات
رفاهی ،تراکم ،آلودگی های زیس��ت محیطی و غیره می توانند بر میزان احس��اس امنیت موثر باش��ند .رفتار انسان
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در فضا و مکان های متفاوت با ش��کل و هندس��ه خاص و نیز با عملکرد نهفته در آن ،متفاوت بوده و در بس��یاری
از موارد فضا ،محرک انس��ان در بروز رفتاری خاص اس��ت .ایجاد فضاهای آرام و به دور از نابس��امانی اجتماعی
و نیز افزایش کیفیت محیطی از طریق توجه به نیازهای اساس��ی زندگی ش��هری به عنوان مطلوبیت فضای شهری
به حس��اب می آید .در بس��یاری از موارد ،نوع طراحی فضای کالبدی ،نقش��ی که مکان خاص به خود می گیرد و
ابع��اد اجتماع��ی یک محدوده منجر می گردد ک��ه فضاها امن یا ناامن گردند .به عبارت دیگر ،فضاهای ش��هری
با ویژگی هایش��ان ب��ه نحوی محرک بروز جرم می باش��ند( .لطفی و هم��کاران )41 :1393 ،ب��ا توجه به نقصان
مطالعات و تحقیقات در زمینه جرم و احساس ترس زنان از جرم در فضای شهری ،لزوم تحلیل فضاهای شهری
از طریق شناس��ایی پتانسیل جرم خیزی مناطق بیش از پیش ضرورت یافته است .همچنین ،علی رغم گستردگی
مطالعات انجام ش��ده در ایران پیرامون مبحث پیشگیری از وقوع جرم ،متاسفانه تحقیقات در زمینه مباحث زنان
و احساس ترس در فضای شهری کمتر مورد توجه قرار گرفته و محدود به برخی مطالعات پایه است.
لزوم توجه جدی به ارتقای احس��اس احس��اس امنیت اجتماعی از طریق بهبود عوامل اجتماعی نظیر سرمایه
فرهنگ��ی در بین ش��هروندان قش��ر های مختلف با تکیه ب��ر پژوهش های کاربردی و مطالع��ات نظری از اهمیت
بسزایی در جامعه ،در سطح استان و کشور برخوردار است.
باید گفت که ش��تاب در ایجاد احس��اس امنیت ملی ،اجتماعی ،سیاسی و فردی-روانی در کشور طی سالیان
اخی��ر و گام های��ی ک��ه از طرف مراجع سیاس��ت گذاری و اجرایی کش��ور برای هرچه هموارتر نمودن مس��یر این
حرکت به عنوان پیش نیاز های توس��عه برداش��ته شد ،تعدادی از واحد های حس��اس امنیتی ،قضایی ،انتظامی و
نظامی را به سمت و سوی استفاده از روش های نوین ارتقای احساس امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیب ها
و جرائم اجتماعی س��وق داد و تعدادی دیگر نیز را آماده اقدام در این زمینه نمود .از مهم ترین اقدامات می توان
به برگزاری دوره های آموزشی احساس امنیت اجتماعی ،اجرای طرح های تحقیقاتی متناسب با آن ،مبارزه علنی
با افراد اخالل گر از طریق اجرای فراگیر طرح های احس��اس امنیت اجتماعی و همایش های احس��اس امنیت و
 ...اش��اره نمود .بی تردید ،دارا بودن عوامل نظامی و انتظامی پیش��رفته در داخل کش��ور بدون س��رمایه فرهنگی،
محیط های اجتماعی و سیاس��ی را در رس��یدن به احس��اس امنیت اجتماعی مطلوب یاری نخواهد کرد ،چرا که
کس��ب احس��اس امنیت اجتماعی در گرو افزایش س��رمایه فرهنگی توأم با فعالیت های وس��یع فرهنگ سازی در
قبال زندگی اجتماعی و جهت دادن به آن ها در راستای اعتالی روز افزون احساس احساس امنیت اجتماعی به
صورت مستمر در تحقیقات پیشنهاد شده که در واقع مورد تایید نظریه پردازان اجتماعی و سیاسی نیز قرار گرفته
است .لذا لزوم توجه جدی به ارتقا و تقویت احساس امنیت از اهمیت بسزایی برخوردار است.
پس احساس امنیت اجتماعی از مقوالت جامع و فراگیری است که در سطوح مختلف یک جامعه مطرح بوده
اس��ت و ارتباط تنگاتنگی با س��رمایه فرهنگی دارد .احس��اس امنیت اجتماعی مطلوب در جامعه ای امکان پذیر
است که شهروندان آن در تمامی سطوح دارای سرمایه فرهنگی غنی باشند .برای نیل به این هدف باید مدیران و
کارکنان واحد های انتظامی و نظامی بر اساس اجرای پژوهش های علمی در زمینه های مختلف ارتقای احساس
امنیت به ویژه ارتقای سرمایه فرهنگی در بین شهروندان به عنوان وظیفه اصلی خود توجه حاصی مبذول نمایند،

فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان
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چراکه از عوامل مهم بهبود احساس امنیت و ارتقای احساس احساس امنیت و افزایش سرمایه فرهنگی می توان
به س��رمایه گذاری در پژوهش های بنیادی ،پایه ای و کاربردی اش��اره کرد .در این صورت اس��ت که جوامع برای
نیل به احساس امنیت اجتماعی به عنوان پیش نیاز توسعه اقتصادی و اجتماعی می توانند همگام با تغییرات نوین
گردند و در واقع مدیران به عنوان طراحان ،هدایتگران و اداره کنندگان اصلی واحد های حساس امنیتی ،قضایی،
سیاس��ی و انتظامی با اتخاذ راهکارهایی اثر بخش مبتنی بر نتایج تحقیقات منس��جم در ارتقای سرمایه فرهنگی
و احس��اس امنیت هرچه بیش��تر و بهتر تالش نمایند و به تبع آن ،جوامع خود را کارآمد ،مفید و مثمر ثمر به حال
جامعه بسازند.
احس��اس احس��اس امنیت افراد با بسیاری از عناصر اقتصادی ،اجتماعی ،سیاس��ی ،و فرهنگی جامعه ارتباط
دارد .احساس احساس امنیت شامل برخی فرایندهای روانی و اجتماعی است که اکثر اعضای جامعه بر اساس
نیازها ،عالیق ،خواسته ها و توانمندی های شخصیتی و روانی خود در ایجاد و از بین بردن آن نقش اساسی دارند.
به نظر می رس��د ترس از جرم ،یک نگرانی ش��دید برای بعضی گروه های اجتماعی جمعیتی نس��بت به دیگر
گروه ها باش��د .تفاوت های جنس��یتی توضیحاتی را ارائه می دهد مبنی بر اینکه چرا افراد از قربانی شدن بوسیله
جرم ،در صورتی که به نظر می رسد با آن هم روبرو نمی شوند ،می ترسند .بیشتر تحقیقاتی که در ایران و سایر
نقاط جهان صورت گرفته اس��ت نش��ان می دهند که عوامل فیزیکی و طراحی ش��هری تا چه اندازه باعث ترس
از جرم در میان زنان می ش��وند و به نظر می رس��د که در این میان ،عوامل اجتماعی مرتبط با ترس از جرم زنان
نادیده گرفته شده و یا کمتر به آن پرداخته شده است.
این پژوهش بر آن اس��ت که دالیل ترس بیش��تر زنان از جرم را -علی رغم اینکه از نظر آماری کمتر از مردان
قربانی جرم می شوند -شناسایی کند و سهم عوامل اجتماعی را در کنار عوامل محیطی و فضایی شهری نشان
دهد .آنچه که در این تحقیق بس��یار اهمیت دارد و می تواند آن را در مقایس��ه با تحقیقات پیش��ین در این زمینه،
برجس��ته تر س��ازد ،آن اس��ت که ترس از جرم در میان زنان ،مدعای شهر امن در تعارض با ادعای شهر امن از
طرف نهادهای تأمین آن است.

پیشینهپژوهش

تحقیقات داخلی
موحد و همت ( )1392تحقیقی را با عنوان «مطالعه عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با احس��اس احس��اس
امنیت اجتماعی زنان» با هدف بررس��ی ارتباط عوامل فرهنگی اجتماعی با احس��اس احساس امنیت زنان شهر
ش��یراز انج��ام داده اند .این پژوهش با رویکرد کمی و روش پیمایش��ی انجام ش��ده و اطالعات آن با اس��تفاده از
پرسش��نامه جمع آوری ش��ده است .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زنان شهر شیراز می باشد و حجم نمونه
 600نفر برآورد ش��ده است .یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین متغیر های حجاب ،عزت نفس ،وسایل
ارتباط جمعی نوین ،دینداری اعتقادی ،پیامدی و مناس��کی ،س��رمایه فرهنگی آموزش��ی ،فرهنگی گردشگری و
فرهنگی اجتماعی با متغیر احس��اس احساس امنیت اجتماعی زنان ارتباط معناداری وجود دارد .نتایج رگرسیون
چند متغیره نیز نشان داد که هفت متغیر نگرش به حجاب ،دینداری پیامدی ،دینداری مناسکی ،سرمایه فرهنگی
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گردش��گری ،عزت نفس ،دینداری اعتقادی و وس��ایل ارتباط جمعی نوین توانس��ته اند در مجموع  17درصد از
تغییرات متغیر احساس احساس امنیت اجتماعی زنان شهر شیراز را تبیین نمایند.
نوروزی و فوالدی س��پهر ( )1388تحقیقی را با عنوان «بررس��ی احساس امنیت اجتماعی زنان  29-15ساله
ش��هر ته �ران و عوام��ل اجتماعی مؤثر ب��ر آن» انجام دادند .این پژوه��ش از نوع تبیینی اس��ت .در این تحقیق ،با
اس��تفاده از ش��یوه نمونه گیری خوش��ه ای چند مرحله ای و نمونه گیری تصادفی س��اده با  384نفر از زنان -15
29ساله شهر تهران مصاحبه شده است .نتایج آماری آزمون ها نشان می دهد كه متغیرهای احساس امنیت محل
س��كونت ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی و احس��اس نظم اجتماعی تأثیر مثبت و مس��تقیم و متغیر پایبندی مذهبی
تأثیر منفی و معكوس��ی بر احس��اس امنیت اجتماعی زنان دارند .تحلیل رگرس��یون چندمتغیره نیز نشان می دهد
كه به ترتیب متغیرهای احس��اس امنیت محل س��كونت ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی ،احساس نظم اجتماعی و
پایبندی مذهبی در تبیین میزان احساس امنیت اجتماعی زنان سهم عمده ای داشتند و مقدار تبیین به دست آمده
نیز  36درصد می باشد.
كامران و عبادتی ( )1388تحقیقی را با عنوان «بررس��ی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر احس��اس آرامش و
امنیت اجتماعی زنان دانش��جوی كارشناسی ارشد رشته جامعه شناس��ی دانشگاه های شهر تهران» انجام دادند.
در این تحقیق با رویكردی توصیفی تحلیلی ،به بررس��ی  80نفر از دانش��جویان دختر كارشناس��ی ارش��د رش��ته
جامعهشناس��ی دانشگاه های آزاد و دولتی شهر تهران پرداخته شد که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده
بودند .نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان داد كه متغیرهای طبقه اجتماعی ،حمایت خانواده ،پایبندی به
آداب و رس��وم قومی ،س��ن و اعتماد به عملكرد قانون ،پنج متغیر عمده ای هستند كه بر احساس آرامش و امنیت
اجتماعی دانشجویان دختر كارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی موثرند.
صادقی و همکاران ( )1394در پژوهش��ی پیش بینی پتانس��یل جرم خیزی مناطق  14گانه ش��هر اصفهان را از
طریق تحلیل کیفیات محیط ش��هری بررس��ی کردند .در این راستا ،مدل تحلیلی  5سطحی متشکل از سه مولفه
اصلی کیفیت فضای شهری و  11معیار و  36زیر معیار ارائه گردید .در ادامه معیارها و زیر معیارهای مدل ارائه
شده با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه ای فازی ،مورد سنجش و اولویت بندی قرار گرفت و اهمیت نسبی هریک
از این عوامل بر روی کیفیات محیطی موثر بر پتانسیل جرم خیزی مشخص گردید.
نبوی و چبیش��ه ( )1394در پژوهشی به بررسی برخی عوامل اجتماعی موثر بر احساس ترس و پیامدهای آن
بر روی شهروندان  18سال به باالی اهواز پرداختند .بر این اساس  384نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .نتایج
به دست آمده نشان داد که متغیرهای سن ،تحصیالت ،اعتماد اجتماعی ،محرومیت نسبی و ...بر احساس ترس
افراد تاثیرگذار هستند.
لطف��ی و همکاران ( )1393در مقاله ای به بررس��ی و تحلیل حضور زنان در فضاهای عمومی در کالن ش��هر
ش��یراز پرداخته ان��د .این پژوهش از نظر روش شناس��ی از ن��وع توصیفی -تحلیل��ی و روش نمونه گیری تصادفی
می باش��د .بر اس��اس فرمول کوک �ران ،تعداد  ۳۸4نفر به عن��وان حجم نمونه انتخاب ش��دند .یافته های پژوهش
نش��ان داد که میزان احس��اس احس��اس امنیت در فضاهای عمومی مناطق کم درآمد با میانگین  12/74بیش از
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میانگین میزان احساس احساس امنیت کاربران فضاهای عمومی در مناطق متوسط نشین ( )11/56و مرفه نشین
( )42/12است.
موس��ی کاظم��ی و هم��کاران ( )1393در مقاله ای با عن��وان «عوامل موثر بر بهبود احس��اس امنیت محالت
ش��هری با اس��تفاده از روش تحلیل عاملی» به بررس��ی س��ازوکارهای بهبود امنیت محالت ش��هری در محدوده
محله جنت آباد ش��مالی در منطقه  5ش��هر تهران پرداختند .بر مبنای یافته های پژوهش ،متغیرها در هر س��ه بعد
«کارکردی»« ،اجتماعی» و «کالبدی» با میزان امنیت س��اکنان در محله «جنت آباد شمالی» رابطه داشته اند .از
این متغیرها ،هویت محله بیش ترین تاثیر را در افزایش احساس امنیت داشته است
زی��اری و همکاران ( )1392در مقاله ای با عنوان «تحلیل احس��اس امنیت فضاهای عمومی ش��هری با روش
اس��نادی– میدانی» ،به بررسی موضوع احس��اس امنیت در پارک های شهری مناطق چهارگانه شهر قم (محدوده
پژوهش) پرداخته اند و نتایج به دست آمده ،نشان داد که در مجموع متوسط میزان احساس امنیت کل پارک های
چهار منطقه شهر قم 3/26 ،از  5است.
تازیکی ( )1392در پژوهش��ی به بررس��ی عوامل مؤثر بر افزایش احساس احساس امنیت زنان  50-18سا له
در پارک های شهرستان بجنورد پرداخت .همچنین نتایج آماری آزمون ها و تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشان
داد ک��ه متغیر خصوصی��ات محیطی ،تصور فرد از خود ،اعتماد اجتماعی ،تجارب قبلی ،آگاهی های اجتماعی،
محل س��کونت ،احس��اس کنترل ،نظم اجتماعی ،پایبندی اجتماعی ،پایگاه اجتماعی و اقتصادی ،ضمن داشتن
رابطۀ معنادار به ترتیب بیشترین تأثیر را بر افزایش احساس احساس امنیت زنان دارند .
بزی و رضایی ( )1391با مطالعه ای در زمینه ساختارهای شهری مطلوب زنان با تأکید بر احساس امنیت در
شهر زابل ،به دنبال بررسی و تحلیل وضعیت شهر زابل از لحاظ ساختارهای فیزیکی -کالبدی و مناسب سازی
فضاهای شهری با توجه به نیازهای احساس امنیتی زنان بودند .نتایج به دست آمده از پرسشنامه و مدل PUA
حاکی از سطح پایین احساس امنیت شهر زابل برای زنان بود؛ به طوری که نبود پارک و فضای سبز ویژه بانوان در
سطح شهر مهمترین اولویت جامعه نمونه را در زمینه کاهش احساس امنیت تشکیل می دهد.
س �راج زاده و گیالن��ی ( )1389در پژوهش��ی ب��ا عنوان «بی س��ازمانی اجتماعی و احس��اس ت��رس :مطالعه
مقایس��ه ای مناطق  3و 12ش��هر تهران» ،داللت های نظریه بوم شناس��ی در خصوص احس��اس ترس را بررسی
نمودند .این تحقیق با روش پیمایش و نمونه ای شامل  300نفر از ساكنان مناطق  3و 12تهران صورت گرفت
و نتایج حاكی از آن بود كه بی نظمی اجتماعی ( )r=0/33دارای قوی ترین رابطه با احساس ترس است و بعد
از آن متغیر نگرانی اجتماعی( )r=0/23قرار دارد.
احمدی و همكاران ( )1388در مطالعه ای با عنوان «احس��اس ترس در مناطق جرم خیز ش��یراز» به بررسی
عوام��ل ف��ردی و محله ای مرتبط با آن پرداختند .نتایج این تحقیق كه با روش پیمایش و نمونه ای ش��امل 300
نفر از ساكنان دو محله جرم خیز شهر شیراز (محله احمدی نو و ده پیاله)صورت گرفت ،مشخص نمود كه از
میان متغیرهای فردی جنسیت رابطه معناداری با جرم داشت كه بر خالف تحقیقات دیگر مردان احساس ترس
بیشتری از زنان را گزارش كرده بودند -كه تنها در خصوص احساس ترس از جرم از جرایم علیه افراد این رابطه
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معنادار بوده اس��ت -و س��ایر متغیرهای فردی  -س��ن ،تحصیالت ،قومیت ،درآمد و مالكیت منزل مسكونی-
رابطه معناداری با احساس ترس نداشتند.
علیخواه و نجیبی ( )1385با بررس��ی وضعیت احس��اس ترس از جرم زنان از جرم فضاهای شهری در مناطق
 22گانه شهر تهران نشان دادند حدود  ۴۸درصد زنان در حد زیاد 33 ،درصد در حد متوسط و  ۱۹درصد در
حد كم در فضاهای شهری نسبت به تهدید جرائم دچار احساس ترس از جرم و واهمه اند .به بیان دیگر ،حدود
نیمی از زنان به هنگام تردد در شهر احساس امنیت ندارند.

تحقیقاتخارجی
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فوستر 1و همکاران ( )2014در تحقیقی با ارائه یک مدل رگرسیون خطی ،تاثیرات احساس ترس در راه رفتن و
پیاده روی افراد را در استرالیا بررسی و تحلیل کردند .یافته ها نشان داد که با افزایش مداخالت و تصمیمگیری هایی
می توان احساس ترس را کاهش و میزان پیاده روی را افزایش داد.
اش��نایدر و کینجن )2013( 2روند توس��عه پیش��گیری از جرم از طریق طراحی محیطی را در دو کشور ایاالت
متحده و بریتانیا به طور جداگانه مورد تجزیه و تحلیل و س��پس مقایس��ه کرده اند و تجارب این دو کش��ور را برای
کشورهای دیگر که مایل هستند در این راه قدم بردارند ارائه کرده اند.
پائول 3و همکاران ( )2013در مطالعه ای روند پیش��گیری از جرم از طریق طراحی محیطی در امارات متحده
را م��ورد بررس��ی قرار دادند .آنها همچنی��ن چالش های پیش روی این طرح را در این مناطق برجس��ته کرده اند و
معتقدند که با دانش میان فرهنگی می توان پیشگیری از جرم را در این مناطق توسعه داد.
دیزن )2011( 4در مطالعه خود با عنوان «تجزیه و تحلیل انتقادی از احساس ترس در محیط دانشگاهی» به
ِ
بررس��ی ادراك احس��اس ترس در نمونه  160نفری از دانشجویان مقطع كارشناسی دانشگاه تگزاز در آرلینگتون
پرداخته است .یافته های تحقیق حاكی از آن بود كه دانشجویان دختر احساس امنیت كمتری نسبت به همتایان
پس��ر خود داش��تند و بیش��تر از پس �ران خود را در معرض خطر تجاوز جنسی هنگام ش��ب در محوطه دانشگاه
می دانستند.
5
اس��كاربرو و همكاران ( )2010در تحقیقی با عنوان «بررس��ی رابطه بین ویژگی های فردی ،بافت محله ای
و احس��اس ترس در ش��هر كانزانس» با نمونه ای ش��امل  4000نفر از  45منطقه ،به بررس��ی احس��اس ترس
ش��هروندان ب��ر اس��اس محل های ك��ه در آن زندگی می نماین��د ،پرداختند .نتای��ج حاكی از آن ب��ود كه تركیب
متغیرهای فردی ،آگاهی ش��هروندان و س��اختار محله ای چش��م انداز بس��یار كامل تری از درك و فهم احساس
ترس از جرم فراهم می نمایند.
1. Foster et al.
2. Schneider& Kitchen
3. Paul et al.
4. Disney
5. Scarborou et al.
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چارچوب نظری پژوهش

نظری��ات مرتب��ط با تاثیر فضا و محیط فیزیکی بر احس��اس امنیت را می توان از مباحث��ی درخور توجه در این
مس��ئله دانس��ت .به عبارت دیگر« ،این که فضا ها ،بر رفتار فرد تاثیر می گذارن��د و می توانند برای تنظیم رفتار او
به کار گرفته ش��وند ،امری پذیرفتنی اس��ت .در این رویکرد که گاه «بوم شناختی» خوانده می شود ،تالش بر این
اس��ت که بین احس��اس فردی و متغیرهای زمینه ای مانند شهرنش��ینی ،زندگی اجتماعی و آشفتگی مدنی ارتباط
برقرار ش��ود .برخی از مطالعات انجام ش��ده در این رویکرد تالش کرده اند نش��ان دهند که بین محل س��کونت و
احس��اس ناامنی رابطه وجود دارد؛ از جمله می توان به این ایده اش��اره کرد که عالئم حاکی از انحطاط فیزیکی
محله و ضعف کنترل های اجتماعی می توانند برداش��ت عمومی از خطر جرم و ناامنی را تحت تاثیر قرار دهد».
(حسینی)24 :1386،
همان گونه که فضاهای شهری می توانند با برنامه ریزی و طرح ریزی صحیح محل بروز و نمود فضائل انسانی
باش��ند« ،از جهت دیگر می توانند از طریق رها ش��دگی و برنامه ریزی های نادرس��ت و ساده انگارانه به مکان بروز
انواع جرائم دفاع ش��هری تبدیل گردند .در واقع ،فضاهای بدون دفاع ش��هری که نس��بت به س��ایر فضاها ،قابلیت
بیشتری برای وقوع جرائم و تخلفات و اعمال نابهنجار دارند»(طاهرخانی ،)88 :1381،موجبات کاهش احساس
امنی��ت در اف �راد و به ویژه احس��اس امنیت اجتماع��ی زنان را فراهم می آورند .وود 1اولین کس��ی ب��ود که به ارتباط
میان جرم و محیط فیزیکی اش��اره می کند .او این بحث را مطرح می کند که چگونه ویژگی های س��اختاری مربوط
به گس��ترش منازل عمومی مانع تماس و ارتباط میان س��اکنان آن که زیربنای کنترل اجتماعی غیررس��می اس��ت،
می شوند.
جدول  :1رویکردهای نظری مورد استفاده و متغیرهای اسخراج شده از آن
ردیف

رویکردهای نظری

متغیرهای مستقل و وابسته

1

رهیافت هویت محور :اشاره به دیدگاه پساپوزیتویستی -تاکید بر جامعه -گروه های
اجتماعی متفاوت -هویت و معنا -احساس امنیت دورن زا و محصول اجتماعی.

خروج از خانه .نگرش به پوشش.
مقاومت اجتماعی.
ویژگی های محیطی احساس امنیت

2

رهیافت فمینیسمی :برابری زن و مرد و رفع تبعیض زنان در تمام عرصه های زندگی
اجتماعی

شغل .درآمد .منطقه محل زندگی.
ویژگی های پنداشتی احساس امنیت

3

نظریه فضای دفاع قابل شهری  :تاثیر فضا بر رفتار فرد -تاثیر دوگانه فضا بر رشد یا
بروز جرم در رفتار افراد

برنامه ریزی و طراحی شهری
ویژگی های پیوند محله ای

بدی��ن ترتیب ،فرضیه های تحقیق بر اس��اس مبان��ی نظری وچارچوب نظری و پیش��ینه های تجربی به قرار زیر
گمانه سازی شد.
فرضیه اصلی
بین میزان احساس ترس از جرم از جرائم در فضاهای عمومی شهری با ویژگی ها و تجربه زیستی زنان جوان
1. Wood
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شهر تنکابن رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه های فرعی
•بین میزان احساس ترس از جرم  /جرائم در فضاهای عمومی شهری با ویژگی های پنداشتی احساس امنیت
زنان جوان شهر تنکابن رابطه معناداری وجود دارد.
•بین میزان احس��اس ترس از جرم  /جرائم در فضاهای عمومی ش��هری با ویژگی های پیوند محله ای احساس
امنیت زنان جوان شهر تنکابن رابطه معناداری وجود دارد.
•بین میزان احس��اس ترس از جرم  /جرائم در فضاهای عمومی شهری با ویژگی های محیطی احساس امنیت
زنان جوان شهر تنکابن رابطه معناداری وجود دارد.
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قلمرو تحقیق
قلم��رو موضوعی :تحقیق حاضر از نظر موضوع��ی در چارچوب مباحث علوم اجتماعی قرار دارد كه در آن به
بررسی زنان جوان و احساس ترس در فضای شهری (مطالعه موردی :شهر تنکابن) پرداخته شده است.
قلمرو مکانی :این پژوهش در بین زنان جوان شهر تنکابن انجام شد.
قلمرو زمانی :قلمرو این تحقیق در بازه زمانی سال  1398صورت گرفت.

روش شناسی پژوهش

تعاریف واژگان و اصطالحات
احساس ترس
احس��اس ت��رس از جرم ،یک هیجان پیچیده اس��ت .ما بن��ا به دالیل مختلف و به طرق گوناگونی احس��اس
احساس ترس از جرم می کنیم .احساس ترس از جرم چیزی فراتر از یک پاسخ خودکار به خطر است .وقتی که
ما از چیزی می ترس��یم ،این امر اغلب نتیجه تعامالت پیچیده بین ما ،محیط اجتماعی و فیزیکی ما و پیش��ینه
فرهنگی ماس��ت .احس��اس ترس از جرم در برگیرنده جسم ،تحرک ،حافظه ،تجربه ،سن ،جنسیت ،پنداشت ما
از خود و عقاید و استدالالت ما می باشد( .علیخواه و مجیبی ربیعی)112 :1395 ،
احس��اس ترس بر مبنای تحقیق یوس��ف ( )1994عبارت اس��ت از :نگرانی فرد از بزه دیدگی( .س �راج زاده و
گیالنی)232 :1389 ،
کریس��تمن ( )2003در م��ورد تعری��ف احس��اس ترس اظهار داش��ت ک��ه در آن احتمال بز ه دیده ش��دن با
اضطراب های مبهم یا ناراحتی شهروندی آمیخته می شود( .کریستمن)2 :2003 ،1
احس��اس ترس این اس��ت که فرد در دل خود احساس ترسی دارد كه مبادا جرمی نسبت به وی صورت گیرد.
حال منش��أ این احس��اس ترس از جرم می تواند جسمی باشد یا مالی .بنابراین افراد ممكن است به همان میزان
كه نس��بت به جرائم جس��مانی به خود احساس ترس از جرم داشته باش��ند ،از جرائم مالی نیز احساس ترس از
جرم داشته باشند .لذا دیدگاهی را كه معتقد است احساس ترس مرتبط با صدمات فیزیكی بالقوه است ،خیلی
1. Christman
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نمی توان قابل قبول دانست( .سیدزاده ثانی)341 :1387 ،
جرم
هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ،جرم محسوب می شود .از یک دید کلی
جرم شامل رفتاری است مخالف نظم اجتماعی که مرتکب آن را در معرض مجازات یا اقدامات تامینی تربیتی،
مراقبتی و درمانی قرار می دهد( .مومنی)47 :1390 ،
ویژگی ها و تجربه زیستی زنان جوان
این ویژگی شامل ویژگی های پنداشتی احساس امنیت ،پیوند محله ای و محیطی زنان جوان می باشد.
ویژگی های جمعیت شناختی زنان جوان
در این ویژگی به متغیرهایی از قبیل ،سن ،درآمد ،تحصیالت ،وضعیت تاهل و شغل پرداخته می شود.
ویژگی های پنداشتی احساس امنیت زنان جوان
در ای��ن ویژگی به متغیرهای از قبیل پنداش��ت نس��بت به وضعیت اقتصادی جامع��ه ،پلیس ،جدیت نهادهای
مسئول و روند جرم در سال های اخیر پرداخته می شود.
ویژگی های پیوند محله ای زنان جوان
در ای��ن ویژگی به متغیرهای از قبیل میزان احس��اس تعلق خاطر به اجتماع و می �زان روابط اجتماعی پرداخته
می شود.
ویژگی های محیطی زنان جوان
در این ویژگی به متغیرهای از قبیل محل زندگی و طراحی شهری پرداخته می شود.
حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
نمونه آماری ،عضوی از جامعه آماری است که خصوصیات و ویژگی غالب اعضای جامعه آماری را داراست
و در واق��ع مع��رف جامعه و ی��ا مجموعه آزمودنی ها می باش��د و نتایج حاصله از مطالع��ه آن ،قابل تعمیم به کل
جامعه اس��ت( .صفری ش��الی )137 :1388 ،از کل زنان جوان بر اساس جدول کرجسی و مورگان ،تعداد 385
نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .روش نمونه گیری به کار گرفته شده ،روش خوشه ای چند مرحله ای است.
روش گردآوری داده ها
در جم��ع آوری داده ه��ای پژوهش از دو روش اس��نادی (کت��ب ،مقاالت ،مجالت و س��ایت های اینترنتی) و
میدانی (پرسشنامه) استفاده شد.
تعیین روایی پرسشنامه
از نظ��ر کاپ�لان و س��اکوزو روایی را می توان ب��ه صورت توافق بین نم��ره آزمون و کیفیتی که قرار اس��ت اندازه
گیری ش��ود ،تعریف کرد( .س��یف )414 :1387 ،در این تحقیق ،بررسی روایی محتوای پرسشنامه با استفاده از
مطالعات کتابخانه ای و بررس��ی دقیق ادبیات و مدل های نظری و همچنین کس��ب نظر کارشناس��ان انجام شده
است.
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پایایی و روایی متغیرهای پژوهش( ارزیابی مدل بیرونی)
در ای��ن مطالعه مدل اندازه گیری و مدل مفهومی پژوهش ،با اس��تفاده از  4متغیر پنهان برآورد گردیده اس��ت.
کفایت مدل اندازه گیری از دو جنبه پایایی معیارها و س��ازه هاو روایی واگرا س��نجیده شد .برای سنجش پایایی از
ضرایب پایایی ترکیبی )C.R( 1و آلفای کرونباخ 2اس��تفاده ش��ده اس��ت که با توجه به مناسب بودن این ضرایب،
پایایی متغیرهای مورد بررسی تأیید گردیده است.
جدول  :1پایایی پرسشهای پژوهش
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مولفه ها

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی ((C.R

ویژگی های پنداشتی احساس امنیت

0/829

0/712

ویژگی های پیوند محله ای

0/836

0/793

ویژگی های محیطی احساس امنیت

0/830

0/811

احساس ترس

0/815

0/692

یافتههایپژوهش

توصیف وضعیت پاسخ دهندگان به گویه های ویژگی های پنداشتی احساس امنیت
آمار توصیفی گویه های مربوط به ویژگی های پنداشتی احساس امنیت در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  :2توصیف وضعیت پاسخ دهندگان به گویههای ویژگیهای پنداشتی احساس امنیت
کم

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

میانگین

انحراف معیار

خیلی زیاد
گویه

زیاد

متوسط

خیلی کم

پاسخگویی و سرعت
عمل پلیس

8

2/1

53

13/8

36

9/4

212

55/1

76

19/7

0/98 3/76

نحوه برخورد پلیس با
مردم

48

12/5

83

21/6

78

20/3

155

40/3

21

5/5

3/04

1/15

قاطعیت پلیس در
برخورد با اراذل و اوباش

43

11/2

80

20/8

151

39/2

100

26

11

2/9

2/88

1

1. Composite Reliability
2. Cronbachs Alpha
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برخورد با عوامل توزیع و
مصرف مواد مخدر

45

11/7

145

37/7

131

34

59

15/3

5

1/3

0/93 2/56

حضور گشت های
پلیس در خیابان ها

82

21/3

101

26/2

77

20

108

28/1

17

4/4

1/21

2/68

برخورد پلیس با اموری
همچون تكدی گری،
جیب بری و كیف قاپی
و مزاحمت های خیابانی
برای زنان جوان

59

15/3

102

26/5

66

17/1

142

36/9

16

4/2

2/88

1/18

سرقت اموال و اشیا از
منزل

39

10/1

67

17/4

60

15/6

199

51/7

20

5/2

3/24

1/11

كیف قاپی و جیب بری

49

12/7

145

37/7

49

12/7

84

21/8

58

15/1

2/88

1/3

كتك خوردن توسط افراد
ناشناس

30

7/8

151

39/2

60

15/6

93

24/2

51

13/2

2/95

1/21

مورد تعدی و تجاوز قرار
گرفتن

70

18/2

98

25/5

81

21

110

28/6

26

6/6

2/8

1/22

سرقت قطعات وسیله
نقلیه شخصی (ماشین و
موتور و )...

36

9/4

97

25/2

95

24/7

131

34

26

6/8

3/03

1/11

بر اساس یافته های پژوهش مشخص شد که در بین گویه های مربوط به ویژگی های پنداشتی احساس امنیت،
پاس��خ گویی و سرعت عمل پلیس با میانگین ( 3/76درصد) بیشترین و حضور گشت های پلیس در خیابان ها
با میانگین ( 2/68درصد) کمترین امتیاز را از دیدگاه زنان جوان شهر تنکابن کسب کرده اند.
توصیف وضعیت پاسخ دهندگان به گویه های ویژگی های پیوندمحله ای احساس امنیت
آمار توصیفی گویه های مربوط به ویژگی های پیوندمحله ای احساس امنیت در جدول  3نشان داده شده است.
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جدول  :3توصیف وضعیت پاسخ دهندگان به گویههای ویژگیهای پیوندمحلهای احساس امنیت
خیلی زیاد
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

زیاد

متوسط
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

کم

خیلی کم

میانگین

انحراف معیار

من خودم را عضوی از
این محله می دانم

45

11/7

68

17/7

127

33

130

33/8

15

3/9

3

1/06

من محله ام را همچون
خانواده خود می پندارم

55

14/3

180

46/8

74

19/2

66

17/1

10

2/6

2/47

1/01

گویه

94

من در فعالیتهای مشترك
محله مانند برگزا ری
36
جشنها یا هیئتهای
عزاداری شرکت میكنم

9/4

39

10/1

57

14/8

208

54

45

11/7

3/48

1/11

من سعی می كنم محله ام
را تمیز نگه دارم

48

12/5

88

22/9

84

21/8

140

36/4

25

6/5

3/01

1/16

من نسبت به آنچه در
محله ام می گذرد،
حساسیت نشان می دهم

47

12/2

73

19

114

29/6

130

33/8

21

5/5

3/01

1/11

همدیگر را میشناسیم

25

6/5

66

17/1

31

8/1

248

64/4

15

3/9

3/42

1/02

با هم در مورد مسائل
محله گفتگو می كنیم

36

9/4

68

17/7

66

17/1

195

50/6

20

5/2

3/24

1/09

به یكدیگر اعتماد داریم

34

8/8

74

19/2

95

24/7

148

38/4

34

8/8

3/19

1/11

هر یك از ما ،مراقب
اموال و فرزندان دیگران
نیز هستیم

36

9/4

39

10/1

57

14/8

208

54

45

11/7

3/48

1/11

ب��ر اس��اس یافته های پژوه��ش مالحظه می گردد ک��ه در بین گویه های مرب��وط به ویژگی ه��ای پیوندمحله ای
احساس امنیت ،شرکت در فعالیت های مشتر ك محله مانند برگزار ی جشن ها یا هیئت های عزاداری و مراقبت
از اموال و فرزندان دیگران با میانگین ( 3/47درصد) بیش��ترین و پنداش��تن محله مثل خانواده با میانگین 2/47
درصد کمترین امتیاز را از دیدگاه زنان جوان شهر تنکابن کسب کرده اند.
توصیف وضعیت پاسخ دهندگان به گویه های ویژگی های محیطی احساس امنیت
آمار توصیفی گویه های مربوط به ویژگی های محیطی احساس امنیت در جدول  4نشان داده شده است.
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جدول  :4توصیف وضعیت پاسخ دهندگان به گویههای ویژگیهای محیطی احساس امنیت

میانگین

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

زیاد

کم

انحراف معیار

خیلی زیاد

متوسط

خیلی کم

در این شهر افراد با
قومیت های مختلف
زندگی می كنند

48

12/5

88

22/9

84

21/8

140

36/4

25

6/5

3/01

1/16

در این شهر عامل بیشتر
بی نظمی ها ساكنان غیر
بومی هستند

47

12/2

73

19

114

29/6

130

33/8

21

5/5

3/01

1/11

در این شهر جرائم بیشتر
توسط ساكنان غیر بومی
اتفاق می افتد

25

6/5

66

17/1

31

8/1

248

64/4

15

3/9

3/42

1/02

در این شهر هر سال
مهاجران زیادی می آیند و
می روند

36

9/4

68

17/7

66

17/1

195

50/6

20

5/2

3/24

1/09

گویه

در این شهر این قدر
آدم های جدید می آیند و
می روند كه آدم نمی تواند 34
درست همسایه هایش را
بشناسد

8/8

74

19/2

95

24/7

148

38/4

34

8/8

3/19

1/11

36

9/4

68

17/7

66

17/1

195

50/6

20

5/2

3/24

1/09

در این شهر دور خانه ها
با دیوار محصور گشته
است

بر اس��اس یافته های پژوهش مالحظ��ه می گردد که در بین گویه های مربوط به ویژگی های محیطی احس��اس
امنیت ،اتفاق افتادن جرائم بیشتر توسط ساكنان غیر بومی با میانگین  3/42درصد بیشترین و زندگی کردن افراد
با قومیت های مختلف و بی نظمی های ساکنان غیربومی با میانگین  3/01درصد کمترین امتیاز را از دیدگاه زنان
جوان شهر تنکابن کسب کرده اند.
توصیف وضعیت پاسخ دهندگان به گویه های میزان احساس ترس
آمار توصیفی گویه های مربوط به میزان احساس ترس از جرم در جدول  5نشان داده شده است.
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جدول  :5توصیف وضعیت پاسخ دهندگان به گویههای میزان احساس ترس
خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

من با شنیدن یا خواندن
اخبار جرم و جنایات
احساس ترس می کنم
من هنگامی که زیاد
در صف تاکسی منتظر
بمانم ،احساس ترس
می کنم

25

من در هنگام تردد در
معابر عمومی از مردان
مزاحم ،احساس ترس
می کنم

36

6/5

9/4

66

68

17/1

17/7

31

66

8/1

17/1

248

195

64/4

50/6

15

20

3/9

5/2

میانگین

96

47

12/2

73

19

114

29/6

130

33/8

21

5/5

انحراف معیار

گویه

3/01

1/11

3/42

3/24

1/02

1/09

من از تاریک بودن معابر
و کوچه های تنگ و
باریک ،احساس ترس
می کنم

34

8/8

74

19/2

95

24/7

148

38/4

34

8/8

3/19

1/11

من از خانه های متروکه
در سطح شهر احساس
ترس می کنم

36

9/4

39

10/1

57

14/8

208

54

45

11/7

3/48

1/11

بر اس��اس یافته های پژوهش مش��اهده می گردد که در بین گویه های مربوط به میزان احساس ترس ،احساس
ترس��یدن از خانه های متروکه در س��طح ش��هر با میانگین  3/48درصد بیشترین و احس��اس ترسیدن از شنیدن یا
خواندن اخبار جرم و جنایات با میانگین  3/01درصد کمترین امتیاز را از دیدگاه زنان جوان ش��هر تنکابن کس��ب
کردهان��د.
آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
نتیجه این آزمون در جدول  6آورده شده است .در این آزمون فرضیه های صفر و یک به صورت زیر می باشد:
داده ها دارای توزیع نرمال می باشند= H0
داده ها دارای توزیع نرمال نمی باشند= H1
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جدول  :6نتایج آزمون کلموگروف– اسمیرنوف نرمال بودن توزیع دادهها
ابعاد

آماره کلموگروف اسمیرنوف

سطح معناداری

نتیجه

ویژگی های پنداشتی احساس امنیت

1/243

0/091

نرمال

ویژگی های پیوند محله ای

1/299

0/089

نرمال

ویژگی های محیطی احساس امنیت

1/131

0/155

نرمال

میزان احساس ترس

1/350

0/17

نرمال

بر اس��اس س��طوح معناداری به دس��ت آمده از آزمون کلموگروف -اس��میرنوف مش��اهده می ش��ود که سطح
معناداری برای تمامی مؤلفه ها ،بیش��تر از خطای نوع اول ( )0/05و برای میزان احس��اس ترس از جرم کمتر از
خطای نوع اول ( )0/05به دست آمده است و در نتیجه فرضیه نرمال بودن تمامی مشاهدات را در سطح خطای
نوع اول  0/05نمی پذیریم .در نتیجه از آزمون ناپارامتریک برای اثبات فرضیه ها استفاده می کنیم.
تحلیل چند متغیره
در این بخش ،تحلیل چند متغیره بر مبنای مدل معادالت ساختاری ارائه و مورد بررسی قرار گرفته است.
بررس�ی و ارزیاب�ی مدل س�اختاری :جهت و معناداری اثرات متغیرهای پنهان مس�تقل ب�ر متغیر پنهان
وابسته
برای بررس��ی و ارزیابی مدل س��اختاری ،از مقدار ریش��ه میانگین مجذور برآورد خطای تقریب که اس��تیگر
( )1990ب��ه عن��وان خطای اندازه متفاوت برای هر درجه آزادی ارائه کرده اس��ت -در واقع ،همان آزمون انحراف
هر درجه آزادی است -استفاده می کنیم .برای مدل هایی که:
برازندگی خوبی داشته باشند ،کمتر از  0/05می باشد.
مقادیر باالتر از آن تا  0/08نشان دهنده خطاهای معقولی برای تقریب در جامعه است.
مدل های که  RMSEAآنها از  0/10بیشتر باشد ،برازش ضعیفی دارد.
هیو و بنتلر ( )1999به عنوان نقطه برش برازندگی خوب مدل ،مقدار کوچک تر یا مس��اوی  0/06را پیش��نهاد
کرده ان��د (.هوم��ن )245:1384،در نهایت اینکه در این مقاله ش��اخص مقدار ریش��ه میانگی��ن مجذور برآورد
خطای تقریب با توجه به دالیل و ادله فوق مبنای ارزیابی میزان برازش بوده و براین اساس مدل ها و معرف های
متغیرها ارزیابی شده است.
با اس��تفاده از این مزیت الگو س��ازی س��اختاری در پایان سعی شده اس��ت تا ارتباط علی متغیر های مکنون
با یکدیگر و روابط هر یک از آنها با معرف های مربوط ش��ان (متغیرهای آش��کار) بررس��ی شود .قالب زیر برای
تفس��یر خروجی معادالت ساختاری متغیر ها قابل اس��تفاده و تحلیل است .بر اساس استدالل های مطرح شده
در ابتدای الگوی های معادالت س��اختاری مبنای تصمیم گیری در باره صحت و س��قم فرضیه های مطرح در
این شیوه تحلیل داده از طریق شاخص صورت گرفته و استنتاج شده است.
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نمودار  :1ارزیابی مدل پژوهش :ارتباط بین متغیرهای آشکار و مکنون ،ضرایب مسیر و بارهای عاملی

توضیح مفهومی اعداد نوش��ته ش��ده بر روی خطوط متغیرهای مکنون مس��تقل و وابس��ته در واقع ضرایب بتا
حاصل از معادله رگرس��یون میان متغیرها یا همان ضرایب مس��یر می باشد که حامل معنای سهم نسبی هر متغیر
مستقل بر وابسته را نشان می دهند .اعداد نوشته شده بر روی خطوط متغیرهای آشکار مستقل و وابسته در واقع
بارهای عاملی هستند که واجد این معنا هستند که قدرت اندازه گیری هر متغیر آشکار چه مقدار می باشد.
جه��ت اطمین��ان از برقراری پیش فرض های تحلیل آماری بر اس��اس نتایج  tو  Pضرایب مس��یر ،کلیه روابط فوق
معنادار می باشد؛ به گونه ای که مقدار  tکلیه مسیرها از  1/96بزرگ تر بوده و مقدار  Pنیز کوچک تر از  0/05می باشد.
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بر اساس توضیحات فوق نتایج زیر را می توان استنباط کرد:
همان طور که نمودار فوق نش��ان می دهد ضریب اس��تاندارد مس��یر میان متغیرهای مس��تقل و وابسته ،میزان
تاثیر بعد اول ویژگی های پنداشتی احساس امنیت و ویژگی های پیوند محله ای و ویژگی های محیطی احساس
امنیت بر احس��اس احس��اس ترس از جرم به ترتیب  0/30 ، 0/47و 0/70می باش��د و با توجه به این مقدار
و ش��دت رابطه ها واجد این معنا هس��تند که هرچه نمرات ویژگی های پنداش��تی احس��اس امنیت و ویژگی های
پیوند محله ای و ویژگی های محیطی احس��اس امنیت بیش��تر ،آنگاه نمره احس��اس ترس کمتر شده است .لذا
با این تفس��یر می توان انتظار داش��ت که اگر ویژگی های پنداشتی احساس امنیت و ویژگی های پیوند محله ای و
ویژگی های محیطی احس��اس امنیت ارتقا یابد ،از میزان احساس احساس ترس به طور قابل مالحظه ای کاسته
خواهد ش��د و در این راس��تا شاخص های برازش مدل نش��ان می دهد که مدل از برازش نس��بتا خوبی برخوردار
است.
جدول : 7شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری
AGFI

GFI

TLI

CFI

RMSEA

0/92

0/94

0/91

0/95

0/086

جدول  7ش��اخص های برازش مدل معادالت س��اختاری را نش��ان می دهد .همان گونه که مش��اهده می شود
ش��اخص نیکوی��ی برازش تعدیل ش��ده( )AGFIو ش��اخص برازش تطبیق��ی ( )CFIباالتر از  0/90اس��ت و
ش��اخص ریش��ه میانگین مجذورات خطاهای برآورد در مجموع نشان می دهد مدل با داده ها انطباق قابل قبولی
دارد و قابل پذیرش است.

بحث و نتیجه گیری

نتایج تحقیق نش��ان داد كه در جامعه ایرانی نیز دختران و زنان جوان بیش��تر از زنان س��المند دچار احس��اس
ترس بوده اند و به عالوه نسبت به تعرض جنسی احساس ترس از جرم بیشتری داشته اند .یافته های این پژوهش
حاكی از آن اس��ت كه تحصیالت ،درآمد و وضع اش��تغال با میزان احس��اس ترس رابطه معنی داری داشته اند؛
یعنی در بین زنان جوان دارای درآمد ،ش��اغل و صاحب تحصیالت باالتر میزان احس��اس ترس نیز كم تر بوده
است .در واقع ،جرائم و مخاطرات شهری در محالت نیز رو به گسترش نهاده است و تأثیری بر میزان احساس
ترس نهاده كه پیوند محله ای نمی تواند س��بب كاهش آن ش��ود .نكته جالب آن كه چنین گسترش��ی حداقل در
ذهنیت زنان جوان تأیید ش��ده اس��ت؛ یعنی بین ارزیابی زنان جوان از میزان جرائم در جامعه و میزان احس��اس
ترس از جرم آنان رابطه معنی داری وجود داش��ته اس��ت .به عبارتی ،زنان جوانی كه میزان گس��ترش جرائم در
ً
جامعه را در حد باالیی دانس��ته اند ،احس��اس ترس بیش��تری نیز داش��ته اند .در بین زنان جوانی كه قبال قربانی
جرائمی شده و آسیب دیده اند ،میزان احساس ترس بسیار باالتر از زنان جوانی بوده است كه فاقد تجربه آسیب
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دیدگی و مواجهه با مجرمان بوده اند .همچنین میزان احس��اس ترس در بین زنان جوان س��اكن در محالت فاقد
امكانات و ظواهر ش��هری نظیر نور كافی ،باریكی كوچه ها و خیابان ها ،وجود بناهای متروكه و فرس��وده خالی
از س��كنه به مراتب بیش��تر از زنان جوانی بوده اس��ت كه از امكانات ش��هری و محالت مطلوب تری برخوردار
بوده اند.

پیشنهادها

100

نتایج فرضیه اول پژوهش نش��ان داد که بین ویژگی های پنداش��تی احس��اس امنیت زنان جوان ش��هر تنکابن با
میزان احس��اس ترس از جرم در فضاهای عمومی ش��هری رابطه وجود دارد .از آنجا که روند جرم در س��ال های
اخیر در سطح شهر تنکابن رو به فزونی نهاده ،پیشنهاد می شود نهادهای مسئول از جمله سازمان های انتظامی با
جدیت به این امر توحه داشته باشند و نهایت توانایی و عملکرد خود را در این راه برای احساس احساس امنیت
شهر به خصوص برای زنان جوان به کار گیرند.
نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد که بین ویژگی های پیوند محله ای زنان جوان شهر تنکابن با میزان احساس
ترس از جرم در فضاهای عمومی ش��هری رابطه وجود دارد .لذا پیش��نهاد می ش��ود دلبس��تگی عاطفی به عنوان
عنصر اساس��ی همبستگی اجتماعی وعامل اصلی کنترل منطقه ای مورد توجه قرار گیرد ،چرا که احساس تعلق
خاطر به اجتماع باعث می شود تا افراد احساس کنند که تحت کنترل اجتماع شان قرار دارند و اجتماع به فکر
آنان اس��ت .در واقع ،احس��اس برخورداری از پشتیبان باعث می شود که محله شان را امن تر از آن چیزی فرض
می کنند که در واقعیت هست.
نتایج فرضیه س��وم پژوهش نش��ان داد که بین ویژگی های محیطی احس��اس امنیت زنان جوان ش��هر تنکابن با
میزان احس��اس ترس از جرم در فضاهای عمومی ش��هری رابطه وجود دارد .لذا پیشنهاد می گردد که در طراحی
فضاها ،به امکان دیدن و دیده ش��دن بیش��تر در آن ها و امکان کمتر برای فرار که پتانس��یل ضعیف تری را برای
فعالی��ت مجرمانه فراهم می آورند ،توجه گردد .به عنوان مثال ،وجود نرده ها و پرچین ها می تواند به عنوان موانع
فیزیکی تلقی ش��ود و نش��انه های دیده ب��ان محله ای حاکی از نظارت مردم بر همدیگ��ر و مواظبت از یکدیگر
باشد.
پیشنهادات مبتنی بر تجارب تحقیق
•در بحث س��رقت یا کیف قاپی بیش��تر با س��ارقان گفتگو می ش��ود تا قربانیان .به نظر می رس��د که تلویزیون
می تواند برخورد فعاالنه تری با موضوع داش��ته باش��د .این رس��انه همان گونه که تیزرهای تبلیغی مربوط به
رانندگ��ی را پخ��ش می نمای��د می تواند نکات ایمن��ی و حفاظتی مربوط به زنان جوان را در زندگی ش��هری و
فضاهای عمومی نشان دهد.
•نکته دیگر معابر عمومی ش��هر اس��ت .در بس��یاری از خیابان ها ش��اهدیم که یا پیاده رویی وجود ندارد یا با
عرض یک متر معبری در نظر گرفته شده است .عبور زنان جوان از این دست خیابان ها اضطراب زا و ایجاد
کننده احساس ترس از جرم است ،چرا که با معضل کیف قاپی یا دست درازی مواجه می شوند .الزم است
تا در شهرس��ازی چنین مش��کالتی مالحظه ش��ود -در واقع شهرس��ازی باید نگاهی جامع به همه اقش��ار و
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گروه های اجتماعی داشته باشد.
•بیشتر زنان جوان اخبار مربوط به حوادث ،جرم و جنایت را از تلویزیون می گیرند .لذا سیاست گذاری های
آموزش��ی ،فرهنگی و اطالع رس��انی درباره جرائم شهری و تدابیر مربوط به محافظت زنان جوان در برابر این
جرائم باید با تکیه بر این رسانه جمعی ارائه شود.
•مس��ئله مهم دیگر ،وضعیت یا ویژگی های محیطی فیزیکی محالت اس��ت .هم اکنون پروژه های نیمه کاره
ش��هری و س��اختمان های متروکه و فرسوده یکی از معضالت شهر تنکابن اس��ت .با مرور اخبار حوادث در
می یابی��م ک��ه جرائم بس��یاری نظیر کودک آزاری و تجاوز جنس��ی در همین س��اختمان ها ی��ا مکان ها انجام
می ش��ود .لذا احس��اس ترس از جرم زنان جوان از این موارد طبیعی است .الزم است تا از این بعد ،حل این
معضالت در دستور کار شهرداری ها قرار گیرد.
•زنان جوان به دلیل جنس��یت خود در معابر عمومی متلک می ش��نوند .وقتی منتظر تاکس��ی هس��تند ،س��ایر
رانندگان مزاحم آنان می ش��وند یا به هنگام رانندگی حرکات ناشایس��تی از مردان می بینند و غیره .حل چنین
معضالتی نیازمند فعالیتی سیس��تماتیک و س��ازمانی است .هم اکنون همه س��ازمان ها و وزارتخانه ها دارای
واح��د امور بانوان هس��تند .هر س��ازمانی می تواند نکات ایمنی مربوط به این ام��ور را چاپ و به اطالع زنان
جوان سازمان متبوع خود برساند -همان گونه که درباره زلزله چنین بروشورهایی چاپ شده است.

101

)ناردنزام ناتسا نباکنت رهش ناوج نانز :یدروم هعلاطم( ناوج نانز رد مرج زا سرت ساسحا و تینما ساسحا تیعضو یسررب

منابع

102

•احمدی ،حبیب؛ س��روش ،مریم و افراس��یابی ،حس��ین« .)1388( .ترس در مناطق جرم خیز ش�هر شیراز» .جامعه
شناسی کاربردی .دوره  ،20شماره  ،2صص .65-80
•احمدی ،حبیب و همکاران« .)1386( .بررسی رابطه بین مشارکت مردمی و احساس احساس امنیت اجتماعی».
فصلنامه توسعه انسانی دانشگاه چمران اهواز .شماره چهارم،
•افش��انی ،سیدعلیرضا .)1387( .آموزش كاربردی  SPSSدر علوم اجتماعی و رفتاری .چاپ اول ،یزد :انتشارات
دانشگاه یزد
•افتخاری ،اصغر« .)1381( .ساختار و تأویل احساس امنیت» .فصلنامه مطالعات راهبردی .سال پنجم ،شماره .1
•افتخاری ،علی اصغر ( .)1381مجموعه مقاالت همایش رسانه ای ثبات سیاسی تهران .پژوهشکده راهبردی مطالعات سیاس.
•بزی ،خدارحم و رضایی ،بیت اله« .)1391( .بررسی ساختارهای شهری مطلوب زنان با تأکید بر امنیت در شهر
زابل» .مجله آمایش جغرافیایی فضا .سال دوم ،شماره پنجم.
•بیات ،بهرام« .)1387( .تبیین جامعه ش�ناختی احس�اس احساس امنیت در بین ش�هروندان تهرانی (با تاکید بر
نقش پرداخت رسانه ای و سرمایه اجتماعی)» .سالنامه علوم اجتماعی .شماره  ،16ص .1
•بلندیان ،غالمحسین« .)1379( .احساس امنیت زیربنای توسعه متوازن» .نشریه احساس امنیت.
•پور موس��وی ،س��ید موسی« .)1390( .تأثیر بلند مرتبه سازی بر میزان جرائم شهری (مطالعه موردی :مناطق 22
گانه شهر تهران)» .فصلنامه پژوهش های جغرافیایی انسانی .شماره .77
•تازیک��ی ،طلعت« .)1392( .عوامل مؤثر بر افزایش احس�اس احس�اس امنیت زنان در پارک های ش�هر(مطالعه
موردی :زنان 18 - 50سال شهرستان بجنورد)» .فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی ،دوره  ،1شماره اول.
•حاتمی نژاد ،حسین؛ منصوری ،بابر و فعلی ،محمد« .)1393( .تبیین نقش فضاهای شهری در پیشگیری از وقوع
جرم و ایجاد احساس امنیت» .مجله سپهر .دوره بیست و دوم ،شماره هشتاد و هفتم.
•حافظ نیا ،محمدرضا .)1387( .مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی .تهران :انتشارات سمت
•دواس ،دی .ای .)1376( .پیمایش در تحقیقات اجتماعی .هوشنگ نایبی .تهران :نشر نی
•رفیعی��ان ،مجتبی و خدایی ،زهرا« .)1388( .بررس�ی ش�اخص ها و معیارهای موثر بر رضایتمندی ش�هروندان از
فضاهای عمومی شهری» .نشریه راهبرد .دوره  ،18شماره .53
•زی��اری ،کرامت اله؛ مهدیان ،علی و مهدی��ان بهنمیری ،معصومه« .)1392( .تحلیلی بر احس�اس امنیت فضاهای
عمومی شهری» .مجله آمایش جغرافیایی فضا .دوره  ،3شماره  ،7صص .25-51
•زیاری ،کرامت اله؛ مهدیان ،علی و بهنمیری ،معصومه« .)1392( .تحلیلی بر احس�اس امنیت فضاهای عمومی ش�هر
(مطالعه موردی :پارک های مناطق چهارگانه ش�هرداری قم)» .مجله آمایش جغرافیایی فضا .س��ال سوم ،شماره هفتم،
صص .25-50
•ساروخانی ،باقر .)1385( .روش های تحقیق در علوم اجتماعی .جلد اول ،تهران :انتشارات سمت
•س �راج زاده ،سیدحس��ین و گیالنی ،اشرف« .)1388( .بی سازمانی اجتماعی و ترس(مطالعه مقایسه ای مناطق 3
و  12شهر تهران)» .رفاه اجتماعی .دوره  ،9شماره  ،34صص .223-24

فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

شامره 47 :بهار 1399

•سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس و حجازی ،الهه .)1376( .روش های تحقیق در علوم رفتاری .تهران :انتشارات آگاه
•س��یدزاده ثانی ،س��یدمهدی« .)1387( .ترس از بزه دیدیگی مکرر» .مجموعه مقاالت نخستین همایش پیشگیری از
جرم :پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی ،دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.
•سیف ،علی اكبر .)1387( .روش تهیه پژوهش نامه در روانشناسی و علوم تربیتی .تهران :نشر دوران
•ش��اهیوندی ،احمد؛ رییس��ی انانی ،رضا و سلطانی ،مرضیه« .)1389( .بررس�ی عوامل مؤثر بر ارتكاب نوع جرم
زنان در شهر اصفهان» .فصلنامه نظم و امنیت اجتماعی .شماره اول ،سال سوم.
•صادقی ؛ فس��ایی ،س��هیال و میرحسینی ،زهرا« .)1388( .تحلیل جامعه ش�ناختی ترس در میان زنان شهر تهران».
نامه علوم اجتماعی .دوره  ،17شماره .36
•صادقی ،حسین؛ شقاقی ،وحید و اصغرپور ،حسین« .)1383( .تحلیل عومل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران».
مجله تحقیقات اقتصادی .شماره .68
•صادقی ،نگین؛ ذبیحی ،حسین و الریمیان ،تایماز« .)1394( .پیش بینی پتانسیل جرم خیزی نقاط از طریق تحلیل
کیفیات محیط ش�هری (نمونه موردی مناطق  14گانه ش�هر اصفهان)» .مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه
ای .شماره  ،24صص .65-86
•صفری شالی ،رضا .)1388( .راهنمایی تدوین طرح تحقیق (پروپوزال نویسی) .قم :انتشارات جامعه و فرهنگ
•عبداللهی ،افشین و یوسفی ،مهدی« .)1391( .ترس و واکنش در برابر آن» .مجله کارآگاه .دوره دوم ،سال پنجم ،شماره .20
•علیخواه ،فردین و نجبیبی ،ربیعی« .)1385( .زنان و ترس در فضاهای شهری» .رفاه اجتماعی .سال ششم ،شماره
 ،22صص .109-131
•طاهرخانی ،حبیب اله « .)1381( .طراحی شهری :فضاهای قابل دفاع شهری» .مدیریت شهری .شماره .9
•فرجیها ،محمد« .)1385( .بازتاب رسانه ای جرم» .رفاه اجتماعی .سال ششم ،شماره .22
•قالیباف ،محمد باقر؛ انصاری زاده ،سلمان و پرهیز ،فریاد« .)1389( .بررسی و تحلیل نقش کانون های جرم خیز
در وقوع جرائم شهری» .فصلنامه شهرداریها .سال یازدهم ،شماره .100
•کام �ران ،فری��دون؛ عبادت��ی و نظرل��و ،س��میه« .)1389( .بررس�ی عوام�ل اقتص�ادی اجتماعی مؤثر بر احس�اس
آرامش و احس�اس امنیت اجتماعی زنان دانش�جوی کارشناسی ارشد رش�ته جامعه شناسی دانشگاه های شهر
تهران» .فصلنامه پژوهش اجتماعی .)3( 6.
•کاظمی ،سیدمهدی؛ رفیعیان ،موسی؛ قسمی شاه ،مجتبی و گلدی ،علی« .)1393( .عوامل موثر بر بهبود احساس
امنیت محالت شهری(مطالعه موردی :محله جنت آباد شمالی شهر تهران)» .فصلنامه فضای جغرافیایی .شماره
 ،45سال چهاردهم ،صص .129-147
•کالنتری ،محس��ن؛ قزلباش ،س��میه و یغمایی ،بامش��اد« .)1389( .بررس�ی جغرافیایی کانون های جرم خیز ش�هر
زنجان» .پژوهش های جغرافیای انسانی .شماره .74
•كی نیا ،مهدی .)1369( .مبانی جرم شناسی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران
•لطف��ی ،صدیقه؛ بردی آنامرادنژاد ،رحیم و ساس��انی پور ،محمد« .)1393( .بررس�ی احس�اس امنیت در فضاهای
عمومی (مطالعه موردی :کالنشهر شیراز)» .پژوهش و برنامه ریزی شهری .دوره  ،5شماره  ،19صص .39-56

103

)ناردنزام ناتسا نباکنت رهش ناوج نانز :یدروم هعلاطم( ناوج نانز رد مرج زا سرت ساسحا و تینما ساسحا تیعضو یسررب

104

•ماندال ،رابرت .)1379( .چهره متغیر احساس امنیت ملی .تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی
•مدنی پور ،علی .)1379( .طراحی فضای شهری .فرهاد مرتضایی .تهران :انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
•مساواتی آذر ،مجید .)1374( .آسیب شناسی اجتماعی ایران(جامعه شناسی انحرافات) .تبریز :انتشارات نوبل
•معتمدی ،مهدی .)1380( .حمایت از زنان در برابر خشونت سیاست جنایی انگلستان .تهران :برگ زیتون
•مفاخ��ری ،صب��اح الدین« .)1393( .ت�رس زنان در فضاهای ش�هری؛ ش�ناخت عوامل ،تأثی�رات و راهکارها».
کنفرانس ملی شهرسازی ،مدیریت شهری و توسعه پایدار ،تهران.
•موس��ی کاظمی ،س��یدمهدی؛ رفیعیان ،مجتبی و قسمی شاه گلدی ،علی« .)1393( .عوامل موثر بر بهبود امنیت محالت
شهری؛ مورد مطالعه :محله جنت آباد شمالی شهر تهران)» .فضای جغرافیایی .دوره  ،14شماره  ،45صص .129-147
•موحد ،مجید و همت ،صغری« .)1392( .مطالعه عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با احساس احساس امنیت
اجتماعی زنان» .فصل نامه زن و جامعه .سال ( 4شماره  :)2صص .55-83
•موذن جامی ،محمدهادی« .)1378( .مقدمه ای بر احساس امنیت و مولفه های آن» .فصلنامه دانش انتظامی.
•نبوی ،عبدالحس��ین و چبیش��ه ،فرات« .)1394( .بررسی برخی عوامل اجتماعی موثر بر ترس و پیامدهای آن (مورد
مطالعه :شهروندان  18سال و باالتر اهواز)» .مطالعات علوم اجتماعی ایران .دوره  ،12شماره  ،44صص .112-128
•نجفی ابرندآبادی ،علی حس��ین .)1388( .كیفرشناس�ی نو جرم شناسی نو (درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی
خطرمدار) .تازه های علوم جنایی .تهران :میزان
•نوروزی ،فیض اله و فوالدی س��پهر ،س��ارا« .)1388( .بررس�ی احساس احس�اس امنیت اجتماعی زنان 29-15
ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن» .فصلنامه راهبرد .سال هجدهم ،شماره .53
•وارس��ته فر ،افسانه؛ هاش��می داران ،حسن و رفیعی ،نرگس« .)1390( .بررسی دالیل ارتکاب جرم در زنان و دختران
مراجع�ه کنن�ده به مراک�ز اورژانس اجتماعی شهرس�تان ش�هرکرد ( 15تا  45س�اله -س�ال  .»)1388پژوهش
اجتماعی .دوره  ،4شماره  ،10صص .35-62

•	 Foster, S. Knuiman, M. Villanueva, K. Wood, L. Christian, H. Giles-Corti, B.
(2014). “Does walkable neighbourhood design influence the association between
objective crime and walking?”. International Journal of Behavioral Nutrition and
Physical Activity, 11:100.

•	 Paul, E; Rachel, A; Leanne, M; Ben, C. (2014). “Crime Prevention Through
Environmental Design in the United Arab Emirates: A Suitable Case for
Reorientation?”. Built Environment, Volume 39, Number 1, March) 2014(, pp. 113-92.

•	Schneider, R, H. Kitchen, T. (2014). “Putting Crime Prevention Through

Environmental Design into Practice via Planning Systems: A Comparison of
Experience in the US and UK, Built Environment”. Volume 39, Number 1, pp. 30-9.
•	 Stanko, E. (2003). “The Case of Fearful Woman: Gender, Personal Safety and fear
of Crime”. Woman and Criminal Justice, 4.

