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  1398/06/02:پذيرش تاريخ 1398/05/29                                                     :دريافت تاريخ

  چكيده 

امنيت به عنوان نيازي اساسي، در اجتماعات انساني از جايگاه خاصي برخوردار است. برنامه ريزان و طراحان فضاهاي 

تالش مي كنند تا با شناسايي عوامل تهديد كننده امنيت به ويژه در فضاهاي عمومي، امنيت اجتماعي، به ويژه شهرها، 

را براي استفاده كنندگان از آن فضاها فراهم كنند. زنان در مقام نيمي از اجتماعات انساني، به واسطه خصوصيات 

ا فضا برقرار مي كنند. آنان نيازمند بيولوژيك، مسئوليت ها و نگاه متفاوت در مقايسه با مردان، ارتباط متمايزي ب

تسهيالت خاصي از فضا هستند تا موجب افزايش اطمينان خاطر آنان از حضور امن در فضاهاي شهري و به ويژه 

(خزانه)   فضاهاي عمومي مانند پارك شود. از اين رو اين مقاله بر آن است كه به بررسي امنيت زنان در پارك بعثت

د. به منظور سنجش امنيت اجتماعي زنان در اين مناطق سه بعد نظارت اجتماعي، كالبدي، تهران بپرداز 16منطقه 

محيطي در ارتباط با احساس امنيت مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج تحليل ها نشان مي دهد كه بين متغيرهاي 

) رابطه معناداري Sig=0/00درصد و با درجه معناداري ( 95بررسي شده و احساس امنيت زنان در سطح باالي 

بيشترين اثر را در عدم  682/0وجود دارد. در مجموع ميزان بررسي امنيت زنان متغير عدم نظارت اجتماعي با ضريب 

  استفاده زنان از پارك بعثت دارد. 

  

  امنيت، فضاهاي شهري، امنيت زنان، پارك بعثت (خزانه). واژگان كليدي:
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  مقدمه

اساسي انسان، نياز به احساس امنيت است. احساس امنيت عاملي تأثير گذار در ارتقاي يكي از مهمترين نيازهاي 

كيفيت زندگي انسان هاست. به طوري كه با زوال آن آرامش خاطر انسان از بين ميرود و تشويش، اضطراب و ناآرامي 

به طوري كه آبراهام مازلو نيز جاي آن را ميگيرد و مرتفع شدن بسيار ي از نيازهاي آدمي در گرو تأمين امنيت است، 

). از 133:1384در سلسله مراتب نيازها، احساس امنيت را بالفاصله پس از ارضاي نيازهاي اوليه قرار ميدهد ( كاهه، 

آنجا كه بخش قابل توجهي از فعاليت ها و همچنين ارتباطات افراد در عرصه هاي عمومي و فضاهاي شهري صورت 

ظهار داشت كه در برخي از موارد كاهش نسبي كارايي فضاهاي شهري ( به خصوص پارك مي پذيرد، مي توان چنين ا

  نا امن بودن آنهاست. هاي شهري )

 به چهره روابط و كاهش جمعيت كم ترا مانند گوني گونا داليل به گذشته لهاي طي سا كه مباحثي مهمترين  از يكي

محيط  امنيت در وجود .است شهروندان امنيت مقوله رگرفته،قرا مديران شهري و ريزان برنامه مدنظر انساني، چهره

 . ) ,Zabihi et al 2013،120(زندگي محسوب مي شود  كيفيت اساسي الزامات از يكي شهري هاي

 باشند، شهرمي در ناامني درنتيجه و يهاي شهري نابهنجار وقوع براي هاي مؤلف امروزي شهري فضاهاي آنجا كه از

 & Rakhshani Nasab(ضروري است  امري شهري فضاهاي در امنيت كمي و كيفي هاي بررسي جنبه بنابراين

Esfandiari Mahani, 2014( در نخستين برنامه ريز يهاي شهري در نيمه نخست قرن بيستم، شهرها براساس .

تفكيك كاركردها به شيوه سنتي مورد توجه قرارگرفته اند؛ يعني زنان به حوزه خصوصي و مردان به حوزه عمومي 

نده و باعث ايجاد تعلق داشته اند. اين تفكيك با وجود افزايش شهرنشيني، توسعه شهرها و تغييرات همچنان باقي ما

تناقضي شده است در شهرها همواره تحت تأثير نبود امنيت شهري واقعي يا بالقوه است و اين امر مانع ديگري براي 

  . )Afshani & Zakeri Hamaneh, 2012,146(زنان است كه نتوانند شهروندان فعال هم جانبه باشند 

رند، هنوز فاصله زيادي تا حضور راحت و بدون احساس نا امروزه با وجود آن كه زنان در اجتماع حضور فعال دا

امني براي آنها وجود دارد. بعضي از فضاهاي عمومي، به خصوص در مناطق خاصي از شهر، به شدت تحت سلطه 

مردان قرار دارد. زنان در فضاهاي شهري با خطراتي از جمله دزدي و كيف قاپي، گم شدن،  خشونت، متلك پراني و 

ف آزارهاي جنسي قرار مي گيرند. عكس العمل مورد پذيرش عموم در مواردي كه زني مورد آزار جنسي انواع محتل

قرار مي گيرد، مداراست كه خود باعث تقويت احساس نا امني و آسيب پذيري در فضاهاي عمومي مي شود. توجه 

هاي اجتماعي بانوان در فضاهاي به اين نكته ضروري است كه ترس از جرم،  تأثيرات و محدوديت هايي را در رفتار

شهري به دنبال دارد، كه از آن جمله مي توان به خارج نشدن بانوان از منزل پس از تاريكي شدن هوا، كاهش فرصت 

هاي رشد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، و افزايش وابستگي بانوان به مردان و ايجاد ديد كليشه اي به زنان به عنوان 

  .)Lubuva & Mtani,2004:21(ن اشاره كرد موجودات ضعيف و ناتوا

با توجه به توضيحات باال، در پژوهش حاضر تالش شده از طريق بررسي امنيت زنان در فضاهاي شهري و در مقياس 

پارك هاي شهري ، زمينه هاي الزم براي ايمن كردن پارك ها فراهم شود. در اين راستا پارك بعثت ( خزانه )، به 

لعاتي پژوهش حاضر انتخاب شده است. اين نوشتار داراي سه بخش اصلي است. در ابتدا و به عنوان محدوده مطا

منظور ايجاد حساسيت نظري، ادبيات موضوع و نظريات مرتبط با موضوع مرور شده اند، پس از آن چهارچوب روش 



  و همكاران بيرانوند زاده                      

310 

 

لعه به بحث گذاشته تحقيق و شاخص هاي پژوهش تدوين شده و در نهايت يافته هاي پژوهش در محدوده مورد مطا

 شد، و در نهايت به ارائه راهكار و نتيجه گيري ختم گرديد.

 مباني نظري  

از مولفه هاي اساسي در زندگي اجتماعي كه وجود آن براي هر جامعه ضروري مي باشد و بدون آن زندگي شيرين و 

مي باشد. بدون وجود امنيت  "نيت ام "سعادتمندانه اي براي افراد آن جامعه محقق نخواهد شد مسئله مهم و اساسي 

فعاليت در عرصه مختلف در عرصه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي امكان پذير نخواهد بود لذا 

تمام اديان الهي و عقال و خردمندان جوامع بشري از امنيت به عنوان نخستين نياز هر جامعه اي ياد نموده و حاكمان 

مي نمايد در روايات منقول از معصومين نيز امنيت از جايگاه ويژه اي برخوردار است در اين را به ايجاد آن توصيه 

ميان امنيت اجتماعي زنان از مهمترين اموري است كه مي تواند است مورد كنكاش و بررسي قرار گيرد و از آنجا كه 

لفي است لذا بررسي عوامل ايجاد ناامني پديده هاي اجتماعي و از جمله امنيت و يا ناامني اجتماعي معلول عوامل مخت

  ).44:1387( ماندل، هاي زنان و راهبردهاي الزم در جهت پيش گرايانه و درمان اين امر مي تواند راه راهگشا باشد

  امنيت 

كه در لغت به معناي نداشتن دلهره و دغدغه است؛ گرفته شده و همچنين موضوعاتي  secureامنيت از ريشه التين 

ايي از خطر، تهديد، آسيب، اضطراب، هراس، نگراني با وجود آرامش، اطمينان، آسايش، اعتماد، تأمين، ره "چون 

را در بر مي گيرد. امنيت در فرهنگ فارسي نيز به معناي آزادي و آرامش، فقدان ترس و عدم هجوم ديگران  "ضمانت 

يك حالتي كه در آن ارضاي احتياجات و خواسته  "بيان شده و در فرهنگ علوم رفتاري نيز دو معنا از اين واژه شامل 

و احساس ارزشي شخصي، اطمينان خاطر، اعتماد به نفس و پذيرش كه در نهايت از سوي  "هاي شخصي انجام شود 

  ). 44:1387طبقه هاي اجتماعي نسبت به فرد اعمال مي شود كه مطرح شده است ( ماندل،

). همچنين  1354امن، ايمني، ايمن شدن و در امان بودن آمده است ( معين،  از نظر لغوي  نيز امنيت به معناي بيخوفي،

). برخي از صاحب نظران در تعريف امنيت به مفهوم  1359: 275امنيت به مفهوم آرامش و آسودگي است ( عميد، 

سبي از تهديدهاي رهايي از تهديدها و مقابله با آن تأكيد داشته اند. جان مورز معتقد است امنيت به معني رهايي ن

). امنيت به سه دسته تقسيم مي شود؛ امنيت ملي، امنيت داخلي 24:1394زيان بخش است ( حسيني به نقل از ربيعي،

  و عمومي و اين تقسيم بندي به معني عدم وابستگي يا استقالل اين سه سطح از همديگر نيست ( همان).

  امنيت اجتماعي 

. امنيت اجتماعي نسبت نزديكي با مفاهيم نظم اجتماعي، هويت اجتماعي، نوع ديگر امنيت، امنيت اجتماعي است

همبستگي اجتماعي و در نهايت اعتماد اجتماعي دارد. در اين رابطه جوامع زماني از امنيت اجتماعي برخوردارند كه 

دچار مشكل مي  هويت آن ها مورد تهديد واقع نشود. منظور از تهديد هويت جامعه، تهديدي است كه بقاي جامعه را

جامعه مورد تهديد جدي قرار گيرد. با اين  "ماي  "سازد به عبارت ديگر، زماني امنيت اجتماعي تهديد مي شود كه 

نگاه، منظور از امنيت اجتماعي، تداوم پايدار هويت، منافع و منزلت اجتماعي گروه هاي اجتماعي و راهكارهاي حل 

  ).175: 1386، ي در چارچوب فرهنگ هر جامعه است ( غراياق زنديكشمكش اجتماعي، به عنوان سه مقوله اصل

  آن  ابعاد و امنيت احساس



 5، پياپي1شماره، 2، دوره1398تابستان جغرافيا و روابط انساني،                      

311 

 

 امنيت احساس بنابراين، تغييرمييابد آن متن تحول با متناسب كه ارزيابي  ميگردد اجتماعي فرآيندي امنيت احساس

 در و پيوسته نسبي امري امنيت، احساس متن تحوالت تبع به همچنين .درك كرد نميتوان منظر اجتماعي بدون را

 جامعه در "فضاي اجتماعي  "با  "رويكرد احساس امنيت  "بين   موجود رابطه كشف بنابراين،. ميباشد تحول حال

 رويكرد اين در .است تقليلگرا رويكرد نخست :عبارتنداز اين زمينه در رويكرد سه كه است تأكيد مورد شهري

 اين رويكرد در .ميباشد غيرمتوازن تعامل رويكرد دوم .ميباشد شهري جامعه اقتصادي از اوضاع تابعي امنيت احساس

 از شهري جامعه يك شرايط اقتصادي درعين حال ولي است اقتصادي ساختارهاي از تابعي اگرچه امنيت احساس

 ساختارهاي ناپذيري تفكيك و ارتباط به معتقد همه جانبه تعامل رويكرد سوم .پذيرد تأثيرمي نيز امنيتي رويكرد

سنجش  براي محققان اغلب كه ). رويكردي48، 1374ميباشد ( بشريه  يكديگر از احساس امنيتي و اقتصادي اجتماعي،

 شرايط برايند كه ذهني ابعاد اين رويكرد در .ميباشد سوم رويكرد شامل ميكنند انتخاب اجتماعي امنيت احساس ميزان

از مهمترين شاخص ها و نشانه هاي احساس امنيت اجتماعي مي توان   .قرارميگيرد موردبررسي ميباشد جامعه خاص

 به جدول زير اشاره كرد: 

  اجتماعي  امنيت احساس نشانه هاي و شاخص ها مهمترين .1جدول 

  نشانه هاي احساس امنيت   شاخص هاي احساس امنيت 

  عدم وجود آزار بصري-

  

  عدم وجود آزار لساني-

  

  فيزيكي عدم وجود آزار-

  حضور در پارك هاي شهري در ساعات پاياني شب 

  حضور در فضاهاي خلوت 

  استفاده دايمي از فضاها 

  نداشتن ترس و اضطراب از سكونت در منطقه 

  نبود خشونت 

  عدم ترس از سرقت 

  حضور در مكان هاي تنگ و تاريك 

  .1393مأخذ: آقايي و همكاران،   

  فضاي عمومي شهري 

فضاهاي شهري به عنوان بستر زندگي و فعاليت شهروندان بايد بتوانند با توجه به شباهت ها و تفاوت هاي ميان افراد 

و گروه هاي سني و اجتماعي، جنسي، محيطي امن، سالم و جذاب را براي همه افراد فراهم كند و نياز تمامي اقشار 

گذشته مسئوليت زنان در محيط خانه به علل گوناگون بيش در سال هاي  .)shariati,2005(اجتماعي را پاسخ دهد 

تر بود، اما امروز زنان بويژه زنان خانه دار از اوقات فراغت بيش تري نسبت به گذشته برخوردارند. همين امر سبب 

  .)sotoudeh,1996(شده كه عاليق آن ها به سمت فضاهاي عمومي بيشتر شود 



  و همكاران بيرانوند زاده                      

312 

 

  به سه دسته تقسيم مي كنند:  "اجتماعي  مهار تعامالت "فضا را براساس ميزان 

به آن براي همه اعضاي جامعه امكان ژذير است؛ اما فرد در انجام  "دسترسي  "فضاي عمومي : فضايي است كه 

  اعمالش آزادي كامل ندارد و هنجارها و قوانين جامعه را در نظر مي گيرد. 

عموم آزاد است، اما به دليل محدوديت در هدف و فضاي نيمه عمومي يا خصوصي: فضايي است كه براي استفاده 

  كاربري آن، استفاده كنندگان خاص دارد. 

). فضاي عمومي در  289:1977فضاي خصوصي: فضايي است كه به وسيله اشخاص اشغال مي شود ( راپاپورت، 

ي كند. هرچه تسلط شهرها اجازه حركت و فعاليت هاي عمومي را به فرد مي دهد و زمينه مشاركت مردم را فراهم م

فضاي خصوصي بر فضاهاي عمومي در شهرها بيشتر مي شود، روابط اجتماعي بيشتر ناديده گرفته شده و انسان 

  ). 1970: 28شهري به زندگي خصوصي بيشتر مشغول مي شود ( بانز، 

بيعي در داخل يا تقسيم كرد. نرم فضا، فضايي ط "سخت فضا  "و  "نرم فضا  "فضاي عمومي را مي توان به دو نوع 

خارج از شهر است كه باغ ها، پارك ها و فضاهاي سبز را شامل مي شود. اين فضا مي تواند بدون شكل و لبه مشخص 

باشد و لزوما به حصار و محدوده معين نياز ندارد؛ همچنين از شلوغي شهر مي كاهد در واكنش به فشردگي محيط 

فضا، فضايي است كه از اطراف به بدنه هاي معماري شده محصور ساخته مي شود و عملكردي تفريحي دارد. سخت 

). 1986مي شود. اين فضا قابل اندازه گيري و قابل ادراك است و فعاليت هاي انساني در آن جاري هستند ( ترانسيك 

امروزه در شهرهاي ايران پارك ها جزئي از فضاهاي زيست روزمره افراد هستند كه به مصرف مي رسند جماعت 

ارك رو، به گروه هاي مختلفي تقسيم مي شوند. هر گروهي از پارك ها به شيوه خود استفاده مي كنند و ارضا و پ

   ).112:1391التذاذ مورد نياز خود را مي طلبند ( اجاللي و انجم شعاع،

  امنيت اجتماعي در رابطه با فضاي شهري 

ر دارد. پديده ناامني داراي دو جنبه عيني و ذهني مفهوم فضاي شهري امن در مقابل مفهوم فضاي شهري ناامن قرا

است و كليه عرصه هاي زندگي را در بر مي گيرد. مقوله ناامني از جنبه عيني، كليه مظاهر ناامني از جمله سرقت، قتل، 

خشونت و.... را شامل مي شود و مقوله ناامني از جنبه ذهني، شامل داوري در خصوص امنيت فضا است 

مطالعات متعدد انجام شده درباره امنيت در فضاي عمومي و به ويژه در شهرها نشان دهنده  ). 107:1387(صالحي،

امنيت به عنوان شاخص كيفي زندگي در شهرهاست و نيز اينكه آسيب هاي اجتماعي از مهمترين پيامدهاي تهديد يا 

ر اين زمينه را به دو گروه تقسيم تضعيف امنيت به شمار مي رود در يك دسته بندي كلي مي توان نظريات مطرح د

  كرد: 

 رويكردهاي مبتني بر ارزش ها 

  اين رويكردها در قالب دو گروه كلي، بر ارزش عيني و ذهني در احساس امنيت در جامعه تأكيد دارند.

رويكردهاي مبتني بر ارزش عيني؛ براساس اين رويكرد، امنيت برآيند وضعيتي است كه توسط قدرت يا دولت براي 

پاسداري از مردم در برابر تهديدهاي بيروني ايجاد مي شود. در اين رويكرد، دولت با دو روش مستقيم (پليس و 

ساختارهاي امنيتي جامعه) و غير مستقيم ( خانواده و آموزش و پرورش) امنيت را در جامعه به وجود مي آورد 

ت محور و دولت محور معروف است معتقد است بنابراين اين رهيافت كه به رهيافت قدر ؛172: 1389، (اسماعيلي
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بين قدرت دولت و برقراري امنيت اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد. هرچه قدرت دولت بيشتر باشد، بهتر مي 

  تواند امنيت را در جامعه برقرار كند.

هويت هاي گروه هاي  رويكردهاي مبتني بر ارزش هاي ذهني ؛ براساس اين رويكرد، تهديدها اغلب عليه ارزش ها و

اجتماعي است. در نتيجه امنيت در جامعه زماني حاصل مي شود كه گروه ها و خرده فرهنگ ها بتوانند در تعامل با 

يكديگر، خواسته ها و ارزش هاي خود را به راحتي مطرح كنند. در اين رويكرد، امنيت اجتماعي يك گروه خاص 

پيوند دارد؛ بنابراين امنيت اجتماعي زماني مطرح خواهد بود كه نيروي بالقوه درون جامعه ( مانند زنان ) با سطح كالن 

يا بالفعلي هويت افراد را در جامعه تهديد كند. اين رهيافت كه به رهيافت جامعه محور و هويت محور مشهور است 

خود جامعه و گروه هاي امنيت اجتماعي را فراتر از تعهد دولت مي داند و مهم ترين منبع تحقق امنيت اجتماعي را 

گوناگون موجود در آن مي داند. اين ديدگاه اعتقاد دارد رفتارهاي انحرافي نتيجه فشارهايي است كه بعضي از مردم را 

به كج روي و بروز ناامني وادار مي كند. تأثير شرايط محيطي بر ابعاد امنيت اجتماعي يعني امنيت جاني، مالي و.... 

). در يك دسته بندي كلي مي توان گفت هم امنيت اجتماعي 272:1380بدار و ديگران،  يكسان و يك جهت نيست (

حاصل تمامي عوامل انساني و فيزيكي در فضاست و ايجاد اشكال در هريك از اين فضاها ناامني و ايجاد هرج و مرج 

( پارك بعثت ) نيز به خوبي را در پي خواهد داشت كه تأثير فضاي اجتماعي و فيزيكي نيز در اين مورد مطالعه شده 

  مشهود است. 

  پژوهش هاي انجام گرفته در زمينه احساس امنيت در فضاهاي شهري 

  پيشينه تحقيق موضوع .2جدول 

  توضيحات  سال پژوهش  پژوهشگران

شب ، نشان دادند كه ترس و احساس ناامني تحت تأثير تجربه ي زنان از مكان هاست؛ همچنين زنان  2000  كسكال و ديگران

  هاي زمستان و تابستان را به يك اندازه خطرناك درك كرده اند.

 "زنان فضاي شهري و امنيت: يك مورد از بازرسي ايمني دارالسالم براي "در پژوهش خود با عنوان   2004  لوبوا و ام تاني

زنان و وي معتقدند كه ترس از جرم رفتار  و حاالت را در فضاهاي شهري تغيير مي دهد و اين اثرات ر

آن ها را  ديگر گروه هاي آسيب پذير اجتماعي و اقتصادي شديدتر است؛ اثراتي نظير اينكه: حركت هاي

ت هاي محدود مي كند و به ويژه بعد از تاريك شدن هوا موجب در خانه ماندن آن ها مي شود و فرص

اجتماعي  واي اقتصادي اجتماعي و اقتصادي آن ها را كاهش مي دهد. در اين فرآيند آن ها از فعاليت ه

مستثني  نظير كار كردن تا ديروقت و يا شغل هايي كه شيفتي هستند و يا كالس هاي عصر و نظاير آن

  مي شوند. مي شوند و البته در اين گونه موارد همواره زنان فقير بيشتر قرباني جنايت و ترس از آن

ي زنان و انسه به عنوان سنجش مقايسه اي ميزان امنيت اجتماعمطالعات بونتي و پاسكال در جامعه فر  2007  بونتي و پاسكال

ي ك دختران در محله هاي شهر پاريس نشان مي دهد زن ها و دختران از زندگي كردن در مكان هاي

خته شده مطابق آمارهاي رسمي جرم و ناامني در آن ها زياد است و به اسم محله هاي مسئله دار شنا

  ها احساس ناامني دارند. است در هراسند و نسبت به آن
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اس امنيت بررسي هاي ويور در آمريكا با موضوع تأثير رابطه حمايت اجتماعي اطرافيان با ميزان احس  2010  ويور

ه در كاجتماعي نشان داده است كه حمايت اجتماعي با احساس امنيت زنان در رابطه است، و زناني 

رند و هستند احساس آرامش و امنيت بيش تري دا خانواده خود مورد توجه همسر و حتي فرزندان خود

  با شادي و نشاط بيش تر كارهاي روزمره خود را پيگيري مي نمايند.

نشان مي  "گانه  شهرتهران  22وضعيت ترس از زنان از جرم در فضاهاي شهري در مناطق  "با بررسي   1385  عليخواه و نجيبي

رند مد در فضاهاي عمومي شهري احساس امنيت ندادهد حدود نيمي از زنان پاسخگو هنگام رفت و آ

ختمان هاي اين مقدار در بين زنان با تحصيالت و در آمد كم و زنان ساكن در محالت داراي زمين و سا

  متروك بيش تر است.

به  "يراز )زنان و امنيت در فضاهاي شهري ( مطالعه موردي: پارك آزادي ش "در مطالعه اي تحت عنوان   1390  گلي

هد عوامل سنجش ميزان احساس امنيت زنان در پارك آزادي شيراز پرداخته است نتايج تحقيق نشان مي د

جاورت هاي محيطي مانند كاربري اراضي، تنوع كاربري هاي پيرامون و ساعت هاي فعاليت آن ها و نيز م

نند سن، شخصي مامكاني كاربري ها، با افزايش حس امنيت زنان پاسخگو رابطه معنا داري دارد.عوامل 

  تحصيالت، اشتغال و مهاجرت تأثيري معناداري بر ميزان احساس امنيت زنان نداشته است.

مركز  و 4نشان مي دهد كه منطقه   "امنيت اجتماعي زنان در نواحي مختلف شهر ياسوج  "با بررسي   1393  رزم پوري و همكاران

ندگي و يا به برخوردار است كه اين امر ناشي از سطح زاز امنيت كمتري  3و  2شهر در مقابله با منطقه 

  نحوي رفاه اجتماعي و سالمت فرهنگي است.

تايج نشان با ارزيابي احساس امنيت زنان در فضاهاي شهري ( مطالعه موردي: منطقه يك شهر اهواز ) ن  1395  پوراحمد و همكاران

منيت مبلمان، محيطي و دسترسي بر احساس امي دهد شاخص هاي نظارت، اجتماعي، رفتاري، كالبدي، 

ترين تأثير زنان در منطقه يك شهر اهواز تأثير گذارند شاخص نظارت بيشترين تأثير و شاخص مبلمان كم

  را بر احساس امنيت زنان در منطقه يك شهر اهواز دارد.

  :  مطالعات نگارنده گانمأخذ

 محدوده مورد مطالعه  

در  17و 12و  11در شرق، منطقه  15در جنوب، منطقه  20تهران در ميان منطقه  در جنوب حوزه مركزي 16منطقه 

در غرب واقع شده است. بزرگراه آزادگان در جنوب، خيابان فداييان اسالم در شرق، خيابان شوش  19شمال و منطقه 

عريف مي  نمايد. كل شهر در شمال و بزرگراه هاي نواب و تند گويان و خيابان بهمنيار در غرب و مرز اين منطقه را ت

كيلومتر مربع بوده و مساحت منطقه  3/665تهران براساس مساحت مالك عمل شهرداري مناطق داراي وسعتي معادل 

درصد از وسعت شهر را شامل مي شود و از اين  5/2كيلومتر مربع مي باشد كه سهمي معادل  50/16نيز برابر  16

). پارك بعثت نيز 1385، 16طق تهران جاي مي گيرد ( طرح تفصيلي منطقهحيث در رتبه چهاردهم در ميان ساير منا

با تخريب كوره هاي آجر پزي  1348واقع شده است كه در سال  16منطقه  6هزار متر مربع مساحت در ناحيه  530با 

  ).1385،16بطور رسمي افتتاح شد. (طرح تفصيلي منطقه  1352و تبديل اين مكان به پارك در سال 
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  شهرداري تهران، ترسيم: نگارندگان 16در منطقه  محدوده مورد مطالعه . موقعيت1شكل 

  روش تحقيق 

تحليلي و از لحاظ هدف كاربردي مي باشد. در اين راستا، پژوهشگران با استفاده از مطالعات  –روش تحقيق توصيفي 

پرسشنامه بين زنان حاضر  30امه نمودند. كتابخانه اي و ميداني و براساس فرضيه ي پژوهش اقدام به طراحي پرسش ن

در پارك بعثت به صورت نمونه گيري غير احتمالي و به صورت مصاحبه گري توزيع شد. در ابتدا به بررسي اطالعات 

به بررسي رابطه بين  Tتوصيفي پاسخ دهنده گان پرداخته و در ادامه با استفاده از آزمون هاي پيرسون، اسپيرمن و 

  ته شد. متغيرها پرداخ

  تحليل يافته هاي پژوهش 

 ابتدا توصيفي بخش در .شود ارايه مي تحليلي و توصيفي قسمت دو در به دست آمده نتايج و يافته ها قسمت اين در

درصد پاسخگويان  7/46بر اساس يافته هاي پژوهش ميزان  .قرارميگيرد مطالعه مورد پژوهش آماري نمونه سيماي

درصد پاسخگويان به مدت  70درصد افراد در عصر و  3/73سال سن دارند. و از كل تعداد پاسخگويان  55تا  45بين 

  .ساعت از پارك استفاده مي كنند 2تا  1

  

  

  

  



  و همكاران بيرانوند زاده                      

316 

 

  اده از پارك بعثتوضعيت گروه سني جامعه آماري، زمان استفاده و طول مدت استف .3جدول 

  درصد  فراواني  سن

15-25  3  10  

25-35  10  3/33  

45-55  14  7/46  

55+  3  10  

  100  30  كل

  درصد  فراواني  زمان استفاده از پارك

  7/16  5  صبح

  7/6  2  ظهر

  3/73  22  عصر

  3/3  1  شب

  100  30  كل

  درصد   فراواني   مدت استفاده از پارك 

   3/13   4  نيم ساعت 

   70   21  ساعت  2تا 1

   3/13   4  ساعت  3تا  2

   3/3   1  ساعت  3بيش از 

   100   30  كل 

  1398، منبع: يافته هاي پژوهش

) استفاده 4تك نمونه اي، مطابق جدول(Tجهت تحليل وضعيت شاخص هاي اجتماعي، محيطي و كالبدي از آزمون

كران هاي باال و پايين) همه شاخص هاي اجتماعي، شده است. بر اساس نتايج به دست آمده(سطح معني داري، 

محيطي و كالبدي(احساس نا امني، مشكالت پارك بعثت، تأثير پاركبان و نيروي انتظامي، ميزان احساس خطر، تهديد 

و ترس) معني دار شدند. به عبارت ديگر موانع مختلف به طور متوسط بر ميزان استفاده افراد از پارك اثر داشته است 

   .ين تأثير در ابعاد مختلف داراي شدت و ضعف مي باشدو ا
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  اي وضعيت پارك بعثت در زمينه ناامني و مشكالت پاركتك نمونه Tآزمون  .4جدول 
  درصد 95سطح اطمينان   هااختالف ميانگين  )sig( سطح معناداري  )df( درجه آزداي  محاسبه شده T ميزان  شاخص

  كران پايين  كران باال

   12/3   82/3  46/3   000/0   29   262/20  نا امنياحساس 

   43/2   97/3   20/3 000/0   29   449/8  مشكالت پارك بعثت

   74/1   20/2   96/1  000/0   29   517/17  تأثير پاركبان و نيروي انتظامي

   33/2   80/2   56/2  000/0   29   455/22  ميزان احساس خطر، ترس و تهديد 

  1398، : يافته هاي پژوهشمأخذ

به منظور بررسي ميزان امنيت پارك بعثت، سه بعد نظارت اجتماعي، محيطي و كالبدي مورد بررسي و ارزيابي قرار 

گرفت. در زمينه نظارت اجتماعي براساس همبستگي پيرسون يافته ها نشان داد كه رابطه بين نظارت اجتماعي در 

). و هرچه ميزان  5كنند، مثبت و معنادار است(جدول شماره پارك و احساس امنيت افرادي كه از پارك استفاده مي 

  نظارت اجتماعي افزايش يابد احساس امنيت افزايش يافته و احساس ترس، خطر و تهديد كاهش مي يابد.

  همبستگي ميزان نظارت اجتماعي و احساس امنيت. آزمون 5جدول 
  نوع همبستگي ضريب همبستگي سطح معناداري تعداد

 پيرسون 678/0 000/0 30

 اسپيرمن   676/0   000/0  30

  1398، : يافته هاي پژوهشمأخذ

همچنين بر اساس اطالعات گردآوري شده از تكميل پرسشنامه در بين افرادي كه از پارك استفاده مي كنند، يافته ها 

نشان داد كه بيشترين نوع جرم مربوط به مواد مخدر و افراد مبتال به اعتياد است در اين راستا افرادي كه از پارك 

درصد) به پارك مي روند. از بين اين  7/26و يا با دوستان( درصد) 60استفاده مي كنند اغلب به صورت خانوادگي(

درصد افرادي هستند كه منزل مسكوني آن ها نزديك پارك قرار دارد و افرادي كه از پارك استفاده مي كنند  90افراد 

ز اصلي بخصوص زنان نمي توانند با خيال آسوده از تمامي نقاط پارك استفاده كنند و اغلب تاكيد داشتن كه در مرك

پارك و ميدان فواره ها گرد هم مي آيند چون اين نقطه بيشتر شلوغ تر مي باشد و احساس امنيت بيشتري مي كنند 

در اين نقطه، بر اين اساس همبستگي بين علت عدم استفاده از پارك و احساس ترس، خطر و تهديد در پارك با 

  استفاده از همبستگي پيرسون مثبت و معنادار است. 
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  همبستگي بين علت عدم استفاده از پارك با احساس ترس و خطر. آزمون 6 دولج

  نوع همبستگي ضريب همبستگي سطح معناداري تعداد

 پيرسون   423/0 020/0 30

 اسپيرمن     367/0   046/0  30

  1398، : يافته هاي پژوهشمأخذ

در زمينه تأثير ابعاد محيطي و كالبدي پارك در امنيت و به تبع آن استفاده از پارك بر اساس اطالعات حاصل از آزمون 

كندال تائوبي يافته ها نشان داد كه رابطه بين علت استفاده از پارك و مشكالت پارك(مسير هاي مخفي، عدم وجود 

راهنما، عدم نظارت اجتماعي) منفي و معنادار است. به اين  نور، عدم نظارت، فضاهاي جدا افتاده، عدم عالئم و

صورت كه با افزايش مشكالت پارك ميزان استفاده از آن كاهش مي يابد و برعكس با كاهش مشكالت استفاده از آن 

  افزايش مي يابد. 

  همبستگي بين ميزان استفاده از پارك و مشكالت پارك. آزمون 7جدول 

 ضريب همبستگي سطح معناداري تعداد

30 040/0 336/0- 

  1398، : يافته هاي پژوهشمأخذ

به منظور تحليل و پيش بيني وضعيت تأثير گذاري و تعيين شدت ميزان همبستگي شاخص اثر گذار مشكالت پارك 

پذير بعثت(مسيرهاي مخفي، عدم وجود نور، عدم نظارت اجتماعي، فضاهاي جدا افتاده و...) در ارتباط با مؤلفه اثر 

ميزان استفاده از پارك كه رابطه همبستگي معناداري دارند، از طريق رگرسيون چند متغيره تحليل شد. نتايج به دست 

همبستگي  692/0آمده از نظر پاسخگويان نشان مي دهد كه ميان ميزان استفاده از پارك با مشكالك پارك به ميزان 

درصد تغييرات ميزان استفاده از پارك از طريق  44مي دهد كه وجود دارد. همچنين، ضريب تعيين تعديل شده نشان

  ). 8 تركيب خطي متغيرهاي مشكالت پارك بعثت تبيين شده است(جدول

  نتايج رگرسيون متغير هاي مشكالت پارك بعثت در ارتباط با ميزان استفاده از پارك .8جدول  

ضريب همبستگي چندگانه   مدل

)r(  

  )Sd(اشتباه معيار  )adR( تعديل شده ضريب تعيين  )R 2(ضريب تعيين 

1  692/0  479/0   440/0   460/0   

 1398، : يافته هاي پژوهشمأخذ

درصد، مي توان گفت كه از ديدگاه پاسخگويان ، تركيب  99در سطح اطمينان  F بر اساس مقدار محاسبه شده براي

خطي شاخص هاي متغير مستقل به طور معناداري قادر به تبيين و پيش بيني تغييرات ابعاد متغير وابسته ميزان استفاده 

  ).9 از پارك بعثت است(جدول
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 ANOVA(b) معناداري رگرسيون متغيرهاي مشكالت پارك بعثت بر ميزان استفاده از آن .9جدول 

 Sig سطح معناداري F  ميانگين مربعات df درجه آزادي  مجموع مربعات  شرح

  b000/0  401/12  625/2  2  251/5  اثر رگرسيوني

      212/0  27  716/5  باقيمانده

        29  967/10  كل

  1398، : يافته هاي پژوهشمأخذ

در انتها بر اساس ضريب استاندارد شده تأثير شاخص هاي متغير مستقل بر ابعاد متغير وابسته ، نتايج مشكالت پارك 

بعثت نشان مي دهد كه از ميان شاخص هاي مشكالت پارك بعثت تنها شاخص عدم نظارت اجتماعي تأثير آماري 

نظر تأثير شاخص هاي متغير مستقل بر ابعاد متغير وابسته، معناداري بر ابعاد ميزان استفاده از پارك دارد. همچنين از 

  بيشترين ميزان تأثير را بر ميزان استفاده از پارك دارد.  682/0عدم نظارت اجتماعي با ضريب تأثير 

  ضرايب ميزان شدت اثرگذاري متغيرهاي مستقل برمتغير وابسته ازديدگاه پاسخگويان .10جدول 
 Sig سطح معناداري T  ضريب استاندارد  ضريب غير استاندارد  شرح

B Std.Error  بتا Beta  

   000/0   962/4  694/0   137/0    682/0  عدم نظارت اجتماعي

  1398، : يافته هاي پژوهشمأخذ

به اين ترتيب با توجه به نتايج يافته هاي پرسشنامه مشكالت پارك بعثت و تأثير آن بر ميزان استفاده افراد از پارك 

روشن گرديد كه  شاخص عدم نظارت اجتماعي بر ابعاد ميزان استفاده از پارك اثر داشته و پيش بيني كننده وضعيت 

  از آن است. آينده افزايش امنيت و به تبع آن افزايش استفاده 

  گيري نتيجه

امنيت از حقوق و نيازهاي اوليه جامعه انساني است و تاجايي اين امر مهم و حياتي مي باشد كه جز عوامل توسعه هر 

كشور شناخته مي شودو شامل همه ي جنسيت ها چه مرد و چه زن است. زنان در مواجه با مردان آسيب پذير تر 

فضاهاي شهري و از جمله پارك ها در مقابل ناامني هستند و امنيت زنان در نهايت امنيت كل جامعه را مي سازد. 

آسيب پذيرند و اين ناامني ممكن است باعث كاهش استفاده ي زنان و در مواردي اجتناب آنان از اين فضاها شود كه 

  در بلند مدت مضرات اجتماعي و اقتصادي زيادي به بار خواهد آورد. 

ي بسيار پرتردد به دليل همجواري با ترمينال جنوب و در منطقه تهران كه پارك 16در اين پژوهش پارك بعثت منطقه 

اي واقع است كه با آسيب هاي اجتماعي بسياري روبرو مي باشد به عنوان مورد مطالعه اي انتخاب و احساس امنيت 

بين زنان در اين پارك و استفاده آنها مورد سنجش قرار گرفته است كه نتايج جالبي به دست آمده و مشخص شد كه 

استفاده زنان از اين پارك و رابطه آن با احساس امنيت شان رابطه معناداري وجود دارد بطوري كه ساعات مشخصي 
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از پارك استفاده مي كنند و بصورت دست جمعي، و متغيرهاي مورد بررسي در اين باره از جمله متغير كالبدي و 

اده بسيار پاييني زنان از اين پارك دارند و تمامي زناني )معنادار شدند و استفsig=0/0محيطي، نظارت اجتماعي با (

كه در اين پارك از آنان مصاحبه گري شد عدم نظارت اجتماعي دائم را از جمله مهمترين عدم استفاده از اين پارك 

 بيان كردند كه اين امر همكاري بيشتر مسئولين و نيروي انتظامي، تشكل هاي مردمي براي حمايت از قشر زنان و

  فرهنگ سازي براي تمامي مردم منطقه براي امنيت بيشتر در اين مكان را مي طلبد.
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