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چکیده
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امنیت اجتماعي زنان در منطقۀ  5اصفهان پرداخته شده است .نتایج مشخص ميکند در مدل رگرسیون ،مجموعه متغیرهای مستقل
(فضاهای شهری) توانسته است  2/50از واریانس متغیر امنیت اجتماعي زنان را توجیه کند .فضای سبز شهری با میزان خطای 2/79
تأثیر معناداری نداشته و ساختمانهای متروکه و نیمهکاره با وزن رگرسیوني  2/710و میزان خطای  2/229باالترین توجیه را در تبیین
واریانس متغیر امنیت اجتماعي زنان داشته است .در مدل معادلۀ ساختاری ،باالترین تأثیر مربوط به متغیر اماکن تاریخي با وزن
رگرسیوني  2/75و کمترین تأثیر مربوط به متغیر پارکها و فضای سبز شهری با وزن رگرسیوني  2/21بوده است.
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مقدمه
فضاهای شهری بستر زندگی و فعالیتت شتهروندان
است و در هويتبخشی و آرامتشدادن بت شتهروندان
نقش بسزايی دارند .امنیت را میتوان حقی بنیتادي و
پیشنیاز برای ابقاء و ارتقتاء در رفتاو و ست مت مترد
دانست .براساس تئوری مازلو ( ،)9161امنیت يكتی از
نیازهای ضتروری و پايتدار بترای تعتالی انستان ت قتی
میشود .زنان ك بت عنتوان نیمتی از جمعیتت جامعت
میباشند ،اي حق را دارند ك صاحب امنیتت باشتند.
امنیت اي قشر از جمعیت اغ تب بت دليتر فرهن تی
ناديدو گرفت میشود يا مورد بیتوجهی قرار میگیترد؛
اي در حالی است ك مطالعات نظری نشتان متیدهتد
ك احساس ناامنی زنان نسبتب مردان بتالتر استت و
اهمیت ندادن ب زنان در فضتاهای شتهری ،مشتاركت
كتتردن كامتتر آنتتان را در اجتمتتا م تتدود متتیكنتتد.
فضتتاهای شتتهری نامناستتب از بتتی برنتتدۀ امنیتتت و
زمین ساز انوا آسیبهتا و معضت ت اجتمتاعی استت.
زنان در فعالیتهتای روزانت و شتبانۀ ختود در ستط
شهرها نیازمند فضتايی هستتند كت عت ووبتر داشتت
احساس آرامش ،آسايش و مط وبیت ،از امنیتت كتافی
نیز برخوردار باشند (قاسمی.)55 : 9915 ،
ازجم مسائ ی ك ساكنان منطقۀ  9شهرداری
اصفهان با آن مواج هستند ،وجود بافتهای فرسودو،
نامناسببودن پیادوروها ،روشنايی ضعیف برخی
م ها در شب ،حضور مهاجران افغان و ...در
م های اي منطق  ،تجمع معتادان و ول ردان و زنان
فراری در پارک شهید رجايی ،نبود مب مان كاربردی
و ...است ك فضای منطق را ب شكر نامط وبی شكر
دادو و امنیت ساكنان ب خصوص زنان را ت تالشعا
قرار دادو است (ت قیق مؤلفان) .بهبود اي قبیر
مسائر منطق در برقراری ارتباط میان شهروندان و
فضای شهری درجهت آرامش و آسايش ،بسیار
تأثیرگذار است و ن تنها میتواند موجب ارتقای كیفیت
م یط و فضای شهری شود و تأثیر مط وبی بر ذه
شهروندان ب ذارد ،ب ك میتواند در آنها حس تع ق
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خاطر نسبتب فضای شهری را ب وجود آورد .از طرف

دي ر ،ب ع ت وجود بافت تاريخیوجاذب های گردش ری
در اي منطق  ،توج ب مسائر امنیتی ضرورت
پژوهش در اي مورد را نمايانتر میكند .امنیت زنان
در فضای شهری ،منافع اجتماعی و اقتصادی زيادی
درپی خواهد داشت .حس امنیت زنان ،تنها يك مقولۀ
مربوط ب زنان نیست؛ ب ك اگر زنان احساس امنیت
كنند ،درمجمو فضای عمومی جامع را نیز ت تتأثیر
قرار خواهند داد .احساس امنیت در زنان میتواند در
ارتقای ال وی فعالیتهای اجتماعی مؤثر باشد و
مشاركتی بهتر را در ص نۀ اجتما ب وجود آورد
(بمانیان و همكاران . )91 -65 :9911 ،امروزو موضو
ناامنی در شهرها ،نشان از عد جامع پذيری گرووهايی
از شهروندان دارد .عدوای با استفادو از امكانات
آموزشی ،فرهن ی ،اقتصادی و ...موقعیت خاصی
میيابند ك افراد دي ر از آن م رو میمانند .طبعا
كسانی ك م رو ماندواند ممك است در كوشش
برای كسب اي امكانات ب هر طريق ممك موجب
پاروای ناامنیهای شهری شوند (ربانی.)951 :9911 ،
ايجاد امنیت میتواند يك ابزار برای ج توگیری و از
بتتی بتتردن مرزهتتای فیزيكتتی و اجتمتتاعی باشتتد ك ت
دسترسی زنان ب فضاهای شهری را م دود میكند .از
آنجا ك درحال حاضر ايجاد امنیتت همننتان بتر روی
مسائر فیزيكی م یط تأكیتد متیورزد ،نیتاز استت بتا
استراتژیهای اجتماعی و اقتصادی ب منظور ج وگیری
از خشونت ع ی زنان اقدا شود.
ب طور ك ی تعاريفی ك از شتهر امت عنتوان شتدو
است عبارتاند از:
 شهریك در آن زنان و دختران میتوانند از فضاهایعمومی بدون ترس از مورد تجاوز واقتعشتدن استتفادو
كنند.
 شهری كت حقتوا اجتمتاعی ،اقتصتادی ،سیاستی وفرهن ی زنان و دختران تضمی شدو است.
 شهری ك در آن زنان و دختتران در تصتمی گیتریجامع ای ك در آن زندگی میكنند مشاركت دارند.

بررسی نقش ساماندهی فضاهای شهری بر امنیت اجتماعی زنان

 شهری ك دولت در آن حقوا انستانی همتۀ مترد ،شامر زنان و دختران را ضمانت میكند.
 شهری ك دستیابی زنان و مردان بت عتدالت در آنتضمی شدو است
() Lambrick &Rainero, 2010: 20

از آنجا ك تقريبا  51درصد از جمعیت منطقۀ
مورد مطالع را زنان تشكیر میدهند و منطقۀ 9
شهرداری اصفهان دارای بیشتري میزان بافت فرسودۀ
شهری در شهر اصفهان است و با توج ب اينك اي
منطق دارای فضاها و بافتهای متنو تاريخی و
فرهن ی بودو ك عموما بدون متولی و فضای خ وتی
برای آسیبهای اجتماعی است ،در اي راستا ضرورت
انجا اي پژوهش از اهمیت فواالعادوای برخوردار
است.
هدف ك ی ت قیق ،بررسی نقش ساماندهی فضاهای
شهری بر كاهش جرائ شهری ع ی زنان در منطقۀ 9
شهر اصفهان است.
اهداف فرعی ت قیق عبارت است از :بررسی عوامر
تأثیرگذار بر ناام شدن فضاهای شهری برای زنان در
منطقۀ  9اصفهان و تدوي راهكارهايی برای بهبود
امنیت در منطقۀ مورد مطالع  .با توج ب اينك در
منطقۀ  9اصفهان 999/6 ،هكتار بافت فرسودو وجود
دارد ك  212/51هكتار آن بافت تاريخی است و
همننی ب ع ت وجود خان های تاريخی ،اي منطق
يكی از مراكز گردش ری اصفهان م سوب میشود؛
بنابراي توج ب ساماندهی اي بافتها و ايجاد امنیت
در اي منطق  ،در جذب گردش ر تأثیرگذار است
(درگاو اط عاتی شهرداری اصفهان) .در اي ت قیق
فرضی ها ب شرح زير ارائ شدو است:
بی كیفیت پارکها ازنظر مب مان و میزان امنیت
اجتماعی زنان ،رابطۀ معنادار وجود دارد.
بی میزان بافتهای فرسودۀ شهری و میزان
امنیت اجتماعی زنان ،رابطۀ معناداری وجود دارد.
ت قیقات انجا شدو در اي خصوص ب شرح زير
است:
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گ ی ( )9911در پژوهشی باعنوان «زنان و امنیت
در فضاهای عمومی شهری (مطالعۀ موردی :پارک
آزادی شیراز)» ،میزان رضايتمندی زنان را در دستیابی
ب احساس امنیت در پارک آزادی ،بازكاوی كردو
است .نتايج اي پژوهش نشان میدهد ك احساس
امنیت زنان از فضاهای عمومی متأثر از طراحی
م یطی و مجاورت فضای عمومی با كاربریهای
گوناگون است.
م مدی و همكاران ( )9912در مقال ای باعنوان
«سنجش شاخصهای مؤثر بر مط وبیت م های
شهری با استفادو از معادلۀ رگرسیونی چندمتغیرو
(مطالعۀ موردی :م های شهر اصفهان)» ،ب بررسی
سنجش شاخصهای مؤثر بر مط وبیت م های
شهری اصفهان پرداخت و ب اي نتیج رسیدواند ك
عوامر مؤثر بر مط وبیت م ها ،آرامش و امنیت
م یطی ،شبكۀ معابر مناسب و امنیت عمومی م
است.
خ ی ی ( )9912در پژوهشی باعنوان «ساماندهی
فضاهای شهری با تأكید بر امنیت زنان (نمونۀ موردی:
منطقۀ يازدو شهر اصفهان)» ،ب اي نتیج رسیدو
است ك با توج ب اينك منطقۀ مورد مطالع دارای
سیست روشنايی مناسب ،گشتزنی پ یس و استقرار
كیوكس پ یس در پارک منطق و همننی نظارت
شهرداری بر ساختمانهای فرسودو است ،زنان از
امنیت لز برخوردار هستند.
احمدی و همكاران ( )9919در مقال ای باعنوان
«بررسی رابطۀ میزان كنترل اجتماعی و بینظمی در
بی شهروندان شهر دهدشت» ،ب اي نتیج رسیدواند
ك رابطۀ معناداری بی كنترل اجتماعی و بینظمی
وجود دارد و با گسترش مكانیز های كنترل رسمی و
غیررسمی در جامع میتوان بینظمی را ب میزان
درخور توجهی كاهش داد.
دانايی ( )9919در مقال ای باعنوان «ارتباط بی
اعتیاد و امنیت اجتماعی در جامعۀ شهری» ب اي
نتیج رسیدو است ك بی ساختار م با گرايش ب

962

اعتیاد ،رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .اي
گرايش با عد امنیت اجتماعی نیز همبست ی باليی
دارد .اعتمادینسب ( ،)9919در پاياننامۀ خود ب
موضو «ت یر و بررسی امنیت زنان در فضاهای
شهری (مطالعۀ موردی :پارکهای شهر شیراز)»
پرداخت است .نتايج پژوهش نشان میدهد ك
میان ی امنیت در پارکهای مركزی بالتر از
پارکهای حاشی ای است و همننی وضعیت امنیت
زنان ازنظر وضع تأهر ،میزان ت صی ت ،س و نو
فعالیت بررسی و مقايس شدو ك بی زنان مجرد و
متأهر و گرووهای مخت ف ت صی ی و سنی ،تفاوتی
ازنظر میزان امنیت وجود ندارد.
قاسمی ( )9915در پاياننامۀ خود باعنوان
«ساماندهی فضاهای شهری با تأكید بر امنیت زنان
(مطالعۀ موردی :منطقۀ يك اصفهان)» ب اي نتیج
رسیدو است ك وجود موتورسواران و تاريكی و خ وتی
خیابانها ،كوچ ها و وجود غريب ها ،بیشتري احساس
ناامنی را در بی زنان در اي منطق ايجاد كردو است.
همننی اذيت و آزار زبانی و بدنی نیز باعث ايجاد
بیشتري احساس ترس در بی زنان منطق شدو است.
حاتمینژاد و همكاران ( )9916در مقال ای باعنوان
«ت ی ی بر توزيع فضايی جرائ در پارکهای شهری
(مطالعۀ موردی :پارکهای شهر تهران)» ب اي نتیج
رسیدواند ك پارکهای جن ی شهر ب ع ت مساحت و
تراك پوشش گیاهی و نظارت ك  ،بسترساز جرائ
زيادی شدواند؛ ولی میزان جرائ در پارکهای مركزی
و مناطق جنوبی ب دلیر قرار گیری آنها در بافتهای
فرسودۀ مراكز مهاجرپذير و فقیرنشی افزايش يافت
است.حاجی ع یزادو و همكاران ( )9916در مقال ای
ت ت عنوان ت یر مكانیز های سپتد مؤثر بر امنیت
و كاهش بزو در بافتهای فرسودو شهری (مطالع
موردی بافت فرسودو شهری زنجان) ب اي نتیج
رسیدواند ك ن هداری بهتر از م یط ع وو بر افزايش
ق مروگرايی در میان ساكنان احساس تع ق ب فضارا
فضای
ارتقا دادو واي حس را القاء می كند ك م
امنی دارد.
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مباني نظری
روند رو ب رشد شهریشدن ،فقر و تمركز فقر در
شهرهای درحال توسع  ،بزرگتري تهديد برای رسیدن
ب م یط كالبدی ،اجتماعی و اقتصادی مط وب در
شهر است و در آيندو بزرگتري چالش برای بسیاری از
اي كشورها ب شمار میرود ( .)Gilbert, 2002: 239در
هبیتات ( )9112سرپناو ،ب مسكنی مناسب فراتر از
يك سقف بر روی سر فرد تعريف شدو است .در اي
تعريف ،سرپناو ب مفهو فضای خصوصی ،دسترسی
كالبدی ،امنیت در سكونت ،دوا و ثبات ساخت،
روشنايی كافی ،بهداشت و تهوي  ،كیفیت م یطی
مناسب و موقعیت مناسب در دسترسی ب كار و
تسهی ت شناخت شد (.)Garau, 2005 : 43
امروزو ن رانی ،نتاامنی و اضتطراب دائمتی زنتدگی
شهروندان ،يكی از مهمتري دغدغ های شهرستازان و
شتتهروندان م ستتوب متتیشتتود .عمتتق و دامن تۀ اي ت
ناامنیها چنان گسترش يافت كت ست مت جستمی و
روحی انسانها را تهديد و جوامع را ب طور گستردو بت
تكتتاپو درجهتتت حركتتت در شتتناخت ،ترستتی و بیتتان
ويژگیهای شهر ام قراردادو است .با همۀ پیشرفتها
در عرص های مخت ف ،هنوز انسانها شاهد يتك شتهر
نسبتا ام برای زندگی مط وب ختود نیستتند .امتروزو
ع ووبر ب يای طبیعی مانند زلزلت  ،ستیر ،آتشفشتان،
سونامی و ...ناامنیهای انسانم وری وجود دارد كت از
مهمتري ناامنیها م سوب میشود .جنت هتا ،قتتر،
شورش ،تجاوز ،تبهكاری ،خشونت ،تعتدی و ...در ايت
دست قرار میگیرد (سقايی و ثابتی.)2 :9915 ،
در قرآن كري در  96سورو ب مقولۀ شهر (ب د) و
در  9سورو ب مقولۀ امنیت در شهرها اشارو شدو است.
چنانن در سورۀ قريش وجود دو نو امنیت در شهرها
ضروری شناخت شدو است :امنیت اجتماعی و امنیت
غذايی و تا مسائر اقتصادی و امنیتی جامع حر
نشود ،نمیتوان مرد را ب عبادت دعوت كرد (قرائتی،
 .)995 :9951قرآن كري ع ر پیدايش ناامنی و ب يای
طبیعی را درنتیج اعمال و كردار بد انسانها و ت قق
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شهر ام را در اعمال و رفتار نیكو بیان میكند
(صارمی.)92 :9912 ،
بدي ترتیب میتوان امنیت را مترادف با در امان
بودن ،ايمنی ،آرامش و آسودگی دانست ك با بی و
هراس در تضاد كامر است .درواقع شرط لز برای
حیات و زندگی شهری ،امنیت است و هرچ در
شهرها ضريب ايمنی بالتری وجود داشت باشد ،میزان
تعام ت و مناسبات اجتماعی ،فرهن ی و اقتصادی
بیشتر خواهد بود (زياری و همكاران .)21 :9912 ،رابطۀ
جر و مكان جر ب شیوۀ ع می در نیمۀ دو قرن
نوزده می دی و با بهروگیری از نظريۀ اكولوژی
اجتماعی آغاز شد .كت و گری از پیشروان اي تفكر
بودند .سپس اي انديش توسط دي ر انديشمندان پیرو
مكتب اكولوژی شیكاگو همنون شاو و مككی در اواير
قرن بیست دنبال شد (.)Galibaf et al, 2010: 23
امروزو جغرافیدانان توج ويژوای ب جرائ شهری و
مكانیس های مؤثر بر آن داشت اند .آنن در بررسی
جغرافیای جراي شهری اهمیت دارد ،رابطۀ فضا و
م یط شهری با رفتارهای اجتماعی از نو منفی و
ناهنجار آن است .درواقع اي موضو طی چند دهۀ
اخیر ب مطالعات جغرافیای شهری افزودو شدو است.
چارچوب عم ی برای ت یر فضايی و مكانی جر و
مطالعات رابطۀ ناهنجاریها با فضا و زمان در م دودۀ
شهرها فراه میشود (شماعی و همكاران.)929 :9912 ،
در حالت ناهنجاری ،قواعد و هنجارهای اجتماعی
ك رفتار فرد را نظ و سازمان میبخشد ،تأثیر خود را
ب عنوان قائدۀ رفتاری از دست میدهند .ساكنان
م های معی شهر ب ويژو اگر متع ق ب گتوهای فقر
يا گتوهای قومی ،نژادی و مذهبی باشند ،خود را
نسبتب جامعۀ شهری بی ان احساس میكنند .اي
احساس بی ان ی و فشارهای ناشی از م دوديتهای
جامعۀ شهری در آنها حس دشمنی ،عداوت و حقارت
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ب وجود میآورد و در برابر جامعۀ شهری ب خشونت
میپردازند (سقايی و شاهسواری .)1 :9915 ،برنام ريزان
شهری تأكید میكنند با توج ب ساختارهای شهری
(مورفولوژی) میتوان ضم بررسی فرايند شكرگیری
شهر ب عوامر م یطی مرتبط و مؤثر بر پیش ری از
جر پرداخت و ع ووبر مشخصكردن نواحی جر زا در
شهرها ب تأثیر نقش تراك شهرها بر ن وۀ توزيع نقاط
داغ جر و عوامر مؤثر بر آنها توج داشت .امروزو
ثابت شدو است ك مؤثرتري طرحها و اقدامات،
آنهايی هستند ك با طبیعت و م یط هماهن ی
دارند (مرصوصی و همكاران.)996 :9919 ،
از دوران قتتدي اجتماعتتات شتتهری همیشت مركتتز
مشك ت و مسائر اجتماعی بودو است؛ زيرا در جوامتع
شهری ب خصوص شهرهای بتزر بتا جمعیتت زيتاد،
می یون نفر از نژادها و مذهبها ،با س یق و طرز تفكتر
متفتتاوت گتترد ه ت متتیآينتتد و موجتتب متتیشتتود تتتا
كنترلهای اولیت كت در جوامتع كوچتك آستان و بتا
نظارتهای مستقی صورت میگیرد ،مشكر و پینیدو
شود و درنتیج میزان بزهكاری ب خصوص در جوانتان،
ازه پاشیدگی خانوادگی ،امراض روانی ،اعتیاد و انتوا
خودكشی و آسیبهای اجتماعی افزايش يابد
(فروزندو شهركی.)61 :9919 ،
9
كنت والتز ،9مورگنتتا ،2جتانمیرشتايمر و رنتدال
شوي ر 9ازجم ت نظريت پتردازان مكتتب پوزيتیويستت
ب شمار میآيند .ب اعتقاد اي م ققان ،امنیت با هدف
حفظ و بقای وضع موجود بر نظ بخشی استوار است و
هرچ بتوان م یط فرد و افتراد جامعت را بتا قاعتدو و
هنجارها ب سمت برقراری نظ سوا داد ،امنیت م قق
میشود .اي مكتب پاسداری از وضع موجتود را دالبتر
امنیت دانست است؛ ب اي معنا ك فرد ،گتروو ،شتهر،
كشور يا هر مرجع امنیتی دي ر وقتی قادر ب حراستت
و ن هداری از حیات خود باشد و بتواند هستی ختويش
را تضمی كند ،ب امنیت دست يافت است.
1-Kenneth Waltz
2-Hans Morgenthau
3-John Mearsheimer
4-Randall Schweller
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استیو اسمیت ،5استف وات ،6اش ی ووالكر ،5كاكسی
و گیر 1ازجم نظري پردازان پستپوزيتويس هستتند
ك بر ايجاد توانمندی ،افزايش ظرفیتهتای انستانی و
پرورش استعدادهای بشر تأكید دارند .ازنظر اي افتراد
بیعدالتی ،فقتر ،نتابرابری ،تبعتی  ،خشتونت و عتد
امنیت اجتمتاعی ازجم ت متواردی استت كت موجتب
میشود زندگی انسان تهی شود .اي امور كت نتاامنتی



ت قی میشود ،بتا قتدرت نظتامی و اعمتال زور از بتی

نمیرود؛ ب ك بتا حمايتت از نیروهتای آستیبديتدو و
مراقبت از آنان ،توان ازدسترفت ب آنان بتازمیگتردد؛
بنابراي اي مكتب بیشتر از ساير مكتبها ب وضتعیت
اقوا  ،اق یتتهتای متذهبی ،زنتان و كودكتان و اقشتار
ضتتعیف وضتتعیت زنتتدانیان و ...توجتت كتتردو استتت.
()Pandey et al, 2013: 337

شکل  :7مدل نظری پژوهش

تهی و ترسی  :ن ارندگان9916 ،
992 9

1-Steve Smith
2-Stephen Walt
3-Ashley & Walker
4-Cox & Gill
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معرفي منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ  9اصفهان يكی از مناطق 95گانۀ شهرداری
است ك با مساحت  9919هكتار ،ب  5ناحی و
تقسی شدو است .از طرف شمال ب خیابان
91م
سروش ،ازطرف شمال غربی ب خیابان مدرس ،ازطرف

شرا ب خیابان بزرگمهر ،از طرف جنوب ب رودخانۀ
زايندورود و از طرف غرب ب چهارباغ عباسی م دود
میشود .در شهر اصفهان  2211/29هكتار بافت
فرسودو وجود دارد ك  999/6( %99/5هكتار) آن در
منطقۀ  9وجود دارد (شكر .)2

شکل  :0نقشۀ موقعیت جغرافیایي منطقۀ  5اصفهان (شهرداری اصفهان)

تهی و ترسی  :ن ارندگان9916 ،

دادهها و روش تحقیق
روش ت قیق ،پیمايش است .جامعۀ آماری پژوهش
همۀ زنان ساك درمنطقۀ  9اصفهان است ك براساس
سرشماری سال  9915حدود  61111نفر بودواند.
روش نمون گیری تصادفی است و تعداد نمون براساس
فرمول كوكران  921نفر م اسب شدو است .دادوهای
موردنیاز با استفادو از پرسشنام جمعآوری شدو است

و با استفادو از مدلهای رگرسیون ،ت یر مسیر،
ت یرعام ی و معادلۀساختاری و با كاربرد نر افزارهای
 Spssو  Amosمورد تجزي وت یر قرار گرفت اند .با
استفادو از نر افزار  spssمدل رگرسیون پژوهش
طراحی شدو و با نر افزار  ،amosمدل تجربی همراو
با معادلۀ ساختاری تنظی شدو است و نو امتیازدهی
براساس طیف لیكرت است .در مدل ساختاری ،م قق
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ب دنبال آن است ك مجموع ای از متغیرهای پنهان را
با مجموع ای از معرفها اندازوگیری كردو و از طرف
دي ر روابط ساختاری بی متغیرهای پنهان را مورد
تجزي وت یر قرار دهد (قاسمی .)229 :9911 ،پايايی
سؤالت براساس آلفای كرونباخ تعیی شدو است.




یافتههای تحقیق

در جدولهای  5 ،9 ،9 ،2مشخصات پاسخ ويان
ازل اظ س  ،ت صی ت ،شغر و وضعیت تأهر
مشخص شدو است.

جدول  :7پایایي متغیرهای تحقیق

رديف

متغیر

تعداد گوي

آلفای كرونباخ

9

امنیت اجتماعی زنان

91

1/119

فضای شهر

25

1/125

2
ماخذ :ن ارندگان9916،

جدول  :0فراواني سن پاسخگویان

س
پاسخ ويان

 51ب
بال

پاسخ
ندادو

جمع

95

919

59

25

5

1

921

99/9

56/6

96/6

5/1

2/2

2/1

911

كمتر از  21سال 99-51 99-91 29-91

فراوانی
درصد
مأخذ :ن ارندگان9916،

جدول  :5میزان تحصیالت پاسخگویان

ت صی ت
پاسخ ويان

سیكر و
كمتر

فراوانی

21

1/1
درصد
مأخذ :ن ارندگان9916،

فوا ديپ
و لیسانس

ديپ

فوا لیسانس و بالتر پاسخ ندادو جمع

19

995

96

96

921

21/9

95/1

99/9

5

911

جدول  :7فراواني شغل پاسخگویان

شغر
پاسخ ويان

م صر
و دانشجو

بیكار

خان دار پاسخ ندادو جمع

11

56

65

55

1

921

91/1

29/1

21/9

95/1

2/1

911

كارمند دولت شغر آزاد

فراوانی

99

9/9
درصد
مأخذ :ن ارندگان9916،

جدول  :3وضعیت تأهل پاسخگویان

وضعیت تأهر

متأهر

مجرد

فوت همسر

مط ق

پاسخ ندادو

جمع

فراوانی

992

955

5

95

1

921

95

55/9

2/2

9/5

2/1

911

درصد
مأخذ :ن ارندگان9916،
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یافتههای توصیفي
در جدول ( )6میان ی نمرات شاخصهای پژوهش مشخص شدو است.
جدول  :9میانگین نمرات شاخصهای پژوهش براساس طیف لیکرت

متغیر

تعداد سوالت حداقر نمرو حداكثر نمرو میان ی نمرو

امنیت مالی

2

2

91

6/59

امنیت جانی

2

2

91

6/99

امنیت ناموسی

2

2

1

5/15

امنیت فكری ،سیاسی

2

2

91

5/99

امنیت هويتی

2

2

91

5/91

امنیت رفاهی

2

2

1

5/99

امنیت قضايی

2

2

1

5/19

امنیت جمعی

2

2

91

6/99

امنیت فرهن ی

2

2

91

5/29

امنیت اجتماعی زنان

91

25

11

59/95

بافت فرسودو

9

9

99

1/99

اماك تاريخی

2

2

91

5/61

پارک و فضای سبز

2

2

1

5/65

مشاغر ناسازگار و مزاح

9

9

96

99/99

وضعیت معابر و كوچ ها

5

1

21

99/95

ساختمان متروك و نیم كارو

5

5

22

99/52

فضاهای شهری
ماخذ :ن ارندگان 9916،

29

92

11

51/12

نتايج جدول ( )6مشخص میكند در شاخص ها و
مؤلف های امنیت اجتماعی كمتري میزان نمرۀ مربوط
ب شاخص امنیت فكری و سیاسی است .همننی
امنیتهای هويتی ،رفاهی و ناموسی نیز میان ی كمی
نسبتب ساير مؤلف ها داشت اند .امنیت فرهن ی در
منطقۀ بی زنان بال بودو است .اي شاخص با
مؤلف هايی نظیر آداب و سن اجتماعی و فرهن بومی
و ارزشها و مبانی مذهبی سنجش شدو است .نمرۀ
افراد توانست است بی  91تا  11در تغییر باشد (با
توج ب امتیازدهی براساس طیف لیكرت ك ب هر
سؤال ارزشی بی  9تا  5دادو شدو است) ك میان ی
 59/95مشخص میكند میزان امنیت اجتماعی زنان

در حد متوسط است .درخصوص تأثیر فضاهای شهری
با توج ب تعداد سؤالت هر شاخص ،شاخص بافت
فرسودو و وضعیت خیابانها و معابر و كوچ ها
مهمتري شاخصها بودواند و ب نظر میرسد وضعیت
نامساعدی نسبتب ساير شاخصها در منطق
داشت اند .در كر ديدگاو افراد نسبتب هر  6شاخص
فضاهای شهری مثبت بودو است و همۀ شاخصها
نمروای بالتر از حد متوسط را داشت اند.
یافتههای استنباطي
در جدول ( )5میزان امنیت اجتماعی زنان براساس
س  ،ت صی ت ،شغر و وضعیت تأهر مشخص شدو
است.
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جدول  :1میزان امنیت اجتماعي زنان براساس سن ،تحصیالت ،شغل و وضعیت تأهل

آزمون آنالیز واريانس ب منظور تفاوت در میان ی ها بی گرووها

متغیر مستقر متغیر وابست
F
امنیت اجتماعی 1/219
س

درج آزادی

سط معناداری

9

1/196

ت صی ت

امنیت اجتماعی

99/96

9

1/119

شغر

امنیت اجتماعی

5/96

9

1/119

امنیت اجتماعی
تاهر
ماخذ  :ن ارندگان 9916،

9/11

9

1/121

همبست ی معنادار وجود دارد .البت متغیرهای اماك
تاريخی ،پارکها و فضاهای شهری و ساختمانهای
نیم كارو و متروك و بافت فرسودۀ شهر همبست ی
قویتری با امنیت اجتماعی زنان داشت اند .همننی
بی بافت فرسودۀ شهر و مشاغر ناسازگار و مزاح و
ساختمانهای نیم كارو و متروك همبست ی معنادار
وجود داشت و بی اماك تاريخی و بافت فرسودو و
ساختمانهای متروك همبست ی معنادار بودو است.

نتايج جدول مشخص میكند ،متغیر س نمیتواند
تفاوت معناداری در میان ی امنیت اجتماعی زنان را
توجی كند .متغیرهای ت صی ت ،شغر و وضعیت
تأهر تفاوت در میان ی امنیت اجتماعی زنان را
توجی میكند و میتوانند تفاوت معنیداری ايجاد
كنند .با توج ب مدل نظری ت قیق در جدول ()1
ماتريسهای همبست ی بی متغیرهای پژوهش گرفت
شدو است ك مشخص میكند بی همۀ متغیرهای
مستقر فضاهای شهری و میزان امنیت اجتماعی زنان

جدول  :0ماتریس همبستگي بین متغیرهای پژوهش

وابستۀ مستقر

ساختمانهای
وضعیت خیابانها
مشاغر ناسازگار
بافتهای فرسودو
امنیت اجتماعی زنان
متروك و نیم كارو
و معابر
و مزاح
پیرسون معناداری پیرسون معناداری پیرسون معناداری پیرسون معناداری پیرسون معناداری

بافت فرسودو

-

-

-/15

1/999 1/955

1/119

1/911

1/119

1/111 1/991

1/119

1/19

1/55

1/96

1/119

اماك تاريخی و میراث فرهن ی 1/925

1/119

-/11

1/99

1/66

-

-

-

-

پارکها و فضای سبز شهری

1/995

1/119

-

-

-

-

-

-

-

مشاغر ناسازگار و مزاح

1/911

1/119

-

-

-

-

-

-

-

وضعیت خیابانها و معابر

1/291

1/119

-

-

-

-

-

-

-

-

ساختمان متروك و نیم كارو

1/959

1/119

-

-

-

-

-

-

ماخذ  :ن ارندگان 9916،

تحلیل رگرسیون
در جدول ( )1ضريب رگرسیون میزان امنیت

اجتماعی زنان با توج ب متغیرهای مستقر ازطريق
روش ورودی مشخص شدو است.
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جدول  .3ضریب رگرسیون میزان امنیت اجتماعي زنان با توجه به متغیرهای مستقل

مدل رگرسیون ضريب تعیی

متغیرهای مستقر
پارکها و فضای سبز ،مشاغر ناسازگار ،اماك تاريخی،

1/512

وضعیت معابر ،بافت فرسودو ،ساختمان متروك

ضريب تعیی
تعدير شدو

1/991

1/926

مأخذ :ن ارندگان 9916،

متغیرهای مستقر ت قیق جمعا ب میزان  1/51بر
متغیر وابست (امنیت اجتماعی زنان) اثرگذار بودواند.
ضريب تعیی  1/991است ك مشخص میكند
متغیرهای فضاهای شهری  1/991از واريانس امنیت

اجتماعی زنان را توجی میكند .ضريب تعیی
تعديرشدو  1/92است .در جدول ( )91و شكر ()9
ضرايب رگرسیونی و مدل رگرسیونی ارائ شدو است.

جدول  .72ضرایب رگرسیوني (بتا) میزان امنیت اجتماعي زنان برروی متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقر

ضريب رگرسیون (بتا)

سط معناداری

بافت فرسودو

1/955

1/191

اماك تاريخی

1/291

1/119

پارکها و فضای سبز

1/911

1/962

مشاغر ناسازگار و مزاح

1/995

1/192

وضعیت خیابانهای و معابر

1/996

1/191

ساختمانهای متروك و نیم كارو

1/951

1/116

ماخذ  :ن ارندگان 9916،

نتايج جدول ( )91مشخص میكند ،متغیر پارکها
و فضای سبز تأثیر معناداری نداشت است .همننی
متغیر ساختمانهای متروك و نیم كارو بالتري وزن

رگرسیونی را داشت ب وجهی ك هر واحد تغییر در
نمرۀ متغیر ساختمانهای متروك و نیم كارو 1/951
واحد تغییر در امنیت زنان ايجاد كردو است.
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شکل  :5مدل رگرسیوني پژوهش

مأخذ  :ن ارندگان9916 ،

در شكر ( )9مدل تجربی پژوهش ارائ شدو است.
اي يك مدل معادلۀ ساختاری است ك دربرگیرندۀ
مدل ت یر مسیر و مدل ت یر عام ی است .در اي
شكر  5مدل عام ی وجود دارد ك با متغیرهای آشكار
مربوط سنجش شدواند .همننی با ت یر مسیر،
اثرات مستقی و غیرمستقی متغیرهای پنهان را
برروی يكدي ر میسنجد .در اي مدل امنیت اجتماعی
ت تتأثیر اثرات مستقی و غیرمستقی متغیرهای
بافت فرسودو ،ساختمانهای متروك  ،وضعیت معابر،
پارکها و فضای سبز ،مشاغر ناسازگار و اماك
تاريخی قرار گرفت است .در اي شكر مجموع
برآوردهای استاندارد برای وزنهای رگرسیونی شامر

بارهای عام ی و ضرايب تأثیر مستقی و غیرمستقی
مدل ساختاری مشاهدو میشود .اثرات مستقی 5
متغیر پنهان ساختمانهای متروك  ،بافت فرسودو،
وضعیت معابر ،مشاغر ناسازگار و اماك تاريخی مثبت
بودو است و اثر متغیرهای پارکها و فضای سبز بر
امنیت اجتماعی زنان معنادار نبودو است .بیشتري
وزن رگرسیونی در مدل ساختار مربوط ب متغیر
پنهان اماك تاريخی با وزن  1/99و كمتري وزن
مربوط ب متغیر پنهان پارکها و فضای سبز با وزن
 1/15است .اثرات مستقی و غیرمستقی ك معنادار
نبودو با خطچی نمايش دادو شدو است.
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مأخذ :ن ارندگان9916 ،

شکل  :7مدل تجربي پژوهش

نتیجه
امنیت اجتماعی از مهمتري دغدغ ها و نیازهای
اساسی برای زندگی در شهر است .بر پايۀ پژوهشهای
جامع شناختی و جغرافیايی ،رابطۀ مستقیمی بی
امنیت اجتماعی و فضاهای شهری ام وجود دارد .با
تدوي و اعمال ضوابط خاص درخصوص ساختارهای
كالبدی و فضای شهری میتوان تا حد زيادی مسائر و
جرائ اجتماعی را كاهش داد .يافت های ت قیق نشان

میدهد ك فضاهای شهری مط وب میتوانند نقش
مهمی در امنیت اجتماعی زنان ايفا كنند (فضاهای
شهری توانست اند  %92از واريانس امنیت اجتماعی
زنان را توجی كنند) .در منطقۀ  9اصفهان بالتري
میزان بافت فرسودو و ساختمانهای متروك نسبتب
كر شهر اصفهان وجود دارد .نتايج ت قیق مشخص
كرد اي متغیر بالتري توجی را در تبیی واريانس
متغیر اجتماعی زنان داشت است .همننی وجود

952

بافتها ی تاريخی و فرهن ی در اي منطق بسیار
چشم یر است ك ب نظر میرسد بیشتر تأثیر
غیرمستقی برروی امنیت اجتماعی داشت است.
بافتهای تاريخی تأثیر زيادی بر وضعیت خیابانها،
فضای شهری ،شكر معابر و كوچ ها و ...داشت و در
مدل معادلۀ ساختاری بالتري وزن رگرسیونی را دارد.
در مقايسۀ نتايج اي پژوهش با ساير پژوهشهای
انجا شدو ،همننانك در مباحث قبر ب آنها اشارو
شد ،براساس ت قیقات ساير م ققان ،عوام ی مثر
(شبكۀ معابر ،كنترل اجتماعی ،اعتیاد ،طراحی شهری
و مركزيت و يا در حاشی بودن پارکها) بیشتري تأثیر
را بر امنیت اجتماعی زنان داشت است؛ در حالی ك
در اي پژوهش در منطقۀ مورد مطالع وجود
بافتهای فرسودو و ساختمانهای متروك بیشتري
تأثیر را بر امنیت اجتماعی زنان دارد و اي نظري ك
در مركز بودن پارکها امنیت بیشتری نسبتب
پارکهای حاشی دارد ،در اي ت قیق رد میشود؛
چون پارک شهید رجايی در مركز شهر قرار دارد ،ولی
امنیت كافی ندارد و اي ت قیق ،ت قیق حاتمینژاد،
آروي و م مدی را درخصوص توزيع فضايی جرائ در
پارکهای شهر تهران تأيید میكند.
پیشنهادها
با توج ب نتايج ب دست آمدو از ت قیق ،پیشنهادهای
زير ارائ میشود:
 -9بیشتري بافت فرسودۀ اصفهان مربوط ب منطقۀ 9
است؛ بنابراي ب منظور ج وگیری از آسیبهای
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اجتماعی ،نظارت هرچ بیشتر شهرداری و نیروی

انتظامی بر اي بافتها ضرورت دارد .همننی
شهرداری میتواند با سیاستهای تشويقی و ترغیب
انبووسازان ،بافتهای فرسودۀ اي منطق را تخريب و
نوسازی اصولی با برنام ريزی شهری صورت دهد.
 -2پارک شهید رجايی در اي منطق ب م ر امنی
برای معتادان ،ول ردها و ...تبدير شدو است .ايجاد
روشنايی كافی در اي پارک و احداث بناهايی ك
بتواند جمعیت قابرم حظ ای در اي م ر مستقر
كند ،میتواند ام بودن اي مكان برای معتادان را از
بی ببرد .همننی گشتزنی نیروی انتظامی و
استقرار و حضور دائمی نیروی انتظامی در افزايش
امنیت پارکهای منطق  ،تأثیر زيادی دارد.
 -9در منطقۀ  9اصفهان خان های تاريخی زيادی
وجود دارد ك م ر تجمع معتادان در شبهاست؛
بنابراي لز است سازمان میراث فرهن ی و گردش ری
اقدا ب احیاء آنها كند و درعی حال نیروی انتظامی
نیز بر آنها نظارت داشت باشد .در شهر اصفهان
سرماي گذاری سازمان میراث فرهن ی و گردش ری
بیشتر برروی اماك شناخت شدو است و بناهای كمتر
شناخت شدو مورد بیمهری واقع شدواند.اماك تاريخی
منطقۀ  9بیشتر از اي نو است .ب نظر میرسد اگر
آگاوسازی عمومی صورت گیرد و شناخت جامع در
اي خصوص افزون شود ،حساسیت اجتماعی بالتر
رفت و میتواند مؤثر واقع شود.
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Introduction
The rapid growth of urban population has resulted in a lot of problems and issues such as social
abnormalities in cities in such a way that the increase in the rate of crimes has threatened citizens’
security and convenience. Usually criminal actions are committed more in some parts of a city in that
criminals select the pace of committing crimes as accurately as possible and choose those places
where committing crimes is with the lowest degree of risk and the most speed. As a result, women’s
security in urban spaces is very significant and the security of women, as the half population of a
society, may result in socioeconomic benefits. If women feel secure in urban public spaces, this issue
influences the whole society.
Women as a half of the population of a society, always can be considered as a ground for
development of the society. Assuredly, issues and problems related to this layer is one of the social
and cultural concerns of each society. One of those issues is social security which seems to be
dependent on multiple variables.
The present study is to investigate the effect of organizing urban spaces on reduction in urban crimes
committed against women in District 3 of Isfahan.
Methods and Material
The research method is surveyjing research. The population consists of all women residing in District
3 of Isfahan who are about 60000 according to the General Census in 2016. The participants were
selected via the random sampling method. The sample size was determined as 320 via Cochran
formula. The data were collected via interviews and a researcher-made questionnaire. Then, they
were analyzed via regressions, path analysis, factor analysis, and SEM techniques in Amos and SPSS
software programs.
In the present study, to assess the six-index urban spaces including distressed areas, historical
monuments green spaces and parks, incompatible and disturbing jobs, the state of passages and
alleys, abandoned and semi-detached buildings have been considered and to assess 9-index women’s
social security including financial security, human security, honor security, intellectual and political
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security, identity security, welfare security, judicial security, collective security and cultural security,
analysis were made according to table 6. As the table indicates, in indices and components of social
security, the lowest score is related to intellectual and political security and the highest score is
related to cultural security. Regarding the effect of urban spaces, abandoned and semi-detached
buildings, state of passages and alleys, incompatible and disturbing jobs, and distressed areas were
the most important indices. In all, individuals’ attitudes towards 6 indices of urban spaces were
positive and all indices had scores higher than the moderate level. The urban green space with an
error rate of 0.16 did not have a significant effect, and the abandoned and semi-structured buildings
with a regression weight of 0.178 and an error rate of 0.006 best explained the variance of women's
social security. In the structural equation model, the historical places with the regression weight of
0.43 had the highest significant effect while the parks and the urban green space with a regression
weight of 0.07 showed the lowest significant effect.
Conclusion
Social security is one of the most important concerns and needs of urban life. According to
psychological and sociological research, there is a direct correlation between social security and safe
urban spaces; thus, by developing and practicing specific principles and rules regarding physical
structures and urban spaces, social crimes and problems can be reduced to a great extent. Findings of
the research identifies that favorable urban spaces have significant effects on women’s social security
(urban spaces could explain 32% of the variance of women’s social security).
District 3 of Isfahan covers the highest degree of distressed areas and abandoned buildings in the
city. The results indicated that this variable has the highest justification in explaining the variance of
women’s social security. In addition, the existence of historical textures and cultural heritages in this
area seem to have the highest indirect effects on women’s social security. Historical textures have
significant effects on the state of streets, urban spaces, the shape of passages and alleys, etc. in the
SEM and regression model.
Keywords: Urban spaces, Organizing, Women social security, District 3 of Isfahan, Urban life.
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