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 بانوان بارةدر ويژه به امر اين .است شدن ميجرا قرباني و اجتماعي هاي  آسيب انواع تهديد از
 احسـاس  دليـل  بـه  بـانوان  چه چنان .دارد دوچنداني اهميت ها  آن رباالت پذيري  آسيب دليل به

 از را خود پويايي تدريج به محيط آن كنند، خودداري محيط آن در حضور از محيط در ترس
  .داد خواهد دست

 براساس بانوان در جرم از ترس ميزان كه است ضروري نكته اين به توجه
 امنيت احساس ميزان ،ديگر عبارت به .است متفاوت آنان رواني و شخصي هاي  گي  ويژ
 جا آن از چنين هم .نيست سان يك لزوماً محيط يك در بانوان ةشد ادراك ناامني و ترس يا
 فضاهاي در شده درك اضطراب و ترس ميزان است، اجتماعي موجودي انسان كه

 روابط از متمركز اي  عرصه شهرها زيرا ؛است نيز محلي اجتماع هاي  ويژگي تابع شهري
 نشئت انسان اجتماعي و فردي نيازهاي از همگي كه ندا هآورد پديد را اجتماعي

 متضاد و آميز  رقابت منافع هاي  توده به هريك شهري جوامع ،رو همين از .اند  گرفته
 انجامد  مي ناامني و مرج و هرج به فقط منافع اين با نظم بي برخورد .اند  شده تبديل

)Lioyd, 1977: 206 1387 صالحي، از نقل به(. 
 در بانوان ايمن حضور برجستة جايگاه به توجه با نيز و فوق توضيحات به توجه با

 ميان ةرابط كه است آن پي در حاضر پژوهش فضاها، اين سرزندگي در شهري فضاهاي
 نگرش پوشش، نوع قوميت، تحصيالت، سن،( بانوان رواني و فردي هاي  ويژگي برخي
 نمرة« اضطراب لحاظ به رواني و شخصيتي ويژگي انتظامي، نيروي عملكرد دربارة

 محلي جامعة اجتماعي هاي  ويژگي و )ديدگي  بزه پيشين تجربيات و ،»كتل تست اضطراب
 رضايت اجتماعي، سرماية فرهنگي،  خرده تنوع اجتماعي، سازماني  بي و نظمي  بي(

 و شدت با )اجتماعي نظارت و ،فضايي و اجتماعي عدالت اجتماعي، مشاركت اجتماعي،
 در واقع( سالمت و مخصوص هاي همحل محدودة شهري فضاهاي در جرم از ترس ميزان
 بهبود راستاي در دبتوان عوامل اين شناسايي با تا كند بررسي را )تهران شهر 11   ةمنطق

 شهرها عمومي عرصة در بانوان آرامش و امنيت احساس ميزان بردن باال و شرايط
  .بردارد مؤثري هاي  گام

 آشنايي با منظور به آغاز در :است شده تشكيل اصلي بخش سه از نوشتار اين
 موضوع با مرتبط هاي هنظري و ،موضوع ادبيات پژوهش، نظري پيشينة ،ينظر هاي تيحساس
 شده بررسي پژوهش روش پژوهش، نظري چهارچوب تدوين از پس و است شده مرور
 نهادات پيش ةارائ و بحث و مطالعاتي ةمحدود در لهحاص نتايج بررسي به درنهايت .است
  .است شده پرداخته نتايج بارةدر
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  نظري مفاهيم .2
  تحقيق ةپيشين 1.2
ماننـد   زنـان  انيم در جرم از ترس و ،يناامن احساس ،يريخطرپذ ي،اجتماع علوم حوزة در
 يرويكرد به ها  تفاوت اين كه دارند يمتنوع يمفهوم يفضاها يگريد اصطالح و مفهوم هر

 ايـن  در شـده  انجام تحقيقات وصف، اين با .اند كرده  اتخاذ حوزه اين محققان كه گردد برمي
  :گيرند  مي جاي دسته سه در عمدتاً باره 

 احساس خطرپذيري، كه دارند   قرار شناختي  جامعه تحقيقات گروه در اولِ دستة .1
 موجود هاي  تفاوت كه گيرند  مي نظر   در وابسته يمتغير ةلمنز به را جرم از ترس يا ،ناامني

 متغيرهاي از اي  دسته به را ها  صفت اين مبناي بر شده بررسي   ةجامع افراد ميان در
 متغيرهاي وضعيت در تغيير با دهند   نشان كوشند مي و دهند  مي ربط ديگر شناختي  جامعه
 :از ندا عبارت متغيرها اين عمدة .شد   خواهد ايجاد وابسته متغير در تغييراتي نظر   مد مستقل

 .3 ؛)Jagori, 2010b( تبعيض .2 ؛)Jagori, 2010a( زنان براي مردان نشدن ئلقا احترام .1
 وضعيت .6 ؛خانوادگي موقعيت .5 ؛قوميت .4 ؛شده   پذيرفته هنجارهاي از نكردن تبعيت  

 ؛هويت .8 ؛)اجتماعي ساختارهاي كنندة  احاطه روند( ساختار .7 ؛)Barnez, 2006( اشتغال
 تجارب .13 ؛اطمينان   فقدان .12 ؛محروميت .11 ؛ثباتي  بي .10 ؛)Moser, 2004( عامليت .9

 و فقر .15 ؛قوميت .14 ؛)Koskela and Pain, 2000( گرفتن قرار خشونت   مورد قبلي
 ؛)1378 بوزان،( اجتماع ياعضا بستگي هم و تعلق احساس در اختالل .16 ؛محروميت

 ؛)1387 ميرحسيني،( ترس يالقا و مردان تسلط .18 ؛اجتماعي پذيري  آسيب و انزوا .17
 ؛زباني و قومي تنوع .21 ؛اجتماع به خاطر تعلق احساس ميزان .20 ؛پليس از پنداشت .19
 ويژگي .زندگي سبك .23 و ؛)1385 نجيبي، و عليخواه( اقتصادي ـ اجتماعي پايگاه .22

 هاي تحليل اصلي شاكلة كه هاست  آن فرهنگي و اجتماعي ماهيت متغيرها اين مشترك
  ؛دهند  مي تشكيل را خطرپذيري چنين هم و ،ناامني ترس، هاي  ريشه بارة در شناختي  جامعه
 تحقيقات گونه  اين   در .دارند   قرار شناختي  جرم تحقيقات ةزمر در تحقيقات دوم ةدست .2
 قبيل از فردي متغيرهاي و است توجه   كانون زنان جنسي آزار و خشونت معموالً
 مستقل متغيرهاي نقش شناختي  روان صفات و شخصيتي، خصوصيات ژنتيكي، هاي  ويژگي

 را جنسي آزار و خشونت اساس  بر شده بررسي   اجتماعات افراد پراكندگي تا كنند  مي   ايفا را
 بدن داخلي ترشحات با را آن كاري، بزه ةمطالع در پزشكان روان و شناسان روان .كنند   تبيين

 عوامل تر  عام مفهوم در و ،دروني عوامل مغز، استثنايي هاي  فعاليت ،)ها  هورمون ويژه  به(
  ؛)Buss et al., 1992( اند دانسته مرتبط شده بررسي   فرد در مؤثر بيروني
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 خطرپذيري گيري  شكل زمينة منزلة به محيطي عوامل به تر بيش تحقيقات ديگر   دستة .3
 كالبدي فضاهاي هاي  ويژگي و فيزيكي شرايط معموالً تحقيقات اين در .اند  پرداخته زنان
 اين از استفاده و گيرد   شكل زا  آسيب و دفاع   بدون فضاهاي كه شوند مي باعث شهرها در

 گونه  اين .دهد   كاهش را ها  آن امنيت ميزان و باشد آور  ترس و زا  استرس زنان براي فضاها
 هاي  ويژگي كه اند شهري طراحي و ريزي  برنامه هاي  پژوهش زمرة در تر بيش تحقيقات
 به توجه با .دانند  مي مؤثر زنان ويژه  به و افراد خطرپذيري ميزان در را شهري فضاهاي

 از ترس مقولة بررسي زمينة در گوناگون رويكردهاي و پيشينه بارةدر شده ارائه توضيحات
 گروه در حاضر پژوهش كه است بديهي بانوان در امنيت احساس و شدن جرم قرباني
 ميزان و نوع شناسايي پي در و ستا  گرفته قرار شده معرفي تحقيقات از نخست

 فضاهاي در بانوان در جرم از ترس احساس بر اجتماعي و فردي هاي  ويژگي تأثيرگذاري
 اثرگذاري ميزان و نوع بررسي طريق از است شده   تالش ،ديگر بيان به .ستا  شهري
 در جرم از ترس بيني  پيش براي مدلي ترس احساس بر اجتماعي و فردي هاي  ويژگي
  .شود فراهم شهري فضاهاي در بانوان
 

  شهري فضاي و شهر در امنيت 2.2
 تعريف زندگي نيازهاي ترين اساسي و ترين  مهم از امنيت به نياز بشر، نيازهاي ةهم ميان در

 بنيان و پايه نوعي به امنيت .است داده قرار انسان نيازهاي رأس در را خود جايگاه و شده
 است؛ داده تشكيل را شهرها آن دنبال به و اوليه كوچك اجتماعات تشكيل و جمعي زندگي
 كند  مي تر بيش را ها  آن پذيري آسيب اجتماعات كوچكي حتي يا و فردي زندگي چراكه

  ).18- 7 :1390 صارمي، و صارمي(
 ،يتيجمع ناهمگن مراكز به ها  آن شدن ليتبد و شهرها ياجتماع و يكيزيف گسترش با
 طيمح كه يطور  به است؛ افتهي شيافزا زين يشهر يها  يناهنجار زانيم ،يفرهنگ و ياجتماع
 ياقتصاد فقر و ،ياجتماع يناكام ،يشغل نامناسب يساختارها و افراد يمسكون و ياجتماع

  .)90 :1382 ،يرينص( است آورده فراهم را يشهر يناامن بروز نةيزم
 ةدامن و گرفته خود به تري  مهم نقش امنيت تمدن، و توسعه رفت، پيش دليل به امروزه

 .است گرفته بر در را ها  انسان زندگي رواني و ،اقتصادي اجتماعي، كالبدي، ابعاد ةهم آن،
 بخشيده بهبود گذشته به نسبت را ها  انسان زندگي از بسياري مشكالت گرچه تحوالت اين

 پنهان، و پيدا هاي  ناامني .دارند ناامني افزايش و امنيت كاهش از نشان آمارها اما است،
 ضعف و شدت با خوردگان سال حتي و ،مردان زنان، كودكان، زندگي در انساني، و طبيعي
  .)118- 107 :1389 صارمي،( است جوامع تمام گير دامن
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 بستر ةلمنز به شهري فضاهاي و شهر در امنيت احساس ةمقول به توجه ضرورت امر اين
 بانوان حضور امروزه .كند  مي دوچندان را اجتماعي تعامالت و جمعي زندگي گيري  شكل
 ناامني احساس و ،اضطراب ترس، با همراه موارد از بسياري در شهري فضاهاي در ايراني
 همراه به را فضاها اين سرزندگي آن تبع به و حضورپذيري كاهش فقط نه امر اين .است
  .است نيز اجتماعي عدالت اصل با مغاير نوعي به دارد،
  
  شدن بزه قرباني و جرم از ترس 3.2
 امنيـت  حـس  ةكنند  تهديد عوامل ترين  مهم از يكي شد، اشاره نيز اين از پيش كه گونه  همان
 رفتارهاي تعرض قرباني يا شدن   بزه   قرباني از ترس شهري، فضاهاي در بانوان ويژه به ،افراد
  .است شدن خشونت و مدني  غير

 هاى  شاخص با كه امنيت، سطح تبيين در كليدى عوامل از يكى عنوان به اجتماعى هاى  آسيب
 تواند  مى است، شده تعريف كارى بي و فقر سرقت، جنسى، انحرافات اعتياد، چون مختلفى
 ميان تضاد و برخورد به و دهد قرار تأثير تحت جدى طور به را شهرى هاى  محله امنيت

  .)1392 همكاران، و نورايي( گردد منجر افراد بين متقابل روابط پاشيدگى هم از و هنجارها

 .است متمايز بسيار آن از گرچه كند؛  مي پيدا معني جرم با ارتباط در امنيت درحقيقت
 و قرباني واژة دو با امنيت كه  حالي   در ؛كند  مي پيدا معني جنايت و مجرم واژة دو با جرم
 تفاوت بايد جرم و مدني  غير رفتارهاي ميان چنين هم .كند  مي پيدا ارتباط شدن قرباني از ترس
 قانون نافتي توسعه زانيم و افتد  مي اتفاق قانون نقض نتيجة در اغلب جرم زيرا شد؛ قائل
  ).Carmona et al., 2003: 119( ي داردمتفاوت ريتعاب جرم از هاكشور در يمدن

 .باشد جدي است ممكن نيز پيامدهايش با جرم از ترس بلكه نيست، جرم فقط مشكل
 شهرهاي ساكنان از بسياري كه است هايي  ترس از يكي ديدگي  بزه و جرم از نگراني و ترس
 ثيرأت آنان اجتماعي رفتار و سلوك و زندگي كيفيت بر و درگيرند آن با نوعي به امروزه بزرگ
 رسميت به 1960 سال از مطالعاتي ةحوز منزلة به جرم از ترس .گذارد  مي جاي بر فراواني
 كرد؛ جلب خود به را محققان از بسياري نظر حوزه اين 1970 ةده در .است شده شناخته

  .كردند آغاز را ترس با شناختي  جمعيت هاي    مشخصه ارتباط بررسي ها  آن كه زماني ويژه به
 كلمنته 1976 سال در كه آن تا داشت تمركز آن انيقربان و جرم بر همواره مطالعات نيا البته
 از تر شيب اريبس تيجنا و جرم از ترس كه افتنديدر )Clemente and Kleiman( مانيكال و

 از جداگانه صورت به قيتحق ازمندين شدت به و است ساز مشكل جامعه در تيجنا و جرم
  ).2 :1391 همكاران، و ياحمد( باشد  يم جرم
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 يعاطف و يعمل يها  يي  گو پاسخ و احساسات از يعيوس دامنة را جرم از ترس )Pain( نيپ
 ترس كه كند يم انيب و كند  يم فيتعر آن در داده رخ ميجرا و ها  ينظم  يب برابر در جامعه افراد
 يبعض كه معنا بدان باشد، افراد از يبعض يژگيو كه ستين يفرد و يانفراد يا  مسئله جرم از

 گر،يد عبارت   به .است يتيموقع و يانتقال تر شيب بلكه باشند، آن فاقد يبعض و آن يدارا افراد
 ترس از يا  هيسا در ياجتماع مناسبات و اتيتجرب ريتأث   تحت مان يزندگ دوران در ما همة

  ).Pain, 2000: 366( ميكن  يم حركت
 جنايت و جرم مستعد مناطق از توانند  مي كه ها  آن شود  مي باعث جنايت و جرم از ترس
 خود كه كنترلي درنتيجه .كنند نشيني  عقب خود هاي  خانه به توانند  نمي كه ها  آن و شوند دور

 يابد  مي كاهش  باشد داشته جنايي خرده يا اجتماعي ضد اعمال روي بر تواند  مي جامعه
  .)17 :1390 استوالرد،(

 نكنند، استفاده ترس يا راحتينا دليل به فضايي از مردم اگر گويد  مي )Ellin( الين
 عمومي فضاي سازي  خصوصي به نوعي به ترس درواقع .رود مي بين از عمومي عرصة
 است شده خصوصي مجرمان و كاران جنايت سود به فضا بار اين اما ،شود مي منجر

)Carmona et al., 2003: 120.(  
 امنيت سطح يارتقا راستاي در كه است بديهي شده، ارائه توضيحات به توجه با

 محلي اجتماع هاي  ويژگي و فردي هاي  ويژگي شناسايي بانوان، براي شهري فضاهاي
 و آسوده حضور مانع عوامل ترين  مهم از يكي منزلة به( جرم از ترس ةتجرب در ثيرگذارأت

 بنابراين .دارد انكارناپذير ضرورتي و برجسته جايگاهي )شهري فضاهاي در افراد ايمن
 پژوهش اين نظر مد اجتماعي و فردي هاي  ويژگي ترين  مهم معرفي به اختصار هب درادامه

  .شود مي پرداخته )پژوهش اصلي فرضيات نزلةم به(
  

  مفهومي چهارچوب تدوين و پژوهش در دهش بررسي هاي  شاخص معرفي .3
  فردي هاي  ويژگي 1.3

 تولـد  زمـان  از كـه  است كاملي هاي  سال تعداد يا تقويمي سن متغير اين از منظور :سن .1
 ميـان  در جرم از ترس كرد ادعا توان  نمي كه بود معتقد )Ferraro( فرارو .است گذشته فرد
 .دارد وجـود  پيـران  در هم و جوانان در هم پديده اين ؛است جوانان به متعلق تر بيش زنان
 كننـد  مـي  ابـراز  جرايم از ترس براي كه است داليلي است متفاوت گروه دو اين در چه آن
)Ferraro, 1996: 669 ؛)1385 ربيعي، نجيبي و عليخواه از نقل هب  
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. كند بازي جرم از ترس در مهمي نقش است ممكن تحصيالت سطح :تحصيالت .2
 تر كم دارند دانشگاهي تحصيالت كه افرادي كه است آن دهندة نشان زمينه اين در مطالعات

 سبك در مهم يشاخص منزلة به را تحصيالت كه است معقول نظر به و ترسند مي جرايم از
  ؛)1392 كرماني، و ثاني سيدزادة از نقل هب Liska et al., 1988: 830( كنيم تلقي زندگي
 گوناگون كشورهاي در جرم از ترس بر نژاد و قوميت تأثير ةدربار پژوهش :قوميت .3

 اقليت در كه ،مختلف نژاد و قوميت با افراد كه اين نخست :است بررسي شايان منظر دو از
 اين وجود كه اين ديگر و دارند ميجرا از تري بيش ترس ديگران با مقايسه در برند،  مي سر به

  ؛)128 :1392 كرماني، و ثاني سيدزاده( شود مي تر بيش ترس باعث خود افراد
 شهري فضاهاي امنيت ةزمين در مباحث ترين  مهم از يكي :يانتظام يروين به اعتماد .4

  .است اجتماعي كنترل و انحراف ميان كشمكش
 اين بر .گويند  مي »آسيب« را معين هنجارهاي از اي  مجموعه يا هنجارها با نوايي ناهم

 رفتاري مشترك انتظارات با طريقي به كه است رفتاري مفهوم به انحرافي رفتار اساس
 بدانند نادرست و ناپسند را آن جامعه اعضاي و باشد نداشته سازگاري خاص گروه يك

  .)30 :1372 ستوده،(

 كردن مهار براي يافته سازمان كوشش از است عبارت درواقع نيز اجتماعي كنترل«
 نيروي عملكرد به نگرش از مقصود ).221 :1392 سرور، و كارگر( »اجتماعي انحرافات
 آن كارايي و پليس اي  حرفه و اجتماعي رفتار از افراد رضايت ميزان پژوهش، اين در انتظامي

 تري بيش رضايت و اعتماد محله و جامعه يك در افراد هرچه رسد  مي نظر به .است جامعه در
  ؛تشدا خواهند تري كم ترس شدن بزه قرباني از باشند، داشته انتظامي نيروي عملكرد به

 نوع ميان ةرابط معناداري كه است شده تالش چنين هم پژوهش اين در :پوشش نوع .5
 پوشش نوع لحاظ به بانوان اساس، اين بر .شود بررسي جرم از ترس ميزان با بانوان پوشش

  ؛اند  شده تقسيم ييمانتو و چادري گروه دو به
 و نوع در رسد  مي نظر به كه ،بانوان هاي  ويژگي ترين  مهم از يكي :كتل اضطراب ةنمر .6
 مشخصات ،است ثيرگذارأت شهري فضاهاي در شدن بزه قرباني از ها  آن ترس ةتجرب ميزان

 مختلفي سطوح در اضطراب ويژگي لحاظ به افراد .هاست  آن رواني گوناگون هاي  ويژگي و
 لحاظ به( بانوان رواني هاي  ويژگي ميان رابطه سنجش براي و دليل همين به .گيرند  مي قرار

 استاندارد آزمون از پژوهش اين در شهري فضاهاي در جرم از ترس ميزان و )اضطراب
 آيتمي 40 اي هنام پرسش كتل اضطراب زمونآ .است شده استفاده ابزار منزلة به كتل اضطراب

 كل  ةنمر آزمون اين .دارند ارسروك ها  آن با روزمره مردم كه است هايي پرسش شامل و است
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 اضطراب برابر در دافرا نبودن اريهش اي ياريهش زانيم و ،آشكار اي پنهان اضطراب اضطراب،
 نيا نداشتن اي داشتن صحت افتني يپ در حاضر پژوهش .آورد يم دست به را شيخو
 ميزان ،)كتل تست نتايج براساس( دارند يباالتر اضطراب نمرة كه يافراد كه است هيفرض
  ؛كنند  مي تجربه را شهري فضاهاي در جرم از ترس از تري بيش
 از آنـان  ادراك در ثرؤمـ  عوامـل  از يكـي  افـراد  پيشـين  هاي هتجرب :پيشين تجربيات .7
ـ  ميان مستقيمي ةرابط كه رسد  مي نظر به چنين .است گوناگون هاي  پديده  بـزه  قربـاني  ةتجرب
  .دارد وجود شهري فضاهاي در بانوان در جرم از ترس احساس يا امنيت درك و شدن
  
  ياجتماع يها  يژگيو 2.3

 اجتماعي و فيزيكي محيط از اي  جنبه هر نظمي  بي :اجتماعي سازماني  بي و نظمي  بي .1
 و ها  ارزش به نكردن توجه و محيط برنداشتن  كنترل ةدهند  نشان ناظري هر براي كه است

 اند اجتماع معيارهاي از تخلف ها  نظمي  بي .اند سهيم فضا در كه است ديگراني هاي  خواسته
 اند  شده پذيرفته سنتي طور به كه دهند مي نشان را   هايي  ارزش و هنجارها فرسايش كه
 در هنجارها ضعف از عبارت اجتماعي سازماني  بي« .)232 :1388 گيالني، و زاده سراج(

 .)16 :1391 ديگران، و فاطمه بني( »است اجتماع افراد رفتارهاي و ها  نقش بر نظارت
 است اجتماعي سازماني  بي ةاولي شرايط از جوامع در هماهنگي و وحدت كاهش بنابراين

)Faris, 1948: 49 با كه رسد  مي نظر به چنين و )1391 ديگران، و فاطمه بني از نقل به 
  .يابد افزايش جرم از ترس آن تبع به و ميجرا ميزان اجتماعي سازماني  بي افزايش

 و تـر  بيش تعداد با افراد هرچه است معتقد )Sartland( سارتلند« :فرهنگي خرده تنوع .2
 »اسـت  تـر  بـيش  هـا   آن نظمـي   بـي  و ناهنجاري احتمال باشند، متقابل كنش در تري  متفاوت

  .)142 :1376 گيدنز،(
 اشـخاص  باشـد،  هـا   فرهنـگ  خـرده  تنـوع  و گروهـي  تكثر حاوي جامعه كه هنگامي
 هـا   آن بـه  و كـرده  پيـدا  را خـود  كيشـان   هـم    و نوعان  هم توانند  مي راحتي به متفاوت
 منـزوي      ً  كـامال   كـه  يافت توان  مي را روي كج فرد تر كم جوامع گونه اين در .بپيوندند

  ).210 :1392 سرور، و كارگر( باشد

 مطرح و مهم مباحث از يكي فضايي عدالت :فضايي عدالت و اجتماعي عدالت .3
 آسايش با همراه زندگي و شهروندان رضايت آن شدن برقرار صورت در كه شهرهاست در
 نقش شهرنشين مناطق در جمعيت متعادل توزيع و پراكندگي .كند مي فراهم را آرامش و
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 و ها  كاربري متوازن و متعادل توزيع طريق از فقط امر اين و دارد فضايي عدالت در ثريؤم
  .)94 :1386 ،ديگران و وارثي( شود مي حاصل شهروندان براي شهري خدمات

 به شهروندان براي را امنيت شك بدون فضايي عدالت و اجتماعي عدالت هاي  پايه استقرار
 و تخصيص آموزشي، و ،اقتصادي اجتماعي، هاي  زمينه در برابر هاي فرصت .آورد مي ارمغان
 و اكولوژيكي گزيني  جدايي بروز هاي  زمينه با مبارزه شهري، منابع و امكانات متوازن توزيع
 ةادار روند و جامعه به نسبت را شهروندان افراد، ةهم براي شهري مقررات و قانون اجراي

 ارمغان به را ـ زندگي شئون ةكلي در ـ امنيت هاي  لفهؤم تقويت ةزمين و ساخته بين  خوش آن
  ؛)217 :1390 سرور، و كارگر( آورد  مي

 ارادي هاي  فعاليت دسته آن از است عبارت اجتماعي مشاركت :اجتماعي مشاركت .4
 و نندك مي شركت روستا و ،شهر محله، امور در جامعه يك اعضاي ها  آن طريق از كه
 دارند مشاركت اجتماعي حيات به دادن شكل در غيرمستقيم يا مستقيم صورت به
 منابع گرفتن كار به معني به مشاركت ديگر، عبارت به .)108 :1369 تبريزي، محسني(

 معني به مشاركت پژوهش اين در .است جمعي ياقدام در شدن سهيم منظور به شخصي
 امنيت گسترش و ،حفظ ايجاد، منظور به الزم هاي  موقعيت در افراد شدن سهيم و مداخله

  ؛است جامعه در اجتماعي
 اجتماعي ساختار گوناگون هاي جنبه شامل اجتماعي ةسرماي :اجتماعي ةسرماي .5
 كلمن جيمز .كند مي تشويق و ترويج را جامعه افراد ميان روابط و جمعي كنش كه است

)James Coleman( را آن ها گروه و افراد كه داند مي منابعي و سرمايه را سرمايه از شكل اين 
 آورند مي دست به خود ارتباطات شدت و ميزان به توجه با و ديگر يك با پيوند طريق از
)Coleman, 1988 1393 چمني، و آباد دولت جهاني از نقل هب(. 

 ارتباط طريق از كنشگران كه دانند مي منبعي منزلة به را عبارت اين نيز محققان از برخي
 از نقل هب Smith, 2005: 4( آورند  مي دست به ها سازمان يا ها شبكه ها، گروه در اعضا ديگر با

  ).1393 چمني، و آباد دولت جهاني
 جمعـي  و فـردي  رويكـرد  دو اجتمـاعي  ةسـرماي  هـاي   نظريـه  در كلي اي بندي  طبقه در

  :شود مي داده تشخيص
 از آن، شرايط و زندگي از رضايت ويژه به رضايت، بحث :تماعيجا رضايت .1

 و انسان ميان رابطة ةزمين در )Durkheim( دوركيم .است اجتماعي مهم هاي  شاخص
 پايدار و مستحكم اجتماعي شرايط در كـه اسـت معتقد آرزوهايش يا اهداف و نيازها

 هنجارها پاشيدگي هم از با .شود  مي محـدود و تنظيم هنجارها طريق از ها انسان آرزوهاي



 )سالمت و مخصوص هاي همحل :موردية نمون( شهري فضاهاي در بانوان در جرم از ترس   94

 حصر و حد بي آرزوهاي وضعيت يا آنومي )آرزوها كنترل رفتن بين از بنابراين و(
)unlimited aspirations( و ارضا طبيعتاً حـد بي آرزوهاي اين كه جا آن از .آيد  مي پديد 

 دشـو  مـي ايجـاد دائمـي اجتمـاعي نارضـايتي وضـعيت نتيجه در شوند، نمي اشباع
  .)18 :1378 پور،  رفيع(

 درنهايت و ،سرخوردگي احساس اجتماعي، تفاوتي بي ارزشي، تعهدات شدن رنگ كم
  .است اجتماعي نارضايتي پيامدهاي ازجمله اجتماعي هنجاري بي

 طريق از جرم به ارتكاب فرصت كاهش مختلف هاي هنظري :اجتماعي نظارت .2
 آنوميك رفتارهاي از مهم اي  بازدارنده منزلة  به اجتماعي نظارت نقش بر محيطي طراحي

 براي را هايي  موقعيت كاران بزه و مجرمان منطقي، انتخاب ةنظري براساس .اند  كرده كيدأت
 نظر به چنين بنابراين .باشند داشته شدن ديده احتمال تر كم كه كنند  مي انتخاب جرم ارتكاب

 بانوان ترس ميزان بر مجرمانه هاي  انگيزه و ها  فرصت طريق از اجتماعي نظارت كه رسد  مي
  .باشد ثيرگذارأت شهري فضاهاي در شدن ميجرا قرباني از

 نظر به كه ،اجتماعي و فردي هاي  ويژگي ترين  مهم بارةدر شده ارائه توضيحات به توجه با
 مفهومي چهارچوب ،ندثيرگذارأت شهري فضاهاي در بانوان جرم از ترس ةتجرب در رسد  مي

  :شود مي هگرفت نظر در 1 مودارن مطابق حاضر پژوهش

  
  ).1394نگارنده، (چهارچوب مفهومي پژوهش . 1 مودارن
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 ةلفـ ؤم هفـت  ةرابطـ  بـارة در پـژوهش  اين هاي هفرضي پژوهش اين بعدي هاي  بخش در
 فضـاهاي  در بـانوان  جـرم  از تـرس  با فوق مدل در شده ارائه اجتماعي ةلفؤم هفت و فردي
 .شد خواهد بررسي شهري
 

  قيتحق روش .4
 بر و اكتشافي هدف، لحاظ به ؛بنيادي كاركرد، لحاظ به پژوهش اين در شده انجام كاوش نوع

 گروه دو هر از حاضر پژوهش در .است كيفي و كمي اطالعات و اوليه هاي  داده مبناي
  .است شده استفاده كيفي و كمي هاي  روش

 از پس .اند شده مطالعه موضوع با مرتبط نظريات چنين هم و اوليه و پايه مفاهيم نخست
 ميداني پيمايش و مشاهده از پس نيز و ها هنظري مرور از ناشي نظري حساسيت ايجاد

 ايجادكنندة عوامل و اجتماعي هاي  آسيب ترين  مهم شناسايي منظور به مطالعاتي، محدودة
 محدودة شهري فضاهاي و عمومي عرصة در بانوان در استرس و ،ناامني ترس، احساس
 تشكيل محله بانوان حضور با )focus group( گروهي متمركز بحث جلسة هشت مطالعاتي،

 دو تا نيم و ساعت يك و است داشته كننده  شركت نفر دوازده تا ده جلسه هر .است شده
 در تأثيرگذار اجتماعي هاي  مؤلفه شناسايي بارةدر چنين هم .است انجاميده طول به ساعت
 با ساختاريافته   نيمه مصاحبة از مطالعاتي محدودة محلي جامعة هاي  ويژگي و جرم از ترس

 سراي ،11 منطقة شهرداري نمسئوال و كارشناسان( مطالعاتي محدودة نمسئوال و كارشناسان
  .است شده استفاده ...) و اسالمي انقالب فرهنگسراي سالمت، ةمحل سراي مخصوص، محلة

 از حاصل هاي  يافته براساس و پژوهش كيفي بخش مراحل تكميل از پس درنهايت
 از جلوگيري براي يافته، ساختار نيمه عميق هاي  مصاحبه و گروهي متمركز بحث هاي هجلس
 كردن فراهم و محله بانوان از تري بيش تعداد از نظرسنجي نيز و ها  يافته ةزد شتاب تعميم
 چهارچوب ،متغيرها ميان روابط آماري و رياضي تحليل منظور به نتايج كردن كمي امكان
 هاي  ويژگي ترين  مهم است شده تالش نامه  پرسش اين در .است شده طراحي اي  نامه پرسش
 در جرم از ترس با ها  آن ةرابط و )پژوهش اصلي فرضيات ةدهند  تشكيل( اجتماعي و فردي
 ليكرت اي  گزينه پنج طيف از ها پرسش به پاسخ براي .شوند بررسي گوناگون يها  گويه قالب

)Likert( شده توزيع همحدود در اوليه ةنام پرسش 50 تعداد نخست .است شده استفاده 
 هانظر تحميل از است شده تالش اوليه ةنام  پرسش در باز هاي پرسش دادن قرار با و است

 به توجه با و اوليه هاي  نامه پرسش نتايج سنجش از پس .شود جلوگيري دهندگان  پاسخ به
 براي نهايي ةنام پرسش و است شده بررسي نامه  پرسش هاي  گزاره باز، هاي پرسش جواب
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 از ترس احساس بر اجتماعي و فردي مختلف هاي  ويژگي اثرگذاري ميزان و نوع سنجش
 آلفاي روش از نامه پرسش )reliability( پايايي اثبات براي .است شده تدوين بانوان در جرم

 نامه  پرسش مختلف هاي  بخش )validity( روايي اثبات براي و )cronbach’s alpha( كرونباخ
 نمونه ةجامع حجم چنين هم .است شده استفاده )factor analysis( عاملي تحليل روش از

 سنجش منظور به اين، بر افزون .است شده تعيين cochran( 200( كوكران فرمول براساس
 از يكي ةلمنز به( جرم از ترس ميزان با اضطراب لحاظ به بانوان رواني هاي  ويژگي ميان رابطه
 .است شده استفاده )cattel( كتل اضطراب سنجش استاندارد تست از )پژوهش هاي هفرضي
 ،پنهان اضطراب كل، اضطراب ةنمر تعيين با كه است شده تشكيل پرسش 40 از تست اين
 ويژگي لحاظ به شخصيتي مختلف هاي  گروه به را ها  آن توان  مي افراد آشكار اضطراب و

 و اند  شده انتخاب اي  چندمرحله اي  خوشه گيري  نمونه روش با ها  نمونه .كرد تقسيم اضطراب
 و هساخت محقق ةنام  پرسش دو هر هاي پرسش به هشوند  پرسش بانوي 200 كه است گفتني
 ها  نامه  پرسش از حاصل نتايج تحليل براي درنهايت .اند  داده پاسخ كتل استاندارد ةنام پرسش

 ضريب با رگرسيون ،)multiple regression( چندگانه رگرسيون تحليل هاي  روش از
 آزمون ،)t-test( گروهي تك t آزمون ،)pearson correlation coefficient( پيرسون بستگي هم

  .است شده استفاده ... و )kolmogrov-smirnof test( سيمرنف كولموگروف
  

  مطالعاتي ةمحدود معرفي .5
 فاصل حد تهران، شهرداري 11 ةمنطق 3 ةناحي در حاضر پژوهش ةشد مطالعه ةمحدود
 جهت در نواب راه بزرگ جنوب، در قزوين خيابان شمال، در كمالي و كميل هاي  خيابان
 قسمت )دخانيات( سالمت ةمحل .است گرفته قرار شرقي جهت در كارگر خيابان و غربي
 مرز خرمشهر خيابان .دهد  مي پوشش را آن شرقي قسمت مخصوص ةمحل و محدوده غربي
 دست  به اطالعات براساس .است هكتار 05/109 محدوده اين مساحت .است محله دو ميان
 ةمحدود در نفر 31209 تعداد ،1385 سال در مسكن و نفوس سرشماري نتايج از آمده

 .كنند  مي زندگي شده مطالعه
 مبلمان فقدان ابنيه، كالبدي نامناسب كيفيت .دارد نازلي كالبدي كيفيت مطالعاتي محدودة

 وجود نيز و بدنام فضاهاي و اماكن وجود و معابر و ها  كوچه ضعيف   نورپردازي مناسب، شهري
 مستقيم  غير يا مستقيم كه اند مطالعاتي محدودة كالبدي هاي  ويژگي از دفاع غيرقابل فضاهاي

 زمينة در مطالعاتي محدودة چنين هم .تأثيرگذارند زنان ويژه  به ناساكن امنيت حس بر
  .)52- 28 :1393 انديشه، باغ مشاور مهندسين( سترو  به  رو كمبودهايي با محلي خدمات



 97   شيده شكوري اصل

 
 .)1394 نگارنده،( تهران شهر 11 منطقة در سالمت و مخصوص محالت موقعيت .1صوير ت

  
  ها  يافته تحليل و تجزيه .6

 هاي  آسيب ترين  مهم با آشنايي منظور به ،شد اشاره تحقيق روش بخش در كه گونه همان
 جلسة چندين ميداني، مشاهدات از پس بانوان براي محدوده در احتمالي هايخطر و اجتماعي

 .است شده تشكيل سالمت و مخصوص هاي همحل بانوان حضور با گروهي متمركز بحث
 براساس محدوده اين بانوان در ترس و ناامني احساس ايجاد عوامل ترين  مهم از برخي
  :ندزير شرح به گروهي متمركز بحث جلسات در شده ارائه هاينظر

 در ويژه به ،علني صورت به مخدر مواد فروش و خريد و محدوده در اعتياد رواج .1
  كاره؛  نيمه هاي  ساختمان و ها  پارك
  ؛يميت يها  خانه وجود .2
  ؛يدزد و يقاپ  فيك .3
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  ؛يچاقوكش و خورد و زد .4
 در رمردانيپ تجمع و رهايمس طول و ها  كوچه سر جوان پسران و مردان يزن  پرسه .5
 رها؛يمس طول
 زنان؛ شدن ربوده مشخص طور به و ييربا  آدم .6
 بانوان؛ ارزش و گاهيجا درك نكردن. 7
 ؛يچران  چشم و يپران  متلك .8
 .مردان از جانب يكيزيف يآزارها .9

 در كننده  شركت بانوان نظرات ةپايبر ،شد اشاره نيز شناسي  روش بخش در كه طور همان
 طريق از كه است شده تنظيم و تهيه اي  نامه پرسش ،گروهي متمركز بحث جلسات

 است كرده جلوگيري نتايج ةزد شتاب تعميم از محله بانوان از تري بيش تعداد از نظرسنجي
 .است كرده فراهم ها  آن آماري تحليل و تجزيه و نتايج كردن كمي امكان آن بر افزون و

 از ترس احساس ةايجادكنند اجتماعي هاي  آسيب ترين  مهم فراواني 2 نمودار و جدول
  .دهند  مي نشان را مطالعاتي ةمحدود بانوان در شدن بزه قرباني

 مطالعاتي محدودة بانوان در شدن بزه قرباني از ترس ايجادكنندة اجتماعي هاي  آسيب فراواني .1 جدول
  )1393 نگارنده،(
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 تجربة معرض در اندازه چه تا مطالعاتي محدودة در بانوان ـ گروهي تك t آزمون نتايج خالصة .2 جدول
 )1393 نگارنده،( )N = 187( دارند؟ قرار ميجرا و اجتماعي هاي  آسيب

  t p  آزادي درجة  معيارانحراف نظريميانگين نمونهنيانگيم متغير
  001/0  730/6  186  45/9 36 65/40 جرايمواجتماعي هاي  آسيب

 پوشش، نوع تحصيالت، سن،( فردي هاي  ويژگي ةرابط سنجش منظور به چنين هم
 اضطراب ةنمر« اضطراب لحاظ به شخصيتي ويژگي ديدگي،  بزه پيشين هاي هتجرب قوميت،
 و نظمي  بي( اجتماعي هاي  ويژگي و )انتظامي نيروي عملكرد به اعتماد و »كتل تست
 تنوع اجتماعي، مشاركت فضايي، و اجتماعي عدالت اجتماعي، ةسرماي اجتماعي، سازماني  بي

 قرباني از بانوان ترس ةوابست متغير با )اجتماعي رضايت و ،اجتماعي نظارت فرهنگي،  خرده
 مواردي در روش اين از .است شده استفاده چندگانه رگرسيون روش از شدن ميجرا

 و است وابسته متغير با مستقل متغير يك از بيش ةرابط بررسي به نياز كه شود  مي استفاده
 چهارده نظر مد تحليل در درحقيقت .است تغييرات بيني  پيش در روش اين اصلي كاركرد
 نظر در مالك متغير منزلة به جرم از ترس متغير و بين  پيش متغيرهاي منزلة به برده نام متغير
 از يكهر سهم تعيين و شناسايي منظور به رگرسيون، مدل اساس  بر .است شده گرفته

 ساير سهم كنترل با همراه ،)وابسته( مالك متغير بيني  پيش در )مستقل( بين  پيش متغيرهاي
 شرح .رود  مي كار به وابسته متغير بيني  پيش براي بين  پيش هاي  متغير خطي تركيب متغيرها،
  .است شده ارائه 4 و 3 جداول در شده انجام آماري محاسبات تفصيلي

   شهري فضاهاي در ميجرا از بانوان ترس ةتجرب بيني  پيش براي رگرسيون تحليل ةخالص .3 جدول
  )1393 نگارنده،( فردي هاي  ويژگي براساس

  ها  كننده بيني  پيش
 يشهر يفضاها در ميجرا از بانوانترس:وابستهمتغير

استانداردنشدهضرايب
)B( 

 استانداردشدهضرايب
 t Sig )بتا بيضر(

 075/0 791/1∗ -  160/9 ثابتعدد
  694/0 - 394/0  - 031/0 -021/0 سن
  645/0 - 462/0  - 033/0 -042/0 التيتحص
  037/0 - 147/2∗  - 203/0 -316/0 پوششنوع

  428/0 795/0  064/0 805/0 تيقوم
  001/0 660/6∗∗  484/0 357/0 يدگيدبزهنيشيپ تجربة

 اضطرابلحاظبهيتيشخص يژگيو
740/1  234/0  334/0 )كتلتستكلاضطراب ةنمر( ∗ 048/0  

  012/0 - 557/2∗  - 211/0 -377/0 يانتظاميروينعملكرد به اعتماد

199/8= F2= 293/0 ؛R 2=331/0 شده؛ تعديلR575/0 ؛=R   ∗∗ 05/0 سطح در معنادار ∗ ؛01/0 سطح در معنادار  
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 آمده دست به )2R( تعيين ضريب مقدار ،شود مي مشاهده 3 جدول در كه طور  همان
 در ميجرا از بانوان ترس متغير واريانس از درصد 1/33 كه است معني بدين )331/0(

 هاي هتجرب قوميت، پوشش، نوع تحصيالت، سن، متغير هفت طريق از شهري فضاهاي
 اعتماد و ،)كتل تست اضطراب ةنمر( اضطراب لحاظ به شخصيتي ويژگي ديدگي،  بزه پيشين

 عبارت به .شود  مي تبيين كنند،  مي بررسي را فردي هاي  ويژگي كه ،انتظامي نيروي عملكرد به
 اين طريق از جرم از ترس ةتجرب متغير در شده مشاهده پراكندگي از درصد 3/29 ديگر،
 رگرسيون مدل كه است آن يدؤم نيز )575/0( شده مشاهده R مقدار .شود  مي توجيه متغيرها
 شده محاسبه F نسبت اين، بر افزون .شود استفاده بيني  پيش براي تواند  مي حاضر خطي

 t ةآمار به مراجعه با .است آمده دست هب معنادار درصد 99 حداقل اطمينان سطح در )199/8(
 ةتجرب متغير چهار متغير هفت اين ميان از كه كرد قضاوت توان  مي معناداري سطوح و

 اضطراب لحاظ به شخصيتي ويژگي انتظامي، نيروي عملكرد به اعتماد ديدگي،  بزه پيشين
 شهري فضاهاي در ميجرا از بانوان ترس با پوشش نوع و ،)كتل تست اضطراب ةنمر(

 استانداردنشده رگرسيون ضرايب براساس رگرسيون ةمعادل درنهايت .دارند معنادار ةرابط
  :شود مي تدوين زير صورت به

Y =  160/9 - 377/0) يانتظام يروياعتماد به عملكرد ن(  - 316/0) نوع پوشش(  + تجربه ( 
357/0) يدگيبزه د نيشيپ  + 334/0 )اضطراب لحاظ به يتيشخص يژگيو(   

Y = يشهر يفضاها در بانوان جرم از ترس زانيم  
 متغيرها نسبي اهميت بارةدر آمده دست هب بتاي ضرايب طريق از توان  مي چنين هم
 متغير گويي  پيش در آن نقش و نسبي اهميت ةدهند  نشان بتا مقدار بودن بزرگ .كرد قضاوت
 وابسته متغير با كه ،فردي هاي  ويژگي به مربوط متغير چهار نسبي اهميت ميزان .است وابسته
  :است زير صورت به بتا ضريب مقدار به توجه با دارند، دار  معني ةرابط

 ديگر ضرايب ميان در را بتا مقدار ترين بيش ديدگي  بزه پيشين ةتجرب ةوابست متغير .1
 ةوابست متغير گويي  پيش در متغيرها ساير با مقايسه در تري بيش سهم بنابراين .دارد متغيرها
 ضريب مقدار به توجه با .دهد  مي اختصاص خود به شهري فضاهاي در بانوان جرم از ترس
 باعث آن معيار انحراف در تغيير واحد يك متغير، دو ميان رابطه در آن مثبت عالمت و بتا
 ةانداز به )شهري فضاي در ميجرا از بانوان ترس( وابسته متغير معيار انحراف شود  مي

  ؛كند تغيير واحد 484/0
 براساس كه ،اضطراب لحاظ به شخصيتي ويژگي متغير بتا، مقدار بودن بزرگ نظر از .2
 در مثبت بستگي هم يك با را دوم اهميت شود،  مي سنجيده كتل تست كل اضطراب ةنمر
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 باعث آن معيار انحراف در تغيير واحد يك كه طوري به ؛دارد وابسته متغير گويي پيش
  ؛كند تغيير واحد 234/0 شهري فضاهاي در بانوان جرم از ترس متغير معيار انحراف شود  مي

 در نقششان و سهم ميزان و است  داشته منفي بستگي هم وابسته متغير با بعدي متغير دو .3
 بتاي ضريب به توجه با .است اهميت چهارم و سوم ةمرتب در وابسته متغير گويي  پيش
 متغير معيار انحراف در تغيير واحد يك وابسته، متغير با متغيرها اين ةرابط از آمده دست به

 نوع متغير در تغيير واحد يك و واحد 211/0 شود  مي باعث انتظامي نيروي عملكرد به اعتماد
  .كند تغيير شهري فضاهاي در جرم از بانوان ترس متغير واحد 203/0 شود  مي باعث پوشش

   شهري فضاهاي در ميجرا از بانوان ترس ةتجرب بيني  پيش براي رگرسيون تحليل خالصة .4 جدول
 )1393 نگارنده،( اجتماعي هاي  ويژگي براساس

  ها  كننده  بيني  پيش
 يشهر يفضاها در ميجرا ازبانوانترس:وابستهمتغير

استانداردنشدهضرايب
)B( 

 استانداردشدهضرايب
 )بتا بيضر(

t Sig 

 003/0 995/2∗∗ -  284/26 ثابتعدد

  001/0 600/3∗∗  272/0 342/0 ياجتماعينظميب و يسازمان يب
  041/0 - 622/2∗  - 247/0 -163/0 ياجتماعةيسرما

  020/0 - 361/2∗  - 197/0 -208/0 ياجتماعنظارت
  281/0 083/1  088/0 097/0 ياجتماعمشاركت

  003/0 020/3∗∗  251/0 166/5 يفرهنگخرده تنوع
  049/0 - 113/2∗  - 180/0 -146/0 ييفضاوياجتماع عدالت

  549/0 - 600/0  - 044/0 -093/0 ياجتماعتيرضا

473/6= F2= 256/0 ؛R 2=283/0 شده؛ تعديلR532/0 ؛=R  
  05/0 سطح در معنادار ∗  ؛01/0 سطح در معنادار ∗∗

 آمده دست به )2R( تعيين ضريب مقدار شود،  مي مشاهده 4 جدول در كه طور  همان
 در ميجرا از بانوان ترس متغير واريانس از درصد 3/28 كه است معني  بدين )283/0(

 اجتماعي، ةسرماي اجتماعي، سازماني  بي و نظمي  بي اجتماعيِ متغير هفت با شهري فضاهاي
 و ،اجتماعي نظارت فرهنگي،  خرده تنوع اجتماعي، مشاركت فضايي، و اجتماعي عدالت
 در شده مشاهده پراكندگي از درصد 6/25 ديگر، عبارت به .شود  مي تبيين اجتماعي رضايت
 شده مشاهده R مقدار .شود  مي توجيه متغيرها اين با جرم از بانوان ترس ةتجرب متغير

 .دارد را بيني  پيش قابليت حاضر خطي رگرسيون مدل كه است آن ةدهند  نشان نيز )532/0(
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 معنادار درصد 99 حداقل اطمينان سطح در )473/6( شده محاسبه F نسبت اين، بر افزون
 بين از كه كرد قضاوت توان  مي معناداري سطوح و t ةآمار به مراجعه با .است آمده دست هب

 اجتماعي عدالت اجتماعي، ةسرماي اجتماعي، نظمي  بي و سازماني  بي متغير پنج متغيرها، اين
 فضاهاي در جرم از بانوان ترس متغير با اجتماعي نظارت و فرهنگي  خرده تنوع فضايي، و

 آمده دست به ضريب و توضيحات اين به توجه با درنهايت .دارند معنادار ةرابط شهري
 زير صورت به استانداردنشده رگرسيون ضرايب براساس را رگرسيون ةمعادل توان  مي

  :كرد تدوين
Y=  284/26 + 166/5 )يفرهنگ  خرده تنوع(   +  342/0 )ياجتماع ينظم  يب و يسازمان  يب(

 و ياجتماع عدالت( -  146/0 )ياجتماع هيسرما( -  163/0 )ياجتماع نظارت( - 208/0
)ييفضا  Y = يشهر يفضاها در بانوان جرم از ترس زانيم  

 از بانوان ترس متغير با كه اجتماعي هاي  ويژگي به مربوط متغير پنج نسبي اهميت ميزان
  :است قرار اين به بتا ضريب مقدار مبناي بر دارند، دار  معني ةرابط شهري فضاهاي در جرم
 ميان در را بتا ضريب مقدار ترين بيش اجتماعي نظمي بي و سازماني بي ةوابست متغير .1

 گويي  پيش در متغيرها ساير با مقايسه در تري بيش سهم بنابراين ؛دارد متغيرها ديگر ضرايب
 در آن مثبت عالمت و بتا ضريب مقدار به توجه با .دهد  مي اختصاص خود به وابسته متغير
 شود  مي باعث آن معيار انحراف در تغيير واحد يك مستقل و وابسته متغير دو ميان ةرابط

 272/0 ةانداز به )شهري فضاهاي در جرائم از بانوان ترس( وابسته متغير معيار انحراف
  ؛كند تغيير واحد
 بستگي هم يك با را دوم اهميت فرهنگي  خرده تنوع متغير بتا، ضريب به توجه با .2
 آن معيار انحراف در تغيير واحد يك كه طوري به ؛دارد وابسته متغير گويي پيش در مثبت
 واحد 251/0 شهري فضاهاي در بانوان جرم از ترس متغير معيار انحراف شود  مي باعث
  ؛كند تغيير
 با متغير اين .است اجتماعي ةسرماي گيرد مي قرار اهميت سوم ةمرتب در كه متغيري .3
 نشان معكوس صورت به را ها  آن بين رابطة جهت كه داردمنفي  بستگي هم مستقل متغير
 متغير اين معيار انحراف در تغيير واحد يك با كه دهد  مي نشان نيز بتا ضريب مقدار .دهد  مي

  ؛كند مي تغيير وابسته متغير معيار انحراف واحد 247/0
 بستگي هم  وابسته متغير با كه فضايي و اجتماعي عدالت و اجتماعي نظارت متغير دو .4
 ميزان دهند  مي نشان مستقل و وابسته متغير دو رابطة در را معكوس جهت و دارند يمنف

 از .دارد قرار اهميت پنجم يا چهارم ةمرتب در وابسته متغير گويي  پيش در نقششان و سهم
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 واحد يك وابسته، متغير با متغيرها اين رابطة از آمده دست هب بتاي ضريب به توجه با رو  اين
 واحد يك و واحد 197/0 شود مي باعث اجتماعي نظارت متغير معيار انحراف در تغيير
 از بانوان ترس متغير واحد، 180/0 شود  مي باعث فضايي و اجتماعي عدالت متغير در تغيير
  .كند تغيير شهري فضاهاي در ميجرا

  
  گيري  نتيجه .7

 قرار ها  آسيب انواع معرض در شدت به سالمت و مخصوص هاي همحل ةمحدود در زنان
 و ترس با همواره محلشان عمومي فضاهاي در شانحضور كه اند  داشته اظهار و دارند

 تالش حاضر پژوهش در زمينه همين در .است بوده همراه شدن ميجرا قرباني اضطراب
 اين در جرم از ترس احساس با اجتماعي و فردي هاي  ويژگي ةرابط بررسي به است شده
 ساختن ايمن و امن زمينة در هايي  گام برداشتن ةزمين طريق اين از تا شود پرداخته ها همحل
  .شود فراهم ها همحل اين

 از بانوان ترس كه شد مشخص متغيرها بستگي هم بررسي از حاصل نتايج براساس
 ؛ندارد قوميت و ،تحصيالت سن، هاي  ويژگي با معناداري و مستقيم ارتباط شدن بزه قرباني
 كه باشد جرم از ترس ةمقول بر متغيرها اين چندوجهي ثيرگذاريأت موضوع اين دليل شايد

 گرفته كار به بانوان در جرم از ترس ميزان بيني  پيش براي ندنتوا  نمي ها  ويژگي اين بنابراين
 بزه قرباني شخصاً بار يك كم دست كه افرادي ،آمده دست به نتايج براساس چنين هم .شوند
 نگراني و ترس دارند كتل تست اساس بر باالتري اضطراب ةنمر كه افرادي نيز و اند  شده
 عملكرد به كه بانواني شد مشخص چنين هم .اند  داده نشان شدن ميجرا قرباني از تري بيش

 به چنداني اعتماد كه بانواني نسبت به دارند باالتري اعتماد و مثبت نگرش انتظامي نيروي
 .كنند  مي تجربه را تري  آسوده حضور شهري فضاهاي در ندارند انتظامي نيروي عملكرد
 رعايت محدوده در را اسالمي پوشش و حجاب از باالتري سطح كه بانواني است گفتني
  .اند كرده گزارش را شدن بزه قرباني از تري كم اضطراب و ترس ميزان كنند  مي

 با را معناداري ةرابط اجتماعي مشاركت و اجتماعي رضايت متغيرهاي ،اجتماعي بعد در
 از ترس با ها  ويژگي اين معنادار ةرابط بر  مبني ها هفرضي بنابراين اند؛  نداده نشان جرم از ترس
 جرم از ترس ميزان بيني  پيش براي توانند  نمي متغيرها اين و اند  شده رد پژوهش اين در جرم
 ميزان هرچه كه شد مشخص پژوهش هاي  يافته براساس چنين هم .شوند گرفته كار به بانوان
 زيرا ؛يابد  مي افزايش جرم از ترس باشد، تر بيش جامعه در سازماني  بي و نظمي  بي
 بر چنداني نظارت و حساسيت كه آورند  مي وجود به را تصور اين موجود هاي  نظمي  بي
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 مناسب و مستعد را فضا مجرمان كه شود  مي سبب امر همين و ندارد وجود فضا و جامعه
 آن تبع به و مجرمانه رفتارهاي و ها  ناهنجاري افزايش امر همين كه بدانند مجرمانه رفتارهاي
  .داشت خواهد همراه به را جرم از ترس افزايش
 افزايش شهري فضاهاي در اجتماعي نظارت ميزان هرچه كه شد مشخص چنين هم
 اند كاران بزه گر  نظاره چشماني كنند  مي تصور بانوان زيرا ؛يابد مي كاهش جرم از ترس يابد،
 كاهش محسوسي طرز به را آنوميك رفتارهاي و جرم به ارتكاب ةانگيز امر اين خود كه
 مواقع در سايرين طريق از بانوان از دفاع امكان باالتر اجتماعي نظارت چنين هم .دهد  مي
 كه است محلي اجتماع ديگر ويژگي اجتماعي ةسرماي ميزان .كند  مي تقويت را خطر بروز
 افزايش بر توان  مي بنابراين ؛است داده نشان جرم از ترس با معناداري و معكوس ةرابط

 محدوده به خاطر تعلق احساس و ،اي  محله پيوند اعتماد، افزايش قالب در اجتماعي ةسرماي
 با همراه حضور هنتيج در و مجرمانه رفتارهاي كاهش براي مناسب كار راه و فرصت منزلة به

  .كرد تكيه شهري فضاهاي در بانوان تر بيش خاطر امنيت
 با مختلف ي  ها  فرهنگ  خرده وجود و قوميتي تنوع كه داد نشان چنين هم حاضر پژوهش

 كه كرد ينيتب گونه اين را امر اين دليل بتوان شايد .بود خواهد همراه جرم از ترس افزايش
 و ،نظمي  بي ه،محدود در ساختاري تعارض ايجاد با است ممكن ها محله در ميتي  قو تنوع
 ةزمين اجتماعي انسجام كاهش دليل به ديگر، سوي از و دهد افزايش را اجتماعي سازماني  بي

 ارتكاب براي را محله فضاي ها  ويژگي اين دو هر كه آورد فراهم را اجتماعي ةسرماي كاهش
 كه دارد اين از حكايت پژوهش هاي  يافته ،درنهايت .كند مي مستعدتر مجرمانه رفتارهاي به
 را موضوع اين دليل .است يافته كاهش جرم از ترس فضايي، و اجتماعي عدالت افزايش با

 كاهش را افراد در اجحاف احساس اجتماع بودن محور عدالت كه كرد تبيين گونه اين توان  مي
  .بود خواهد مجرمانه رفتارهاي رواني و مادي   هاي  انگيزه كاهش باعث امر همين و است داده

 محيط در زنان امنيت و ايمني درك كه دهد  مي نشان حاضر پژوهش هاي  يافته درمجموع
 فردي هاي  لفهؤم اي  رويه ابعاد در .گيرد  مي بر در را ماهوي ابعاد هم و اي  رويه ابعاد هم محله

 در اجتماعي هاي  سرمايه ميزان افزايش .دارند سزايي هب اهميت محلي ةجامع هاي  ويژگي و
 اصيل ساكنان حفظ زمينة در تالش همسايگي، روابط و اي  محله پيوندهاي تقويت محله،
 و حضور كيفي و كمي يارتقا محله، فرهنگي شرايط و ها  سنت حفظ و ارتقا بافت،
 جمله از انتظامي نيروي عملكرد به بانوان اعتماد افزايش در سعي و انتظامي نيروي نظارت

 امنيت و ايمني سطح افزايش زمينة در اي  رويه و اجتماعي بعد در كهاست  كارهايي راه
 در فيزيكي و اجتماعي هاي  نظمي  بي سطح كاهش چنين هم .يندگشا راه محله در بانوان
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 كه اند ديگري كالن هاي    سياست جامعه در ها  فرصت و منابع ةعادالن توزيع و محله
 بانوان براي را پويايي و لذت با همراه و ايمن حضور ةتجرب فرصت ها  آن از گيري  بهره
  .آورند  مي ارمغان به ها همحل

  
  نامه كتاب
 از ترس با مرتبط عوامل اي  مقايسه بررسي« ).1391( تبريزيه زاد صادقمحبوبه  و ،عربي، علي حبيب احمدي،
 اجتمـاعي  علوم تخصصية نام فصل  ،»كرج شهر ساكن مردان و زنان :موردية مطالع :مردان و زنان جرم

  .18ش  ،6س  ،اسالمي آزاد دانشگاه
 سـيدعلي  و هاشـمي  سـيدمناف ترجمـة   ،مسـكن  طراحي طريق از جرم از گيري پيش  ).1390( پل استوالرد،

 .هلهو  طحان :تهران ،1ج  پور، حسين
 پسر نوجوانان كاري بزه و اجتماعي سازماني  بي« ).1391( فاطميداوود  و، زاده عباس محمد، حسين فاطمه، بني

 .31ش  ،9س  ،اجتماعي امنيت مطالعاتة نام فصل ،»زنجان شهر
ة پژوهشـكد  :تهـران  راهبـردي،  مطالعـات ة پژوهشـكد ترجمة  ،هراس و ها  دولت مردم، ).1378( باري بوزان،

 .راهبردي مطالعات
 در امنيـت  احسـاس  و اجتماعية سرماي ة رابط بررسي« ).1393( چمني سولماز و اسماعيل آباد، دولت جهاني
 .11ش  ،9س  ،يدرمان روان و مشاوره نامة فصل، »تهران شهرداري 11ة منطق شهروندان بين

، )تهران شهر در آنومي پتانسـيل زمينـة در پژوهشـي( اجتمـاعي آشـفتگي يـا آنومي .)1378( فرامرز پور، فيعر
 .سروش :تهران

 .نور آواي :تهران ،ياجتماع يشناس  بيآس بر يا  مقدمه ).1372( اهللا هدايت ستوده،
 اي مقايسـه ة مطالعـ  :جـرم  از تـرس  و اجتماعي سازماني  بي« ).1388( گيالني اشرف و سيدحسين زاده، سراج

  .34ش  ،9س  ،اجتماعي رفاه پژوهشيـ  علميمة نا فصل ،»تهران شهر 12 و 3 مناطق
 ةنامـ  پـژوهش  ،»عوامـل  و ميـزان  :مشـهد  در جرم از ترس« .)1392( كرماني سعد و سيدمهدي ثاني، ةسيدزاد

 .2ش  ،4س  ،كيفري حقوق
ة نامـ  دوفصـل  ،»اسـالم  ديدگاه از شهرها ناامني در اجتماعي مسائل نقش تحليل« ).1389( حميدرضا، صارمي

 .6ش  ،4س  ،شهر هويت پژوهشيـ  علمي
 ديـدگاه  از امـن  شـهر  تجلي در ثرؤم عوامل تحليل و بررسي« ).1390( صارمي مسعود و حميدرضا صارمي،

 .9ش  ،شهري مديريتة نام فصل ،»اسالم
 .مركز مطالعاتي و تحقيقاتي و معماري: تهران ،هاي محيطي فضاهاي شهري امن  ويژگي). 1387(اسماعيل   صالحي،
 علمـي  نامـة  فصل  ،»شهري فضاهاي در جرم از ترس و زنان« ).1385( ربيعي نجيبي مريم و فردين عليخواه،

 .22ش  ،6س  ،اجتماعي رفاه پژوهشي
 شهرية منطق جنوبية حاشي بر كيدتأ با( اجتماعي امنيت و حاشيه شهر، ).1392( سرور رحيم و بهمن كارگر،

 .مسلح نيروهاي جغرافيايي سازمان انتشارات :تهران ،)اسالمشهر و تهران
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