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  تبریز شهری هایپارکدر زنان امنیت اجتماعی احساس بررسی میزان 

 گلی(: پارک ائلموردی مطالعة)

 

 آرزو افالطونی

                              دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه  1

World.architect69@gmail.com 

 

 

 

 چکیده

گی و سیاسی محسوب شده و با سطح پیشرفت جوامع در ونه توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهننیاز هرگاحساس امنیت، پیش

ها و راهکارهای توسعه یک در شناخت چالش ک اجتماع نقش مؤثریاحساس امنیت ساکنان یارتباط است. آگاهی از وضعیت 

تحلیلی بوده و برای  –این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی نماید. های آن عمل میعه داشته و در جهت تقویت زیرساختجام

آمار ا از هشده است. برای تجزیه و تحلیل دادهای و نیز تکمیل پرسشنامه استفاده های کتابخانهها از روشآوری دادهجمع

در  پارک های شهر تبریز وارد شده بهزنان ، پژوهش را آماری استفاده شده است. جامعة SPSSافزار توصیفی و تحلیلی و نرم

نمونه به دست آمد، که این رقم جهت اطمینان  384گیری کوکران هد که با استفاده از فرمول نمونهدتشکیل می 1394سال 

باشد. نتایج ای میای چند مرحلهوع خوشهگیری به روش تصادفی از نروش نمونههمچنین  نفر افزایش داده شد. 390بیشتر به 

ها به مقدار انتظامی و رسانهیزان تحصیالت، سن، سواد، وضعیت تأهل، میزان درآمد، نقش نیرویدهد که مپژوهش نشان می

شهر پارک های فیزیکی  –میان وضعیت کالبدی ثیر داشته و در این تأ زنانس امنیت اجتماعی بسیار زیادی بر میزان احسا

 داشته است.  زنانثیر را از نظر ترین تأبریز کمت

 

 ، تبریزگلیائل،  هاپارک،  اجتماعی فضاهای شهری، امنیتکلمات کلیدی: 

 

 

 

 

mailto:World.architect69@gmail.com
mailto:World.architect69@gmail.com
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 مقدمه

یف لغوی، امنیت عبارت ای است که ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست. در تعراز جمله مفاهیم پیچیده "امنیت"

یف . در باب احساس امنیت تعار(21، 1378)بوران، "محافظت در مقابل خطر، احساس ایمنی و رهایی از تردید"است از 

به  : احساس امنیت اجتماعیاند از جمله اینکهای مقولة امنیت را مورد اشاره قرار دادهی وجود دارد که هر کدام از زاویهمتفاوت

-نبود ترس از تهدید حقوق و آزادی های انسانی وهای اساسی و ارزشد شدن یا به مخاطره افتادن ویژگیتهدی فقدان هراس از

. احساس امنیت به احساس رهایی انسان از اضطراب، بیم و خطر اطالق می (36، 1385)افشار،  شودهای مشروع گفته می

را به مصنویت از تعرض و تصرف اجباری بدون  "امنیت"م توان مفهو. در مجموع می(55، 1386)گروسی و همکاران،  شود

ها خاطره نیافتادن این حقوق و آزادیهای مشروع و به مرضایت و در مورد افراد، به نبود بیم و هراس نسبت به حقوق و آزادی

ن را از بین ببرد، و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر و حوادث غیرمترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسا

ای برخوردار بوده و تولید و تأمین آن و از جایگاه و موقعیت برجستهکه تعریف نمود. یکی از انواع امنیت، امنیت اجتماعی است 

ها پذیری و زوال آن نیز تحت تأثیر زمینهای بوده و آسیبهای نسبتا پیچیدهسازی آن نیازمند مقدمات و زمینههمچنین پایدار

های شهری در نیمه ریزیستین برنامهیرهای متفاوتی است که شناخت و معرفت بر آنها نیز ضرورتی اساسی دارد. در نخو متغ

اند، یعنی زنان به حوزه خصوصی و شیوه سنتی مورد توجه قرار گرفته نخست قرن بیستم، شهرها بر اساس تفکیک کارکردها به

فکیک با وجود افزایش شهرنشینی، توسعه شهرها و تغییرات همچنان باقی مانده اند. این تداشتهمردان به حوزه عمومی تعلق 

ندگی زنان در شهرها همواره تحت است و باعث ایجاد تناقضی شده است که نتیجه آن ناامنی زنان در فضاهای شهری است. ز

نتوانند شهروندان فعال همه جانبه  ثیر نبود امنیت شهری واقعی یا بالقوه است و این امر مانع دیگری برای زنان است کهتأ

درمانی و اجتماعی های ایجاد عوارض جسمی و روحی و هزینهباشند. فقدان یا پایین بودن امنیت اجتماعی زنان عالوه بر 

های روحی و روانی چون افسردگی برای زنان را تن تنش، استرس و اضطراب و بیماریرفناپذیری همچون باال پیامدهای جبران

ی هاد را در منزل و جهت انجام فعالیت. زنان در گذشته اغلب اوقات خو(12، 1388)صادقی و میرحسینی،  بال داردبه دن

گذرد و این های اجتماعی و شغلی میهای آنها در محیطای از فرصتودند، در حالیکه امروزه بخش عمدهنمخانگی صرف می

ای بر خانواده، تحوالت اساسی در ه جای گذاشتن اثرات قابل مالحظهبهای مختلف شغلی و اجتماعی با وارد شدن به محیط

های بسیار، کار و فعالیت پرداخته و در زمان روابط، شکل و ترکیب آن ایجاد نموده است. به دلیل اینکه زنان همپای مردان به

ته ی اجتماعی برای آنان افزایش یافگذرانند، در نتیجه امکان مواجه با آسیب هاوقت خویش را در خارج از خانه می بیشترین

تر مورد بحث قرار گیرد. به عقیده بسیاری از کارشناسان، وجود امنیت رسد که الزم است جدیاست از این رو چنین به نظر می

از وجود تر چه بسا احساس امنیت در جامعه مهمدر یک جامعه به همان اندازه مهم است که احساس امنیت در آن جامعه و 

های فرد در جامعه بستگی به میزان دریافت و ادراک او از امنیت دارد. بر این اساس تا زمانی که از یت است، چرا که واکنشامن

فته شد مطالعه علمی و نظر فرد، امنیت در جامعه وجود نداشته باشد، پس احساس امنیت نیز نخواهد بود. با توجه به آنچه گ

و اقتصادی و سیاسی جامعه و همچنین توجه  و نقش آن در توسعه فرهنگی، اجتماعی ی احساس امنیت اجتماعیدقیق مقوله

 به تفاوت میزان احساس امنیتی که از سوی 

 امنیت وضعیت احساس بررسی پژوهش این انجام از هدفرسد. جامعه وجود دارد ضروری به نظر میمردان و زنان در یک 

 .دباش می تبریز های شهرزنان در پارک اجتماعی

 های پژوهشها و فرضیهسؤال

 شوند:ابتدا سؤاالت تحقیق به شرح زیر بیان می
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ها در میزان احساس امنیت اجتماعی آن زنانهل، میزان تحصیالت،( سن، درآمد، وضعیت تأ) اقتصادی –آیا پایگاه اجتماعی 

 ثیر دارد؟تأ

 ثیر دارد؟تأ زناناحساس امنیت اجتماعی  ر میزان( دگلیپارک ائل) های شهر تبریزپارکفیزیکی  –آیا وضعیت کالبدی 

 ثیر گذار است؟تأ زنانیت اجتماعی انتظامی در میزان احساس امنآیا عملکرد نیروی

 ثیر دارد؟شهر تبریز تأ زنانیت اجتماعی ها در میزان احساس امنآیا نقش رسانه

 های زیر تدوین شده است:در ارتباط با سؤاالت پژوهش فرضیه

 و میزان احساس امنیت اجتماعی آنان رابطه معناداری وجود دارد. زنان هل، سن و درآمدرهای میزان تحصیالت، تأتغیبین م

 ثیر منفی دارد.احساس امنیت اجتماعی گردشگران تأ شهر تبریز در میزانهای پارکفیزیکی نامناسب  -وضعیت کالبدی

 رابطه معناداری وجود دارد. زنانی بین عملکرد نیروی انتظامی با میزان احساس امنیت اجتماع

 ثیر گذارند.تأ زنانیت اجتماعی ها بر میزان احساس امنرسد رسانهبه نظر می

 پژوهش پیشینة

 استفاده با هاپارک خصوص به عمومی فضاهای احساس امنیت عنوان افزایش با ایمقاله در( 1392) شهرسازی و معماری تخصصی انجمن

 و جهانی، بیرونی شرایط مقتضیات اثر بر صنعتی یجامعه به سنتی یجامعه از گذر قبیل از که عواملی مایدنمی مطرح CPTEDاصول  از

 و بیکاری شیوع اقتصادی، سنگین مشکالت ی ایرانی،جامعه بودن جوان و جامعه رشد باالی نرخ جامعه، درونی سیر و نیازها مبنای بر نه

از  استفاده مثل طراحی غیر کنترل روشهای انتخاب روش از استفاده با و است شده ب آنسب جامعه یافسرده روحیه ترمهم همه از

 پارک از ناهنجار رفتارهای با خاص هایراندن گروه بیرون موجب اگرچه مشابه هایروش سایر و امنیتی نیروهای حضور مداربسته، سیستم

 مختلف هایگروه حضور مسئله حل کلید. دارد پی در را عمومی نارضایتی و داشته تأثیر سوء عمومی یاستفاده بر امر این ولی شود؛می

 .باشند پذیریانعطاف و خصوصیت سازگاری دارای که فضاهایی خلق با مگر نیست ممکن امر این. است هاپارک فضای مردمی در

رست خانوار و امنیت اجتماعی زنان سرپ ل اجتماعیپیمایشی و اسنادی به بررسی رابطة میان عوام ( با روش1389میرزایی و همکاران )

دی زنان نتوانم وهش، حمایت خانواده، اعمال قانون،نفر انتخاب شده است. بر اساس نتایج پژ 310اند. حجم نمونه، در شهر ایالم پرداخته

مان حمایتی و امنیت نوع سازو آزمون همبستگی دو متغیره نیز رابطه بین  ثیر به سزایی داردیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار تأدر امن

 کند. اجتماعی را تأیید می

اند به این نتیجه رسیده شناختی ترس از جرم در میان زنان شهر تهرانبا عنوان تحلیل جامعه ی( در تحقیق1388) صادقی و میرحسینی

حمایت های قانونی ترس از برچسب پذیری، تجربه خشونت، ترس از تجاوز جنسی، معماری و طراحی مردانه شهرها، عدم که نوع جامعه

ین بیانگر باشد. نتایج همچنمی خوردن و عوامل دیگری چون مهاجرت، بارداری، غریبگی، بیماری و معلولیت علل اصلی ترس زنان از جرم

زنان جوان  مثالًکند؛ لبته این نوع ترس با سن تغییر میهای جنسی اجماع دارند. ااین بود که تمامی پاسخگویان بر روی ترس از آزار

بینی ه در پیشترسند. در نهایت اینکه جنسیت از متغیرهایی است کسانحه میبیشتر از آزارهای جنسی و زنان مسن بیشتر از سرقت و 

 سازد. ی به طور ملموسی خود را آشکار میمناترس و در نتیجه احساس نا

بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت  بزار پرسشنامه بهاستفاده از ا( با روش پیمایشی و با 1389فر )نیازی و فرشاد

دهد که رابطه معناداری بین دو متغیر میزان اعتماد اجتماعی اند. نتایج این پژوهش نشان میر بین زنان در شهر تهران پرداختهاجتماعی د

 درصد وجود دارد.  99در بین زنان مناطق جنوب شهر تهران در سطح اطمینان 
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یا منفی به  ای با عنوان امنیت بخشی یا امنیت زدایی، سرحد امنیت در چین فراسوی بحث مثبت( در مطالعه2011شون جی و جیالی )

پردازند که آیا امنیت یا امنیت بخشی با ارزش منفی یا مثبت هماهنگی دارد؟ دانشگاه کپنهاگ امنیت زدایی )ارزش پاسخ به این سوال می

زدایی در رویکرد چین نسبت به بررسی فرایند امنیت بخشی و امنیتدهد. به وسیله بخشی )ارزش منفی( ترجیح می امنیتت( را به مثب

ثری دارد. برای امنیت زدایی اثرات قابل اجرا و مؤکند که روی هم رفته، استراتژی منیت، دانشگاه کپنهاگ استدالل میسر حد و مرز ا

م و توجه امنیت برویمرکزی  –ی فعلی ملی این ضروری است که فراسوی مباحثه با دوام کند، ساختن شرایطی که ایجاد حداکثر امنیت

 ها داشته باشیم. اجتماعی مردم و هویت و فرهنگ آن بیشتری به امنیت

 

 مورد مطالعه محدودة

 7وب شرق آن و در های شهر تبریز است که در جنردشگاهها و گپارک گلی یکی از مهمترین و بزرگترینیا شاهگلی ائل

-در زبان ترکی به معنای استخر می کیلومتری مرکز شهر واقع شد است. شاه گلی به معنی استخر شاه ترجمه شده است. گول

گلی تا دهند. ائلقوینلو و توسعة آن را به زمان صفویه نسبت میمان پادشاهان آقباشد. احداث بنای اولیه این آبگیر را به ز

های مناطق شرقی تبریز تا دروازه تهران و تپلی دن صفویان، بزرگترین منبع ذخیره آب جهت آبیاری باغمپیش از روی کار آ

محوطه داخلی دریاچه فعلی خالی شده و های موجد در نخاله باغ بوده است. در دوران حکومت صفویان، تمام شن و ماسه و

های جهت عبور و مرور احداث گردید گلی خیابانرامون استخر ائلوران قاجار در پیای سنگی به دور آن کشیده شد. در ددیواره

و در جوار این معابر، درختان تبریزی، بید مجنون و گل های اطلسی متعددی در چندین ردیف جهت تزیین پارک و پاکی آب 

قر تبدیل شود. سید باگلی در دوران پهلوی به شهرداری تبریز واگذار شد تا به یک گردشگاه عمومی و هوار کاشته شد. ائل

-انجام رسانید. در مرکز استخر ائلشرقی، نخستین تعمیرات اساسی را در محوطه این پارک به کاظمی استاندار وقت آذربایجان

گیرد و به کاخ ر پذیرایی مورد استفاده قرار میگلی، عمارت کاله فرنگی هشت ضلعی وجود دارد که امروزه به صورت یک تاال

تخریب شد و با همت شهرداری تبریز و  1346است. این بنا پیشتر ساختمانی خشتی بود که در سال  گلی مشهورائل

 استانداری، جای خود را به یک ساختمان زیبا و مقاوم داد. 

 

 مطالعه مورد محدودة( 1) شکل
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 روش تحقیق

م تکمیل شاهده، مصاحبه و سرانجاملی، تحلیلی بوده و مبتنی بر بازدید مح –روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی 

شد که با استفاده از بامی 1394در سال  های شهر تبریزپارکشده به وارد  زنانآماری شامل  پرسشنامه بوده است. جامعة

درصد و با  5درصد، احتمال خطای  95م نمونه تعیین شد. در این تحقیق با سطح اطمینان گیری کوکران حجفرمول نمونه

به دست آمد که برای اطمینان زن  384درصد از جمعیت پاسخ یکسانی بدهند، حجم نمونه برای این شهر  50که  این فرض

ای است. در ضمن ای چند مرحلهگیری به روش تصادفی از نوع خوشهافزایش داده شد. روش نمونه زن 390بیشتر این رقم به 

ات استفاده شده است. آوری اطالعزارش ادارت محلی نیز در جمعی و گهای دولتای، آرشیو سازمانالعات کتابخانهاز اط

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.  spssآوری شده با استفاده از آمار توصیفی، آمار استنباطی و نرم افزار اطالعات جمع

 مبانی نظری

 

 امنیت اجتماعی
د و آن دسته از عوامل فیزیکی، مادی که بقای جامعه را در رویکرد سنتی، امنیت اجتماعی به بقای اعضای جامعه توجه دار

تهدید می کند به عنوان تهدیدی برای امنیت اجتماعی تلقی شده، از طریق اعمال زور و قدرت در جهت مقابله با آن اقدام می 

 شود. 

 
 
 

ی که موجب آسیب پذیری در رویکرد مدرن، امنیت اجتماعی به نوع بقای اعضای جامعه توجه دارد و عوامل معنوی، فرهنگ

 (.228: 1389شیوه های گوناگون زندگی می شود، به منزله تهدید اجتماعی خواهند بود )ضرابی و جمالی نژاد، 

ریزی نمود. وی و خت و مفهوم امنیت اجتماعی را طرحپس از جنگ سرد، باری بوزان به بررسی و گسترش مفهوم امنیت پردا

ز طریق توجه به ابعاد مختلف امنیت، شامل امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی همکارانش این توسعه مفهومی را ا

مفهوم امنیت اجتماعی را به « ها و هراسمردم، دولت»نخستین بار در کتاب  (. وی برای38: 1998انجام دادند )بیلگین، 

 عنوان یکی 

 
 
 

شود که اجتماعی زمانی برای فرد مطرح می نظر بوزان، امنیت از (.4: 1998، 1از ابعاد امنیت ملی مطرح نمود )بوزان و ویور

ای از حیات که وی معتقد است در بحث امنیت، حوزه(. 4: 1998فرد، خود را عضو یک گروه اجتماعی بداند )بوزان و ویور، 

ر است؛ بنابراین مورد نظکند، برابر آن احساس تعهد و تکلیف می داند و دربدان متعلق می« ما»اسطه مفهوم فرد خود را به و

ای که باعث ایجاد اختالل در احساس تعلق و همبستگی اعضای یک گروه گردد، در واقع هویت آن گروه را به هر عامل و پدیده

(. بوزان، نقطة آغازین امنیت را ذهنی و 3: 2000گردد )بوزان، قلمداد میمخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتماعی آن 

ند توانشود زیرا بازیگران میمسأله امنیت در اجتماع شناخته میدارد که کند؛ او بیان میتصمیم بازیگران معرفی می بتنی برم

امنیت: »(. همچنین بوزان در کتاب 444: 1386ها را به عنوان تهدید نگاه کنند )ابراهیمی، به آن رجوع کنند و برخی پدیده

ت ملی از چند بخش آن را به امنیت اجتماعی اختصاص داده است. از نظر وی امنی ، یک بخش مهم از«چهارچوبی برای تحلیل
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زیست، عبارتند از: بخش نظامی، بخش محیطها ها امنیت اجتماعی است. دیگر بخش گردد که یکی از آناساسی تشکیل می

 بخش اقتصادی و 

 
 
 

(. گیدنز 42: 1998کند )بوزان و ویور، اط ایجاد میو امنیت اجتماعی ارتببخش سیاسی. بدین ترتیب وی میان امنیت ملی 

داند سپس حفظ راه و روش زندگی آنان میامنیت اجتماعی را شامل تمهیداتی جهت حفظ زندگی اعضای یک جامعه و 

کند. مدعای وی آن است که باید از را مطرح می« داخته شده در اجتماعامنیت ساخته و پر»(. ویور 627: 1377)گیدنز، 

کردی جامعه شناسانه به امنیت نگریسته شود و پس از تحلیل مبانی جامعه شناسی امنیت، به تعریف آن همت گمارد )مک روی

دولت و امنیت اجتماعی در  (. براین اساس، ویور حوزه امنیت را بر حسب نوعی دوگانگی امنیت48: 1380کین الی؛ لیتل، 

که امنیت و هویت شان توانند نسبت به چیزهایی ند که افراد جامعه نمیک( و خاطرنشان می11: 1996، 2گیرد )روینظر می

(. 62: 1382کند احساس مسئولیت نداشته و آن ها را تنها به دولت واگذار نمایند )موتیمر، به نقل از نویدنیا، را تهدید می

تهدیدات واقعی و محتمل  ر واش تحت شرایط تغییهای اساسیرا توانایی جامعه برای حفظ ویژگیامنیت اجتماعی » وی

مورد از جامعه شناسان معروف، امنیت را از رویکردی جامعه شناختی  3تالکوت پارسنز (122: 1390)غفاری،« کند.تعریف می

(. 14: 1375است )چلبی، « نظم اجتماعی»ی نش پارسنز، مسألهی تحلیل کی اساسی نظریهتحلیل قرار داده است. مسأله

به خرده سیستم هایی تقسیم نموده که هر کدام کارکردی خاص هستند و میزان توانمندی آنان در ایفای پارسنز جامعه را 

 کارکردها، عامل دوام و بقای جامعه 

 
 

فرو پاشی و زوال، آن است و بالعکس، به میزان کاستی در انجام کارکردها، به انسجام و یگانگی جامعه خدشه وارد شده و خطر 

های کند با توجه به دگرگونیموالر از امنیت اجتماعی مطرح می (. مفهومی که38-39: 1385د )نویدنیا، نمایرا تهدید می

های صورت»ها است که باعث شده است در عصر جهانی شدن ها بر ملتاز جهانی شدن و کاهش کنترل حکومتهویتی ناشی 

قابلیت حفظ »نظر موالر امنیت اجتماعی عبارت است از: (. از 37: 1384)صمدی، « هویتی به منزله نوعی مقاومت بروز کنند

 شرایط 

 
 
 

قابل پذیرش داخلی برای تکامل الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، انجمن ها، مذهب، هویت ملی و رسوم )موالر به نقل از نویدنیا، 

1382 :61.) 

 امنیت و زنان

شریفی دریاز، اند)های بسیاری مواجهامنیها و نابا محرومیتعد اقتصادی و اجتماعی پردازان فمینیست معتقدند زنان در بنظریه

های امنیتی خود اغلب ساختارها و نهادهای اجتماعی و تاریخی را که منجر به (. رویکرهای فمنیستی در تحلیل25، 1384

ی زنان در درون اعمال شدن خشونت علیه زنان می شوند، مورد نقد قرار می دهند. از این رو در این رویکرد، آسیب پذیر

زیان زنان نابرابری ساختاری جوامع به ها همواره (. بر اساس نظر فمینیست51 ،1390 ذاکری،گیرد)عه مورد تاکید قرار میجام

                                                           
4. Roe 
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شده است. های همه جوامع علیه زنان مبدل به یکی از ویژگی ای است که احتمال اعمال خشونت بربوده و این موضوع به گونه

ان را در حوزه خصوصی نیز ممکن پذیری زنان تا به حدی است که احتمال اعمال خشونت علیه زنو آسیباین اعمال خشونت 

ن دیدگاه فمینیستی بر این باورند که ساختارهای موجود در جامعه عالوه بر آن که ابزار اعمال خشونت بر اسازد. طرفدارمی

 علیه زنان 

 

ها راه نیل به امنیت برای زنان را در تغییر این فمینیستاهم آورد. بر این اساس است، می تواند اسباب ناامنی آنان را نیز فر

خود معتقدند که این های گیری کلی از تحلیلها در یک نتیجهبینند. فمینیستارهای اجتماعی مبتنی بر جنسیت میساخت

(. به طور 85 ،1382 عسگری،) ا فراهم آوردرمنی جهانی اتواند موجبات نایر آن بر نظام تفکر مردان حتی میثساختارها و تأ

های فمینیستی اشاره کرد؛ به توان به چند دیدگاه در تحلیلزان احساس امنیت زنان و مردان میخاص در مورد تفاوت می

زهای توان به تفاوت در سطح رفع نیاهای آن بین همسران را میامنی و تفاوتهای احساس ناعتقاد دیدگاه اول، منابع و زمینها

منی کمتری دارند. هری استک سالیوان معتقد اکنند احساس نانی که نیازهای خود را برآورده میزنان مربوط دانست. کسا

گیرند: های او از دو منبع سرچشمه مییا سبک کردن تنیدگیاست که قسمت اعظم رفتارهای انسان برای از میان برداشتن 

-رحیمی) آموزدگی دلواپسی را به تدریج می. او معتقد است که انسان، از آغاز زندی اجتماعیامننیازهای بدنی و اضطراب، نا

شود، اما فرایند زندگی اجتماعی آموخته می منی، اکتسابی است و دراگوید که: احساس نا(. این نظریه می67، 1374نیک، 

توان احساس های برآورده نشده بستگی دارد. میمنی به نوع نیازاهای احساس ناو زمینه نیازهای زنان سطوح متفاوت دارد

 از  امنیت زنان را به پیروی

 

، حمایت، رهایی از ترس نگرانی و آشفتگی، نیاز به ات، وابستگیبهایی دانست که شامل؛ امنیت، ثازلو؛ مجموعه شرایط و زمینه

امنی (. بنابراین تفاوت زنان در احساس نا25 ،1379باشد)مازلو، قتدر و... میسازمان، نظم، قانون، محدودیت، داشتن حامی م

 ها و نیز ادراکات آنان مربوط است.به تفاوت در موقعیت

اوت، جایگاه منی زنان به تقسیم کار جنسیتی در جامعه بستگی دارد. بر اساس دیدگاه تفادیدگاه دیگر این است که احساس نا

ری، جایگاه ها تفاوت دارد. بر مبنای دیدگاه نابرابمردان در همان موقعیت جایگاه و تجربةها با شتر موقعیتی زنان در بیو تجربه

ها نه تنها متفاوت از مردان، بلکه از آن، کم بهاتر و با آن نابرابر است. بر اساس دیدگاه ستمگری، زنان در بیشتر موقعیت

 موقعیت 

 

. زنان تحت ستم قرار دارند، یعنی تحت قید و بند، زنان را باید بر حسب رابطه قدرت مستقیم میان مردان و زنان درک کرد

 (. 16، 1374)رینزر،  برندبدرفتاری مردان به سر می استفاده وءتابعیت، تحمل، سو

جمعیت شناسانه به احساس امنیت، از آن محققانی  –اضافه بر رویکرد فمینیستی به احساس امنیت، رویکردی با نگاه جامعه 

باشد که معموال در مطالعات خود بر عواملی هم چون جنسیت، سن و موقعیت یل و اندروز میکین تایر، باکس، ههمچون م

 اند. اقتصادی تأکید کرده –اجتماعی 

ی امنی دارد. مطالعات بسیاری رابطهبینی احساس ناترین قابلیت را برای توضیح و پیشپذیری، جنسیت بیشدر رویکرد آسیب

کنند )مانند مردها احساس ناامنی را گزارش می ها بیشتر اززن اند که معموالًاند و نشان دادهاین دو پدیده را تأیید کرده بین

که مطالعات معدودی نیز نشان مطالعاتی که توسط کلمنت و کلیمن، لین و مکر، کوییزنبری و جونز انجام شده است(. هر چند 
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دنبال پاسخگویی به این پرسش ، بسیاری از مطالعات یاد شده به ی مورد نظر وجود ندارددیدهی مهمی بین دو پاند رابطهداده

به امنیت و جرم و همچنین  کنند . حال آنکه مطابق آمارهای رسمی مربوطها بیشتر از مردها ابراز ترس میاند که چرا زنبوده

ه را پارادوکس محققین، این پدید منی روبرو هستند.اها با خطرات ناشی از جرم و نادیدگی، زنان کمتر از مردهای بزهپیمایش

های متعصبانه نویسندگان فمینیست در انگیز بوده است که گاه حتی واکنشاند. این معما آن چنان بحث برترس از جرم نامیده

 دیدگی زنان، آمارهایی ه بزهمربوط باند که برآوردهای رسمی ست. برخی از آنها چنین ادعا کردهحوزه امنیت را برانگیخته ا

 

گیرند و اگر این شوند را در نظر نمیدیده نمیگیرند اما بزهها در معرض جرم قرار میوگیرانه هستند، چون مواردی که زنس

کند. برخی دیگر وه نکرده و توضیح عقالنی پیدا میها غیر معقول جلده شود، آنگاه دیگر ترس بیشتر زنموارد در آمارها گنجان

پذیری بیشتر فیزیکی و ترس بیشتر زنان را باید در آسیب اند که علتین پارادوکس بیان داشتهر توضیح ااز محققین نیز د

ی انوبه خود، نتیجه زندگی در جامعه پذیری اجتماعی، به(. ضمن اینکه آسیبtanko,1995,63) ها جستجو کرداجتماعی آن

انفعال و تسلیم در زنان  یبه پیدایش روحیه معموالًپذیری نقش جنسی ه، جامعهبندی بوداست که از نظر جنسیت دچار طبقه

 شود. منجر می

 

 ها و بحثیافته

درصد از  28اند. درصد مجرد عنوان کرده 3/32خود را متأهل و  زناندرصد از  7/67حاصل از پرسشنامه،  هایطبق یافته

وضعیت تحصیلی آنان به اند. هال داشتس 55و مابقی بیش از  55تا  25درصد بین  61سال و  25دهندگان سنی زیر پاسخ

صد از آنان باالتر از در 7/68، دانشجو، لیسانس و باالتر تقسیم شده که بیش از مدیپلسواد و ابتدایی، دیپلم، فوقشش دسته بی

ی میانگین درآمد اند ومطلوبی برخوردار بوده اند از وضعیت اقتصادی نسبتاًوارد شده هاپارک که به زنانی اند. اکثردیپلم بوده

 600تا  400درصد بین  37هزار تومان،  400درصد زیر  2/19دهد که کند. نتایج نشان میآنان با جامعه میزبان برابر می

-اند. طبقات شغلی پرسشهزار تومان بوده 800درصد بیش از  8/1هزار تومان و  800تا  600درصد بین  42هزار توامن، 

 باشند. ( می7/16( و در حال تحصیل )6/36)(، دولتی 7/46شوندگان به ترتیب آزاد )

 

 51فرهنگی با  –های تاریخی تفریحی که شامل بازدید از جاذبه تبریز فراغتی وهای پارکاز  زنانمهمترین دالیل بازدید 

هدف درصد با  12درصد با هدف بازدید از دوستان و خویشاوندان و  15باشد. درصد می 22های طبیعی شهر با درصد و جاذبه

وسایل نقلیه عمومی مسافرت  درصد از آنان با وسیله نقلیه شخصی و مابقی با 75از  اند. بیششده هاپارکتجاری و کاری وارد 

 اند. نموده

-خوبی می مورد نظر را دارای امنیت اجتماعی نسبتاً پارک، زناندهد که درصد باالیی از های توصیفی پژوهش نشان مییافته

 7/18گردشگر(  390شود از کل نمونه مورد بررسی )است. همان طور که مشاهده می (1جدول )که نتایج آن به صورت  دانند

د نیز دارای احساس درص 7/47درصد دارای احساس امنیت متوسط و  6/36درصد از پاسخگویان دارای احساس امنیت کم، 

باشد. که در این رابطه می خوب عی در بخش مورد نظر نسبتاًمندی از امنیت اجتماباشند. میزان رضایتامنیت باال می

خیابانی، دعواهای خیابانی،  هایبری، مزاحمت، دزدی و جیبزناناز نظر  گلیپارک ائلمهمترین موارد عدم امنیت اجتماعی 

 کشی و خرید و فروش مواد مخدر ذکر شده است. چاقو
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 اه پاسخگویان( بررسی میزان امنیت اجتماعی از دیدگ1جدول )

 درصد تعداد  رضایت از امنیت اجتماعی ردیف

 7/47 186 امنیت باال 1

 6/33 131 امنیت متوسط 2

 7/18 73 امنیت کم 3

 

 fدهد. با توجه به مقدار ا بر اساس میزان تحصیالت نشان میمورد مطالعه ر نمونة زنانمنیت اجتماعی نمره احساس ا 2جدول 

وجود دارد. بر اساس آمار توصیفی افراد  زنانمیزان تحصیالت و میزان احساس امنیت اجتماعی  تفاوت معناداری بین  pو

 تری از بقیه افراد دارند. هندگان( احساس امنیت اجتماعی بیشدرصد پاسخ د 67دارای تحصیالت باالتر از دیپلم ) بیش از 

 

 زنانان تحصیالت ( آزمون تحلیل واریانس بین احساس امنیت اجتماعی و میز2جدول )

تحصیالت/احساس 

 امنیت

سطح  F میانگین DF تعداد

 معناداری

  122 بیسواد تا سیکل

 
5 
 

 

 

23/387 

 

 

 

76/2 

 

 

02/0 
 94 دیپلم

 40 فوق دیپلم

 65 دانشجو

 57 لیسانس

 12 باالتر از لیسانس

 

تفاوت   Pو  Fدهد. با توجه به مقدار عیت تأهل نشان میرا بر اساس وض زناننمره احساس امنیت اجتماعی  3جدول 

سخ درصد پا 67هل )د. بر اساس آمار توصیفی افراد متأوجود دارزنان هل و میزان احساس امنیت معناداری بین وضعیت تأ

 تری از بقیه افراد هستند. گویان( دارای احساس امنیت بیش

 ل زنانهت اجتماعی و وضعیت تأ( آزمون تحلیل واریانس بین احساس امنی3جدول )

وضعیت 

هل/ تأ

احساس 

 امنیت

سطح  F میانگین DF تعداد

 معناداری

  119 مجرد

 
2 

 

 

95/2272 

 

 

04/16 

 

 

00/0 
 264 هلمتأ

 7 سایر

 

دهد. با توجه به ضریب همبستگی و سطح معناداری را بر اساس میزان سن نشان می زناناحساس امنیت اجتماعی  4جدول 

دار میان این دو متغیر وجود دارد. بر اساس آمار توصیفی افراد جوان دارای متغیر از لحاظ آماری رابطه معنا بین این دو

 زناناعی رابطه بین سن و میزان احساس امنیت اجتم باشند. بنابراین فرضیةافراد می احساس امنیت بیشتری نسبت به سایر

بین این دو متغیر است و  باال دهنده همبستگی نسبتاًنشان 92/0همبستگی فی  مچنین ضریبگیرد. همورد پذیرش قرار می
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های توصیفی رود. همچنین یافتهباال میدهد که با افزایش سن میزان احساس امنیت اجتماعی به نسبت زیادی نشان می

 باشد. می سال 55تا  25اعی در گروه سنی ترین میزان احساس امنیت اجتمدهد که بیشپژوهش نشان می

 زنان( آزمون همبستگی پیرسون و فی بین میزان احساس امنیت اجتماعی و میزان سن 4جدول )

 همبستگس فی  آزمون پیرسون احساس امنیت

 92/0 سطح معناداری شدت رابطه

 36/0 023/0 سن

 

 

دهد. با توجه به اینکه نشان می هاپارکفیزیکی فضای  –وضعیت کالبدی را بر اساس  زناناحساس امنیت اجتماعی  5جدول 

اجتماعی در سطح اسمی مقیاس  فیزیکی نامناسب مستقل و در سطح اسمی و متغیر نارضایتی از امنیت –متغیر کالبدی 

 باشد، بنابراین از آزمون همبستگی فی و کرامر استفاده شده است. ها میداده

 

با میزان احساس امنیت اجتماعی ها پارککالبدی نامناسب  – ( نتایج همبستگی فی بین دو متغیر وضعیت فیزکی5جدول )

 زنان

  مجموع زنانمیزان احساس  متغیر مستقل

 

 همبستگی

 

 

ضریب 

 معناداری

 خیر بلی

فیزیکی  –وضعیت کالبدی 

 نامناسب

 182 39 143 بلی

 208 91 117 خیر

 مجموع

 فی

260 130 390 
 242/0 186/0 

بین این دو متغیر رابطه در سطح  زناندار نیست، یعنی به نظر ین نتایج معنیتوان پذیرفت که اها میج آزمونبا توجه به نتای

(P>0/05رابطة معنا )شهر تبریز های پارککالبدی نامناسب  –دهد که وضعیت فیزیکی وجود دارد. نتایج آزمون نشان می دار

فیزیکی نامناسب  –نفی نداشته است بنابراین فرضیه؛ وضعیت کالبدی ثیر ماحساس امنیت اجتماعی گردشگران تأ بر میزان

 گیرد. ی داشته است، مورد پذیرش قرار میثیر منفتأ زناناحساس امنیت اجتماعی  شهری در میزان هایپارک

ان احساس ها و متغیر وابسته میزدر سطح اسمی، مقیاس داده زنانبا توجه به متغیر مستقل درآمد  در بررسی فرضیه بعدی

ها، از آزمون ضریب همبستگی فی و کرامر استفاده شده است. میزان ای مقیاس دادهدر سطح فاصله زنانامنیت اجتماعی 

هزار تومان طبقه بندی شده است.  800و بیش از  800تا  600، بین 600تا  400، بین 400به چهار دسته زیر  زناندرآمد 

 . نتایج این آزمون آمده است 7در جدول 

 زنان( نتایج آزمون همبستگی بین دو متغیر میزان درآمد و میزان احساس امنیت اجتماعی 6جدول )

 ضریب معناداری همبستگی متغیر

 00/0 87/0 فی

 00/0 87/0 کرامر

 

رد پذیرش این دو متغیر مومعنادار  رابطة باشد، فرضیةمی 05/0لیل که سطح معناداری زیر آزمون، به این د با توجه به نتیجة

زان احساس امنیت اجتماعی گیرد. همچنین ضریب همبستگی فی بین دو متغیر مستقل میزان درآمد و وابسته میقرار می
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دهد که با افزایش وه بر این ضریب همبستگی نشان میباشد. عالباشد که بیانگر همبستگی نسبتاً باالی این دو میمی 87/0

رود که این عامل نشان دهنده پایگاه اجتماعی در جامعه میزبان باال مییت اجتماعی آنان ، میزان احساس امنزنانمیزان درآمد 

 باشد.گذارد، میو تأثیراتی که بر امنیت اجتماعی می زناناقتصادی  –

نزدیک وجه به ارتباط بسیار پردازیم. با تمی زناناحساس امنیت اجتماعی در ادامه به بررسی نقش و کارکرد نیروی انتظامی با 

رسد بین عملکرد نیروی انتظامی با میزان احساس امنیت به نظر می"ی؛ فرضیه زنانا بحث امنیت اجتماعی این نهاد ب

استفاده شده است. نتایج  T،تدوین شده است. جهت سنجش این فرضیه از آزمون "رابطه معناداری وجود دارد زناناجتماعی 

قوی بین این دو متغیر  دهد که ارتباط بسیار( نشان می8/13دست آمده )ه ب Tآمده است. ضریب  7این آزمون در جدول 

 باشد. برقرار می

 

تبریز، احساس امنیت  های شهریپارکهای جدیت و عملکرد در ش نیروی انتظامی به ویژه از جنبهیعنی با افزایش نق

دهندگان بسیار از دید پاسخ زنانپلیس برای  ریزیبرنامه لزوم توجه و رود. بنابراینبه میزان بسیار زیادی باال می زناناجتماعی 

 الزم و 

 

مندی از نیروی انتظامی شهر تبریز یزان رضایتدهد که مهای توصیفی پژوهش نشان میباشد. همچنین یافتهضروری می

 باشد. خوب می درصد( نسبتاً 65)بیش از 

 

 زنانوی انتظامی و رسانه( با میزان احساس امنیت اجتماعی )نقش نیر( نتایج آزمون همبستگی بین دو متغیر 7جدول )

 زنان میزان احساس امنیت اجتماعی متغیر

 T Sig Tآزمون 

 00/0 8/13 نقش نیروی انتظامی

 00/0 6/12 نقش رسانه

 

ز این رو وجود عوامل کنترل کننده ) نیروی انتظامی( اگر چه راه حل پایداری نیست اما به صورت مقطعی ضروری است. ا

ه آورد 8سنجش گردیده و نتایج آن در جدول  ها قرار دارندی که در اطراف پارکمیزان حضور نیروی انتظامی از دیدگاه ساکنان

باشد و بعد از آن عدم روی انتظامی به صورت گشت موقت میترین حضور نیشود بیششده است. همانطور که مشاهده می

درصد  31دهندگان شود درصد عدم نظارت توسط پاسخطور که مشاهده میهمان توسط ساکنان بیان شده است. نظارت

 باشد. یروی انتظامی به صورت نامطلوب میعنوان شده است که بیانگر جدیت و عملکرد ن

 ( میزان حضور نیروی انتظامی از دیدگاه ساکنان8جدول )

 درصد فراوانی 

 75/16 128 نظارت دائم

 25/33 254 گشت موقت

 72/18 243 ارت، در صورت گردشگراننظ

 28/31 239 عدم نظارت

 100 764 جمع
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ها در رابطه با میزان احساس امنیت اجتماعی نیز مورد آزمون قرار گرفته است و نتایج آن در جدول از طرفی دیگر نقش رسانه

ها به میزان دهد که رسانهن میباشد و نشامی 6/12به دست آمده  Tشود ضریب آمده است. همان طور که مشاهده می 7

عامل نقش نیروی  ثیر دارند. بنابراین دوتأ زنان در پارک های شهرییت اجتماعی بسیار زیادی در افزایش میزان احساس امن

 انتظامی 

 

ند. یعنی با ثیر دارتأ زنانعی شکل گرفته در بر احساس امنیت اجتماها در تعامل و ارتباط با هم به میزان بسیار زیادی و رسانه

از طرف  دارای مشکالت و معضالت اجتماعی و امنیتی از یک طرف و هایپارکبهبود کارکرد نیروی انتظامی و نظارت دائم بر 

را به میزان بسیار زیادی افزایش  زنانتوانند میزان احساس امنیت اجتماعی ها در تمامی ابعاد میدیگر افزایش آزادی رسانه

 دهند. 

 گیرینتیجه

منیت از جمله مفاهیم مورد بحث در علوم انسانی است که همانند بسیاری از مفاهیم دیگر، پیچیدگی و نامفهوم بودن خصیصه ا

ای از رمز و رازهای تئوریکی و ایدئولوژیکی تا جایی است که گونگی امنیت و فرو رفتن در هاله ذاتی و ماهوی آن است. معما

آگاهی ه در این باره خاطر نشان نموده است هر کوششی برای درک مفهوم امنیت، بدون پردازان برجستهباری بوزان از نظری

-ن، تامین امنیت اجتماعی از الزمههای موجود در خود این مفهوم ساده اندیشانه است. عالوه بر آکافی از تناقضات و نارسایی

حساس امنیت اجتماعی، موضوعی مهم و در خور های ثبات و پایداری نظم اجتماعی است و به همین لحاظ اطالع از میزان ا

نظر را دارای امنیت اجتماعی نسبتاً شهر مورد های پارک ، زناندهد که درصد باالیی از نتایج این پژوهش نشان میتوجه است. 

رای درصد دا 6/36درصد از ساکنان دارای احساس امنیت کم،  7/18( زن 390دانند. از کل نمونه مورد بررسی )خوبی می

ان رضایتمندی از امنیت اجتماعی در بخش باشند. میزد نیز دارای احساس امنیت باال میدرص 7/47احساس امنیت متوسط و 

، دزدی بانواناز نظر  های شهر تبریزپارکباشد. که در این رابطه مهمترین موارد عدم امنیت اجتماعی خوب می مورد نظر نسبتاً

کشی و خرید و فروش مواد مخدر ذکر شده است. همچنین میزان ، دعواهای خیابانی، چاقوخیابانی هایبری، مزاحمتو جیب

کرد نیروی انتظامی، عملکرد هل، عملتأاحساس امنیت اجتماعی با عواملی چون سن، میزان تحصیالت، میزان درآمد، وضعیت 

اند. هم عملکرد نیروی انتظامی عنوان کردهش را ... ارتباط بسیار نزدیکی دارد. که از میان این عوامل بیشترین نقها ورسانه

س امنیت ثیر آن چنانی بر باال بردن میزان احساشهر تبریز از نظر پاسخگویان تأهای پارککی فیزی –چنین شرایط کالبدی 

اطراف الی رضاتی با اهمعتقد بوده که تعا زنانشهر تبریز نیز های پارکدر ارتباط با فضای اجتماعی ندارد.  زناناجتماعی 

در کل برخورد فیزیکی خاصی میان توان گفت که می زنانبا  اهالی اطراف پارکورد اند. در خصوص نحوه برخنداشته هاپارک

تنها از زنان مین امنیت نیت پایدار شهری، تأبا توجه به چند وجهی بودن مقوله ام . وجود نداشته است اهالی محل و زنان

یری گشود و این امر نیازمند شکلبا عدم ارتباط و هماهنگی الزم تأمین نمی می یا مراکز متعددانتظا –طریق مدیریت امنیتی 

 باشد. نظام مدیریت یکپارچه شهری می
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