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چکیده
حوزههای جدید مطالعات شهری است .سرزندگی فضای عمومی و ارتقای
مقولۀزن و شهر ،از  
تعاملهای اجتماعی فارغ از سن ،جنسیت ،نژاد ،قومیت،
کیفیت محیط ،در گرو حضور افراد و  
گروههایخاص
انسانگرا،برنیازهای 
ییهایفردیاست.درشهرسازی 
گروهبندیاجتماعیوتوانا 

مانند زنان ،کودکان ،سالمندان ،جانبازان و معلوالن ،و دسترسی آسان و استفادۀ آنان از فضاها تأکید
فراهمکردن امنترین فضا برای حضور
مناسبسازی فضای شهری  ،

شرطهای 
یش 
یشود .یکی از پ 
م
وفعالیتزنان،بدونتفاوتهایجنسیتیغیرضروریاست.تصویر ذهنیزنان از فضاهایشهری،
میگیرد و این امر بر گرایش زنان به
حول دو مفهوم کلیدی احساس امنیت و ترس از فضا شکل  
یگذارد.درواقع،دریک
فعالیتتأثیرگذاراست.تجربۀترسبر حضورزناندرحوزۀعمومیاثرم 
مییابد و رابطهای معکوس میان فضا و
جنسیتیشده ،احساس امنیت و امنیت زنان کاهش  

فضای 
بهوجود میآید .در این پژوهش ،با استفاده از چارچوب نظری منتخب با تأکید بر مکتب
امنیت  
بهویژه دیدگاه بوزان و به روش پیمایشی ،حجم نمونهای شامل  205زن شاغل مطالعه
کپنهاک  ،
شدند.مطابقنتایج،بعدذهنیباالترازبعدعینیاست،امابیشاز50درصدازجامعۀموردمطالعه،
افتههای تحقیق ،مهمترین عامل تأثیرگذار بر
داشتهاند .با توجه به ی 
تجاربی از ناامنی عینی را اعالم  
زنبودن،بیش ازسن،تحصیالت
بهعبارتدیگر،صرف 
یدهد .
احساسامنیتراجنسیت تشکیل م 
یکند .شاید به همین دلیل است که براساس
و نوع فعالیت و پایگاه برای زنان ناامنی ایجاد م 
یتر شده است .مهمترین
یافتههای این مطالعه ،نگرش زنان به فعالیت در پاساژ ،پس از ورود منف 

بودهاند.باتوجهبهاین
خانوادههابلکهخودآنانودوستانشان 

مشوقانزنانبرایورودبهپاساژ،نه
تغییرات و روند افزایش حضور و کار زنان در فضاهای شهری مانند فروشگاهها ،مراکزتجاری...
الزم است نظام بیمه و حقوق صنفی این دسته از زنان که میانگین حقوق دریافتی آنان (در مطالعۀ
حاضر) حدود  300هزار تومان در ماه برای حدود ده ساعت کار درروز است ،بررسی شود .الزام
سازندگان ساختمان به درنظرگرفتن اتاق کودک و شیردهی و استراحت در همۀ پاساژها ،تعبیۀ
یسهای بهداشتی مخصوص بانوان ،صدور کارت مباشرت ،پوشش حداقل دستمزد و ...برخی
سرو 
ازمواردیاستکهبایدبهآنتوجهکافیصورتگیرد.
واژههای کلیدی :اشتغالغیررسمی،امنیت،پاساژ،تجربۀعینی،تصورذهنی،فضایجنسیتی .
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مقدمه و بیان مسئله
عالوهبراندازهومقیاسشهری،تابع
شهرمدرن،انواعخطرهارانیزایجادکردهاست.اینخطرها ،
عرصههای شهری

یفتر در 
متغیرهایی مانند گمنامی ،سستی نظارت اجتماعی و چشم ناظر ضع 
یدفاع،غریبگی،ازدحامو...هستند.بههمیناعتبار،بانگاهیبهگسترششهرنشینیو
محصوروب 
یتوان دریافت که برقراری امنیت در ساختار شهری و برخورداری شهروندان
روند آن در ایران ،م 
ازآن،درابعاداجتماعی،اقتصادی،سیاسی،محیطیوهمچنینروانی،اهمیتزیادیدارد.درواقع،
بهسوی توسعه و پیشرفت را فراهم
یشنیازهای اجتماعی ،حرکت  
ینهها و پ 
برقراری امنیت زم 
میرود .عرصۀ عمومی ،ضامن
بهشمار  
شرطهای دستیابی به عرصۀ عمومی  
یش 
میآورد و یکی از پ 

گروههای خاص – مانند زنان و کودکان که در گذشته حضور
تحقق جامعۀ مدنی است .تشویق  
فراهمکردن دسترسی
کمرنگتری در قلمروهای عمومی داشتند  -به حضور در فضای عمومی یا  

مهمترین
شمارمیرود .یکی از  

ویژگیهای عرصۀعمومیبه

گروهها به آن،از
برابر همۀ افراد و  
بزهدیدگییاتعرض بهوسیلۀرفتارهای
عواملتهدیدکنندۀ حضور زنان در عرصۀ عمومی ،ترساز  
مهمترین مسئلهای است که زنان برای حضورداشتن
غیرمدنی و خشونت است .درحقیقت ،امنیت  
یانداشتندراجتماعباآنروبهروهستند(نوروزی .)2:1388،
زندگی مدرن شهری ،با تراکم جمعیت از یک سو و تراکم اخالقی از سوی دیگر ،مناسبات و
نهتنهابرپایۀمیزان
یروحمیکند.اغلبدراینشرایط،کنشگر 
روابطاجتماعیراسرد،شکنندهوب 
یزند .در این
اعالمشده ،بلکه براساس برداشت شخصی از امنیت دست به عمل م 
امنیت واقعی  
میان ،غیر از امنیت واقعی ،عوامل دیگری نیز در این برداشت از امنیت نقش دارند .درواقع ،امنیت
یتواناز
عینی،تنهایکیازمنابعتأثیرگذاربراحساسامنیتاست(باباخانی.)1:1388،امنیترام 
یرغم ارتباط بسیار نزدیک با
دو بعد تعریف کرد :احساس امنیت و امنیت واقعی .این دو بعد ،عل 
یکدیگر،هموارهیکینیستند.امنیتواقعی،برمبنایاحتمالخطرهایمختلفومؤثربودناقدامات
یتوان گفت که تا چه حد،
انجامدادن این محاسبات م 
اندازهگیری میشود .با  
پیشگیرانۀ امنیتی  
ساختمانهایمسکونی یکمحلهاز سرقت در اماناست یا احتمالقتل یک فرد،درخیابان یادر

نحال ،امنیت بعد دیگری نیز دارد که نه بر احتماالت و
شخصیاش چقدر است .باای 

منزل 
روانشناختی فرد به تهدیدهای محیطی استوار است .این
واکنشهای  

محاسبات ریاضی ،بلکه بر 
مقولهای ذهنی است و از فردی به فرد دیگر
بعد که از آن به نام احساس امنیت یاد میشود  ،
احساسهای متفاوتی

ینرو ،درشرایط امنیتی یکسان ،افراد مختلف ممکناست 
متفاوتاست.از ا 
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سکهای است که یک روی آن بعد
درزمینۀ امنیتداشته باشند (سنیز .)1 :2008 ،درواقع ،امنیت  
عینی و ملموس امنیت و روی دیگرش بعد ذهنی و احساسی آن است .به عقیدۀ گابریل و گریو
میشود و به ابزار جرم یا
بهطور مفهومی به واکنش احساسی ایجاد  
( )2003احساس ناامنی  ،
نمادهایمربوطبهآناشارهدارد .
شرطهای اصلی تکوین متعالی این فضاها و ارتقای
حضور زنان در فضاهای شهری ،یکی از  
دهههایاخیرشاهدافزایشسریع
کیفیحوزۀعمومیدرهرجامعهاست(نادری.)53:1392،در 
یدهدوضعیتاشتغالزنان
مشارکتنیروی کارزناندربیشترمناطقجهانهستیم.شواهدنشانم 
نههای
فراهمبودن زمی 
در همۀجوامع ،تابعی از نیاز جامعه و اهداف فردی زنان از جملهاشتغال  ،
مناسب یا شرایط خاص سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی حاکم بر آن جامعه است (مصفا،
 .)10:1375
1

2

بهاعتقاد دیویس ()1984و کوتر وهمکاران (،)2001افزایش چشمگیر میزان اشتغال زنان
نقشهای جنسیتی»3
مهمترین مشخصۀ «انقالب در  
در جهان ،از نیمۀ دوم قرن بیستم به بعد  ،
میآید(فروتن.)39:1390،
بهشمار 

یشوند.
بهدلیلکمبودفرصتاشتغالدربخشرسمی،واردبخشغیررسمیم 
بیشتراینزنان ،
ضهایجنسیتی در بازارکار،عوامل فرهنگی ومسئولیت زناننسبتبهخانواده
عواملیمانند تبعی 
و فرزندان ،از جمله عوامل گرایش زنان به اشتغال غیررسمی هستند (اسکاپ .)6 :2006 ،4در این
زمینههای حضور زنان در اشتغال رسمی را
رساختهای اقتصادی و اجتماعی» که  

میان« ،ضعف زی
نداشتند«،موانعفرهنگی»مانندتفاوتوتبعیضدرفراینداجتماعیشدنزنومرد،حاکمیتتفکر
مردساالری در جامعه و «موانع اجتماعی» نظیر تفکیک جنسیتی آموزشی ،قوانین ناظر بر خانواده،
جو تبعیض در ساختار اشتغال در ایران و نحوۀ گزینش نیروی کار سبب شد این افراد که امید
چندانی در دستیابی به اشتغال در اقتصاد رسمی شهر نداشتند ،ناگزیر جذب مشاغل غیررسمی
عالوهبرآن«،بازار کاروبخشخدمات»نیزبرایدسترسیبهنیروی
شوند(توکلیواال .)8:1385،
آمادهکردن بازار کار غیررسمی برای حضور زنان شد
ارزانتر و تأمین سود بیشتر ،ناگزیر از  
کار  
شپور .)29:1380،
(دروی 

1. Kingsley Davis
2. Cotter
3. Revolution in gender roles
4. Escap
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مؤلفههای اجتماعی ،فرهنگی و جنسیتی برای
عالوهبر اجباری که از طریق برخی  
نترتیب  ،
بدی 
مشوقهایی نیز از سوی بخش

یشد ،
محدودکردن حضور زن در بخش غیررسمی بر او وارد م 
؛بهطوریکهزنانبارانشاز
بهسمتبازارکارغیررسمیسوقپیداکنند 
خدماتفراهمآمدتازنان 
بخش رسمی و کشش از سمت بخش خدمات روبهرو شدند .درواقع ،اگرچه هنگام تعریف از
بهصورتتعمدی
طها  
یکنیم،برخیاز محی 
یپذیربرایهمه تعریف م 
عرصۀعمومی،آنرا دسترس 
یپذیری کمتری دارند .داشتن شغل و تحصیالت
یا غیرتعمدی ،برای بخشی از جامعه دسترس 
یآید .این مقوله ،زاییدۀ الگوی مردانۀ
بهحساب م 
دهای مدرن  
همتراز با مردان ،برای زنان پدی 

بهدلیل سابقۀ تاریخی حضور
پیشرفت در ذهنیت زنان شهری است .فضاهای اشتغال و تحصیل  ،
فرصتهای

بهشدت مردانه هستند .با وجود این ،شهر 
مردان و حاکمیت این جنس ،فضاهایی  
یکند(نقدی .)206:1390،
بسیاریبرایزنانمهیام 
طها با
یکی از مشکالت عمدۀ زنان در این زمینه آن است که زن تا حد زیادی در این محی 
یشود .این برای زنان حاوی یک پیام است« :زن حتی در
جسم خود مشاهده و ارزیابی م 
بهای جسم زنانۀ خود در امان نیست ».ناامنی،
عرصههای زندگی اجتماعی ،از آسی 

مردانهترین 

بیثباتی ذهنی زنان،
ییهای فردی زن و  
بیاعتمادی محیط مردانه به توانا 
اعتمادبهنفس  ،

ترس ،نبود 
عالوهبراین ،زن توجهی زنانه به محیط خود دارد؛ یعنی به حضور در
ناشی از این امر است  .
فضاهایی شبیه خانه گرایش دارد و به همین سبب ،منطق ذهنی او منطبق با منطق حاکم بر حوزۀ
یشوند که
خصوصی درون خانواده است .این زنان وارد فضاهایی با هنجارهای حاکم مردانه م 
یکه آنان خواهان ارتباط صمیمانه با محیط هستند
یبر برخورد ابزاری با محیط است؛ درحال 
مبتن 
(نادری .)23:1392،
مهمترینآن،امنیتکم
امکانپذیراستکه 
اشتغال زن ،تحتشرایط خاصو با تبعاتفراوان 
طهایاجتماعیواحساسناامنیزندرمحیطکاراست.امنیتیکههمازبعدعینییعنیخود
محی 
امنیت،وهمازبعدذهنییعنیاحساسامنیتموردتوجهاست.بااینکهدربعضیجوامعضریب
یکنند که در جامعه امنیت زیادی وجود دارد ،احساس ناامنی در
امنیت باالست یا مقامات اعالم م 
یشود؛ یعنی به احساس
افراد تقریباً زیاد است .احساس امنیت ،از ذهنیت افراد در جامعه ناشی م 
ینمعنا که افراد متعدد،
روانی شهروندان از میزان وجود یا نبود جرم در آن جامعه بستگی دارد .بد 
یپور .)94 :1379 ،در این میان،
براساس پیشینه و تجربهشان ،تعابیر متفاوتی از محیط دارند (مدن 
بهعنوانتأثیرگذارترین
یشانمتفاوتبامرداناستوجنسیت ،
مؤلفههایذهن 
ادراکزنانبراساس 
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یکنند،
بهطورکلی ،زنان بیشتر از مردان احساس ترس م 
یشود  .
عامل در احساس ناامنی مطرح م 
طهای عمومی شهر شوند (گزارش
اگرچه ممکن است کمتر از مردان قربانی خشونت در محی 
کنفرانسلندن2003،بهنقلازبهمانیان،رفیعیانوضابطیان).ازدیدگاهاستانکو(،)1992ترسیا
همان احساس ناامنی ،در زنان سه برابر مردان است؛ ترسی که سبب شک در روابط اجتماعی
بهدنبال دارد .استانکو معتقد است زنان همواره با
میشود و کنارهگیری زنان از عرصۀ اجتماع را  

یشوند .ایریس مایرون یانگ 1معتقد است که از کودکی به زنان
جامعهپذیر م 

ترس از دنیای بیرون 
یطهای بیرونی حرکت و فعالیت داشته
یشود از محیط بیشتر بترسند و کمتر در مح 
آموزش داده م 
تهای اشغال فضا و تحرک
باشند (نادری .)48 :1392 ،وی معتقد است بیشتر زنان دچار محدودی 
یها و تضادهایی
کمتر در مشمولیت در فضا هستند .هویت مردانه و زنانۀ فضاها بهواسطۀ دوگانگ 
ایجادشدکهجایزنرادرخانهوجایگاهمردانرافضایبیرونخانهوقلمروعمومیاعالمکرد
(رضازادهومحمدی .)109:1388،
مهمترین عوامل تهدیدکنندۀ حضور مردم در فضاهای عمومی ،ترس یا
درحقیقت ،یکی از  
بهدلیل عدم راحتی یا ترس
احساس ناامنی است .الین ( )1997معتقد است« :اگر مردم فضایی را  
بهعنوان عاملی مهم در حضورنداشتن زنان
استفاده نکنند ،عرصۀ عمومی از بین رفته است ».ترس  
جرمهایعمومیکمتر متوجهزنانهستند،اینواقعیت
یشود .اگرچه  
در فضاهایعمومی مطرحم 
یرقابلانکار است که زنان در مقایسه با مردان فرصت کمتری برای حضور در فضا دارند .این

غ
یشود(رضازادهومحمدی .)111:1388،
واقعیت،بهعنوان«تضادترس»مطرحم 


پیشینۀ مطالعاتی پژوهش
مختاری و همکاران ( )1391نشان دادند که در شهر یاسوج ،تفاوت معناداری میان جوانان و
سالمندان ،افرادمجرد و متأهل ،لرهاو سایر اقوام و...از نظر احساسامنیت اجتماعی وجوددارد.
همچنین بین متغیرهای مستقل پایگاه اقتصادی-اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،میزان دینداری ،نگرش
به عملکرد پلیس و متغیر وابستۀ احساس امنیت اجتماعی رابطۀ مثبت دیده شد .نوروزی و
فوالدسپهر ( )1388در بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان نشان دادند که متغیرهای محل
سکونت ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی و احساس نظم اجتماعی تأثیر مثبت و مستقیم ،و متغیرهای
پایبندیمذهبیتأثیرمنفیومعکوسبراحساسامنیتاجتماعیزناندارند.مطالعۀامینی()1394
1. Iras Marion Young
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یسازمانی
در شهر شیراز نیز مشخص کرد متغیرهای مستقل سرمایۀ فرهنگی ،سرمایۀ اجتماعی و ب 
همبستگی ،و متغیر حمایت اجتماعی دارای کمترین میزان
یترین میزان  
اجتماعی دارای قو 
یافتههای
وابستگی با متغیر وابستۀ احساس امنیت در بین شهروندان شهر شیراز است .مطابق  
پژوهشگودرزیوهمکاران(،)1394بینسطحخردوکالنامنیتدرکشوررابطۀمعناداروجود
تجربههایمستقیم وغیرمستقیمافرادازشرایطواوضاعمحیط،و

داردواحساسامنیت،ناشیاز
یگذارد .
امکاناتیاستکهساختارنظاماجتماعی(سطحعینیوکالنامنیت)دراختیارشانم 
مؤسسۀ تحقیقاتی  )2005( Goraتحقیقی در زمینۀ نگرش به امنیت عمومی ژاپن انجام داد که
در آن،تأثیر روند رو به افزایش جرم و جنایت بر افکار عمومی و درک از احساس امنیت بررسی
شد .در این پژوهش پیمایشی ،جامعۀ آماری شامل  1180نفر از افراد باالی  20سال ( 589زن و
 591مرد) است .مطابق نتایج ،از دیدگاه  53/1درصد پاسخگویان ،امنیت عمومی در ژاپن
ضعیفتر

ضعیفتر شده است 36/3 .درصد پاسخگویان نیز معتقدند امنیت عمومی در ژاپن بسیار 

از قبل است .مرکز مطالعات جمعیتی دانشگاه ادواردو ماندالن ( )2006با حمایت مالی دولت
بریتانیا،پژوهشیدرزمینۀاحساسامنیتمردمموزامبیکدرسهاستاناینکشورانجامدادهاست.
هدف اصلی این تحقیق ،بررسی امنیت و احساس آن در محیط کار و زندگی مردم است .جامعۀ
مهمترین عواملی که سبب
آماری شامل  1220خانوار و  6330نفر از اعضای این خانوارهاست  .
عبارتاند از :سرقت کاالی شخصی ،جرائم فیزیکی ،بیکاری و

شدهاند ،
احساس ناامنی مردم  
خانوادهها ،سوادآموزی و آموزش مردم،

بیماری .برای افزایش احساس امنیت ،افزایش تعداد افراد 
تأمین خدمات درمانی ،تأمین امکانات اولیۀ زندگی و افزایش اشتغال پیشنهاد شده است .یکی از
بهوسیلۀ
انجامشده در زمینۀ امنیت زنان  
انجامگرفته در موضوع پژوهش ،مطالعات  
تجارب جهانی  
ساختهشده ،مطالعۀ موردی :دو شهر ادینبورگ و

طهای 
پین1با عنوان «تجربۀ زنان از ترس در محی 
ساختهشده را

هلسینکی »2است .پین در این تحقیق ،ماهیت رابطۀ میان ترس زنان و محیط 
یهای
بهصورت عمیق در دو شهر ادینبورگ و هلسینکی بررسی میکند .مطابق نتایج ،ویژگ 

محیطی-کالبدی متفاوت در دو محیط،عامل احساس ناامنی وترس زنان است.ترسممکناست
مربوط به همۀ فضاها باشد (هم فضاهای خلوت و هم شلوغ ،هم فضاهای باز و هم بسته)
(کوسکالوپین .)273:2000،

1. Pain
2. Helsinki and Edinburg
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آدومیرکو()2002دربررسی«ترسازجنایتدرمیانساکنانسهاجتماعدرغنا،شهرآکرا»به
بهدلیل
یینکنندۀ ترس از جنایت در آکراست .این امر  
این نتیجه رسید که جنسیت ،عامل تع 
یبپذیری زنان است که در بیشتر جوامع وجود دارد .یافتۀ مهم دیگر ،تأثیر تحصیالت بر ترس
آس 
از جرم است .نتایج بیانگر آن است که افراد بدون تحصیالت ،احساس امنیت کمتری دارند .مقالۀ
یها از محل زندگی و طبقات پایین
ویل و مکگراد 1در آمریکا با عنوان جرم و جنایت ،طرز تلق 
کهنساالن و
(جامعه) و ارتباط میان احساس ناامنی و موقعیتطبقۀ اجتماعی نشان داد که زنان  ،
بزهدیدگی بیشتری را ابراز
شهرنشینان ،در مقایسه با مردان ،جوانان و ساکنان مناطق غیرشهری  ،
کردهاند .


چارچوب نظری پژوهش
پژوهشهای

دیدگاههای بسیاری با رویکردهای مختلف ارائه شده است .مطابق 

درمورد امنیت ،
مختلف ،احساس ناامنی در گروههای متعدد جنسی ،سنی ،قومی ،مذهبی و شغلی به یک اندازه
دیدگاههای پارسونز

شاخصهای امنیت ،بر پایۀ 

نیست (علیخواه و ربیعی .)110 :1385 ،ابعاد و 
نظامهای اقتصاد،
خرده 
تفکیک شده است .از نظر پارسونز ،جامعه نظامی اجتماعی است که از  
نترتیب ،امنیت
سیاست ،فرهنگ و اجتماع تشکیل شده است که با یکدیگر در ارتباطند .بدی 
یتوان در دو سطح
میکند .امنیت داخلی را نیز م 
نظامهای جامعه ،امنیت داخلی آن را تأمین  
خرده 

خرد و کالن درنظر گرفت .در سطح کالن ،امنیت داخلی برآیند هماهنگی و همکاری چهار حوزۀ
یتوان به چهار بعد امنیت در سطح کالن یعنی امنیت اقتصادی ،امنیت
مذکور است؛ بنابراین ،م 
یتوان برای امنیت در
سیاسی ،امنیت فرهنگی و امنیت اجتماعی اشاره کرد .متناظر با این ابعاد ،م 
عبارتاند از .1 :امنیت اقتصادی  .2امنیت

سطح خرد نیز چهار بعد درنظر گرفت .این چهار بعد 
جانی.3،امنیت فکریو.4امنیتگروهی.دراینمعنا،امنیتفردیشهروندان،محصولوبرآیند
آنهاست .کلمنتس )1990( 2از لحاظ مرجع امنیتی ،سه نوع
امنیت در جان ،مال ،فکر و اجتماع  
یدهد .1 :امنیت ملی 3با محوریت دولت .2 ،امنیت جهانی 4با مبنا قراردادن
امنیت را تشخیص م 
ینالمللیو.3امنیتانسانی5یافردیبامرجعیتفرد .
سیستمب 
1. Will and McGrath
2. Kevin Celements
3. National security
4. Global security
5. Human security
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مهمترین
استانکو 1نیز معتقد است که احساس ناامنی در زنان هموارهسه برابر مردان است و  
یداند :الف) زنان تواناییجسمی کمتری در دفاع از خود دارند؛ ب)
دالیل این امر را موارد زیر م 
یتهای
زنان تمایل زیادی برای یادآوری تجارب اولیۀ زندگی از ترس و تسری آن به سایر موقع 
زندگی خود دارند؛ ج) نگهداری و حفاظت از کودکان ،زنان را بیشتر مستعد احساس ناامنی
یشاندارند(طاهریوربانی .)100:1390،
یکند؛د)زنانکنترلکمتریبرحیطۀخصوص 
م
رسانههادراینمیان،تأثیرگذاری حوادثو اتفاقاتفواصلمکانی
گیدنزبااشارهبهنقش محوری 
مؤلفههایدورانمدرنیتهمیداندومعتقداست که
مهمترین 
بسیاردوربر زندگیروزمرۀانسانها رااز 
باخبرشدن از حوادث یا مخاطرات بسیار دور ،درنهایت به احساس مخاطره میانجامد .اگرچه امنیت
اجتماعی،برهمۀزوایاوسطوحزندگیاثرمیگذاردوبهعنوانیکیازنیازهایاولیۀبشرمطرحاست،
رسانههای جمعی اشاره
یتوان به  
آنها م 
با بسیاری از فرایندهای اجتماعی تأثیروتأثردارد که از میان  
جنبههای
نقشهای فعالی که در دنیای امروز دارند ،بر بسیاری از  
کرد .این رسانهها بهدلیل کارکرد و  
میافکنندوآثارتردیدناپذیریبرجایمیگذارند؛تاجاییکهاندیشمندانیمانند
گوناگونزندگیسایه 
مکلوهان،دیویدرایزمن،فریدنیاوتونیس ،تحوالت تاریخی ودورههایمتعاقبآنراناشیازظهور

یهایوابستهبهآندانستهاند.
ارتباطجمعیجدیدوفناور 
وسایل 
تعامل اجتماعی در فضاهای شهری
تعاملهایاجتماعیشهرونداناست.حضورمثبتافراددرفضاهای
فضایبازشهری،بسترارتباطاتو 
یدهد.ازدالیلاهمیتچنینفضاهایی،
بازشهری،تعاملاجتماعیوحستعاونوشهروندیراارتقام 
امکان برقراری روابط و برخوردهای اجتماعی ،جلوگیری از بروز مشکالت روانی ،افسردگی ،تقویت
اعتمادبهنفس و ...است (پاکزاد .)5 :1384 ،لذت از حضور در فضاهای شهری و برقراری روابط

اجتماعیحقتمامیشهرونداناست؛بنابراین،زناننیزبایدازحضوردراینفضالذتببرند .
یکی دیگر از نیازهای بسیار مهم هر انسان ،نیاز به برقراری رابطه با دیگران است که در این
یشود.لنگ2در
ینهسازحضورافراددرفضام 
یشود.ایننیاززم 
انسانهامطرحم 
بهعنواننیاز 
بخش 
یکند .روابط متقابل اجتماعی ازآن جهتالزم استکهاحساس
این زمینه دو دلیلعمده را بیان م 
یکند؛ بنابراین ،فضاهایی که این ارتباطات را فراهم
تعلق و دوست داشتهشدن را در افراد ایجاد م 

1. Stanko
2. JohnLang
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عالوهبراین ،از دیدگاه نیومن 1در
مطلوباند (لنگ25 :1386 ،؛ مطلبی  .)61 :1380 ،

یسازند ،
م
مییابد؛ زیرا تعهدات
مناطق کوچکی که روابط انسانی زیاد است ،میزان جرم و جنایت کاهش  
یشدن افراد وجود ندارد؛ بنابراین،
اجتماعی و توجه افراد به یکدیگر زیاد است و امکان منزو 
فضایخوببایدبهنیازهایارتباطیشهروندانپاسخگوباشد(لنگ .)26-25:1389،
کریستین دی

2

تهای مؤثر بر استفادۀ زنان از فضای عمومیمطالعه
در بسیاری ازتحقیقات رفتاری-محیطی ،محدودی 
تهاشاملمحدودیتمنابع(مانندمحدودیتمالی)،احساساتمنفی(ماننداسترس
شدهاست.محدودی 
تهای بازدارنده (مانند کارهای خانه و مراقبت از کودکان) و شرایط و هنجارهای
و ترس) ،مسئولی 
طرحهای افراطی) است
اجتماعی محدودکننده (مانند هنجارهای جنسیتی محدودکننده ،برنامه و  
(کریستیندی .)2000،
ایریس ماریون یانگ

3

محیطهای
یشود از محیط خود بیشتر بترسند و در  
به بیان یانگ ،از کودکی به زنان آموزش داده م 
عتر ،دوگانگی خانه (بهعنوان
بیرونی ،کمتر حرکت و فعالیت داشته باشند .همین مسئله در مقیاس وسی 
محیط زنانه)و قلمرو عمومی(بهعنوان محیط مردانه)را ایجاد میکند و در سطح انتزاعی ،پایهای برای
سلسلهمراتبی(خیالی/واقعی،ذهنی/جسمی،فرهنگی/طبیعی)میشود(نادری .)48:1392،

یهای
دوگانگ 


اشتغال زنان 
والنتاین مقدم4معتقداست افزایش جمعیت شهری،جنگو گسترشبخش دولتیپسازانقالب،
ضرورتهای اقتصادی مانند کمبود نیروی متخصص،

از دالیل افزایش اشتغال زنان است .درواقع ،
ضرورتهای ناشی از جنگ اهمیت حضور زن در بازار کار را

نیاز به نیروی کار ارزان و نیز 
یماندندرمحیط کار،با
اجتنابناپذیر کرد.از سویدیگر ،زنانبا تالش برای تحصیلبیشتر وباق 

درویشپور .)73،

نشدنمقابلهکردند(بهنقلاز
خانهنشی 
روند 
1. Newman
2. ChristianDei
3. Iris Marion Young
4. Valentine Moghadam
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بارتکی
1

2

3

دهایباعنوانسرکوبروانی درزندگیزنانسخنمیگوید.وی
بارتکی درزنانگیواستیال ازپدی 
در ابتدای کتاب ،با نقل جمالتی از کتاب پوست سیاه ،ذهن سفید 4فرانتس فانون ،از بیگانگی روانی
یآورد و درنهایت ،شباهت و خویشاوندی بسیاری میان خود ،بهعنوان یک
مردان سیاه سخن به میان م 
زن سفیدپوست آمریکایی با سیاهپوستان در فرایند سرکوب روانی میبیند« .سرکوب روانی یعنی
اعتمادبهنفسخود.سرکوبشدگان

یارزششدندرذهنخودویعنیاجرایحاکمیتبسیارخشنبر
ب
اعتمادبهنفسخوداعمال

روانی،درواقع سرکوبشدۀخودهستندوحاکمیتیبسیارسختو خشنبر 
بهعنوان درونیکردن درک بر فرودستی خود شناخته
یتواند  
بهعبارت دیگر ،سرکوب روانی م 
میکنند  .
شود» (بارتکی .)20:1990،انسان سرکوبشدۀ روانی ،فردی در چنگال فشار دوگانۀ جامعه است .از
ازموقعیتهاازکارکردهایانسانی

یکسوجایگاهانسانیاوتأییدمیشودوازسویدیگردربسیاری
انتخابهای مستقل

گونهای نادیدهگرفتن درونی 
به 
میگیرد (همان .)20:این فرایند  ،
او ممانعت صورت  
فرد و جداکردن بسیاری از کارکردهای انسانی فرد از اوست .این سرکوب ،شباهت بسیاری به مفهوم
یداند که
ازخودبیگانگی مارکس دارد .بارتکی مصداق اعمال استیال برزناناز طریق فرهنگ را این م 
گزارههایزندگیزنان،بیانگرفرودستیآنانوفرادستیمردانهاست.اینمسئله،شباهتبسیاری
تمامی 
به درک جوامع استعمارشده از خود ،زیر سلطۀ جوامع و انسانهای غربی دارد ،اما وی بهصراحت
وضعیت زنان را بسیار اسفبارتر از درک انسان جامعۀ استعماری از خود تلقی میکند .به بیان وی« ،ما
نبودهایم»(نادری:1392،
انسانهایاستعمارشدههمنیستیم.ماهیچوقتبیشازیکنیمۀانسان 
درواقع ،
.)58زنانمقیدبهالگویزنانۀپیشرفت،زنانیهستندکهعالقهوتمایلبیشتریبهحضوردرفضاهای
شبیهخانهدارند.زندگیدرخانه،مصداقبارزنگاهمراقبتیزنانبهمحیطاستکهاسمیتازآنسخن
میگوید .در این نگاه ،تشخص فرد بهعنوان «سوژۀ شناسای جهان» بسیار اندک است؛ زیرا این مسئله
کمرنگشدن توجه زنانه به محیط  -که

مستلزم نگاه و تأمل در خویشتن است و به ازبینرفتن و 
شترذکرشد،دراثرهمینتعلق
همانطورکهپی 
خانهداریخوباست-منجرمیشود .
مهمترینبخش 

دوگانهبهفضایخانهوبیرونازخانهاستکهاولینورودزنانبهحوزۀعمومی،درمراکزخریددیده
یشود .تجربۀ سوژگی و خطابشدن در ناخودآگاه تاریخی زن در الگوی مادر ،همواره در شرایطی
م

1. Sandra Lee Bartky
2. Femininity and domination
3. Psychological oppression
4. Black skin, white mind
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شهاییمواجهبودهاست.ایناحساسخألوسوژگی،دو
رویدادهکهاودرزندگی،بابحرانوتشوی 
حسغیرقابلتفکیکدرتجربۀروزمرۀزنانسنتیومقیدبهالگویمادربودهاست .

روششناسی تحقیق
پژوهشحاضرپیمایشیاستوجامعۀآماریآنشاملزنانشاغلدربخشاشتغالغیررسمیدرشهر
بهدستآمدهاست.برای
تمامشماری درپاساژهای منتخب 
همداناست.حجمنمونۀتحقیق،ازطریق 
اندازهگیری متغیرها و گردآوری اطالعات ،از «پرسشنامۀ محققساخته» استفاده شد که در آن ،سؤاالت
براساس چارچوب نظری ،فرضیهها و متغیرها تهیه شدند .همچنین برای بخشی از مطالعه ،از مصاحبه
روانشناسیواقتصاد
جامعهشناسی ،
استفاده شد .اعتبار ابزار از طریق کسب نظر سه گروه از استادان  
یههایبهکاررفتهدرپرسشنامه0/783است .
بهصورتصوریبهدستآمد.آلفایگو 


یافتههای تحقیق
از میان نمونۀ  205نفری ،تحصیالت  5/4درصد افراد زیردیپلم 44/9 ،درصد دیپلم 23/9 ،درصد
یهای مختلفاستخدام برای
همانطورکه درتبلیغات وآگه 
فوقدیپلم و 25/9درصدلیسانس است  .

مشاغل غیررسمی شاهد هستیم ،یکی از شرایط استخدام مجردبودن متقاضی است ،اما چنانکه
یشود،ازکلنمونۀموردبررسی60،درصدمجردو40درصدمتأهلهستندکهاینخود
مالحظهم 
بیانگر تمایل زنان متأهل به حضور در عرصۀ عمومی است .نحوۀ ورود به اشتغال در  57/1درصد
خودانگیخته(براساستمایلدرونی)ودر42/9درصدبرانگیخته(تأثیرعواملاجتماعی)است؛یعنی
زههای درونی فرد مانند تمایل به پیشرفت ،تغییر جایگاه اجتماعی و ...سبب
در بیشتر موارد ،انگی 
یشوند،اماتأثیرعواملاجتماعینیزپررنگومشهوداست .
حضورزندرعرصۀاشتغالم 
از کل نمونۀ مورد بررسی 44/9،درصد فروشنده11/2 ،درصد مغازهدار (صاحبان بوتیک) و 43/9
درصدمنشیهستند.اینآمارنشانمیدهدتنها11/2درصداینزنانتوانستهاندبهصورتخویشفرما
اشتغالداشتهباشند.دراینمطالعه،دامنۀسنی،از16سالتا62سال،بامیانگینسنی29سالاستو
درمیانآنها ،زنان  62ساله را میتوان در گروه خودشاغل دید .این افراد ،اغلب با استفاده از پایگاه

یشوند .سن  16سالنیزمربوط به گروه فروشندگاناست
اقتصادی-اجتماعی خود وارد این مشاغل م 
یشوند.
یرغم اینکه زیر سن قانونی برای اشتغال هستند ،از سوی کارفرمایان جذب بازار کار م 
که عل 
میانگینسابقۀفعالیتزنانموردمطالعه6/8سال،کمترینمیزانسابقۀ1سالوبیشترینمقدار20سال

 296مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دورة  ،6شمارة  ،2تابستان 1396

بخشهایی مانند منشیگری و فروشندگی مشاهده کرد .سابقۀ
یتوان در  
است که سابقۀ یکساله را م 
بهصورتخوداشتغالواردعرصۀعمومیشدهاند .
ستسالهمربوطبهافرادیاستکه 
بی 
شاخص جنسیتیشدن فضا
انسانگرا و
آنها برای زنان ،از جمله امور مربوط به شهر  
فضاهای شهری و آمادگی و تسهیالت  
جنسیتیشدنفضا،میانگینکمترازحدانتظاراست؛زیرانمراتدر

شهروندمداراست.برایمتغیر
دستآمده برابر  ،2/30کمترین مقدار برابر  0/71و
به 
قابلتغییر بودند و میانگین  
بازۀ صفر تا   5
یبودنفضابهنفعمرداناست .
بیشترینمقداربرابر3/86استکهاینخودنشانگرجنسیت 

تصور ذهنی جامعۀ مورد مطالعه از امنیت در عرصۀ عمومی
در این بخش ،تصور ذهنی جامعۀ مورد مطالعه در باب امنیت در چهار حوزۀ مالی ،جانی ،گروهی و
فکریبررسیشد .متغیروابستۀاینمطالعه،احساسامنیتاست.برایمتغیرامنیتاجتماعی،میانگین،
میانه ،انحراف معیار ،چولگی ،کشیدگی ،مینیمم و ماکزیمم محاسبه و هیستوگرام آن رسم شده است.
قابلتغییرند .میانگین امنیت اجتماعی  ،2/91کمترین مقدار  1/39و بیشترین
نمرات در بازۀ صفر تا   5
مقدار4/25است.میانگینکلیجامعۀموردبررسی2/91وبنابراین،بیشازمتوسطاست.
جدول  .1شاخصهای توصیفی امنیت اجتماعی


امنیتاجتماعی 
امنیتمالی 
امنیتجانی 
امنیتگروهی 
امنیتفکری 

تعداد

مینگین

میانه

انحراف
معیار

 205
 205
 205
 205
 205

 2/91
 2/57
 3/41
 3/09
 2/69

 2/93
 2/57
 3/43
 3/20
 2/67

 0/57
 0/67
 0/79
 1/10
 0/86

چولگی

کشیدگی

 -0/40  -0/13
 -0/60  0/03
 -0/66  -0/23
 -0/24  -0/43
 -0/41  0/11

مینیمم

ماکزیمم

 1/39
 0/86
 1/43
 0/00
 0/89

 4/25
 4/00
 4/86
 5/00
 4/78

تجربۀ عینی جامعۀ مورد مطالعه از امنیت اجتماعی
برایناساس ،پنج گروهی که
در این مرحلهاز تحقیق ،تجربۀ عینی جامعۀ مورد مطالعه بررسی شد  .
پرسهزنان،
عبارتاند از :رهگذران و  

میزنند ،شناسایی شدند که 
به زنان مورد مطالعه آسیب  
گروههابراساس
فروشندگانمحل،مشتریانمرد،مشتریانزنوصاحبکاران .سپسهریکازاین 
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تقسیمبندیشد.درواقع،

مزاحمتها به هفت حوزه 

مزاحمتهای احتمالی مطالعه شدند .انواع 

نوع
مطالعۀپنجگروهتأثیرگذاردرهفتحوزۀمزاحمتیصورتگرفت.
انواع مزاحمت
صاحبکار

یافتهها 44/9 ،درصد از پاسخگویان معتقدند هیچ نوع مزاحمتی از سوی 
براساس  
سوژههای مختلف به
مزاحمتها را از سوی  

نداشتهاند ،اما در حدود  55درصد از افراد ،انواعی از 

ینههاازبعد
مزاحمتها،تقریباًدرهمۀزم 

کردهاند.چهاراولویتنخستاین
شرحجدول2تجربه 
نگاههای معنادار و
عبارتاند از :مزاحمت کالمی  ،

ترتیب وقوع و شیوع مزاحمت یکسان است که 
یشنهادهایزیرکانه،لمساعضایبدن،گفتنمتلکونیزدزدیازفروشگاه .

پ

جدول  .2انواع مزاحمتها در میان انواع مزاحمان بهترتیب شیوع و فراوانی رخداد
مزاحمت

مزاحمتهای

مزاحمتهای

مزاحمتهای

مزاحمتهای

صاحبکار

فروشندگان داخل پاساژ

مشتریان مرد

مشتریان زن

پرسهزنان

مزاحمتکالمی  مزاحمتکالمی  مزاحمتکالمی  مزاحمتکالمی 
مزاحمتکالمی 
نگاههایمعنادار 

نگاههایمعنادار 

نگاههایمعنادار 

نگاههایمعنادار 

نگاههایمعنادار 

یشنهادهایزیرکانه 

یشنهادهایزیرکانه  پ

یشنهادهای پ

یشنهادهایزیرکانه  پ

یشنهادهایزیرکانه  پ

پ
زیرکانه 
لمسبدن 
لمسبدن 
لمسبدن 
لمسبدن 
لمسبدن 
متلک 
متلک 
متلک 
متلک 
متلک 
آزارجنسی 
دزدی 
آزارجنسی 

آزارجنسی 
دزدی 

دزدی 




بررسی تصور ذهنی و تجربۀ عینی امنیت در میان زنان شاغل در بخش اشتغال غیررسمی
مطابق نتایج ،میانگین امنیت اجتماعی جامعۀ مورد مطالعه  2/91است که این عدد ،احساس امنیت
قابلتغییرند.
میدهد.باید توجه کرد کهنمراتمیانگیندربازۀ صفرتا   5
بیشتر از متوسط را نشان  
میدهداحساسامنیتمالیدرجامعۀموردمطالعهبیشتر
میانگینامنیتمالی2/57است کهنشان 
از متوسط است .میانگین امنیت جانی  3/41است که خود نشانگر میزان نسبتاً خوبی از احساس
امنیت جانی در این گروه است .میانگین امنیت گروهی  3/09است که این رقم نیز عددی نسبتاً
مناسب برای احساس امنیت گروهی جامعۀ مورد نظر بهشمارمیرود .میانگین امنیت فکری برابر
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بهنظر
میدهد .درمجموع  ،
 2/69نیز رقمی بیشتر از متوسط را برای احساس امنیت فکری نشان  
بهتبع آن تصور ذهنی از امنیت،
میرسد در جامعۀ مورد مطالعۀ تحقیق حاضر ،احساس امنیت و  

میسازد.
بیشتر از متوسط است که این عدد ،زمینۀ مناسبی برای حضور در عرصۀ اشتغال فراهم  
برایبررسیاینامر،نگرشافرادپیشازورودنیزمطالعهشد .
نگرش به مشاغل پیش از ورود
در این پژوهش ،درک و دریافت زنان شاغل از شغلشان پیش از ورود به آن بررسی شده است.
مطابق نتایج 38/1 ،درصد پاسخگویان دارای تصوری مثبت از فضای شغلی خود بودهاند که این
میزان،پسازورودبهشغلکاهشیافتهاست .

جدول  .3تصور و نگرش به شغل پیش از ورود
نگرش

پیش از ورود

پس از ورود

بسیارخوب 
خوب 
متوسط 
بد 
خیلیبد 
مجموع 

4/4
33/7
36/1
18
1
100/0

2/9
31/2
33/2
21/5
1
100/0



پس از بررسی نگرش ذهنی زنان شاغل در بخش اشتغال غیررسمی مورد مطالعه،تجربۀعینی
یبهایی که زنان جامعۀمورد مطالعه در معرض آن
مطالعهشد.بدینمنظور،انواع آس 

این افراد نیز 
پرسهزنان،فروشندگانمحل،
مزاحمتهایرهگذرانو 

عبارتانداز:

قراردارند،شناساییشدندکه
مزاحمتهای

گروهها،براساسنوع
صاحبکاران.سپسهریکازاین 

مشتریانمرد،مشتریانزنو
گفتوگوهای دوستانۀ خود ،خاطرات زیادی از انواع
هفتگانۀ احتمالی مطالعه شدند .زنان در  

مزاحمتهای

برایناساس ،
یکنند (ایمانیان  .)63 :1386 ،
آزارهای کالمی و غیرکالمی تعریف م 
دستهبندی شدند .نتایج نشان داد که  55درصد از این زنان،
بهطور دقیقتر  
کالمی و غیرکالمی  
مزاحمتها را از سوی

داشتهاند 57 ،درصد آنان ،انواع 
مزاحمتهایی از سوی صاحبکار  

مزاحمتهایی از سوی مشتریان مرد داشتهاند،

برشمردهاند 66 .درصد از افراد ،

فروشندگان محل 
برشمردهاند .اعداد نشانگر آن

مزاحمتها را از سوی مشتریان زن 

 58درصد از افراد ،انواعی از 
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کردهاندکهاینامردرنگرش
استکهبیشاز50درصدزنان ،همۀانواعاحساسناامنیراتجربه 
ینگونهمشاغلتأثیربسزاییدارد؛ 
آتیاینافرادبها 

یافتههای استنباطی
بررسی نرمالبودن توزیع نمرات متغیرها
نرمالبودن توزیعنمراتمتغیرها ،از آزمون کولموگروف-اسمیرنوفاستفاده شد.این
برایبررسی 
هایکمحجممناسباستوباتوجهبهاینکه


دربررسینمونه
آزمونبرایسنجشنیکوییبرازش
حجمنمونۀموردمطالعهدراینپژوهش205نفراست،اینآزمونانتخابشد .
جدول  .4نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمالبودن توزیع نمرات

امنیتاجتماعی 
امنیتمالی 
امنیتجانی 
امنیتگروهی 
امنیتفکری 
استفادهازرسانه 
تعلقمکان 
جنسیتیشدنفضا 

شبکهاجتماعمحلی 
دلبستگیبهاجتماعیمحلی 

تعداد

آمار  Zکولموگروف-اسمیرنوف

سطح معنیداری

 205
 205
 205
 205
 205
 205
 205
 205
 205
 205

 0/598
 0/947
 1/243
 1/270
 0/753
 1/145
 0/881
 0/888
 0/620
 1/164

 0/867
 0/332
 0/091
 0/080
 0/622
 0/145
 0/419
 0/409
 0/837
 0/133


فرضیۀاول:بیننحوۀورودبهاشتغال(خودانگیختهوبرانگیخته)ومیزانونوعاحساسامنیت
زنانشاغلدربخشاشتغالغیررسمی،رابطهوجوددارد .
برایآزموناینفرضیه،ازآزمونtمستقلاستفادهشد.فرضصفر،برابربودنمیانگیناحساس
امنیت اجتماعی در دو گروه خودانگیخته و برانگیخته است .اگر سطح معناداری آزمون کمتر از
نها ،برابری واریانس متغیر
 0/05باشد ،فرض صفر رد خواهد شد .شرط الزم برای مقایسۀ میانگی 
انسها با آزمون لون انجام گرفت .فرض
وابسته در دو گروه است؛ بنابراین ،آزمون برابری واری 
انسها در دو گروه است .با توجه به سطح معناداری آزمون لون ( )0/19که
صفر ،برابربودن واری 
یشود .میانگین احساس امنیت اجتماعی در زنان
انسها تأیید م 
بیشتر از  0/05است ،برابری واری 
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خودانگیخته  2/89و در زنان برانگیخته  ،2/94و سطح معناداری  0/572است .با توجه به اینکه
یشود .درنتیجه ،میزان احساس امنیت
بزرگتر از  0/05است ،فرض صفر رد نم 

معناداری آزمون t
مؤلفههای احساس
اجتماعی در زنان خودانگیخته و برانگیخته تفاوت معناداری ندارد .همچنین  
امنیت مالی ،احساس امنیت جانی ،احساس امنیت گروهی و احساس امنیت فکری در زنان
خودانگیختهوبرانگیختهدارایتفاوتمعنادارنیستند .

جدول  .5آزمون  tمستقل برای مقایسۀ احساس امنیت اجتماعی زنان برحسب نحوۀ ورود به اشتغال
متغیر وابسته

نحوه ورود به اشتغال

تعداد

میانگین

انحراف معیار

برانگیخته 

 88

 2/5617

 0/66011

خودانگیخته 

 117

 3/3492

 0/79814

برانگیخته 

 88

 3/5000

 0/77946

خودانگیخته 

 117

 3/1077

 1/00260

برانگیخته 

 88

 3/0682

 1/22836

خودانگیخته 

 117

 2/6657

 0/85949

برانگیخته 

 88

 2/7210

 0/86772

آمار F

امنیتفکری 

خودانگیخته 

 117

 2/5788

 0/68225

سطح معنیداری

امنیتگروهی 

برانگیخته 

 88

 2/9351

 0/59946

 1/732

 0/567  0/190

 203

 0/572

 0/010

 0/180  0/921

 203

 0/858

 0/043

 203  -1/352  0/836

 0/178

 5/254

 0/806  164/96  0/246  0/023

 0/110

 0/651

آماره t

امنیتجانی 

خودانگیخته 

 117

 2/8897

 0/54120

درجه آزادی

امنیتمالی 

آزمون لون

سطح معنیداری

امنیتاجتماعی 

آزمون t

 203  -0/454  0/741


فرضیۀدوم:بینحوزۀفعالیتومیزانونوعاحسااسامنیاتزناانشااغلدربخاشاشاتغال
غیررسمی،رابطۀمعناداروجوددارد .
کطرفهاستفادهشد.فرضصفردرآنالیزواریانس،
برایآزموناینفرضیه،ازآنالیز واریانسی 
برابربودنمیانگینمتغیروابستهدرهمۀسطوحمتغیرمستقلاست.اگرسطحمعناداریآزمونکمتر
میشود .سطح معناداری آنالیز واریانس  0/01است .با توجه به
از  0/05باشد ،فرض صفر رد  
یشود .درنتیجه ،میزان
کوچکتربودن سطح معناداری آنالیز واریانس از  ،0/05فرض صفر رد م 

احساس امنیت اجتماعی زنان در حوزههای مختلف فعالیت ،تفاوت معنادار دارد .همچنین
حوزههای مختلف فعالیت،
مؤلفههای احساس امنیت گروهی و احساس امنیت فکری زنان در  
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حوزههای
دارایتفاوت معناداراست ،امااحساس امنیتمالیو احساس امنیتجانی در زنان،در 
مختلففعالیتتفاوتمعنادارندارند.حوزۀفعالیتزنانبهدوبخشخوداشتغالوکارکن(منشی
بهصورت خوداشتغال وارد عرصۀ کار
یرسد زنانی که  
بهنظر م 
یشود  .
و فروشنده) تقسیم م 
یشوندوبه
یشوند،یعنیزنانخودشاغل،ازطریقیکحامیقدرتمندمعرفیوواردبازارکارم 
م
بهدست
کمک این حامی ،منابع اطالعاتی و ارتباطات جدید و درنتیجه سرمایۀ اجتماعی قوی  
بهدست
یگوید؛ چراکه با همکاریافراد قدرتمند  
یآورند .برر 1به این پدیده «قدرت انعکاسی» م 
م
ی
یآید .با توجه به موقعیت ،روابط و با توجه به داشتن شبکۀارتباطی قوی این زنان ،دسترس 
م
؛چراکهبهطورکلی،

ییابد
فرصتها ،اطالعات ،منابع مادی و موقعیت اجتماعی افزایش م 

آنها به 

یشود .
یشانبهسرمایۀاجتماعی،فرهنگیواقتصادیتعیینم 
موقعیتاینافرادباتوجهبهدسترس 

جدول  .6نتایج آنالیز واریانس برای بررسی رابطۀ حوزۀ فعالیت و امنیت اجتماعی

احساسامنیت
اجتماعی 
امنیتمالی 

امنیتجانی 

امنیتگروهی 

امنیتفکری 

حوزه فعالیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

فروشنده 
مغازهدار 

منشی 
فروشنده 
مغازهدار 

منشی 
فروشنده 
مغازهدار 

منشی 
فروشنده 
مغازهدار 

منشی 
فروشنده 
مغازهدار 

منشی 

 92
 23
 90
 92
 23
 90
 92
 23
 90
 92
 23
90
 92
 23
 90

 2/7780
 2/9783
 3/0257
 2/5683
 2/4224
 2/6127
 3/3354
 3/4720
 3/4794
 2/7978
 3/3565
 3/3222
 2/5072
 2/8164
 2/8422

 0/57346
 0/54128
 0/54108
 0/71192
 0/58661
 0/64964
 0/81487
 0/67204
 0/79678
 1/14546
 1/01794
 1/01348
 0/88572
 0/91845
 0/79216

مقدار F

سطح
معنیداری

 4/718

 0/010

 0/736

 0/480

 0/820

 0/442

 6/200

 0/002

 3/847

 0/023

1. Berr
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حداقل تفاوت معناداری فیشر

1

از آنجاکه در این مطالعه ،سه گروه پاسخگو و پنج بعد احساس امنیت وجود دارد ،از آزمون LSD

آزمونها برای مقایسۀ پس از تجربه
یترین  
یترین و قو 
استفاده شده است .این آزمون ،یکی از قدیم 
نهابیشترازسهموردنباشد،بهتراستازاینآزموناستفادهشود.در
یکهتعدادمیانگی 
است.درصورت 
بهای
اینجاسهمیانگینوجوددارد(فروشنده،مغازهدار،منشی).باتوجهبهاینامر،آزمونمقایسۀترکی 
جفتیانجامگرفت واینمرحلهبرایهریکازابعادامنیتنیزاجراشد.اینآزمون،معادلآزمونtبا
گروهها انجام میشود .براساس
جفتهای  
دو نمونۀ مستقل است که بهصورت جداگانه ،بین همۀ  
یافتههایجدول(سطحمعناداری،)0/003بیناحساسامنیتکلفروشندگانبامنشیهاتفاوتمعنادار

مغازهدار میتوان مشاهده کرد که امنیت گروهی
وجود دارد .با مقایسۀ سه گروه فروشنده ،منشی و  
بهنحویکهسطحمعناداریتفاوتبینفروشندهو
فروشندگان،تفاوتمعناداریبادوجامعۀدیگردارد؛ 
مغازهدار و منشی
مغازهدار  0/27و سطح معناداری تفاوت بین فروشنده با منشی  0/001است .بین  

تفاوتمعناداریوجودندارد.دربعدامنیتفکریهمتنهابینفروشندهومنشیتفاوتمعناداروجود
مشاهدهنمیشود.

مغازهداربافروشندهتفاوتمعناداری
دارد()0/008وبینزنانمغازهداربامنشییا 
جدول  .7نتایج آزمون تعقیبی  LSDبرای مقایسههای دوتایی


احساسامنیت
اجتماعی 

حوزه فعالیت
)(I

حوزه فعالیت
)(J

میانگین اختالف
)(I-J

خطای معیار
اختالف

سطح معنیداری

فروشنده 

مغازهدار 

منشی 
فروشنده 
منشی 
فروشنده 
غازهدار 
م 
مغازهدار 

منشی 
فروشنده 
منشی 
فروشنده 
مغازهدار 

مغازهدار 

منشی 
فروشنده 
منشی 
فروشنده 
مغازهدار 


 -0/20031
* -0/24776
 0/20031
 -0/04745
* 0/24776
 0/04745
* -0/55870
* -0/52440
* 0/55870
 0/03430
* 0/52440
 -0/03430
 -0/30918
* -0/33596
 0/30918
 -0/02678
* 0/33596
 0/02678

 0/12960
 0/8242
 0/12960
 0/12989
 0/08242
 0/12989
 0/25070
 0/15944
 0/25070
 0/25126
 0/25126
 0/25126
 0/19806
 0/12596
 0/19803
 0/19850
 0/12596
 0/19850

 0/124
 0/003
 0/124
 0/715
 0/003
 0/715
 0/027
 0/001
 0/027
 0/892
 0/001
 0/892
 0/120
 0/008
 0/120
 0/893
 0/008
 0/893

مغازهدار 

منشی 
فروشنده 

امنیتگروهی 

مغازهدار 

منشی 
فروشنده 

امنیتفکری 

مغازهدار 

منشی 

)1.Fisher Least Significant Difference (Fisher LSD
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بحث و نتیجهگیری
شهرنشینی در ایران ،عالوهبربعدکمی،از ابعاد کیفی نیز متحول شده است .این تغییرات کیفی،
عرصههای عمومی

ینحال گسترده است که دسترسی و حضور بیشتر زنان در 
بسیار پیچیده و درع 
محسوبمیشود .این مطالعه ،با توجه به افزایش حضور

و تجاری شهرها ،یکی از این تغییرات 
عرصههای خدماتیو تجاریشهری در سالیاناخیردرشهرهمدان ،با استفادهازرویکرد

زنان در 
مکتب کپنهاگ انجام گرفت .امنیت اجتماعی در این تحقیق ،شامل دو بعد عینی و ذهنی است.
بهوسیلۀ باری بوزان مطرح شد .او امنیت را در دو بعد عینی و ذهنی
امنیت اجتماعی ،اولین بار  
بهطور ذهنی (احساس
دامنهای وجود دارند که  
مطرح کرد و اظهار داشت تهدیدهای امنیتی در  
تجربهاند.درتحقیقحاضر،امنیتازبعدذهنیآن(یعنیاحساسامنیت)درمقابل

امنیت)نیز  
قابل
عوامل بیرونی مورد توجه واقعشده است .عوامل بیرونی شامل سه حوزۀ اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسیاستکهدراینتحقیق،تنهابهبخشاجتماعیآنتوجهشدهاست.ازدیدگاهبوزان،امنیت
گروههای مختلف صنفی ،قومی ،محلی و ...در حفظ هستی و
اجتماعی عبارت است از توانایی  
هویت خود .درحقیقت ،امنیت از نظر بوزان ،فراغت از تهدید هویت جمعی و گروهی است .در
اینپژوهش،احساسامنیتزنانبررسیشد.مطابقنتایج،میزانامنیتزنانموردمطالعه،دربعد
یکهدرکل،
بهنحو 
قبولتراست؛ 
قابل 
تجربهشدۀامنیت ،

ذهنیواحساسیدرمقایسهبابعدعینیو
یکه بیش از 50
احساس امنیت که ذهنی است ،در میان این افراد بیشتراز متوسط است؛ درحال 
داشتهاند .
درصدازنمونۀپژوهش،تجاربیازناامنیعینی 
دگاههاشاملدیدگاه
یریهایمختلفیهمراهاست.ایندی 
حضورزناندرعرصۀعمومی،باجهتگ 
منفی ،دیدگاه مثبت و دیدگاه مشروط است .دیدگاه منفی ،بر وظایف فطری مادری ،مسئولیت زن در
قبال خانواده و فرزندان ،و حضور دائم زنان در خانه تأکیدمیکند .در مقابل ،طرفداران دیدگاه مثبت
نههای مختلف در اجتماع فراهم آورد و
معتقدند که باید زمینه را برای فعالیت و اشتغال زنان در زمی 
میپذیرد ،اما
اشتغال زنان در این میان جایگاه مهمی دارد .دیدگاه مشروط ،اشتغال و مشارکت زنان را  
این پذیرش بر شرایطی استوار است.درایننگرش ،وجود قوانین و تسهیالت الزم برای حمایت و
نقشهای متنوع را با
تسهیل اشتغال زنان و حضور اجتماعی آنان ضروری است تا یک زن بتواند  
مهمترین عاملتأثیرگذار براحساسامنیت
افتههای تحقیق ،
تعارض کمتر به انجام برساند .باتوجه به ی 
بهعبارت دیگر ،صرف زنبودن ،بیش و پیش از سن و تحصیالت و نوع
یدهد  .
را جنسیت تشکیل م 
یافتههای این
فعالیت و پایگاه ،برای زنان ایجاد ناامنی میکند .شاید به همین دلیل است که براساس  
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مهمترینمشوقدخترانو
یترهمشدهاست .
مطالعه،نگرشزنانبهفعالیتدرپاساژ،پسازورودمنف 
یرسدباکاهشمیزان
بهنظرم 
خانوادههاکهخودآنانودوستانشانبودهاند .

زنانبرایورودبهپاساژ،نه
چیرگی جنسیتی فضا به کمک افزایش حضور زنان ،باید شوراها و مدیران شهری در شهرسازی و
نظارتوسیاستگذاریشهریبراینمهمونیازهایخاصزنانتوجهبیشتریداشتهباشند.همچنین
برنامههایتوسعۀشهری-کههدفازآنپاسخگوییبهمسئلۀجنسیت
باراهیابیمسئلۀ«جنسیت»به 
یتوان «حضور
بخشهای گوناگون سازمان است -م 
دستورالعملها ،سیاستها ،طرحها و خدمات  

در 
یتواناشارهکرد کهنظامبیمهو حقوق صنفی
مؤثرترزنان»درجامعهراتسهیلکرد.تنهابراینمونهم 
ایندستهاززنان-کهمیانگیندریافتیآنانحدود300هزاردرماهبرایحدوددهساعتکاراست-
بسیار مهم و ضروری است .همچنینتعبیۀ اتاق کودک وشیردهی و استراحت ،سرویسهای بهداشتی
مخصوص بانوان و صدور کارت مباشرت ،پوشش حداقل دستمزد و ...را میتوان از جملۀ این
تسهیالتبهشمارآورد .
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