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Aims & Backgrounds This research is a practical research because women’s psychological 
safety in the urban environment is a serious issue in the geography of health and citizenship in 
Ahvaz as a metropolis.
Methodology The research method in this study is descriptive-analytical. The method of 
collecting data is a combination of documents analysis and fieldwork. The population of 
interest in this research is women living in three neighborhoods of Kianpars, Amanieh and 
Hasirabad. Using Cochran formula, the sample size was estimated to be 382. According to the 
population of each neighborhood, a number of questionnaires were randomly distributed 
among the residents of these neighborhoods.
Findings In terms of behavioral environment, physical environment and welfare environment, 
Kianpars is the best neighborhood, Amanieh is in the second place and Hasirabad is in the third 
place. Asfor Leisure Environment Index, Amanieh is in first place, Kianpars is in the second 
and Hasirabad is in the third one. Evaluation of economic environment index also shows that 
Kianpars neighborhood is superior to other two neighborhoods. In this regard, Hasirabad is in 
the second place and Amanieh is in the third place. Only in the field of social index, Hasirabad 
neighborhood is ranked first; Amanieh and Kianpars are also ranked second and third, 
respectively.
Conclusion Women in Kianpars neighborhood experienced high levels of psychological 
security and ranked first. Amanieh is in the second place and Hasirabad, as a suburb, also 
ranked third.
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 چکیده 

گذاری، یک پژوهش کاربردی است این پژوهش به لحاظ هدف: هااهداف و زمینه
ه امنیت روانی زنان در سئلچرا که در شهر اهواز با توجه به کالنشهر بودن آن م
ای عنوان مسئلهشهروندی بهمحیط شهری در بحث جغرافیای سالمت و حقوق 

 . جدی مطرح است
از نوع توصیفی_تحلیلی  این پژوهش کار رفته دره روش تحقیق ب :شناسیروش

های ترکیبی از روش نیز های مورد نیازآوری اطالعات و دادهاست. روش جمع
اسنادی و میدانی است. جامعه آماری این پژوهش زنان ساکن در سه محله 

نفر  382ه و حصیرآباد است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران کیانپارس، امانی
صورت  ها بهنامهبرآورد شد که با توجه به جمعیت هر محله تعدادی از پرسش

 ها توزیع گردید.تصادفی بین ساکنان این محله
در زمینه شاخص محیط رفتاری، محیط کالبدی دهد که ها نشان مییافته ها:یافته

محله کیانپارس در رتبه اول، امانیه در رتبه دوم و حصیرآباد در و محیط رفاهی 
رتبه سوم قرار دارد. در شاخص محیط فراغتی امانیه در رتبه اول، کیانپارس در 
رتبه دوم و حصیرآباد در رتبه سوم قرار دارد. ارزیابی شاخص محیط اقتصادی نیز 

حله دیگر است. در این بیانگر برتری محله کیانپارس در این محیط نسبت به دو م
زمینه حصیرآباد در رتبه دوم و امانیه در رتبه سوم قرار دارد. تنها در زمینه شاخص 

و محله امانیه و کیانپارس نیز به  اجتماعی محله حصیرآباد در رتبه اول قرار دارد
 اند. ترتیب در رتبه دو و سه قرار گرفته

از زنان ساکن در محله کیانپارس ، به دست آمده کلی: براساس نتایج گیرینتیجه
محله امانیه در  اند.برخوردارند و در رتبه اول قرار گرفته ییمیزان امنیت روانی باال

 نشین نیز در رتبه سوم قرار گرفتهعنوان محله حاشیهرتبه دوم و محله حصیرآباد به
 .است

 : امنیت، امنیت روانی، فضاهای شهری، زنان، شهر اهوازهاکلیدواژه
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 مقدمه
 یك عنوانبه اندیشمندان، نگاه چه و جامعه افراد نظر از چه امنیت

 دانست باید شود؛می معرفی بشر زندگی در ضروری و نیاز اساسی
 و رودمی بین از انسان خاطر نیز آرامش آن نابودی و زوال با كه

 شدنمرتفع در واقع. گیردمی را آن جای ناآرامی و اضطراب تشویش،
 Entezari]است  امنیت تأمین گرو در آدمی نیازهای از بسیاری

et al, 2019: 8]ترین . بنابراین نیاز به امنیت همواره از بنیادی
 ,Behzadfar]رود شمار میه نیازهای انسان در جامعه بشری ب

 از یكی شهری هایمحیط امنیت در چرا که وجود [18 :2012
. عمومًا امنیت را در شودمی زندگی محسوب كیفیت اساسی الزامات

اند که امری عینی است. امنیت وقتی نکردن تعریف کردهقالب تهدید
وجود دارد که احساس شود تهدیدی در کار نیست و این همان 
امنیت ذهنی است و بدیهی است که هم امنیت ذهنی و هم امنیت 

 Bemanian]عینی از بعد فردی به امنیت اجتماعی وابسته است 

et al, 2009: 24]ت، آگاهی از خطر و ترس از . فقدان امنی
-و هم ایجاد محیطهای عمومی شدن، هم استفاده از محیطقربانی

های موفق شهری را مورد تهدید قرار داده است. بنابراین حس امنیت 
 و آسایش خاطر یک شرط الزم و ضروری در شهر است

[Behzadfar, 2012: 111] ند انتایج برخی مطالعات نشان داده
دهند، که که برخی شرایط در شهرها ناامنی در شهرها را افزایش می

تواند منجر به توانند باعث افزایش خشونت گردند. این امر میمی
نظیر زنان که به لحاظ  های انسانی و افزایش خطر برای کسانیآسیب

 & Sadeghi Fasaei]پذیری بیشتری دارند، شود فیزیکی آسیب

Mirhossein, 2011: 40]مکینتایر، پذیری . در رویکرد آسیپ
( نیز جنسیت بیشترین قابلیت را برای توضیح 1967) و هیل باکس

بینی احساس ناامنی دارد. مطالعات بسیاری نیز رابطه بین و پیش
ها بیشتر اند که معموالً زناند و نشان دادهاین دو پدیده را تأیید کرده

 :Afshani & Zakeri, 2012]کننداز مردان احساس ناامنی می

. در واقع اکثر زنان از حضور در فضاهای عمومی احساس [152
امنیت کافی ندارند و از میان عوامل مؤثر در کاهش میزان امنیت 

بسزایی  تأثیرهای فیزیکی فضاهای شهری از مواردی است که ویژگی
 ,Akbari & Pakbonyan]در کاهش احساس امنیت زنان دارد 

دین ترتیب، فضای شهری همان هیجانی را که برای . ب[55 :2012
مردان دارد، برای زنان ندارد. با توجه به اهمیت روز افزون نقش زنان 

های شهری، و ورود آنان به قلمروهای عمومی همانند محیط
-میزان امنیت زنان می [Evans, 2019: 2]آموزشی، شغلی و غیره 

اینکه داشته باشد نظیر  های روزمره آنان اثراتیتواند بر فعالیت
شدن هوا یککند، و به ویژه بعد از تارهای آنان را محدود میحرکت

های اجتماعی، اقتصادی شود و فرصتموجب در خانه ماندن آنها می
ای که به اعتقاد طرفداران دهد. به گونهمیو فرهنگی آنها را کاهش 

وه بر اعمال های فمینیستی ساختارهای موجود در جامعه عالدیدگاه
تواند اسباب ناامنی آنان را نیز فراهم آورند. خشونت بر علیه زنان، می
ها راه نیل به امنیت برای زنان را در تغییر بر این اساس فمینیست

 Afshani]بینند این ساختارهای اجتماعی مبتنی بر جنسیت می

& Zakeri, 2012: 150]ریزان برنامههای . اخیرًا ادبیات و نوشته
خصی و ترس از خشونت علیه زنان فمینیستی روی ایمنی ش

عنوان یک ابزار برای مهار اجتماعی و فضایی زنان تمرکز یافته به
های تحمیل شده بر دنیای اجتماعی_فضایی زنان است. محدودیت
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کردن مشارکت زنان در قبلی و تداوم محدودهای تکثیر محدودیت
س از جرم و جنایت زندگی شخصی زنان های عمومی است. تر عرصه

ها دهد و این منجر به اجتناب از رفتن به مکانقرار می تأثیررا تحت 
کردن دسترسی و ی مرتبط با جرم و در نتیجه محدودهاو موقعیت

موضوع مهم دیگری که  .به طور کلی استقالل و تحرک زنان است
حاظ تاریخی، کنند این است که به لبرخی محققین به آن اشاره می

ریزی و کنند. در فرآیند برنامهسازند و اداره میشهرها را مردان می
های زندگی، زنان بیشتر ساماندهی فضای شهری هم نظیر دیگر حوزه

. در واقع، [Madanipour, 2000: 124]اند در حاشیه قرار داشته
ای را های روزمره زمینهتوجه به حضور فعال زنان در دامنه فعالیت

های روزانه خود بپردازند )این طلبد تا به راحتی بتوانند به فعالیتمی
 های کاری، اداری، و تفریحی آنان را در برها تمام زمینهخواستگاه

گیرد(. احساس امنیت با توجه به خصوصیات جنسی متغیر است می
و توانایی جسمی و قدرت دفاع شخصی نیز به نوعی دریافت انسان 

 ,Almasifar & Ansari]دهد حت شعاع قرار میاز امنیت را ت

2010: 28]. 

ترس »یا با عنوان ای در کالیفرنمطالعه 2009به طوری که در سال 
صورت گرفت. این مطالعه به « شدن در حمل و نقلزنان از قربانی

بررسی امنیت زنان در حمل و نقل به وسیله نظرسنجی از اپراتورهای 
های این ت متحده پرداخته است. یافتههای حمل و نقل ایاالآژانس

پژوهش نشان داد که اکثر پاسخ دهندگان بر این باورند که زنان به 
شماری از ایمنی و امنیت مجزایی نیاز دارند، اما تنها تعداد انگشت

های حمل و نقل برای پرداختن به نیازهای امنیتی زنان وجود آژانس
خشونت علیه زنان »عنوان پژوهشی با  2012چنین در سال دارد. هم

انجام گرفت. نتایج تحقیق بیانگر این نکته بود که « در دهلی نو
دهلی نو از نظر نرخ جرم و جنایت علیه زنان در میان سایر ابرشهرهای 

عنوان و خشونت و جرم علیه زنان به هند دارای باالترین رتبه است
کند. مییکی از موانع عمده در بحث پایداری و طراحی شهر عمل 

 شهری امنیت نبود تأثیر تحت همواره شهرها زنان در بنابراین زندگی
 نتوانند که است زنان مانعی برای امر این و بالقوه است یا واقعی

 :Afshani & Zakeri, 2012]باشند  همه جانبه شهروندان فعال

از  زیادی تعداد اعتمادبه نفس تعدی، و خشونت از . ترس[146
با  آنان برای را شهر فضای به دسترسی و کندمی تضعیف را زنان

. [Lotfi et al, 2015: 139]کرد  خواهد مواجه محدودیت
 آنها، اجتماعی هایفعالیت گسترش برای امروز زنان نیاز ترینمهم

-جدی مختلف، هایعرصه در زنان حضور چه هر است و امنیت ایجاد

بود. بر این اساس  خواهد بیشتر آنها امنیت تر باشد،پررنگ و تر
ی زندگی امنیت روانی زنان با توجه به رواج سبک و شیوه مسئله

ویژه در محیط کالنشهرها موضوع به مدرن و تبعات ناشی از آن 
بسیار مهمی است. امروزه زنان نیمی از جمعیت جامعه شهری را 

دهند و از نظر احساس امنیت در فضاهای شهری، زنان تشکیل می
-نظر میه بروند. شمار میه های اجتماعی بترین گروهاز آسیب پذیر

رسد امروزه مسئله اصلی این است که در ایران بخصوص کالنشهرها 
 چگونگی وضعیت امنیت روانی زنان قابل توجه است. کالنشهر اهواز

 به خصوص شهروندان امنیت مسئله که است شهرهایی از یکی نیز
 .شهر است انتظامی و شهری مهم مدیران مسائل از یکی زنان

های در شهر اهواز نیز با توجه به کالنشهر بودن آن و ویژگیبنابراین 
امنیت روانی زنان در محیط شهری در  مسئلهکالنشهری که دارد 

ای جدی مسئلهعنوان غرافیای سالمت و حقوق شهروندی بهبحث ج
مطرح است که در این تحقیق در قالب سه محله )کیانپارس، امانیه 

با توجه به این موضوع  حصیرآباد( محور پژوهش واقع شده است.و 
کردن زمینه در جامعه، توجه به آنان و فراهم اهمیت نقش زنان

شود و در حیطه جغرافیای رفتاری مطرح میآسایش و امنیت آنها 
چون در این زمینه کار قابل توجهی در شهر اهواز صورت نگرفته است 

. بنابراین پژوهش ت بسیار زیادی داردپرداختن به این موضوع اهمی
که حاضر به طور مشخص در راستای پاسخگویی به این سؤال است 

ارتباط بین موقعیت مکانی زندگی زنان با امنیت روانی آنان چگونه 
 است؟

 
 شناسی روش

گذاری کاربردی و روش تحقیق به کار این پژوهش از لحاظ هدف
آوری اطالعات است. روش جمعرفته در آن از نوع توصیفی_تحلیلی 

میدانی است.  وهای اسنادی های مورد نیاز، ترکیبی از روشو داده
و میدانی جهت تهیه  ایدر نگارش مبانی نظری از روش کتابخانه

ها که در واقع نامهآوری اطالعات پرسش، برای جمعتصاویر
کننده نظر ساکنین محالت مورد مطالعه هستند از روش منعکس

گیری از نی و پیمایشی و برای مقایسه سایر محالت و نتیجهمیدا
اطالعات گردآوری شده و ارائه راه حل از روش تطبیقی استفاده 

گردد. همچنین ابزار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اطالعات می
افزار نرمهای آماری توصیفی و استنباطی در محیط استفاده از روش

SPSS  و استفاده ازExcel  تأثیراست. در این راستا برای ارزیابی 
های شهری بر امنیت روانی زنان های محیطها و زیرشاخصشاخص

های اصلی اجتماعی، گانه منتخب، از شاخصدر محالت سه
رفتاری، فراغتی و رفاهی استفاده شده -اقتصادی، کالبدی، ادراکی

ها خود دارای یک سری زیرشاخص است که هر یک از این شاخص
(. برای 1ستند که شاخص اصلی حاصل میانگین آنهاست )شکل ه

آگاهی یافتن از میزان امنیت روانی زنان در محالت منتخب پژوهش 
ها استفاده شده است. در روش میانگین از روش میانگین پاسخ

کار گرفته شده در جریان طراحی ه ها با توجه به طیف بپاسخ
وان مقیاس سنجش در نظر عننامه، میانه طیف مورد نظر بهپرسش

)کمترین  1 شود. با توجه به اینکه در این پژوهش طیفگرفته می
بر امنیت( به کار  تأثیر)بیشترین میزان  7بر امنیت( تا  تأثیرمیزان 

عنوان میانه انتخاب کرد و را به 4توان عدد گرفته شده است می
این برای میانگین امتیاز هر شاخص و مؤلفه را با آن سنجید. بنابر 

سنجش سطح امنیت روانی زنان محالت منتخب شهر اهواز در 
تک نمونه و برای بررسی  Tهای شهری از آزمون استفاده از محیط

موقعیت مکانی زندگی زنان با امنیت روانی آنها از تحلیل واریانس 
یک راهه و آزمون زوجی شفه استفاده شده است. در نهایت برای
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 است. استفاده شده GIS افزارهای الزم از نرمهای محدودهتهیه نقشه
سال در سه محله  18جامعه آماری در پژوهش حاضر، زنان باالی 

 کیانپارس، امانیه و حصیرآباد شهر اهواز است. 
بندی گیری احتمالی طبقهگیری در این تحقیق، نمونهشیوه نمونه

اسب های هر مجموعه متنشده است. در این روش باید تعداد نمونه
با اعضای آن مجموعه باشد. لذا در این پژوهش متناسب با حجم 

 [Hafeznia, 2008: 138]نمونه که از طریق فرمول کوکران 
 محاسبه شد. 

 

 
 های پژوهشها و متغیرشاخص (1شکل 

 
در  نفر است، با جایگزینی 68129با توجه به اینکه حجم جامعه 

عنوان حجم نمونه به دست آمد که نفر به 382فرمول کوکران عدد 
نامه به محله پرسش 192محله تعداد به نسبت جمعیت هر 

نامه به امانیه پرسش 34نامه به حصیرآباد و پرسش 156کیانپارس، 
هایی به نسبت جمعیت هر محله در نامهاختصاص داده شد. پرسش

بین زنان و مردان به صورت تصادفی توزیع گردید. در پژوهش حاضر 
-نوان ابزار اندازهعنامه مورد نظر بهاز طریق اعتبار محتوایی، پرسش

نظران و متخصصان این حوزه قرار گیری در اختیار چند تن از صاحب
نامه اطمینان الزم گرفته و پس از تأیید آنان نسبت به تکمیل پرسش

حاصل گردید. جهت تعیین پایایی ابزار پژوهش نیز از روش ضریب 
آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار ضریب آلفای کرونباخ در این 

 به دست آمد.  84/0ژوهشپ
شهر اهواز  حصیرآباددر این پژوهش سه محله کیانپارس، امانیه و 

 مورد بررسی قرار گفته است.
ترین محالت شهر اهواز است که با کیانپارس از معروفمحله 

نفر در منطقه دو قرار گرفته و به مرور زمان  32297جمعیتی بالغ بر 
 ,Damanbagh]شده است  نشین تبدیلبه یکی از محالت اعیان

هکتار در غرب 397.789این محله با وسعتی معادل  [95 :2013

 
دارد و  رودخانه کارون و حد فاصل پل سیاه تا پل سوم اهواز قرار

 ,Mazhari et al]ترین محالت از نظر وسعت است یکی از بزرگ

. این محله قبل از انقالب به صورت زمین بایر در اختیار [5 :2019
است. شتیان بوده و به همین دلیل به نام کیانپارس معروف شدهزرت

هایی مانند نظم این محله در مقایسه با سایر مناطق شهر از تفاوت
های ویالیی برخوردار شد که در محالت دیگر نمود هندسی، خانه

. محله [Safaee Pour & Sajjadi, 2008: 97]کمتری داشتند 
پل حد فاصل  کاروندر غرب رود ر هکتا 115.878با مساحت  امانیه
از لشکرآباد از رود کارون تا ریل قطار و فلکه دانشگاه تالشکر 
 .و زیرمجموعه منطقه دو شهرداری اهواز است ترین محالتقدیمی

نفر است که با توجه به وسعت  5810محله  تعداد افراد ساکن در این
با توجه  نفر در هکتار را داراست. 4/49محله تراکم جمعیتی معادل 

در این قسمت اکثر ادارات دولتی مستقر  به قدمت این محله،
شهرداری  7های منطقه حصیرآباد نیز یکی از محلهمحله هستند. 

جنوب غربی به اهواز است که از شمال به کوی آل صافی، از غرب و 
ی منبع منازل چهارصد دستگاه و از شرق و جنوب شرقی به محله

هایی قرار گرفته که بهترین شود. این محله روی تپهآب محدود می
انداز به منظرگاه شهری و مکانی مناسب برای عرضه بهترین چشم
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ضابطه باعث شده این های بیگاهشهر است، اما استقرار سکونت
 ,Sajadian et al]ها منظره ناخوشایندی برای شهر ایجاد کند تپه

موقعیت جغرافیایی محالت مورد مطالعه  2 . در شکل[42 :2015
 .نشان داده شده است در شهر اهواز

 

 
 موقعیت جغرافیایی محالت مورد مطالعه در شهر اهواز( 2شکل 

 
  هایافته

بررسی امنیت روانی زنان محالت کیانپارس، امانیه و حصیرآباد در 
 های منتخبمحیط

 یط اجتماعی محالت مورد مطالعهبررسی امنیت روانی زنان در مح
های مربوط براساس پاسخ زنان ساکن در محله کیانپارس همه مؤلفه

، 6/4، 63/4، 49/4، 99/3به شاخص محیط اجتماعی با مقادیر 
باالتر و یا  15/4، 79/5، 01/3، 29/4، 01/5، 21/6، 84/3، 99/3

شهر  اند به جز مؤلفه احساس امنیت درنزدیک به حد میانگین بوده
تر از حد میانگین به دست آمده است پایین 01/3اهواز که با مقدار 

و اکثر زنان ساکن در این محله میزان امنیت در سایر مناطق شهر 
 اند.اهواز را در حد کم و بسیار کم ارزیابی کرده

های شاخص نامه، میانگین مؤلفهبراساس نتایج حاصل از پرسش
، 65/4به ترتیب عبارتست از :  محیط اجتماعی در محله امانیه،

71/4 ،12/4 ،88/4 ،53/4 ،47/2 ،47/6 ،35/5 ،11/4 ،29/3 ،18/6 
توان به این نتیجه رسید که زنان . براساس این مقادیر می76/3و 

محیط اجتماعی در وضعیت  ساکن در محله امانیه از نظر شاخص
، مدت مطلوبی قرار دارند در واقع آنها عامل جنسیت، وضعیت تأهل

زمان اقامت در یک مکان، سابقه سکونت، میزان تحصیالت، میزان 
ارتباط با همسایگان را عوامل مهمی در میزان احساس امنیت ذهنی 

-آورند. تنها عامل قومیت و نژاد از بین سایر مؤلفهشمار میه خود ب

 دارد. 4های اجتماعی اختالف کمی با میانگین متوسط یعنی 
نامه، وضعیت این شاخص با ت آمده از پرسشبراساس نتایج به دس

دوازده مؤلفه در محله حصیرآباد تقریبا همانند دو محله دیگر است،

 
میزان تحصیالت،  تأثیریعنی زنان ساکن در این محله نیز معتقد به 

جنسیت در میزان  تأثیرعامل قومیت و نژاد و  تأثیروضعیت تاهل، 
مؤلفه یک تا نه بیشتر احساس امنیت خود هستند. در این شاخص 

از میانگین متوسط ارزیابی شده است که نشان دهنده دید مثبت 
های مطرح شده در مؤلفه تأثیرزنان ساکن در این محله نسبت به 

نشان دهنده  78/3امنیت روانی زنان است. مؤلفه دهم با میانگین 
پایین بودن میزان احساس امنیت زنان در شهر اهواز است. مؤلفه 

تا حدودی بیشتر از میانگین متوسط  46/4هم نیز با مقدار یازد
ارزیابی شده است که نشان از مشارکت تقریبی زنان ساکن این محله 

گیری امور داخلی خانواده خود دارد. در واقع احترام به در تصمیم
نفس و حفظ ارزش و اهمیت یک زن در حقوق زن و حفظ اعتماد به

خانوادگی و آرامش و امنیت روانی  خانواده باعث استحکام روابط
بیانگر حضور  32/3شود. مؤلفه دوازدهم با مقدار زن در خانواده می

های دیگری به جز خانواده و فامیل نسبتاً کم زنان این محله در گروه
 است.

 بررسی امنیت روانی زنان در محیط رفتاری محالت مورد مطالعه
نامه زنان ساکن محله کیانپارس، براساس نتایج حاصل از پرسش

 78/3امنیت با میانگین  تأمینمؤلفه اول یعنی نقش پلیس در 
دارد. مؤلفه دوم با  4فاصله اندکی با میانگین مورد نظر یعنی 

قرار دارد. برخی اظهار  4تر از حد میانگین پایین 48/3میانگین 
های از این واقعیت است که مکان نظرها درباره مؤلفه دوم حاکی

ناامن در کیانپارس هم وجود دارد. اکثر قریب به اتفاق زنان ساکن 
های شرقی منتهی به پارک ساحلی و کیانپارس، انتهای خیابان
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المللی و منطقه سیدخلف را های منتهی به نمایشگاه بینخیابان
میانگین  دانستند. در مؤلفه سوم میزانبرای خود بسیار ناامن می

است.  4به دست آمده است که بیشتر از میانگین مبنا یعنی  75/5
است. بیشتر زنان ساکن در کیانپارس  41/5در مؤلفه چهارم میانگین 

های دفاع شخصی در هنگام مواجه با شرایط ناامن را آموزش مهارت
دانستند. مؤلفه پنجم، ششم، هفتم، هشتم، برای خود ضروری می

 08/5، 54/5، 54/4، 46/4، 91/3، 23/4میانگین نهم و دهم با 
اند. در مؤلفه یازدهم، میانگین باالتر از میانگین متوسط ارزیابی شده

کمتر از میانگین متوسط به دست آمده است که این  47/3با مقدار 
دهنده عدم حضور زنان ساکن کیانپارس به تنهایی در میزان نشان

ها هنگام شب است. و رستوران فودهاهای عمومی مانند فستمکان
گونه استدالل زنان ساکن در این محله جهت عدم حضور در این

ها وجود ناامنی برای زنان، احساس ترس درونی که بطور ذاتی مکان
ها و در اکثر زنان وجود دارد و همچنین حضور افراد با فرهنگ

-انبرخوردهای متفاوت از سراسر محالت شهر اهواز در این چنین مک

پایین تر از میانگین  44/2هایی است. مؤلفه دوازدهم با میانگین 
متوسط قرار دارد و این نشان دهنده پایین بودن آمار سرقت از زنان 

دهنده نشان 49/2در این محله است. مؤلفه سیزدهم با مقدار 
وضعیت نامطلوب امنیت این محله هنگام شب است و حکایت از 

ساکن در این محله هنگام شب بسیار کم  این واقعیت دارد که زنان
شوند. مؤلفه چهاردهم با های دیگر این محله میوارد سایر محیط

ه زنان ساکن کیانپارس هنگام نشان از این امر دارد ک 28/5میانگین 
هایی مانند مؤسسات و نهادهای عمومی احساس شدن به مکانوارد

نان ساکن کیانپارس ای که با ز امنیت باالیی دارند. در طی مصاحبه
شدن به مکانی قریب به اتفاق آنها در مورد واردصورت گرفت اکثر 

اند که معموال مانند پارک در هنگام شب و به تنهایی اظهار داشته
شوند. در این راستا براساس پاسخ ها نمیبه تنهایی وارد این مکان

 تر ازپایین 23/2زنان ساکن کیانپارس این مؤلفه با میانگین 
میانگین متوسط به دست آمده است. مؤلفه شانزده در این محله با 

 64/4کمتر از میانگین و مؤلفه هفدهم با مقدار  09/3میانگین 
بیشتر از میانگین به دست آمده است. درواقع مؤلفه شانزده با 

-میانگین کمتر حاکی از این امر است زنان ساکن کیانپارس خیابان

اند و زدن هنگام شب ناامن دانستهمحله را برای قدهای این م
اند برعکس در هنگام روز آن را برای قدم زدن فضایی امن قلمداد کرده

دهنده این امر است که برخی عناصر و عوامل در شب و این نشان
شود. این عوامل وجود دارد که باعث احساس ناامنی در زنان می

های تاریک، مکانتوانند شامل تاریکی، ترس از وجود افراد در می
عدم دسترسی به کمک و غیره باشد. در مؤلفه هجدهم با میانگین 

از متوسط میانگین بیشتر است این موضوع  29/2که حدود  79/5
مثبت  تأثیرشود که میزان و نوع پوشش بر امنیت زنان تایید می

دارد. درواقع پایبندی به عرف و فرهنگ یکی از عواملی است که 
شود و اکثر زنان نیز های دیگران میدر مقابل نگاهباعث حفظ فرد 

 67/5اند. مؤلفه نوزدهم با میانگین باالی این واقعیت را تأیید کرده
احساس ترس و ناامنی بیانگر واقعیت دیگری در زنان است و آن هم 

سوارها است. مؤلفه بیست باالتر از شدن با موتورهنگام مواجهه
است. در این مؤلفه زنان دسترسی به  متوسط میانگین ارزیابی شده

های فرار در صورت قرار گرفتن در یک موقعیت خطرناک را عاملی راه
مهم در میزان امنیت خود قلمداد کرده اند. مؤلفه بیست و یک با 

به دست آمده است که این  84/3تر از حد متوسط، مقداری پایین
چه از طریق کالمی و بودن آزار واذیت زنان دهنده پایینمقدار نشان

 های مختلف محله کیانپارس است.چه غیر کالمی در محیط
 تأمیندر محله امانیه میانگین مؤلفه اول یعنی نقش پلیس در 

امنیت زنان ساکن در این محله با مقداری کمتر از میانگین متوسط 
امنیت  تأمینگویای این مطلب است که زنان از عملکرد پلیس در 

در سایر فضاهای شهری رضایت کمی دارند. میزان  خود هنگام حضور
به دست آمده است. براساس نتایج  24/4مؤلفه دوم در محله امانیه 

رفتار، کننده این محله، نوع به دست آمده از نظرات سایر زنان شرکت
زدن عاملی مهم در میزان امنیت یک طرز برخورد و حتی لحن حرف

 تأثیرنیز بر  47/5ا میانگین رود. مؤلفه چهارم بزن به شمار می
کند. در های دفاع شخصی بر امنیت زنان تأکید میآموزش مهارت

متوسط نظارت غیر مستقیم  تأثیربه  76/3مؤلفه پنجم با مقدار 
بودن بسته اشاره دارد. یکی از دالیل پایینهای مداریعنی دوربین

به تعداد بسته های مداراین مؤلفه عدم وجود دوربین تأثیرمیزان 
های باز و بسته امانیه است. اکثر زنان معتقد زیاد در سایر محیط
بسته های بزرگ دوربین مدارها و برخی فروشگاهبودند تنها در بانک

ها وجود داشته وجود دارد و اگر در سایر اماکن عمومی این دوربین
مثبتی خواهد  تأثیرباشند قطعاً در میزان احساس امنیت درونی زنان 

در حد متوسط رو به پایین  47/3داشت. مؤلفه ششم نیز با مقدار 
ارزیابی شده است. استدالل برخی از زنان در مورد عملکرد نیروی 

های شهری انتظامی محله امانیه این بود که نیروی انتظامی و گشت
همیشه حضور ندارند و اکثر اوقات بعد از وقوع جرم یا حادثه در 

د. مؤلفه هفتم نیز با توجه به نوع کاربری کننمحل حضور پیدا می
بودن محله امانیه( و شلوغی ناشی از آن مقداری )اداری و تجاری

دهد که نشان از وجود ترس از باالتر از میانگین متوسط را نشان می
تصادف در زنان هنگام عبور از خیابان است. میانگین مؤلفه هشتم 

مقایسه این دو مؤلفه نشان به دست آمده است.  18/5و  4و نهم نیز 
دهد که زنان در ساعات روشنایی روز، زمانی که به تنهایی در می

منزل هستند نسبت به همین وضعیت در هنگام شب، احساس 
بیانگر  65/3هم با میانگین کنند. مؤلفه دامنیت بیشتری می

های هوایی و بودن احساس امنیت زنان هنگام عبور از پلپایین
 47/2ی است. در مؤلفه یازده و دوازده با میانگین پایین های برقپله
رسیم که زنان در محله امانیه، هنگام شب به این واقعیت می 3و 

ها رستورانفودها و هایی مانند فستتنهایی وارد محیط بسیار کم به
و همچنین براساس نتایج به دست آمده زنان ساکن این  شوندمی

های اند. میانگین مؤلفهن روبه رو شدهمحله تاحدودی کم با سارقی
نشان  94/1و  65/4، 71/1سیزدهم، چهادهم و پانزدهم با مقادیر 

شدن هوا بسیار اکن در محله امانیه بعد از تاریکدهند که زنان سمی
شوند و در مقابل ها میهای شهری از جمله پارککم وارد سایر محیط
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ی هنگام روز بیشتر است. امنیت آنها در موسسات و نهادهای عموم
دهنده امنیت بسیار پایین در مؤلفه شانزده و هفده نتایج نشان

زدن زنان در هنگام شب و حتی ساعات های امانیه جهت قدمخیابان
روشنایی روز است. البته میزان امنیت در ساعات روشنایی روز کمی 

آن  بیشتر از شب ارزیابی شده است اما با این وجود باز هم مقدار
به دست آمده است. مؤلفه  4تر از میانگین متوسط یعنی عدد پایین

زیاد نوع پوشش بر میزان امنیت  تأثیربیانگر  47/5هجده با میانگین 
های نوزده و بیست زنان ساکن در محله امانیه است. در مؤلفه

میانگین هر دو مورد باالتر از میانگین متوسط ارزیابی شده است که 
به احساس ترس و وحشت زنان در مواجه با موتورسوارها به ترتیب 

های فرار در احساس امنیت زنان این مثبت دسترسی به راه تأثیرو 
 محله اشاره دارد. 

 
 های محیط اجتماعی و رفتاری از نگاه زنان در محالت مورد مطالعهبا شاخصهای مرتبط میانگین پاسخ (1جدول 
 حصیرآباد امانیه کیانپارس های شاخص رفتاریمؤلفه حصیرآباد امانیه کیانپارس های شاخص اجتماعیمؤلفه

 54/4 65/4 99/3 میزان احساس امنیت در سن کنونی
 تأثیر وجود پلیس در میزان 

 شهریامنیت در سایر فضاهای 
78/3 94/2 69/3 

 87/4 71/4 49/4 تأثیر میزان تحصیالت بر امنیت
 قرارگیری در یک مکان ناامن

 در محله سکونت 
48/3 24/4 49/3 

 28/5 12/4 63/4 تأثیر وضعیت تأهل بر میزان امنیت
 تأثیر نوع آرایش و طرز راه رفتن 

 در میزان امنیت
75/5 29/5 53/6 

 29/5 88/4 6/4 میزان امنیتتأثیر سابقه سکونت در 
 های دفاع نقش آموزش مهارت

 شخصی در میزان امنیت
41/5 47/5 41/5 

 71/4 53/4 99/3 مدت زمان اقامت در یک مکان و میزان امنیت
 های تأثیر وجود دوربین

 مداربسته بر میزان امنیت
23/4 76/3 96/2 

 51/4 47/2 84/3 تأثیر عامل قومیت و نژاد در میزان امنیت
 عملکرد نیروی انتظامی و 

 تأثیر آن بر میزان امنیت
91/3 47/3 97/2 

 08/6 47/6 21/6 تأثیر جنسیت در میزان امنیت
 ترس از تصادف و تأثیر آن 

 بر میزان امنیت
46/4 41/4 87/4 

 09/5 35/5 01/5 همسایگان و احساس امنیت نسبت به آنان
 موقعیت زمانی )شب( و احساس 

 منزلامنیت در 
54/4 4 74/3 

 حضور در اماکن اجتماعی محل سکونت 
 و تأثیر آن بر میزان امنیت

29/4 11/4 69/4 
 موقعیت زمانی )روز( و احساس

 امنیت در منزل 
54/5 18/5 15/5 

 78/3 29/3 01/3 میزان احساس امنیت در شهر اهواز
 های هوایی وعبور از پله و پل

 میزان احساس امنیت 
08/5 65/3 85/3 

 46/4 18/6 76/5 بر امنیت ها و تأثیر آنعضویت در سایر گروه
 میزان احساس امنیت هنگام 

 هامراجعه به فست فودها و رستوران
47/3 47/2 96/1 

 عنوان یک زن مورد مشورت قرارگرفتن به
 در خانواده و تأثیر آن بر امنیت

15/4 76/3 32/3 
 مورد سرقت قرار گرفتن 

 سایر اشیاکیف، موبایل و 
44/2 3 81/1 

- - - - 
 های مختلفورود به محیط

 دور از محله سکونت 
49/2 71/1 82/1 

- - - - 
 مراجعه به نهادها و مؤسسات

 عمومی و میزان احساس امنیت 
28/5 65/4 04/5 

 38/1 94/1 23/2 گام شبتنهایی در هنورود به یک پارک به - - - -

- - - - 
 زدن در هنگام شب بدون قدم

 همراه در محیط کیانپارس
09/3 35/2 05/2 

- - - - 
 زدن در هنگام روز قدم

 بدون همراه در محیط کیانپارس
64/4 82/3 29/4 

- - - - 
 تأثیر نوع پوشش در میزان

 امنیت هنگام ورود به سطح شهر 
79/5 47/5 32/5 

- - - - 
 میزان احساس ترس و اضطراب 

 مواجهه با موتورسوارهاهنگام 
67/5 53/5 74/5 

- - - - 
 های دسترسی داشتن به راه

 فرار و تأثیر آن بر میزان احساس امنیت
28/6 29/5 84/5 

- - - - 
 مورد تعرض قرار گرفتن

 توسط زنان و مردان دیگر 
84/3 12/4 74/3 
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  1399 ، بهار1، شماره 1دوره                                       و جامعه پایدارنامه توانمندسازی زنان فصل

اند که در مؤلفه بیست و یکم زنان ساکن محله امانیه اظهار داشته
صورت لمسی صورت کالمی و هم بهبارها مورد تعرض مردان هم به 

 اند. دن قرار گرفتهمانند تنه ز 
دهد که نامه نشان میدر محله حصیرآباد نتایج حاصل از پرسش

بیانگر نارضایتی زنان، نسبت به  69/3اولین مؤلفه با میانگین 
امنیت آنها است. میزان  تأمینعملکرد پلیس محله خود در زمینه 

سوم با میانگین باالی  به دست آمده است. مؤلفه 49/3مؤلفه دوم 
دهنده اهمیت نوع رفتار و طرز برخورد زنان در میزان نشان 53/6

 احساس امنیت آنها از نظر زنان ساکن در محله حصیرآباد است. 
های دفاع همچنین زنان ساکن در این محله نقش آموزش مهارت

های خطرناک را یکی از عوامل مؤثر در شخصی در مقابل موقعیت
ند. مؤلفه چهارم با میانگین امیزان احساس امنیت خود قلمداد کرده

 تأمینگویای این واقعیت است. یکی دیگر از عوامل مهم در  41/5
-های مداربسته در مکانامنیت، نظارت غیرمستقیم از طریق دوربین

های مختلف است. در این پژوهش مؤلفه نقش ها و محیط
امنیت زنان، بسیار کم و کم  تأمینبسته در زمینه های مداردوربین

زیابی شده است. در مؤلفه پنجم میانگین به دست آمده بسیار ار
کننده پایین تر از میانگین متوسط ارزیابی شده است که بیانپایین
امنیت زنان است  تأمینهای مداربسته در میزان دوربین تأثیربودن 

های مختلف این ها در مکانو دلیل آن هم عدم وجود این دوربین
ه زنان ساکن این محله ماهیت این گونه محله است. در واقع هم

دانستند اما امنیت خود بسیار مؤثر می تأمیننظارت را در زمینه 
ها بسیار کمرنگ بود کارگیری دوربینه چون در این محله نقش ب

نتایج به دست آمده نیز ضعیف ارزیابی شده است. در مؤلفه ششم 
امنیت  تأمین یعنی رضایت از عملکرد نیروی انتظامی و نقش آن در

تر از زنان ساکن حصیرآباد، میانگین به دست آمده بسیار پایین
میانگین متوسط قرار دارد. اکثر زنان از عملکرد نیروی انتظامی در 
این محله یا رضایت کافی نداشتند یا در حد بسیار پایین آن را 

آن در  تأثیراند. مؤلفه هفتم یعنی ترس از تصادف و ارزیابی کرده
های حصیرآباد، با ن احساس امنیت هنگام عبور از خیابانمیزا

باالتر از میانگین متوسط ارزیابی شده است. مؤلفه  87/4میانگین 
دهنده احساس امنیت نشان 15/5و  74/3هشتم و نهم با مقادیر 

پایین زنان در شب و بالعکس امنیت باالی آنها در روز، هنگامی که 
 85/3مؤلفه دهم نیز با میانگین ت. به تنهایی در منزل هستند، اس

پایین تر از میانگین ارزیابی شده است. که در این مورد نشان از عدم 
هاست که یکی های برقی و پلاحساس ترس زنان هنگام عبور از پله

بودن مقدار میانگین در این مؤلفه، عدم وجود پل و از دالیل پایین
زدهم یعنی احساس امنیت های برقی در این محله است. مؤلفه یاپله

ها نیز در محله حصیرآباد با فودها و رستورانهنگام ورود به فست
بسیار کم ارزیابی شده است. مؤلفه دوازدهم با مقدار  96/1میانگین 

بودن آمار سرقت اشیا زنان در این محله است. نشان از پایین 81/1
به  38/1، 04/5، 82/1مؤلفه سیزده، چهارده و پانزده نیز با مقادیر 

ای هدهنده عدم ورود زنان ساکن در حصیرآباد به مکانترتیب نشان
شدن هوا، احساس امنیت آنها هنگام دور از محله خود بعد از تاریک

های عمومی مانند ادارات و عدم مراجعه ورود به موسسات و مکان
شدن هوا است. مؤلفه شانزده یی و بعد از تاریکبه یک پارک به تنها

گویای این مطلب است که زنان  29/4و  05/2هفده نیز با مقادیر و 
هنگام شب  آباد را درهای محله حصیرساکن در این محله خیابان

دانند اما در هنگام روز امنیت در زدن نمییک مکان امنی برای قدم
اند. میانگین مؤلفه هجدهم با این زمینه را متوسط ارزیابی کرده

میانگین متوسط باال ارزیابی شده است. زنان  نسبت به 32/5مقدار 
زیادی  تأثیردر این محله معتقدند نوع پوشش بر میزان امنیت آنها 

دارد. دو مؤلفه دیگر شاخص رفتاری یعنی احساس ترس و اضطراب 
های فرار سوارها و دسترسی داشتن به راههنگام مواجه با موتور

ند پارک نیز در بین هنگام دریافتن احساس خطر در یک مکان مان
زنان حصیرآباد باال ارزیابی شده است. مؤلفه بیست و یک با میانگین 

بودن تعرض به زنان این محله توسط سایر دهنده پاییننشان 74/3
های مرتبط میانگین پاسخ 1افراد یعنی زنان و مردان است. در جدول 

محله های محیط اجتماعی و رفتاری از نگاه زنان هر سه با شاخص
 نشان داده شده است.

نامه، در زمینه شاخص محیط براساس نتایج حاصل از تحلیل پرسش
اجتماعی محله حصیرآباد رتبه یک، محله امانیه رتبه دو و محله 

رسد از کیانپارس رتبه سه را به خود اختصاص داده است. به نظر می
باد در ان محله حصیرآبندی دیدگاه مثبت زنترین دالیل این رتبهمهم

های منتخب در میزان امنیت روانی زنان زیرشاخص تأثیرزمینه 
است. براساس نتایج حاصل از ارزیابی شاخص محیط رفتاری نیز، 

رتبه یک، امانیه با میانگین  45/93محله کیانپارس با میانگین 
رتبه سه را به خود  09/87رتبه دو و حصیرآباد با میانگین  05/89

 اختصاص داده است.
بندی محالت براساس شاخص محیط اجتماعی و رتبه 3شکل  در

 رفتاری به تفکیک محالت نشان داده شده است.
 بررسی امنیت روانی زنان در محیط اقتصادی محالت مورد مطالعه

ها، زنان ساکن در نامهبراساس نتایج به دست آمده از پرسش
ی بسیار مکان 6/59های دولتی را با میانگین باالی کیانپارس مکان

اند. این در صورتی است امن برای کارکردن و حضور خود قلمداد کرده
در حد  49/3های خصوصی را با مقدار که همان زنان امنیت مکان

اند. میانگین مؤلفه سوم یعنی میزان متوسط و پایین ارزیابی کرده
نشین بسیار پایین ارزیابی های فقیرامنیت هنگام حضور در مکان

هایی را برای حضور خود بسیار اکثر زنان چنین مکانشده است. 
باالتر از  29/5اند. مؤلفه چهارم با میانگین ناامن قلمداد کرده

اکثر زنان  86/1میانگین به دست آمده است. در مؤلفه پنجم با مقدار 
اند که خانواده آنها مخالفتی با کار کردنشان در بیرون از اظهار داشته

ه ششم و هفتم با میانگینی باالتر از میانگین منزل ندارند. مؤلف
دارد که زنان ساکن در کیانپارس درمورد آینده شغلی متوسط بیان می

( 94/5کنند. مؤلفه هشتم با میانگین باالی )خود احساس نگرانی می
بیانگر این است که شاغل بودن زنان بر میزان احساس امنتیشان 

دهنده نیز نشان 19/5با میانگین  بسیار زیادی دارد. مؤلفه نهم تأثیر
این است که این مؤلفه در کیانپارس در وضعیت مطلوبی قرار دارد. 
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تفاوت چندانی با متوسط میانگین ندارد.  94/3مؤلفه دهم با میزان 
کند زنان ساکن کیانپارس هنگام ورود به سایر این مقدار بیان می

برای محله  دارند.های شهری در اهواز احساس امنیت باالیی نمحیط
به دست آمده است  82/4امانیه نیز در اولین مؤلفه میزان میانگین 

از میانگین متوسط بیشتر است. این مقدار بیانگر متوسط  82/0که 
های کاری دولتی برای یک زن از نظر زنان بودن میزان امنیت محیط

ین در حالیست که همان افراد ا ساکن در محله امانیه است.
شمار ه ای کاری خصوصی را نسبتًا ناامن برای حضور زنان بهمحیط
کننده امنیت پایین زنان بیان 41/2مؤلفه سوم با مقدار  اند.آورده

هایی است که در آنها فقر و بیکاری محله امانیه هنگام ورود به مکان
 تأمینمؤلفه چهارم نشان از دغدغه باالی زنان جهت  زیاد است.

 نیازهای شخصی آنها است.
 

 
 بندی محالت منتخب براساس شاخص محیط اجتماعی و رفتاریرتبه (3شکل 

 
عدم محدودیت زنان برای شاغل بودن  88/1در مؤلفه بعد با میانگین 

به دست  71/3نشان داده شده است. میزان مؤلفه ششم در امانیه 
آمده است. در مؤلفه هفتم میزان استقالل مالی زنان ساکن در امانیه 

این نیازهای شخصی آنها بررسی شده است. میانگین  تأمینجهت 
نیازهای  تأمینتوانایی مالی آنها را در زمینه  88/4مؤلفه با میزان 

دهد. مقدار مؤلفه هشتم شخصی خود در حد نسبتًا خوب نشان می
تواند موید و نهم باالتر از میانگین متوسط ارزیابی شده است که می
باشد. مؤلفه نقش مثبت شاغل بودن زنان بر میزان امنیت ذهنی آنها 

نسبت به آینده شغلی آنها نگرانی زنان را  94/3میانگین دهم با 
 41/4و  24/4کند. در مؤلفه یازده و دوازدهم با مقادیر بیان می

های تجاری میزان امنیت زنان ساکن در امانیه هنگام ورود به مکان
 یا بازار تقریبا متوسط ارزیابی شده است. 

نشان دهنده  94/4 ل میانگینبرای محله حصیرآباد نیز در مؤلفه او
بودن امنیت فضاهای کاری دولتی از نظر زنان ساکن در مناسب

حصیرآباد برای حضور زنان در این فضاها است. در مؤلفه دوم با 
زنان ساکن محله حصیرآباد مدعی هستند که  72/2میانگین 

فضاهای کاری خصوصی از نظر امنیت برای حضور زنان در آنها در 
ها را برای حضور گونه محیطرند و در واقع اینسطح پایینی قرار دا

اند. مؤلفه سوم با مقدار خود یا دختران خود نامناسب ارزیابی کرده
های فقیر نشین از نظر حکایت از ناامنی بسیار زیاد در محله 41/2

نشان از  87/4زنان ساکن حصیرآباد دارد. مؤلفه چهارم با میانگین 
یازهای شخصی خود دارد. در مؤلفه ن تأمیندغدغه زنان در زمینه 

دهنده عدم مخالفت پنجم و ششم مقادیر به دست آمده نشان
کردن در بیرون از منزلهای زنان ساکن حصیرآباد برای کار خانواده

 
عدم نگرانی و دغدغه زنان این  73/3است. در مؤلفه ششم با مقدار  

ؤلفه محله جهت آینده شغلی آنها نشان داده شده است. در این م
بدلیل عدم شاغل بودن اکثر زنان این محله مقدار آن کمتر از 
میانگین به دست آمده و در واقع از این نظر زنان احساس ترس و 

کردند. مقدار مؤلفه هفتم توسط زنان محله نگرانی کمتری می
ارزیابی شده است که نشانگر نداشتن استقالل مادی  39/3حصیرآباد 

 تأثیران است. مؤلفه هشتم و نهم یعنی در زمینه نیازهای شخصیش
شاغل بودن زنان بر میزان امنیتشان و داشتن امنیت خاطر درباره 

 24/6نیازهای اولیه فرزندانشان باالتر از میانگین متوسط و با مقادیر 
میزان  58/4ارزیابی شده است. در مؤلفه دهم با میانگین  32/6و 

توسط و تاحدودی خوب امید به موقعیت اقتصادی درشهر اهواز م
ارزیابی شده است. در مؤلفه یازدهم احساس امنیت زنان محله 
حصیرآباد هنگام ورود به یک مکان تجاری در شهر اهواز تاحدودی 
کم ارزیابی شده است و این در حالیست که همان زنان میزان 
احساس امنیت خود در یک مکان مانند بازارچه یا فروشگاه محله 

اند. چهارمین شاخص مورد دی زیاد ارزیابی کردهخود را تا حدو
بررسی، شاخص فراغتی است که از پنج مؤلفه تشکیل شده است. 

جنسیت بر میزان امنیت  تأثیرنظر زنان ساکن در این محله در مورد 
زیاد و بسیار زیاد ارزیابی شده است. مؤلفه دوم با  19/6آنها با مقدار 

تقادات زنان این محله در مورد نیز بیان کننده اع 79/5میانگین 
مواردی مانند سبک زندگی بر میزان امنیت آنهاست. در مؤلفه  تأثیر

رسیم که نوع فرهنگ به این نتیجه می 25/3سوم نیز با میانگین 
های ساکن در حصیرآباد بر میزان ورود زنان به و اعتقادات خانواده

دهنده نشان سایر فضاهای شهری اثرگذار است. چرا که این مقدار
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  1399 ، بهار1، شماره 1دوره                                       و جامعه پایدارنامه توانمندسازی زنان فصل

تنهایی از منزل جهت ها در زمینه خروج زنان بهعدم رضایت خانواده
ورود به فضاهایی مانند پارک یا بازار است. مؤلفه چهارم نیز در تایید 

ارزیابی شده است. در مؤلفه پنجم نیز  24/4مؤلفه سوم، با میانگین 
ارد که جنسیت در میزان استفاده از فضاهای شهری اشاره د تأثیربه 

زیادی بوده و درواقع اکثر  تأثیردر محله حصیرآباد این عامل دارای 
زنان این محله زن بودن خود را یک عامل محدودکننده در زمینه 

 اند. شمار آوردهه های شهری باستفاده راحت از سایر محیط
 بررسی امنیت روانی زنان در محیط کالبدی محالت مورد مطالعه

های زنان ساکن در محله نامهآمده از پرسشهای به دست پاسخ
دهد که آنها نقش نور و روشنایی را در میزان کیانپارس نشان می

دانند. اکثر آنها معتقد بودند که بسیاری امنیت خود بسیار موثر می
افتد. های تاریک و خارج از دید اتفاق میاز جرائم علیه زنان در مکان

در سطح بسیار باالیی  44/6ا میانگین لذا پاسخ آنها به این مؤلفه ب
نشان داده  25/4و  32/4قرار دارد. در مؤلفه دوم و سوم با میانگین 

ای های باز و بستهشده است که زنان ساکن در کیانپارس در مکان
کنند. مؤلفه ها تاحدودی زیاد احساس امنیت میمانند فروشگاه

ز این مطلب را اثبات نی 5/5و  01/6چهارم و پنجم با مقادیر باالی 
روها و همچنین رنگ اجسام کنند که کیفیت خیابان و پیادهمی

نفس آنان نقش بسیار مهمی در امنیت روانی زنان و میزان اعتماد به
نشان داده شده است که زنان  93/4دارد. در مؤلفه ششم با میانگین 

روز های شهری در طول شبانهکیانپارس نیز برای ورود به سایر مکان
تا حدودی با محدودیت زمانی روبه رو هستند. مؤلفه هفتم با 

بسیار زیاد منظم بودن بافت شهری در  تأثیرنیز به  03/6میانگین 
کند. در مؤلفه هشتم با میانگین میزان امنیت روانی زنان اشاره می

نشان داده شده است که براساس ادعای زنان ساکن در این  08/3
 خت و ساز محیط کیانپارس به امنیت آنهامحله در طراحی و سا

 75/4عنوان یک زن توجه کمی شده است. مؤلفه نهم با میانگین به
های اتوبوس برای زنان در این محله اشاره دارد. بودن ایستگاهبه امن

به دست آمده است. مؤلفه یازدهم با  14/3میانگین مؤلفه دهم 
ن در ساعات روشنایی دهنده امنیت باالی زنانشان 21/5میانگین 

دهنده امنیت نشان 78/2روز و در مقابل مؤلفه دوازدهم با مقدار 
روانی پایین زنان در ساعات تاریکی شب است. در مؤلفه سیزدهم 
نیز مقدار میانگین، باال ارزیابی شده است و درواقع بیشتر افراد 
ر معتقد بودند تراکم و نوع پوشش گیاهی در میزان امنیت زنان بسیا

 گذار است.تأثیر 
واقعیاتی را در محله امانیه نتایج به دست آمده از این شاخص در 

کند که در ادامه به آنها مورد میزان احساس امنیت زنان بیان می
میزان  تأثیرپرداخته شده است. اولین مؤلفه در این شاخص، مؤلفه 

روشنایی یک مکان در امنیت یک زن است که از نظر زنان ساکن در 
بسیار زیادی در امنیت آنها است.  تأثیرحله امانیه، این مؤلفه دارای م

به دست آمده است. دومین و  06/6مقدار میانگین این مؤلفه 
سومین مؤلفه، بررسی احساس امنیت زنان هنگام قرار گرفتن در 
یک محیط مانند پارک و میزان احساس امنیت در یک محیط بسته 

به دست آمده  4و  18/4آن به ترتیب  مانند فروشگاه است که میزان

است و بیانگر متوسط بودن میزان احساس امنیت آنها در یک پارک 
و یک مکان بسته مانند فروشگاه است. مؤلفه چهار و پنج نیز به 

ها و رنگ اجسام محیطی در میزان احساس زیاد کیفیت خیابان تأثیر
نیز موید  امنیت زنان اشاره دارد. مقدار میانگین مؤلفه ششم

محدودیت زنان این محله برای ورود به سایر فضاهای شهری است. 
بودن بافت وساخت و منظم تأثیربه  18/5مؤلفه هشتم با میانگین 

ساز یک محله در میزان امنیت زنان آن محله اشاره دارد. در مؤلفه 
هشتم نیز به این مطلب اشاره شده است که از نظر زنان در طراحی 

محله به امنیت آنها توجه کمی شده است. مؤلفه نهم  و ساخت این
های اتوبوس این محله نیز به ناامن بودن ایستگاه 88/3با مقدار 

برای زنان اشاره دارد. مؤلفه دهم نیز به برخورد کم و در برخی موارد 
ها و اشخاص مزاحم اشاره عدم رویارویی با موتورسوارها یا ماشین

امنیت زنان  47/2و  88/4زده نیز با مقادیر دارد. مؤلفه یازده و دوا
در روشنایی روز و تاریکی شب این محله را کم و متوسط ارزیابی 
کرده است. ارزیابی مؤلفه سیزدهم نیز به موثر بودن تراکم، نوع و 
میزان پوشش فضای سبز یک مکان مانند پارک در میزان احساس 

 امنیت زنان اشاره دارد.
مؤلفه اول یعنی نقش روشنایی یک مکان در  در محله حصیرآباد در

 تأثیربه دست آمده است و این بیانگر  38/6میزان امنیت میانگین 
بسیار زیاد روشنایی یک مکان برای ایجاد و تقویت احساس امنیت 

به ترتیب  07/4و  27/3در زنان است. مؤلفه دوم و سوم با مقادیر 
دهنده امنیت پایین و متوسط زنان ساکن در محله حصیرآباد نشان

هنگام ورود به یک مکان باز مانند پارک و یا یک مکان بسته مانند 
ته در شرایطی که تنها هستند. مؤلفه چهارم، یک فروشگاه است الب

باالتر از  58/4و  94/6، 74/5پنجم و ششم به ترتیب با مقادیر 
بسیار زیاد کیفیت  تأثیراند که نشانگر میانگین ارزیابی شده

رنگ اجسام محیطی که زنان  تأثیرروها همچنین ها و پیادهخیابان
در مؤلفه ششم نیز زنان  شوند در میزان امنیت آنها است.وارد آن می

های شهری بیان محدودیت خود را در زمینه واردشدن به محیط
بسیار زیاد نظم بافت شهری در میزان  تأثیراند. در مؤلفه هفتم کرده

ارزیابی شده است.  23/6احساس امنیت زنان با میانگین باالی 
نیز به ترتیب به عدم  19/4و  09/2مؤلفه هشتم و نهم با مقادیر 

آباد و توجه به امنیت زنان هنگام طراحی و ساخت محیط حصیر
های اتوبوس این محله همچنین به امنیت متوسط زنان در ایستگاه

به رویارویی کم زنان  78/2اشاره دارد. در مؤلفه دهم نیز با میانگین 
این محله با موتورسوارها و افراد مزاحم اشاره شده است. مؤلفه یازده 

به احساس امنیت متوسط زنان این محله در ساعات و دوازده نیز 
روشنایی روز و احساس امنیت بسیار کم آنها در ساعات تاریکی شب 

نیز به  69/5اشاره دارد. مؤلفه سیزده نیز با میانگین بسیار باالی 
زیاد تراکم و انبوهی فضای سبز یک مکان مانند پارک در میزان  تأثیر

میانگین  5شاره دارد. در جدول احساس امنیت زنان این محله ا
های محیط کالبدی از نگاه زنان هر سه های مرتبط با شاخصپاسخ

های مرتبط میانگین پاسخ 2محله نشان داده شده است. در جدول
های محیط اقتصادی و کالبدی از نگاه زنان هر سه محلهبا شاخص
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 نشان داده شده است.
ی در بین محالت نتایج حاصل از تحلیل شاخص محیط اقتصاد

 منتخب نشانگر برتری محله کیانپارس نسبت به دو محله دیگر است.
در رتبه دوم و محله امانیه با  29/68محله حصیرآباد با میانگین 

در رتبه سوم قرار گرفته است. همچنین نتایج تحلیل  29/66میانگین 

دهد که در بین محالت منتخب در زمینه نامه نشان میپرسش
رتبه یک،  08/62ط کالبدی، کیانپارس با میانگین شاخص محی

 89/59رتبه دو و حصیرآباد با میانگین  82/61امانیه با میانگین 
بندی محالت رتبه 4رتبه سه را به خود اختصاص داده است. در شکل 

 براساس شاخص محیط اقتصادی و کالبدی نشان داده شده است.
 

 ههای محیط اقتصادی و کالبدی از نگاه زنان در محالت موردمطالعهای مرتبط با شاخصمیانگین پاسخ (2جدول 

 حصیرآباد امانیه کیانپارس های شاخص کالبدیمؤلفه حصیرآباد امانیه کیانپارس های شاخص اقتصادیمؤلفه

های کاری محیطمیزان احساس امنیت در 
 دولتی

 38/6 6/6 44/6 نقش روشنایی در میزان امنیت 94/4 82/4 59/6

های کاری میزان احساس امنیت در محیط
 خصوصی

 27/3 18/4 32/4 میزان احساس امنیت در یک محیط باز  72/2 65/3 49/3

 41/2 41/2 7/2 های فقیرنشین میزان احساس امنیت در محیط
در یک محیط بسته میزان احساس امنیت 

 مانند فروشگاه ها
25/4 4 8/4 

 87/4 59/4 29/5 دغدغه داشتن در مورد تامین نیازهای شخصی
روها و حیابان ها در نقش کیفییت پیاده

 میزان احساس امنیت 
1/6 5 74/5 

 94/6 5 5/5 امنیتنقش رنگ اجسام در میزان احساس  76/3 88/1 86/1 میزان مخالفت خانواده با کار در بیرون از منزل

 73/3 71/3 61/4 میزان نگرانی در مورد آینده شغلی 
یت زمانی برای ورود به سایر محدود
 هامکان

93/4 65/4 58/4 

 39/3 88/4 35/4 میزان استقالل در تأمین نیازهای شخصی
نقش منظم بودن بافت شهری در میزان 

 احساس امنیت
3/6 18/5 23/6 

در میزان احساس بودن میزان تأثیر شاغل
 امنیت

94/5 5 24/6 
میزان توجه به امنیت زنان در طراحی و 

 ساخت و ساز محله کیانپارس
8/3 18/3 9/2 

میزان امنیت خاطر در تامین نیازهای اولیه 
 فرزندان

 19/4 88/3 75/4 های اتوبوسمیزان امنیت در ایستگاه 32/6 12/6 19/5

در میزان امید به موقعیت اقتصادی شخصی 
 آینده

94/3 94/3 58/4 
ها و ایجاد ناامنی توسط میزان مزاحمت
 افراد موتور سوار

14/3 59/3 78/2 

میزان احساس امنیت هنگام ورود به یک 
 مکان تجاری در سطح شهر اهواز

98/3 54/4 73/3 
ساعات روشنایی روز و میزان احساس 

 امنیت
21/5 88/4 92/4 

یک  میزان احساس امنیت هنگام ورود به
 مکان تجاری در سطح محله سکونت

83/4 41/4 37/4 
ساعات تاریکی شب و میزان احساس 

 امنیت 
78/2 47/2 ½ 

- - - - 
فضاهای سبز شهری  نقش تراکم و انبوهی

 در میزان احساس امنیت
76/5 65/5 69/5 

 
 محالت مورد مطالعهبررسی امنیت روانی زنان در محیط فراغتی 

دهد که سه مؤلفه اول با های این شاخص نشان میبررسی مؤلفه
بیشتر از میانگین متوسط ارزیابی  83/4و  69/5، 26/6میانگین 

دهنده این واقعیت است که زنان ساکن اند و این نتایج نشانشده
در کیانپارس معتقدند جنسیت و سبک و نوع زندگی بر میزان امنیت 

دهنده عدم نشان 31/3گذار است. مؤلفه چهارم با میزان اثربسیار 
های اعتقادی فرهنگی برای حضور زنان در این محله وجود محدودیت

زن بودن در میزان مراجعه  تأثیر 6/2است. در مؤلفه پنجم با میانگین 
های فراغتی بیان شده است. در واقع اکثر زنان ساکن به مکان

که زن بودن آنها تا حدود زیادی باعث کیانپارس معتقد بودند 
 های فراغتی شده است.محدودیت آنها برای ورود به مکان

در محله امانیه نیز در این شاخص چهار مؤلفه اول باالتر از میانگین 
جنسیت بر میزان  تأثیردهنده متوسط ارزیابی شده است که نشان

امنیت،  سبک و نوع زندگی بر میزان احساس تأثیراحساس امنیت، 

عدم مخالفت خانواده جهت ورود به فضاهای مختلف شهری، و عدم 
های اعتقادی، فرهنگی است. در مؤلفه پنجم با وجود محدودیت
بیان شده است زن بودن این افراد  مسئلهاین  18/5میانگین باالی 

باعث محدودیت در استفاده از فضاهای شهری شده است و درواقع 
 ان احساس امنیت است.موید نقش جنسیت در میز 

نتایج به دست آمده از این شاخص در محله امانیه واقعیاتی را در 
کند که در ادامه به آنها مورد میزان احساس امنیت زنان بیان می

میزان  تأثیرپرداخته شده است. اولین مؤلفه در این شاخص، مؤلفه 
ر روشنایی یک مکان در امنیت یک زن است که از نظر زنان ساکن د

بسیار زیادی در امنیت آنهاست.  تأثیرمحله امانیه، این مؤلفه دارای 
به دست آمده است. دومین و  06/6مقدار میانگین این مؤلفه 

سومین مؤلفه، بررسی احساس امنیت زنان هنگام قرار گرفتن در 
یک محیط مانند پارک و میزان احساس امنیت در یک محیط بسته 

به دست آمده  4و  18/4ن آن به ترتیب مانند فروشگاه است که میزا
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  1399 ، بهار1، شماره 1دوره                                       و جامعه پایدارنامه توانمندسازی زنان فصل

است و بیانگر متوسط بودن میزان احساس امنیت آنها در یک پارک 
و یک مکان بسته مانند فروشگاه است. مؤلفه چهار و پنج نیز به 

ها و رنگ اجسام محیطی در میزان احساس زیاد کیفیت خیابان تأثیر
م نیز موید امنیت زنان اشاره دارد. مقدار میانگین مؤلفه شش

محدودیت زنان این محله برای ورود به سایر فضاهای شهری است. 
منظم بودن بافت وساخت و  تأثیربه  18/5مؤلفه هشتم با میانگین 

ساز یک محله در میزان امنیت زنان آن محله اشاره دارد. در مؤلفه 
هشتم نیز به این مطلب اشاره شده است که از نظر زنان در طراحی 

ن محله به امنیت آنها توجه کمی شده است. مؤلفه نهم و ساخت ای
های اتوبوس این محله نیز به ناامن بودن ایستگاه 88/3با مقدار 

برای زنان اشاره دارد. مؤلفه دهم نیز به برخورد کم و در برخی موارد 
ها و اشخاص مزاحم اشاره عدم رویارویی با موتورسوارها یا ماشین

امنیت زنان  47/2و  88/4ازده نیز با مقادیر دارد. مؤلفه یازده و دو
در روشنایی روز و تاریکی شب این محله را کم و متوسط ارزیابی 
کرده است. ارزیابی مؤلفه سیزدهم نیز به موثربودن تراکم، نوع و 
میزان پوشش فضای سبز یک مکان مانند پارک در میزان احساس 

 امنیت زنان اشاره دارد.
های اول دهد که مؤلفهنامه نشان میپرسش نتایج حاصل از تحلیل

و دوم از نظر زنان ساکن در محله حصیرآباد نقش بسیار مؤثری در 
 میزان امنیت آنها دارد.

 

 
 ساس شاخص محیط اقتصادی و کالبدیبندی محالت منتخب برارتبه (4شکل 

 
تاحدودی کم ارزیابی شده  25/3مقدار مؤلفه سه نیز با میانگین 

های به نقش محدودیت 24/4است. در مؤلفه چهار با میانگین 
ینه امنیت از نظر زنان ساکن در این محله اعتقادی و فرهنگی در زم

به نقش جنسیت در  03/2نگین اشاره دارد. مؤلفه پنجم نیز با میا
های فراغتی کردن زنان این محله جهت استفاده از سایر مکانمحدود

اشاره دارد. 

 
 بررسی امنیت روانی زنان در محیط رفاهی محالت مورد مطالعه

بودن هر پنج دهنده باالنشاننامه نتایج حاصل از تحلیل پرسش
مؤلفه از میانگین متوسط در این محله است. اولین مؤلفه در محله 

مثبت  تأثیردهنده به دست آمده است که نشان 86/5کیانپارس 
موقعیت اجتماعی یک زن بر میزان امنیت روانی آن از نظر زنان 

 ساکن در محله کیانپارس است. 
 

 های محیط فراغتی و رفاهی از نگاه زنان در محالت مورد مطالعههای مرتبط با شاخصمیانگین پاسخ (3جدول 
 حصیرآباد امانیه کیانپارس های شاخص رفاهیمؤلفه حصیرآباد امانیه کیانپارس های شاخص فراغتمؤلفه

 77/5 41/5 86/5 نقش موقعیت اجتماعی در میزان امنیت 19/6 59/4 26/6 تأثیر جنسیت بر میزان امنیت

 81/5 76/5 89/5 نقش شغل و تحصیالت در میزان امنیت 79/5 41/5 69/5 تأثیر سبک و نوع زندگی بر میزان امنیت
 خانواده از ورود به سایر فضاهای شهریمنع 

83/4 18/5 25/3 
نقش دسترسی به امکانات محل سکونت در 

 میزان احساس امنیت
83/5 53/5 99/5 

 نگی های اعتقادی و فرهتأثیر محدودیت
 بر میزان امنیت

31/3 35/4 24/4 
 24/4 41/5 49/5 نقش محله زندگی در میزان احساس امنیت

 نقش جنسیت و آزادی در استفاده از 
 های فراغتیمکان

6/2 47/2 03/2 
دسترسی به خدمات رفاهی محله سکونت و 

 نقش آن در میزان امنیت
02/6 656/5 03/6 

 
قش تحصیالت و شغل بر میزان ن 89/5در مؤلفه دوم با میانگین 

امنیت روانی زنان بسیار اثرگذار ارزیابی شده است. مؤلفه سه، چها 
مثبت نقش  تأثیرنشانگر  02/6و  49/5، 83/5و پنج نیز با مقادیر 

ای دسترسی به امکانات محل سکونت در میزان امنیت، نقش محله
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دسترسی کند در میزان امنیت و نقش مثبت که فرد در آن زندگی می
داشتن به خدمات رفاهی در اطراف محل سکونت در میزان امنیت 

در محله امانیه نیز نتایج حاصل از زنان ساکن در این محله است. 
 65/5و  41/5، 53/5، 76/5، 41/5های باالی ارزیابی با میانگین

ها در میزان امنیت روانی زنان ساکن زیاد این مؤلفه تأثیرنشانگر 
  این محله است.

های مرتبط با شاخص محیط رفاهی در محله حصیرآباد ارزیابی گویه
دهد که این نیز مقادیری باالتر از میانگین متوسط را نشان می

های این شاخص در میزان امنیت روانی زیاد مؤلفه تأثیر کنندهبیان
های میانگین پاسخ 3زنان ساکن در این محله است. در جدول 

ط فراغتی و رفاهی از نگاه زنان هر سه های محیمرتبط با شاخص
 محله نشان داده شده است.

نامه بیانگر برتری محله امانیه با نتایج حاصل از تحلیل پرسش

است. دو محله دیگر  حصیرآباداز محله کیانپارس و  59/33میانگین 
 در رتبه دوم و سوم قرار دارند. 17/33و  22/33به ترتیب با مقادیر 

در زمینه شاخص محیط رفاهی، نتایج بیانگر برتری محله کیانپارس 
نسبت به دو محله دیگر است. محله امانیه با  63/28با میانگین 

در  62/27در رتبه دو و محله حصیرآباد با میانگین  82/27میانگین 
بندی محالت منتخب رتبه 5رتبه سوم قرار گرفته است. در شکل 

 براساس شاخص محیط فراغتی و رفاهی نشان داده شده است.
برای ارزیابی تفاوت موقعیت مکانی زندگی زنان با میزان امنیت 

استفاده  (ANOVA) روانی آنها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه
 026/0و میانگین  8087 /94ار شده است. مجموع مجذورات با مقد

و  داری با مقداراست. معنی 2و درجه آزادی  4043 /97مجذورات 
های مکانی نشانگر وجود تفاوت بین موقعیت F 729/ 3آماره 

 مختلف به لحاظ امنیت روانی است.
 

 
 اغتی و رفاهبندی محالت منتخب براساس شاخص محیط فر رتبه (5شکل 

 
های مکانی مختلف بردن به جزئیات تفاوت بین موقعیتجهت پی

 (.4استفاده گردید )جدول  (Scheffe)از آزمون تعقیبی شفه 
دهد، امنیت روانی زنان ساکن نشان می 4همانگونه که نتایج جدول 

در کیانپارس از دو محله دیگر یعنی محله امانیه و حصیرآباد بیشتر 
است. همچنین امنیت روانی زنان ساکن در امانیه از محله حصیرآباد

 
تبه در زمینه ترین ر بیشتر است. بنابراین محله حصیرآباد با پایین

شین است. امنیت روانی در سه محله منتخب از جمله مناطق حاشیه
 در حال رشد امروزه معضالت و مشکالت فراوانی را به این پدیده

وجود آورده خصوص در زمینه امنیتی برای محیط کالنشهر اهواز به
 است.

 
 نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه نمره امنیت روانی در سه موقعیت مکانی شهر اهواز (4 جدول
 داریمعنی میانگیناختالف  خطای استاندارد انحراف معیار میانگین 

 امانیه
 045/0 -9 /28 8 /66 33 /03 335 /86 کیانپارس
 061/0 11 /88 8 /81 32 /37 314 /70 حصیرآباد

 کیانپارس
 045/0 9 /28 8 /66 34 /94 326 /58 امانیه

 002/0 21 /16 5 /01 32 /37 314 /70 حصیرآباد
 حصیرآباد

 
 061/0 -11 /88 8 /81 34 /94 326 /58 امانیه

 002/0 - 21 /16 5 /01 33 /03 335 /86 کیانپارس

  بحث

ها نشان داد که بین محالت و میزان امنیت روانی زنان نتایج آزمون
رابطه معناداری وجود دارد. یعنی محله حصیرآباد که یکی از محالت 

 شهر اهواز است در رتبه سوم، امانیه در رتبه دوم وحاشیه نشین
بنابراین، کیانپارس در رتبه اول از نظر امنیت روانی زنان قرار دارد. 

توان به اثبات این های فیزیکی محله میبراساس دیدگاه ویژگی
واقعیت نیز در پژوهش حاضر دست یافت که برخی فضاهای شهری 

آورند. عدم وجود ای است که زمینه ترس بیشتری را فراهم میگونهبه
سرپناهان در کنار خیابان نور کافی در خیابان، خوابیدن معتادان و بی

ها، اند. براساس برخی دیدگاهلهها از آن جمرو در اتوبانو نبود پیاده
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  1399 ، بهار1، شماره 1دوره                                       و جامعه پایدارنامه توانمندسازی زنان فصل

های فردی افراد مانند نژاد، تواند تنها به ویژگیکاری و ناامنی نمیبزه
قومیت، ملیت و هوش در ارتباط باشد، بلکه وقوع جرم و ناامنی 

 ای دارد.های محلهرابطه تنگاتنگی با ویژگی
 

 گیرینتیجه
انتظارات و بودن سطح سواد، در محیط اجتماعی به دلیل پایین

ها و های قومی، اشتراک در غمسطح آرزوها همچنین وابستگی
مخاطرات، پیوستگی روانی به همسایگان حس امنیت از وضعیت 

تری برخوردار است. در محیط رفتاری اغلب زنان احساس مطلوب
 اکثر در ذاتی به طور درونی ترس ناامنی دارند و عالوه بر احساس

زدن را حرف لحن حتی و برخورد طرز ار،رفت نوع دارد، وجود زنان
اند. در محیط بیان کرده زن یک امنیت میزان در مهم عاملی

های کاری اقتصادی اغلب زنان امنیت روانی بیشتری در محیط
پذیری های خصوصی دارند و حضور و نقشدولتی نسبت به محیط

های شغلی نقش مثبتی در امنیت روانی آنان دارد. زنان در محیط
 فقر آنها در که هاییمکان به زنان از ورود اغلب اقتصادی محیط در
است احساس ناامنی باالیی دارند. امنیت رفتاری زنان  زیاد بیکاری و

در محیط کالبدی به ویژه محله حصیرآباد پایین است چرا که اینگونه 
رسانی توسط نهادهای شهری ها به دلیل عدم پوشش خدماتبافت

نامناسب و ناامن هستند. امنیت روانی زنان در های اغلب محیط
در محیط فراغتی با توجه محیط رفاهی اغلب بسیار ضعیف است. 

 هایزندگی و برخی محدودیت به نقش عوامل جنسیت، سبک
 امنیت روانی زنان پایین است. فرهنگی و اعتقادی
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