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 چکیده

ها  احساس ناامنی امری نسبی است و برحسب زیست جهان اجتماعی کنشگران و تجربه زیسته آن

ها، علل و پیامدهای احساس ناامنی متفاوت است. هدف این پژوهش واکاوی معنا، تجارب زیسته، زمینه

شناسی کیفی، متد نظریه مبنایی، روش گیری ازنشین شهری است که بدین منظور با بهرهزنان حاشیه

نفر از زنان شهرک محمدآباد واقع در  33گیری هدفمند با یافته و روش نمونهساختابزار مصاحبه نیمه

های گردآوری شده پس از مراحل کدگذاری به جهت تفسیر جنوب شهرستان شهریار مصاحبه شد. داده

بندی و تحلیل شد. نتایج ی احساس ناامنی زنان، مقولهها و پیامدهامعنا و تعیین شرایط علّی، زمینه

پژوهش بیانگر آن است که چهار نوع احساس ناامنی )جانی، روانی، منزلتی و اخالقی( در تجربه زیسته 

نشین شهری وجود دارد. همچنین اختالل در شخصیت، اختالل توزیعی، اختالل نمادی  زنان حاشیه

ها و فرسایش )ارتباطی و  عنوان زمینه ی فضا و شیء وارگی بدن زنانه بهعنوان شرایط علّی، عدم خوانای به

 نشین شهری کشف شد. عنوان پیامد احساس ناامنی زنان حاشیه اجتماعی( به

نشینی شهری، اختالل توزیعی و نمادی، عدم خوانایی  احساس ناامنی زنان، حاشیه واژگان کلیدی:

 فضا، فرسایش.
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 مقدمه

از مفهوم امنیت در اغلب متون نظری و تجربی ناظر بر نفی عینی و ذهنی برداشت و تلقی غالب 

هاست. با وجود این مفهوم امنیت، پویا ،چندبعدی و در  انواع تهدید، ترس و عوامل موجد آن

( امنیت را دارای دو وجه فقدان 1385سطوح متفاوتی قابل بحث و بررسی است. ساروخانی )

(. 88: 1385داند )ساروخانی و نویدنیا، ها میع و ارزشها، تضمین مناف خطر و کسب فرصت

برخی دیگر از محققان برآنند که مفهوم امنیت دارای دو سطح عینی و ذهنی است که در سطح 

عینی فقدان تهدید و در سطح ذهنی عدم احساس ترس و ناامنی قرار دارند )نایبی و دیگران، 

بُعد  4امنیت در سطوح عینی و ذهنی دارای  (.40: 1391، هاشمیان فر و دیگران، 36: 1392

توان به امنیت مالی/فراغت از . در سطح عینی می1ابزاری، دستوری، تعاملی و معرفتی است

تهدید مالی، امنیت جانی/فراغت از تهدید جانی، امنیت جمعی/فراغت از تهدید جمعی و امنیت 

.  همچنین در سطح ذهنی هم (107: 1390فکری/فراغت از تهدید فکری اشاره کرد )چلبی، 

توان به احساس امنیت جسمی/ فراغت از تهدید جسمی، احساس امنیت روانی/ فراغت از می

تهدید روانی، احساس امنیت منزلتی/فراغت از تهدید منزلتی و احساس امنیت اخالقی/فراغت از 

 تهدید اخالقی اذعان کرد. 

پیوسته است؛ لیکن تا چند دهه اخیر از  سطوح عینی و ذهنی امنیت دارای ارتباط بایسته و

سطوح ذهنی امنیت غفلت شده و بیشتر به ابعاد بیرونی امنیت پرداخته شده است. از اواخر 

میالدی احساس امنیت مدنظر قرار گرفت و مقوله امنیت از واقعیت عینی و بیرونی  1970دهه 

 1977تا  1968لیکه در دهه به مثابه امری سیاسی و دولتی به حق شخصی تغییر یافت؛ در حا

های بعدی جدال بر احساس ترس از جرم بود. از دهه جدال بر سر گستره وقوع جرم بود در دهه

به بعد یک روند تدریجی برای سنجش احساس امنیت بر مبنای آموزش پیشگیری از  1980

(. این Hutta ،2009 :254متحده آمریکا و سراسر اروپای غربی شکل گرفت ) جرم در ایاالت

و درک ذهنی کنشگران در معرفت  تجربه تاریخی گویای آن است که نادیده انگاشتن داللت

علمی نسبت به مقوله امنیت مطلوب و مقبول نیست چرا که کنشگران با مراجعه به ذهنیت 

 (. 406: 1393پردازند )قادرزاده و خزایی، فردی و تاریخی خود به کنش می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بندی براساس نظریه نظم چلبی صورت گرفته است. این تقسیم 1
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امنیت/ناامنی امری نسبی است و برحسب زیست جهان  البته بدیهی است که احساس

ها در فضا متفاوت است، در همین راستا شواهد تجربی و  اجتماعی کنشگران و تجربه زیسته آن

نظری فراوانی موکد آن است که نوع و میزان احساس امنیت بر مبنای فضای اجتماعی تغییرات 

یات کالبدی فضاها، مستعد تأثیرگذاری من معتقد است که خصوصنماید. دیوید چپزیادی می

روشنی تعریف شده باشند. وی فضای  بر رفتار هستند و معموالً زمانی تأثیرگذارتر هستند که به

های توالی، تنوع، شگفتی، مجرد بودن و احساس محصوریت شهری تعریف شده را دارای ویژگی

: 1388به نقل از نایبی و دیگران، من داند تا بتواند امنیت و احساس امنیت ایجاد کند )چپمی

(. میران میتار معتقد است که امنیت اجتماعی براساس عوامل جمعیت، اطالعات، فضا، 203

ل فوق تکنولوژی و سازمان متفاوت است. به عبارت دیگر هر گروه اجتماعی که از عوام

حاتمی و مندی بیشتری داشته باشند احساس امنیت اجتماعی بیشتری خواهند داشت ) بهره

(. همچنین ساروخانی معتقد است که احساس امنیت بر حسب منطقه 108: 1394دیگران، 

سکونت دارای خاصیت تفاضلی است چنانچه احساس امنیت مالی و عاطفی در مناطق شمالی 

تهران و احساس امنیت شغلی و جانی در مناطق جنوبی تهران از سایر مناطق کمتر است 

توان گفت امنیت اجتماعی برساخته از فضای (. از اینرو می103: 1385)ساروخانی و نویدنیا، 

 (.72: 1389اجتماعی است )فاضلیان، 

شود، از جمله فضاهای اجتماعی نشینی نامیده مییا آنچه که حاشیه 1های فقیر سکونتگاه

ی هاپذیری باالست که محصول توسعه ناموزون و نامتعادل شهری با داللتدفاع و با آسیببی

فرهنگی اجتماعی خاص و مرتبط با موقعیت ذهنی و روانی ساکنین آن است. بر این اساس 

گونه که فرد را از دارد، شرایطی است برزخنشینی آنگونه که رابرت پارک بیان میوضعیت حاشیه

آورد. به اعتقاد وی تجربه چنین شرایط بحرانی نظر اجتماعی و فرهنگی به حالت تعلیق در می

شود. در اغلب موارد چنین فردی در برابر برخورد خصیت متمایزی برای فرد میموجب ش

تواند در متن جامعه با عقیده راسخ به دهد و نمیگیری از خود نشان میها، حالت کنارهفرهنگ

(. تجربه زیست در این فضا به دلیل 219: 1385فعالیت خویش ادامه دهد )نقدی و صادقی، 

های خاص،  فرهنگ سواد، وجود خرده ت جمعیتی جوان و اغلب بیبافت چند قومیتی، ساخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های  شود در جوامع کهنسال و دارای قدمت سکونتگاهنشینی خوانده میامروز حاشیه بهرامی معتقد است آنچه 1

 (.59: 1388شده است )بهرامی، فقیر قلمداد می
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مسائل اقتصادی، امکانات رفاهی حداقلی، افزایش تراکم جمعیت و... پر از احساس محرومیت 

رو مارشال کلینارد های اجتماعی است. از ایننسبی است که مستعد انواع انحرافات و کجروی

ی شهری است و منشأ عمده بزهکاری و جرم است انشینی مسئله و عارضهمعتقد است حاشیه

 (. 222: 1389)صالحی امیری و خدایی، 

-جنسیت به مثابه امری اجتماعی و فرهنگی در درک امنیت عاملی محوری محسوب می

(. زنان به دلیل موقعیت فرودستی و به دلیل تابوهای 406: 1393شود )قادرزاده و خزایی، 

جارب متفاوتی از احساس امنیت دارند. مطالعات متعددی از اجتماعی و هنجارهای فرهنگی، ت

متحده آمریکا ترس از وقوع جرم در زنان  دهد که در ایاالتجمله پژوهش استانکو نشان می

(. یا بیش از نیمی از زنان کانادا 307: 1392سه برابر بیشتر از مردان است )احمدی و کلدی، 

کنند شهری احساس ناامنی شدیدی میروی تنها، در مناطق تاریک هنگام پیاده

(Macmillan & etal ،2000 :306و این احساس ناامنی در میان زنان حاشیه ) نشین مضاعف

نشین در سطح کالن به دلیل فشارهای ساختاری، مضایق و تحدید است. زنان حاشیه

ح خُرد های نامطلوب فرهنگی، احساس ناامنی در منزلت و هویت و در سط ها و انگاره فرصت

ناپذیری رفتار افراد و... احساس ناامنی جنسی، جسمی  بینی ، پیشبه دلیل عدم رشد شخصیت

 و روانی بیشتری خواهند داشت.

نشین شهری در باب ناامنی به دلیل بنابراین مطالعه و بررسی تجارب زیسته زنان حاشیه

بدین منظور این مقاله با ها و معضالت فراوان مربوطه در خور توجه و تعمق است. وجود چالش

های اجتماعی احساس ناامنی زنان ها، داللتهدف واکاوی معنا، تجارب زیسته، بسترها، زمینه

 نشین شهری و پیامدهای آن با تأکید بر پاسخگویی به سؤاالت زیر تدوین شده است:حاشیه

ت و نشین شهری چیسمعانی ذهنی شکل گرفته از احساس ناامنی در نزد زنان حاشیه -1

 درک آنان از احساس امنیت با توجه به تجارب زیسته خویش چگونه است؟

 نشین شهری چیست؟ ها و علل اجتماعی احساس ناامنی زنان حاشیه زمینه -2

 تواند باشد؟ پیامدهای این احساس ناامنی چه می -3

های صورت گرفته ترین پژوهش های تحقیق مهمدر این راستا پیش از پاسخگویی به پرسش

 شوند: ین حوزه مرور و ارزیابی میدر ا
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( در پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین محیط اجتماعی 2015آنا تیم پیریو و همکاران ) -

روی( زنان مناطق محروم کشور استرالیا در زمان اوقات فراغت و های بدنی )پیاده محله و فعالیت

ای  د با روش پیمایش در نمونهاینکه این موارد در رابطه با درک احساس امنیت چه نسبتی دارن

گیرند که اوالً ترس ناشی از  سال، چنین نتیجه می 45تا  18نفر زن  784هزار و 3بالغ بر 

قربانی شدن در میان زنان مناطق محروم فراگیر است و ثانیاً اینکه درک احساس امنیت به 

ان در اوقات فراغت های بدنی زن میانجی روابط بین محیط اجتماعی محل و فعالیت 86/0میزان 

 (. Timperio & etal ،2015شود ) محسوب می

( پژوهشی با مضمون آزار و ادراک امنیت در میان زنان، 2000روز مک میالن و همکاران ) -

 12های ملی بر روی بیش از  های کشور کانادا با روش تحلیل ثانویه از داده تجربه در خیابان

دهد که ادراک امنیت های پژوهش نشان میام داد که یافتهسال انج 18هزار نفر از زنان باالی 

ها رابطه  ویژه از سوی غریبه در میان زنان به میزان زیادی با ترس از قربانی شدن جنسی و به

 (. Macmillan & etal ،2000دارد )

( با عنوان تجربه 1395در پژوهش دیگری که توسط جمال محمدی و همکاران در سال ) -

نی زنان در فضای شهری صورت گرفت، محققین با هدف واکاوی بسترها، دالیل و احساس ناام

گیرند که  پیامدهای احساس ناامنی زنان شهر سنندج با روش تحلیل کیفی چنین نتیجه می

های  احساس ناامنی زنان در فضای شهری  سنندج محصول عوامل اثرگذاری همچون تنش

کننده مثل اماکن پر برخورد و بازنمای خود  هیلساختاری، جامعه هراسی و برخی شرایط تس

است که پیامد این احساس ناامنی شیوع و تشدید زوال اعتماد اجتماعی است )محمدی و 

 (.1395دیگران، 

( در 1393های پژوهش تجربی صورت گرفته توسط قادرزاده و خزایی در سال )یافته -

می ناظر بر این است که آزار جنسی، مورد داللت معنایی احساس ناامنی زنان در فضای عمو

منزله شرایط علی احساس ناامنی، جنسیتی شدن  پذیری جنسیتی به ترس از بدنامی و جامعه

های کتمان و گر و استراتژی منزله شرایط مداخله منزله زمینه، شیء وارگی بدن زنان بهفضا به

ساس این مطالعه، تجربه ناامنی حل گریز از احساس ناامنی است. همچنین براعنوان راه گریز به

اعتمادی، نهادینه شدن ترس و انزوای اجتماعی را در پی دارد )قادرزاده و  در فضای عمومی، بی

 (.1393خزایی، 
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احساس ناامنی از »( با عنوان 1387پژوهش دیگری که توسط اباذری و دیگران در سال ) -

نفر از زنان انجام گرفت،  40حبه عمیق با با رویکرد کیفی و مصا« تجربه زنانه در زندگی روزمره

مؤید آن است که احساس ناامنی و ترس از تجاوز در میان زنان وجود دارد. همچنین یک 

های زنانه و نحوه اندیشیدن و عملکرد زنان ارائه شده است )اباذری و گانه از هراس تیپولوژی پنج

 (.1387دیگران، 

 ادبیات نظری

ها، ای به دادهاز ادبیات نظری و تجربی برای افزودن اطالعات زمینههای کیفی باید در پژوهش

(. با توجه به چند سطحی و چندبعدی 64: 1392ها استفاده کرد )فلیک، یافته مقایسه و تعمیم

بودن موضوع، ادبیات نظری، باید با ترکیب و تلفیق چند رویکرد نظری اقامه شود. این رویکردها 

صورت  صورت عام و احساس ناامنی زنان به مفهومی احساس ناامنی به( ابعاد 1باید در مورد 

( توضیح شرایط و 3نشین شهری  ( دالیل و علل مؤثر این ناامنی در زنان حاشیه2خاص 

حلیلی برای افزودن اطالعات های ت( پیامدهای آن، بنیان4بسترهای دخیل در این امر و 

 ای ارائه کنند.  زمینه

صورت عام، رویکرد نظریه نظم پارسونز با  ن احساس امنیت و ابعاد آن بهدر مورد مفهوم فقدا

صورت خاص نظریه فمینیستی، در مورد دالیل و علل مؤثر از الگوی تحلیلی  خوانش چلبی و به

نظریه فقر شهری، عدم ادخال اجتماعی و نابرابری فضایی، در مورد توضیح شرایط و بسترهای 

پذیری جنسیتی و در مورد پیامدهای آن به  اجتماعی و جامعه دخیل از مفاهیم تئوری کنترل

 شود. نظریه اضطراب و کژرفتاری عمومی اشاره می

( 14: 1391مسئله اساسی نظریه تحلیلی کنش پارسونز، مسئله نظم اجتماعی است )چلبی، 

هر  روند. از دیدگاه نظریه پارسونز درکه امنیت و احساس امنیت از مشتقات آن به شمار می

نظام کنش )ارگانیسم رفتاری، نظام شخصیت، نظام اجتماعی و نظام فرهنگی(  4سیستم/نظامی 

یابی به هدف،  ضرورت کارکردی )سازگاری و تغییر با محیط، دست 4وجود دارند که با 

ساختار یا خرده نظام )اقتصاد، سیاست، اجتماع  4یکپارچگی اجزاء و تأمین هنجارها( و 

(. از این منظر اگر امنیت )در 148-140: 1392انی( ارتباط دارند )ریتزر،جامعگی و نظام ام

بُعد ابزاری، دستوری، تعاملی و  4سطوح ذهنی و عینی( به مثابه نظم اجتماعی تعریف شود باید 
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های  معرفتی را برای آن متصور شد. بر این اساس احساس امنیت براساس نظام کنش و ضرورت

صورت احساس امنیت جسمی، احساس امنیت روانی، احساس امنیت  هتوان بکارکردی آن را می

رو هرگونه تهدید جانی، روانی، منزلت بندی کرد. از این منزلتی و احساس امنیت اخالقی صورت

و آبرو و اخالقی متضمن احساس ناامنی خواهد بود. از نقطه نظر، تئوری نظم اجتماعی، احساس 

ی ابزاری بر اظهاری در فضای زیست شهری و اختالل در ناامنی ناشی از غلبه روابط تعامل

 مفاهمه فرهنگی جنسیتی است.

لب مناسبات جنسیتی قدرت و صورت خاص، ترس و احساس ناامنی زنان، در قا به

های عمومی استوار است )قادرزاده و خزایی، هایی درباره امنیت زنان در جامعه و مکان اسطوره

اند و بازتولید کننده نظم ناهمسان ری اغلب جنسیت زده(. فضاهای عمومی شه408: 1393

ناپذیر باتجربه  جنسیتی است، بنابراین برای زنان تجربه کردن فضاهای شهری به طرز جدایی

ها، ایماژها و گفتارهای مردانه بر فضای شهری، احساس ناامنی پیوند خورده است. سیطره نشانه

(. به نظر 8: 1395آید )محمدی و دیگران، مار میبرای زنان یک منبع تهدید و اضطراب به ش

-میشل باندز زنان کل زندگی شخصی و اجتماعی خود را به نحو متمایزی از مردان تجربه می

های زندگی با احساس هراس از مواجهه با دنیای ها در بسیار از مراحل و موقعیت کنند، آن

 . (87: 1387کنند )اباذری و دیگران، مردانه برخورد می

نشین شهری توجه دارد، نابرابری های حاشیهرویکرد نظری عمده که به علل ناامنی در بافت

ها و مواضع اجتماعی در فضاست. نابرابری  فضایی است. این گونه از نابرابری، توزیع نابرابر فرصت

ل های مختلفی به خود بگیرد. اشکال قابتواند جلوهای میای در هر جامعهفضایی یا منطقه

توسعه عبارت است از: نابرابری بین شهر و روستا، نابرابری بین حالرؤیت آن در کشورهای در

(. 201: 1391شهرهای بزرگ و کوچک، بین مناطق محروم و مناطق برخوردار و غیره )چلبی، 

ری داهای متأثر از نابرابری، ناشی از عملکرد بازار سرمایهنابرابری فضایی از دیدگاه اغلب رهیافت

و الزامات انباشت سرمایه است. این نابرابری موجبات تراکم جغرافیایی فقر و محرومیت را فراهم 

کند. براین سازد و عالوه برآن از طریق تضعیف انسجام فضایی، انسجام جامعه را تضعیف میمی

 (. 221شود )همان: نشینی می مبنا نابرابری فضایی منجر به بروز فقر ]شهری[ و حاشیه

اجتماعی فضای  -کند که سطح توسعه اقتصادیویکرد فقر شهری چنین استدالل میر

گذارد. براساس این دیدگاه، ساکنان مناطق شهری بر روی پیوندهای اجتماعی ساکنان تأثیر می
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ای[ و مشخص محروم اغلب به دلیل انتخاب محدود به درون مرزهای محدود ]اغلب حاشیه

(. از 287: 1390انجامد )چلبی، مر به تضعیف روابط فرامحلی میکنند که این انشینی می عقب

شود. ادخال اجتماعی یکی سوی دیگر تضعیف روابط فرامحلی منجر به عدم ادخال اجتماعی می

(. این مفهوم ناظر بر فراگرد 160: 1391از لوازم مهم نظم اجتماعی جوامع معاصر است )چلبی، 

دود کلمه همان توسعه شبکه چندگانه روابط اجتماعی و توسعه اجتماعی است که در معنای مح

ای است. در این فرایند اعتماد اجتماعی متقابل تعمیم ها در اجتماع جامعهادخال فزاینده غریبه

بابد شود و در بعد عاطفی این آمادگی افزایش میپذیرد، غیرخودی دشمن بالقوه تلقی نمیمی

-196عرصه روابط و همکاری اجتماع ایفا کند )همان: که هر غیرخودی بتواند سهم مثبتی در 

ای شهر به دلیل بافت چند قومیتی، پیوندهای قومی نیرومند و های حاشیه(. در سکونتگاه197

های خاص در هر قوم، عدم ادخال اجتماعی، ضعف پیوندهای اجتماعی و  فرهنگ وجود خرده

با یکدیگر و با ساکنان شهر مشهود است. ای های حاشیه اعتماد اجتماعی بین ساکنان سکونتگاه

بنابراین به تعبیر چلبی، تضعیف پیوند و اعتماد اجتماعی که خود ریشه در سیاسی شده نظم 

 (.59: 1392شود )خالد و محمدیان، اجتماعی دارد از دالیل ناامنی تلقی می

نظریه کنترل  توان براساسگر در زمینه ناامنی زنان میدر باب شرایط و بسترهای مداخله

ای زنی کرد که برای تأمین احساس امنیت باید رفتار اجتماعی الگو شدهاجتماعی چنین گمانه

را از طریق ]مکانیزم[ فراگرد اجتماعی شدن و به کمک نظارت اجتماعی به اعضای جامعه 

مهم  تواند یکی از عواملتلقین یا تحمیل کرد. بر طبق این نظریه، کنترل و نظارت اجتماعی می

(. بنابراین 136: 1388اجتماعی شدن و همنوایی با جامعه باشد )نوروزی و فوالدی سپهر، 

پذیری فقدان نظام کنترل رسمی و غیررسمی از سوی نهادهای دخیل و همچنین عدم جامعه

 تواند بستری برای ناامنی به وجود آورد. مناسب زنان در فضای محروم شهری می

ها و هویت پذیری، گرایش پذیری جنسیت، فرایند جامعه امعههمچنین از زاویه نظریه ج

دهد که براین مبنا معموالً از زنان تصویر آرام، مطیع، منفعل، جنسی را به فرزندان انتقال می

کند و عاطفی و وابسته و از مردان تصویری مستقل، استوار، شایسته، توانا و مصمم ترسیم می

پذیرند ) آزاده و دهقان فرد، سنتی مطیع و منفعل را می در چنین شرایطی زنان نقش جنسیتی

 تواند در قوت بخشیدن ترس و ناامنی در فضای عمومی مؤثر باشد.  ( که می161: 1385
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در مورد پیامدهای فقدان احساس امنیت چلبی معتقد است که با کاهش احساس امنیت، 

کند. ختلف تولید کژرفتاری مییابد و اضطراب حاصله با سازوکارهای ماضطراب افزایش می

شود و این خود ممکن اضطراب ناشی از ناامنی در صورت مزمن شدن، سبب اختالل روانی می

 (.108: 1390های اولیه افزایش دهد )چلبی،  است احتمال رفتارهای ضداجتماعی را ورای گروه

لت فعال سطح نظام هیجانی )تحریکی( فردی که دچار اضطراب مزمن است، همیشه در حا

ماند؛ یعنی نظام تسکین شخص قادر نیست در حالت معمولی، نظام )حالت ناآرامی( باقی می

هیجانی را خاموش سازد و فرد را به آرامش برساند. چنین فردی برای کاهش اضطراب خود 

بخش تحت نظارت پزشک،  حداقل سه گزینه در اختیار دارد: نخست استفاده از داروهای آرام

ه از مواد مخدر برای کسب آرامش مصنوعی و سوم تقویت پیوندهای عاطفی دوم استفاد

گرایانه گرایی خاصگری در جمعهای اولیه( و افراطی)دلبستگی( به دیگران خاص  )گروه

 معطوف به قدرت. 

اضطراب اجتماعی و ترس از دیگران که ناشی از فقدان امنیت و وجود استبداد در سطوح 

ترین هنجار اجتماعی؛ یعنی هنجار  شود که کنشگران اجتماعی مهممختلف است، موجب می

های اخالقی عضویت محوری دارد، نقض کنند. نقض این  صداقت را، که تقریباً در تمامی نظام

هنجار چیزی جز دروغگویی نیست. با شیوع دروغگویی و ریاکاری در جامعه، میزان عدم تعین 

بد و همزمان اعتمادپذیری و رفتار اعتمادکنندگی یااجتماعی نقصان اطالعاتی افزایش می

پذیری رفتار بینیشود. همراه با آن، پیشکنشگران اجتماعی نسبت به یکدیگر و جمع کم می

پراکنی افزایش  دیگران )اعم از کنشگران فردی و جمعی( کاهش و در همان حال میزان شایعه

زان همکاری و تعاون اجتماعی و کنش بینی پذیری رفتار دیگران، مییابد. با کاهش پیشمی

 یابد. استراتژیک کاهش می

عالوه برآن، در غیاب امنیت و شیوع اضطرابات اجتماعی، تحریک حسی از توان سطح 

شوند. با سرریز شدن می« سرریز»به جامعه « نیروهای زیستی»وبیش خارج و  شناختی افراد کم

جای عقالنی عمل  شود و افراد بهب و حسی مینیروهای زیستی به درون جامعه، جو جامعه ملته

 کنند.کردن، حسی عمل می

از دیگر پیامدهای احساس ناامنی، انزوای اجتماعی است. به تعبیر چلبی، وجود هر نوع 

شود. به گیری از تعامالت اجتماعی میدهد و موجب کنارهاعتمادی را افزایش میتهدید بی
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های های تهدیدکننده مواجه هستند، ممکن است واکنشیطعبارت دیگر هنگامی که افراد با مح

های خاص، مختلف از خود نشان دهند، از جمله عدم اطمینان به دیگران، دوری جستن از مکان

های اجتماعی و...  های روزمره، کاهش مشارکت در فعالیت اخذ تدابیر حفاظتی، تغییر فعالیت

 (.290)همان: 

 شناسی روش

ضر کیفی است. در این راستا روش نظریه مبنایی برای اجرای عملیات شناسی پژوهش حا روش

های مشخص دستیابی کارگیری رویه ها استفاده شده است. این روش با بهتحقیق و تحلیل داده

دهد و در این زمینه از منطق استقرایی  به نظریه آزمایشی، مبتنی بر داده، را هدف قرار می

های نظری اجزای اصلی نظریه مبنایی را  ها و گزاره هیم و مقولهکند. در این روش مفاتبعیت می

 (.  396: 1393دهند )اشتراوس و کوربین به نقل از صادقی فسایی و دیگران،  تشکیل می

گیری، به شیوه هدفمند بوده است و در تعیین حجم نمونه دو مالک رسیدن به  روش نمونه

-ساختها، مصاحبه نیمه. تکنیک گردآوری دادهنقطه اشباع نظری و تنوع مبنای کار بوده است

سال به باالی شهرک حاشیه محمدآباد  20کنندگان در این پژوهش زنان  یافته است. مشارکت

مصاحبه، اشباع داده حاصل شد. به لحاظ  33واقع در جنوب شهرستان شهریار است که پس از 

های القرآن محل، مساجد، آرایشگاهکنندگان، دار توزیع مکانی، فرایند مصاحبه در منزل مشارکت

 زنانه و باشگاه ورزشی، پس از انجام فرایند آشنایی و اعتمادسازی صورت گرفته است. 

ها، تفسیری و بر پایه فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی است.  روش تحلیل داده

به این منظور ابتدا،  ها را در قالب مفاهیم درآورد. ها و پدیده کدگذاری باز، قصد دارد تا داده

ای کوچک از چند ها )کلمات منفرد یا مجموعهشوند. عبارتها از هم مجزا )تقطیع( میداده

ها  شوند تا تعلیقات و مفاهیم )کدها( به آنبندی میکلمه( براساس واحدهای معنایی دسته

 (.330: 1392ضمیمه شوند )فلیک، 

آمده از کدگذاری باز است. از میان  دست بههای کدگذاری محوری، پاالیش و تفکیک مقوله

آید بیش از سایر نظر میهایی که به های به وجود آمده در مرحله کدگذاری باز، آنانبوه مقوله

(. کدگذاری گزینشی، که 335شوند )همان:  آیند، انتخاب می کار میمقوالت در مراحل بعدی به
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دهد. در این تر ادامه میسطحی انتزاعی سومین مرحله کدگذاری است، کدگذاری محوری را در

 (.337شود )همان : ها تشریح می بندی با سایر گروه گیری و پیوند هر دسته مرحله شکل

ها، از اصول و معیارهای کیفی استفاده شده است. برای برای ارزیابی اعتبار و پایایی یافته

نظر در خصوص یک یافته خاص  قمبحث اعتبار با استفاده از راهبرد چندضلعی سازی یعنی اتفا

ها، ارزیابی صورت گرفت )محمدی و ها و دادهها، نظریهبندی انواع روشبا استفاده از ترکیب

(. همچنین در مورد قابلیت اعتماد کیفی، ابتدا بر اشباع نظری تکیه شد؛ 13: 1395دیگران، 

گیرد پایایی کامل را نیز در بر میاستقرایی، روایی کامل،  -عالوه بر این، در پارادایم کلی نگرانه

های  (. با این وجود، برای آنکه پژوهش تکرارپذیر باشد، روش1387)دانایی فرد و مظفری، 

کنندگان برای تأیید نتایج و کفایت منابع مورد  بازبینی در زمان کدگذاری، مراجعه به مشارکت

 های مقوم پایایی بکار گرفته شد. عنوان روش ارجاع به

 شوندگان مصاحبه مشخصات

ای محمدآباد واقع نفر از زنان ساکن شهرک حاشیه 33کنندگان در این پژوهش شامل مشارکت

نفر متأهل  16%(، 4/42نفر مجرد ) 14در جنوب شهرستان شهریار هستند که از این تعداد 

سال که  58تا  20%( هستند. به لحاظ سن، بین 09/0نفر همسر از دست داده ) 3%( و 5/48)

%( 4/42نفر ) 16ها دارای فرزند و  %( از آن5/51نفر ) 17سال است که  32ها  میانگین سنی آن

 هم فاقد فرزندند.  

نفر  10%( سواد ابتدایی، 8/1نفر ) 6سواد، %( کامالً بی5/1نفر ) 5از نظر سطح سواد 

( 03/0نفر ) 1%( لیسانس و 09/0نفر ) 3%( دیپلمه، 2/24نفر ) 8%( تا مقطع راهنمایی، 3/30)

%( 3/30نفر ) 10دار، %( خانه5/54نفر ) 18لیسانس و از نظر وضع فعالیت اجتماعی هم  هم فوق

 %( هم دانشجو هستند.2/15نفر ) 5شاغل و 

 های پژوهشیافته

ها شود. تحلیل دادهگانه کدگذاری ارائه میها براساس مراحل سهدر این بخش، نتایج تحلیل داده 

ها با  ها، آند و سطر به سطر صورت گرفت. پس از انتزاع مفاهیم از گزارهبه روش تحلیل خُر

ای در چند محور: بررسی معنا یکدیگر مقایسه و مفاهیم مرتبط با عنوان یک مقوله اصلی و هسته
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کننده و پیامدهای آن  گر، تسهیلو مفهوم از نگاه سوژه، شرایط علّی، شرایط و بسترهای مداخله

 شوند و در نهایت به سؤاالت تحقیق پاسخ داده خواهد شد.دی میبنتلخیص و طبقه

 الف( معانی ذهنی شکل گرفته از احساس ناامنی در زنان

-معانی ذهنی شکل گرفته از احساس ناامنی در نزد زنان حاشیه»برای پاسخگویی به پرسش 

گونه نشین شهری چیست و درک آنان از احساس امنیت با توجه به تجارب زیسته خویش چ

 های اظهار شده زنان صورت گرفت. کندوکاوهایی پیرامون روایت« است؟

 14نشین شهری، حول نفر از زنان حاشیه 33معنا و مفهوم احساس ناامنی از خالل روایت 

کنندگان )کد باز( حاصل شده است. براین اساس ناامنی، ترس از:  کلیدواژه در ذهن مشارکت

ها، ی، کتک خوردن، از دست دادن آبرو، شکسته شدن حریمتجاوز و تعدی جنسی، توهین کالم

انگ خوردن، زورگیری، ورود به منزل با زور، حادثه یا اتفاق ناگوار برای فرزندان، تخریب 

ها، افکار بد  شخصیت، حمله توسط سالح، عدم حضور با پوشش دلخواه، محروم شدن از فرصت

 دیگران، تعریف شده است.   

 ی زنان از احساس ناامنی. معانی ذهن1جدول 

 ایمقوله هسته هامقوله فراوانی تقلیل مفاهیم متمرکز

 مرتبه 30 تجاوز و تعدی جنسی

 
 احساس ناامنی جسمی )جانی(

 
1احساس ناامنی انضمامی

 

 مرتبه 18 حمله توسط سالح

 مرتبه 8 کتک خوردن

 مرتبه 21 زورگیری

 مرتبه 11 ورود به منزل به زور

 مرتبه 23 ن کالمیتوهی

 
 احساس ناامنی روانی

 

 مرتبه 14 حادثه برای فرزند

 مرتبه 5 تخریب شخصیت

 مرتبه 16 انگ خوردن

 مرتبه 6 عدم حضور با پوشش دلخواه

 مرتبه 13 از دست دادن آبرو
 احساس ناامنی منزلتی

 مرتبه 4 ها محروم شدن از فرصت

 مرتبه 8 ها شکسته شدن حریم
 حساس ناامنی اخالقیا

 مرتبه 12 افکار بد دیگران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انضمامی در مقابل انتزاعی؛ به معنای پیوسته و مربوط به زمان و مکان خاص. برخالف انتزاعی که گسسته،  1

 است.مجرد و مربوط به امور فرامکانی و فرازمانی 
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 ( احساس ناامنی جسمی1

-شود و مصادیق متعددی میای از مفاهیم را شامل میاحساس ناامنی جسمی، طیف گسترده

توان به آن نسبت داد. احساس ناامنی جسمی، واکنشی احساسی به بارزترین وجه خشونت 

جم فیزیکی علیه هستی انسان که از روی قصد و با یعنی خشونت فیزیکی است. هرگونه تها

( خشونت 166: 1385انگیزه آسیب، رنج و لطمه ]جسمی[ همراه باشد )آزاده و دهقان فرد، 

 شود که احساس ناشی از آن در فرد قربانی، احساس ترس جانی خواهد بود.   فیزیکی تلقی می

هری با توجه به میزان فراوانی نشین شاین بُعد از احساس ناامنی در میان زنان حاشیه

 ها بسیار گسترده و حائز اهمیت است. های آنحاصل شده از روایت

توی این منطقه اینقدر ولگرد و معتاد وجود داره که برای یه ذره مواد، حاضرن آدم »

بکشن... همین چند وقت پیش یکی از همین ولگردها، برای اینکه خرج عملش رو در بیاره، 

 دار(.ساله خانه 28)ز.ش « شواره بچه همسایه را کنده بردهحمله کرده گو

های دیگری با مضمون اعمال آسیب جسمی و ایجاد احساس ناامنی توسط سوژه روایت

 اند:چنین بیان شده

حوالی غروب که رفته بودم نان بخرم، نرسیده به سر کوچه دو تا موتورسوار به من » 

پیاده شد دستش رو گذاشت روی دهنم که صدام  حمله کردن، یک نفرشون سریع از موتور

کردن طال دارم ... بهشون گفتم طال ندارم... محکم منو به دیوار کوبید... درنیاد.... فکر می

ساله  50)ر.ص « رج بشمترسیدم از خونه خاسریع سوار شدن رفتن... تا چند روز می

 دار(. خانه

شدم. یادمه یه روز بعد از برگشتن از قبالً که خونمون پشت پارک بود خیلی اذیت می»

سروپا، دنبالم کردن و یکیشون چند  های بیدانشگاه، توی همین پارک چند تا از همین آدم

 ساله دانشجو(. 24)م. م « بار بدنمو لمس کرد

ها  چند سال پیش چند نفر با اسلحه، طالفروشی .... را خالی کردن و یکی از طالفروش»

قدری این منظره ترسناک بود که تا  تقریباً روبروی طالفروشیه، به رو هم کشتن. مغازه من

 ساله آرایشگر(. 38)ش.ق « کرد بیاد در مغازهکس از کسبه محل، جرئت نمی چند روز هیچ

آمیز ها امکان بروز رفتارهای خشونتآر کالرک معتقد است در برخی از شرایط و موقعیت

های مخروبه و  های فاقد گشت پلیس، مکان، مکانهای مناطق فقیرنشینبیشتر است؛ خیابان

هایی که سابقه خشونت و های خالی، مکانهای تاریک و خلوت، خانهها و خیابانمتروکه، کوچه
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ها وجود داشته و باالخره اشیاء و موضوعاتی که قبالً در معرض تخریب قرار  وندالیسم در آن

 (. 203: 1390آمیز دارند )نائبی و دیگران،  شونتاند امکان بیشتری برای بروز رفتارهای خگرفته

 ( احساس ناامنی روانی2

عالوه بر ابعاد جسمی و فیزیکی، احساس ناامنی در مورد ابعاد روانی نیز بسیار شایع است. این 

ای از ]کژ[ رفتاری که شرافت و گیرد، گونهاحساس در پی اعمال خشونت روانی صورت می

(. این کژ رفتاری 280: 1389کند )میرزایی و دیگران،دار مینفس زن را خدشه اعتمادبه

صورت توهین کالمی، تحقیر، تمسخر، فحاشی، تخریب شخصیت و تهدیدهای مداوم اعمال  به

 هاست: نشین حاکی از گستره وسیع این احساس در میان آنشود. تجارب زیسته زنان حاشیهمی

هالی همین محل هستن، بعدازظهرها وقتی که بعد از جواب رد دادن به خواستگارم که از ا»

از سرکار میام از سر کوچه شون که رد میشم، خواهر برادرهای کوچیکترش، بهم فحش 

 ساله کارمند(.  26)س.ا « میدن، برام شعر درست کردن... واقعا که میخام از خجالت بمیرم

انتوی رنگی پوشیده بودم کنی یه مانتوی رنگی بپوشی... یه بار که ماینجا اصالً جرئت نمی»

-کردن، متلک میکردن... مسخره میشدم مدام نگاه میاز توی کوچه و خیابون که رد می

 ساله دانشجو(. 21)آ.ک « گفتن... این برخوردها روح و روان آدمو خراش میده

های کوچیک هم چیزی بگی. به بدترین طوری شده حتی دیگه نمیشه به بچهوضعیت یه»

ادبی می کنن. تربیت ندارن دیگه، مثالً دیروز چندتا پسربچه با هم اکی و بیشکل ممکن هت

هاست. درگیر شده بودند من رفتم بهشون تذکر بدم. باالخره این جزء رسالت ما فرهنگی

ساله  40)ح.د « هنوز لب از لب باز نکرده به بدترین شکل ممکن شروع به ناسزاگویی کردن

 معلم(.   

ینجا که واسه خرید میری، اغلب نگاه دزد بهت دارن تا مشتری! بخصوص های اتو فروشگاه»

اگه زن باشی. زیاد پیش اومده وقتی که وارد یه فروشگاه میشی یه نفرو سریع میفرستن تا 

 36)پ.ن « مواظبت باشه. راحت بهت انگ میزنن. توی این شرایط اصالً احساس خوبی ندارم

 دار(.  ساله خانه

ی به دلیل اینکه هزینه و ریسک کمتری برای کژرفتاران دارد و به دلیل های روانمزاحمت

گذرا بودن و گمنام ماندن افراد مزاحم و همچنین به دلیل عادی تلقی شدن آن در فضای 

چنانی برای فرد مزاحم، ترغیب بیشتری برای ایجاد اینگونه عمومی و عدم پیامدهای آن

گونه از کژ رفتاری (. از سوی دیگر این21: 1395ران، کند )محمدی و دیگها ایجاد میمزاحمت
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بدون در نظر گرفتن شأن و شخصیت اجتماعی زنان، احساس ناامنی روانی بیشتری را برای 

 زنان در جامعه فراهم می کند.

 ( احساس ناامنی منزلتی 3

کند.  ا مینظام قشربندی نقش اساسی ایف ذالک در روابط اجتماعی ومنزلت مفهومی فرّار است مع

منزلت با پرستیژ یا مفاهیمی نظیر شهرت، اعتبار ، حیثیت، آبرو، نفوذ، تأیید اجتماعی، عزت و 

ترین تظاهر رفتاری آن در بُعد اجتماعی تعامل، در مناسک سلوکی و احترام هم خانواده است. رایج

در ابعاد دیگر تعامل احترام آمیز قابل ردیابی است؛ مثل عرض سالم و تعارف، اما تجلی رفتاری آن 

به اشکالی مانند کمک کردن، خدمت و حتی ایثار قابل تصور است. منزلت اجتماعی از نوع منابع 

اظهاری است و گرچه نسبتاً محدود است لکن ارزشمند است چرا که هر کسی مایل به داشتن آن 

آبرو و اعتبار (. احساس ناامنی منزلتی در زمانی که خطر لطمه دیدن 188: 1391است )چلبی، 

 دهد.اجتماعی یا محروم شدن از فرصت یاری و کمک دیگران متصور باشد رخ می

از وقتی که شوهرم زندان افتاد دیگه آبرویی برای ما نمونده. همه از ما رویگردان شدن، »

کنیم پرسه، اصالً براشون مهم نیست که ما چطور زندگی میکسی حالی از ما نمی دیگه هیچ

)م.ع « پیچهمون.... اینجا محیط کوچیکه همه همدیگرو میشناسن خبرا زود میحتی فامیال

 دار(. ساله خانه 41

کنه که به جاهای مختلف محل برم. دو سه باری که به خاطر کارم به شغل من ایجاب می»

های پرت و تقریباً بدنام رفته بودم، اسمم افتاده بود تو دهن مردم که این زنه،  یکی از محله

 ساله شاغل(.  35)ع.ع «  روی خانوادشو بردهآب

به خاطر این محل آبروم رفته توی محل کارم. هر وقت که میخام پیشرفت کنم یا ارتقاء »

ساله  41)ش.ر «  امبگیرم این قضیه یه جورایی مانع میشه... روم نمیشه بگم اهل این محله

 کارمند(.

ن فقدان یا ترس از فقدان منزلت و منزلت یک مالک مهم قضاوت اجتماعی است. بنابرای

 اعتبار اجتماعی در دیدگاه دیگران از نگاه سوژه منجر به احساس ناامنی منزلتی خواهد شد. 

 ( احساس ناامنی اخالقی4

کند. اصول اخالقی در هر اخالق مفهومی است که در متن روابط اجتماعی خاص معنا پیدا می

های موروثی متفاوت است  برخی از باورها و سنتهای تاریخی و  ای بر مبنای ارزشجامعه
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طورکلی دارای دو پایه مهم است. یکی پایه نظری  (. اخالق اجتماعی به36: 1388)میرسپاسی، 

هایی شود؛ یعنی قواعد دستوری و فرماناخالق است که از قواعد نظری اخالق تشکیل می

خالق عملی است. این پایه را احساس ای خاص و پایه دیگر امربوط به حقوق و تکالیف در زمینه

 (. 279: 1391سازد )چلبی، تعهد و مسئولیت کنشگران اجتماعی می

شود. رواج های اخالق نظری و عملی میاحساس ناامنی اخالقی مربوط به سست شدن پایه

ها در متن روابط اجتماعی دو نمونه از ها و حرمتافکار مخرب و منفی و شکسته شدن حریم

 نشین است. احساس ناامنی اخالقی در دیدگاه زنان حاشیه مصادیق

ها بیشتر شکسته میشه اخالق نادیده گرفته میشه و مردم بینم هر روز حریماز اینکه می»
خورم و باعث میشه بیشتر احساس ناامنی کنن افسوس میحقوق همدیگرو رعایت نمی

 دار(.ساله خانه 55)ف.ب « کنم
کنن و حکم صادر کنن. زود قضاوت میات بد فکر میمردم دربارهترین اشتباهی  با کوچک»

 ساله دانشجو(. 29)ا.ج «  کنن. زندگی با اینجور آدما یعنی عین نگرانی و ناامنیمی

 نشین شهریها و علل اجتماعی احساس ناامنی زنان حاشیهب( زمینه

نشین شهری زنان حاشیهها و علل اجتماعی احساس ناامنی زمینه»در راستای پاسخ به پرسش 

 توان اشاره کرد.های بررسی شده زنان به موارد ذیل میاز خالل روایت« چیست؟

 نشین شهریاول: علل اجتماعی احساس ناامنی در زنان حاشیه

کنندگان )کد  کلیدواژه در ذهن مشارکت 12ها پیرامون علل احساس ناامنی بندی روایتاز جمع

گرایی اساس علل احساس ناامنی: فقدان اعتماد اجتماعی، قومباز( حاصل شده است. براین 

های جنسی و مشکالت شخصیتی بعضی از ستیزی، عدم تعادل روانی، عقدهشدید و بیگانه

های شغلی، کمبود  مردان، رفتارهای ناسنجیده، فقر و کمبود منابع اقتصادی، عدم ایجاد فرصت

 ای.فرهنگ عشیره عی الزم، خردهامکانات فرهنگی و رفاهی، فقدان حمایت اجتما

 . علل احساس ناامنی زنان2جدول 

 ایمقوله هسته هامقوله فراوانی تقلیل مفاهیم متمرکز

 مرتبه 10 عدم تعادل روانی

 

 اجتماعی شدن ناقص

 

 اختالل در نظام شخصیت
 

 مرتبه 14 مشکالت شخصیتی

 مرتبه 17 های جنسیعقده

 همرتب 19 رفتارهای ناسنجیده
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 . علل احساس ناامنی زنان2دول ادامه ج

 ایمقوله هسته هامقوله فراوانی تقلیل مفاهیم متمرکز

 مرتبه 31 فقر و کمبود منابع اقتصادی

 

 نابرابری فضایی

 

 اختالل توزیعی

 مرتبه 29 های شغلی عدم ایجاد فرصت

 مرتبه 27 کمبود امکانات فرهنگی و رفاهی

 مرتبه 24 ی الزمفقدان حمایت اجتماع

 مرتبه 26 فقدان اعتماد اجتماعی

 

 های نامناسب فرهنگیانگاره

 

 اختالل نمادی

 مرتبه 22 گرایی شدید قوم

 مرتبه 16 ستیزی بیگانه

 مرتبه 12 فرهنگ قومی خرده

 ( اجتماعی شدن ناقص1

و محصول رابطه  کنددر خالل فراگرد اجتماعی شدن ظهور می« خود»با توجه به نظریه مید 

من و در من است، اما در جوامعی که جنسیت فرد ارزشمند است و بر پایه این ارزشمندی، 

گیرد. در این بین درستی شکل نمی زند، خود، بههای جنسیتی موج مینابرابری و تبعیض

 بینندمردانی که من فاعلی قویتری دارند، زمینه را برای سرکوب من فاعلی زنان را مهیا می

 (. واکنش زنان به این موارد چنین بیان شده است:160: 1394)مکتوبیان و دیگران، 

مردان توی فرهنگ ما اصالً خوب تربیت نمیشن، هر کاری بخوان می تونن انجام بدن. هر »

 دار(. ساله خانه 32)م.ص « رفتار ناپسندی هم انجام بدن کسی نمیتونه بهشون چیزی بگه

 27)ن.ک « زاحم میشن، بیمار روانی هستن. عقده جنسی دارنبیشتر این جونایی که م»

 ساله دانشجو(.

 ( نابرابری فضایی2

ترین مصادیق این  ها و مواضع اجتماعی در فضاهای اجتماعی است. از مهم توزیع نابرابر فرصت

 نابرابری شکاف بین رفاه شهر و حاشیه شهر است.

دینی میاره. وقتی یه جوون کار نداره، میخواد فقر با خودش بدبختی میاره، ناامنی میاره، بی»

ازدواج کنه پول نداره، همه ازش توقع دارن، رو به کارای خالف میاره دیگه. اینجوریه که 

 دار(. ساله خانه 57)س.م « ناامنی میشه

همه مشکالت ما در درجه اول ناشی از بیکاری و مشکالت اقتصادیه. خرج و مخارج زندگی »

ه که هر کسی میخاد به هر شکلی پول دربیاره. دیگه براش مهم نیس، اینقد سنگین شد
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ساله  44)ش.ط « ایفروشی باشه، خودفروشی باشه یا هر کار دیگه دزدی باشه، قاچاق

 شاغل(.

گیره. نه فضای آموزشی بیشتری، نه فضای سبز، هیچگونه امکاناتی به این محله تعلق نمی»

 دار(.ساله خانه 31)ت.ب « همه عامل ناامنیهها  نه پاسگاه پلیس. هیچ. خوب این

 های نامناسب فرهنگی ( انگاره3

های مختلف در محیط اجتماعی یکی از شرایط بالقوه اختالل نمادی  فرهنگ تکثیر سریع خرده

(. به عبارت دیگر اگر ]اجتماعی[ حائز شرایط جمعیت انبوه، 138: 1391است )چلبی، 

ا غلظت نمادی باال و عدم ارتباطات بین گروهی باشد در آن های متنوع، محیط ب فرهنگ خرده

صورت ماکسیمالیست بودن فرهنگ )قواعد زیاد و متنوع فرهنگی( به یک عامل انشقاقی و 

ای به دلیل جمعیت های حاشیه(. سکونتگاه140-139گردد )همان: تفرقه ارزشی تبدیل می

ای که نسبت به فرهنگ رسمی شهری تا حد های قومی و عشیرهفرهنگ تقریباً متراکم با خرده

زبان زمینه را برای همراه عدم ارتباطات با افراد بیگانه و غیر همکنند. بهزیادی مقاومت می

 کنند.های نامناسب فرهنگی فراهم میانگاره

ای باشی زبان و همشهری خود خونه اجاره میدن. اگر از قوم دیگهاینجا اهالی فقط به هم»

 دار(. ساله خانه 35)ح.ص « بهت اعتماد کنن و خونه بدن ممکن نیست

تو این محل دو سه گروه قومی بزرگ وجود داره که هر کدومشون هم فقط با خودشون »

روابط دارن و هیچ کدومشون هم به دیگری اعتماد نمی کنن.... تازه در خیلی از موارد 

 ساله معلم(.  40)ح.د  «کنن تا قانون رو دور بزننها به همدیگر کمک میهمشهری

 نشین شهریهای احساس ناامنی در زنان حاشیهدوم: زمینه

-کُد باز به وجود آمد: وجود ولگردها، معتادها در محل، فضای متروک و بی 7پس از بررسی به 

های تنگ و باریک، فقدان روشنایی مناسب در شب، فقدان نهادهای نظارتی و نظم محله، کوچه

 نوع پوشش و آرایش زنان و عدم رعایت حجاب. امنیتی مثل پلیس،
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 های احساس ناامنی زنان. زمینه3جدول 

 ایمقوله هسته هامقوله فراوانی تقلیل مفاهیم متمرکز

 مرتبه 27 وجود ولگردها، معتادها در محل

 

 مضایق فضایی بافت

 ایحاشیه

 

 عدم خوانایی فضا

 مرتبه 20 نظم محله فضای متروک و بی

 مرتبه 16 ای تنگ و باریکه کوچه

 مرتبه 19 فقدان روشنایی مناسب در شب

 مرتبه 30 فقدان نهادهای نظارتی و امنیتی

 مرتبه 11 نوع پوشش و آرایش
 وارگی بدن زنانهشیء بازنمایی خود

 مرتبه 9 عدم رعایت حجاب

 ای( مضایق فضایی بافت حاشیه1

کند، بنابراین طور آن را محدود میپیشنهاد و همین کوین لینچ معتقد است، فضا فعالیت را

ترین مفاهیم لینچ مفهوم محیط باید مطلوب بوده و از نظر کالبدی امن باشد. یکی از اساسی

شود که به آسانی اجزاء در فضای شهری است. به عقیده وی خوانایی سبب می« خوانایی»

به هم پیوسته به یکدیگر ارتباط داد. این  ها را در ذهن، در قالبی شهری را بتوان شناخت و آن

کند تا خود را در فضا بازیافته و در آن احساس ایمنی کنند درک از فضا به افراد کمک می

های جاری  (. در فضای حاشیه شهری که ویژگی کالبدی و فعالیت203: 1390)نائبی و دیگران، 

صاویر شفاف و پیوستگی فضا در های نظارتی محدود، ت نظم است، فرصت هویت و بی در آن بی

 های بروز ناامنی بیشتر است. آن وجود ندارد زمین

های خالی این منطقه پاتوق همه معتادها و اوباش شده. توی هر کوچه و خیابونی که زمین»

ساله  31)ت.ب « زننتونی اونها رو ببینی که دارن تزریق می کنن و مواد میرد بشی می

 دار(.خانه

« ها رد بشه. تاریک و پر از ترسب دل شیر میخاد یه زن از توی این کوچهبعد از غرو»

 دار(.ساله خانه 28)ز.ش 

بریم گزارش بدیم.. فقط بعضی ها وجود نداره که پاسگاه پلیس ثابتی تو این نزدیکی»

 ساله شاغل(. 39)آ. س « ها گذری میان رد میشن موقع
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 ( بازنمایی خود2

روی بازنمایی جسمی و نمادین افراد در حضور دیگری بوده است. فضاهای عمومی همواره قلم

بازنمایی بدن به مثابه امری مسرت بخش )در تجربه برخی از زنان( باعث القای حس ناامنی هم 

 شود.ها می در آن

اگه یه کم آرایش داشته باشی یا تیپ بزنی، سریع تو چشم میای، بهت زل می زنن، با »

 ساله دانشجو(. 29)ا.ج ...«  اندازن و ، گاهی وقتها متلک میکنننگاهشون تعقیبت می

رعایت حجاب همه جا مهمه ولی اینجا خیلی بیشتر. چون تو قضاوت مردم و ایجاد "

 ساله شاغل(. 37)ر.خ  "ها خیلی مؤثره مزاحمت برای زن

 نشین شهریج( پیامدهای احساس ناامنی زنان حاشیه

مورد  9ها  از خالل روایت« تواند باشد؟س ناامنی چه میپیامدهای احسا»در پاسخ به پرسش 

نما شدن، احساس تنهایی، طرد، احساس  اعتمادی، انگشت کد باز حاصل شد: ترس، اضطراب، بی

 ظن و حس تنفر.محدودیت، سوء

 . پیامدهای احساس ناامنی زنان4جدول 

 ایمقوله هسته هامقوله فراوانی تقلیل مفاهیم متمرکز

 تبهمر 23 ترس

 

 زوال اعتماد
 

 فرسایش

 مرتبه 31 اضطراب

 مرتبه 28 اعتمادی بی

 مرتبه 11 نما شدن انگشت

 مرتبه 9 سوءظن

 مرتبه 18 تنفر

 مرتبه 11 احساس تنهایی

 مرتبه 6 طرد انزوای اجتماعی

 مرتبه 8 احساس محدودیت

 ( زوال اعتماد 1

اس ناامنی، تضعیف اعتماد در بین مردم و در سطح ترین پیامدهای منفی احس یکی از مهم

 تر کاهش سرمایه اجتماعی است. وسیع
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بعد از اتفاق توی پارک، همیشه ترس و اضطراب دارم...یه جورایی از همه مردها متنفر »

 ساله دانشجو(. 24)م. م « شدم

ر موتوری که وقت تنها بیرون نمیرم... خیلی ترسناکه. ه دیگه بعد از تاریک شدن هوا هیچ»

 دار(.ساله خانه 50)ر.ص «  کنم دوباره میخاد بهم حمله کنه از کنارم رد میشه فکر می

 ( انزوای اجتماعی 2

از دیدگاه سیمن، انزوای اجتماعی واقعیتی است فکری که در آن فرد عدم تعلق و انفصال کامل 

ست که انزوای کند. همچنین یوریک معتقد اهای مرسوم جامعه احساس می را با ارزش

 (.1390:285اجتماعی به معنای عدم وجود پیوندهای اجتماعی در میان افراد است )چلبی، 

تنهایی  توانم خودم به ساس ترس موجب شده که خیلی احساس محدودیت کنم، نمیحا»

 دار(.  ساله خانه 36)پ.ط « جایی برم

کنندگان ترسیم  های مشارکتیتای، مدل پارادایمی حاصل شده از رواهای هستهراساس مقولهب

ای(، معانی احساس ناامنی شده است. مدل پارادایمی این پژوهش در قالب شرایط )علّی و زمینه

 و پیامدهای آن تشکیل خواهد شد.

 
 نشین شهری مدل پارادایمی احساس ناامنی براساس تجارب زیسته زنان حاشیه

 بسترها و زمینه:

 عدم خوانایی فضا

 شیء وارگی بدن زنانه

 

 

 معنای احساس ناامنی:

 ناامنی انضمامی 

)جسمی، روانی، منزلتی، 

 اخالقی(

 یط علّی:شرا

اختالل در نظام 

 شخصیت

 اختالل توزیعی

 اختالل نمادی

پیامدهای احساس 
 ناامنی:

 فرسایش
)زوال اعتماد، انزوای 

 اجتماعی(
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 گیرینتیجه

ها، علل و پیامدهای احساس ا، تجارب زیسته، بسترها، زمینهاین پژوهش در پی واکاوی معن

شناسی کیفی، متد نظریه مبنایی، ابزار گیری از روشنشین شهری با بهرهناامنی زنان حاشیه

های پژوهش کنندگان برآمد. یافتهساخت یافته، رویکرد تفریدی از درک مشارکتمصاحبه نیمه

اامنی وابسته به مکان و زمان و دارای سطوح بهم مؤید آن است که درک زنان از احساس ن

پیوسته و مرتبط جسمی، روانی، منزلتی و اخالقی که با نظریه نظم چلبی انطباق دارد. این 

توان به شرایط علّی ای از بسترها و عوامل دارد که از آن جمله میاحساس ریشه در مجموعه

بینی پذیری رفتار پیشژرفتار و عدماختالل در نظام شخصیت )اجتماعی شدن ناقص مردان ک

ها و امکانات در منطقه حاشیه شهری( و اختالل  ها(، اختالل توزیعی )توزیع نابرابر فرصت آن

گرایی( ستیزی و قومهای انحرافی، بیگانه فرهنگ های نامطلوب فرهنگی نظیر خردهنمادی )انگاره

 ی زنان دارد.   کننده در ایجاد احساس ناامن اشاره کرد که نقش تعیین

وارگی ای و شیءهای حاشیههای عدم خوانایی فضای شهری در سکونتگاههمچنین مقوله

کننده احساس ناامنی زنانه است. وجود ولگردها،  های تسهیلعنوان شرایط و زمینه بدن زنانه به

 های تنگ و باریک، فقدان روشنایینظم محله، کوچهمعتادها در محل، فضای متروک و بی

مناسب در شب، فقدان نهادهای نظارتی و امنیتی مثل پلیس همگی عناصر عدم خوانایی فضای 

های مقوله بازنمایی خود  عنوان مؤلفه شهری است که به همراه وضعیت پوشش و آرایش زنان به

 روند.کننده احساس ناامنی زنانه به شمار می عناصر  تسهیل

های زوال اعتماد و های مختلفی دارد که مقولهسرانجام اینکه احساس ناامنی زنان پیامد

 روند. شمار میانزوای اجتماعی بیانگر این پیامدها به

های این پژوهش با سایر تحقیقات مرتبط از جمله مطالعات تجربی اباذری و دیگران، یافته

از حیث وجود احساس ناامنی در  1395، محمدی و دیگران، 1393؛ قادرزاده و خزایی، 1387

این ناامنی و شرایط علی و  بندی ابعادنان و پیامدهای آن مشترک است. در مورد طبقهز

های تجربی تفاوت دارد. این امر تاحدی به دلیل آن است که زمینه های آن با پژوهش زمینه

بررسی اغلب تحقیقات در مورد ناامنی زنان مربوط به فضای عمومی شهرها یا کالنشهرها 

اند و نوع های و فرهنگ مسلط شهری جاافتادهفرامحلی، زیرساخت است که در آن روابط

درک، احساسات و تجارب زنان بیشتر به سوی امور فرامادی سوق دارد. در حالیکه در حاشیه 
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های فرهنگ ها، مضایق امکانات مادی و رواج خردهشهرها برعکس به دلیل روابط محدود سوژه

ای بیشتر تابع امور ابتدایی مادی و ساختاری است. های، شرایط علّی و زمینقومی و عشیره

نشین شهری بیشتر از نوع تهدیدات جانی و جسمی است برخالف احساس ناامنی زنان حاشیه

کالنشهرها که احساس ناامنی زنان بیشتر از نوع روانی یا منزلتی است. البته همچنانکه مقوله 

دهد احساس ناامنی انضمامی نشان میای معنای احساس ناامنی با عنوان ناامنی هسته

-های دیگر ناامنی )روانی، منزلتی و اخالقی( را هم در بر میجسمی و جانی در خود گونه

نشین شهری از ناامنی بازتاب محیط محروم و  گیرد. بنابراین تجارب زیسته زنان حاشیه

 شرایط فضایی حاکم بر آن است.

 پیشنهادات

های اطراف های روستایی به تهران و شهرستانکاهش مهاجرتریزی و تالش برای برنامه -1

 نشینی و پیامدهای آن است.تهران که از جمله عوامل مهم در ایجاد حاشیه

-نشین در برنامهبه رسمیت شناختن حقوق شهروندی بویژه زنان ساکنان مناطق حاشیه -2

های  مکانات و فرصتهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، انتظامی و کالبدی و توزیع اریزی

 منظور جلوگیری از وقوع شرایط علّی احساس ناامنی.محیطی به

 ای جنوب شهرستان شهریار.نظارت و ساماندهی شهری و خدمات شهری مناطق حاشیه -3

نشین شهری در راستای تشخیص بخشی به زنان حاشیهتالش برای افزایش آگاهی -4

 طی. آمیز امنیت محی شرایط و بسترهای مخاطره

دیده و قربانی ناامنی در مناطق های اجتماعی و قانونی برای زنان آسیبتقویت حمایت -5

 حاشیه شهری. 
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