
53
1396 تابستان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

بیست وسوم  شماره 

ی
هر

ی ش
ها

ضا
در ف

ن 
زنا

ت 
منی

س ا
سا

اح
ی 

زیاب
ار

ارزیابی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری
مطالعه موردی: منطقه یک شهر اهواز

احمد پوراحمد  - استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
محمود آروین1 - دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهیدچمران، اهواز، ایران. نگار رحیم پور - دانشجوی 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 arvin.mahmoud@ut.ac.ir :1 نویسنده مسئول مقاله

تاریخ دریافت: 1395/03/26
تاریخ پذیرش: 1395/08/17

چکیده
کار و فعالیت اجتماعی شهری سبب  کن شهرها هستند و روند روزافزون حضور آنان در محیط های  زنان نیمی از جمعیت سا
گیرد.  گسترده این قشر در عرصه های عمومی مورد توجه قرار  کالبد شهر حضور  می شود تا در مکانیابی و طراحی و ساخت 
حضور در فضاهای عمومی، برنامه ریزی برای ارتقای امنیت زنان را ضروری می سازد. مرحله قبل از برنامه ریزی، ارزیابی و 
شناخت عوامل مؤثر بر امنیت زنان است. هدف این پژوهش ارزیابی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری منطقه یک 
گردآوری داده ها جزو پژوهش های توصیفی_ پیمایشی و به  کاربردی و ازنظر  شهر اهواز می باشد. پژوهش حاضر از نوع هدف 
 طور کامل مدل یابی معادالت ساختاری است. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه ای با هفت شاخص )نظارت، اجتماعی، 
کن منطقه یک با حجم نمونه 381  گویه بر مبنای پاسخ های زنان سا کالبدی، مبلمان، محیطی و دسترسی( و 35  رفتاری، 
نفر انجام شد. اطالعات جمع آوری  شده از طریق نرم افزارهای SPSS21 و smart- PLS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج 
کالبدی، مبلمان، محیطی و دسترسی بر احساس امنیت زنان  نشان می دهد شاخص های نظارت، اجتماعی، رفتاری، 
در منطقه یک شهر اهواز تأثیر می گذارند. ضریب مسیر در شاخص دسترسی 0/549، شاخص اجتماعی 0/558، شاخص 
کالبدی 0/611.، شاخص مبلمان 0/284، شاخص محیطی 0/541، شاخص نظارتی 614/. و شاخص رفتاری 0/443 به 
 دست  آمده است. شاخص نظارت بیشترین تأثیر را بر احساس امنیت زنان منطقه یک شهر اهواز دارد و بعد از آن به ترتیب 
کالبدی، شاخص اجتماعی، شاخص دسترسی، شاخص محیطی و شاخص رفتاری و در آخر شاخص مبلمان  شاخص 

کمترین تأثیر را بر احساس امنیت زنان در منطقه یک شهر اهواز دارد.

گان کلیدی: امنیت شهری، احساس امنیت زنان، فضاهای عمومی شهری، منطقه یک. واژ
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هــم درحــال تــوســعــه و ترقی اســت، بنابراین،  ــد و کشور مــا  ــ داده ان
پرداختن به مسائل زنان به  عنوان سرمایه های اجتماعی و انسانی 
از ضروری ترین نیازهای جامعه امروز ما می باشد. مشارکت و حضور 
گون جامعه این ضرورت را بیش ازپیش بر ما  زنان در بخش های گونا
آشکار می سازد )Ahmadi and Kaldi, 2012: 2(. مهم ترین نیاز امروز 
گسترش فعالیت های اجتماعی آنها، ایجاد امنیت است  زنان برای 
پررنگ تر  و  جدی تر  مختلف،  عرصه های  در  زنــان  حضور  چه  هر  و 
 Yahya Zadeh & Khadri,( بود  خواهد  بیشتر  آنها  امنیت  باشد، 
گرچه بسیار  ــزرگ، ا فضاهای شهری در شهرهای ب  .)2014: 153
جذاب و خیره کننده اند ولی درعین حال سرشار از ناامنی و هراس 
هستند. به همین دلیل اغلب فضاهای شهری، آن جاذبه ای که 
که برای زنان با آسایش و  برای مردان دارند، برای زنان ندارند؛ چرا
امنیت کافی همراه نیست . شاید بتوان گفت یکی از عوامل مهمی 
رانــده  شده اند،  که باعث می شود، زنان احساس کنند به حاشیه 
نحوه کارکرد فضاهای شهری است که تحرک پذیری زنان را محدود 
 Busy & Rezaei,( می کند و آنان را با ترس و ناامنی روبه رو می سازد
ارتقای  می توان  را  شهری  مدیریت  هدف  مهم ترین   .)2012: 20
گروه های  و  اقشار  قالب  در  کن  سا جمعیت  زندگی  و  کــار  شرایط 
شهروندان،  حقوق  از  حفاظت  و  اقتصادی  و  اجتماعی  مختلف 
تشویق به توسعه اقتصادی و اجتماعی، پایدار دانست. شهرها باید 
که جای هیچ گونه ترس و احساس عدم  به گونه ای مدیریت شوند 
امنیت برای شهروندان باقی نگذارد. به همین دلیل ترس عاملی 
برای محرومیت زنان در رفتن به فضاهای عمومی شهر و نظارت 
عاملی برای تأمین احساس امنیت می باشد. نظارت به این دلیل 
گروه های آسیب پذیر و از جمله زنان به دلیل عدم  که  اهمیت دارد 
از  را  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  فرصت های  امنیت  احساس 
دست می دهند. در چنین شرایطی زنان در فعالیت های اقتصادی 
و اجتماعی محروم می شوند و البته در این گونه موارد هیچ تردیدی 
ناشی  قربانی جرم و جنایت  بیشتر  زنان فقیرتر  که همواره  نیست 
)Rastegar et al, 2015:81(. همچنین  می شوند  امنیت  عــدم  از 
زنان  ناامنی  احساس  گون  گونا پژوهش های  یافته های  براساس 
معمواًل در کالنشهرها که حلقه تعامالت اجتماعی گسترده تر است، 
هنجاری  و  سنتی  بافت های  کــه  کوچک تر  شهرهای  بــه  نسبت 
کافی را برای مقابله با ناامنی ایجاد می کنند،  اجتماعی محدودیت 
)Movahed & Hemmat, 2013: 58(. کالنشهر  است  محسوس تر 
که مسئله امنیت شهروندان به  از شهرهایی است  اهــواز نیز یکی 
 خصوص زنان یکی از مسائل مهم مدیران شهری و انتظامی شهر 
کز اداری  می باشد. منطقه یک در شهر اهواز به علت وجود بازار و مرا
کم ترین و پر  و تفریحی و نقطه ارتباط سایر نقاط شهری یکی از مترا
رفت وآمدترین فضاهای شهری را دارد. همچنین وجود بافت های 
این منطقه سبب  در  آسفالت  آخر  و محله حاشیه نشین  فرسوده 
کاهش امنیت به  ویژه برای قشر زنان  ایجاد مسائل زیادی از جمله 
زندگی  منطقه  این  در  که  کسانی  است.  شده  منطقه  این  کن  سا
می کنند بیشتر از همه تحت تأثیر شرایط محیطی این منطقه و رفتار 
استفاده کنندگان فضاهای عمومی منطقه قرار می گیرند. بنابراین 
کن در منطقه  هدف پژوهش حاضر ارزیابی احساس امنیت زنان سا

1. مقدمه
امنیت از دوران کهن مهم ترین دغــدغــه انــســان هــا بـــوده است 
تمدن  زنــدگــی،  پیدایش  با   .)Assarian Nejad et al, 2013: 53(
و حیات بشری به  صورت جمعی، بحث امنیت و به  ویژه امنیت 
می شود  مطرح  ضـــروری  و  مهم  مقوله  یــک  عــنــوان  بــه   اجتماعی 
یکی از مهم ترین مباحثی کــه طی   .)Pasndeh et al,2009:76(
کــم جمعیت و  گونی مانند تــرا بــه دالیـــل گونا ســال هــای گذشته 
کاهش روابط چهره به چهره انسانی، مدنظر برنامه ریزان و مدیران 
شهروندان اســت. وجــود امنیت  شهری قرارگرفته، مقوله امنیت 
ــات اســاســی کیفیت زندگی  ــزام یکی از ال در محیط های شــهــری 
محسوب می شود )Zabihi et al, 2013: 120(. در نیمه  نخست قرن 
بیستم، همزمان با رشد شتاب آلود جمعیت شهری و افزایش رویه  
ناهنجاری های اجتماعی، بررسی های جغرافیایی ناهنجاری های 
شهری و شناسایی کانون های جرم خیز، از مباحث مهم مسائل 
گسترده و  اجتماعی شد )Azami & Roosta, 2012: 180(. امروزه با 
گسترده و پیچیده ای  پیچیده شدن جوامع، موضوع امنیت ابعاد 
گرفته است )Mousavi et al, 2014: 186(. در بسیاری موارد  به خود 
نوع طراحی فضای کالبدی، نقشی که مکان خاصی به خود می گیرد 
یا  که فضاها امن و  ابعاد اجتماعی یک محدوده منجر می گردد  و 
گردند )Sadienezhad & Azimi, 2011: 83 (. از آنجا  برعکس ناامن 
نابهنجاری های  وقوع  برای  امروزی مؤلفه ای  که فضاهای شهری 
بررسی  بنابراین  می باشند،  شهر  در  ناامنی  درنتیجه  و  شهری 
کمی امنیت در فضاهای شهری امری ضروری  کیفی و  جنبه های 
 .)Rakhshani Nasab & Esfandiari Mahani, 2014: 110( است 
احساس امنیت در فضاهای شهری یکی از مهم ترین شاخص های 
که مسئله امنیت در هر  کیفیت فضا محسوب می شود و به  رغم این 
جامعه یک مقوله پیچیده و دارای ابعاد متنوع و متعدد اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی است، در تأمین این نیاز نمی بایست از نقش 
و تأثیر عوامل محیطی غافل شد )Salehi, 2011: 3(. در نخستین 
شهرها  بیستم،  قــرن  نخست  نیمه  در  شهری  برنامه ریزی های 
کارکردها به شیوه سنتی مورد توجه قرارگرفته اند؛  براساس تفکیک 
تعلق  بــه حــوزه عمومی  مـــردان  و  بــه حــوزه خصوصی  زنــان  یعنی 
داشته اند. این تفکیک با وجود افزایش شهرنشینی، توسعه شهرها 
و تغییرات همچنان باقی  مانده و باعث ایجاد تناقضی شده است 
زنان  زندگی  است.  شهری  فضاهای  در  زنان  ناامنی  آن  نتیجه  که 
بالقوه  یا  واقعی  شهری  امنیت  نبود  تأثیر  تحت  همواره  شهرها  در 
که نتوانند شهروندان  است و این امر مانع دیگری برای زنان است 
 Afshani & Zakeri Hamaneh, 2012:( باشند  همه جانبه  فعال 
146(. فمینیست ها معتقدند، درحالی که امنیت همیشه به  عنوان 
یک موضوع مردانه مورد توجه قرارگرفته است، به  ندرت زنان در 
ادبیات امنیت بازشناسی شده اند. از نظر آنان، امنیت اجتماعی 
که زنــان به  طور اساسی در مرکز امنیت قرار  وقتی کامل می شود 
از  گیرند. ترس از خشونت و تعدی، اعتمادبه نفس تعداد زیــادی 
زنان را تضعیف می کند و دسترسی به فضای شهر را برای آنان با 
با توجه   .)Lotfi et al, 2013: 139( محدودیت مواجه خواهد کرد 
به این که زنان نیمی از وزنه جمعیتی جامعه را به خود اختصاص 

ی
هر

ی ش
ها

ضا
در ف

ن 
زنا

ت 
منی

س ا
سا

اح
ی 

زیاب
ار



55
1396 تابستان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

بیست وسوم  شماره 

معنی داری دارد. عوامل شخص مانند سن، تحصیالت، اشتغال و 
زنان نداشته  امنیت  بر میزان احساس  تأثیر معنی داری  مهاجرت 
است)Goli,2012(. لطفی و همکاران در پژوهشی با عنوان » ارزیابی 
کالبدی فضاهای عمومی و تأثیر آن در احساس امنیت  مؤلفه های 
رابطه  که  بردند  پی  نتایج  این  به   » بابلسر  شهروندان  اجتماعی 
مستقیم و معنی داری میان مؤلفه های محیطی و امنیت اجتماعی 
که عوامل  وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل میسر نشان می دهد 
محیطی و پس از آن نور بیشترین تأثیر را در ارتقای احساس امنیت 
اجتماعی فضاهای عمومی شهردارند)Lotfi et al,2014(. ضابطیان 
در پایان نامه خود با عنوان شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر ارتقای 
امنیت زنان در محیط شهری )نمونه موردی: محدوده مطالعاتی 
تا  ناصرخسرو  خیابان  فاصل  حد  خمینی  امــام  خیابان  جنوبی 
وحدت اسالمی( به این نتایج دست یافته است: با افزایش میزان 
کاربری ها و افزایش حضور اثرگذار زنان در فضاهای  جاذبه و تنوع 
این فضاها،  از  زنان  بیشتر  استفاده هرچه  و  تردد  و میزان  شهری 
شهرت  با  فضا  درنهایت  و  می یابد  افزایش  زنــان  امنیت  به تدریج 
مناسب اجتماعی و امن تلقی می گردد و اجتماع، فضایی امن خلق 

.)Zabetian Targhi,2008(کرد خواهد 
2.1. فضای شهری

 مفهوم فضای شهری از دیدگاه اندیشمندان شاخه های مطالعاتی 
مختلف با توجه به رویکردشان به  صورت متفاوتی تعریف  شده و 
با وجــود این در  کید دارنــد.  تأ آنها بر جنبه های خاصی  از  هر یک 
موضوع  مثابه  به   شهری  فضای  شــدن  مطرح   با  اخیر  سال های 
میان رشته ای، تالش های جدیدی در جهت پیوند ابعاد مختلف 
به  گرفته است. فضای شهری  نظریات صورت  نزدیک ساختن  و 
باور اندیشمندان معماری و شهرسازی فراتر از مؤلفه های هندسی 
کالبدی است. فضای شهری در تعریفی عام شامل فضای زندگی  و 
گاهانه برای مقاصد مختلف طی  گاهانه یا ناآ که آ شهروندانی است 
نماهای  معابر،  پارک ها،  میدان ها،  بلوارها،  خیابان ها،  می شود. 
 Gilich &( نامید  شهری  فضای  می توان  را  آن  جز  و  ساختمانی 
که  می شود  اطالق  ترکیبی  به  شهری  فضای   .)Amari, 2013: 22
از فعالیت ها، بناهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اداری، تجاری 
و مانند آن و عناصر و اجزای شهری به صورتی آراسته، هماهنگ 
است  سازمان  یافته  بصری  ارزش هـــای  با  بالطبع  و  نظم  واجــد  و 
با  که  هستند  فضاهایی  شهری،  فضاهای   .)Azhdar,2011:35(
که با  حضور و حرکت شهروندان حیات و قوام می یابند؛ حضوری 
به نمایش می گذارد  را  زندگی  و پویایی  توأم می باشد  آ نها  فعالیت 
از  بسیاری  موضوع  شهری  فضاهای   .)Mortazavi, 2010: 19(
مختلف  منظرهای  از  بــنــابــرایــن  مــی بــاشــد،  مختلف  رشــتــه هــای 
که تمـامی آنها به  نوعی مکمل هم اند. در جغرافیا،  تعریف می شود 
به  شهری  فضای  شهری،  جامعه شناسی  و  محیط  روان شناسی 
عنوان یک موقعیت مادی، زمینه نمـادین و اجتمـاعی و به میزان 
 Lapinitie, 2007:( گرفته می شود قلمروی حوادث و خطرات در نظر 
32(. دیدگاه معماری، فضاهای عمومی را به عنوان مکان هایی باز 
و قابل دسترس تعریـف می کند و در حقیقـت در تقابـل بـا فضاهای 
کنترل شده است،  که دسترسی به آن محدود و  خصوصی جایی 

که در منطقه  یک شهر اهواز می باشد و به دنبال این مطلب است 
بر  از فضای شهری منطقه  متأثر  از شاخص های  تأثیر هریک  یک 

احساس امنیت تا چه میزان می باشد.

2. مبانی نظری
زنان  امنیت  و روی مسئله »احساس  انگلستان  که در  تحقیقاتی 
که  ضعف هایی  کرد،  مشخص  گرفت  انجام  شهری«  فضاهای  در 
تا  می شود  موجب  دارنــد  وجــود  شهری  طراحی  و  برنامه ریزی  در 
محدود  روز  طــول  در  شهری  فضاهای  از  زنــان  بــردن  لــذت  میزان 
به  مــی شــود  فــضــاهــای عمومی مختص  از  زنـــان  اســتــفــاده  شـــود. 
کز خرید، پارک ها، پیاده روها، سطوح مسکونی  استفاده بیشتر از مرا
تحقیقات  در  اینها  همه  که  عمومی،  حمل ونقل  سیستم های  و 
ثابت  شده است که در مقابل جرم و بی تمدنی آسیب پذیر هستند 
در   )2005( آمریکا  برنامه ریزی  انجمن   .)Rosewarne,2005:71(
پژوهشی با عنوان » برقراری امنیت از طریق طراحی؛ خلق محیطی 
"جلوگیری  رویکرد  از  استفاده  با  که  کرده  بیان  ویرجینیا«  در  امن 
از  مانع  می توان  مؤثر  به  طور  محیطی1”  طراحی  طریق  از  جرم  از 
اقتصادی  توانایی  و  باعث سرزندگی  این خود  که  وقوع جرم شد؛ 
سرزنده  نواحی  از  مــردم  تصور  درواقــع  می گردد.  شهری  نواحی  در 
کنند.  که در آن احساس امنیت و راحتی  و زیبا مکان هایی است 
در  امنیت  احساس  جرم  از  ممانعت   « عنوان  با  پژوهشی  فرناندز 
پژوهش  این  انجام  از  هدف  اســت.  نموده  ارائــه  محیط«  طراحی 
تأثیر طراحی محیطی و اثرات آن در خلق محیطی امن است. در 
راستای انجام این پژوهش، وضعیت محدوده مورد مطالعه و درک 
مردم از امنیت مورد سنجش قرارگرفته است. معیارهای طراحی با 
گردآوری  شده و درنهایت عکس العمل های  گرفتن امنیت  در نظر 
و  آینده  در  استفاده  برای  روان شناسی  اصول  مطابق  فضا  کاربران 
 .)Fernandez,2005(گردیده است بعد از اعمال تغییرات پیش بینی 
زنــان در  تــردد  امنیت   « با عنوان  بمانیان و همکاران در پژوهشی 
شهر  مرکزی  بخش  در  آنها  مشارکتی  سنجش  و  شهری  فضاهای 
که بین تردد و احساس امنیت  تهران« به این نتایج دست یافتند 
ارتقای  مانند  شاخص هایی  همچنین  و  دارد  وجــود  رابطه  زنــان 
امنیت وسایل نقلیه عمومی، بهبود امنیت عابران پیاده، افزایش 
ارتقای امنیت تردد  بر تردد عابران و  نظارت )طبیعی و مصنوعی( 
و  ضابطیان   .)Bomanian et al,2008(می باشند مؤثر  زنان  شبانه 
کاربری  برنامه ریزی  الگوی  بررسی  عنوان  با  مقاله ای  در  همکاران 
مــوردی:  )نمونه  زنــان  امنیت  افــزایــش  بــر  مؤثر  شهری  فضاهای 
که بین میزان  بخش مرکزی شهر تهران( به این مهم دست یافتند 
کاربری ها و فعالیت های شهری در فضای عمومی محدوده  تنوع 
رابطه ای مستقیم وجود  افزایش میزان امنیت زنان  با  مطالعاتی، 
و  زنــان   « عنوان  با  پژوهشی  گلی در   .)Zabetian et al,2010(دارد
آزادی  پارک  امنیت در فضاهای عمومی شهری )مطالعه موردی: 
کاربری  که عوامل محیطی مانند  شیراز( به این نتایج دست یافت 
کاربری های پیرامون و ساعت های فعالیت آ نها و نیز  اراضی، تنوع 
کاربری ها، با افزایش حس امنیت زنان رابطه  مجاورت های مکانی 

1 Crime prevention through environmental design (CPTED)
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می کند. زنــان و بسیاری از اقشار و گــروه هــای اجتماعی نه تنها از 
)یعنی بهره مندی از فضاهای عمومی شهر (  طبیعی خــود  حق 
محروم اند، بلکه به دنبال آن از سهیم شدن در این گونه فضاها و 
یکی از  فرایند مشارکت و فعالیت های اجتماعی نیز باز می مانند. 
مسائلی که در فضاهای جنسیتی شده وجود دارد ، عدم احساس 
 .)Arshiha &Modiri,2011:121( امنیت زنان در این فضاهاست 
امنیت نمی تواند تبعیض و خط کشی  نگرش جنسیتی به مسئله 
محسوب شود زیرا در صورت ایجاد یک فضای امن برای زنان به  
کودکان و مردان نیز احساس امنیت و آرامش خواهند  طور متعاقب 
داشت. همچنین از بعد عدالت اجتماعی و عدالت شهروندی، زنان 
محسوب  آن  شهروند  که  شهری  فضای  در  باید  مــردان  مانند  نیز 
می شوند، احساس راحتی و امنیت داشته باشند و حضور آنها در 
شهر به دلیل ناامنی ناشی از ضعف های شهرسازی محدود نشده 

.)Piri,2014:35( باشد
2.3. عوامل مؤثر بر احساس امنیت زنان در فضای شهری

2.3.1. مزاحمت های خیابانی
که زنان در جوامع مختلف به اشکال  یکی از انواع آزار و اذیت هایی 
متفاوت با آن مواجه هستند، مزاحمت های خیابانی است. بومن 
زیادی هستند  رفتارهای  تعریف مزاحمت خیابانی می نویسد:  در 
مزاحمت  می گیرند.  قـــرار  خیابانی  مزاحمت های  حیطه  در  کــه 
کنون  تا می شوند.  غیرکالمی  و  کالمی  رفتارهای  شامل  غریبه ها 
ایران  مطالعات محدودی در خصوص مزاحمت های خیابانی در 
که زنان ایرانی،  گرفته است. مطالعه سحابی نشان می دهد  صورت 
مزاحمت خیابانی را مهم ترین عامل تهدید خود می پندارند. متلک، 
مزاحمت هایی  جمله  از  غیرعادی  رفتارهای  و  رکیک  حرف های 

.)Sahabi, 2009:82( که زنان ایرانی تجربه می کنند است 
2.3.2. تاریکی هوا و امنیت تردد در شهر برای زنان

از  از زنان پس  که تعداد زیادی  که وجود دارد این است  حقیقتی 
از فضاهای  تا  بیرون نمی آیند  از خانه های خود  تاریک شدن هوا 
کسی می خواهند تا آنان را در حضور  کنند و یا از  عمومی استفاده 
که تاریکی شب خود  کند. نکته جالب این است  شبانه مشایعت 
که بر ترس از جرم  به عنوان یک عنصر طبیعی از تغییر محیط زیست 
کم بر  تأثیر می گذارد، از نظر اجتماعی تحت تأثیر جو اجتماعی حا

 .)Koskela pain,1999: 286( فضای شبانه قرار می گیرد
2.3.3. عامل نظارت بر تردد زنان

نظارت مؤلفه بسیار مهمی در ارتقای میزان رضایت اجتماعی زنان 
ضریب  بهبود  و  ایجاد  در  عامل  دو  معمواًل  می باشد.  محیط ها  از 

نظارت مؤثر می باشد.
2.3.4. نظارت عمومی، اجتماعی و طبیعی

که در قالب تئوری چشم های خیابان به  وسیله جین  این عامل 
بر  مــردم  به وسیله  خود  به معنای نظارت  جیکوب مطرح شــده، 
فضای شهری به  صورت غیررسمی می باشد. براساس مطالعه ای 
که روی خشونت در واحدهای همسایگی شهری در اواسط دهه 
1990 انجام شد، نتایج نشان داد نرخ خشونت کمتری در واحدهای 
که »روحیه جمعی« دارند، اتفاق می افتد و این روحیه  همسایگی 
باعث نظارت در نگهداری و مراقبت از بچه های آنان و ابقای نظام 

.)Garcia-Ramon, 2004: 217( قرار می گیرد
2.2. امنیت

که موجب ثبات و آرامش  امنیت مجموعه شرایط و وضعیتی است 
خاطر در جامعه می گردد و تـرس و خـوف ازنظر عامـه مـردم رخت 
برمی بندد )Bayat, 2008: 2(. سازمان ملل امنیت را چنین تعریف 
خارجی،  حمله  خطر  احساس  هیچ گونه  کشورها  که  این  می کند: 
گسترش و توسعه  فشار سیاسی یا اقتصادی نکنند و بتوانند آزادانه 
خویش را تعقیب نمایند )Adamei et al,2011:6(. در طبقه بندی 
نیازهای  از  پس  امنیت  رسیده،  انجام  به  مازلو  توسط  که  نیازها 
و  مهم ترین  از  طبقه  دومــیــن  عــنــوان  بــه  و...(  غــذا  )آب،  زیستی 
جان   .)Wellesley,1990( است  معرفی  شده  نیازها  بنیادی ترین 
بین  روابـــط  و  سلسله مراتب  انسانی،  نــازهــای  مــدل  در  نیز  لنگ 
نیازها را در قالب دسته های مشتمل بر نیازهای زیستی، امنیت، 
زیباشناسی  و  خویشتن  تحقق  اعتمادبه نفس،  و  عزت  وابستگی، 
بررسی می کند و امنیت را به عنوان یکی از نیازهای اساسی، در رتبه 
دوم این تقسیم بندی قرار می دهد )Carmona at all,2003(. امنیت 
گرفته می توان به  طورکلی در سطوح  را با توجه به مطالعات صورت 
شهری،  کارکردی،  اجتماعی،  عمومی،  امنیت  همچون  مختلفی 
کالبدی و محیطی مورد تحلیل و بررسی قرار داد . فضاهای عمومی 
شهری نیز به عنوان بخش کالبدی عرصه عمومی که تجلی کالبدی 
این عرصه محسوب می شوند، در تعامل نزدیکی با موضوع امنیت 
که در اهداف تئوری های شهرسازی اجتماعی،  قرار می گیرند . چرا 
کنترل های اجتماعی  ورود به مکان های عمومی شهر به توازن بین 
و صمیمیت، امنیت و احساس ناامنی، آشنا و غریبه، شباهت ها 
و تفاوت ها بستگی دارد. بنابراین شهرها هم محل ترس و تمایل 
که هم جاذبه و هم دافعه ایجاد  و هم تهدید و فرصت می باشند 
مسئله  اخیر،  دهه  دو  در   .)Mousavi et al, 2014: 196( می کنند 
دغدغه  شهری،  ناهنجاری های  کاهش  ضــرورت  و  شهری  ایمنی 
مهم مدیران و برنامه ریزان بوده است؛ زیرا امنیت، زمینه ساز و بسـتر 
توسـعه اقتصـادی، اجتماعی و زیست محیطی است و خود نیز از این 
عناصر تأثیر می پذیرد )Rahnamaei, 2006: 177(. افزایش امنیت در 
سرزندگی،  هویت،  تقویت  چون  ظاهری  مزایای  بر  افــزون  شهرها 
ایمن  که مردم در فضای  را دارد  کارایی و زیبایی فضا، این مزیت 
کسب وکار  حضـور مؤثرتری دارند و زندگی، فعالیت، سرمایه گذاری و 
رونـق بیشـتری می گیرد و در نتیجه از نظر مالی و اقتصادی شاهد 
رشد افزون تری خواهیم بود و برعکس فضاهای ناامن، دافع مردم 
و سرمایه گذاران خواهد بود )Hosainion, 2007: 87(. در فضاهای 
بتوانند  شهروندان  که  معناست  این  به  امنیت  احساس  شهری 
کنند و به  آزادانــه جابه جا شوند، با همشهریان خود ارتباط برقرار 
با  یا  شوند  تهدید  که  آن  بــدون  بپردازند،  اجتماعی  فعالیت های 
یا نابرابری جنسی مواجه  آزار و اذیت جسمی و روحی  خشونت و 
شوند .احساس امنیت در فضاهای شهری به معنای امنیت خاطر 
که خود نشانگر سازمان یافتگی،  شهروندان از مال، جان و ... است 
 .)Lotfi et al., 2014: 45( قانونمندی و باثبات بودن جامعه است
کثر فضاهای شهری ماهیتی جنسی شده یافته اند؛ یعنی  امروزه ا
آزادانــه زنان اعمال محدودیت  عماًل فضای شهری در برابر تحرك 
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ضد اجتماعی، امروزه در بسیاری از جوامع به شکل حاد درآمده و از 
ج و به شکل یک معضل اجتماعی  حالت یک پدیده  اجتماعی خار
مخاطره  بــه  را  جامعه  امنیت  و  سالمتی  کــه  اســت  شــده  نــمــودار 
می اندازد )Taheri et al., 2009:23(. در این میان یکی از مهم ترین 
کشف  که در خصوص  ارگان ها برای وظایف پلیس، مانند وظایفی 
که به پلیس  جرائم مهم انجام می دهد و برخی اقدامات فضایی 
 Shayegan,( محول می شود، درواقع وظایف ثانوی پلیس هستند

 .)2008: 43
2.3.11. نقش رنگ در میزان امنیت

که رنگ هم از نظر فیزیولوژیک و هم  برخی روان شناسان معتقدند 
از نظر روحی_روانی بر انسان ها تأثیر می گذارد؛ به  طوری که می توان 
کاهش برخی  کاهش برخی بیماری ها و افزایش یا  از آنها حتی در 

 .)Ebrahimi, 2009:19( کرد اختالالت روحی_روانی استفاده 
2.3.12. حمل ونقل و امنیت

استفاده  اتــوبــوس  از  بیشتر  زنـــان  کــه  مــی دهــد  نــشــان  تحقیقات 
امنیت  و  عمومی  نقلیه  وســایــل  منظم  ســرویــس دهــی  می کنند. 
جلب  در  اصلی  مؤلفه های  از  یکی  پایانه ها  و  ایستگاه ها  فضای 
اعتماد عمومی به این نوع از حمل ونقل است. موارد مختلفی برای 
بهبودی ضریب امنیت عمومی در مؤلفه های حمل ونقل شهری 
فیزیکی  ابعاد  نه تنها  که  دارنــد  کید  تأ مسائلی  بر  که  شده  مطرح  
بلکه ابعاد روانی استفاده از مؤلفه های حمل ونقل شهری را در بر 
که هر ایستگاه اتوبوس باید داشته  می گیرد. چهار ویژگی عمومی 
شدن  نزدیک  دیــدن  به  قــادر  باید  مــردم  از: دیــد؛  عبارتند  باشد، 
اتوبوس به ایستگاه باشند، ایستگاه هایی ضعیف ارزیابی می شوند 
به  این صورت مردم مجبور  در  که  نکنند  فراهم  را  این شرایط  که 
ترک ایستگاه خواهند شد. دسترسی؛ مردم باید به راحتی قادر به 
سوارشدن به اتوبوس باشند. برای بسیاری از مسافران این جنبه 
و  راحتی  اســت. آسایش،  اتوبوس  ایستگاه  یک  ویژگی  مهم ترین 
برای نشستن، محافظت در  باید جایی  اتوبوس  ایستگاه  امنیت؛ 
کننده احساس ایمنی و  برابر شرایط آب وهوایی داشته باشد و القا
امنیت باشد. اطالعات؛ مردم نیاز به دانستن زمان رفت وبرگشت 
که با این روند  اتوبوس دارند. این امر به  ویژه برای افراد غریبه ای 

.)PPS,2008( آشنا نیستند، اهمیت دارد
2.3.13. نقش حجاب در میزان احساس امنیت زنان

به  حجاب،  چون  ارزش هــایــی  به  پایبندی  ما  اسالمی  جامعه   در 
از مؤلفه های سرمایه اجتماعی تلقی می شود. هنجار  عنوان یکی 
شدن این ارزش تضمین برخی مؤلفه های مهم اجتماعی را برای 
افراد جامعه به  ویژه زنان دامن می زند. این متغیر مهم اجتماعی 
و  اولیه، ضروری  نیازهای  از  یکی  امنیت  که  امنیت می باشد. چرا 
فطری بشر است و انسان تا پایان و در تمام مراحل زندگی خود بدان 
که »حجاب« موجب برقراری آرامش روانی،  نیازمند است. از آنجا 
احترام زن  و  ارزش  اجتماع،  استواری  پیوند خانوادگی،  استحکام 
می شود، می تواند یکی از عوامل مهم برقراری امنیت اجتماعی در 
که در  سطح جامعه به  ویژه برای زنان باشد.  به همین دلیل است 
جامعه ما به عنوان یک جامعه اسالمی، رعایت حجاب از سوی زن 

.)Fazelian, 2010:69( در محیط اجتماعی واجب است

باید  عمومی می شود. درواقــع این مفهوم در قالب جمله »مــردم 
خود پلیس یکدیگر باشند« در فرهنگ ما نیز رواج داشته و احساس 
کنترل فضا به وسیله  سایر مردم موجب افزایش حس امنیت عابران 

.)www.pps.org,2005:29( می شود
2.3.5. نظارت غیراجتماعی )مانند دوربین های مداربسته(

امکان پذیر نیست، ممکن  که مراقبت طبیعی  ابزار در جایی  این 
ــد. دوربـــیـــن هـــای مــداربــســتــه مــی تــوانــنــد در  ــاش اســـت مــنــاســب ب
در  اتوبوس ها،  در  معابر،  درون  مانند  شهر  سطح  در  مکان هایی 
کار  پیاده  عابر  پل های  و  زیرگذرها  در  یا  و  ماشین  پارکینگ های 
که محیط تحت  گذاشته شوند. درواقع این ابزار با ایجاد این حس 
.)Ditton,2000:683( نظر است، ضریب ایمنی محیط را باال می برند

2.3.6. روشنایی و امنیت
که در افزایش امنیت مؤثر است، استفاده  یکی از مهم ترین عواملی 
که  کمک می کند  از نور و روشنایی می باشد. نور مناسب به مردم 

 .)Gharei et al, 2010: 23( بهتر ببینند و دیده شوند
2.3.7. کیفیت پیاده روها و امنیت

روانی پیاده رو  و  امنیت فیزیکی  ارتقای  که موجب  از عواملی  یکی 
شخص  بــرای  آن  پوشش  و  پیاده  معابر  شبکه  کیفیت  مــی گــردد، 
ارتباطی،  و  دسترسی  نقش  بر  عــالوه  پیاده روها  می باشد.  پیاده 
گردش، تماشا و غیره  مکانی امن و راحت برای تماس اجتماعی، 
آزادی عمل فرد پیاده برای توقف،  فراهم می آورند. در پیاده روها 
است  زیاد  بسیار  دیگران  با  مستقیم  تماس  و  جهت  تغییر  مکث، 

.)Bomanian et al., 2008: 40(
2.3.8.پوشش گیاهی و امنیت

گیاهی  کالبدی موجود در فضای سبز را پوشش  مهم ترین عناصر 
پذیر،  دفــاع  شهری  فضاهای  طراحی  زمینه   در  می دهد.  تشکیل 
کاشت درختان و درختچه ها در ایمنی فردی مورد توجه قرار  نقش 
که درختان و درختچه ها  می گیرد. این ایده بر این پایه استوار است 
کمک به جنایتکاران را فراهم سازند  در شهرها می توانند موجبات 
راستای  بوته ها(. در  و درختچه ها و حجم  ارتفاع درختان  نظر  )از 
این ایده و به دنبال ارائه راه حل، شورای شهر بیرمنگام در سیاست 
کاشت درختان با قطر  کاشت درختان در فضای درون شهر قانون 

 .)Menam & Zarabian,2011:9( کرد کمتر از 150 میلی متر را اعالم 
2.3.9. نقش قابل دید بودن محیط در امنیت

و  امنیت  احساس  افــزایــش  در  مهم  کتور  فا یک  ــودن  ب دیــد  قابل 
مــردم  گــر  ا ــع  درواقـ ــت.  اس محیط  یــک  استفاده کنندگان  آســایــش 
کنند،  بتوانند جلو و اطراف خود را ببینند و مردم دیگر را مشاهده 
احساس امنیت آنها به  طور قابل  مالحظه ای افزایش پیدا می کند. 
که  افــرادی  کاربران اجازه و توانایی بررسی حضور  وضوح مرزها به 
که این  ممکن است برای آنها یک خطر محسوب شوند را می دهد 
ج منطقه  نفوذپذیری بصری  عمل یعنی توانایی دید داخل و خار
گوشه ها،  نــرده هــا، دیــوارهــا،  بــوتــه زارهــا،  نامیده مــی شــود. وجــود 
کاهش  آالچیق ها با ساختمان ها می تواند مانع از دید و در نتیجه 

.)PPS,ORG:2008( درک ایمنی واقعی شود
2.3.10. نقش پلیس در تأمین امنیت

افزایش ناامنی های اجتماعی، سرقت ها، رفتارهای غیرمسئوالنه و 
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 Safaei Pour et al,(که اغلب بخش مرکزی شهر را شامل می شوند
2014:94(. )تصویر شماره 1(

محدوده  در  فــرســوده،  بافت  طــرح  مطالعات  طبق  اهــواز  شهر  در 
از  ــت.  اس شــده  شناسایی   فــرســوده  بافت  11مــحــدوده  شهر  فعلی 
محدوده های شناسایی  شده، مرکز شهر و یوسفی در منطقه یک 
خود  در  را  اهــواز  شهر  فرسوده  بافت  از  هکتار   352/4 اهــواز  شهر 
بیشترین  گفت  می توان  شماره 2  تصویر  به  توجه  با  می دهد.  جا 
محدوده های بافت فرسوده در محدوده منطقه یک و هفت شهر 

اهواز قرار دارند.
کاربری ها و   هسته تاریخی شهر اهواز )منطقه یک( به علت وجود 
عناصر مهمی مانند بازار امام خمینی و محدوده های تجاری، پیاده 
کاربری های تفریحی و  راه سلمان فارسی، مصالی امام خمینی ، 
کالبدی و جمعیت دارد.  اقامتی و... بیشترین فشردگی را در بافت 
همچنین این منطقه به علت ورود چهار پل به محدوده منطقه، 
ایستگاه های  و  فهمیده  شهید  و  آزادگــان  اتوبوس رانی  پایانه های 
را  مــســافــران  و  شهر  کنان  سا رفــت وآمــد  حجم  بیشترین  کسی  تا

دارد)تصویر شماره3(.

4. روش پژوهش
ــردآوری  گـ نحوه  نظر  از  و  »کـــاربـــردی«  نظر هــدف  از  پــژوهــش  ایــن 
با  تحقیق  شاخص های  ــت.  اس پیمایشی«  داده هــا،»تــوصــیــفــی_ 
استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی تحقیقات گذشته تدوین 
اجتماعی،  شاخص های)نظارت،  از  پژوهش  این  در  اســت.   شده 
گویه   35 بــا  دســتــرســی(   و  محیطی  مبلمان،  کالبدی،  رفــتــاری، 
به موضوع پژوهش،  توجه  با  آمــاری  استفاده  شده است. جامعه 
با  که  نفر( می باشند  و 641  اهــواز )58 هزار  زنان منطقه یک شهر 
گردید.  تعیین  نفر   381 نمونه  حجم  کــوکــران  فرمول  از  استفاده 
حجم  ابتدا  که  می باشد  صــورت  بدین  پرسشنامه  توزیع  شیوه 
گردید، سپس  از 381 نفر حجم نمونه با توجه به  نمونه مشخص 
گردید. همچنین در هر منزل  جمعیت زنان در هر 14 محله توزیع 
از بین زنان باالی 15 سال، با روش تصادفی ساده یك نفر انتخاب 
و با او مصاحبه شد. مقیاس اندازه گیری براساس طیف لیکرت از 

2.3.14. فیزیک محیط در رابطه با حس امنیت
زمینه  که  اســت  گونه ای  به   شهری  فضاهای  برخی  خصوصیات 
کافی در خیابان،  ترس بیشتری را فراهم مــی آورد. عدم وجود نور 
کنار خیابان و نبود پیاده رو  خوابیدن بی سرپناهان و معتادان در 
در اتوبان ها از آن جمله اند. براساس نظریه اسکار نیومن، فضاهایی 
که امکان دیدن و دیده شدن در آنها بیشتر باشد و در ذهن امکان 
کمتری برای فعالیت مجرمان  کمی برای فرار فراهم آورند، پتانسیل 

.)Schweitzer,1999:11(فراهم می آورند
2.3.15. دسترسی پذیری

دسترسی به مفهوم سهولت"نفوذپذیری" به بخش های مختلف 
بافت شهری و غیره است. درواقع نخستین پیش شرط طراحی یک 
فضای خوب در شهر، امکان دسترسی به آن است. بدون امکان 
کم می شود و احساس  دسترسی مناسب، امکان استفاده از فضا 

 .)Abbas Zadegan, 2005:161(تعلق به آن نیز رقیق می گردد

3. محدوده مورد مطالعه
کالنشهر اهواز در موقعیت جغرافیایی 31 درجه و 13 دقیقه تا 31 درجه 
و 23 دقیقه عرض شمالی و 48 درجه و 32 دقیقه تا 48 درجه و 47 
 .)Marouf Nezhad,1390:69(دقیقه طول شرقی واقع  شده اســت
که ارتفاع آن از سطح  کالنشهر مرکز استان خوزستان می باشد  این 
به  کالنشهر  ایــن   .)shahrdari Ahvaz:2012:9(اســــت متر   18 دریــا 
 وسیله رودخانه کارون به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می شود. 
مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماری  نخستین  در  اهــواز  جمعیت 
)1335( برابر 120 هزار و 98 نفر و در آخرین سرشماری یعنی )1390( 
 Statistical Center(برابر با یک میلیون و 112 هزار و 21 نفر بوده است
of Iran:1956 to 2011(. منطقه یك شهرداری سال 1364 تأسیس 
است. تقسیم  شده  شهری  خدمات  ناحیه  پنج  به  کنون  ا و  شد 
خیابان  به  شمال  از  منطقه  ویــژه(.ایــن  ناحیه  و  )ناحیه 1،2،3،4 
رضوی و امتداد حریم راه آهن _ جنوب خیابان جنت _ شرق حاشیه 
به  جمهوری  میدان  از  بهبهانی  آیــت اهلل  اتوبان  امتداد  و  ــن  راه آه
کارون محدود می شود.  سمت بهشت شهدا و از غرب به حاشیه 
تعداد 18 محله در محدوده خدماتی منطقه یك شهرداری قرار دارد 

تصویر شماره1: موقعیت منطقه یک شهر اهواز
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بیست وسوم  شماره 

همان طور که گفته شد در این پژوهش برای هر شاخص یک فرضیه 
گرفت: می توان به  صورت زیر در نظر 

احساس  بر  معنی داری  و  مثبت  تأثیر  دسترسی  شاخص  فرضیه1: 
امنیت زنان دارد.

فرضیه 2: شاخص اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر احساس 
امنیت زنان دارد.

احساس  بر  معنی داری  و  مثبت  تأثیر  کالبدی  شاخص  فرضیه 3: 
امنیت زنان دارد.

احساس  بر  معنی داری  و  مثبت  تأثیر  مبلمان  شاخص  فرضیه 4: 
امنیت زنان دارد.

بر احساس  تأثیر مثبت و معنی داری  فرضیه 5: شاخص محیطی 

کم تا خیلی زیاد و نحوه نمره دهی پرسش ها نیز از نمره 1تا  خیلی 
5 بود. برای تحلیل و سنجش مدل پژوهش از تحلیل داده ها به 
معادالت  مدل یابی  شــد.  استفاده  ساختاری  مــعــادالت  وسیله 
اندازه گیری  مدل  که  است  قدرتمندی  آماری  تکنیک  ساختاری، 
تحلیل مسیر(  یا  )رگرسیون  و ساختاری  تأییدی(  عاملی  )تحلیلی 
را با یک آزمون آماری همزمان ترکیب می کند. از طریق این فنون، 
پژوهشگران می توانند ساختارهای فرضی )مدل ها( را رد یا انطباق 
کنند. نرم افزار مورد استفاده در این پژوهش  آنها را با داده ها تأیید 
مدل های  نــرم افــزار  این  اســت.   SMART-PLS تحلیل  این  بــرای 
که دارای چند متغیر بوده و اثرات مستقیم،  معادالت ساختاری را 

غیرمستقیم و تعاملی را شامل می شود، مورد تحلیل قرار می دهد.

تصویر شماره2: موقعیت و محدوده بافت های فرسوده شهر اهواز

تصویر شماره3: عناصر مهم منطقه یک شهر اهواز
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5. بحث و یافته ها
تأثیر  تحت  شهری  محیط های  در  ویژه  به   امنیت  احساس  بحث 
بو  رنــگ،  )صــدا،  محیطی  ویژگی های  از  دارد؛  قــرار  ــادی  زی عوامل 
و...( تا ویژگی های روانی و شخصیتی فرد بر احساس امنیت تأثیر 
همه جانبه  دیدگاهی  بــا  شــده  سعی  پــژوهــش  ایــن  در  ــذارد.  مــی گ
بر  کید  تأ با  و  شــود  توجه  آن  شاخص های  و  امنیت  احساس  به 

امنیت زنان دارد.
احساس  بر  معنی داری  و  مثبت  تأثیر  نظارت  شاخص   :6 فرضیه 

امنیت زنان دارد.
احساس  بر  معنی داری  و  مثبت  تأثیر  رفتاری  شاخص   :7 فرضیه 

امنیت زنان دارد.

گویه های پژوهش جدول شماره1: شاخص ها و 
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بیست وسوم  شماره 

نشان  برهم  را  متغیرها  اثــر  ــودن  ب معنی دار   ،t  smart-plsارزش 
گر مقدار  tبیشتر از 1/96 باشد، یعنی اثر مثبت وجود دارد  می دهد. ا
معنی داری  اثر  باشد،  تا 1/96_  بین 1/96+  گر  ا است.  معنی دار  و 
گر کوچک تر از 1/96- باشد، یعنی اثر منفی دارد، ولی  وجود ندارد و ا
گر باالی 60 درصد باشد،  معنی دار است. همچنین ضرایب مسیر ا
گر  که ارتباطی قوی میان دو متغیر وجود دارد، ا بدین معنی است 
گر زیر 0/3 باشند، ارتباط  بین 0/3 تا 0/6 باشند، ارتباط متوسط و ا
مسیر  ضرایب  نرم افزار  از  خروجی  شکل های  دارد.  وجود  ضعیفی 
که  )تصویر شماره 4( و مقدار t)تصویر شماره 5( را نشان می دهد 
با استفاده از این می توان به تحلیل فرضیه های پژوهش پرداخت.

با توجه به نتایج جدول شماره 4 و تصویر های شماره 4 و 5 می توان 
)تأثیر شاخص  اول  آزمــون فرضیه  از  نتیجه حاصل  که  کرد  عنوان 
دسترسی بر احساس امنیت زنان( با توجه به ضریب مسیر 0.549 
بر احساس  که شاخص دسترسی  t 7.72 نشان می دهد  و مقدار 
امنیت تأثیر معنی دار و متوسط دارد. نتیجه بررسی با نتیجه تحقیق 
سرویس دهی  کــرد  بیان  که  می باشد  همسو   )1387( ضابطیان 
نامناسب اتوبوس ها به  ویژه در شب سبب ترس و دلهره می شود. 
در آزمون فرضیه دوم )تأثیر شاخص اجتماعی بر احساس امنیت 
که  گردید  زنان( با ضریب مسیر 0.558 و مقدار t ) 7.11( مشخص 
شهر  یک  منطقه  در  زنــان  امنیت  احساس  بر  اجتماعی  شاخص 
اهواز تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در تحقیق سحابی و همکاران 
)1388( تأثیر شاخص اجتماعی و رفتارهای اجتماعی بر احساس 
و دختران  زنــان  کــه  بیان شــد  و  گرفت  قــرار  بــررســی  مــورد  امنیت 
احساس  همیشه  که  اسـت  ناامن  آن قــدر  شهر  محیط  معتقدند، 
که یکی از افراد  که تنهایی بیرون از خانه بروند، مگر این  ترس دارند 
خانواده همراه آنها باشـد. ضریب مسیر 0.611 و مقدار t ) 7.22( در 
کالبدی بر احساس امنیت زنان(  بررسی فرضیه سوم )تأثیر شاخص 
کالبدی تأثیر مثبت و قوی  که شاخص  مشخص کننده این است 
با  کالبدی  شاخص  بررسی  نتیجه  دارد.  زنــان  امنیت  احساس  بر 
که نشان  نتیجه تحقیق رزم پور و همکاران )1393( همسو می باشد 
کالبدی تأثیر بسزایی در  می دهد از دیدگاه شهروندان زن، شاخص 
کاهش امنیت زنان در شهر یاسوج دارنــد. نتیجه بررسی شاخص 
همسو   )1391( بنیان  ک  پا و  کبری  ا تحقیق  با  کالبدی  و  مبلمان 
کالبدی و مبلمان شهری  کرد، ویژگی های  که مشخص  می باشد 
کباتان شهر تهران تأثیر  بر احساس امنیت زنان در محله نارمک و ا

می گذارد.

کالبدی و محیطی )برنامه ریزی شهری( مورد بررسی  شاخص های 
کدام  یک از شاخص ها تأثیر بیشتری در احساس  که  گیرد. این  قرار 
کن منطقه یک مشخص  امنیت دارند، دیدگاه و ذهنیت زنان سا
گرفته  بهره   smart-pls آماری نرم افزار  از  این منظور  برای  می کند. 
smart- نرم افزار  از  استفاده  با  ساختاری  معادالت  روش  در  شد. 
پایایی  و  اعتبار سازه ها  تأثیرگذاری شاخص ها،  تحلیل  از  قبل   pls
اعتبار سازه ها، فرنل و الرکر  بررسی  بررسی می شود. برای  روایی  و 
از  یک  هر  اعتبار  شامل  که  کرده اند  معرفی  را  ک  مال سه   ،)1981(
گویه ها، پایایی ترکیبی )CR( هر یک از سازه ها و متوسط واریانس 
استخراج  شده )AVE( است. در مورد اعتبار هر یک از گویه ها، مقدار 
گویه در تحلیل عاملی تأییدی مؤید این  بار عاملی 0.4 و بیشتر هر 
که واریانس بین سازه و شاخص های آن از واریانس  مطلب است 
خطای اندازه گیری آن سازه بیشتر بوده و پایایی در مورد آن مدل 
 Hallind, 1999; quoted by Alizadeh( اندازه گیری قابل  قبول است
Sani et a, 2015(. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه در این پژوهش از 
بررسی سازگاری درونی و برای بررسی روایی از روایی همگرا استفاده 
شد. برای بررسی پایایی مدل های اندازه گیری، یکی از روش های 
پرکاربرد، بررسی سازگاری درونی است. نتایج این بررسی در جدول 

شماره 2 قابل مشاهده می باشد.
نشان  را  ــی  درون ســازگــاری  شاخص های  ضرایب   2 شماره  جــدول 
کرونباخ بیشتر از حد  می دهد. همه ضرایب پایایی مرکب و آلفای 
بحرانی 0/7 هستند و همه میانگین واریانس های استخراج  شده 
مدل های  گفت  می توان  نتیجه  در  می باشند.   0/4 حد  از  بیشتر 

اندازه گیری در حد قابل قبولی قرار دارند.
گام بعدی بررسی مدل های اندازه گیری از نظر روایی و پرداختن به 
سنجش توانایی مدل های اندازه گیری در سنجش پدیده مورد نظر 
کار، بررسی روایی سازه از طریق  است. یک روش قدرتمند برای این 
روایی  اندازه گیری است.  و همگرای مدل های  گرا  وا روایی  ارزیابی 
که برای سنجش یک  همگرا نمرات شاخص هایی را بررسی می کند 
که مجموعه  بدین معناست  روایــی همگرا  تعریف  شده اند.  ســازه 
گر شاخص ها نتایج یکسانی  معرف ها، سازه اصلی را تبیین می کنند. ا
را نشان دادند، در نتیجه روایی همگرا وجود دارد )جدول شماره 3(.
شاخص های  عاملی  بارهای  که  می دهد  نشان   3 شماره  جــدول 
درون هر سازه نسبت به سازه بیرونی آن مقدار بیشتری را به خود 
که این می تواند نشان  دهنده روایی همگرا در  اختصاص می دهند 
نرم افزار  در  باشد.  پژوهش  از سازه های  بین شاخص های هر یک 

جدول شماره2: ضریب پایایی ترکیبی و روایی همگرا

AVE میانگین یا واریانس استخراج شده پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ تعداد نام متغیر
0.765745 0.928907 0.898116 4 دسترسی
0.584851 0.892512 0.853253 6 اجتماعی
0.466184 0.798110 0.718383 7 کالبدی
0.542294 0.874641 0.827085 6 مبلمان
0.581292 0.846280 0.765481 4 محیطی
0.693747 0.871179 0.777554 3 نظارتی
0.416854 0.780363 0.659803 5 رفتاری
0.565923 0.922240 0.913012 35 مجموع سئواالت
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جدول شماره3: بارهای عاملی گویه ها
دسترسی اجتماعی کالبدی مبلمان محیطی نظارتی رفتاری نوع سنجش P value

d1 0.848946 0.351793 0.481670 0.707734 0.161980 0.327369 0.389031 انعکاسی >0/001
d2 0.904682 0.414427 0.286764 0.671769 0.342236 0.211505 0.322748 انعکاسی >0/001
d3 0.855048 0.216823 0.130746 0.617385 0.267901 0.152691 0.230059 انعکاسی >0/001
d4 0.890346 0.316703 0.307006 0.611351 0.227917 0.388130 0.373973 انعکاسی >0/001
e1 0.266057 0.594935 0.222829 0.279680 0.302061 0.097838 0.038605 انعکاسی >0/001
e2 0.353749 0.737797 0.189454 0.119220 0.246929 0.199249 0.213103 انعکاسی >0/001
e3 0.309734 0.678014 0.418711 0.328411 0.331378 0.456145 0.329040 انعکاسی >0/001
e4 0.151573 0.787559 0.409323 0.161558 0.254005 0.074004 0.376697 انعکاسی >0/001
e5 0.354445 0.889831 0.515715 0.266302 0.238182 0.278557 0.435151 انعکاسی >0/001
e6 0.285668 0.859688 0.483899 0.223681 0.350892 0.144847 0.420238 انعکاسی >0/001
k1 0.170288 0.230752 0.547141 0.225343 0.223147 0.328061 0.426807 انعکاسی >0/001
k2 0.371971 0.383370 0.761117 0.428806 0.417835 0.355819 0.462537 انعکاسی >0/001
k3 -0.096345 0.270439 0.487611 0.203076 0.201105 0.078300 0.302075 انعکاسی >0/001
k4 -0.123760 0.385613 0.488345 0.115282 0.405929 0.025386 0.292792 انعکاسی >0/001
k5 0.005649 0.427903 0.622418 0.143779 0.436387 0.092975 0.272308 انعکاسی >0/001
k6 0.454065 0.324725 0.635663 0.606803 0.164390 0.361824 0.244772 انعکاسی >0/001
k7 0.350340 0.190243 0.645686 0.487621 0.231301 0.190089 0.359314 انعکاسی >0/001
k7 0.350340 0.190243 0.645686 0.772592 0.182169 0.371588 0.265068 انعکاسی >0/001
m1 0.667979 0.295751 0.394044 0.713726 0.444429 0.177892 0.391094 انعکاسی >0/001
m2 0.484793 0.445146 0.450198 0.812765 0.267409 0.334158 0.289913 انعکاسی >0/001
m3 0.582258 0.152442 0.381911 0.829198 0.238145 0.172191 0.368278 انعکاسی >0/001
m4 0.604486 0.206212 0.408195 0.722714 0.338546 0.219193 0.248549 انعکاسی >0/001
m5 0.568264 0.170735 0.529533 0.526297 0.287987 0.107260 0.065874 انعکاسی >0/001
m6 0.348258 -0.032066 0.408817 0.094342 0.730163 0.099454 0.269253 انعکاسی >0/001

mo1 0.145057 0.272840 0.216170 0.223147 0.817379 0.145499 0.260799 انعکاسی >0/001
mo2 0.182431 0.236932 0.358716 0.410434 0.832183 0.253448 0.344501 انعکاسی >0/001
mo3 0.275250 0.479591 0.508112 0.410434 0.832183 0.253448 0.344501 انعکاسی >0/001
mo4 0.238046 0.032863 0.270881 0.426230 0.656807 0.003829 0.014196 انعکاسی >0/001

n1 0.351190 0.227057 0.338931 0.380898 0.172867 0.848924 0.332378 انعکاسی >0/001
n2 0.119430 0.273550 0.256884 0.161933 0.142823 0.891346 0.308363 انعکاسی >0/001
n3 0.277897 0.219975 0.337999 0.222516 0.152349 0.752377 0.335984 انعکاسی >0/001
r1 0.181205 0.336137 0.400748 0.144538 0.327270 0.226495 0.641947 انعکاسی >0/001
r2 0.018741 0.210982 0.369058 -0.023293 0.085923 0.154475 0.551301 انعکاسی >0/001
r3 0.303551 0.431399 0.272409 0.217033 0.141446 0.359523 0.698750 انعکاسی >0/001
r4 0.232068 0.191926 0.315983 0.157780 0.105252 0.332215 0.659249 انعکاسی >0/001
r5 0.369954 0.168574 0.439045 0.553315 0.286454 0.189206 0.667370 انعکاسی >0/001

تصویر شماره5: ضریب معنی داری شاخص های پژوهش بر ابعادشان
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آنها در سطح شهر اشاره دارد و بر استفاده مؤثر  کاربری و اختالط 
کاهش  بــرای  شهری  مناطق  در  پیاده  عابران  حضور  بــازدارنــده  و 
احتمال وقوع جرائم در پی امکان نظارت بیشتر می پردازد. اسکالمو 
کاهش و یا  کردن حدود مالکیت،  که با مشخص  آنجل بر آن بود 
نظارت  خصوص  در  اقداماتی  انجام  و  محل  به  دسترسی  افزایش 
کالبدی صورت  که از طریق محیط  و مراقبت شهروندان و پلیس 
نمود.  اعمال  مستقیم  تأثیر  جرائم  کاهش  در  می توان  می گیرد، 
نتیجه بررسی شاخص نظارت با نتیجه تحقیق شبانی و همکاران 
که نشان داد 96 درصد زنان هنگامی که  )1393( همسو می باشد 
کرده و تنها  مأموران نیروی انتظامی را می بینند، احساس آرامش 
چهار درصد مخالف این موضوع هستند. درواقع هنگام حضور در 
که همان مأموران  خیابان احساس داشتن یک پشتوانه و تکیه گاه 
زنان  روانــی  و  روحــی  آرامــش  ایجاد  در  انتظامی می باشند،  نیروی 
کاهش  افــراد  خیابانی  مزاحمت های  از  را  آنــان  ترس  و  مؤثر  بسیار 
می دهد. همچنین در رابطه با همین شاخص به این نتیجه دست 
آخــر هفته در  روزهــای  مــردم در  بیشتر  به دلیل حضور  که  یافتند 
به  بیشتری نسبت  امنیت  زنان احساس  توقفگاه ها،  و  خیابان ها 
که افراد  سایر روزهای هفته دارند. به خصوص شب های تعطیالت 
برای تفریح یا خرید به خیابان ها می روند، فضای شهری سرزنده تر 
شده و حضورپذیری راحت تر و بانشاط تر زنان را میسر می سازد و با 

بر  مبلمان  شاخص  )تأثیر  چهارم  فرضیه  آزمــون  از  حاصل  نتایج 
گواه   ) 8.39( tبا ضریب مسیر 0.284 و مقدار )احساس امنیت زنان
دارد.  معنی داری  و  ضعیف  تأثیر  مبلمان  شاخص  که  دارد  این  بر 
در بررسی فرضیه پنجم )تأثیر شاخص محیطی بر احساس امنیت 
که  گردید  زنان( با ضریب مسیر 0.541 و مقدار t )6.37 ( مشخص 
شاخص محیطی بر احساس امنیت زنان تأثیر مثبت و معنی داری 
کلینگ  دارد. در نظریه »پنجره های شکسته« که از سوی ویلسون و 
آلوده، خشن  ارتباط محیط های شهری  ارائه شد،  در سال 1982 
کید  و به  هم  ریخته با افزایش جرم تبیین می شود و بر این نکته تأ
کاهش  که مراقبت های محیطی به میزان زیادی باعث  شده است 
مراقبت های محیطی  و  نظارت  از طرف دیگر عدم  جرم می شود. 
مانند انباشت آشغال ها در مکان هایی مانند خرابه ها و یا فضاهای 
ــگــردی و  شــهــری، انــجــام بــرخــی رفــتــارهــای ناهنجار و خــشــن، ول

تکدی گری را در چنین مکان هایی همراه می سازد.
بر  نظارتی  شاخص  )تأثیر  ششم  فرضیه  بررسی  از  حاصل  نتیجه 
 )4.79  (  t مقدار  و   0.614 مسیر  ضریب  با  ــان(  زن امنیت  احساس 
که شاخص نظارتی، تأثیر قوی و معنی داری بر  مؤید این نکته است 
کتاب مرگ و زندگی در  احساس امنیت زنان دارد. جین جیکوبز در 
شهرهای آمریکا نیاز به خیابان های ایمن را در شهر مطرح می کند 
و به جداسازی و تشخیص مکان های عمومی و خصوصی، تنوع 

جدول شماره4: خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها

نتیجه p-value T آماره ضریب مسیر
تأیید 0.00 7.720338 0.549 دسترسی ← احساس امنیت
تأیید 0.00 7.116143 0.558 اجتماعی ← احساس امنیت
تأیید 0.00 7.225407 0.611 کالبدی ← احساس امنیت
تأیید 0.00 8.396733 0.284 مبلمان ← احساس امنیت
تأیید 0.00 6.377067 0.541 محیطی ← احساس امنیت
تأیید 0.00 4.976378 0.614 نظارتی ← احساس امنیت
تأیید 0.00 6.779392 0.443 رفتاری ← احساس امنیت

تصویر شماره4: مدل آزمون پژوهش )ضرایب مسیر و بارهای عاملی(
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دو  در  نظارت  شاخص  را  تأثیر  میزان  باالترین  دارنــد.  معنی داری 
بخش رسمی )نظارت پلیس و دوربین های مداربسته( و غیررسمی 
)شهروندان( بر احساس امنیت می گذارد. شهر اهواز به لحاظ شرایط 
کثر روزهــای سال  گرم ا که در روزهــای  آب وهوایی به نحوی است 
در بخشی از روز شهر شبیه شهر مردگان می شود. این خود سبب 
می شود رفت وآمد در روز همراه با ترس و دلهره باشد و از طرفی دیگر 
که بیشترین استفاده از فضاهای شهری  این شرایط سبب می شود 
از شاخص نظارت، شاخص  بیفتد. بعد  اتفاق  در شهر اهواز شب 
کالبدی باالترین میزان تأثیر را بر احساس امنیت زنان دارد. همان 
دارای  یک  منطقه  شد،  بیان  محدوده  معرفی  بخش  در  که   طور 
و درواقع قدیمی ترین  فرسوده می باشد  بافت  بیشترین محدوده 
نظر  از  که  آسفالت  آخــر  محله  همچنین  اســت.  اهــواز  شهر  هسته 
کالبدی شرایط نامناسبی دارد، در این منطقه  شرایط اجتماعی و 
بر  کالبدی  تأثیر شاخص  بافت سبب  کم و فشردگی  ترا و  قرار دارد 
یک  منطقه  در  اجتماعی  شاخص  اســت.  شــده  امنیت  احساس 
کم زیاد جمعیت منطقه و استفاده کنندگان  شهر اهواز به علت ترا
کز تفریحی و...( و مهاجرپذیری شهر  از فضا )وجود فضای بازار و مرا
و چند قومیتی شهر، حضور مسافران غریبه برای خرید در منطقه، 
که  که پاتوق جوانان می باشد، سبب شده  وجود پارک های ساحلی 
کالبدی بیشترین تأثیر را بر  این شاخص بعد از شاخص نظارت و 
گویه های وجود  احساس امنیت داشته باشد. شاخص محیطی با 
کثیف و پر از زباله و فاضالب، فراوانی  آلودگی صوتی، خیابان های 
کثیف  نمای  با  ساختمان های  وجــود  ســگ،  و  مــوذی  حیوانات 
بافت های  وجــود  سبب  به  کالبدی  شاخص  همانند  مخدوش  و 
فرسوده و حاشیه نشین و استفاده زیاد از فضاها و حجم زیاد ترافیک 
کن منطقه یک تأثیر  ورودی به منطقه بر احساس امنیت زنان سا
گردید،  می گذارد. طبق یافته های تحقیق در منطقه یک مشخص 
کسی، پاسخگویان  با وجود پایانه های اتوبوس رانی و ایستگاه های تا
احساس  اســت  نتوانسته  شرایط  ایــن  بــاالی  میزان  که  معتقدند 
امنیت آنها را افزایش دهد. شاید عمده ترین دلیل آن حجم باالی 
فشردگی  علت  به  همچنین  می باشد.  آ نها  از  استفاده کنندگان 
راه هـــای مخصوص عابر دچـــار ضعف  بــافــت، وجـــود  فــرســودگــی  و 
می باشد و موجب شده بر احساس امنیت زنان مؤثر باشد. عالوه 
و محیطی در مورد  کالبدی  مانند شرایط  بیرونی  بر شاخص های 
نحوه رفتار زنان در فضای شهری و تأثیر آن بر احساس امنیت زنان، 
آ نها معتقدند شاخص رفتاری نسبت به شاخص های محیطی تأثیر 
کمتری دارد. آخرین شاخص، شاخص مبلمان می باشد. در این 
شاخص به  جز اهمیت گویه روشنایی، گویه های دیگر مانند کیفیت 
معابر، تابلوهای راهنما، استفاده کنندگان از رنگ از نظر پاسخگویان 
که سبب شده در مجموع شاخص مبلمان  کمتری داشته  اهمیت 
که این شاخص ها بر یکدیگر  گفت  کمتری داشته باشد. باید  تأثیر 
که بر شاخصی مانند محیطی  کالبدی  تأثیرگذارند، مانند شاخص 
که بر شاخص اجتماعی  بیشترین تأثیر را دارد و یا شاخص نظارت 
تأثیر می گذارد. نتایج تحقیق همسو با نظریات افرادی مانند جان 
جیکوبز )1961(، الیزابت وود )1961(، آنجل )1969( و اسکار نیومن 
)1972( است که معتقدند خصوصیات و ویژگی های مکان می تواند 

نتیجه تحقیق محمدی و مرادی پادوک )1392( همسو می باشد 
عامل  مهم ترین  انتظامی  نیروی  و  پلیس  حضور  کردند،  بیان  که 
آخرین  و  هفتمین  بررسی  نتیجه  می باشد.  امنیت  احساس  در 
ضریب  با  زنــان(  امنیت  احساس  بر  رفتاری  شاخص  )تأثیر  فرضیه 
که شاخص  مسیر 0.443 و مقدار t ) 6.77 (گویای این مطلب است 
رفتاری تأثیر مثبت و معنی داری بر احساس امنیت زنان در منطقه 

یک شهر اهواز دارد.
کلی تحقیق با تحقیق حاجی احمدی و همکاران )1394(  نتیجه 
که میزان انجام فعالیت زنان در فضای  بیان کننده این نکته است 
زمــان  امنیت،  کالبدی،  )شــرایــط  مستقل  متغیرهای  و  عمومی 
فعالیت، دسترسی و معاشرت پذیری( دارای رابطه قوی با یکدیگر، 
همسو می باشد. همچنین نتیجه تحقیق با تحقیق علی گلی )139( 
کرد، بین فرم فضا، وجود اطالعات محیطی  که بیان  همسو است 
خدمات  به  دسترسی  میزان  محیطی،  آلودگی  نــور،  گمراه کننده، 
کاربری زمین و احساس  کیفیت فعالیت ها و  حمل ونقل عمومی و 
امنیت زنان همبستگی معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد 

وجود دارد.

6. نتیجه گیری
دالیل  به  گذشته  ســال هــای  طی  که  مباحثی  مهم ترین  از  یکی 
چهره  به  چهره  ــط  رواب کاهش  و  جمعیت  کم  ترا مانند  گونی  گونا
مقوله  قرارگرفته،  شهری  مدیران  و  برنامه ریزان  مدنظر  انسانی، 
کودکان است. نگرش جنسیتی  امنیت شهروندان به  ویژه زنان و 
به مسئله امنیت نمی تواند تبعیض و خط کشی محسوب شود؛ زیرا 
کودکان  در صورت ایجاد یك فضای امن برای زنان به  طور متعاقب 
و مردان نیز احساس امنیت و آرامش خواهند داشت. همچنین از 
نیز مانند مردان  زنان  و عدالت شهروندی،  بعد عدالت اجتماعی 
که شهروند آن محسوب می شوند، احساس  باید در فضای شهری 
راحتی و امنیت داشته باشند و حضور آنان در شهر به دلیل ناامنی 
ناشی از ضعف های شهرسازی محدود نشده باشد. این پژوهش 
به دنبال ارزیابی احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری 
که  می کند  دنبال  را  فرض  این  و  است  اهــواز  شهر  یک  منطقه  در 
شرایط محیطی و رفتار استفاده کنندگان از فضا بر احساس امنیت 
گفت مقوله امنیت همانند مقوله های  تأثیر می گذارند. باید  زنان 
کیفیت زندگی شهری و زیست پذیری شهری دارای دو بعد عینی و 
ذهنی می باشد. بعد عینی، جرائمی که اتفاق می افتد مانند سرقت 
و زورگیری و بعد ذهنی نیز احساس و برداشت شهروندان از امنیت 
احساس  بررسی  منظور  به   مــی شــود.  شامل  را  شهری  فضای  در 
گرفته شد.  امنیت زنان یا بعد ذهنی امنیت از هفت شاخص بهره 
کالبدی، محیط  که محیط  شاخص ها به گونه ای انتخاب  شده اند 
با  دهــد.  قــرار  بررسی  مــورد  را  شهروند  رفــتــاری  حالت  و  اجتماعی 
محالت  بین  خوشه ای  به  صورت  که  پرسشنامه  از 381  استفاده 
گرداوری شد و با استفاده از نرم افزار  منطقه یک شهر اهواز توزیع و 
spss و smart-pls میزان اثرگذاری هر یک از شاخص ها بر احساس 
که  گردید. نتایج پژوهشگر بیانگر این است  امنیت زنان مشخص 
تمام شاخص های پژوهش بر احساس امنیت زنان در منطقه اثر 
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در پیش بینی میزان ناامنی مؤثر باشد. این افراد به  نوعی به این 
که می توان با تغییر در طرح فضاهای مسکونی  مبحث پرداخته اند 
و تجاری و فضاهای عمومی و ایجاد فضاهای قابل دفاع از جرم، 
منظور  به  پایان  در  داد.  افزایش  را  امنیت  احساس  و  پیشگیری 

بهبود وضعیت شاخص ها، پیشنهادهایی ارائه  شده است:
کیوسک های انتظامی در بخش مرکزی منطقه یک، -افزایش 

گشت پلیس در فضای بازار و خیابان های اطراف، -افزایش 
-تعبیه دوربین های مداربسته در فضاهای عمومی،

کالبدی _فضایی بناهای مخروبه و فرسوده، -بهسازی 
-رعایت استاندارهای زیست محیطی و جلوگیری از ساخت وسازهای 

کمتر از شش متر، بلندمرتبه در مسیرهای باریک و 
-حل مسائل مربوط به ترافیک شهری و آلودگی ها،

-جلوگیری از ایجاد فضاهای بدون دفاع شهری و از طریق تغییر در 
فرم و فضا،

-برچیدن بساط دست فروش ها و محل تجمع آنها به خصوص در 
کوچه های تنگ مجاور  آنها در  از تجمع  بــازار و جلوگیری  حواشی 

بازار،
-ایجاد فضاهای مناسب برای تعامالت،

از  در منطقه یک  کــارون  رودخانه  پارک های ساحلی  ک سازی  -پا
معتادان و ولگردان،

کوچه های منتهی به بازار  - افزایش میزان روشنایی در خیابان ها و 
و

تغییر مکان قرارگیری مبلمان های شهری )مانند باجه های تلفن و 
روزنامه فروشی(.
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