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اقداماتمؤثربودنومختلفیاهخطراحتمالبرمبنای،واقعیامنیتنیستند.یکیهموارهیکدیگر،

،حدچهتاکهگفتتوانیممحاسباتنایدادنانجامبا.شودیمیریگاندازهامنیتیۀپیشگیران

دریاخیاباندر،فردیکقتلاحتمالیااستاماندرسرقتازمحلهیکهایمسکونیساختمان

باااستچقدراششخصیمنزل واحتماالتبرنهکهداردنیزدیگریبعدامنیتحال،نی.

ایناست.استوارمحیطیتهدیدهایبهفردیشناختروانیهاواکنشبربلکهریاضی،محاسبات

دیگرفردبهفردیازواستذهنییامقوله،شودیمیادامنیتاحساسنامبهآنازکهبعد

یمتفاوتیهااحساساستممکنمختلفافراد،یکسانامنیتیشرایطدر،رویناازاست.متفاوت
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بعدآنروییککهاستیاسکهیتامن،درواقع(.2008:1)سنیز،باشندداشتهامنیتدرزمینۀ

گریووگابریلۀیدعقبهاست.آناحساسیوذهنیبعددیگرشرویوامنیتملموسوعینی

یاجرمابزاربهودوشمیایجاداحساسیواکنشبهمفهومیطوربه،ناامنیاحساس(2003)

دارد.اشارهآنبهمربوطنمادهای

یارتقاوفضاهانیایمتعالنیتکویاصلیهاشرطازیکی،یشهریفضاهادرزنانحضور

عیسرشیافزاشاهدریاخیهادههدر(.1392:53،ینادر)استجامعههردریعمومۀحوزیفیک

زناناشتغالتیوضعدهدیمنشانشواهدم.یهستجهانمناطقشتریبدرزنانکاریروینمشارکت

یهانهیزمبودنفراهماشتغال،جملهاززنانیفرددافاهوجامعهازینازیتابعهمۀجوامع،در

)مصفا،استجامعهآنبرحاکمیاجتماعویفرهنگ،یاقتصاد،یاسیسخاصطیشراایمناسب

1375:10.)

زناناشتغالزانیمریچشمگشیافزا،(2001)وهمکاران2کوتر(و1984)1یویسدبهاعتقاد

3«یتیجنسیهانقشدرانقالب»ۀمشخصنیترمهمبعد،بهستمیبقرندومۀمیناز،جهاندر

 (.1390:39،)فروتنآیدمیشماربه

شوند.یمیررسمیغبخشوارد،یرسمبخشدراشتغالفرصتکمبودلیدلبه،زناننیابیشتر

وادهخانبهنسبتزنانتیمسئولویفرهنگعواملکار،بازاردریتیجنسیهاضیتبعمانندیعوامل

نیادر(.4،2006:6)اسکاپهستندیررسمیغاشتغالبهزنانشیگراعواملجملهاز،فرزندانو

رایرسماشتغالدرانزنحضورهایزمینهکه«یاجتماعویاقتصادیهارساختیزضعف»ان،یم

تفکرتیکمحامرد،وزنشدنیاجتماعفراینددرضیتبعوتفاوتمانند«یفرهنگموانع»نداشتند،

،خانوادهبرناظرنیقوان،یآموزشیتیجنسکیتفکرینظ«یاجتماعموانع»وجامعهدریمردساالر

دیامکهافرادنیاشدسببکاریرویننشیگزۀنحوورانیادراشتغالساختاردرضیتبعجو

یرسمریغمشاغلجذبناگزیر،نداشتندشهریرسمداقتصادراشتغالبهیابیدستدریچندان

یروینبهیدسترسیبرازین«خدماتبخشوکاربازار»برآن،عالوه(.1385:8،واالی)توکلدشون

دشزنانحضوریبرایررسمیغکارربازاکردنآمادهازریناگزشتر،یبسودنیتأموترارزانکار

(.1380:29پور،شیدرو)

                                                                                                       
1. Kingsley Davis 
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یبرایتیجنسویفرهنگ،یاجتماعیهامؤلفهیبرخقیطرازکهیاجباربرعالوه،بیترتنیبد

بخشیسواززینییهامشوقد،شیموارداوبریررسمیغبخشدرزنحضورمحدودکردن

ازرانشبازنانکهطوری؛بهدنکندایپسوقیررسمیغکاربازارسمتبهزنانتاآمدفراهمخدمات

ازفیتعرهنگاماگرچه،درواقع.شدندروهروبخدماتبخشسمتازکششویرسمبخش

یتعمدصورتبههاطیمحازیبرخم،یکنیمفیتعرهمهیبراپذیریدسترسراآن،یعمومۀعرص

التیتحصوشغلداشتندارند.یکمترپذیرییدسترسجامعهازیبخشیبرا،یتعمدریغای

ۀمردانیالگوۀدییزا،مقولهنیاد.یآیمحساببهمدرنیادهیپدزنانیبرا،مردانباترازهم

حضوریخیتارسابقۀلیدلبهل،یتحصواشتغالیفضاهااست.یشهرزنانتیذهندرشرفتیپ

حاکمیتومردان این،هستند.مردانهشدتبهییفضاها،جنساین وجود یهافرصتشهربا

(.1390:206،ینقد)کندیممهیازنانبراییبسیار

باهاطیمحنیادریادیزحدتازنکهاستنآنهیزمنیادرزنانۀمدعمشکالتازیکی

دریحتنز»:تاسامیپکییحاوانزنیبرانیاشود.یمارزیابیومشاهدهخودجسم

،یناامن«.ستیناماندرخودۀزنانجسمیهابیآساز،یاجتماعیزندگیهاعرصهنیترمردانه

زنان،یذهنیثباتبیوزنیفردیهاییتوانابهمردانهطیمحیعتمادابی،نفساعتمادبهنبودترس،

درحضوربهیعنی؛داردخودطیمحبهزنانهیتوجهزن،نیابرعالوهاست.امرنیاازیناش

ۀحوزبرحاکممنطقبامنطبقاویذهنمنطقسبب،همینبهوداردگرایشخانههیشبییفضاها

کهشوندیممردانهحاکمیهنجارهاباییفضاهاواردزناننیا.تاسخانوادهدرونیخصوص

دهستنطیمحبامانهیصمارتباطخواهاننآناکهیدرحال؛استطیمحبایابزاربرخوردبریمبتن

(.1392:23،ینادر)

کمتیامن،آننیترمهمکهاستپذیرامکانفراوانتبعاتباوخاصطیشراتحت،زناشتغال

خودیعنیینیعبعدازهمکهیتیامناست.کارطیمحدرزنیامننااحساسویاجتماعیهاطیمح

بیضرجوامعیبعضدرکهنیابااست.توجهموردتیامناحساسیعنییذهنبعدازهمو،تیامن

دریناامناحساسدارد،وجودزیادیتیامنجامعهدرکهکنندیماعالماتمقامایستباالتیامن

احساسبهیعنیشود؛یمیناشجامعهدرافرادتیذهناز،تیامنحساسااست.زیادباًیتقرفرادا

،متعددافرادکهامعنینبد.داردبستگیجامعهآندرجرمودنبایوجودزانیمازشهروندانیروان

میان،نیادر(.1379:94پور،یمدن)دارندطیمحازیمتفاوتریباتع،شانتجربهونهیشیپبراساس

نیرگذارتریتأثعنوانبه،تیجنسواستمردانابمتفاوتشانیذهنیهامؤلفهبراساسزنانادراک
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کنند،یمترساحساسمردانازبیشترزنانطورکلی،بهد.شویممطرحیناامناحساسدرعامل

)گزارشدشونشهریعمومیهاطیمحدرخشونتیقربانمردانازکمتراستممکنگرچها

ایستر،(1992)استانکودیدگاهازان(.یضابطوانیعیرفان،یمانبهازنقلبه2003،لندنکنفرانس

یاجتماعروابطدرشکسببکهیترس؛تاسمردانبرابرسهزناندر،یامننااحساسهمان

باهموارهزناناستمعتقداستانکو.دارددنبالبهرااجتماعۀعرصاززنانگیریکنارهودوشمی

زنانبهیکودکازکهاستمعتقد1انگیرونیماسیریا.شوندیمیرپذجامعهبیروندنیایازترس

داشتهتیفعالوحرکتیرونیبهاییطمحدرکمتروبترسندشتریبطیمحازشودیمدادهآموزش

تحرکوفضااشغالیهاتیدمحدودچارزنانبیشتراستمعتقدیو.(1392:48،ینادر)دباشن

ییتضادهاوهایدوگانگۀواسطبهفضاهاۀزنانومردانهتیهوهستند.فضادرتیمشمولدرکمتر

کرداعالمیعمومقلمرووخانهرونیبیفضارامردانگاهیجاوخانهدررازنیجاکهشدجادیا

.(1388:109،یمحمدورضازاده)

ایترس،یعمومیفضاهادرمردمحضورۀیدکنندتهدواملعنیترمهمازیکی،قتیحقدر

ترساییراحتعدملیدلبهراییفضامردماگر»است:معتقد(1997)نیالاست.یناامناحساس

زناننداشتنحضوردرمهمیعاملعنوانبهترس«.استرفتهنیبازیعمومۀعرصنکنند،استفاده

تیواقعنیاهستند،زنانمتوجهکمتریعمومیهاجرمهاگرچ.شودیممطرحیعمومیفضاهادر

نیادارند.فضادرحضوریبرایکمترفرصتمردانبامقایسهدرزنانکهاستانکاریرقابلغ

(.1388:111،یمحمدو)رضازادهشودیممطرح«ترستضاد»عنوانبه،تیواقع



 پژوهش یمطالعات ۀنیشیپ
وانجوانانیمیمعنادارتفاوتیاسوج،شهردرکهنددادنشان(1391)همکارانویمختار

دارد.وجودیاجتماعتیامناحساسنظرازو...اقوامریساولرها،متأهلومجردافراد،سالمندان

نگرش،ینداریدزانیم،یاجتماعاعتماد،یاجتماع-یاقتصادگاهیپامستقلیرهایمتغنیبنیهمچن

وینوروز.شددهیدمثبتۀرابطیاجتماعتیامناحساسۀتوابسریمتغوسیپلعملکردبه

محلیرهایمتغکهنددادنشانزنانیاجتماعتیامناحساسیبررسدر(1388)فوالدسپهر

یرهایمتغو،میمستقومثبتریتأثیاجتماعنظماحساسویاجتماعویاقتصادگاهیپاسکونت،

(1394)امینیۀمطالع.ددارنزنانیاجتماعتیامناحساسبرمعکوسویمنفریتأثیمذهبیبندیپا

                                                                                                       
1. Iras Marion Young 
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سازمانییبواجتماعیۀیسرمافرهنگی،ۀیسرمامستقلهایرمتغیکردمشخصنیزشیرازشهردر

میزانکمتریندارایاجتماعیحمایتیرمتغو،بستگیهممیزانترینیقودارایاجتماعی

هاییافتهمطابق.ستاشیرازشهرهروندانشبیندرامنیتاحساسۀوابستیرمتغباوابستگی

وجودمعنادارۀرابطکشوردرامنیتکالنوخردسطحبین،(1394)همکارانوگودرزیپژوهش

و،محیطاوضاعوشرایطازافرادغیرمستقیمومستقیمیهاتجربهازناشی،امنیتاحساسودارد

.گذاردیماختیارشاندرامنیت(کالنوعینی)سطحاجتماعینظامساختارکهاستامکاناتی

کهدادانجامژاپنیعمومتیامنهبنگرشزمینۀدریقیتحقGora(2005)یقاتیتحقۀمؤسس

بررسیتیامناحساسازدرکویعمومافکاربرتیجناوجرمشیافزابهروروندریتأثآن،در

وزن589)سال20یباالافرادزانفر1180شاملیآمارۀجامعی،شیمایپپژوهشنیادر.شد

ژاپندریعمومتیامن،انیپاسخگودرصد1/53دیدگاهازنتایج،مطابق.است(مرد591

ترضعیفبسیارژاپندریعمومتیامنمعتقدندنیزیانپاسخگودرصد3/36.استشدهترضعیف

قبل دولتیمالتیحمابا(2006)ماندالنادواردودانشگاهیتیجمعمطالعاتمرکز.استاز

است.دادهانجامکشورنیااستانسهدرکیموزامبمردمتیامناحساسزمینۀدر،پژوهشیایتانیبر

ۀجامع.استمردمیزندگوکارطیمحدرآناحساسوتیامنیبررس،قیتحقنیایاصلهدف

سببکهیعواملنیترمهم.ستهارخانوااینیاعضاازنفر6330وخانوار1220شاملیآمار

ویکاریب،یکیزیفجرائم،یشخصیکاالسرقتاز:اندعبارتاند،شدهمردمیناامناحساس

مردم،آموزشویسوادآموزها،خانوادهافرادتعدادشیافزا،تیامناحساسشیافزایبرا.یماریب

ازیکیاست.هشدشنهادیپاشتغالشیافزاویزندگاولیۀامکاناتنیتأم،یدرمانخدماتنیتأم

وسیلۀبهزنانتیامنزمینۀدرشدهانجاممطالعاتپژوهش،موضوعدرگرفتهانجامیجهانتجارب

ونبورگیادشهردو:یموردمطالعۀ،شدهساختهیهاطیمحدرترساززنانۀتجرب»عنوانبا1نیپ

راشدهساختهطیمحوزنانترسانیمۀرابطتیماه،قیتحقنیادرنیپ.است«2ینکیهلس

شهردرقیعمصورتبه کند.یمیبررسینکیهلسونبورگیاددو نتایج، یهایژگیومطابق

استممکنترساست.زنانترسویامننااحساسعاملط،یمحدودرمتفاوتیکالبد-یطیمح

(بستههموبازیفضاهاهمشلوغ،هموخلوتیفضاهاهم)باشدفضاهاهمۀبهمربوط

(.2000:273ن،یپوسکال)کو

                                                                                                       
1. Pain 
2. Helsinki and Edinburg 



 291    ...يتزنان از امن ينيع ۀو تجرب يتصور ذهن

به«آکراشهرغنا،دراجتماعسهساکناننایمدرجنایتازترس»بررسیدر(2002)آدومیرکو

دلیلبهامراینآکراست.درجنایتازترسۀکنندیینتععاملجنسیت،کهرسیدنتیجهاین

ترسبرتحصیالتیرتأث،دیگرمهمۀیافت.داردوجودجوامعبیشتردرکهاستزنانپذیرییبآس

ۀمقالدارند.کمتریامنیتاحساستحصیالت،بدونافرادکهاستآنبیانگرنتایجاست.جرماز

پایینطبقاتوزندگیمحلازهایتلقطرزجنایت،وجرمعنوانباآمریکادر1گرادمکوویل

ونساالکهن،زنانکهداداننشاجتماعیۀطبقموقعیتوناامنیاحساسمیانارتباطو)جامعه(

ابرازرابیشتریدیدگیبزه،یرشهریغمناطقساکنانوانجوانمردان،بامقایسهدرنشینان،شهر

.اندکرده

 

 پژوهش نظری چارچوب
هایپژوهشبقاطماست.شدهارائهمختلفرویکردهایبابسیاریهایدیدگاه،امنیتدرمورد

اندازهیکبهشغلیومذهبیقومی،سنی،جنسی،متعددیهاگروهدرناامنیاحساس،مختلف

پارسونزهایدیدگاهۀیپابر،امنیتیهاشاخصوابعاد(.1385:110ربیعی،و)علیخواهنیست

اقتصاد،یهانظامخردهازکهاستیاجتماعینظامجامعهپارسونز،نظرازاست.شدهتفکیک

تیامن،بیترتنیبد.ارتباطنددریکدیگرباکهاستشدهلیتشکاجتماعوفرهنگاست،یس

سطحدودرتوانیمزینرایداخلتیامنکند.مینیتأمراآنیداخلتیامن،جامعهیهانظامخرده

ۀحوزارچهیهمکارویهماهنگندیآبریداخلتیامن،کالنسطحدرگرفت.درنظرکالنوخرد

تیامن،یاقتصادتیامنیعنیکالنسطحدرتیامنبعدچهاربهوانتیم،بنابراین؛استمذکور

درتیامنیبراتوانیمابعاد،نیابامتناظرکرد.اشارهیاجتماعتیامنویفرهنگتیامن،یاسیس

تیامن.2یاقتصادتیامن.1از:اندعبارتبعدچهارنیاگرفت.درنظربعدچهارزینخردسطح

برآیندومحصول،شهروندانیفردتیامن،معنانیادر.یگروهتیامن.4ویفکرتیامن.3،یجان

نوعسه،امنیتیمرجعلحاظاز(1990)2کلمنتسهاست.آناجتماعوفکرمال،جان،درتیامن

قراردادنمبنابا4جهانیامنیت.2،دولتمحوریتبا3ملیامنیت.1:دهدیمتشخیصراامنیت

فرد.مرجعیتبافردییا5انسانیامنیت.3والمللیینبسیستم

                                                                                                       
1. Will and McGrath 
2. Kevin Celements 
3. National security 
4. Global security 
5. Human security 
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ینترمهمواستمردانبرابرسههموارهزناندرناامنیاحساسکهاستمعتقدنیز1استانکو

(ب؛دارندخودازدفاعدرکمتریاییجسمیتوانزنانالف(:داندیمزیرمواردراامرایندالیل

هاییتموقعسایربهآنتسریوترساززندگیۀاولیتجاربیادآوریبرایزیادیتمایلزنان

ناامنیاحساسمستعدبیشتررازنانکودکان،ازحفاظتونگهداری(ج؛دارندخودزندگی

(.1390:100ربانی،و)طاهریدارندشانیخصوصۀیطحبرکمتریکنترلزناند(؛کندیم

یمکانفواصلاتفاقاتوحوادثیرگذاریتأث،نایمنیادرهارسانهیمحورنقشبهاشارهبادنزیگ

کهاستمعتقدوداندیمتهیمدرندورانیهامؤلفهینترمهمازراهاانسانۀروزمریزندگبردوراریبس

تیامنگرچها.انجامدیممخاطرهاحساسبهیتدرنها،دوراریبسمخاطراتایحوادثازشدنباخبر

،استمطرحبشرۀیاولیازهاینازیکیعنوانبهودگذاریمرثایزندگسطوحوایزواهمۀبر،یاجتماع

اشارهیجمعیهارسانهبهتوانیمهاآنانیمازکهتأثیروتأثرداردیاجتماعیهافرایندازیاریبسبا

یهاجنبهازیاریبسبردارند،امروزیایدندرکهیفعالیهانقشوکارکرددلیلبههارسانهنیاکرد.

مانندیشمندانیاندکهییجاتا؛گذارندیمیجابریناپذیرتردیدآثارودنافکنمیهیسایزندگاگونگون

ظهورازناشیراآنمتعاقبیهادورهویخیتارتحوالتس،یتونوایدنیفرزمن،یرادیویدلوهان،مک

 .انددانستهآنبهوابستههاییفناورودیجدیجمعارتباطلیوسا

 

 شهری یفضاها در یاجتماع ملتعا

یفضاهادرافرادمثبتحضور.استشهروندانیاجتماعیاهتعاملوارتباطاتبستر،یشهربازیفضا

،ییفضاهانیچنتیاهملیدالاز.دهدیمارتقارایشهروندوتعاونحسویاجتماعتعامل،یشهرباز

یتتقو،یافسردگ،یروانمشکالتبروزازیریجلوگ،یاجتماعیبرخوردهاوروابطیبرقرارامکان

روابطیبرقرارویشهریفضاهادرحضورازلذت(.1384:5)پاکزاد،استو...نفساعتمادبه

ببرند.لذتفضاایندرحضورازدیبازینزنان،نیبنابرا؛استشهروندانیتمامحقیاجتماع

نیادرکهاستگرانیدبارابطهیرقرارببهازین،انسانهرمهماریبسیازهاینازیگردیکی

در2لنگ.شودیمفضادرافرادحضورسازینهزمازیننیا.شودیممطرحهاانسانازینعنوانبهبخش

احساسکهاستالزمجهتآنازیاجتماعمتقابلروابط.کندیمانیبراعمدهلیدلدوزمینهنیا

فراهمراارتباطاتنیاکهییفضاهابنابراین،؛کندیمجادیاافراددرراشدنداشتهدوستوتعلق

                                                                                                       
1. Stanko 
2. JohnLang 
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دیدگاهعالوه(.1380:61،یمطلب؛1386:25لنگ،)اندمطلوب،سازندیم از در1ومنینبراین،

تعهداترایزیابد؛میکاهشتیجناوجرمزانیماست،ادیزیانسانروابطکهیکوچکمناطق

بنابراین،؛نداردوجودافرادشدنیمنزوامکانواستادیزگریدکیبهافرادتوجهویاجتماع

(.26-1389:25لنگ،)باشدپاسخگوشهروندانیارتباطیازهاینبهدیباخوبیفضا

 

 2ید نیستیکر

مطالعهیعمومیفضااززنانۀاستفادبرمؤثریهاتیمحدود،یطیمح-یرفتارقاتیتحقازیاریبسدر

استرسمانند)یمنفاحساسات(،یمالتیمحدودمانند)منابعتیمحدودشاملاهتیمحدود.استشده

یهنجارهاوطیشراوکودکان(ازمراقبتوخانهیکارهامانند)بازدارندهیهاتیمسئولترس(،و

است(یافراطیهاطرحوبرنامهمحدودکننده،یتیجنسیهنجارهامانند)محدودکنندهیاجتماع

(.2000،یدنیستیکر)

 

3انگی ونیمار سیریا
 

بیان هایمحیطدروبترسندشتریبخودطیمحازشودیمدادهآموزشزنانبهیکودکاز،انگیبه

عنوانبه)خانهیدوگانگتر،عیوساسیمقدرمسئلهنیهمباشند.داشتهتیفعالوحرکتکمتربیرونی،

یبرایاهیپا،یانتزاعسطحدروکندیمجادیارامردانه(طیمحعنوانبه)یعمومقلمروو(هزنانطیمح

(.1392:48،ی)نادرشودیم(طبیعی/یفرهنگ،ی/جسمیذهن،یواقع/یالیخ)یمراتبسلسلهیهایدوگانگ



زنان اشتغال

،انقالبازپسیدولتبخشگسترشوجنگ،یشهرتیجمعشیافزااستمعتقد4مقدمنیوالنتا

،متخصصیروینکمبودمانندیاقتصادیهاضرورت،درواقعاست.زناناشتغالشیافزالیدالاز

راکاربازاردرزنحضورتیاهمجنگازیناشیهاضرورتنیزوارزانکاریروینبهازین

باکار،طیمحدرماندنیباقوشتریبلیتحصیبراتالشبازنان،گریدیسوازکرد.یرناپذاجتناب

(.73،پوردرویشبهنقلاز)کردندبلهمقاشدننینشخانهروند

                                                                                                       
1. Newman 
2. ChristianDei 
3. Iris Marion Young 
4. Valentine Moghadam 
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 یبارتک

یود.یگویمسخنزنانیزندگدر3یروانسرکوبعنوانبایادهیپداز2الیاستویزنانگدر1یبارتک

یروانیگانگیبازفانون،فرانتس4دیسفذهناه،یسپوستکتابازیجمالتنقلبا،کتابیابتدادر

کیعنوانبهخود،انیمیاریبسیشاوندیخووشباهت،تینهادروردآویمانیمبهسخناهیسمردان

یعنییروانسرکوب».ندیبیمیروانسرکوبفراینددرپوستانیاهسباییکایآمردپوستیسفزن

شدگانسرکوبخود.نفساعتمادبهبرخشناریبستیحاکمیاجرایعنیوخودذهندرشدنارزشیب

اعمالخودنفساعتمادبهبرخشنوسختاریبسیتیحاکموهستندخودۀشدسرکوبدرواقع،یروان

شناختهخودیفرودستبردرککردنیدرونعنوانبهتواندیمیروانسرکوب،گریدعبارتبهکنند.یم

از.استجامعهدوگانۀفشارچنگالدریفرد،یروانۀشدسرکوبانسان(.1990:20بارتکی،)«شود

یانسانیکارکردهاازهاازموقعیتیاریبسدرگریدیسوازوشودیمدییتأاویانسانگاهیجاسوکی

مستقلیهاانتخابیدرونگرفتندهینادیاگونهبه،فرایندنیا(.20همان:)گیردمیصورتممانعتاو

مفهومبهیاریبسشباهت،سرکوبنیااوست.ازفردیانسانیکارکردهاازیاریبسجداکردنوفرد

کهداندیمنیارافرهنگقیطرازبرزنانالیاستعمالامصداقیبارتکدارد.مارکسیگانگیازخودب

یاریبسشباهت،مسئلهنیااست.مردانهیفرادستوآنانیفرودستانگریب،زنانیزندگیهاگزارهیتمام

صراحتبهیواما،داردیغربهایانسانوجوامعۀسلطیرز،خودازاستعمارشدهجوامعدرکبه

ما»وی،بیانبه.کندمیتلقیخودازیاستعمارۀجامعانساندرکازاسفبارتراریبسرازنانتیوضع

:1392،ی)نادر«یمانبودهانساننیمۀکیازشیبوقتیچهمام.یستینهماستعمارشدهیهاانسان،درواقع

یفضاهادرحضوربهیشتریبلیتماوعالقهکههستندیزنانرفت،شیپۀزنانیالگوبهدیمقزنان(.58

سخنآنازتیاسمکهاستطیمحبهزنانیمراقبتنگاهبارزمصداق،خانهدریزندگدارند.خانههیشب

مسئلهنیارایزاست؛اندکاریبس«جهانیشناساۀسوژ»عنوانبهفردتشخص،نگاهنیادرد.یگویم

که-یطمحبهزنانهتوجهشدنکمرنگورفتننیازببهواستشتنیخودرأملتونگاهمستلزم

تعلقنیهماثردرشد،ذکرترشیپکهطورهمانشود.یممنجر-استخوبیدارخانهبخشنیترمهم

دهیددیخرمراکزدر،یعمومۀحوزبهزنانورودنیاولکهاستخانهازرونیبوخانهیفضابهدوگانه

یطیشرادرهموارهمادر،یالگودرزنیخیتارناخودآگاهدرشدنخطابویسوژگۀتجربشود.یم

                                                                                                       
1. Sandra Lee Bartky 
2. Femininity and domination 
3. Psychological oppression 
4. Black skin, white mind 
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دو،یسوژگوخألاحساسینااست.بودهمواجهییهاشیتشووبحرانبا،یزندگدراوکهدادهیرو

است.بودهمادریالگوبهدیمقویسنتزنانۀروزمرۀتجربدرتفکیکیرقابلغحس

 

 تحقیق یشناس روش
شهردریررسمیغاشتغالبخشدرشاغلزنانشاملآنآماریۀجامعواستیپیمایشحاضرپژوهش

یبرااست.آمدهدستبهمنتخبهایژپاسادریشمارتمامقیطراز،تحقیقنمونۀحجماست.همدان

سؤاالتآن،درکهشداستفاده«ساختهمحققۀپرسشنام»از،اطالعاتیگردآورورهایمتغیریگاندازه

مصاحبهازمطالعه،ازیبخشیبرانیهمچنند.شدهیتهرهایمتغوهاهیفرض،ینظرچارچوببراساس

یواقتصادشناسروانی،شناسجامعهاستادانازگروهسهنظرکسبطریقازابزاراعتبار.شداستفاده

.است783/0پرسشنامهدرکاررفتهبههاییهگویآلفاآمد.دستبهصوریصورتبه

 

 تحقیق های یافته
درصد9/23پلم،یددرصد9/44پلم،یردیزافراددرصد4/5تحصیالت،نفری205ۀنمونمیاناز

یبرااستخداممختلفیهایآگهوغاتیتبلدرکهطورهماناست.سانسیلدرصد9/25ویپلمدفوق

چنانکهاما،استیمتقاضبودنجردماستخدامطیشراازیکی،میهستشاهدیررسمیغمشاغل

خودنیاکههستندمتأهلدرصد40ومجرددرصد60،یبررسموردۀنمونکلاز،شودیممالحظه

درصد1/57دراشتغالبهورودۀنحواست.یعمومۀعرصدرحضورهبمتأهلزنانلیتمابیانگر

یعنی؛استاجتماعی(عواملیرتأث)ختهیبرانگددرص9/42درودرونی(تمایلبراساس)ختهیخودانگ

سببو...یاجتماعگاهیجارییتغشرفت،یپبهلیتمامانندفردیدرونیهازهیانگ،مواردشتریبدر

.استمشهودوپررنگزینیاجتماععواملیرتأثاما،شوندیماشتغالۀعرصدرزنحضور

9/43و(بوتیک)صاحباندارمغازهدرصد2/11فروشنده،درصد9/44،یبررسموردنمونۀکلاز

فرماخویشصورتبهاندتوانستهانزننیادرصد2/11تنهادهدمینشانآماراینهستند.یمنشدرصد

واستسال29سنینیانگیمبا،سال62تاسال16از،یسنۀدامن،مطالعهنیادر.باشندداشتهاشتغال

گاهیپاازاستفادهبااغلب،افرادنیاد.یدخودشاغلگروهدرتوانیمراهسال62زنانها،درمیانآن

استفروشندگانگروهبهمربوطنیزسال16سن.شوندیممشاغلنیاواردخودیاجتماع-یاقتصاد

شوند.یمکاربازارجذبانیکارفرمایسواز،هستنداشتغالیبرایقانونسنریزنکهیارغمیعلکه

سال20مقدارنیشتریبوسال1ۀسابقمیزاننیکمتر،سال8/6زنانموردمطالعهفعالیتسابقۀنینگایم
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سابقۀ.کردهشاهدمیفروشندگویگریمنشمانندهاییبخشدرتوانیمراهسالیکسابقۀکهاست

ند.اهشدیعمومۀعرصواردخوداشتغالصورتبهکهاستیافرادبهمربوطهسالستیب

 

 فضا شدن   یتیجنس شاخص

وگراانسانشهربهمربوطامورجملهاز،زنانیبراهاآنالتیتسهویآمادگویشهریفضاها

درنمراترایز؛استانتظارحدازکمترنیانگیم،فضاشدنجنسیتیریمتغیبرااست.شهروندمدار

و71/0برابرمقدارنیکمتر،30/2برابرمدهآدستبهنیانگیموبودندتغییرقابل5تاصفرۀباز

است.مرداننفعبهفضابودنیتیجنسنشانگرخودنیاکهاست86/3برابرمقدارنیشتریب



 عمومی عرصۀ در تیامن از مطالعه مورد ۀجامع ذهنی تصور

وروهیگجانی،،یمالۀحوزچهاردرامنیتبابدرمطالعهموردۀجامعذهنیتصور،بخشایندر

ن،یانگیم،یاجتماعتیامنریمتغیبرااست.تیامناحساس،مطالعهنیاوابستۀریمتغ شد.بررسیفکری

است.شدهرسمآنستوگرامیهومحاسبهماکزیممومینیمم،یدگیکش،یچولگار،یمعانحرافانه،یم

نیشتریبو39/1مقدارنیکمتر،91/2یاجتماعتیامننیانگیمند.تغییرقابل5تاصفرۀبازدرنمرات

 است.متوسطازشیب،نیبنابراو91/2یبررسموردۀجامعیکلنیانگیماست.25/4مقدار

 
 اجتماعی امنیت توصیفی یها شاخص .1 جدول

 میانه مینگین تعداد
انحراف 

 معیار
 ماکزیمم مینیمم کشیدگی چولگی

39/125/4-40/0-20591/293/257/013/0امنیتاجتماعی
86/000/4-20557/257/267/003/060/0امنیتمالی
43/186/4-66/0-20541/343/379/023/0امنیتجانی

00/000/5-24/0-20509/320/310/143/0امنیتگروهی
89/078/4-20569/267/286/011/041/0امنیتفکری

 

 یجتماعا تیامن از مطالعه مورد جامعۀ عینی تجربۀ

کهگروهیپنج،اساسبراین.شدبررسیمطالعهموردجامعۀعینیۀتجرب،تحقیقازمرحلهایندر

زنان،پرسهورهگذران:ازاندعبارتکهشدندشناساییزنند،میآسیبمطالعهموردزنانبه

براساسهاگروهنایازکیهرسپس.کارانصاحبوزنانیمشترمرد،انیمشترمحل،فروشندگان
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،درواقع.شدبندیتقسیمحوزههفتبههامزاحمتانواع.شدندمطالعهاحتمالییهامزاحمتنوع

 گرفت.صورتمزاحمتیۀحوزهفتدریرگذارتأثگروهپنجمطالعۀ

 

 مزاحمت انواع

ارکصاحبیسوازیمزاحمتنوعچیهمعتقدندانیپاسخگوازدرصد9/44،هایافتهبراساس

بهمختلفیهاسوژهیسوازراهامزاحمتازیانواع،افرادازدرصد55حدوددرامااند،نداشته

بعدازهاینهزمۀهمدریباًتقر،هامزاحمتایننخستاولویتچهار.اندکردهتجربه2جدولشرح

ومعناداریهانگاه،یکالممزاحمتاز:اندعبارتکهاستیکسانمزاحمتعشیوووقوعترتیب

.فروشگاهازدزدینیزومتلکگفتن،بدناعضایلمس،رکانهیزهاییشنهادپ


 رخداد فراوانی و شیوع ترتیب   به مزاحمان انواع میان در ها مزاحمت انواع .2 جدول

  مزاحمت
 کار صاحب

 یها مزاحمت
 پاساژ داخل فروشندگان

 یها مزاحمت
 مرد مشتریان

  یها مزاحمت
 زن مشتریان

 یها زاحمتم
 زنان   پرسه

یکالممزاحمتیکالممزاحمتیکالممزاحمتیکالممزاحمتیکالممزاحمت
معناداریهانگاهمعناداریهانگاهمعناداریهانگاهمعناداریهانگاهمعناداریهانگاه

هاییشنهادپرکانهیزهاییشنهادپرکانهیزهاییشنهادپ
رکانهیز

رکانهیزهاییشنهادپرکانهیزهاییشنهادپ

بدنلمسبدنلمسبدنلمسبدنلمسبدنلمس
متلکمتلکمتلکمتلکمتلک

جنسیآزاردزدیجنسیآزارجنسیآزار
دزدیدزدی



 یررسمیغ اشتغال بخش در شاغل زنان نایم در امنیت عینی تجربۀ و ذهنی تصور بررسی

امنیتاحساس،عدداینکهاست91/2مطالعهوردمۀجامعیاجتماعتیامننیانگیمنتایج،مطابق

ند.تغییرقابل5تاصفرۀبازدرمیانگیننمراتکهکردتوجهباید.دهدمینشانرامتوسطازبیشتر

بیشترمطالعهموردۀجامعدرمالیامنیتاحساسدهدمینشانکهاست57/2یمالتیامننیانگیم

احساسازخوبیاًنسبتمیزانگرنشانخودکهاست41/3یجانتیامننیانگیماست.متوسطاز

اًنسبتعددینیزرقماینکهاست09/3یگروهتیامننیانگیماست.گروهایندرجانیامنیت

برابریفکرتیامننیانگیم.رودشمارمیبهنظرموردۀجامعگروهیامنیتاحساسبرایمناسب
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ازرقمینیز69/2 متوسطبیشتر نظربه،درمجموع.دهدمینشانفکریامنیتاحساسبرایرا

،امنیتازذهنیتصورآنبعتبهوامنیتاحساس،حاضرتحقیقۀمطالعموردۀجامعدررسدمی

.سازدمیفراهماشتغالۀعرصدرحضوربرایمناسبیۀزمین،عدداینکهاستمتوسطازبیشتر

شد.مطالعهنیزورودازپیشافرادنگرش،امراینیبررسبرای
 

 ورود از شیپ مشاغل به نگرش

است.شدهبررسیآنبهورودازپیششغلشانازشاغلزناندریافتودرکپژوهش،ایندر

اینکهاندبودهخودشغلیفضایازمثبتیتصوریداراپاسخگویاندرصد1/38،نتایجمطابق

.ستاتهیافکاهششغلبهدوورازپس،میزان


 ورود از پیش شغل به نگرش و تصور .3 جدول

 نگرش دوور از پیش دوور از پس

بخوبسیار 4/4 9/2
بخو 7/33 2/31
طمتوس 1/36 2/33
دب 18 5/21

دبیلیخ 1 1
مجموع 0/100 0/100



عینیۀتجرب،مطالعهموردیررسمیغاشتغالبخشدرشاغلزنانذهنینگرشبررسیازپس

آنمعرضدرمطالعهموردۀجامعزنانکهییهایبآسانواعمنظور،مطالعهشد.بدیننیزافراداین

محل،فروشندگانزنان،پرسهورهگذرانیهامزاحمت:ازاندعبارتکهشدندشناسایی،ندرداقرار

یهامزاحمتنوعبراساس،هاگروهاینازکیهرسپس.انکارصاحبوزنانیمشترمرد،انیمشتر

احتمالیگانهفت زنا.شدندمطالعهۀ دوستانیوگوهاگفتدرن خودۀ انواعاززیادیخاطرات،

اساسبراین(.1386:63)ایمانیان،کنندیمتعریفیرکالمیغوکالمیآزارهای یهامزاحمت،

دقیقبهیرکالمیغوکالمی طور ،زناناینازدرصد55کهدادنشاننتایج.شدندیبنددستهتر

ازییهامزاحمت درصد57،اندداشتهکارصاحبسوی یسوازراهامزاحمتانواعآنان،

،اندهداشتمردانیمشتریسوازییهامزاحمت،افرادازدرصد66.اندبرشمردهمحلفروشندگان

آننشانگراعداد.اندبرشمردهزنانیمشتریسوازراهامزاحمتازیانواع،افرادازدرصد58
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نگرشدرامراینکهاندکردهتجربهراناامنیانواعاحساسۀهم،زناندرصد50ازبیشکهاست

؛داردبسزایییرتأثمشاغلگونهینابهافراداینآتی

 

 استنباطی های یافته

 رهایمتغ نمرات عیتوز بودن   نرمال یبررس

اینشد.استفادهرنوفیاسم-کولموگروفآزموناز،رهایمتغنمراتعیتوزبودننرمالیبررسیبرا

نکهیابهتوجهباواستحجممناسبهایکمدربررسینمونهبرازشییکوینسنجشآزمونبرای

شد.انتخابآزموننیا،استنفر205دراینپژوهشمطالعهموردنمونۀحجم

 
 نمرات عیتوز بودن   نرمال یبررس یبرا رنوفیاسم-کولموگروف آزمون یجنتا .4 جدول

 داری سطح معنی اسمیرنوف-کولموگروف Zآمار  تعداد 
205598/0867/0امنیتاجتماعی

205947/0332/0امنیتمالی
205243/1091/0امنیتجانی

205270/1080/0امنیتگروهی
205753/0622/0امنیتفکری

205145/1145/0استفادهازرسانه
205881/0419/0تعلقمکان
205888/0409/0شدنفضاجنسیتی

205620/0837/0شبکهاجتماعمحلی
205164/1133/0دلبستگیبهاجتماعیمحلی



تیامناحساسنوعوزانیمو(ختهیبرانگویختهخودانگ)اشتغالبهورودۀنحونیب:اولۀیفرض

.داردوجودرابطه،یررسمیغاشتغالبخشدرشاغلزنان

احساسنیانگیمبرابربودن،صفرفرضشد.استفادهمستقلtآزموناز،هیفرضنیاآزمونیبرا

ازکمترآزمونیمعنادارسطحاگراست.ختهیبرانگوختهیخودانگگروهدودریاجتماعتیامن

ریمتغانسیواریبرابرها،نیانگیمۀسیمقایبراالزمشرطشد.خواهدردصفرفرض،باشد05/0

فرضت.گرفانجاملونآزمونباهاانسیواریبرابرآزمونبنابراین،است؛گروهدودروابسته

که(19/0)لونآزمونیمعنادارسطحبهتوجهبا.استگروهدودرهاانسیواربرابربودنصفر،

نانزدریاجتماعتیامناحساسنیانگیمشود.یمییدتأهاانسیواریبرابر،است05/0ازشتریب
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اینکهبهتوجهبااست.572/0یمعنادارسطحو،94/2ختهیبرانگزناندرو89/2ختهیخودانگ

تیامناحساسزانیم،یجهدرنتشود.ینمردصفرفرض،است05/0ازتربزرگt آزمونیمعنادار

ساحسایهامؤلفهنیهمچنندارد.یمعنادارتفاوتختهیبرانگوختهیخودانگزناندریاجتماع

زناندریفکرتیامناحساسویگروهتیامناحساس،یجانتیامناحساس،یمالتیامن

.نیستندمعنادارتفاوتدارایختهیبرانگوختهیخودانگ


 اشتغال به ورود ۀنحو برحسب زنان یاجتماع تیامن احساس ۀسیمقا یبرا مستقل t آزمون .5 جدول
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امنیتاجتماعی
1178897/254120/0خودانگیخته

732/1190/0567/0203572/0
889351/259946/0برانگیخته

امنیتمالی
1175788/268225/0خودانگیخته

010/0921/0180/0203858/0
885617/266011/0برانگیخته

امنیتجانی
1173492/379814/0خودانگیخته

043/0836/0352/1-203178/0
885000/377946/0برانگیخته

امنیتگروهی
1171077/300260/1خودانگیخته

254/5023/0246/096/164806/0
880682/322836/1برانگیخته

امنیتفکری
1176657/285949/0خودانگیخته

110/0741/0454/0-203651/0
887210/286772/0برانگیخته



اشاتغالبخاشدرشااغلزناانتیاامناحسااسنوعوزانیموتیفعالۀحوزنیب:دومۀیفرض

.داردوجودمعنادار،رابطۀیررسمیغ

،انسیوارزیآنالدرصفرفرضشد.استفادهطرفهکیانسیوارزیآنالازه،یفرضنیاآزمونیبرا

کمترآزمونیمعنادارسطحاگراست.مستقلریمتغسطوحهمۀدروابستهریمتغنیانگیمبرابربودن

بهتوجهبااست.01/0انسیوارزیآنالیمعنادارسطحد.وشمیردصفرفرض،باشد05/0از

زانیم،یجهدرنتشود.یمردصفرفرض،05/0ازانسیوارزیآنالیارمعنادسطحتربودنکوچک

مختلفهحوزدرزنانیاجتماعتیامناحساس نیهمچندارد.معنادارتفاوت،تیفعالهای

،تیفعالمختلفهایحوزهدرزنانیفکرتیامناحساسویگروهتیامناحساسیهامؤلفه
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هایحوزهدر،زناندریجانتیامناحساسویمالتیامناحساسامااست،معنادارتفاوتدارای

ی)منشکارکنوخوداشتغالبخشدوبهزنانتیفعالۀحوزندارند.معنادارتفاوتتیفعالمختلف

کارۀعرصواردخوداشتغالصورتبهکهیزنانرسدیمنظربهشود.یممیتقسفروشنده(و

بهوشوندیمکاربازارمعرفیوواردقدرتمندیحامکیقیطراز،خودشاغلزنانیعنیشوند،یم

دستبهیقویاجتماعۀیسرمایجهدرنتودیجدارتباطاتویاطالعاتمنابع،یحامنیاکمک

دستبهقدرتمندافرادهمکاریباکهچرا؛دیگویم«یانعکاسقدرت»دهیپدنیابه1بررآورند.یم

ارتباطیشبکداشتنبهتوجهباووابطر،تیموقعبهتوجهباد.یآیم یدسترس،اینزنانیقوۀ

چراکهبهابدییمشیافزایاجتماعتیموقعویمادمنابعاطالعات،ها،فرصتبههاآن طورکلی،؛

شود.یمنییتعیاقتصادویفرهنگ،یاجتماعۀیسرمابهشانیدسترسبهتوجهباافرادموقعیتاین


 یاجتماع تیامن و تیفعال ۀحوز ۀرابط یبررس یبرا انسیوار زینالآ یجنتا .6 جدول

 Fمقدار  معیارانحراف  میانگین تعداد فعالیتحوزه 
سطح 

 داری معنی

امنیتاحساس
اجتماعی

927780/257346/0فروشنده
718/4010/0 239783/254128/0دارمغازه

900257/354108/0منشی

مالیامنیت
925683/271192/0فروشنده

736/0480/0 234224/258661/0دارمغازه
906127/264964/0منشی

جانییتامن
923354/381487/0فروشنده

820/0442/0 234720/367204/0دارمغازه
904794/379678/0منشی

گروهیامنیت
927978/214546/1فروشنده

200/6002/0 233565/301794/1دارمغازه
3222/301348/1 90منشی

فکریامنیت
925072/288572/0فروشنده

847/3023/0 238164/291845/0دارمغازه
908422/279216/0منشی

 

 

 

                                                                                                       
1. Berr 
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  1شریف یمعنادار تفاوت حداقل
LSDآزمونازرد،داوجودامنیتاحساسبعدپنجوپاسخگوگروهسه،مطالعهایندرآنجاکهاز

تجربهازپسۀسیمقایبراهاآزموننیتریقوونیتریمیقدازیکی،آزموننیا.استشدهاستفاده
در.شوداستفادهآزموننیاازاستبهترنباشد،موردسهازشتریبهانیانگیمتعدادکهیدرصورت.است

یهابیرکتۀسیمقاآزمون.باتوجهبهاینامر،(یمنشدار،ازهمغ)فروشنده،وجودداردنیانگیمسهنجایا
باtآزمونمعادل،آزموننیا.اجراشدزینتیامنابعادازکیهریبرامرحلهنیاوانجامگرفتیجفت
براساسشود.یمانجامهاگروهیهاجفتهمۀنیب،جداگانهصورتبهکهاستمستقلۀنموندو

معنادارتفاوتهایمنشبافروشندگانکلتیامناحساسینب،(003/0یمعنادار)سطحجدولهاییافته
یگروهتیامنکهکردمشاهدهتوانیمدارمغازهویمنشفروشنده،گروهسهۀیسمقابادارد.وجود

وفروشندهنیبتفاوتیمعنادارسطحکهینحوبه؛داردگریدۀجامعدوبایمعنادارتفاوت،فروشندگان
یمنشودارمغازهنیب.است001/0یمنشبافروشندهنیبتفاوتیمعنادارسطحو27/0دارمغازه

وجودمعنادارتفاوتیمنشوفروشندهنیبتنهاهمیفکرتیامنبعددرندارد.وجودیمعناداراوتتف
 .شودمشاهدهنمییمعنادارتفاوتفروشندهبادارمغازهاییمنشبادارمغازهزناننیبو(008/0)دارد

 

 ییدوتا یها سهیمقا یبرا LSD یبیتعق آزمون یجنتا .7 جدول

فعالیت حوزه 
(I) 

فعالیت حوزه 
(J) 

اختالف میانگین 
(I-J) 

معیار خطای 
 اختالف

 داری معنیسطح 

امنیتاحساس
اجتماعی

12960/0124/0-20031/0دارمغازهفروشنده
8242/0003/0-24776/0*منشی

20031/012960/0124/0فروشندهدارمغازه
12989/0715/0-04745/0منشی

24776/008242/0003/0*فروشندهمنشی
04745/012989/0715/0دارغازهم

گروهیمنیتا

25070/0027/0-55870/0*دارمغازهفروشنده
15944/0001/0-52440/0*منشی

55870/025070/0027/0*فروشندهدارمغازه
03430/025126/0892/0منشی

52440/025126/0001/0*فروشندهمنشی
25126/0892/0-03430/0دارمغازه

فکریامنیت

19806/0120/0-30918/0دارمغازهفروشنده
12596/0008/0-33596/0*منشی

30918/019803/0120/0فروشندهدارمغازه
19850/0893/0-02678/0منشی

33596/012596/0008/0*فروشندهمنشی
02678/019850/0893/0دارمغازه

                                                                                                       
1.Fisher Least Significant Difference (Fisher LSD) 
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 یریگ جهینت و بحث
عالوه،ایراندرینیشهرنش ،کیفیتغییراتایناست.شدهمتحولنیزکیفیابعادازبربعدکمی،

عمومییهاعرصهدرزنانبیشترحضورودسترسیکهاستگستردهحالیندرعوپیچیدهبسیار

حضورافزایشبهتوجهبا،مطالعهینا.شودمحسوبمیتغییراتاینازیکی،شهرهاتجاریو

رویکردازاستفادهبا،همدانشهردراخیرسالیاندرشهریتجاریودماتیخیهاعرصهدرزنان

است.یذهنوینیعبعددوشاملق،یتحقنیادریاجتماعتیامن.گرفتانجامکپنهاگمکتب

یذهنوینیعبعددودرراتیامناوشد.مطرحبوزانیباروسیلۀبهبارنیاول،یاجتماعتیامن

)احساسیذهنطوربهکهدارندوجودیادامنهدریتیامنیدهایتهدداشتاظهاروکردمطرح

مقابلدر(تیامناحساسیعنی)آنیذهنبعدازتیامن،حاضرقیتحقدر.اندتجربهقابلزینت(یامن

ویاقتصاد،یاجتماعۀحوزسهشاملیرونیبعواملاست.هواقعشدتوجهموردیرونیبعوامل

تیامنبوزان،دگاهیدازاست.شدهتوجهآنیاجتماعبخشبهتنها،قیتحقنیاردکهاستیاسیس

ویهستحفظدرو...یمحل،یقوم،یصنفمختلفیهاگروهییتواناازاستعبارتیاجتماع

دراست.یگروهویجمعتیهودیتهدازفراغتبوزان،نظرازتیامن،قتیدرحقخود.تیهو

بعددر،مطالعهموردزنانامنیتمیزان،نتایجمطابق.بررسیشدزناناینپژوهش،احساسامنیت

،کلدرکهینحوبهاست؛ترقبولقابل،امنیتۀشدتجربهوعینیبعددرمقایسهبااحساسیوذهنی

ازافرادایننایمدر،استذهنیکهامنیتاحساس 50ازبیشکهیدرحال؛استمتوسطبیشتر

.اندداشتهعینیناامنیازتجاربیهش،پژونمونۀازدرصد

دگاهیدشاملهادگاهیدنیااست.همراهیمختلفهاییریگجهتبا،یعمومۀعرصدرانزنحضور

درزنتیمسئول،یمادریفطرفیوظابر،یمنفدگاهید.استمشروطدگاهیدومثبتدگاهید،یمنف

مثبتدگاهیدطرفداران،مقابلدر.کندتأکیدمیخانهدرنانزدائمورحضو،زندانفروخانوادهقبال

وآوردفراهماجتماعدرمختلفیهانهیزمدرزناناشتغالوتیفعالیبرارانهیزمدیباکهمعتقدند

اما،پذیردمیرازنانمشارکتواشتغالمشروط،دگاهیددارد.مهمیجایگاهنایمایندرزناناشتغال

وحمایتیبراالزمالتیتسهونیقوانوجود.درایننگرش،استاستواریطیشرابررشیپذنیا

بارامتنوعیهانقشبتواندزنکیتااستیضرورآناناجتماعیحضوروزناناشتغالتسهیل

تیامناحساسبریرگذارتأثعاملنیترمهم،قیتحقیهاافتهیبهتوجهبا.برساندانجامبهکمترتعارض

نوعوتحصیالتوسنازپیشوبیش،بودنزنصرف،دیگرعبارتبه.دهدیملیکتشتیجنسرا

اینهاییافتهبراساسکهاستدلیلهمینبهیدشا.کندیمناامنیایجادزنانبرای،پایگاهوفعالیت
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وراندختمشوقینترمهماست.شدههمتریمنفورودازپس،پاساژدرفعالیتبهزناننگرش،مطالعه

زانیمکاهشبارسدیمنظربه.اندبودهدوستانشانوآنانخودکههاخانوادهنه،پاساژبهورودبرایزنان

وشهرسازیدرشهریمدیرانوشوراهاباید،زنانحضورشیافزاکمکبهفضایتیجنسیگریچ

نیهمچن.باشندداشتهریبیشتتوجهزنانخاصنیازهایومهماینبرشهریگذارییاستسونظارت

تیجنسۀمسئلبهییپاسخگوآنازهدفکه-شهریۀتوسعیهابرنامهبه«تیجنس»مسئلۀیابیراهبا

حضور»توانیم-استسازمانگوناگونیهابخشخدماتوهاطرح،هااستیس،هادستورالعملدر

صنفیحقوقوبیمهنظامکهکرداشارهنتوایمنمونهبرایتنها.کردلیتسهراجامعهدر«زنانمؤثرتر

-استکارساعتدهحدودبرایماهدرهزار300حدودآناندریافتیمیانگینکه-زنانازدستهاین

بهداشتیهاییسسرواستراحت،ویردهیشوکودکاتاقۀتعبیهمچنین.استضروریومهمبسیار

می...ودستمزدحداقلپوششمباشرت،کارتصدوروبانوانمخصوص اینرا جملۀ از توان

شمارآورد.تسهیالتبه
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