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ي موردي ميدان ها تأثير  فضاهاي جنسيتي شده بر احساس امنيت زنان نمونه
  مادر و ميدان راه آهن

   دكتر آتوسا مديري، ها مريم السادات عرشي

  چكيده:
ي شناختي آنان در فضا است كـه  ها تأثير  فضاهاي جنسيتي شده بر احساس امنيت زنان و ارائه نقشه ناختشهدف اصلي پژوهش،  

تنظيم شده اسـت. جامعـة    8، كارپ استون و يولز7، پين6، كاسكال و مسي5، والنتين4، تانكيس3، لوفور2، كاتبرت1بر پايه نظريات رندل
نفر از زنان استفاده كننده از ميادين هستند. روش تحقيـق   336ادر و راه آهن است و حجم نمونه آماري اين پژوهش دو ميدان م

توصيفي و آزمون نظريه است. روش جمع آوري اطالعات بـه صـورت پيمايشـي (تلفيقـي از پرسشـنامه و مشـاهده       -از نوع تبييني
روش تحليل عاملي به جندين عامل دسته بندي شدند، سـپس  منظم) است. در تجزيه و تحليل اطالعات، ابتدا هر يك از متغيرها با 

ي شـناختي زنـان از احسـاس    هـا  تأثير  هر يك از عوامل با روش رگرسيون چندمتغيري مورد سنجش قرار گرفت و در آخر نقشـه 
سيتي شـده،  دهد: اوالً در يك فضاي جن مي امنيت و فضاهاي جنسيتي شده به صورت توصيفي نمايش داده شد. نتايج تحقيق نشان

معكوس ميان اين دو متغير وجود دارد. ثانياً تصوير ذهني زنان از فضـاهاي شـهري   اي  يابد و رابطه مي احساس امنيت زنان كاهش
تواند بر حركت و تحرك پذيري زنان تأثير گـذار   مي گيرد و اين مي حول دو مفهوم كليدي احساس امنيت و ترس از فضا شكل

  باشد.      

  :ها كليد واژه
  فضاهاي جنسيتي شده، احساس امنيت زنان، تصوير ذهني و شناختي زنان از فضا. 

    

                                                           
 ايران.تهران ،دانشكده هنر و معماري ،واحد تهران مركزي ميدانشگاه آزاد اسال ، 
 تهران، ايران. دانشكده هنر و معماريمركزي، واحد تهران  ميشگاه آزاد اسالندا ،E mail: at_modiri@yahoo.com 
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  مقدمه
دهد و روابط جنسيتي ميـان افـراد    مي بيشترين تعامل و كنش ميان انسانها روي ميدر عرصة عمو

گيرد. اين روابط گاه تحت تأثير قدرت، عملكردهـا و فراينـدهاي اجتمـاعي در طـول زمـان       مي شكل
گيرند. به عالوه، اين روابط در خاليي پـوچ و بـدون مكـان و فضـا      مي جنسيتي شده به خودخاصيت 
ي تاريخي، فيزيكي و نمادين در فضا ها يابد و ويژگي مي گيرد، بلكه در طول زمان گسترش ميشكل ن
). بنابراين رابطـة ميـان جنسـيت و فضـا حـائز اهميـت اسـت.        137: 2006گذارند (كاتبرت، مي به جا
ي اجتمـاعي بـر فضـاهاي شـهري تأثيرگـذار هسـتند و       هـا  ي جنسيتي شده مانند ديگر پديـده فضاها
تأثير آن از ديدگاه پژوهش حاضر، احساس امنيت زنان در اين فضاها است و اينكـه ارتبـاط   ترين  مهم

ي ذهني و شناختي شان را در فضا ها آنها با فضاهاي شهري براساس احساس امنيتشان از فضا، نقشه
موضوع امنيت نيز از وجوه مختلـف قابـل بررسـي اسـت. بـه عنـوان مثـال در علـوم         . دهد يم شكل

اجتماعي، روان شناسي، علوم قضا و حقوق نيز اين مسئله مورد بررسي قرار گرفته اسـت و البتـه هـر    
. اين مسئله چندي است كه در عرصة برنامه ريـزي و  اند يك از موضع ديدگاه خود به موضوع پرداخته

شهري نيز مورد توجه قرار گرفته است. اما به دليل اينكه عموماً، زنان، كودكان، سالخوردگان  طراحي
ي آسيب پذير شناخته شده، لذا الزم است امنيت زنان به عنوان يكي از گروههـاي  ها و معلوالن گروه

پژوهش، استفاده كننده از فضاهاي شهري مورد مطالعه قرار گيرد. موضوع اصلي و سؤال كليدي اين 
احساس امنيت زنان در فضاهايي است كه تحت تأثير عوامل مختلف از جمله جنسيت و غيره خاصيت 

 و اينكه اين گونه فضاها چه تأثيري بر احساس امنيت زنـان بـر جـاي    اند جنسيتي شده به خود گرفته
  گذارد.  مي

  بيان مسأله
ردم به آن دسترسي داشته باشند و دهد م مي توان فضايي تعريف كرد كه اجازه مي را ميفضاي عمو

). مسئلة مهـم در پـژوهش حاضـر ايـن     266-271:1387(مدني پور،  فعاليتهايي در آن صورت پذيرد
است كه برخي از فضاهاي شهري به داليل متفاوت براي يك جنس مناسـب و بـراي جـنس ديگـر     

شـود و دسترسـي    يمـ  شايد نامناسب و سخت باشد. بدين ترتيب تعامالت و كنشها هم دچار مشـكل 
آزادانه براي هر دو جنس وجـود نـدارد. عوامـل متعـددي از قبيـل عملكردهـا، الگوهـا و فرآينـدهاي         

كـه فقـط نيـاز بخشـي از افـراد      اي  توانند بر فضا تأثير بگذارند، بـه گونـه   مي اجتماعي در طول زمان
مسئله جـنس و جنسـيت در   شوند.  مي گيرد و بخش ديگر (زنان) ناديده گرفته مي (مردان) مدنظر قرار

ي اجتمـاعي و  هـا  گذارد، بلكه، محـيط  مي شهر تنها بيانگر اين نيست كه چه نوع بدني در خيابان قدم
شود. به اين معني، خيابـان   مي كنند نيز مربوط مي شوند و آن را باز توليد مي فيزيكي كه در آن ساكن

www.SID.ir ).148:1388كنـد (تـانكيس،    مـي  هاست كه جنس يا جنسيت يافته است نه شخصي كه از آن استفاد
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فضاي شهري در برابـر تحـرك    اند، يعني عمالً شده يافته  امروزه اكثر فضاهاي شهري ماهيتي جنسي
تنهـا از حـق    ي اجتماعي نـه  ها زنان و بسياري از اقشار و گروه. كند آزادانة زنان اعمال محدوديت مي

، بلكه به دنبال آن از سهيم شدن در اند روممندي از فضاهاي عمومي شهر مح طبيعي خود، يعني بهره
تواننـد   مي ). اين گونه فضاها23: 1387 تمدن،(مانند  مي فرايند مشاركت و فعاليتهاي اجتماعي نيز باز

تأثيراتي بر محيط بگذارنـد و نتـايجي بـه همـراه داشـته باشـند، مـثالً كيفيـت محـيط، دسترسـي و           
دهند. يكي از  مي ري فضا و غيره را تحت تأثير خود قرارنفوذپذيري، خوانايي، حس مكان، همگان پذي

ست. بنابراين ها مسائلي كه در فضاهاي جنسيتي شده وجود دارد عدم احساس امنيت زنان در اين فضا
موضوع اصلي اين پژوهش احساس يا عدم احساس امنيت زنان است و قصد بر اين اسـت كـه، ايـن    

شـوند و   مي محسوب يداني) كه دو ميدان با اهميت تهرانمطالعه (م منتخب مورد موضوع در محدوده
شهري هستند، مـورد بررسـي    سواره و پياده يا مقصد سفرهاي درون روزانه پذيراي انبوهي از جمعيت

چشمگير  بسيار نقليه وسايل و ي شهريها كاربري تنوع و تراكمها  قرار گيرد. همچنين در اين محدوده
دهنـد. يكـي از    مي اختصاص خود به زنان را اين مناطق از جمعيت عظيمي درصد روزانه مسلماً است و
، ميدان راه آهن است با انبوهي از عوارض و مشكالت، مانند احساس نـاامني بـراي زنـان و    ها ميدان

ناكارآمدي محيط و به طور كلي پايين بودن كيفيت فضا. ديگري ميـدان مـادر اسـت كـه بـه لحـاظ       
ه عنوان يك ميدان پر رفت و آمد كامالً با نمونة اول متفاوت اسـت، و بـه   جغرافيايي و عملكردي و ب

رسد اينجا در مقايسه با نمونه اول كمتر شاهد عوارض و مشكالت باشـيم. در واقـع احسـاس     مي نظر
شود كه چرا احساس امنيت در  مي يي دارد و اين سؤال مطرحها ناامني و ترس در اين دو مكان تفاوت

توانـد   مي است؟ آيا جنسيتي بودن فضا در يك ميدان و جنسيتي نبودن آن در ديگريدو فضا متفاوت 
نحـوة اثرگـذاري فضـاهاي     مسأله با وجود يا عدم وجود احساس امنيت در زنان ارتباطي پيدا كند؟ اما

مذكور (جنسيتي شده) بر جمعيت محاط در اين فضاها و حس امنيت زنان است. مسلماً مسأله ضـعف  
ي شهري) نمي تواند زياد تعجب برانگيز باشد، امـا  ها ك مكان (متروك و مرده نظير حومهامنيت در ي

 يابي ريشه و بررسي براي بسياري ي منتخب اهميتها اين مسأله در مورد فضاي فعالي نظير محدوده

گيرد،  ميداشت. چگونگي جنسيتي شدن فضا حائز اهميت است اما هدف اين پژوهش را در برن خواهد
و شاخصهاي تشكيل دهندة آن براسـاس ديـدگاه نظريـه پـردازان ايـن      ها  در اين پژوهش نشانهبلكه 

  گيرد.  مي حوزه، اهميت دارد و فقط چندين شاخص تأثيرگذار در فضاي جنسيتي مورد بررسي قرار
  از:  اند سؤاالت پژوهش عبارت

  متفاوت است؟ها  ه. آيا تأثير فضاي جنسيتي شده بر احساس امنيت زنان درهر يك از نمون1
ي ذهني و شناختي آنان از ها . چگونه ادراك زنان از احساس امنيت و فضاي جنسيتي شده نقشه2

  دهد؟ مي فضا را شكل
www.SID.ir  از:  اند اهداف پژوهش عبارت
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. مقايسة تأثير هـر يـك از عوامـل    2. تعيين تأثير  فضاي جنسيتي شده بر ادراك زنان از امنيت، 1
ي ذهنـي و  هـا  . تعيين نقشه3اس امنيت زنان در ميدان مادر و راه آهن و فضاي جنسيتي شده بر احس

  شناختي زنان از احساس امنيت در ميدان مادر و راه آهن.

  بيان مفاهيم و چارچوب نظري
: جنس مذكر و مؤنث نشان دهندة تفاوت بيولوژيكي ميان بدن است 1بخش اول، جنس و جنسيت

). آنچه از تفاوتهاي جنسي در هر 15: 2000(رندل،  اند ايي طبيعيي جنسي غالباً تفاوتهها و اين تفاوت
. جنس فقط معناي زيست شناختي اند شوند همگي ناشي از تفاوت كروموزوم جنسي مي دو جنس ديده

). اما واژة جنسيت يك مقوله 31:1388دارد، يعني شخص از نظر پيكر شناسي مرد است يا زن (آبوت، 
س كه عموماً براي بيان همان مقوله فقط از ديدگاه زيست شناسي به كـار  اجتماعي است و با واژة جن

ي اجتماعي ميان مردان و زنان اشاره ها رود تفاوت دارد. جنسيت مردانه و زنانه، به مجموعه تفاوتمي
، معموالً اختالفـات اجتمـاعي،   اند ي جنسيتي اگرچه مبتني بر تفاوتهاي جنسيها دارد. از اين رو تفاوت

). 15: 2000كننـد (رنـدل،    مـي  گيرند و بسته به زمـان و مكـان تغييـر    مي ي و تاريخي را دربرفرهنگ
هايي است كه فرهنگ حاكم در هر جامعـه بـه   ي اجتماعي و كنشها يشهاند جنسيت مشمول رفتارها،
ي جنسيتي هر دو جنس افكار قالبي در ها گذارد، از اين رو در مورد نقش مي عهدة دو جنس زن و مرد

كنـد (نرسيسـيانس،    مـي  شود كه دامنة انتظارات از هر دو را طرح ريـزي و تعيـين   مي امعه مشاهدهج
). بنابراين الزم است افراد را فراتر از جنس بيولوژيكي آنان در نظر بگيريم بـه طـوري كـه    38: 1380

  جنسيت مردانه و زنانه آنها داراي اهميت است.
سه بعد فضاهاي دريافتي، فكري و زيستي را سـه لحظـه فضـاي اجتمـاعي     ر لوفو فضاي شهري:

: (فضاي دريافتي) رويـة مكـاني و مربـوط بـه     2. عمل فضايي1: اند داند كه داراي روابط ديالكتيك مي
. بازنمـايي  2شيوة توليد فيزيكي فضاست. روية مكاني يا عمل فضايي معرف فضاي فيزيكـي اسـت.   

شده است و به فضاي دانشمندان، برنامه ريزان، شهرسـازان،   ميي مفهو: (فضاي فكري) فضا3فضايي
اسـت،   "فضاي غالب در جامعـه "تفكيك كنندگان تكنوكرات و مهندسان اجتماعي مربوط است. اين 

شـود و معـرف    مي روي آنها عقاليي كار دليلو بدين  از نمادهاي زباني است ميتمايلش به سوي نظا
(فضاي زيستي) فضايي اسـت كـه بـا تصـاوير و نمادهـاي      : 4زنمودي. فضاي با3. فضاي ذهني است

شود و از اين رو فضاي ساكنان و مصـرف كننـدگان اسـت و بـا      مي همراهش، مستقيم در آن زيست
شود. فضاي بازنمودي فضايي مغلوب اسـت و از ايـن رو تجربـة فضـاي      مي درك ميابزارهاي غيركال
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 كند و اشياي آن را به عنوان نمـاد مـورد اسـتفاده قـرار     يم مفعولي است كه با فضاي فيزيكي تداخل
  ).24:1384دهند (مدني پور،  مي

مباحـث مربـوط بـه روابـط جنسـيتي و فضـا در علـوم         جنسيت و فضا، فضاي جنسي و جنسيتي:
شناسي يكـي از اولـين   مختلف معماري، جغرافيا، هنر، فلسفه و انسان شناسي مطرح شده است. انسان

ي اساسي را بررسي كرد ها بود كه به رابطة ميان جنسيت و فضا پرداخت و اين سؤال ميهاي علرشته
در محـيط   روابـط قـدرت  شود يا خير؟ و چگونـه  تعريف مي روابط قدرتكه آيا رابطة مزبور از طريق 

و خصوصـي،   ميهاي عموبندد؟ اين كار را انسان شناسان فمنيست بر روي حوزهساخته شده نقش مي
شـرلي  توان بـه اقـدامات    مي ويشاوندي و روابط متقابل اجتماعي انجام دادند. براي مثالهاي خشبكه
اشاره كرد كه در مطالعات خود به بررسي فضاهاي اختصاصي مردان و زنان از نظـر فرهنگـي،    1آردنر

شـود،   مي پردازد. موضوعي كه مطرحنقش خاص  فضا، نماد سازي، حفظ و تقويت روابط جنسيتي مي
توليد فضايي است كه به وسيله روابط جنسيتي و روابـط قـدرت حـاكم بـه صـورت اجتمـاعي،       نحوة 

) و منجر به نابرابري جنسيتي شده اسـت. نمـود   101:2000گيرد (رندل،  مي فرهنگي و فضايي، شكل
ي هـا  اين نابرابري در ابعاد مختلف قابل مشاهده و درك است، به عنوان مثال در محيط كـار، محـيط  

را تر  و ساختاربندي فضايي نقشهاي جنسيتي (مردان شغلهاي مديريتي و زنان مشاغل پاييناجتماعي 
كنند) قابل مالحظه است و البته در اين بعد بيشتر وضعيت اجتمـاعي اسـتفاده كننـدگان از     مي اشغال

). اما موضوعي كـه در ايـن پـژوهش اهميـت دارد     137:2006گيرد (كاتبرت،  مي فضا مورد توجه قرار
ي جنسيتي اسـت. از  ها در فضا و نتيجة آن يعني جنسيتي شدن فضا و كدگذاريها  مود اين نابرابرين

، تفاوت جنسيتي بازتاب برتري اقتصادي مردان در برابر زنان و قدرت رو به افزايش آنهـا  2كاستلزنظر 
ي باشـند. بـه   توانند مدعي فضاي شهر مي در تأمين مسكن و بازار كار و خانه است. مردان، به راحتي

شـود. او معتقـد اسـت مـردان      مـي  طوري كه خواست قدرت براي مردان، نوعاً با خواست فضا درگيـر 
، و يكي از تظاهرات اين سلطه، فضايي بوده اسـت. مـردان   اند همواره در جستجوي اعمال سلطه بوده

طه درآوردن همجنس خواه با پيوند زدن طلب سياسي با طلب فضايي، تمايل مردانه خود را تحت سـل 
-). از نظر كاتبرت كل ساختار شهر براساس سرمايه170-169:1388كنند (تانكيس،  مي فضا را عملي

بندي كاربري اراضي، مثل فـرم، موقعيـت و نـوع     داري مردساالرانه شكل گرفته است. الگوي منطقه
ناشي از انتظارات ي حمل و نقل، فضاي باز عمومي، روابط ميان كار و خانه ها مناطق مسكوني، شبكه

). اگر به طور خالصه مطـرح كنـيم، بـا در نظـر     137: 2006هاي مردساالرانه است (كاتبرت، و ارزش
گرفتن ديدگاه رندل در خصوص رابطه جنسيت و فضا و اگر روابـط جنسـيتي بـه صـورت اجتمـاعي،      

ط جنسـيتي در  فرهنگي و فضايي شكل بگيرد، آنگاه دو مسئله كليدي مطرح خواهد شد: پيدايش رواب
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 ). سوالي كه در اينجا پـيش 102:2000فضا و نيز تجلي روابط فضايي در شكل گيري جنسيت (رندل،
  آيد اينست كه: مي

آيا فضا جنسي است؟ آيا فضا جنسيتي است؟ اگر چنين است جنسـيتي شـدن آن چگونـه صـورت     
ربوط به طراحـي معمـاري   . از طريق اقدامات عامرانه م1شود:  مي گيرد؟ فضا به طرق زير جنسيتيمي

. از طريق نحوه استفاده از فضا. مكانهاي خاص ممكن است بر اساس جنس 2بر طبق جنسيت طراح 
هـاي  كنند خصوصيات جنسي پيدا كنند. يـا براسـاس فعاليـت   بيولوژيكي افرادي كه آنها را اشغال مي

التها به صورت مؤنث و مـذكر  شوند. به عنوان مثال، توشود جنسيتي مختلفي كه در آن انجام داده مي
كننـد، در حـالي كـه بـه آشـپزخانه منـازل       جنسي شده است، چرا كه مردان، زنان از آنها استفاده مـي 

شود چرا كه فعاليت آشپزي از لحاظ اجتماعي امري است كه به خانمها مربـوط  جنسيت زنانه داده مي
كـه در آن پخـت و پـز را معمـوالً     را فـرض كنيـد    ميشود. در مقابل آشپزخانة يك رستوران عمـو مي

. از طريق نمـايش عملكـرد فضـا    4. از طريق عملكرد فضا و 3دهد كه مرد است  مي سرآشپزي انجام
كار فيلسوف نو ماركسيست لوفور، چارچوب نظري مفيـدي در  ). 101:2000(بازنمايي فضايي) (رندل، 

دن و توليـد شـدن بـه وسـيله فضـاي      دهد چگونه بازنمايي به توليد كـر  مي گذارد كه نشان مي اختيار
لوفور معتقد و عالقه مند به اين واقعيت بود كه فضا همان طور كه بـه طـور   . كند مي اجتماعي كمك

بازنمايي فضايي همان . )103:2000(رندل، گردد  مي نيز توليد ميشود، به صورت مفهو مي مادي توليد
و شهرسازان، فضاي غالب در جامعه) است كه  يي (فضاي ذهني دانشمندان، برنامه ريزانها ايدئولوژي

  شود. مي به صورت عملكرد فضا، در فضاي شهري نمايش داده
. به نقاشي ديـواري  1توان  مي براي مثال دربارة جنسيتي شدن فضا از طريق نمايش عملكرد فضا

ا مالحظـه  ر 3پوالك. نظريات تاريخ نگار هنري، 2اشاره كرد  2فرانچسكو دالكوسااثر  1ساال دي مسي
كرد. او به شدت از نظريه عالئم رمزي و روانكاوي فمنيستي براي در نظر گرفتن رابطه زنان با فضـا،  

هـاي نقاشـان امپرسيونيسـت    هاي بصـري در نقاشـي  استفاده كرده است. اين مسئله از طريق نمايش
بصـري مـورد    هاي، سه شيوة تفكر دربارة جنسيت و فضا را در نمايشپوالكمذكر مطرح شده است. 

دهد: جنسيتي كردن مكان مجسم شده، جنسـيتي كـردن كـدهاي نمايشـي، جنسـيتي      بحث قرار مي
ي بصري مشاهده و ارزيـابي  ها توان در سامانه مي . جنسيتي شدن فضا را3كردن زمينة ايدئولوژيكي. 

ل تفاوت ها از عالئم رمزي و روانكاوي براي بحث دربارة چگونگي تشكيكرد، همان طور كه فمنيست
حالـت   -جنسيتي از طريق روابط مطلوبيت و ميل داشتن، نگاه كـردن و هـدف نگـاه ديگـران بـودن     

ي بصري داراي ها اند. غلبة مضمون مذكر در سامانهاستفاده كرده -تماشاي زنانه و خيره شدن مردانه

                                                           
1 Sala di masi 
2 Francesco del cossa 
3 Pollock www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 125//  1390، زمستان 13فصلنامه پژوهش اجتماعي، سال چهارم، شماره 

شهري  انشعاباتي است براي جنسيتي كردن فضاهاي شهري، ايجاد عملكردهاي جنسيتي در فضاهاي
توانند به آن نگاه كنند و زنان به عنوان اهـداف اسـتفادة بصـري مـورد     كه فقط مردان مياي  به گونه

. نافـذترين و فراگيرتـرين نمـايش عملكـرد فضـاهاي      4. )105: 2000گيرنـد (رنـدل،    مي تماشا قرار
امل هاي مجزا (عمومي/خصوصي) هستند. يك سـامانة متقابـل و سلسـله مراتبـي شـ     جنسيتي، حوزه

مرد بر قلمرو توليد (شهر) و تابعيت حوزة خصوصي زن از يـك بـاز توليـد (خانـه)      ميتسلط حوزة عمو
را از خصوصي، توليد را از باز توليد و مـردان را   مياست. اساس اين ايدئولوژي كه شهر را از خانه، عمو

ي جنسيتي فضـا را بـه   ها توان تقسيم بندي مي داري و مردساالري است.كند، سرمايهاز زنان جدا مي
ي مجـزاي  هـا  توانـد عـالوه بـر حـوزه     مي ي جنسيتي نام برد. اين كدگذاريهاها عنوان نمود كدگذاري

ــدا،  ميفضــاي عمــو )، حومــه و شــهر 19: 1380و خصوصــي، بــه شــكل قــوانين منطقــه بنــدي (يل
جتمـاعي،  ) يا براساس طبقـه ا 136: 2006) و (كاتبرت، 76:1388 )، (استيونسون،152:2000(ويلسون،

  )، شكل بگيرد.196:2000نژاد و قوميت (نوپ،
 خـود،  از حفاظـت  يـا  دفـاع  بـه  گـردد  مي باز امنيت مفهوم و احساس امنيت: 1بخش دوم، امنيت

اگرچه با  كند، مي پيدا ارتباط جرم با سو يك از شهري فضاي در امنيت اموال. مفهوم و دوستان خانواده،
 اثرات درك علمي نظر از از وقوع بزه. ترس و ديده بزه مفهوم با ديگر سوي از و است بسيار متفاوت آن

دارد  اهميـت  جرم وقوع از حاصل آماري يعني خطرهاي آن، خود ازةاند به جرم وقوع از ترس يعني جرم،
بـه مفهـوم تـأمين، محفوظيـت، سـالمت و       safetyدر فرهنگ آكسفورد كلمـه   ).14:1385(مديري، 
بـه معنـي امنيـت، ايمنـي، اطمينـان،       securityخطري و ايمني معني شده است و كلمه  بي اطمينان،

تأمين، آسايش، راحتي، وثيقه، تضمين و خاطر جمعي آمده است. هر چند در اين فرهنگ لغت هـر دو  
  داراي معني مشابهي هستند، در متون شهرسازي يكي به معني ايمني و يكي به معني امنيت است. 

و نـا  هـا   امنيت داراي دو بعد است. يـك بعـد عينـي كـه بـه كميـت جـرائم، آسـيب         :ابعاد امنيت
). يك بعـد ذهنـي كـه بيشـتر ناشـي از      128:1380پردازد (تاجيك، مي هنجاريهاي اجتماعي در جامعه

جامعه از امنيت بازمي گردد و  يك احساس احساس افراد در مورد وجود يا عدم وجود امنيت است و به
 سازمان وقايع نامناسب لزوماً منجربه افزايش نسبي احساس امنيت نمي شود (گزارش در واقع كاهش

). احساس امنيت مربوط به بعد ذهني است، اما با بعد عيني آن نيز ارتباط 297:1998جهاني،  بهداشت
كنش توان اين گونه بيان كرد كه كنشگران در انجام دادن  مي دارد. رابطة بعد عيني و ذهني امنيت را

پردازند (بيـات،   مي با مراجعه به ذهنيت روان شناختي و تاريخي خود به تصميم گيري و اجراي كنش
گيرنـد كـه مبنـاي     مـي  هم اعتقاد دارد، در يك سو سـاختارهاي عينـي قـرار    2). پير بورديو17:1388

شـوند   يمـ  ي ساختاري را كه بر كنشـهاي متقابـل وارد  ها دهند و الزام مي صورتهاي ذهني را تشكيل
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ي روزانة فردي و جمعـي  ها كنند، و از سوي ديگر، اگر كسي خواسته باشد به بررسي تالش مي تعيين
كنند، بايد اين صـورتهاي ذهنـي را در نظـر     مي بپردازد كه در جهت تغيير يا حفظ اين ساختارها عمل

ود، قصـد داريـم   ). در پژوهش موجـ 27:1383؛ مباركي،15: 1989؛ بورديو، 716:  1377بگيرد (ريتزر، 
  بعد ذهني امنيت (احساس امنيت) را مورد بررسي قرار دهيم.

از خود، خـانواده و دوسـتان، امـوال     "حفاظت"كند:  مي احساس امنيت را اين طور تعريف 1كارمونا
شخصي و عمومي. فقدان امنيت، آگاهي از خطر و ترس از قرباني شدن، هم استفاده از قلمرو عمومي 

براسـاس  . )106:1388(كارمونـا،   طهاي موفق شهري را مورد تهديد قرار داده اسـت و هم ايجاد محي
توان احساس امنيت را از تـرس و اضـطراب، جـدا دانسـت و      ميگيريم كه ن مي تعريف ياد شده نتيجه

بـه  اي  شود. بنابراين در پژوهش حاضر توجه ويژه مي اينكه ترس، در نتيجه احساس عدم امنيت ايجاد
  شود، منظور ترس است و بالعكس.  مي ده و هرجا صحبت از احساس امنيتمقوله ترس ش

  : عوامل موثر بر احساس امنيت زنان1جدول شماره 
رويكردهاي 

امنيت محيط 
  شهري

  توضيحات

ري
شه

ط 
حي

ت م
مني

ي ا
لبد

 كا
كرد

روي
  

اداري و ي متنوعي نظير تجاري، هايي كه كاربريهامحله:آنها از ناشي يهافعاليت وهاكاربري
يي كه فقط تك كاربري هستند امن ترند. نواحي چند كاركردي در ها تفريحي دارند نسبت به محله

 فراهم ميو بدين وسيله نظارتي غير رس كنند مي جذبطول روز و شب شهروندان را به خود 
  )1389:78، جاكوبز( يابد مي برعكس فعاليت مجرمان در اماكن خلوت بيشتر جريان نمايند. مي

ي يك شهر وظيفه اساسي است. وضوح هاو پياده راههاخياباندرحفظ امنيت شهردسترسي پذيري:
ا، طراحي مناسب راههمسير در روز و شب، حذف موانع فيزيكي و كاربري مزاحم در طول مسير پياده 

از اين فضا  د عابران پياده با امنيت بيشتروش مي ، استفاده از كف پوش سالم باعثراههادر سطح پياده 
 نمادين اگر (حتي امدادي دسترسي داشتن به كمك و تجهيزات .)1389:78، جاكوبز(د ننكاستفاده 

  .)(www.pps.org,2005شود  مي ذهني امنيت و آرامش احساس موجب باشند)
ويژگي شرايط آلودگي رفتاري و جرم خيزي در زمان شب، تاريكي و كم نوري و ترينمهم:روشنايي

  .)92:1381(پودراتچي، شود مي روشنايي است كه بر محيط حاكم سامانةتوزيع نامناسب 

ط 
حي

ت م
مني

ي ا
ماع

جت
رد ا

ويك
ر

ري
شه

  

از قواعد شنا و غريبه، محيطي مساعد براي تخطي آ. فضاهاي متراكم از انبوه جمعيت ناتراكم جمعيت
 آورد مي وجوده د و زمينه بزهكاري و جرم و جنايت را بنك مي و هنجارهاي زندگي شهري فراهم

 مشي خط يك به توان نمي فضاهاي شلوغ و خلوتمتغير دو سنجش در ).102 :1374(شكويي، 

 و شهري يك محيط از كننده استفاده جمعيت بين حاكم روابط كنترل نتيجه در و يافت دست واضح
  ).291: 2000،كاسكال و پين( خواهد بود پيچيده بسيار مكان آن امنيت

حضور مردم و  شود ميتأمين كنند،ميحركت در فضا كه مردمي طريق از نظارتنظارت اجتماعي:
كمك است كه به اي  و وسيله دده مي ارتقا مياحساس ايمني را در فضاي عمو ،چه غريبه و چه آشنا
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 صاحبان گر نظاره يهاچشم به نياز. جاكوبزصورت طبيعي مورد نظارت قرار دادتوان فضا را بهميآن
 از استفاده با تواند مي اين نظارت داند، مي مؤثر در نظارت كنندگان استفاده هم و ساكنان هم طبيعي،

  ).17:1385 (مديري، دشو تقويت كند مي جذب را مردم كه عملكردهايي وها  فعاليت تنوع
اختالف محيطي است، غالباً سبب ترس از "طبيعي"حتي تاريكي شب كه يك عنصرزماني:ابعاد
  ).274: 2000،كاسكال و پين(شود  مي جرم

طي
حي

ي م
ناس

انش
 رو

كرد
روي

- 
ري

رفتا
  

نه به دليل ساختار خود، بلكه به دليل شهرت داشتن در ميان زنان هابعضي از مكانشهرت مكان:
تصاويري در تصميم گيري در مورد اينكه بهتر است از كدام مناطق اجتناب ترسناك هستند. چنين 

ي اجتماعي مكان است كه در خلق اين تصاوير نقش ها نمود، نقش اساسي دارند و در واقع اين جنبه
شما ممكن است به "هستند كافي است. "خشن"يا  "بد"دارد. در مورد برخي از مكانها، اين تصور كه 

ترسيد، بلكه به دليل اينكه  مي ز برخي مكانها اجتناب كنيد نه الزاماً به دليل اينكهطور ناخودآگاه ا
  ).292: 2000،كاسكال و پين(تصوير ناخوشايندي از آنها داريد 

عكس  بر و كند مي كمك امنيت و راحتي احساس به خواناست فضايي وقتي شهري: فضاهاي خوانايي
روس، رود ( مي بين از امنيت احساس است، كننده گيج فضا و ندارند وجود راهنما عالئم كه هنگامي

25:2006.(  
به تجربه جرم يا كنترل مستقيم آن شود اما هميشه درك ترس از جرم،ميتجربه: در محيط ساخته

كنند  مي متكي نيست، بلكه بيشتر به اين مسئله وابسته است كه زنان، فضاي شهري را چگونه تفسير
  ).809: 2001 ،فيف و بنيستر(و تجربه آنان از فضاي شهري چگونه است 

ارتباط دوگانة زنان بـا شـهر بـر     بخش سوم، رابطه فضاي جنسيتي شده و احساس امنيت زنان:
. اين رابطه به تصميمات حياتي و مهـم  1حسب آزادي و خطر، فراتر از رمزآميز كردن نمادين فضاست

شود. در اين زمينه، جغرافياي جنس در شهر نه فقـط مسـتلزم مرزهـاي     مي منجردربارة عمل فضايي 
ترين نوع ترس زنان از جرم، ترس خاص آنـان   ميي خطر نياز دارد. عموها آزادي است، بلكه به نقشه

از تجاوز جنسي و حمله به قصد عمل جنسي و انواع ديگري از رفتارهاي احتمالي نا خوشـايند اسـت.   
ر اينجا مهم است ماهيت جنسي شده احساس زنان از خطر است. ترس زنـان در ايـن   اما چيزي كه د

باره بر پايه احساس آسيب پذيري آنها در برابر مردان جنسي شده اسـت و تهديـد جـرائم مربـوط بـه      
جنس آن را احاطه كرده است. ترس زنان از اين گذشته فضايي شـده اسـت. ادراكـات آنهـا از خطـر      

را در اختيـار  اي  نقشة فضاهاي جنسي شده "جغرافياي ترس زنان"خاص است.  داراي يك جغرافياي
 و از طريـق عملكردهـاي فضـايي بازتوليـد     اند گذارد كه اشتراكات نمادين بر هر دو تأكيد كرده مي ما
خاص فضاي اي  گذارد تا به گونه مي شود. اين يك جغرافياي ذهني و عملي است كه بر زنان تأثير مي

گروههـاي  كند: در چارچوب  مي كنند و آن را به كار برند. اين جغرافيا در دو سطح عمل شهر را درك
كنـد   مي و در چارچوب طرقي كه فضا در طي زمان تغيير كنند مي مختلفي كه فضاي شهري را اشغال

 ). والنتين معتقد است كه زنان فضا را زماني به عنوان مكان خطر دريافت161-159:1388(تانكيس، 
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ي شـناختي  هـا  نظم به نظر برسـد. نقشـه   اي بي نند كه رفتار مردم (به ويژه رفتار مردان) به گونهك مي
شود و محيط فيزيكـي شـهر    مي زنان از ايمني و خطر، هردو حول جغرافياي اجتماعي خاص پيگيري

دگان ي فضايي و امنيت استفاده كننها تواند در نبود نياز مي دهد. اين محيطي است كه مي آن را شكل
شده به نظر آيد. والنتين اولين فردي بود كه وابستگي ترس زنـان از   "جنسي"مؤنث به شكل بارزي 

جرايم خشونتي به فضا را مشخص كرد و در مطالعه مربوط به زنان اين امر را بـه نـابرابري جنسـيتي    
احتيـاطي كـه زنـان    ي عمومي و اقدامات ها دارد كه ارتباط ترس از مكان مي مرتبط ساخت. وي بيان

، انتشار مفـاهيم معمـول   "اند توصيف فضايي مرد ساالري"بايد به واسطه آن اتخاذ نمايند متشكل از 
دربارة نقش زنان و مكانهايي است كه براي استفاده آنها مناسـب در نظـر گرفتـه شـده اسـت (پـين،       

 امند در نحوة عمـل ن مي "شهري فضاي شدة جنسي ماهيت" 1يولز و استن ). آنچه كارپ،234:1995

 لحـاظ  زنان قابل مشاهده است اين محـدوديت بـه   تحرك پذيري براي محدود كردن شهري فضاي

 بـه  شـود و  مـي  اعمـال  شده محدود و دسترسي ترس پايه بر رفتار و حركت القاي الگوهاي با فيزيكي

 ).126:1384پـور،   شهري ارتباط دارد (مـدني  جامعة در زنان نقش دربارة ييها انگاره با اجتماعي لحاظ
ترس از جنايـت  و  داند ميتر  بزرگ ةترس زنان را بازتابي از ساختارهاي قدرت جنسيتي جامع كاسكال

 انـد  كه زنان در آن قرار گرفتـه  ياز مناسبات قدرتاي  بلكه آن را نشانه ،داند ميرا صرفاَ ناشي از جرم ن
ت جنسي و نابرابري جنسـيتي در شـهر   ). تانكيس معتقد است تفاو304:1997كند (كاسكال،  مي تلقي

شود. و از آنجا كه ترس زنان از خشـونت مردانـه همچـون     مي در جغرافياي خشونت عليه زنان ظاهر
شود (تانكيس،  مي گردد، جنسي شدن فضا در جغرافياي خشونت به ويژه آشكار مي ترس از فضا هويدا

هاي ترس زنـان از جـرايم خشـونتي بـر     دهد كه پيامد مي ). پين در اين زمينه نشان159:1388-161
نمايـد   مـي  كند، بلكه آنها را تقويت نيز مي رفتار آنها در فضا، نه تنها ساختار روابط جنسيتي را منعكس

 ).237: 1995(پين، 

  ارائه چارچوب نظري
  : چارچوب نظري2جدول شماره 

  نظريه پرداز  نظريه
تجاوز جنسي و حمله به قصد عمل جنسي و  ترين نوع ترس زنان از جرم، ترس خاص آنان از ميعمو 

ترس زنان در اين باره بر پايه احساس آسيب پذيري . انواع ديگري از رفتارهاي احتمالي ناخوشايند است
آنها در برابر مردان جنسي شده و تهديد جرائم مربوط به جنس آن را احاطه كرده است. ترس زنان از 

 .اين گذشته فضايي هم شده است

اين يك جغرافياي ذهني و . گذارد مي نقشه فضاهاي جنسي شده را در اختيار ما "ترس زنان جغرافياي 
خاص فضا را در شهر درك كنند و آن را به كار اي  گذارد تا به گونه مي عملي است كه بر زنان تأثير 

  تانكيس
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 غالكند: در چارچوب گروههاي مختلفي كه فضاي شهري را اشميبرند. اين جغرافيا در دو سطح عمل
 كند مي كنند و در چارچوب طرقي كه فضا در طي زمان تغيير مي

ترين ترس زنان و  ميتانكيس دربارة تأثير جنسيتي شدن فضا بر احساس امنيت زنان معتقد است، عمو 
احساس عدم امنيت آنان در فضا ناشي از ترس از خطرهاي احتمالي از سوي مردان است و نكتة مهم 

  نان از خطر است.ماهيت جنسي شده احساس ز

شود. و از آنجا كه  مي تفاوت جنسي و نابرابري جنسيتي در شهر در جغرافياي خشونت عليه زنان ظاهر 
گردد، جنسي شدن فضا در جغرافياي  مي ترس زنان از خشونت مردانه همچون ترس از فضا هويدا

  .شود مي خشونت به ويژه آشكار
كند و  مي ي مردان، بر عامل زمان هم تأكيدها زنان از خشونت والنتين عالوه بر فضايي بودن ترس 

معتقد است زمان در ميزان ترس زنان مؤثر است. او عالوه بر عامل فضا و زمان، رفتار مردم به ويژه 
گويد زماني كه رفتار مردان در فضاهاي باز يا بسته (فضاهاي  مي گيرد و مي مردان را هم در نظر

گيرند. در نهايت او جغرافياي  مي نظر برسد، زنان فضا را مكاني خطرناك در نظرنظم به  بي جنسيتي)
گويد  مي داند و مي ي شناختي زنان از خطر مؤثرها اجتماعي و فيزيكي را به طور همزمان در نقشه

او  وابستگي ترس زنان از جرايم خشونتي به  محيط فيزيكي در نبود احساس امنيت جنسي شده است.
خص كرد و در مطالعه مربوط به زنان اين امر را به نابرابري جنسيتي مرتبط ساخت. ارتباط فضا را مش

ي عمومي و اقدامات احتياطي كه زنان بايد به واسطه آن اتخاذ نمايند متشكل از ها ترس از مكان
ي ، انتشار مفاهيم معمول درباره نقش زنان و مكانهايي است كه برا"اند توصيف فضايي مرد ساالري"

استفاده آنها مناسب در نظر گرفته شده است. او در مورد نقش فضا در شكل گيري و تكثير ساختارها و 
 ي مرد ساالرانه معتقد است، جغرافياي ترس زنان، الگوهاي غالب روابط سياسي را تقويتها ايدئولوژي

به طور مستمر در حال  كند، با اين حال هم روابط مرد ساالرانه و هم ادراك زنان از خشونت مردان، مي
گذارند. همچنين خشونت جنسي و فيزيكي به عنوان انعكاس  مي تغيير است و بر يكديگر تأثير

  نابرابريهاي جنسيتي محدود شده است.

  والنتين

براي  شهري فضاي عمل نحوة را در" شهري فضاي شده جنسي ماهيت "يولز و استن كارپ، 
 و حركت القاي الگوهاي با فيزيكي لحاظ به محدوديت اين دانند، مي محدودكردن تحرك پذيري زنان

 درباره ييها انگاره با اجتماعي لحاظ به و شود مي اعمال شده محدود و دسترسي ترس پايه بر رفتار

   شهري ارتباط دارد. جامعه در زنان نقش

كارپ، استون 
و يولز به نقل 
  از مدني پور

جنسيتي در جامعه است و محدودكردن زنان در به كارگيري ترس زنان ناشي از ساختار روابط قدرت
از اي  براي سلطه بر آنان است. به عالوه ترس زنان ناشي از جرم نيست بلكه نشانهاي  فضا وسيله

از مناسبات اي  مناسبات قدرت است. در خانه ماندن زنان، تغيير مسير از خيابان همه و همه نشانه
ا مردان است. زنان به عنوان توليد كنندگان  فعال فضا عمل كرده و آن قدرت زنان در فضا در مقايسه ب

  كنند. مي را به نفع خودشان اصالح

كاسكال و 
  مسي

 پيامدهاي ترس زنان از جرايم خشونتي بر رفتار آنها در فضا، نه تنها ساختار روابط جنسيتي را منعكس
  نمايد. مي كند، بلكه آنها را تقويت نيز مي

  پين
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تـوان   مـي  پنج نظرية عنوان شده در خصوص تأثير  فضاي جنسيتي بر احساس امنيت زنـان طبق 
رسد به طور كلي فضاي جنسيتي شده بر ادراك زنان از احساس  مي فرضيه زير را عنوان نمود: به نظر

  (ميدان مادر و راه آهن) متفاوت است. ها  امنيت تأثير دارد، در عين حال در هر يك از نمونه

 اسي تحقيقروش شن

اسـت. رونـد    كـاربردي شـود،   مـي  رويكرد اين پژوهش، به دليل اينكه به تبيين متغيرهـا پرداختـه  
ي هر يك از متغيرهاي فضاي جنسيتي شـده و احسـاس امنيـت    ها پژوهش نيز، به دليل اينكه معرف
و شـيوة   تبيينـي  است. روش تحقيقغيرتجربي به دست آمده است ها  زنان با استفاده از مطالعة نظريه

. به طوري كه براي پاسخ به سؤاالت و آزمون فرضـيه بـه دنبـال تبيـين     ستها آزمون نظريهكلي آن 
ي شناختي و تصوير ذهنـي زنـان از   ها متغيرها و تأثير متغير مستقل بر وابسته هستيم؛ در نهايت نقشه

بـراي اثبـات    مـي كروش شوند. بنابراين از  مي دو ميدان مورد مطالعه به صورت توصيفي نمايش داده
و تركيبـي اسـت از    پيمايشـي  فرضية پژوهش بهره گرفته شـده اسـت. روش جمـع آوري اطالعـات    

از مشـاهده و    SPSSپرسشنامه براي پاسخ به سؤال اول و آزمـون فرضـيه بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      
شـده  ي ذهني زنان از فضاهاي داراي حس امنيت و فضاهاي جنسـيتي  ها مصاحبه براي ترسيم نقشه

نمودن اطالعات، از نـوع طيـف ليكـرت و     ميبراي كها  استفاده شده است. تقليل داده  GISدر محيط
گزينه اي) است، كـه در ابتـدا تعريـف عمليـاتي مفـاهيم مربـوط بـه هـر يـك از           5(اي  مقياس رتبه

  متغيرهاي مستقل و وابسته ضروري است.
  تعريف عملياتي هر يك از مفاهيم - 3جدول شماره 

  3معرف درجه 2معرف درجه 1معرف درجه  مفاهيم
ل)

ستق
ر م

تغي
ي(م

سيت
جن

ي 
ضا

ف
  

عملكرد جنسيتي 
  فضا

  (نحوة استفاده از فضا)هاتنوع  فعاليت
استفاده از-ي مردانههاغلبه فعاليت-هاجاذبه فعاليت

  ي زنانها با نيازها  سازگاري فعاليت-ها فعاليت
تعامل  -تمايل به مشاركت زنان در فضا اجتماع پذيري در فضا)نقش اجتماعي فضا (جاذبه و 

 -و كنش اجتماعي فعال زنان در فضا
  كنش اجتماعي غير فعال در فضا

دسترسي  - دسترسي و اتصاالت به پيرامون و حمل و نقل در فضاهاوضعيت دسترسي
كارايي حمل و  -زنان به حمل و نقل عمومي

  زناندر سرويس دهي به  مينقل عمو
نمايش عملكرد

  فضا
ميزان مطلوبيت برخورد با زنان(رفتار استفاده

  كنندگان از فضا)
نوع صحبت با -نوع نگريستن به زنان

رفتار - نظم يا منظم با زنان بي رفتار-زنان
  محترمانه يا غير محترمانه با زنان

تصرف جنسيتي
  فيزيكي فضا

اختصاصي -تجمع مردان در فضاتعداد و سلطه مردان بر فضا در حوزه عمومي
تمايل به مكث و -شدن برخي فضاها
  توقف زنان در فضا
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ته)
ابس

ر و
تغي

 (م
نان

ت ز
مني

س ا
سا

اح
  

شهرت مكان         
  

ي او ازهاذهنيت مثبت از محيط در نظر فرد و شنيده
تصوير  -سابقه وقوع جرم در يك مكان - ديگران 

  خوشايند از يك مكانخوشايند يا نا 

 

تجربه زنان از
ترس                   

  ناموسي –مالي –جاني تجربه آزار و اذيت
  تفسير فضاي شهري براساس تجربه فرد از فضا

تعلق خاطر داشتن و 
نداشتن احساس 

  غربت              

وهابه ياد ماندن مكان–وابستگي و عالقه به محل 
  خاطره مثبت از محيطميزان ايجاد 

 

ترسيم مسير به صورت  -شناسايي مسير آن وضوح و فضا يك از درك درجه خوانايي           
  كروكي

حضور افراد در
  فضا             

كم جمعيت بودن مكان، -شلوغي و ازدحام جمعيت
  حضور زنان ديگر در فضا

 

دسترسي به كمك-وجود امكان ديد در روز و شب دسترسي داشتن
  داشتن ميدسترسي به حمل و نقل عمو - داشتن

 

 زمان
  

حضور-در طي شبانه روزها ميزان فعال بودن كاربري
  در شب

 

نحوه به كار بردن
و حضور در فضا      

وهااجتناب از حركت يا انتخاب برخي از خيابان
استفاده از فضا به  -ميزان حضور در فضا -فضاها

احساس  -ترس از قرباني شدن -تنهايي يا همراه كسي
  ناراحتي در فضاي باز عمومي

 

 2نمونه حجم تعيين مورد سنجش و 1جامعة آماري

در پژوهش موجود جامعة آماري كلية بانوان استفاده كننده از فضـاهاي ميـدان راه آهـن و ميـدان     
كنند و يا در اين ميدانها نيازهايشـان (ماننـد    مي اين ميدان عبورمادر هستند، زناني كه به طور دائم از 

سازند. همچنـين بـه دليـل اينكـه آمـار و       مي حمل و نقل، خريد، امور بانكي، اداري و غيره) را مرتفع
اطالع درستي از بانوان استفاده كننده از اين دو فضا در دست نبود، نمونه گيري به صورت اتفاقي بود 

2ستادان از فرمول كوكران براي به دست آوردن حجم نمونه استفاده شده است. و با مشورت ا

2

e
pqz 

است (كـه در اينجـا    pمنهاي  100معادل  q ) و70همان درصد مورد انتظار (در اينجا pدر اين فرمول 
مجـاز يـا    حداكثر خطـاي  E%) و 95براي سطح اطمينان انتخاب شده ( tهمان مقدار  Zشود).  مي 30

). با اين توضيحات حجـم نمونـه   273:1384%خطا) (بليكي، 5مطلوب در برآورد پارامتر جمعيت است (
ي منتهـي بـه   هـا  در اطراف هر دو ميدان و خيابانها  نفر است. پرسشنامه 336آماري در اين پژوهش 

  ، در چند روز كاري (اواسط هفته) و ساعات مختلف توزيع شده است.ها ميدان
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  2و پايايي 1اعتبار

در اين پژوهش، از دو روش براي تعيين اعتبار پژوهش استفاده شده است. ابتدا اعتبار محتوايي از نـوع  
صوري مورد نظر بوده و به اين منظور پرسشنامه در اختيار كارشناسان و متخصصان قرار گرفت تا ميـزان  

بـه صـورت آزمايشـي در اختيـار      دقت و مرتبط بودن سؤاالت را تعيين كنند. سـپس تعـدادي از سـؤاالت   
به عنـوان روش دوم  اي  استادان و استاد راهنما قرار گرفت و چند سؤال اصالح شد. در ادامه از اعتبار سازه

 اجـرا  مـي ي كهـا  كه بـا اسـتفاده از داده  اي  مدل آماري براي تعيين اعتبار سازهترين  بهره گرفته شد. مهم
شيوه متغير فضاي جنسيتي به دو عامل فعاليت جنسيتي مردان و شود، شيوة تحليل عامل است. با اين  مي

حضور مردان و متغير احساس امنيت زنان به سه عامل شناختي، رفتاري و عاطفي تقسيم شد. اين عوامـل  
  .اند براساس ميزان همبستگي هر يك از بارهاي عاملي و محتواي هر سؤال تعيين شده

 بـا  تحليـل،  ابـزار  مناسـبت  سـطح  سنجش و رسشنامهپ سؤاالت صحت ميزان بررسي و در تحليل

شـد. ميـزان    محاسـبه  سـؤاالت  تمامي آلفاي كرونباخ ضرايب اطمينان قابليت تحليل از روش استفاده
 935/0و در مورد متغير احسـاس امنيـت زنـان     951/0آلفاي كرونباخ در مورد متغير فضاي جنسيتي 

، در هـا  است. تجزيه و تحليل داده 7/0نيز باالتر از  3نمونه اوليه 30محاسبه شده است. اين ميزان در 
ي گرايش مركزي و دامنه تغييـرات،  ها دو مرحلة آمار توصيفي (نما، ميانه و ميانگين به عنوان شاخص

ي پراكندگي) وآمار استنباطي (رگرسـيون چنـد متغيـره)    ها واريانس و انحراف معيار به عنوان شاخص
شود و فقط آمار استنباطي توضيح  ميمقاله به توصيف متغيرها پرداخته نانجام گرفته است، اما در اين 

ي توصيفي براي ارائه تصوير ذهني زنان از دو متغير اصلي پژوهش ها داده خواهد شد؛ در نهايت نقشه
  شود. مي ترسيم
  ي پژوهشها يافته

ره گرفته شد. براي مستقل به tبراي مقايسه هر يك از متغيرها در دو ميدان مورد مطالعه، از روش 
پاسخ به سؤال اول و اثبات فرضيه پژوهش از روش رگرسيون چند متغيـره اسـتفاده شـده اسـت، بـه      
طوري كه تأثير فضاي جنسيتي (و هر يك از عوامل آن) بر احساس امنيت (و هر يك از عوامـل آن)  

  شود. مي سنجيدهها  در هر يك از ميدان
شود  مي استفاده Bثر متغير مستقل بر متغير وابسته از ميزان الزم به توضيح است در تفسير ميزان ا

و درمورد اهميت و نقش متغيرهاي مستقل در پيش گويي معادله رگرسيون بايد از مقادير بتا اسـتفاده  
توان در مورد اهميت نسبي متغيرها  مي كرد. از آنجايي كه مقادير بتا استاندارد شده است، براساس آن

 بودن مقدار بتا نشان دهنده اهميت نسبي و نقش آن در پيش گويي متغير وابستهقضاوت كرد. بزرگ 
  ).182:1382باشد (كالنتري، مي
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آهن و ميدان مادر در مورد فضاي ديدگاه زنان ميدان راه  دو گروه مستقل براي مقايسهT: 4جدول شماره 
 جنسيتي حاكم و احساس امنيت

 متغير مالك(وابسته)
نمونه مورد 

 مطالعه
انحراف ميانگين

 معيار
ميزان 

T 
درجه 
  آزادي

سطح معني 
 داري

 32/13 ميدان مادر  فعاليت جنسيتي مردان
3

9/2  
6/38  

3
34  

0
01/0  

  8/24 ميدان راه آهن
9

6/2  

  حضور مردان
  7/18  ميدان مادر

1
5/4  

2/37  
3

34  
0

01/0  
  1/34  ميدان راه آهن

0
8/4  

  فضاي جنسيتي
  0/31  ميدان مادر

3
1/5  

2/45  
3

44  
0

01/0  
  9/59  ميدان راه آهن

0
1/6  

بعد شناختي احساس 
 36/34 ميدان مادر  امنيت

3
0/3  

5/37  
3

34  001/0  
 82/3  4/19 ميدان راه آهن

بعد رفتاري احساس 
  4/26 ميدان مادر  امنيت

0
9/3  5/22  

3
33  001/0  

 35/3 35/18 ميدان راه آهن
بعد عاطفي احساس 

  5/22 ميدان مادر  امنيت
3

3/3  1/26  
3

34  
0

01/0  
 85/2 22/13 ميدان راه آهن

  0/82 ميدان مادر  احساس امنيت
5

8/7  
2/38  

3
33  

0
01/0  

  2/51 ميدان راه آهن
3

7/7  
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  : مقايسه تأثير  فضاي جنسيتي بر احساس امنيت زنان با استفاده از رگرسيون چند متغيره5جدول شماره 
مالك  متغير

 (وابسته)

متغير پيش بيني كننده
 (مستقل)

نمونه مورد 
 مطالعه

ميزان 
F 

ميزان 
B 

ضريب
 بتا

ميزان 
T 

سطح 
 معناداري

  احساس امنيت

 فضاي جنسيتي

  -4/8  -4/0  -9/0 35/71 ميدان مادر
0

01/0  

  -5/9  -1/0  -5/0  8/99 ميدان راه آهن
0

01/0  

 فعاليت جنسيتي مردان

  -7/0  -1/0  -4/0 64/36 ميدان مادر
0

12/0  

 001/0 -98/3 -27/0 -68/0  5/49 ميدان راه آهن

 حضور مردان

  -8/0  -2/0  -9/0 64/36 ميدان مادر
0

01/0  

 001/0 -40/6 -44/0 -79/0  5/49 ميدان راه آهن

بعد شناختي
 فعاليت جنسيتي مردان  احساس امنيت

  -1/3  -1/0  -9/0  1/21 ميدان مادر
0

03/0  
 001/0 -12/5 -35/0 -46/0 90/44 ميدان راه آهن

 حضور مردان
  -0/4  - 6/0  -7/0  1/21 ميدان مادر

0
01/0  

 001/0 -88/4 -34/0 -32/0 90/44 ميدان راه آهن

بعد رفتاري
 فعاليت جنسيتي مردان  احساس امنيت

  -5/0  -1/0  -2/0  8/32 ميدان مادر
8

00/0  

  -5/1 -09/0 -09/0 03/11 راه آهنميدان 
2

92/0  

 حضور مردان

  -9/7  -2/0  -9/0  8/32 ميدان مادر
0

01/0  

  -7/4  - 6/0  -0/0 03/11 ميدان راه آهن
0

01/0  
بعد عاطفي
 فعاليت جنسيتي مردان  احساس امنيت

  -0/2  -7/0  -4/0  8/13 ميدان مادر
0

22/0  

  -4/4  -2/0  -1/0  7/25 ميدان راه آهن
0

01/0  

 حضور مردان
  -9/3  -9/0  -3/0  8/13 ميدان مادر

0
01/0  

  -9/3  -4/0  - 6/0  7/25 ميدان راه آهن
0

02/0  
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توان گفت كه تفاوت معناداري  به دست آمده، مي tو با تأكيد بر مقادير  4با توجه به جدول شماره 
بين ميانگين ديدگاه زنان در مورد فضـاي جنسـيتي حـاكم در ميـدان راه آهـن و       α=01/0در سطح 

هاي هر دو گروه و با توجـه بـه اينكـه ميـانگين      رو، با رجوع به ميانگين ميدان مادر وجود دارد. از اين
باالتر از زنـان ميـدان   » حضور مردان«و » فعاليت جنسيتي مردان«آهن در متغيرهاي زنان ميدان راه

آهن بيشتر از زنان ميدان مادر به حاكم بودن فضاي جنسيتي توان گفت زنان ميدان راه مي است، مادر
  اعتقاد دارند. 

رسد به طور كلي فضاي جنسيتي شده بـر ادراك   مي در ادامة اثبات اين فرضية پژوهش كه به نظر
مادر و راه آهن) با هم زنان از احساس امنيت مؤثر است و در عين حال در دو نمونه مورد نظر (ميدان 

و رگرسيون چند متغيره كه ميزان و شدت تـأثير هـر يـك از     5توان به جدول شماره  مي تفاوت دارد.
به دست آمده،  Fنمايد، استناد كرد. با توجه به جدول فوق و تأكيد بر ميزان  مي ازه گيرياند متغيرها را

شود. از  مشاهده مي α=01/0ابسته در سطح توان گفت ارتباط معناداري بين متغيرهاي مستقل و و مي
توان از جدول ضرايب رگرسـيون اسـتفاده كـرد.     مي اين رو، براي شناسايي و تبيين ضرايب رگرسيون

دهدكه اوالً ارتباط منفي معناداري ميان هر يك از متغيرهـاي مسـتقل و    مي تفسير جدول فوق نشان
مقدار هر يـك از متغيرهـاي مسـتقل، متغيـر وابسـته       وابسته وجود دارد، به اين معني كه با باال رفتن

 يابد و بالعكس. ثانياً يك واحد تغيير در انحراف معيار فضاي جنسيتي در ميدان مادر باعـث  مي كاهش
كاهش يابد، در صورتي كه اين مقدار در ميـدان   -79/0اره اند شود انحراف معيار احساس امنيت به مي

ير هر يك از عوامل فضاي جنسيتي بايد گفت يك واحـد تغييـر در   است. در مورد تأث -75/0راه آهن 
شـود انحـراف معيـار احسـاس امنيـت       مـي  انحراف معيار فعاليت جنسيتي مردان در ميدان مادر باعث

است. در صورتي كه يـك واحـد    -89/0كاهش يابد. اين مقدار در مورد حضور مردان  -54/0اره اند به
شود انحراف معيار احسـاس   مي باعث جنسيتي مردان در ميدان راه آهنتغيير در انحراف معيار فعاليت 

است. به همـين ترتيـب    -79/0اين مقدار در مورد حضور مردان  كاهش يابد. -68/0ازه اند امنيت به
توان گفت يك واحد تغيير در ميزان انحراف معيار فعاليت جنسـيتي مـردان    مي در تفسير عوامل ديگر
كاهش يابد.  -29/0ازه اند شود انحراف معيار عامل شناختي احساس امنيت به يم در ميدان مادر باعث

است. در صورتي كه يك واحد تغيير در انحراف معيار فعاليت  -27/0اين مقدار در مورد حضور مردان 
ازه انـد  شود انحراف معيار عامل شناختي احساس امنيت به مي باعث جنسيتي مردان در ميدان راه آهن

است. در تفسير عامـل رفتـاري احسـاس     -32/0اين مقدار در مورد حضور مردان  كاهش يابد. -46/0
توان گفت يك واحد تغيير در ميزان انحراف معيار فعاليت جنسيتي مـردان در ميـدان مـادر     مي امنيت
كاهش يابد. ايـن مقـدار در    -02/0ازه اند شود انحراف معيار عامل رفتاري احساس امنيت به مي باعث

است. در صورتي كه يك واحد تغيير در انحـراف معيـار فعاليـت جنسـيتي      -39/0ورد حضور مردان م
www.SID.ir -09/0ازه انـد  شود انحراف معيار عامل رفتاري احساس امنيـت بـه   مي باعث مردان در ميدان راه آهن
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 است. در تفسير عامل عـاطفي احسـاس امنيـت    -30/0اين مقدار در مورد حضور مردان  كاهش يابد.
 توان گفت يك واحد تغيير در ميزان انحراف معيار فعاليت جنسيتي مـردان در ميـدان مـادر باعـث     مي
كاهش يابد. اين مقدار در مـورد   -24/0ازه اند شود تا انحراف معيار عامل عاطفي احساس امنيت به مي

ان در است. در صورتي كه يك واحد تغيير در انحراف معيار فعاليت جنسيتي مرد -23/0حضور مردان 
 كاهش يابـد.  -31/0ازه اند شود انحراف معيار عامل عاطفي احساس امنيت به مي باعث ميدان راه آهن

  است. -16/0اين مقدار در مورد حضور مردان 
تـوان   مـي  تفاوت تأثير هر يك از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته در ميدان مـادر و راه آهـن را  

  اين تفاوت آمده است.  5ه در جدول شماره براسا ميزان بتا مشخص كرد به طوري ك
  عد شناختي احساس امنيت در ميدان مادر بيشترمقدار بتاي تأثير متغير حضور مردان بر ب

 از تأثير فعاليت جنسيتي مردان در اين ميدان است.

   عد رفتاري احساس امنيت در ميدان مادر بيشـترمقدار بتاي تأثير متغير حضور مردان بر ب
 فعاليت جنسيتي مردان در اين ميدان است. از تأثير

   عد عاطفي احساس امنيت در ميدان مادر بيشـترمقدار بتاي تأثير متغير حضور مردان بر ب
 از تأثير فعاليت جنسيتي مردان در اين ميدان است.

    عد شناختي احساس امنيـت در ميـدانمقدار بتاي تأثير متغير فعاليت جنسيتي مردان بر ب
 تر از تأثير حضور مردان در اين ميدان است.راه آهن بيش

    عد رفتاري احساس امنيـت در ميـدانمقدار بتا در تأثير متغير فعاليت جنسيتي مردان بر ب
 راه آهن بيشتر از تأثير حضور مردان در اين ميدان است.

    عد عاطفي احساس امنيـت در ميـدانمقدار بتا در تأثير متغير فعاليت جنسيتي مردان بر ب
 ه آهن بيشتر از تأثير حضور مردان در اين ميدان است.را

ي شـناختي زنـان از احسـاس    ها در پاسخ به سوال دوم در خصوص چگونگي تصوير ذهني و نقشه
امنيت و فضاي جنسيتي در ميدان مادر و راه آهن، از زنان مـورد مطالعـه خواسـته شـد نقـاطي را در      

و حضور مردان در آن بيشتر است و نقاطي را ها  فعاليتي اطراف آن نشان دهند كه ها ميدان و خيابان
دهند از آنجا عبور كنند و احساس امنيت بيشتري دارنـد روي نقشـه مشـخص نماينـد.      مي كه ترجيح

شد و از روي نقاط انتخابي زنان استفاده كننده از هر  GISنتيجة مصاحبه به شكل نقاطي وارد محيط 
ي هـا  با توجه بـه كـاربري  ها  يك از فضاها، اين سؤال تحليل شد. به عالوه برداشت ميداني از فعاليت

ي منتهي به هر يك از ميـادين صـورت گرفتـه اسـت. همچنـين      ها موجود در محيط اطراف و خيابان
فاده كنندگان هـر يـك از ميـادين انجـام گرفـت تـا بتـوان        ي استها مشاهده منظم بر اساس فعاليت

  ي تعريف كننده اين گونه فضاها مطابقت داد.ها ي شناختي زنان را با عينيتها نقشه
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 فضاهاي جنسيتي شده در ميدان مادراي  : تحليل تراكم نقطه1نقشه شماره 

دان مـادر، در  مشخص شده است، بيشترين فضـاي جنسـيتي ميـ    1همان طور كه در نقشة شماره
شمال شرق بلوار ميرداماد واقع است، به طوري كه طبق برداشت ميداني در اين قسمت فقـط حضـور   

و برخي از مسافران مرد موجب شده است از ديدگاه زنان اين فضا به لحاظ جنسـيتي  ها  رانندة تاكسي
  ز مردان است. شاخص باشد. بنابراين معني جنسيتي شدن براي زنان ميدان مادر تجمع تعدادي ا

  
 فضاهاي داراي احساس امنيت در ميدان مادراي  : تحليل تراكم نقظه2نقشه شماره 

مشخص شده است، اكثر زنان ميدان مادر را به لحـاظ وجـود    2اما همان طور كه در نقشة شمارة 
احسـاس  . البته در اين ميان خيابان وزيري پور و شاه نظري از لحاظ اند احساس امنيت مناسب دانسته

ي انجام شده در اين ميدان مشخص كرد ها امنيت تراكم بيشتري دارد. الزم به ذكر است كه مشاهده
اداري اسـت و بـه علـت وجـود      -كه اوالً ميدان مادر بـه لحـاظ عملكـردي داراي عملكـرد تجـاري     

بـه   فروشگاهها و مراكز تجاري، بورس انواع پوشاك زنانه و بچگانه، جواهرفروشي و لباسهاي عروس
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بيشتر زنانـه اسـت. در نتيجـه درصـد زيـادي اسـتفاده       ها  خصوص در دو خيابان نام برده، نوع فعاليت
ي فعاليتي متنوع داراي ها و مجتمعها  وجود راستهدهند. ثانياً  مي كنندگان از اين ميدان را زنان تشكيل

آن در شـب و روز   در سرزندگي محـيط ها  رده عملكردي شهري و فراشهري است و تأثير اين فعاليت
كه توانسته است اين ميدان را به يك فضاي جمعي تبديل كنـد.  اي  بسيار حائز اهميت است، به گونه

، ادارات دولتـي و  هـا  ي متنـوع لبـاس، طالفروشـي   هـا  فروشـگاه ، سـرزنده  و وآمد رفت پر معابروجود 
ماعي تبديل كـرده  ي اجتها شركتهاي خصوصي اين ميدان را به فضايي براي مكث، تعامالت و كنش

 شـهري  فضاهاي شبانه سيماي واست  فعال شب ديرهنگام تااي  است و به واسطه عملكرد فرامنطقه

همة اين ويژگيها حس امنيت مطلوبي براي زنان استفاده كننده  د.گذار مي نمايش به را سرزنده و منور
هن داراي نتايج متفاوتي است، به ي شناختي زنان در ميدان راه آها از ميدان مادر به همراه دارد. نقشه

طوري كه تعداد پاسخگويان به سؤال فضاي جنسيتي در ميدان راه آهن خيلي بيشتر از پاسـخگوياني  
دانستند  مي ، زيرا اكثر زنان كل ميدان را جنسيتياند است كه اين فضا را داراي احساس امنيت دانسته

  و به تبع آن فاقد حس امنيت. 

  
 فضاهاي جنسيتي شده در ميدان راه آهناي  تحليل تراكم نقطه: 3نقشه شماره 

در ايـن   مينشان دهنده فضاهاي جنسيتي شده است. تحليل تراك 3با اين توضيحات نقشة شمارة 
دهد كه بيشترين قسمت جنسيتي شده، حد فاصل خيابان ولي عصر و شـوش شـرقي    مي نقشه نشان

يدان پاركي قرار دارد كه نـه تنهـا فضـايي جمعـي و     است. طبق مشاهده انجام شده، در اين قسمت م
مكاني براي حضور تمام استفاده كنندگان از ميدان نيست، بلكه به فضايي براي تجمع معتادان، اشرار، 

يي مانند قهوه خانه، طباخي ها دست فروشان و محل استراحت برخي از مسافران تبديل شده و فعاليت
را در بر گرفته است. بنابراين معني جنسيتي شدن فضا براي زنان  اين قسمتها  و انواع اغذيه فروشي

گيـرد. در مـورد فضـاهاي     مي ميدان راه آهن هر دو مفهوم  تجمع مردان و فعاليتهاي مردانه را در بر
و  انـد  توان گفت، تعداد محدودي به اين سؤال پاسـخ داده  مي داراي احساس امنيت در ميدان راه آهن
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توان دريافت كه خيابان ولي عصر نسـبت بـه    مي ) از اين سؤال4ن (نقشة شمارةطبق نقشة ذهني زنا
ساير فضاها حس امنيت بيشتري براي زنان به همراه داشته است. طبق مشاهده انجام شـده، در ايـن   

وجـود دارد و پايانـة اتوبوسـراني در انتهـاي      4قسمت يك ساختمان اداري متعلق به شهرداري ناحية 
يي مانند ايستگاه اتوبـوس  ها خيابان ولي عصر قرار گرفته است. بنابراين زنان، ايستگاهپارك و ابتداي 

. به عالوه ميدان راه آهن نقش عبوري و ترافيكي دارد و از اند و راه آهن را داراي اهميت بيشتر دانسته
تجمـع  ي مسـافربري،  هـا  شود و مكاني است براي پايانه مي ي بحراني در شبكه معابر محسوبها گره

يي از ايـن دسـت كـه    ها ، تعميرات اتومبيل و فعاليتها ، مسافرخانهها مسافربرهاي شخصي، قهوه خانه
براي زنان نه تنها جذابيتي ندارد، بلكه به فضايي مردانه تبديل شده است. فقدان نظـام محلـه بنـدي    

و نبـودن   ي بصري، عدم وضوح و خوانايي بافت و در نتيجه عـدم حـس تعلـق   ها مشخص، فقر نشانه
ي ديگر آن است. اين ميدان همچنين طيف مختلفي از افراد داراي ها تصوير ذهني مشخص از ويژگي

 فرهنگهاي متفاوت را به دليل وجود ايستگاه راه آهن در خود جاي داده است. همة اين عوامل موجب
بـر اسـاس دو   شود اين ميدان در مقايسه با ميدان مادر، داراي خصلت و ويژگي منحصر بـه خـود    مي

  عامل فضاي جنسيتي و عدم حس امنيت باشد.

  
 فضاهاي داراي احساس امنيت در ميدان راه آهناي  : تحليل تراكم نقظه4نقشه شماره

  گيري نتيجهبحث و 
  توان در چند مورد دسته بندي نمود: مي نتايج پژوهش را

 خواهد بود، بنابراين تر  باشد، احساس امنيت زنان در آن پايينتر  هرچه فضا جنسيتي شده
معكوس وجود دارد. به اين ترتيب كه ميـدان مـادر از نظـر    اي  ميان اين دو متغير رابطه

در فضا حضور دارند و آن را تر  كند، در نتيجه راحت مي زنان احساس امنيت بيشتر ايجاد
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دانند، اما عكس اين موضوع در ميدان راه  مي عاري از خطرهاي احتمالي از سوي مردان
كنند و فضا را مملو  ميهن وجود دارد، به طوري كه زنان در اين ميدان احساس امنيت نآ

 دانند و ترس از قرباني شدن در آنها وجود دارد.  مي از حضور مردان

    عوامل فعاليت جنسيتي مردان و حضور زنان بر هر يك از عوامل احساس امنيـت تـأثير
مل حضور مردان در فضا نسبت بـه عامـل   متفاوتي دارد، به طوري كه در ميدان مادر عا

دوم داراي تأثير بيشتري است، ولـي در ميـدان راه آهـن عامـل فعاليـت مردانـه تـأثير        
 بيشتري بر عدم احساس امنيت زنان را دارد.

  نتايج تحليل تصوير ذهني زنان بر اساس سه عامل تعيين كنندة فضاي جنسيتي (نظرية
دهد كـه اوالً نحـوة اسـتفاده از فضـا      مي و ...) نشان رندل، لوفور، تانكيس، پين، والنتين

(تصرف فيزيكي فضا) در ميدان مادر تحت تأثير حضور غالب زنان در اين ميدان اسـت.  
در هـا   ثانياً اين نوع حضور با عامل دوم فضاي جنسيتي يعني نوع عملكردهـا و فعاليـت  

مادر تجاري و اداري است و  كه عملكرد عمده ميداناي  ميدان مادر ارتباط دارد. به گونه
(مثل پوشاك زنانـه، بـورس لـوازم مراسـم     ها  از آن نوع فعاليتتر  و مهمها  تنوع فعاليت

ازدواج، لوازم آرايشي و بهداشتي و...) بيشتر براي زنان داراي جذابيت است و همين امـر  
ورد بـا زنـان،   زمينة حضور زنان در فضا را فراهم كرده است. ثالثاً در ميدان مادر نوع برخ

نوع نگاه، صحبت كردن و رفتار با آنها محترمانه بوده و مردان رفتاري منطقي بـا زنـان   
ي فضايي در ميدان مادر تحت تأثير دو عامل ديگـر نحـوة   ها . بنابراين بازنمايياند داشته

 استفاده و عملكرد فضا به نفع زنان وجود دارد.

 ة استفاده از فضا تحت تأثير حضور غالـب  تصرف فيزيكي فضا در ميدان راه آهن يا نحو
مردان و سلطه فضايي آنان است. اين حضور با عامل دوم يعنـي عملكـرد فضـا ارتبـاط     
دارد، به طوري كه عملكرد عمدة ميدان راه آهن ترافيكي و فعاليت عمدة آن تجـاري از  
 نوع اغذيه فروشي، طباخي و رستورانهاي كوچكي است كه مشـتري آنهـا فقـط مـردان    

ي فضـايي قابـل   هـا  هستند. عامل سوم نمايش عملكرد فضاست كه از طريق بازنمـايي 
نظـم بازنـان    بـي  مشاهده و درك است. نوع برخورد، نوع صحبت و رفتار غيرمحترمانه و

ي فضايي است كه تحت تأثير دو عامل ديگر نحـوة اسـتفاده از   ها نشان دهندة بازنمايي
 دارد. فضا و عملكرد فضا به نفع مردان وجود
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