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 چکیده 

زنان  یاندر م یاحساس نا امن یشافزا. یگذاردحضور آنان در فضا اثر م یزانبه م ی،عموم یزنان در فضاها یتو امن یمنیا ینتأم

 ینمنسجم، و همچن یکالبد یزیو فقدان برنامه ر یمتخصصان شهرساز یانم یوندیعدم تعامل و هم پ یانگردر کالن شهرها ب

 یتمشکالت و عدم امن یجادباشد که سبب ا یم یعموم یمختلف زنان در فضاها یگروه ها یرفتار یعدم توجه به الگوها

 یرگذارکه عوامل تاث یدر پاسخ به سوال اصل یشهر یزنان در فضاها یایحضور پو یشمقاله با هدف افزا ینا. شود یم ی،اجتماع

از طریق برداشت داده های  یقروش تحق. شده است ینباشد، تدو یآنان م رییحضورپذ یشزنان و به تبع آن افزا یتبر امن

انتخاب شده است، مورد ارزیابی  یاحمدآباد مشهد که به عنوان نمونه مورد یاباندر خ یمو مشاهده مستق یمیدانی و کتابخانه ا

و  ییخوانا یی،آشنا یرنظ ییاز آن است شاخص ها یحاک یجنتا. شود یم یبررس یلیتحل -یفیو به روش توص یگیردقرار م

 یتو آرامش، فعال یهمچون سرزندگ یارهاییدارد و با ارتقاء مع یا یژهو یرزنان تاث یتدر سنجش احساس امن یطمح رنظارت د

 .برداشت یشهر یزنان جهت حضور در فضاها یها یتدر جهت کاهش محدود یتوان گام مهم یو نظارت م

 . زنان یت،امن ی،شهر یفضاها یری،ورپذحض: واژگان كلیدی
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 مقدمه 

 یدبا یو اجتماع یجنس ی،سن یافراد و گروه ها یها یژگیشهروندان است و با توجه به و یتو فعال یبستر زندگ یشهر یفضا

پاسخ  یاجتماع یمختلف تمام گروه ها یازهایبه ن یمناسب یوهفراهم کند و به ش یو جذاب یدارامن، سالم ، پا یطبتوان مح

 یاست که نحوه نگرش و چگونگ یدر عرصه جهان یاساس یاز بحث ها یکیامروزه  “یشهر یفضا”و ”  یتجنس”رابطه .دهد

 .متأثر ساخته است..... و  یاقتصاد ی،فرهنگ ی،مختلف اجتماع یرا از جنبه ها یزندگ یفضا یسازمان ده

به  یاز نظر روان شناس یتمبحث امن. رود یبه شمار م یانسان در جامعه بشر یازهایترین ن یادیهمواره از بن یت،به امن نیاز

استعدادها و  ۀانسان، بروز هم ییآرامش، رشد، شکوفا. دارد یاربس یتاهم یروان یشناس یبو در آس یخصوص در بهداشت روان

مختلف  یامدهایپ یناز مهم تر یماعاجت یها یبآس. یدبه دست می آ یتامن یهدر سا نیکماالت انسا ۀبه هم یلها و ن یتخالق

 یاجتماع یها یهستند که نا به هنجار ییاز جمله مولفه ها یشهر یفضاها یانم یندر ا. روند یبه شمار م یتعدم وجود امن

امر  ینبالقوه است و ا یا یواقع یشهر یتامن ودنب یرزنان در شهرها همواره تحت تاث یزندگ. یونددپ یدر بستر آنها به وقوع م

زنان ندارند و  یبرا یجاذبه ا یتشهرها از نظر امن. زنان است که نتوانند شهروندان فعال همه جانبه باشند یبرا یگریمانع د

و  نقلحمل و  ی ینهدر زم یژهامر به و ینالزم هستند که ا یو روح یجسم یتها هنگام تردد در سطح شهر فاقد امن آن

و مهم تر  یاوقات فراغت زنان مساله جد یبتوان گفت قبل از مشکل چگونگ یدشا. شود یم یاننما یشتردر شهر ب ییجا جابه

کند و  یزنان را فراهم م یبرا یژههمه و به و یشهر امن ، امکان تحرک برا یک. در جامعه است یاجتماع یزنان احساس ناامن

 یشبه عنوان سرمایه های اجتماعی در افزا یدر ادامه نقش فضاهای شهر. دارد یبزرگ همس یدر انسجام اجتماع یتاحساس امن

فضاها در شهرهای ایران، با تأکید  ینزنان در ا یتدر پایان نیز رویکرد امن. مورد توجه قرار گرفته است یتعامالت اجتماع یزانم

نان ز یشهری و نقش این فضاها در آرامش روان هدر عرص یتهدف این تحقیق ، بررسی امن.بر شهر مشهد بررسی شده است

 یاباننمونه خ) یعموم یدر جهان ، به بررسی پیشینه این رویکرد در عرصه ها ینیستیفم یها یانضمن اینکه با مرور روند جر

 .پرداخته است( احمدآباد شهر مشهد

 
 روش تحقیق 

ه بدین معنا که پس از بررسی خصوصیات مربوط ب. پژوهش روش تحلیلی و مشاهده مشارکتی است  یندر ا یقروش تحق

برداشت داده های میدانی و  یقاز طر( زنان)، نیازهای گروه های اجتماعی خاص ( احمد آباد یابانخ)فضاهای عمومی شهری

معنا که مطالعات  ینبد. شود یم یبررس یفی،تحلیلیو به روش توص همورد ارزیابی قرار گرفت یمو مشاهده مستق یکتابخانه ا

 یلروشهای موجود در روانشناسی محیط، رابطه و تحل یقعملکرد فضاهای عمومی شهری از طر ییمحتوا یروضع موجود، تاث

شده و  یلتحل اعیاجتم یتبر امن یرگذارعوامل تاث یگر، حمل و نقل زنان، و د یشهر یو حضور زنان در فضا یتجار یکاربر

کالبد،  یری،حضور پذ ی،سرزندگ یت،ظارت، فعالهمچون ن یگوناگون یارهایبا مع یتمفهوم امن. یردگ یقرار م یابیمورد ارزش

 یم یرمعیارهاییز یخود دارا یارهامع یناز ا یکقابل سنجش است که هر یو عوامل فرد یآرامش، عوامل اجتماع یش،آسا

 یجتااز ن یمقاله تنها بخش ینالبته در ا.مورد مطالعه طرح شده است یارهایاز مع یکبا هر متناسب یباشند و در پرسشنامه سوال

در  ینمطالعه شده و همچن یشهر یمختلف فضا یتردد در بخش ها یزاندرک شده و م یتامن ینکه مربوط به رابطه ب یلیتحل

 011.ارائه شده است یمتاثر از مسائل اجتماع پذیریو حضور یکالبد یارمربوط به مع یجتنها نتا یزشاخص ها ن یلبخش تحل

 یتشده و در نها یعمختلف محدوده توز یاقشار مختلف زنان و در قسمت ها ینمختلف روز و در ب یپرسشنامه در زمان ها

سپس خصوصیات و شرایط الزم . شد یلو تحل یهاس اس تجز یو با نرم افزار اس پ یخام به دست آمده دسته بند یداده ها

زنان در  یتامن ینهاهکار در زمو ر یشنهاداتبه ارائه پ یتاستخراج شده و در نها یشهر یجهت استفاده بهینه زنان از فضاها

 .آنان پرداخته شده است یریحضورپذ یشو افزا یشهر یفضاها
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 پیشینه تحقیق

در دوران پیدایش شهرسازی مدرن ، در آغاز قرن بیستم ، زنان نقش موثری در فرآیند برنامه ریزی و طراحی شهری نداشتند 

در بستر گسترش انتقادهای شهرسازی مدرن و همراه با رشد جنبش های زنان موضوع رابطه  0691ولی در حدود دهه 

جنبش راستین فمینیسم شکل گرفت که  0691از دهه . تبدیل شد جنسیت و شهر به یک گفتمان جدید در اروپا و امریکا 

بنیادی ترین هدف این جنبش ایجاد جهانی بود که نه تنها برای بعضی از زنان ، بلکه برای همه آنان و نه فقط برای زنان ، بلکه 

طه میان زنان و محیط شهری را محققان آمریکایی تحقیق بر روی راب, 01در نیمه های قرن . برای مردان نیز جای بهتری باشد 

 01در قرن  ( 96، ، مرجانهنبذرافشا) .فعالیت های شهری و مشارکت های زنان آغاز گردید ، 06و  09در قرن  .آغاز کردند

 .به آن اشاره گردیده است اختصاربه  0که در جدول شماره  اقدامات عملی فراوانی صورت گرفت

 ( 96، ، مرجانهنبذرافشا) یستم در خصوص  مشاركت زناناقدامات صورت گرفته در قرن ب: 1جدول 

 اثر عنوان موضوع نویسنده سال

0661 
 انجمن مشاور زنان

 تاسمانیا
 نقش زنان طبیعت جامعه و تغییر

 اولین سند راهنمای طراحی شهری معطوف به زنان

 «زنان در محیط مصنوع»

0661 
(Organization for Economic 

Co-operation and 

Development  (OECD) 
  زنان، سکونت و خدمات

 چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن 0661
پیشرفت و توانمند سازی حوزه هایی 

 مانند حقوق بشر و زنان، زنان و فقر
 

 های بشر در مورد سکونتگاه کنفرانس سازمان ملل در استانبول 0669

موافقت با هر فرصتی برای »امضای مانیفینست 

دسترسی کامل و مشارکت زنان در تصمیم سازی 

برای شهر و مهیا کردن آنچه که برای توزیع منصفانه 

 «قدرت ضروری است

0669 International Union of Local 

Authorities (IULA) 
  عدالت جنسیتی

0111 
بیست و سومین اجالس ویژه مجمع 

 سازمان مللعمومی 

تساوی جنسیتی، توسعه و صلح 

 00برای قرن 
 تساوی جنسیتی در فضای شهری دستورالعمل

 در نیویورک( 1+ استانبول )کنفرانس  0110
فرایند حرکت به سمت عدالت 

 جنسیتی
 

0116 
در  سازمان بین المللی غیرانتفاعی زنان

 مونترال

جنسیت  اجرای برنامه شهرهایی با

 (GICP) فراگیر
 

 

 :در ایران نیز در خصوص بحث زنان و امنیت آنان در محیط های شهری مطالعاتی به شرح زیر انجام گردیده است

در بررسی امنیت زنان در کالن شهر مشهد، تاثیر ویژگی هایی مانند وضعیت تاهل، میزان اقتدار زن در ( 0191)زنجانی زاده

ساس امنیت اجتماعی زنان سنجیده و به این نتیجه رسیده است که اقتدار خانواده، اشتغال زنان و محل سکونت را بر میزان اح

 (61گلی،علی،) .زن در خانواده، اشتغال زنان و محل سکونت با میزان احساس امنیت اجتماعی زنان رابطه ی معناداری دارد

ل، تحصیالت، نوع شغل، اثیر ویژگی هایی مانند سن، وضعیت، تاهتدر مطالعه ی دیگری در شهر مشهد ( 0191)اسماعیلی

میزان خروج زن از خانه، نگرش به حجاب، درآمد خانواده، نگرش به عملکرد قانون، وسیله نقلیه مورد استفاده و محل سکونت را 
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از دستاوردهای پژوهش او این است که به استثنای وضعیت تاهل، .بر میزان احساس امنیت اجتماعی زنان بررسی کرده است

همچنین بر اساس نظر پاسخ گویان .ورد استفاده با احساس امنیت اجتماعی زنان رابطه ی معناداری دارندسایر متغیرهای م

 (61گلی،علی،) .تحقیق، میزان طراحی شهری در تامین امنیت زنان در حد نامطلوبی است و نیازمند توجه است

منیت در فضاهای عمومی شهری پرداخته در تحقیق خود به تاثیر وقوع جرم و خشونت در کاهش احساس ا( 0191)مدیری 

 (61گلی،علی،) .او نشان داده نقش جرم در کاهش احساس امنیت بیش از خشونت است.است

 

 مبانی نظری

 فضای شهری
مطلوبیت هر فضای شهری به ویژه برای برخی از انواع فعالیت ها به درجه برداشت و ادراک نیازهای فرد استفاده کننده بستگی 

عبارت دیگر ممکن است یک فضای شهری از دید گروهی از افراد اجتماع مناسب و مطلوب و از منظر طیف دیگری به . دارد

امروزه این اصل . نکته با اهمیت وجود شرایط برابر جهت استفاده افراد مختلف از فضاهای شهری است. نامناسب تلقی شود

استفاده از فضاها و امکانات شهری دارای فرصت ها و شرایط برابر پذیرفته شده است که کلیه شهروندان بایستی در دسترسی و 

 لذا محدودیت های دسترسی گروه های خاص در فضای شهری از دیدگاه حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی راهگشا. باشند

ق نابرابری های می تواند عاملی در جهت تعمی باشد، درصورتی که دقت کافی در برنامه ریزی و طراحی آنها صورت نپذیرد ،

عوامل موثر بر کیفیت فضای شهری از دیدگاه نظریه پردازان گوناگون  0در جدول شماره  (90مجتبی، رفیعیان، ).اجتماعی گردد

 .مورد بررسی قرار گرفته است

 (60،،فریبا، قرایی) علوم شهری مختلف پردازان نظریه دیدگاه از شهریفضای  كیفیت بر مؤثر عوامل بندی طبقه:  2شماره  جدول
 بررسی مورد های شاخص و مؤلفه،عوامل پردازان نظریه

 وایت .اچ ویلیام
 فضا، اندازه دسترسی، فضا، شکل دما، خورشید، زیبایی، فضا، موقعیت حضورمردم،

 خیابان به اتصال نظارت، فروشی، اغذیه درختان، و باد آب، نشستن، قابل فضای سطح

 یانگل

 وخشونت جرم تصادف، و ترافیک درمقابل حفاظت :حفاظت

 رشد و فعالیت بازی، کردن، صحبت و شنیدن تماشا، نشستن، ایستادن، رفتن، راه امکان :راحتی

 زیبایی کیفیت و مثبت حسی تجربیات هوا، و آب و مناظر مقیاس، : بردن لذت

 عمومی نقل و حمل شبکه ساختار دسترسی، و مجاورت ،) فضا پخشایش( پراکندگی پاساگوالری

 عدالت کارایی، اختیار، و نظارت دسترسی، تناسب، معنی، سرزندگی، (0690)لینچ  کوین

 (0691)بنتلی  ین ای
 پاکیزگی، کارایی، ، تعلق رنگ ، حسی غنای ، بصری تناسبات ، پذیری انعطاف ، خوانایی ، ،گوناگونی نفوذپذیری

 زیستی حمایت

 زمانی ، عملکردی ، بصری ، اجتماعی ، معنایی یا ادراکی ، شناسی ریخت های مؤلفه (0111)متیوکارمونا 

 همگانی عرصه ساختمانها، فرم شهر، فرم دیدها، منظرشهری، محیطی، زیست پایداری (0661)کارمونا  متیو و پانتر جان

 (0691)اپلیارد  و جیکوبز
 جمعی، زندگی و اجتماع ، وکنترل هویت ، سرزندگی ، شادی و تخیل ، برابر فرصتهای

 شهری خودکفایی شمولی، همه ، معنی و اصالت

 (0690)جیکوبز  جین
 و اجتماعی اختالط بودن، نفوذپذیر عنصرخیابان، به توجه مختلط، کاربری محیط، بصری نظم مناسب، فعالیتهای

 فضاهان بود پذیر انعطاف

 (0696)ورث  ساوت

 حفاظت زندگی، سر تاریخی، حفاظت ایمنی، و بهداشت دسترسی، راحتی، و آسایش فرم، خوانایی، و ساختار

 معنی، انطباقپذیری، داری، نگه مساوات، و برابری اجتماعی، مراودات گشودگی، سازگاری، تنوع، طبیعی، محیط

 اختیار و نظارت
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 امنیت -4-2

 به امنیت معین فرهنگ در .نیست میسر سادگی به آن از دقیق تعریفی ارایه ی که است پیچیده ای مفاهیم جمله از امنیت

 مفاهیمى بر امنیت تعریف در دیگر، برخى (110: 0191 معین، فرهنگ)است شده تعریف بودن امان شدن، در ایمن معنای

. است آتی رفاه تضمین از عبارت مارتین امنیت الرونی از دیدگاه. اند نموده اشاره صلح پایدار و عدالت رفاه، توسعه، چون

 (91، ربیعی، علی)

یکی از انواع امنیت، امنیت اجتماعی است که از جایگاه و موقعیت برجسته ای برخوردار بوده و تولید و تامین آن و همچنین 

پایدارسازی آن نیازمند مقدمات و زمینه های نسبتا پیچیده ای بوده و آسیب پذیری و زوال آن نیز تحت تاثیر زمینه ها و 

به طور کلی امنیت اجتماعی  (60،میرحسینی. )ت بر آنها نیز ضرورتی اساسی داردرفمتغیرهای متفاوتی است که شناخت و مع

دارای نقش اساسی در ساختار امنیتی یک جامعه است چرا که به واسطه قرارگیری انسان ها در کنار هم و میزان بازخوردهای 

 (99،بمانیان، محمدرضا) .اجتماعی و ارتباطی آن ها نسبت به یکدیگر شکل می گیرد

 امنیت زنان -4-3

برای نمونه  زنان فضاهایی را برای خود . تفاوت های چشم گیری در شیوه و جریان تجارب زنان و مردان در شهر وجود دارد

زنان موجوداتی بسیار حساس و ظریف . محدود کرده و از ورود مردان به دلیل ترس از پرخاشگری آنها، جلوگیری می کنند

و آسیب های جنسی بسیار در هراسند و به همین دلیل رفتارهای آنان، به تعداد زیادی از فضاهای هستند و از پرخاشگری 

در این راستا، راهبردهای ایمنی منفردی شامل جلوگیری از رفتن به مکان های معین در . شهری ساختار و شکل می بخشد

 (61شورت، جان رنه، ). را به کار می گیرند زمان های ویژه و عدم مشارکت در مجموعه ای از فعالیت به ویژه در شب،

 .دمیدان مردان به زنان باالی نسبت را عمومی فضاهای موفقیت های شاخص از یکی فراوان بررسیهای از پس وایت ویلیام

 .میباشد همگان پسند مورد که است عالی مدیریتی با خوب فضایی دهنده نشان باشد، زیادتر فضایی در زنها تعداد چه چنان

 و حساسترند محیطی دهنده آزار موارد به نسبت و هستند قائل اهمیت نشستن های محل مورد در مردان از بیشتر زنان

 مشکلی احتماالً که است معنا بدین باشد کم فضایی در زنان شمار اگر بنابراین .میکنند مکان انتخاب صرف را بیشتری زمان

 شهودی درک و حسی قوای با و هستند آهنگ پیش مطلوب مکانهای انتخاب در زنان (Whyte, William ,1980) .دارد وجود

 (99ذوقی،ایوب، ) .کنند می انتخاب را خوب مکان خود

 محل نبودن صورت در فضا یک جذابیت است معتقد و میکند اشاره فضا در نشستن قابل فضای سطح به چنین هم وایت

 از بیش زنان وی نظر از .داشت نخواهد را مردم حضور برای کافی جاذبه فضایی چنین و یابد می کاهش نشستن، برای کافی

 حالت که مکانهایی و جلو ردیفهای در نشستن برای مردها که حالی در کنند می استقبال خصوصی نیمه فضاهای از مردان

 برای را دوم ردیف زنان و جلو ردیف مردها خیابان با موازی لبه دو وجود صورت در .دهند می نشان اشتیاق دارند ای دروازه

 (99ذوقی،ایوب، ). میکنند انتخاب نشستن

 ها رنگ برخی .است مؤثر بسیار که است شهری فضاهای در ها رنگ از استفاده نوع بحث قابل فاکتورهای از دیگر یکی

 تأثیرگذار ها این نظایر و تهییج یا آرامش خون، فشار کاهش یا افزایش در یا و میکنند ایجاد زنان در را فضا از ترس احساس

، فریبا، قرایی. )داستفاده شو گرم و روشن های رنگ از و گردد پرهیز سرد و تیره رنگهای از میشود توصیه بنابراین . هستند

 گرچه .دش خواهد مشکالتی پیدایش سبب فضاها طراحی در انسان فیزیکی ابعاد به صرف توجه و عملکردی نگاه (60،

 جنبه نظرگرفتن در با همراه نکته این اما دارد ویژهای اهمیت شان مبلمان و فضایی ابعاد مناسب انتخاب و فضایی تناسبات

 و طراحان سوی از که نکاتی از .ددار پی در را فضاها شدن کارآمدتر موجبات ها آن از کنندگان استفاده روانی و روحی های

 انسان زیباشناسی بعد داشتن نظر در قرارگرفته، توجه مورد فضاها روانی امنیت ایجاد در محیطی شناسی روان نظران صاحب

 نگاهی نوع در را اجتماعی هر هویت و فرهنگ هنجارها، و ها ارزش قبیل از مفاهیمی گیری شکل ریشه میتوان حتی .تاس
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 وجود داری معنی و مثبت رابطه اجتماعی های ارزش و امنیت بین .کرد وجو جست دارند، انسانی شناسیا زیب بعد به که

 (91ساعی، ایرج، ) .دارد

 :در اجتماع ما زنان با محدودیت های گوناگونی روبرو می باشند که برخی از آنها عبارتند از

 آن

ها به دلیل تفاوت در نوع برخورد با مسائل و درک عاطفی متفاوت موضوعات اجتماعی را از دیدگاهی دیگر مورد بررسی قرار 

لیکن به دلیل محدودیت های فرهنگی و اعتماد به .نوبه خود به عنوان عضوی فعال در اجتماع عمل کنندمی دهند و قادرند به 

نفس پایین تر ناشی از آن،عموما امکان مشارکت برابر برای حل مسائل اجتماعی را نمی یابند و برای ایجاد امکان مشارکت 

 .مناسب باید انرژی زیادی صرف کنند

 زن

فرهنگی و یا عدم احساس امنیت ساعات محدودتری را می توانند در بیرون از خانه سپری کنند و همین ان چه به دلیل مسائل 

 .خود یکی از محدودیت های جدی برای فعالیت اجتماعی و حضور آنها در فضاهای شهری است

  به

علت نبود شبکه های دسترسی مناسب اعم از شبکه های حمل و نقل عمومی و پیاده راه های خوب و متناسب با نیاز زنان با 

حتی در اتوبوس ها و خطوط مترو که تفکیک .توجه به فعالیت چند بعدی و روزمره آنان، تسهیالت کافی برایشان وجود ندارد

رگرفته شده برای زنان متناسب با حجم بهره برداران نیست و تفکیک تنها با جنسیتی صورت گرفته، گنجایش مکان در نظ

این در حالی است که زنان در بیشتر اوقات روز برای استفاده از این .فرض حضور اجتماعی و نیاز محدودتر زنان انجام شده است

د ازظهر با گنجایش کامل مورد بهره برداری شبکه ها تحت فشار شدید قرار دارند و قسمت مردانه تنها در ساعات اوج صبح و بع

 (91تمدن، رویا، ). قرار می گیرد

 

 زنان و امنیت اجتماعی فضاهای شهری -4-4

شهری و شیوه های طراحی شده  های مجموعه .تاس متفاوت مردان تجربه درفضاهای شهری نسبت  به امنیت از زنان هتجرب

 وسیله حمل روز، ساعت و موقعیت دلیل به و است گذاری در میان زنان باالترآن روی سطوح ترس تاثیر می گذارد و این تاثیر

 .بود خواهد آن متفاوت از استفاده نوع و سطح نقل، و

در سطح . را نادیده بگیرند امنیت هستند، نمی توانند مسئله کیفیت زندگی شهری که متعهد و مسئول نهادهای عمومی همه

در جایی که مسائل ایمنی نگران . اقدامات به صورت محلی و مشارکت همگانی انجام شوندجهانی این موافقت وجود دارد که 

کننده است، زنان بیشتر در معرض خطر هستند، منطقی است که برنامه های امنیتی به صورت اولویت بندی شده استخراج 

خیر، می تواند منجر به تشکیل گروه  بحث درباره اینکه آیا حس امنیت نسبی است یا  (A Michaud, S Paquin,2002)گردند

. هایی شود که معتقدند حس زنان درباره عدم امنیت غلط است، زیرا نرخ جرایم در مقایسه با سال های گذشته افت کرده است

زیرا مشخص است که حجم وسیعی از . متاسفانه این نوع از دلیل آوردن، تجارب زنان در مناطق بزرگ را نادیده می گیرد

عالوه بر این، اطالعات کمی باید بر اساس جنسیت، به . ها علیه زنان در سرتاسر دنیا به پلیس گزارش نشده استخشونت 

این امر می تواند به صورت ضمنی از طریق آنالیزهای جنسیتی که در حال حاضر در اروپا و . صورت جداگانه ارزیابی شوند

به منظور درک بیشتر درباره اثرات خشونت و ترس زنان، . ، انجام بگیردبرخی از سازمان های بین المللی بزرگ نیز رایج است

با شروع اواخر . نیاز به متودهای پژوهشی کمی و کیفی بیشتری داریم تا پیچیدگی علل و نتایج عدم امنیت شهری را بیان کند

به  خشونت علیه زنان موضوع و آورده به طور واضح تجربه خود را، گروه های زنان، به ویژه گروه های اجتماعی،  1970 دهه

در  های مردمی پژوهش در دسترس است توسط حال حاضر آماری که در بنابراین .تبدیل شده است برای تحقیق تمرکزی

 .خود زنان انجام گردیده است فضاهای عمومی توسط برای امنیت ایمنی بررسی و شده است تکمیل جمعیت زنان میان
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. می کند زنان را توانمندمشارکت، . تبدیل شده است دموکراتیک تر و مشارکتیبه صورت  شهری یتامن بررسی روند بنابراین

از  بسیار متفاوت اغلب یک واقعیت، به حساب آن می گیرند خود را واقعیت، نیاز خود به طور خاص محققان با تمرکز کردن بر

عمومی را  فضاهای شهری زنان در نیز استقاللرویکرد مشارکتی  .محققان دیده می شود نهادهای دولتی و توسط مشارکت

 مداخالت در نهایت، .می یابد راه حل و به این ترتیب مناسب ترین می بیند خود را از دیدگاه مشکالت چون افزایش می دهد،

 A) .همه است عبه نف که در نتیجه، کیفیت زندگی شهری دارد و در مورد ایمنی کلی یک تاثیر از این نوع، مشارکت

Michaud, S Paquin,2002) 
در عرصه  بنا به عقیده بسیاری از محقیقین ، محدودیت ها و حصارهای فرهنگی ایجاد شده برای زنان در فضای اجتماعی و

زن ایرانی درفضای شهری به نوعی واجد  .های عمومی باعث شده تا زنان از موقعیت خود به خوبی نتوانند بهره ببرند

 :می باشد  خصوصیات زیر

 ساالرانه  دلیل وجود نظام مرده جایگاهی محدود در شهرها ب -0

 خیابان ها  وفضاهای عمومی و( بیرونی یا مردانه  اندرونی یا زنانه و)جنسیتی شدن فضا در محدوده منازل  -0

 ترس زنان از حضور در خیابان هنگام شب  -1

 پایه تفکیک سنتی زنان  زی ایران بربرنامه ری -1

 شهرها برای مردان ساخته شده  -1

 دفن شدن امنیت اجتماعی  -0امن شده فضای محله  نا -0دلیل  خانه نشین شده زنان براثر سلطه تاریکی بنا به دو -9

 (99محمدی،مریم، )  .وجود ترس همیشگی از عدم امنیت برای زنان

تأثیر جنبشهای فمینیسم و توسعه پایدار تحوالت تازه ای در عرصه شهرسازی به ظهور تحت به طور خالصه در سالهای اخیر 

 :رسیده که با افزایش نقش زنان همراه بوده است

 ر

 های شهر برای زنان شد آگاهی عمومی از کمبودها و محدودیت

 اف

 .زایش تعداد زنان تحصیل کرده در رشته های برنامه ریزی و طراحی شهری

 اف

 .زنان در حرفه های شهرسازی، محیط زیست و مدیریت شهریزایش نقش 

 اف

 .زایش انتشارات و پژوهشهای شهری توسط زنان

 اف

 (91مهدی زاده، جواد، ) .های زنان در مسائل شهری و محیط زیست شهری زایش تشکل

 1در جدول شماره با توجه به مطالعات انجام شده معیارها و شاخص های مد نظر هر محقق مرتبط با حضورپذیری زنان 

 .گردآوری و تدوین گردیده است

 
 (نگارندگان: گردآوری)بررسی معیارهای موثر در حضورپذیری زنان :  3جدول شماره 

 شاخص موضوع نظریه پرداز

 0196بذرافشان،
 نظارت

 حضور عابران

 حرکت آزاد در فضا

 ساعته 01فعالیت های  فعالیت
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 اختالط کاربری ها

 جاذب زنانکاربری 

 سرزندگی

 الگوهای رفتاری (تنوع رفتاری)

 هیجان، نوبودن

 گروههای استفاده کننده

 حضورپذیری

 (مدت استفاده)میزان حضور 

 گروههای استفاده کننده

 ساعات حضور

 0160قرائی، 

 کالبد

 نفوذپذیری

 نشانه بصری

 سهولت حرکت

 محصور بودن

 آسایش
 روشنایی

 مبلمان شهری

A Michaud,S paquin 
(2002) 

 عوامل اجتماعی

 نظم اجتماعی

 مشارکت

 کنترل اجتماعی

 یعوامل فرد

 جایگاه اجتماعی و اقتصادی

 سن، وضعیت تاهل

 میزان تحصیالت

 

 یافته های تحقیق

رویکرد مزبور .به منظور توجه عمیق به ایده ها و نیازهای آنان می باشد( زنان)گام بعدی ، نظرسنجی از استفاده کنندگان پروژه 

طراحی شههری  »در ادبیات شهرسازی از آن یاد می شود، امروزه بخش مهمی از فرآیندهای « مشارکت مردمی»که تحت عنوان 

رسشهنامه و مصهاحبه، در بافهت    بر این اساس و با شیوه ههایی از قبیهل پ  . را در تجارب جهانی مشابه در برمی گیرد« جامعه گرا

عمهده توجههات مهوردنظر از دیهدگاه      به عنوان یکی از نقاط کانونی حساس و پراهمیهت شههر مشههد،   مجاور خیابان احمدآباد، 

در این بخش برخی نتایج مرتبط بها معیارههای مهوثر در افهزایش حضهورپذیری و      . استفاده کنندگان از فضا، استنتاج شده است

 .رسشنامه ها تحلیل شده استمشارکت حاصل از پ

در مورد سوال اصلی تحقیق که پیرامون عوامل تاثیرگذار بر امنیت و حضورپذیری زنان می باشد، معیار های گوناگونی در نظر 

اهمیت این عامل در این  محیط مورد بررسی قرار گرفت که« نفوذپذیری»با توجه به مطالب بیان شده، عاملی مانند . گرفته شد

که می توانند از مکانی به مکان « سهولت در حرکت»زنان برای دستیابی به فضا حق انتخاب دارند و این دسترسی و  است که

می « فضاهای بی دفاع»همچنین به کارگیری تسهیالتی برای . دیگر بروند، سبب افزایش میل به حضور در محیط می شود

 نتایج اساس بر -که از شاخص های آرامش است-محیط «خوانایی» انمیز سنجش مورد در. تواند امنیت را به آنها بازگرداند

با وجود اینکه تابلوهای راهنمای  مسیرها کردن گم احتمال عموماً ها می توان اینگونه بیان کرد که پرسشنامه از آماری حاصل

همچنین وجود . پایین است مسیرها در شدن گیج از ناشی اضطراب در محدوده موجود نمی باشد، کم است و در نتیجه مسیر

عامل . و کاربری هایی که به عنوان نشانه در محدوده حضور دارند به افزایش خوانایی محیط کمک می کند« نشانه های بصری»

می باشد که با توجه به پرسشنامه ها زنان « کنترل اجتماعی»و « حضور عابران»دیگر افزایش امنیت، نظارت محیط از طریق 

از جمله عواملی است که پویایی فضا را در « اختالط کاربری ها» و «ساعته 01فعالیت های ». سیار موثر می داننداین عوامل را ب
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باعث افزایش حضور این « کاربری های جاذب زنان»همچنین وجود. تمامی ساعات حفظ کرده و سبب ارتقا امنیت می گردد

موثر در حضورپذیری زنان می باشد، بدین ترتیب که اگر مبلمان از عوامل بسیار « مبلمان شهری».قشر در محدوده می گردد

که در این محدوده مبلمان های اساسی همچون .متناسب با نیازهای زنان باشد، آسایش این قشر را فراهم می کند

رار همچنین استق. و مبلمان روشنایی جهت برقراری امنیت وجود دارد( جهت نشستن و برقراری تعامالت اجتماعی)نیمکت

تمامی موارد ذکر شده از . و ایجاد آرامش در زنان می گردد« بهداشت محیط»سطل های زباله در طول مسیر باعث حفظ 

معیارها و شاخص های امنیت می باشند که اگر در یک فضای شهری پیش بینی و طراحی شوند، از جرم و خشونت محیط می 

که همگی « سن،میزان تحصیالت و اشتغال»همچنین عواملی مانند . ندکاهند و موجب افزایش حضور زنان به آن فضا می گرد

. از عوامل فردی هستند با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه در میزان امنیت و همچنین حضور پذیری زنان تاثیری ندارند

یر محققین در جدول نتایج حاصل از بررسی معیارهای مد نظر زنان جهت حضورپذیری در این تحقیق با نتایج و نظرات سا

 :مورد بررسی قرار گرفته است 1شماره 

 

 
 

 (نگارندگان: ماخذ)بررسی انطباق و عدم انطباق نتایج تحقیق با نظریات نظریه پردازان : 4جدول شماره 

با نتایج  انطباق

 تحقیق
 نظریه پردازان معیارهای مدنظر عوامل حضورپذیری زنان

 (0196)وندی سارکیسیان  آرامش استراحت و آسودگی راحتی، آرامش، ایمنی، نظارت و دارد

 (0116)جین جیکوبز  آرامش نظم بصری محیط دارد

 (0191)ساوت ورث  سرزندگی سرزندگی و راحتی دارد

 (0191)جیکوبز و اپلیارد  کالبدی محصور بودن فضاها دارد

 (0199)کمالی و همکاران  کالبدی-آرامش نظم فضایی، بصری و کالبدی دارد

 (0191)محمدی کالبدی-آسایش مناسب بودن پیاده روها، ابعاد مناسب فضا دارد

 دارد
متناسب بودن  ،نظر گرفتن فیزیک و ابعاد جسمی استفاده کنندگان

 ابعاد فضا
 (0199)ذوقی کالبدی

 (0191)اسرافیلی آسایش راحتی محیط، استشمام مطبوع دارد

 (0196) الیاس زاده و همکاران کالبدی احساس امنیت در بافت مسکونی ندارد

 عوامل فردی سن، سطح تسهیالت و نوع شغل ندارد
و زنجانی ( 0191)اسماعیلی

(0191) 

 

 نتیجه گیری

با توجه به نتایج تحلیلی، ویژگی های شخصی زنان مصاحبه شونده مانند سن، سطح تسهیالت و اشتغال با اینکه بر میزان 

وجود . ساعت های استفاده آنها از خیابان و نحوه حضور آن ها در آنجا موثر است، تاثیر معناداری بر احساس امنیت آنان ندارد

ای مرکب و پر جمعیت مانند کاربری های اداری و تجاری و معابر اصلی، بر افزایش کاربری هایی مثل انتظامی و کاربری ه

احساس امنیت تاثیر معنا داری دارند و بر عکس، کاربری های یکنواختی که فقط در ساعت های خاص اداری دارای تراکم اند و 

اع به شمار می آیند که مانع حضور زنان در این سایر اوقات شبانه روز فاقد جریان جمعیتی قابل توجه اند، فضاهای غیرقابل دف
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سنجیده شده در مطالعات میدانی در باالبودن ضریب احساس امنیت میتوان گفت همچنین . بخش از محدوده می شوند

 .باشد آشنایی، خوانایی و نظارت در محیطمحدوده میتواند به دلیل باال بودن میزان 

 

 پیشنهادات

ط با استفاده از عناصر الحاقی آشنا برای مردم در فضا، جلوگیری از به وجود آمدن احساس غربت افزایش ضریب آشنا بودن محی

و ترس ناشی از آن، افزایش میزان اجتماع پذیری فضا، استفاده از سیاست نظارت طبیعی بر فضا و پویا نمودن جمعیت می 

ور مثال قرار دادن المان هایی بر سر تقاطع ها برای تاکید بر به ط (90رفیعیان،مجتبی، ). تواند در ارتقای امنیت تاثیرگذار باشد

 فعال و مستمر حضورهمچنین تالش برای  .ساعته برای افزایش اجتماع پذبری در شب 01آنها و یا مکان یابی کاربری های 

به اختصار به دیگر پیشنهاداتی که می تواند جهت برقراری امنیت . به خصوص در فضاهای بی دفاع فضاها در انتظامی نیروی

 .موثر باشد پرداخته شده است

 عملکردی -كالبدی های ویژگی -7-1

 ا

  دهد؛ افزایش را نوستالژیک مکان حس که نمادین عناصر از ستفاده

 ا

 .؛)بلوک دو بین فاصله متر 150 ماکزیمم( عریض و دانه درشت های بلوک طراحی از جتناب

 اف

 ؛ «از مکان مراقبت «افزایش با روانی آسایش زایش

 خ

 دهد؛  افزایش را محیط ایمنی و امنیت تواند می مکان پذیری تصور و وانایی

 نو

 ،تعمیر و نگهداری مناسب از مبلمان شهری مانند چراغهای روشنایی و  رپردازی مطلوب و کافی بر ورودیها، رعایت استانداردها

 ؛عالئم شهری و تابلوهای شهری

 اف

 .شهری؛ های و نشانه مهم بناهای ها، نشانه با عمومی فضاهای کردن تسهیل وسیله به خوانایی زایش

 ج

 پنهان؛ های کُنج و ها گوشه ایجاد از لوگیری

 رفتاری های زمینه -7-2

 ای

 فروشی؛ خرده های مغازه با عمومی فضاهای در زنان شدن جمع برای کانونی نقاط جاد

 پا

تامین پاسخ دهندگی محیطی فضا به نیازهای زنان و گروه های تحت مراقبت  بدین معنا که تالش برای سخ دهندگی محیطی

 آنها 

 بر

 ؛عمومی فضای در کودکان بازی برای کودکستان قبیل از کودکان مراقبت برای هایی مکان ریزی نامه
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 تب

 ؛ها و مجالت شهر لیغات مثبت برای ارتقای شهرت محیط در اذهان عمومی، توسط روزنامه

 انداز چشم و محیطی آرامش -7-3

 ا

 ؛است ایمن برای زنان که انسانی مقیاس با مکان بودن محصور ایجاد برای گیاهان و درختان از ستفاده

 به 

 ؛زنان راحتی برای عمومی فضاهای در مناسب طراحی بردن کار

 شهر تصویر و شهر منظر -7-4

 ط

  راحی نمای شهری و بخش جلوی ساختمان با جزئیات بیشتر برای افزایش پیچیدگی؛

 ا

  ستفاده از تنوع مصالح و رنگ ها و بوها با جزئیات پیچیده؛

 بصری - شناختی زیبایی عوامل -7-5

 م

زنان شامل افزایش پاکیزگی محیطی،طراحی مناسب و توجه به تامین مطلوبیت محیطی فضا برای حضور : طلوبیت محیطی

 ...(و بصری سبزینگی، نظم محیط، پاکیزگی های شاخص (....ویژگی های زیبا شناختی و

 احساسی و ادراكی عوامل -7-6

 عوامل در بررسی مورد ترین معیارهای مهم جمله از انتخاب آزادی و خوانایی و هویت سرزندگی، آرامش، راحتی، احساس

 شهری، فضاهای در زنان حضور میزان و محیط آرامش راحتی و احساس میان رابطه .دباش می محیط احساسی و ادراکی

 جمله از مردان از بیشتر زنان در حواس این شدن برانگیخته و بو و صدا فضا، اهمیت از پذیر تصور و آسایش بهتر درک

 .باشد می شهری فضاهای در زنان خصوص در مورد بررسی مسایل
 عوامل اجتماعی و فرهنگی -7-7

 تو

 عمومی؛ حوزه در زنان مشارکت برای زمینه هایی سعه

 ه

ست تا زنان با دیگران در فضاهای عمومی دوستانه برخورد ا نجارهای جنسیتی تاثیرگذار بر رفتارهای عمومی زنان، نیازمند آن

 .کندنمایند، که این موضوع محدودیت هایی را برایشان ایجاد می 

 ای

ده آرمانی زنان مبنی بر ارجح شمردن دیگران، منجر می شود، زنان نیازها و ترجیحات دیگران را در فضای عمومی متقدم 

 .شمارند

 تف

 .کیک فعالیت ها، مسئولیت های خانگی زنان را افزایش داده و منجر به محدود شدن استفاده زنان از فضای عمومی می شود

 ضرورى زنان، سازى توانمند اجتماعى در هاى فعالیت در زنان مشارکت نقش و مردمى رکت هاىمشا بحث اهمیت به توجه با

 عرصه در زنان مؤثر و فعال حضور و اجتماعى مشارکت سازى جهت نهادینه مشارکتى هاى فعالیت و ها برنامه نهادها، است

 و سرمایه مشارکت انسجام، اعتماد، میزان ارتقاء جهت است الزم ارتباط، این در .دگرد اجرا بینى و پیش اجتماعى هاى

 .شود گذارده اجرا مورد به ارتباط این در الزم فرهنگى و هاى اجتماعى فعالیت و ریزى برنامه زنان ملى هویت نیز و اجتماعى
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آنان برای این حضور اهمیت کلیدی  فسبرای جلب مشارکت و فعالیت زنان در اجتماع ، حمایت اجتماعی و افزایش اعتماد به ن

در این میان جلب .دارد و مناسب سازی فضاهای شهری برای پاسخگویی به نیازهای این گروه اجتماعی از مهمترین نیازها است

توجه و حمایت دولت و نهادهای عمومی به عنوان تصمیم گیران اصلی و مداخله جدی آنها در برنامه ریزی در این زمینه و بر 

  :س محور های زیر بسیار حائز اهمیت استاسا

  از

همانطور که در ویژگی های .نظر احساس امنیت در فضاهای شهری، زنان از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی هستند

، تزریق فعالیت به فضاهای گمشده و بی (به خصوص در جداره های صلب)  تامین نظارت اجتماعی بر فضاهاکالبدی ذکر شد 

تامین روشنایی مناسب این فضاها به ویژه در ساعات شبانه، دقت در کاشت گیاهان و جلوگیری از ایجاد گوشه های ، دفاع

پنهان و فاقد نظارت، نصب نشانه های راهنما و کمک به تعیین موقعیت مکانی بهره برداران از فضا از اقدامات ضروری برای رفع 

 .این کمبودها هستند

 با

مل و نقل عمومی با توجه به برآورد نیاز واقعی زنان و حجم بهره برداری آنها، تامین تسهیالت زنگری در شبکه های ح

دسترسی دیگر به ویژه تکمیل شبکه های پیاده راهی امن و با عرض و کف سازی مناسب، می تواند تسهیالت مورد نیاز آنان را 

 (91تمدن، رویا، ) .ای شهری را افزایش می دهدفراهم کند و حضور هرچه بیشتر و موثرتر زنان در اجتماع و فضاه
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