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 چکيده

   بین   در  تاثیرگذار  مؤلفه  مهمترین  جنسیت  و  انسانی  رفاه  الزمه  و  اولیه  نیازهاي  و  حقوق  از  امنیت

  این   در.  دارد  خاصی  جایگاه  انسانی،  اجتماعات  در  اساسی  نیازي  عنوان  به  و  است  شخصیتی  ویژگیهاي

  ارتباط   مردان  با  مقایسه  در  متفاوت،   نگاه  و  ها مسئولیت  بیولوژیک،  خصوصیات  واسطة  به  زنان  بین،

  حضور   از  اطمینانشان  تا  هستند  نیازمند  فضا  از  خاصی  تسهیالت  به  آنان.  کنند  می  برقرار  فضا  با  متمایزي

  هر  که  است  مردم  مختلف  اقشار  حضور  محل هريش  فضاي  و هرش. یابد  افزایش  شهري  فضاهاي  در  امن

  داشته  فضاها  این  از  متفاوتی  توقعات  خود،  اجتماعی  و  فرهنگی  فردي،  خاص  هاي  ویژگی  بر  بنا  آنها  از  یک

  گروهها   این  از  هرکدام  نیازهاي  به  فضا  آن  تناسب  و  پاسخگویی  بیانگر  شهري،  فضاهاي  از  استفاده  میزان  و

  هاي  یدسترس  و  خدمات  تأمین  و  شهروندان  اجتماعی  نیازهاي  تأمین  بر  وهال ع  باید  هريش  فضاهاي.  تاس

  این   لذا. سازند فراهم امنیت حس  القاء   و ایجاد  براي  را رایطیش و ت الهیتس  فضا، کاربران همه براي الزم

  طریق   از  جنسیتی   رویکرد  با  شهري   فضاهاي  در   زنان  امنیت  تأمین   بر   مؤثر  عوامل  بررسی  هدف  با  پژوهش

  عوامل   گروه  سه  که  داد  نشان  تحقیق  نتایج.  دش  انجام  تحلیلی   -توصیفی  روش  به  و  میدانی  مطالعات

  در   زنان  امنیت  میزان  بر  «محیط  با  آشنایی»  اخصشـ  ویژه  به  اجتماعی-کالبدي  و  اجتماعی  کالبدي،

 . است  برخوردار  بیشتري  اهمیت  از  شهري  فضاهاي  در  زنان  امنیت  احساس  در  و  بوده  مؤثر  هريش  فضاهاي

  .شهري فضاي امنیت، احساس زنان،امنیت، زنان، امنیت اجتماعی  :يديکل  واژگان
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 مقدمه
. است  شخصیتی  ویژگیهاي    بین  در  تاثیرگذار  مؤلفه  مهمترین  جنسیت  و  انسانی  رفاه  الزمه  و  اولیه  نیازهاي  و  حقوق   از  امنیت

  ارزشهایی  چنین اینکه از ترس احساس فقدان  به ذهنی  مفهوم در  و  ارزشها علیه  تهدید  فقدان ريگی  دازهان  آن ی عین مفهوم در

  به   و   مشروع  هاي  آزادي  و  حقوق   به   نسبت  وبیم   هراس  ودنب  هب  ت امنی  راد،اف  ورد م  در.  دارد  اشاره  گرفت   خواهد  قرار  حمله  مورد

  زنان   امنیت،  موضوع  با  رابطه  در  جامعه  هر  اقشار  پذیرترین  آسیب  جمله  میگردد. از  اطالق   اه  آزادي  و  وق حق  نای  نیافتادن  مخاطره

  زنان .  اند   نیامده   دنیا   به  ترس  این   با  آنها   از  یک هیچ  تند. نیس  اهآگ   است  همراه  آنها   با   روز  طول  در که   ترسی  از  حقیقتا  زنان .  هستند

.  دش   دخواه  هحمل  اآنه   به  بروند  بیرون شب  در  تنهایی  به  مثال  براي اگر  و   هستند  آسیبپذیر   اآنه  هک  د ان  ده ش  اعی اجتم  رتفک  ن ای  اب

  تسلیم  آن  برابر  در  و  میکنند  ولقب  را  آن  م ه  زنان  و  میکنند  تقویت  و   تاکید   را  ترس   این  رسانهها   و   نوعانشان  هم   والدینشان،

  عمومی   هاي   فعالیت  و   ا ه  کنش   که  است  اي  صحنه  شهري  فضاي .  است  آن  فضاي   شهر  ناپذیر  جدایی   و   الینفک  جز  میشوند. 

  در  انسانی  هاي  کنش   فضاي...  و  ها   ساختمان  میادین،  و  ا ه  ارك پ   ا،ه  ان خیاب.  [1]پیوندنـد   یم   وقـوع  بـه  آنها   در  شهري  زندگی 

  یک  فضا.  هستند  آن  ساکنین  هاي   رفتار  و   ها   فعالیت   براي  ظرفی  آن  چندگونه  و  مختلفاهاي  فض   و   هر ش.  دهند   می  شکل  را  شهر

 ترهگس  را  افض   هک  حالی   در.  فهمند  ی م  را  انش   اعیاجتم  انجه  آن  قطری  از  راداف  هک  تاس  وعموض  نای  درك  رايب  کالبدي  وممفه

 ارزشی  و  معنایی  ارب داراي  و  تاس ده ش  غالاش زيچی یا شخصی وسیله به  که  فضاست از بخشی  مکان  بینیم،  ی م ی انتزاع  و  ازب اي

 خلوت،   حفظ  لزوم  نظیر  انگی ویژگیهاییخ  اهايفض.    ودش  ی م  ی بیرون  اهايفض  و  انگیخ  فضاهاي  شامل  موجود  فضاهاي  .است

  اهاي فض  و  گرفتن  قرار  عموم  معرض  در  اجتماعی،  تعامالت  براي  محلی  دبای   یرونبی  اهايفض  رعکسب  و  دارند  را  انزوا  و  صمیمیت

  آن   داخلی   اهايفض   ههم  و  هخان   ک ی  که   طور  همان  البته.  باشد  سالم  زندگی   جهت  در   همه  براي  مساوي   ورط  ه ب  و   هتجرب  ل قاب

  و   ایمنی   باید   هم   ها   خیابان  و   بازارها  ها،   پارك   د مانن  آن  اهايفض  و   هرش  کند،   ی م  راهم ف  ا مهمان ه  و   خانواده  براي  امنی   پناهگاه 

  خاصی   جایگاه   از  اساسی   نیاز  یک  عنوان  به  کند. امنیت  فراهم  مهمانان  و   ت کنندگاناقام  اکنان،س  همه  براي  مشابه  طور  به  را  امنیت

ل  عوام  ایی شناس  ا ب  ا ت  دارند  تالش  شهرها،   ویژه  به  و  اجتماعی  فضاهاي  طراحان  و  ریزان  برنامه  و  تاس   ورداربرخ  انسانی  اجتماعات  در

 اجتماعات   از  نیمی  عنوان  به  نیز  زنان.  د نماین  فراهم  فادهکنندگاناست  براي  را  امنیت  عمومی،  فضاهاي  در  ویژه  به  امنیت  تهدیدکننده

  میکنند   برقرار فضا با  را  متمایزي  ارتباط  مردان،  با   مقایسه  در متفاوت   نگاه   و ها  مسؤولیت  بیولوژیک،  خصوصیات  واسطه به  انسانی

  ویژه   به  و  هريش  فضاهاي   در  امن  حضور  از  آنان  خاطر  اطمینان  افزایش  موجب  تا   هستند  فضا  از  خاصی  هیالتتس  د نیازمن  انآن

  درن م  شهري  منطقه  در  روحانی  عنصر  یک  و  دنیوي  حضور  از   قسمتی  نیز،  شهري  امنیت  .[2]گردد   پارك  مانند  عمومی  فضاهاي

 برقرار   ارتباط  مسکونی  محیطهاي  لمث  ريعناص  ا ب  ادائم  روز،  ان پای  تا  میشود  خارج  خانه  از  فردي  وقتی  صبح  ابتداي  در.  است

 وان عن  هب آن اء ارتق اي روش ه و  شهروندان امنیت  مفهوم هب هتوج روزهاممیباشد.  ارتباط  در شهري امنیت با  خود  این که  میکند 

  از  ناشی  فرهنگی  و اجتماعی  اثرات  از  جدا.  است  شده  تبدیل  شهري  پردازان  تئوري  و  مندان  حرفه   اساسی  هاي  اولویت  از  ییک

  ویژگیها   تبیین  سکونتی،  نواحی  محیطی  کیفیت  بهبود و  هرونديش  ار رفت  ايالگوه  بر  شهري  امن  هاي   محیط  طراحی  و  برنامهریزي

  در   هک  تاس  یاهمیت  با  و  مستقل   موضوع  جرم  وقوع  از  کاستن  یا  و  شهري  جرائم  کاهش  رب  شهر  کالبدي   نقش  بر  مترتب  اثرات  و

بنابراین امروزه در جوامع پیشرفته جایگاه زنان به یکی از نکات اصلی طراحی  میشود.    اشاره  بدان  شهرسازي  نوین  هاي   تئوري بقال

و روند روز افزون آنان در محیط هاي کار و فعالیت    شهري بدل گشته است چراکه زنان نیمی از جمعیت ساکن شهر ها هستند

 . لذا از[3]قشر از جامعه مورد توجه قرار گیرنداجتماعی شهري سبب می شود تا در مکان یابی و طراحی فضاهاي شهري این  

  برخوردار  ویژه ایی  جایگاه  از  جامعه  بخش  این  به  پرداختن  می دهند، تشکیل  مردان  و  زنان  مجموعه  را  انسانی  جوامع  که  آنجایی

  فضاهاي و  زندگی   عرصه هاي  بین  مفصل  در  فعال  عامل  عنوان  به  شهري زندگی  کیفیت  به  خدمت  در  زنان  نقش  متأسفانه.  است

است. بنابراین از جمله آسیب   شده  گرفته  نادیده  آنان  فضایی  نیازهاي   و  نشده شناخته  درستی  به  اجتماع  و   خانه  مانند   شده  منفک

پذیرترین اقشار هر جامعه با موضوع امنیت زنان هستند، لذا در دهه هاي اخیر گفتمان قدرتمندي در زمینه فضاي عمومی شهري  

ري به ویژه براي اقشار آسیب پذیر جامعه همچون زنان، گسترش و مناسب سازي فضاهاي شهري براي زنان به  و نقش امنیت شه

امنیت به عنوان یکی از نیاز هاي  .  عنوان یکی از مهم ترین محور هاي پژوهشات در حوزه شهري مدون توجه قرار گرفته است

و برنامه ریزان و طراحان فضاهاي اجتماعی و به ویژه فضاهاي شهري،  اساسی از جایگاه خاصی در اجتماعات انسانی برخوردار است  
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تالش دارند تا با شناسایی عوامل تهدید کننده امنیت به ویژه در کالبد ساختار فضاهاي شهري، امنیت را براي استفاده کنندگان  

صوصیات بیولوژیک، مسئولیت و نگاه متفاوت  فراهم نمایند، در این میان زنان نیز به عنوان نیمی از اجتماعات انسانی به واسطه خ

مند تسهیالت خاصی از فضا هستند تا موجب افزایش  ا فضا برقرار می کنند، آنان نیازدر مقایسه با مردان، ارتباط متمایزي را ب

احساس امنیت    میزان  در  مهم  عوامل  از  اساس جنسیت یکی  این  اطمینان خاطر آنان از حضور امن در فضاهاي شهري گردد. بر

احساس امنیت   میزان  سنجش.  دارد  شهروندان  ذهن  در  شهر  به امنیت در فضاي  نسبت  پنداشت  ایجاد  نقش موثري در  و  است

و    عمومی  فضاهاي  در  زنان  ترس هاي   و   نگرانی  عوامل موثر بر  است تا  امن  فضاهاي  ویژگی هاي  اساس  بر  شهري  فضاي  در  زنان

عوامل   بررسی  در   مطالعه   این  اهمیت.  [ 4]شهري شناسایی گردد  عمومی   در فضاهاي  و حضور  استفاده   هنگام   در  شهري  محیط

 تقویت   منظور  به خصوص قشر زن به  شهروندان  مهمی از  بخش  بین  اعتماد و امنیت در  احساس  تقویت   و  موثر بر کاهش تبعیض ها

بررسی و کنکاش موضوع پژوهش حاضر، سواالتی  اکنون در  . بود خواهد  شهر فضایی   در ساختار  بیشتر مشارکت احساس امنیت و

 ها به شرح ذیل بیان می شود؛ شود که این پرسشدر ذهن و اندیشه مطرح می

 گذارد؟  می   تاثیر زنان امنیت احساس بر حد چه تا شهري فضاي  هاي  ویژگی .1

 گذارد؟   می  تاثیر زنان امنیت احساس بر حد چه تا شهري فضاي کالبدي   بعد هاي  ویژگی .2

 گذارد؟  می تاثیر زنان امنیت احساس بر حد چه تا شهري فضاي   غیرکالبدي  بعد هاي  ویژگی .3

 گذارد؟   می تأثیر شهري فضاي در  زنان اجتماعی تعامل  بر حد چه تا شهري فضاي  هاي  ویژگی .4

 

 ضرورت انجام تحقيق 
  اجتماعی،  فضاهاي   طراحان  و   ریزان  برنامه.  است  برخوردار  خاصی   جایگاه   از  انسانی   اجتماعات  در  اساسی،   نیازي  عنوان  به  امنیت

  استفادهکنندگان  براي  را  امنیت  عمومی،   فضاهاي  در  ژه وی  هب  تامنی   دهکنن  د تهدی  لعوام  شناسایی   با   تا  میکنند   تالش  شهرها،   ویژه  به

 مقایسه  در  متفاوت  نگاه  و  مسئولیتها  بیولوژیک،  خصوصیات  واسطه   به   انی،انس  جمعیت  از  نیمی  عنوان  به،  زنان.  کنند  فراهم  آن  از

  و   هريش  اهايفض   در  دبتوانن  ا ت  تند هس  فضا   از  خاصی  تسهیالت  نیازمند  بنابراین  میکنند؛   برقرار  ا فض   ا ب  ایزيمتم  اط ارتب  ردان،م  با 

  کرده ایجاد  شهروندان  امنیت  براي  را  بسیاري  مشکالت  شهري  نامطلوب  هاي محیط  حاضر،  عصر در.  کنند امنیت  احساس  ومیعم

  مردم  میشود؛  زودهاف  رمج  زانمی  رب  و  ازدب   یم  رنگ  امنیت  ها،  آسیب  این  گسترش با.  بوده اند  مؤثر  اجتماعی  آسیبهاي  رشد  و  در

  ناامنی   احساس  نتیجه،  در  و  میشود  داندوچن  انآن  دلهره  و  ترس  اتفاقی،  هر  با  و  میکنند  عمل  محتاطانه  اجتماعی  کنشهاي  در

  سیاسی  اقتصادي،  شخصی،  هاي  زمینه  در  است  موظف  جامعهاي  ره  هک  تاس  اطريخ  ودگیآس  و   شآرام  اعیاجتم  امنیت.  میکنند

 محدود   اجتماع  در  را  آنان  مشارکت   شهري،  فضاهاي  در  زنان  نداشتن  امنیت.  کند  فراهم  آن  اياعض  و  هجامع  رايب  را  آن  اییفض  و

 رشد   شهري  جامعه  اخیر،  دهههاي  طی .  [ 5]کرد  خواهد  متأثر  نیز  را  جامعه  و  خانواده  فرد،  بر  روانی  آسیبهاي  رب  الوه ع   و  د میکن

  باالي   تراکم  دلیل  به  شهرها  کالن.  میآید   شمار  به  زندگی   ی کیف  ايه  شاخصه  از  یکی  امنیت  بنابراین  است؛  داشته  چشمگیري

  و   فزاینده   بیکاري)   اقتصادي  امنیت  مانند   مفاهیمی  تا   شده   سبب  تحوالت  این   .دارند   زیادي  اقتصادي  و   اجتماعی  تحوالت  جمعیت،

  د تهدی ایرس  و  اه  کنمس ذیريآسیب پ عمومی،   فضاهاي  و ها   خیابان در  ناامنی  ویژه  به  جامعه در ناامنی   ذهنیت( کاذب  شغلهاي

  امنیت  احساس اندازه به جامعه یک در امنیت وجود کارشناسان، از بسیاري عقیده به .دهد  افزایش را شهروندان سالمت ارهدرب ها

 زان می  هب  بستگی   جامعه   در  فرد   واکنشهاي   که   چرا  است؛  امنیت  وجود  از   مهمتر  جامعه  در  امنیت  احساس  ا بس  هچ  و   ت اس  مهم

 امنیت  احساس... و  خیابانها عمومی،  مکانهاي کار، محیط دانشگاه، مدرسه، در زنان که زمانی.  دارد امنیت از او ادراك و دریافت

 امنیت  عدم   از  میتوان  کنند،  خطر  اساحس...    و  ومی عم  اهايفض  در  حضور  شهر،  سطح  در   آمد  و  رفت  جنسی،  تجاوز  از  و  نکنند

  اقتصادي،   نیازسنجی  طرح  نتایج .  پرداخت  آن  به  بیشتري  تق د   ا ب  د بای   هک  رد ک  صحبت  اجتماعی   معضل  یک  عنوان  به   اجتماعی

  عمدهترین از یکی  میدهد   نشان شده، انجام جمهوري ریاست زنان مشارکت امور مرکز توسط که کشور زنان فرهنگی   و اجتماعی

  باعث   امر  این  بسا  چه  و  دارد  قرار  زنان  هاي  دغدغه  اولین  ردیف  در  مسئله  این  که  است  امنیت  ودکمب  زنان  مشکالت  و  مسائل

 مواجه   مشکل  با   فعال   شهروند  یک  عنوان  به  را  شهر  در  زنان  حضور  و  شده  عمومی  محیطهاي  در  زنان  شدن فعالیت   محدودتر

  مردم  اگر  است  دیهی ب.  تاس  هگرفت  رارق  توجه  مورد دیگري  زمان  هر  از  بیش   امنیت  از  شهروندان ادراك   و  برداشت امروزه  . میسازد
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  مطلوبی  زندگی  کیفیت  نمیتوان  باشند،  تهنداش  را  الزم  تامنی  اساحس  تند،هس  ذیرتريپ   یبآس  قشر  که  زنان  ویژه  به  جامعه،  یک

  کردن  فراهم  و   زندگی  کیفیت  ارتقاي  مردم،  آسایش   و  رفاه  أمینت  ی پ   در  دولتها  که  جوامعی  در.  کرد  بینی  پیش  آنها  براي  را

 و  ویشخ ردعملک از تدول ابیارزی تجه در ایانیش کمک میتواند  پژوهشها اینگونه ایجنت تند،هس هروندانش عادتس ايه هزمین

 . [ 6]باشد شهروندان اجتماعی دگیزن عیتوض

 

 روش تحقيق  
مناسب و تداوم    قیمتناسب با موضوع خود دارد. انتخاب روش تحق  قیروش تحق  کی  ازمندی ن  یاست هر پژوهش علم  یهیبد

بوده    يلحاظ هدف از نوع کاربرد  پژوهش حاضر به است.    یعلم  قیتحق  کی  يپژوهش از اصول راهبرد  ریو مس  ند یفرا  ی آن در تمام

  سعی   مقاله   این   در  . دیانتخاب گرد  ی لیتحل  -یفیپژوهش حاضر روش توصانسجام بخش به    ییشالوده ا  جاد یا  يرو برا  نیو از هم

  اثرات  و دارند ولقب را آن ريفک  دلم  و ارتقاء امنیت زنان دهنده تشکیل عناصر که متفکرینی الگوي از استفاده  با  تا است گردیده

 مولفه هاي ساختاري  یبررس  و   تمطابق  هپذیرند، بمی    را  طحس  هر  نیاز  مورد  عناصر  داشتن  و  منطقه  و  برزن  محلّه،  کوي،  همچون  آن

مانند    يمطالعات اسناد  قیاز طر   از، یها و اطالعات مورد نداده  يآورجمع  روش گردآوري و   . پرداخته شود  شهر در جهت امنیت زنان

  ز یپژوهش ن  یفیصذکر است که اطالعات تو  انی شا  باشد.یم  موضوع پژوهشدر خصوص    ياسناد  و  یکیالکترون  ،يامنابع کتابخانه

ها و  ادارات، سازمان  وی آرش  زیموجود و ن  يهانامهانی مانند کتب، مقاالت و پا  ياز منابع نوشتار  يبردار  شیو ف  یسیخالصه نو  اب

گفتنی است در بخش شناسایی مولفه هاي شهري در جهت امنیت و پرداختن به نقش و جایگاه  است.    دهیگرد  يآورمراجع جمع 

فضاهاي شهري موجود در شهرهاي کشور، از روش مطالعات میدانی نیز با استفاده از ابزار مصاحبه و مشاهده استفاده  زنان در  

 شده است. 
 

   تحقيق پيشينه 

  ادعا  که  اي گونه  به  شود، می  دیده  آن  جنسیتی در  تبعیض  و  نابرابري  که  است  اي  عرصه  عمومی   فضاهاي  و  شهري  ي حوزه

  مردان  با  یکسان  طور  به  زنان  دیگر  عبارت  به  و  کنند  می  تجربه  متفاوتی  هاي  صورت  به  را  شهري  فضاهاي  مردان  و  زنان  شود می

 و  است  مردانه  شهري  هاي  ریزي  برنامه  محصول  شهرها:  شهري  مفسرین  برخی  زعم  به  و  شوند  نمی  مند  بهره  شهري  فضاهاي  از

  . کند  می   تبعیت  مردانه هنجارهاي و  ها  ارزش  از  مدرن  شهرسازي  گویا دارد،  رانهالپدرسا  خصلتی خود  ماهیت  در  مدرن  شهرسازي

  می   محدود   را  زنان   ي  آزادانه  تحرك  شهري  فضاهاي  عمل  در  و   شده   جنسیتی  شهري  فضاهاي   بیشتر  ماهیت  امروزه  همچنین

  هاي  عرصه و  اجتماعی فضاي در زنان براي شده  ایجاد  فرهنگی  حصارهاي و  ها محدودیت محققان، از بسیاري  ي عقیده  به. کنند

 از  زمال  غیر  عنصر  یک  همچون  را  خود  باشند   مجبور  و  ببرند   بهره  خود  موقعیت  از  خوبی  به  نتوانند  آنها  که  است  شده  باعث  عمومی

 در   .شوند  منکر  را  شهروند  یک  عنوان  به  خود  فضایی  نیازهاي و  کنند حذف  عمومی  هاي  عرصه  و  شهري  فضاهاي  ي  مسئله  صورت

  شهري   ریزان  برنامه  سوي  از  بانوان  ویژه   نیازهاي  به  توجه  ایران،  جمله  از  توسعه  حال  در  کشورهاي  در  اخیر  هاي دهه  در  راستا  این

  از  یکی  عنوان  به  بانوان،  مختص  سبز  فضاي  و  ها  پارك .  دهند  می   تشکیل  بانوان  را  شهروندان  از  نیمی  چراکه  است،   شده  مطرح

 بهبود  و  شهري  پایدار  ي  توسعه  در  روانی،  و  بهداشتی  ي  جنبه  بر  وهالع   که  است  بوده  تفریحی  و  رفاهی  خدمات  مراکز  مهمترین

  تواند   می  که  مهمی   عامل  عنوان  به  شهري  سبز  فضاي  و  ها  پارك  بر  مطالعات،  اغلب  در.  دارد  ییالبا  اهمیت  بانوان  زندگی  کیفیت

  که  دهد  می  نشان  ایران  از  خارج  مطالعات  و  ایرانی  محققان  هاي  پژوهش.  است  شده  تأکید  دهد  ارتقاء  را  اجتماعی  زندگی  کیفیت

  در  ،(1393)طلعت،  .  کند  می   میل  خانگی  برون  و   نهالفعا   شکل  به  خانگی   درون  و  انفعالی   شکل  از  شهري،  زنان   فراغت  الگوهاي

  خصوصیات  که  یافت دست نتیجه  این به بجنورد شهر هاي پارك در زنان امنیت احساس افزایش بر مؤثر عوامل عنوان با تحقیقی

  اجتماعی،   نظم  کنترل،  احساس  سکونت،  محل  اجتماعی،  هاي  آگاهی  قبلی،  تجارب  اجتماعی،  اعتماد  خود،  از  فرد  تصور  محیطی،

 امنیت   احساس  افزایش  بر  را  تأثیر  بیشترین  ترتیب  به  معنادار  رابطه   داشتن  ضمن  اقتصادي،   و   اجتماعی  پایگاه  اجتماعی،  پایبندي

 از  شهري  عمومی  فضاهاي  جنسیتی  تفکیک  از  رضایتمندي  سنجش  عنوان  با   تحقیقی  در  ،(1393،  همکاران  و  گلی)   .دارند  زنان

  و  کنونی  جوامع  در  زنان  جایگاه  به  توجه  که  یافت  دست  نتیجه  این  به  تبریز  شمس  بانوان  پارك:  موردي  مطالعه  کاربران  دیدگاه
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 ویژه  به  شهري  فضاهاي  مختلف  هاي  بخش  در  محیطی  امنیت  احساس  تا  نموده  پررنگتر  حدودي  تا  را  ها  شاخصه  ها  محدودیت

 با   خود  تحقیق  در  ،(1392،  همکاران  و  محمدي)  .شود  فراهم  زنان براي  روز  شبانه  مختلف  ساعات  در  گردشی  فضاهاي  و  ها  پارك

  هاي   شاخص  بین  که  آورد  دست  به  اصفهان  13و  5  مناطق  موردي  ي  نمونه  شهري  مناطق  در  زنان   امنیت  احساس  بررسی  عنوان

  نیز   امنیت  باشند،   تريالبا  حد در  ها  شاخص  این   چه  هر یعنی  دارد؛  وجود   مستقیمی  ي  رابطه  امنیت،  میزان  با  کالبدي  و   اجتماعی

، همکاران  و  گلی).  دانند  می  امنیت  حس   ایجاد  در  عامل  مهمترین  را  انتظامی   نیروي  و  پلیس   حضور  مردم.  کند  می  پیدا  افزایش

  این   به  تبریز  شمس  بانوان  پارك  موردي  مطالعه   شهري  فضاهاي  طراحی  در  جنسیتی  نگرش ارزیابی  عنوان با   پژوهشی  در  ،(1392

  مناسب  طراحی  متغیرهاي  به  متعلق  تبریز  شمس  بانوان  پارك  طراحی  ي  نحوه   از  ساکنان   رضایت  بیشترین  که   رسیدند  نتیجه

 میزان  و  پارك  درونی  فضاهاي  طراحی  خاطر  به  شادابی  و  سرزندگی  مجاور،  هاي  ساختمان  اشرافیت  به  نسبت  پارك  درونی  فضاي

  و   فضایی  سازماندهی  نقش  عنوان   با  تحقیقی  در  ،(1392،  پیربابایی  و  رحیمی)  .است  پارك  در  روانی  آرامش  و  امنیت  احساس

  همبستگی   وجود  بر  وه الع   که   یافتند  دست  نتیجه  این  به  تبریز  شهر:  موردي  مطالعه  عابرین؛  امنیت   احساس  در  خیابان  ادراکی

  میان   از  و  فضا  وضوح  آن،  هاي  شاخص  میان  از  و  قویتر  فضایی،   سازمان  نقش  ادراکی،  و  فضایی  سازماندهی  عوامل  بین  معنادار

  زین )  . دارند  عابرین   امنیت  احساس  در   را  نقش   بیشترین  خیابان،  ي  جداره   هاي  ویژگی   خوانایی،   - ادراکی  عوامل  هاي  شاخص

 میزان  که  آورد  دست  به  رشت  شهر  در  شهروندي  امنیت  بر  تأثیرگذار  هاي  مؤلفه  عنوان  با   خود  تحقیق  در  ،(1391،  العابدین

  ،(1391، رهبري). است سیاسی-اقتصادي مسائل   از بیش ترش  هرش در هرونديش امنیت بر فرهنگی  -اجتماعی  مسائل اثرگذاري

 که   آورد  دست  به  تهران  شرق   در  اکتشافی  پژوهش:  شهر  به  زنان  حق  و  شهري  فضاهاي  در  امنیت  احساس  عنوان  با   پژوهشی  در

 ي  حافظه  انسانی،  هاي  میانجی  شهري،  فضاي  هاي  ویژگی:  است  مؤثر  شهري  امنیت  از  زنان  ادراك  و  نگرش  در  مهم  عامل  چهار

  تعدیل  عوامل  عنوان  به  عام،  حامی   و  فردي  حامی  جمله  از  انسانی،   میانجی  تأثیر  زنان  بیشتر  براي  زمانی   چندپارگی  و  جمعی

  عام  هاي  میانجی  حضور  افزایش  مساعد،   فضاهاي  طراحی  با  شهري  امن  فضاهاي  ایجاد  لذا  است؛  تأثیرگذار  ناامنی  احساس  کنندهی 

 در   زنان  امنیت  احساس  شناختی  جامعه  مطالعه  عنوان  با  خود  تحقیق  در  ،(1391،  رضایی)  . شود  می  ممکن  پلیسی  نظارت  و

  طرف  از  عموما   ناامنی   احساس  که  یافت  دست  نتیجه  این  به  سنندج  شهر  پاسداران  خیابان   موردي  ي  مطالعه :  عمومی  فضاهاي

  اگر  معتقدند،  تحقیق  این  در   شده  بررسی  زنان.  کنند  می   تبدیل  مردانه  فضاهایی   به  را  عمومی  فضاهاي   و  آید   می  وجود  به  مردان

  در  زیادي حدود تا  کنند پرهیز شود می مردان توجه جلب باعث که  حرکاتی از و  باشند داشته مناسب  پوشش فضاها  این در زنان

  فرهنگی   و اجتماعی  عوامل  عنوان با   شده انجام پژوهش در  ،(1390، همکاران و  نیازي)  .داشت خواهند امنیت احساس فضاها  این

  فرهنگی  و  اجتماعی  متغیرهاي  بین  که  آوردند  دست  به  تهران  جنوب  مناطق  و  تهران  شمال  مناطق  در  زنان  امنیت  احساس  بر  مؤثر

  احساس  ي  مقوله  با  (اقتصادي  –  اجتماعی   پایگاه   و  فرهنگی  ي   سرمایه  ملی،   هویت  اجتماعی،  ي   سرمایه  زندگی،   هاي  مهارت)

 زنان  عنوان  با  تحقیقی  در  ،(1390،  گلی).  دارد  وجود  داري  معنی  ي  رابطه تهران  جنوب  و  شمال  مناطق  در  زنان  اجتماعی  امنیت

  مانند   محیطی   عوامل  که  یافت  دست  نتیجه  این  به  شیراز  آزادي  پارك   موردي  ي  مطالعه:  شهري  عمومی   فضاهاي   در   امنیت  و

 امنیت  حس  افزایش  با ها،   کاربري مکانی  هاي مجاورت نیز و  آنها  فعالیت هاي   ساعت و پیرامون  هاي کاربري  تنوع ارضی، کاربري

  امنیت  ارتقاي  بر   مؤثر  عوامل  سنجش  عنوان  با   خود   پژوهش   در  ، (1388،  همکاران  و  بمانیان)  .دارد  معناداري  ي  رابطه  پاسخگو  زنان

 امنیت   احساس  بین   که  یافتند  دست  نتیجه  این  به  تهران  شهر  اطراف  ي  محدوده   موردي  ي  مطالعه:  شهري  هاي  محیط  در  زنان

 میزان   و  کاربري  نوع  بین  ي   رابطه  بررسی  در.  هست  مستقیمی  ي  رابطه  آن  از  استفاده  و  آمد  و  رفت  میزان  و   فضا  از  شده  درك

  در   ،( 1380،  زاده  زنجانی )  .است  شهر  پارك  پیرامون  مسکونی  هاي  کاربري  به  مربوط  احساس  میزان  ترینالبا  امنیت،  احساس

  زن   اقتدار  میزان  مانند  هایی  ویژگی  که  آورد  دست  به  مشهد  نشهرالک:  موردي  ي  مطالعه  شهري،  امنیت  و  زنان  عنوان  با  تحقیق

 این  بین  داري  معنی  ي  رابطه  و  است  تأثیرگذار  زنان  اجتماعی  امنیت  احساس  میزان  در  سکونت  محل  و  زنان  اشتغال  درخانواده،

 پارك   در  جرم از  ترس  عنوان  با  پژوهشی  در  ،(2015،  همکاران  و  سران  اسري)  .دارد  وجود  زنان  اجتماعی  امنیت  متغیر  با  متغیرها

  در  تنها  حضور  تراکم،   گیاهی   پوشش  چون  هایی  ویژگی  که  آوردند   دست  به  کوااللمپور  ساکنین  موردي  ي  مطالعه  شهري،  هاي

  تجربیات   و  پارك  در  افتاده  اتفاق   جرائم  خصوص  در  پیشین  عاتالاط  پارك،  با  آشنایی  پارك،  در  عناصر   چیدمان  در  نامنظمی  پارك،

 . است  االلمپورکو  شهري  هاي  پارك  از  کنندگان  استفاده  امنیت  احساس  میزان  در  مؤثر  عوامل  از  جرائم  در  شدن  قربانی  پیشین
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  شهري،   عمومی  سبز  فضاهاي  در  شدن  قربانی ترس  از  اجتماعی  ي   مطالعه  عنوان  با   ی پژوهش  در ، (2014و همکاران،    )اسري سران

  شهري  عمومی  سبز  فضاهاي  در  امنیت  احساس  میزان  در  مژثر  عوامل  (مورد  48)  پیشین  مطالعات  از  استفاده   با  مروري  مطالعه

 وقوع  احساس  در  اجتماعی  و  محیطی  عوامل  از  بیش  پیشین  تجربیات  و  جنسیت  چون  فردي  عوامل   که  شد  مشخص  و  استخراج

:  موردي  نمونه)  شهري  فضاهاي  در  زنان   اجتماعی  امنیت  عنوان  با   تحقیقی  در،  (2014  ،پور  ابراهیم  و   طاهري)  .هستند  مؤثر  جرم

  پیدا  افزایش   زنان  حضور  زمان  اگر .  است  پایین  شده   مطالعه   ي محدوده   در   شهري  فضاهاي  امنیت  که   دادند   نشان   ( مشهد  نشهرالک

  فضایی،   رفتار  و  شهري  امنیت  عنوان  با  خود  تحقیق  در  ،(2007،  همکاران  و  1دیاس )  .یافت   خواهد  افزایش  شهري  امنیت  کند،

  اجزاي   که  اثري  به  توجه  با  فضایی  و   اجتماعی  عوامل  که  آوردند  دست  به  پورتوآلجر  شهر  مرکز  نواحی   از  ترکیبی  و  ادراکی  تحلیل

  پژوهش   در  ،( 2006،  2مارتین).  تأثیرگذارند  جرم  افزایش   و   امنیت  کمبود  بر  دارند،   شهري  باز  هاي  محیط  فضایی  شناخت  و   محیطی

  ساخت  و  اجتماعی  تالتعام  ي  پروسه  با  بسیار  عمومی  فضاهاي  در  ناامنی  ادراك  که  آورد  دست  به  شهري  فضاهاي  در  امنیت  و  زنان

  کرد   م الاع   روزمره  زندگی   رویکرد   بر  نگرشی  عنوان  با  پژوهشی  از  حاصل   نتایج  طبق  ،(2005،  3مورن)  .دارد  رابطه  ناامنی   اجتماعی

  اعتماد   محیطی،  ئمالع   فردي،  طبیعت  و  خوي  و  خلق  جمله  از  زیادي  عوامل  ي  وسیله  به  جرم،  میزان  از  جدا  ذهنی  امنیت  که

،  4باندز ). دارند تحمل سطح  و  ناامنی  از متفاوتی   درك محیطی، شرایط تنوع با   مختلف افراد و  پذیرد  می تأثیر ها،   رسانه و  سیاسی

  با جوامع ي انهالرپدرسا نظم که کرد ثابت (جامعه و فرد شهر،) شهر اجتماعی هاي نظریه عنوان با شده انجام تحقیق در ،(2004

.  کند  می   تشدید   جامعه  در  را  زنان  و  مردان  قدرت  ناهمسانی   زده،  جنسیت  فضاي   که   چرا  شود؛  می   تقویت  شهر  گیري  شکل

  زندگی  کل   از  زنان  ي  تجربه  لذا .  آنهاست  بودن  سلطه  تحت  معنی  به   هویتشان  برساخت  و  فضا  از  استفاده   در  زنان  تحرك  محدودیت

 هراس   احساس  با  زندگی  هاي  موقعیت  و  مراحل  از  بسیاري  در و  یابد  می  تجلی  مردان  از  متمایزي  نحو  به  خود  اجتماعی  و  شخصی

  ، ( 2000،  5السون).  شوند  می  مواجه  کند،  می  دیکته  آنها   به  را  خود  قوانین و   نیست  آنها   به  متعلق  که  اي   مردانه  دنیاي   با  مواجهه  از

  سن   به  پا   افراد  و  زنان  میان  در  که  یافت  دست  نتیجه  این  به  زنان  مطالعات   ي  حوزه  در  کمی  تحقیقات   عنوان  با  خود  تحقیق  در

 عنوان  با   پژوهشی  در  ،(1988،  همکاران  و  6فوآ).  است  بیشتر  ناامنی   از  ترس  پایین  درآمد  با  هاي  گروه  و  شهري  ساکنین  ي  گذاشته

 خود   ي  روزانه  زندگی  در  توانند  می   زنان  که  کردند  بیان  سنگاپور  در  عمومی  مساکن  انداز  چشم  و   زنانه  فضاهاي:  روزانه  گفتوگوهاي

   .پیوندد می وقوع به بیشتر  ازدحام با  و متراکم اماکن در تغییر این .آورند وجود به تغییر خود اختصاصی فضاهاي در

 

 نظري مبانی   و دیدگاهها  مفاهيم،

از کلمات و عبارات کلیدي   ابتدا به تعریف و مفهوم برخی  ادبیات موضوع، الزم است  از پرداختن به مباحث نظري و  قبل 

 تحقیق پرداخته شود، از جمله؛ 

 7امنيت  مفهوم

  ه گرفت  بشري  احساسات  و   افکار  درونیترین  از.  است  برخوردار  وسیعی  گستردگی  از  کاربرد  لحاظ  به   و   پیچیده   اي  واژه  امنیت

  یکسان مفهومی  با تقریباً و  شده گرفته عربی زبان از امنیت ریشه. است امنیت مفهوم گیرنده بر در دولتها بین مسائل مهمترین تا

 در  و  است  نترسیدن  و  نبودن  بیمناك  یافتن،  آرامش  معنی  به  «امن»  کلمه  از  امنیت.  میگیرد  قرار  استفاده  مورد  فارسی  زبان  در

 از  دوري  احساس  و  خطر  و   ترس  از  رهایی  مفهوم  به  امنیت.  است  شده   تعریف  بودن  امان   در  و   شدن   ایمن  معنی   به  معین  فرهنگ

  در  واسطه  به  اي  ویژه   اهمیت  از  و   رفته  شمار  به  شهري  ساختار  در  شهروندان   اساسی   نیازهاي  از  یکی   عنوان  به   تعهد،   گونه  هر

 در   را  امنیت  بینانهاي  واقع  چارچوب  در  پژوهشگران  .است  برخوردار  شهروندان  براي  محیطی  آسایش  و  آرامش  احساس  برگیري

  دشمن  و  خطرها  با  مقابله  و  ارزشها  از  حمایت  معنی  به  را  آن  بیشتر  کلی  بطور  و  اند  کرده  تعریف  انتظامی  و  سیاسی  هاي  واژه
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  میشود،   تلقی  انسان تعالی براي پایهاي و ضروري نیازهاي از یکی  امنیت 1968 در مازلو هرم در  نیازها تئوري اساس بر. میدانند

  سعادت   و  سالمت  بر  مؤلفه  این  ارتقاي  مجموع  در  و  ضرورتدارد  حیات  تداوم   براي  که  انسان  فیزیولوژیک   نیازهاي  شبیه  درست

 . [ 7]گذارد می مستقیمی تأثیر جامعه نتیجه در و  انسانها

 8شهري   امنيت

 امنیت شهري، زندگی  در مختلف عوامل  تأثیر وجود با . است شهري جرایم افزایش شهرها، بیرویهي رشد ناگوار  پیامدهاي از

  سازنده   عوامل  مهمترین  از  یکی  زندگی،  محیط  امنیت.  است  شهري  محلهي  و   محیط  یک   در  شهروندان  اسکان  براي  عامل   مهمترین

  او  نگردد   تأمین  نیاز   این   تا  و   میباشد   بشر  نیازهاي   بنیاديترین  همواره  امنیت.  میرود   شمار  به  انسان   زندگی   در  مطلوب  کیفیت

 گذشته  سالهاي  طی  که  مباحثی  مهمترین  از  یکی  رو،  این  از.  باشد  داشته  مطلوب  برداشتی  گرفته،  قرار  آن  در  که  فضایی  از  نمیتواند

  معناي  در  شهري  امنیت.  است  شهروندان  امنیت  مقوله  است،  گرفته  قرار  شهري  مدیران  و  برنامهریزان  مدنظر  گوناگونی   دالیل  به

  قلمداد  درونی  آسایش  و  آرامش  احساس  نوعی   شهري  محیطهاي  در  امنیت  همچنین.  است  شهر  در  ایمنی  و  آسایش  آرامش،

  که   دارد  آنها  اموال  و  اشخاص  علیه  جرایم  به  اشاره  نیز  امنیت  مؤلفه.  میگردد  محسوب  زندگی   کیفیت  مؤلفههاي  از  که  میشود

  خواهد   تهدید  بالفعل   و  بالقوه  صورت  به  را  ناظران  و  عابران  حاضران،  جان  و   اموال  کننده،   گیري  -پیش   شرایط  تأمین   عدم   صورت  در

 به  دو  این  مشترك  فصل  از  که  شرایطی  و  میشود  فوقالذکر  مؤلفه  دو  هر  شامل   آن  کامل  معناي  در  امن  شهري  فضاي  یک.  نمود

 . [8]کنیم توصیف امن شهري فضاي عنوان به  میتوانیم را آید وجود

 عمومی   فضاي 

  فضاي   .تاس  رفته  کار  به  خصوصی  متضاد  و  «کلی»  معانی   اکثر  در  و  کلی  معناي  به  Public  واژه  فوردآکس  یانگلیس  فرهنگ  در

 می  انجام  آن  در  تاس  جامعه  اعضاي  دةدهن  پیوند  که  را  میمراس  و  فعالیت هاي کارکردي  مردم  که  است  مشترکی  بستر  عمومی

.  گیرد می  قرار  عموم  دید   معرض در  اجتماعی  زندگی   نمایش  آن  روي  به  که  تاس  اي  صحنه  عمومی، فضاي دیگر،  ارتعب  به  دهند؛ 

  عمومی  فضاي.  دمی کن  تعریف  «خانه  از  رونبی  فراغت  و  تفریح  مرکز»  و  «بیرونی  یزندگ   اتاق »  عنوان  با  را  یعموم  فضاي  لیپتون

  ایر س   و  میادین  خیابان،:  ماننددارند    یدسترس  آن  به  راحتی  به  ردمم  عموم که  تاس  مصنوع  و   طبیعی  محیط از  هایی  متقس املش

  برخی   و   ها   پارك   و  باز  فضاهاي  ومحله هاي،  تجاري  مسکونی،  مناطق  چون  هم   دارند   را  آنها  از  عبور  حق  دیگران  که  یرهاییمس

 .[9]است آزاد روز از ساعاتی در حداقل آنها  به مردم عموم دسترسی که خصوصی عمومی  فضاهاي

 9جنسيت  و   امنيت

  مشاهدات  برخی  هب  بنا  زنان،  و  نیست  اندازه  یک  به  اجتماعی  هاي  گروه  همه  براي  جرائم،  از  ترس  پیامدهاي  و  آسیب ها

 گیري  طورچشم  به  ناامنی  و  ترس  احساس  معتقند  پین  و  کاسکال.  می شوند  دچار  احساس  این  به  بیشتر  زندگی  در  خود  وتجارب

 عمومی عرصه زنان در ویژه  به افراد، حضور بر تأثیرپذیري این عموماً و تأثیرمی پذیرد شهري فضاهاي از فرد خاطرات و تجارب از

 درباره  جنایت  نوع.  است  جنسی  تعرض  از  ترس  اثر  در  بیشتر  جوان،  زنان  ترس  و  ناامنی  احساس  فرارو  اعتقاد  طبق  .است  اثرگذار

 را  ترس  بیشتر  مردان  به  نسبت  زنان   عموماً .  دارد  تفاوت  تبعاً  نیز  آنان   امنیت  حس   دلیل،  همین  به  و   است  متفاوت   مردان  و   زنان

 به  .شوند  قربانی  مردان  از  کمتر  خشونت بار  مسائل  درزمین  شهري  عمومی   محیط هاي  در  است  ممکن  گرچه  می کنند؛   احساس

  درتاریکی  زنان،  هم  و  مردان  هم   درحالی که  و   دارند  مثبت تر  احساسی  خودشان  محیط  امنیت  درباره  زنان،  به  نسبت  مردان  طورکلی

  ازنظر   عمدتاً   سال   18  از  تر  کوچک  زنان  وار،   دیدگاه   براساس.  است  بیشتر  زنان  در  احساس  این  میزان  می کنند،   ناامنی   احساس

  می   ظهور  دوباره  جدید،  شکل  به  و  می رود  ازبین  ها  آن  در  ترس  این  گذاشتن،  سن  به  پا  از  پس  ولی  هستند؛  نگران  جنسی  تجاوز

  خطر  از  ترس  نیز  برانگارت  اعتقاد   طبق.  [10]است  آنان  فزاینده  آسیب پذیري  از  ناشی   جرم  از  ترس  پیر،   زنان  او در  از نظر.  کند

  بخش   این  در   ها   پیرزن  ویژه،  به  و   است  بیشتر  جمعیت  تر  منزوي  و   پذیرتر  آسیب  بخش هاي  بین   در   خاص   طور  به  اذیت،   و  آزار

 می  تصور  مردان  و  زنان  براي  ك  متفاوتی  قلمروهاي:  شوند  منجر می  جنسیتی  فضاهاي  خلق  به  قبیل  این  از  مسائلی  .دارند  قرار

  و   استن  کارپ،  ازنظر.    کنند  می  توجه  متوسط  مرد  نیازهاي  به   فضاها   این  زیرا  مردان؛  دست  به  شهرها   ساخت  همچنین،  و  شود
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  این   همچنین،  .است  زنان  پذیري  تحرك  محدودکردن   براي  شهري  فضاي   عمل  نحوه  شهري  فضاهاي  شده   جنسی   ماهیت  یولز،

  اجتماعی  ازنظر  و   شده   دسترسی محدود  و   ترس  پایه   بر  رفتار   و  حرکت  الگوه هاي   القاء   با   را  محدودیت  این  فیزیکی   لحاظ  به   ماهیت، 

 . [11]می کند اعمال شهري جامعه در  زنان نقش  درباره  انگاره هایی با

 شهري   فضاهاي  در  زنان  امنيت

  سود  کشورها، بین منصفانه غیر هاي تفاوت شهرها، ناگهانی و سریع رشد. است شهري اتفاقات وقوع محل شهري هاي مکان

.  است  آورده  پدید  را  زنان  براي  امنیت  حس  عدم   عمومی،  عرصه  مرگ و  سالم  هواي مرگ  نشاط، و  آرامش  مرگ  عدالتی،  بی  جوئی،

 براي   بخصوص  رفاهی  امکانات  نهالناعاد   توزیع  و   عمومی  خدمات  ارائه  در  تبعیض  و  تفاوت  نشین،  حاشیه  مناطق  رویه  بی  گسترش

  ایجاد  به  تواند   می  شهروندان  تمام  به  خواهانه  برابري  نگاه   با  آمد   کار  شهري  مدیریت  یک  تنها  که:  دهد  می  نشان  زن  شهروندان

  می   رشد  رویه  بی  زنان  بدون  و  اند  شده  طراحی  و  ساخته  زنان  بدون  شهرها.  کند  کوشش  و  بیندیشد  شهر  امنیت  و  توازن  و  تعادل

  یا واقعی شهري امنیت نبود  تأثیر تحت همواره  شهرها، در زنان زندگی  .ندارند مشارکت  زنان شهرها  ریزي برنامه  در  که چرا کنند

 جاذبه   امنیت،  نظر  از  شهرها.  باشند  جانبه  همه  فعال  شهروندان  نتوانند  که  است  زنان  براي  دیگري  مانع  امر  این.  [12]است  بالقوه

 حمل  زمینه  در   ویژه   به امر  این   که  هستند   زم ال  روحی  و   جسمی  امنیت  فاقد   شهر  سطح   در  تردد  هنگام   آنها   و   ندارند   زنان  براي  اي

  روانی   امنیت  درباره  جوانان  ملی  سازمان  سوي  از  گرفته  صورت  هاي  بررسی  . شود  می   نمایان   بیشتر  شهر  در  جایی   جابه  و   نقل   و

 امنیت   احساس  داراي  آنها  از  کمی عده تنها  که  دهد  می  نشان  (ایرانی  زنان  کانون)  تهران  شهر  سال  29  تا  18  جوان  زنان  اجتماعی

 رانندگان   از  ترس  پارك،  مانند  هایی  مکان  در  ماندن  تنها  از  ترس   شب،  آخر  ساعات  در  حضور  از  هراس  مانند  شرایطی.  هستند

 یا   شنیدن  از  که  داشته  همراه  به  ناخوشایند  تجاربی  زنان،  از  دسته  این  براي  آشنا  نا  مردان  با  زدن  حرف  یا  شخصی  هاي  ماشین

 مقولة   پنج در اند کرده عنوان سال 29 تا 18 جوان زنان این  که هایی  مزاحمت. کنند می پیدا بدي احساس لحظات، آن یادآوري

  «کردن  مسخره»  و   «بودن  دیگران  زیرنگاه »  ،«ترساندن  ماشین  با »  ، (جنایت  و   جرم  انگیزة  با  و   جنسی  شامل )  «فیزیکی»  ، »«میالک»

  مزاحم  و  شدن  مواجه  نامعقول  تقاضاي  یا  پیشنهاد با  شنیدن، زشت  هاي  حرف  و   متلک  شامل  را میالک  هاي   مزاحمت  و  است  بوده

  صورت  آنها به نسبت جامعه در که بینند می  هایی مزاحمت از ناشی را خود ناامنی احساس زنان این. [11]اند کرده عنوان تلفنی

  مردان   و  زنان  پدیدة  با  مستمر  و  قاطع  مقابلة  به  توجهی  کم  آنها  نظر  به.  گذرد  می  آنها  کنار  از  تفاوت  بدون  جامعه  و  گیرد  می

 آرایشی  و   پوشش  نوع  هر  با  و  اي  طبقه  و  قشر  هر  از  زنان  حاضر  حال  در.  برد  می   بین  از  شغلی  مراکز  و  معابر  در  را  امنیت  خیابانی 

  زنان  هم   مساله،  این  که  شوند  می   مواجه  تی المشک  با   شهر  در  جایی  جابه  و  نقل  و  حمل  زمینة  در  شوند،   ظاهر   شهر  سطح  در  که

  امنیت،   عدم   احساس  همین  و .  شود  می  شامل   را  عمومی   و   شهري  نقلیة  وسایل   از  کننده   استفاده  زنان  هم  و  نقلیه  وسیلة  داراي

  و   خصوصی  و   عمومی  عرصة  بیشتر  جدایی  به  و  است  ساخته  مواجه  مشکل  با  فعال   شهروند  نقش   در   را  شهرها  در  زنان  حضور

  فعالیت  در  آنان  مشارکت   و  شهر  در  زنان  افزون  روز  حضور  به  توجه  با  پس  .است  شده  منجر  خصوصی  عرصة  به  زنان  شدن  محدودتر

  از شهري آمدهاي و  رفت و  شهر  محیط در امنیت احساس که  آنان، روزمرة نیازهاي  فرهنگی،  و  سیاسی  اقتصادي،  اجتماعی،  هاي

 از  هاي  موقعیت  و  خاص  پذیري  جامعه  شرایط  میان،  این  در.گیرد  قرار  شهري  ریزان  برنامه  توجه  مورد  باید   است،  آنها   ترین  مهم

  داده.  سازد  می   مردان  به  نسبت  بیشتري  ناامنی   و   اعتمادي   بی   احساس  مستعد   را  آنان   زنان،     براي  فرودستی   شدة  تعریف  پیش

 تحقیقات  و  مطالعات  مراکز)  زنان  اجتماعی  مشارکت  پژوهشی  طرح  در.  [13]میکند  تأیید  را  تحلیل  این  ما  کشور  در  بسیاري  هاي

  پرسیده   پاسخگویان  از  است،  شده  انجام   1381  سال  در  تهران شهر  سطح  در   نفر  477  و  هزار  یک حجم  با   که (  تهران  دانشگاه   زنان

 برخوردهاي  و  ها  نگاه   به  نسبت  خاطر  اطمینان  و  امنیت  احساس  اندازه  چه  تا   اجتماعی   روابط  و  عمومی  هاي  عرصه  در»  که  بود  شده

  هنگام »  به  مربوط  ها   میانگین  ترین  پایین  مزبور،  گونه  15  مورد  در  شده  داده  هاي  پاسخ  در  «کنند؟  می   احساس  آقایان  احتمالی

  ترین البا  مقابل،  سوي  از.  است  بوده  «شلوغ  هاي   خیابان   در  آمد  و  رفت   هنگام»  به  مربوط  سپس  و  «خلوت  هاي   کوچه  در  آمد  و  رفت

  انجمن   در»  ،( ...و   تاکسی  اتوبوس،  مانند)   عمومی  نقلیة وسایل  در»:  به  مربوط  مختلف  موارد  در  امنیت  احساس  مورد  در  ها  میانگین

  ( 5  تا  0  فاصلة  در)  51/3  سطح  از  مربوط  میانگین  موارد  این  در  حتی.  است  «میالاس  هاي  انجمن  در»  و  «فرهنگی  و  علمی   هاي

 نخست   نیمة  در  شهري  هاي  ریزي  برنامه  نخستین  در  .است  امنیت  احساس  از  متوسطی  سطح  معناي  به  واقع   در  که  رود   نمی  ترالبا

 مردان  و  خصوصی  حوزة  به  زنان  یعنی .  اند  گرفته  قرار  توجه  مورد  سنتی   شیوة  به   کارکردها   تفکیک  اساس   بر  شهرها   بیستم،   قرن
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  باعث  و  مانده   باقی  همچنان  تغییرات،  و   شهرها  توسعة  شهرنشینی،  افزایش   وجود  با   تفکیک  این.  اند  داشته  تعلق   عمومی  حوزه  به

  و   زیرگذر  هاي  پل  پیاده،  عابر  هاي  پل  مثال  طور  به.  است  شهري  فضاهاي   در  زنان  ناامنی  آن  نتیجة  که  است  شده  تناقضی  ایجاد

 در  شهروندان براي موجود  امکانات و  عمومی خدمات سایر و عمومی  نقل و حمل سیستم ها، خیابان نورپردازي نحوة آنها، تاریکی

 . [14]است نشده  گرفته نظر در زنان نیاز که است اي گونه به شهر

 شهري   فضاي  و  شهر  در  زنان

  و  شهر  یعنی .  است  اجتماعی  و  فردي  مختلف  خصوصیات  و  ها  فرهنگ  با  افراد  تجمع  هرها،ش   نالک  عمده  خصوصیات  از  ییک

  و   فرهنگی  فردي،  خاص  هاي  ویژگی  بنابر  یک  هر  که  است  مردم  مختلف  اقشار  و  ها  گروه  نمایش  و  استفاده  محل  شهري  فضاي

  کهن   تا   خردسال  از  مختلف،  نی س  هاي   گروه   در  زنان   و  مردان.  دارند   فضاها   این   از  متفاوتی   توقعات  و  ها  تخواس  خود،  اجتماعی

  فضا   آن  تناسب  و  پاسخگویی  نده   نشانده  فضاها،  قبیل  این  از  آنان   از  یک  هر  تفاده اس  نرخ  و   کرده  استفاده  شهري  فضاهاي   از  سال

 اهمیت  معلولین  و  المندانس  کودکان،  ان،زن  خصوص  در  زچی  هر   از  بیش  هک  مهمی  وعموض  .است  ها  گروه  این  از  هرکدام  نیازهاي  به

 یک   در  افراد  این  به  توجه  رو  این  از.  است  پیرامون  محیط  تهدیدات  مقابل  در  شهري  فضاهاي  در  افراد  این  پذیري  آسیب  دارد،

 شهري   فضاي  در  هایی  تفاوت  ایجاد  به  منجر  خود  اصخ  هاي  ویژگی   دلیل  به  زنان  میان  این  در.  دارد  یاريبس  اهمیت  هريش  فضاي

 استثنا  به)  ها  گروه  تمامی  براي  تواند  می  فضا  آن  ها،  ویژگی  این  به  دادن  اهمیت  صورت  در  روانشناسی  لحاظ  به  که  وندش  می

 . [15]گردد ناراحتی و  ناامنی ترس، از عاري و مطلوب (معلولین

 مردان  با  زنان  تفاوت هاي 

 این   از  تعدادي  به  متقس   این  در  که  ندباش  می  خود  پیرامونی  محیط  با  برخورد  و  ادراك  در  هایی  تفاوت  داراي  مردان  و  زنان

 بیشتر   دید   عمق  از  مردان  مقابل،   در   و   داشته  مردان  به  نسبت  تريبیش  دید   زاویه  بینایی  لحاظ   از   زنان.  تاس  شده   اره اش  ها   تفاوت

  برخوردار   مردان  به  نسبت  تريالبا  هاي  توانایی  از  شنوایی  قواي  نظر  از  زنان  دارند؛  را  دورتر  فواصل  دید  توانایی  و  بوده  برخوردار

  و   زنان  میان   در   چندانی  تفاوت  بویایی   قوه  دارند؛   تري  دقیق  خیصتش  قدرت  مردان  به  نسبت  زنان  چشایی،   قوه  نظر  از  تند؛هس

  و  زنان  تمایل  .است  زنان  از  بهتر  مراتب  به  مردان  در  گیري  هدف   و  یابی  جهت  فضایی،   تجسم  استعداد  همچنین  ندارد؛  مردان

  سایرین  و   مردم  با  ارتباط   بر  زنان .  هستند  فردگرا  المعمو  مردان  که   حالی   در   دارد،   تأکید   مشمولیت  و   بودن  جمعی   بر  آنان  ارتباطات

 ارتباط  در  یاريبس  ادراکی  هاي  تفاوت  داراي  زنان  نبنابرای.  هستند  قائل  ارزش  آن  براي  و  داشته  تاکید  «وظیفه   انجام»  یک  از  بیشتر

  فضا  در حضورشان میزان و  شده فضا   از آنان متفاوت   درك باعث امر نهمی  که  ند،باش  می مردان به  بتنس خود پیرامون محیط با 

 در  زنان  حضور  تا   تداش  مبذول  را  زمال  توجه  ها   تفاوت  این  به  شهري  فضاهاي  طراحی  در  تیبایس  لذا .  دهد  می   قرار  تاثیر  تحت  را

 . [16]شود مشاهده تري گسترده صورت به هرش

 شهري   فضاهاي  از  شده  درک  امنيت احساس  در  جنسيت  جایگاه

  اجتماعی،   موقعیت  مثل  دارند،   تاثیر  شهري  فضاي  یک  از  فرد   استفاده  میزان  و   امنیت  از  ادراك  در  فردي   هاي  مشخصه

  راحتی تعیین در  مسائل این و  ( ...  و  بودن کارگر یا   و بودن دانشجو خانوادگی،  پشتوانه اجتماعی،  طبقه و  )سن  ها   شخصیت، نقش

  العمل عکس  براي زیادي عموما عوامل. است تاثیرگذار دارند،  مکان  یک پذیري آسیب از که درکی میزان در همچنین و افراد این

  در گذشته هاي تجربه سن،  جنسیت،: جمله از دارند بیشتري  نقش عوامل  این از برخی اما دارند، وجود ترس به مردم نشان دادن

  امنیت درك  در شخصیتی عامل  ترین  مهم عنوان به جنسیت  اما . ها  متغیر  سایر و  فرهنگ و  قومیت  جغرافیا،  و  محیط جرم، مورد

  کنند   می   حس  را  بیشتري  ترس  عموما زنان   اما   است،  متفاوت   مردان  و   زنان  مورد  در  امنیت  حس  و   جنایت  نوع.  گردد  می  محسوب

 خودشان  محیط امنیت مورد در مثبت تري احساس مردان کلی بطور  و  شوند  قربانی مردان از کمتر است ممکن گرچه مردان، تا

  مثال .  است  باالتر  زنان  در  ناامنی   حس  درجه  ولی  میکنند  ناامنی  احساس  تاریکی  در  زنان  هم  و  مردان  هم.  دارند  زنان  به  نسبت

 جرم   از  ترس  اما.  (2005،  5  لندن،  کنفرانس  دارند)گزارش  ناامنی  احساس  تاریکی  در  زنان  درصد  60  از  بیش  نقلیه  وسایل  مورد  در

  اقتصادي   و  اجتماعی   پذیر  آسیب  هاي  گروه   دیگر  و  زنان  روي  اثرات  این  و  دهد   می  تغییر  شهري  فضاهاي  در  را  حاالت  و  رفتار

  آنها  ماندن خانه در موجب هوا  شدن تاریک از بعد   ویژه به  و کند می  محدود  را آنها  هاي حرکت: اینکه نظیر  اثراتی است، شدیدتر

  و   اقتصادي  هاي  فعالیت  از  آنها  فرآیند  این  در.  می دهد  کاهش  را  آنها  فرهنگی  و  اقتصادي  اجتماعی،   فرصت هاي  و  می شود

http://www.racj.ir/


 51 - 72، ص   1400 بهار، 20شماره  ،مهندسی عمران و معماری ایراندر  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

  شوند   می   مستثنی  آن  نظایر  و   گاهی  عصر  هاي  کالس  یا   و   هستند  شیفتی  که  هایی  شغل  یا   و  وقت  دیر   تا   کردن   کار  نظیر  اجتماعی

  زنان   امنیت  عدم  گفت  باید  مجموع  در.  شوند  می  آن  از  ترس  و  جنایت  قربانی  بیشتر  فقیر  زنان  همواره  موارد  گونه  این  در  البته  و

  نهایت   در و ها   خانواده بر فرد  روانی آسیب هاي بر عالالوه  و کند می  محدود  اجتماع در را آنان کامل  مشارکت شهري فضاهاي در

  اقتصادي   هاي   فعالیت .  آنهاست  امنیت  به  وابسته  شهري  سطوح  در  زنان  اقتصادي  ظرفیت  همچنین.  بود  خواهد   تاثیرگذار  جامعه  کل

  و   شهري  محیط  در  اشتغال  براي  تسهیالتی   به   آنها   است،  شده   متمرکز  آنها   خانه   به  نزدیک  یا  و   رسمی  غیر  اقتصاد   بعضادر   زنان

 . [ 17]دارند نیاز خود مسکونی

 زنان  فعاليت هاي   بر   آن   تأثير  درمحيط شهري و   امنيت  احساس

 آن  در  احساس امنیت  که  است   موقعیتی  در  بودن  الزمه که  را  فعالیت هایی   در  مشارکت   زنان   که  می سازد  آشکار  مطالعات 

  مشاغلی   پذیرفتن  از  و   کرده  ودداريخ  می افتد،  اتفاق   عصر  در  که  فعالیت هایی   به  پیوستن  از  آن ها .  نمی دهند   ترجیح را  نمی کنند 

 شرکت  می افتد،   اتفاق   مردانه  مکان هاي  در که  اجتماعی  کارهاي  در  حتی  و  ورزیده  مخالفت  باشد،  مواجه  خطر با  آنها  حضور  که

  کرده، پیاده روي خودداري  یا   و   عمومی   حمل و نقل  از   استفاده  از  شخصی، امنیت  از  اطمینان  براي  آنها  همچنین کرد  نخواهند

 فضاي  در  ورزشی  تمرینات  دادن  انجام  از  یا  و  تنهایی  به  سینما  رفتن از  آن ها.  می دهند  ترجیح  را  خود  شخصی  ماشین  از  استفاده

می دهند،    ترجیح  زنان  اکثر  که  است  آن  دهنده  نشان  شده  انجام تحقیقات.  می کنند  اجتناب  اده رويپیو    دندوی   مثل  بیرونی

 را فردیشان امنیت که فعالیت هایی  از آنها دهند. انجام کار از  بعد یا و نهار مدت طول در عمومی  فضاهاي در را خود فعالیت هاي

 را  ان زن  فعالیت هاي   تنوع  و دامنه  و   گذاشته  تأثیر   آن ها   رهروزم  زندگی   بر  موضوع  این.  [18]می کنند  احتراز   بیندازد،   خطر  به

  تأثیرات   و   زمان   و   مکان   که،  قسمی  به  می کنند،   شرکت  درآن  زنان  که   است  هایی فعالیت   کننده  تعیین  ترس.  می کند  محدود 

  زنان   تعرض،  و  خشونت  از  ترس  علت  می آیند به  حساب  به  مساوي  حقوق   با  شهروندان عنوان  به  شهر  عملکرد  برابر  در  زنان  توانایی

  از و خاص مکان هاي در روز، از خاصی  ساعات در هاآن  دلیل همین  به. یابند حضور شهر در تاریکی از بعد که دارند تمایل کمتر

 زنان   براي  را  خاصی  مشکالت  طبقاتی  پارکینگ هاي و  اندك روشنایی  یا  خلوت  پیاده روهاي.  می کنند  استفاده  خاص حمل و نقل

  شدت   به  ترس،   یا   و  خشونت  تهدیدات   از  سرشار  شگون،   بد  و  نامیمون  مکانی   شهر  زنان،  از  بسیاري  براي.  می کنند ایجاد  حرکت  در

می    زنان  حرکتی  الگوي  در  مهم   فاکتورهاي از  ناامنی  احساس  و   ترس  بنابراین.  می شود  شب  در  خصوص  به  زنان،   تحرك  از  مانع

  به  و   بوده  مرتبط  امنیت  احساس  با  که  طوري  به  است؛ برخوردار  باالیی   اهمیت  از  نیز  آن  انجام  مکان  و   فعالیت  زمان  باشد. عامل

  که  است آن از حاکی زنان فعالیت هاي  مورد در گزارش ها .می گذارد تأثیرمستقیم فعالیت انجام و انتخاب  در انزن رايب  خصوص

  از  درصد25  شده،  اعالم  گزارش هاي  طبق بر.  [19]می کنند  اجتناب  غیرضروري  فعالیت هاي  در   شرکت  از  زنان  عصر ساعات  در

 احساس  می دهند،  نشان  10نیومن   جیکوبز و  تحقیقات  که  طوري  روند. بهنمی    بیرون  هوا  تاریکی  از بعد  تنهایی  به  هرگز  زنان

  ان، زن  علیه  خشونت تاس  مرتبط  غیررسمی  نظارت  ایجاد  تأثیر  به و  خیابان  فعالیت  سطح  به  بلکه  ان، زن  به  مربوط  نه تنها  امنیت

  به  زرگب  شهرهاي  در  انزن  اکثر.  شودمی   شهر  در  زنان  تحرك  از  مانع  توجهی  قابل  طور  به  فیزیکی  ايآزاره  اب،ارع   دن،ش   تهدید

  عادي روال زندگی،  شیوه جنایت،  و خشونت از انزن  رست. دسازن ی م  دود مح را ودخ فعالیت هاي و  تحرك نا امنی،  احساس دلیل

 . [20]می دهد قرار  تحت تأثیر خاص طور به را عمومی  قلمرو و شهري فضاهاي از آنان تجربه طریقه و آن

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Oscar Newman 
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 شهر ساختار   در  زنان   امنيتحس   ارتقا راهکارهاي بندي  جمع:(2شماره) جدول

 زنان  امنيت

ساختار    در

 يشهر

 سياست  راهبرد اهداف 

 امنیت ارتقا

  عینی  و  ذهنی

 شهر در زنان

 درمحیط مردم حضور تقویت -

 محیط بر آنها  نظارت  و

و جنایت   جرم از جلوگیري -

(CPTED) 

  و  تهیه در زنان مشارکت -

 شهري  هاي طرح اجراي

 ( فضا)قلمروگرایی کنترل -

 نیروي انتظامی  عملکرد بهبود -

 حجاب و  مناسب پوشش -

 فضایی محیط  ادراك افزایش -

 کمک  به دسترسی -

  فیزیکی اتصاالت

  مناسب بصري و

  اطراف محیط با

 حوزه درون و

 راه دور  از فضا مشاهده  امکان-

 خارج از فضا داخل رویت امکان -

  هاي ساختمان با  فضا ارتباط -

 مجاور

 دید  بلند محورهاي ایجاد -

 موجود   عمومی ونقل حمل تنوع -

  نیازهاي  با  افراد دسترسی تامین -

 خاص

  در یابی  راه کیفیت  افزایش -

 محیط

 و عادالنه توزیع

  کاربري مناسب

  ها  فعالیت و ها

 فضا  در

  در از فضا استفاده میزان افزایش-

 روز  شبانه طول

  با ها متناسب کاربري اختالط -

 کنندگان  جنسیت استفاده و سن

و   پاسخ دهندگی

 مطلوبیت

 محیطی

 مناسب نورپردازي -

  در تجاري فعال هاي لبه ایجاد -

 معبر مجاورت

 مناسب شهري مبلمان -

 گیاهی   پوشش -

 

 زنان   امنيت  سنجش  و  مطالعه  بررسی، در مختلف   رویکردهاي
 علوم   حوزه  در  دیگري  حالاصط  و  مفهوم  هر  چون  هم  نیز  زنان  بین  در  «جرم   از  ترس»  و  «ناامنی  احساس»  ،«خطرپذیري»

  با . گردد برمی حوزه این محققان توسط شده  اتخاذ رویکرد به ها   تفاوت این  که هستند متنوعی  مفهومی فضاهاي داراي اجتماعی

  جامعه  تحقیقات  گروه  در  آنها  نخست  دسته  .گیرند  می  جاي  دسته  سه  در  بیشتر  خصوص  این  در  گرفته  صورت  تحقیقات  وصف،  این

  که  گیرند  می نظر در وابسته متغیر یک عنوان به را «جرم از ترس» یا و «ناامنی احساس» ،«خطرپذیري» که دارند قرار شناختی

  ربط   دیگر  شناختی  جامعه  متغیرهاي  از  اي  دسته  به  را  ها  صفت  این  مبناي  بر  بررسی  مورد  جامعه  افراد  بین  در  موجود هاي  تفاوت

  ایجاد  وابسته  متغیر  در  تغییراتی  نظر،  مورد  مستقل  متغیرهاي  وضعیت  در  تغییر  با  دهند  نشان  که  کنند  می   سعی   و   دهند  می

  هنجارهاي   از  تبعیت  عدم»   ،«تبعیض»  ،«مردان   توسط  زنان  نشدن  واقع  احترام  مورد»  از  عبارتند  متغیرها  این  عمده.  شد  خواهد

  ، «اجتماعی  ساختارهاي  کننده  احاطه  روند  ساختار»  ،«اشتغال  وضعیت»  و  «خانوادگی  موقعیت»  ،«قومیت»   ،«دهش  پذیرفته

  «،محرومیت  و   فقر»    ،«قرارگرفتن  خشونت  مورد  قبلی  تجارب»  «،اطمینان  عدم »  و   «محرومیت»  ،« ثباتی  بی »  ،«عاملیت»  و  «هویت»

  و  «ترس  القاي  و  مردان  تسلط»  ،«اجتماعی  پذیري  آسیب  و  انزوا»  ،«اجتماع  اعضاي  همبستگی  و  تعلق  احساس  در  لالاخت»

 سبک»  و«  اقتصادي-اجتماعی  پایگاه»  و  «زبانی  و  قومی  تنوع»  ،«اجتماع  به  خاطر  تعلق  احساس  میزان»  ،«پلیس  از  پنداشت»

  وص درخص  شناختی  جامعه  هاي   تحلیل  اصلی  شاکله  که  آنهاست  فرهنگی  و  اجتماعی  ماهیت  متغیرها،  این  مشترك  ویژگی.  «زندگی

  شناختی  جرم  تحقیقات  رهزم  در  تحقیقات  از  دوم  هدست  .[21]دهند   می   تشکیل  را  خطرپذیري  همچنین  و  ناامنی   رس،ت  هاي  ریشه

  هاي  ویژگی  قبیل  از  فردي  متغیرهاي  و  است  توجه  کانون  معموال  انزن  جنسی  آزار  و  تخشون  تحقیقات،  هگون  نای  در.  ددارنرارق

  مورد  اجتماعات   راداف  کندگی   پرا  تا   کنند  می  ایفا  را  مستقل  متغیرهاي  نقش...  و  روانشناختی  صفات  شخصیتی،  خصوصیات  ژنتیکی،
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  دارد  امکان  که  اند  گفته سخن فیزیولوژیکی لحاظ  به  مرد جسارت از برخی . کنند  تبیین را جنسی آزار و  خشونت براساس بررسی

  مطالعه  در  روانپزشکان  و  روانشناسان.  باشد  مؤثر  همسرکشی  چون  هم  جرائمی  ارتکاب  در  نفسه  فی  و  درآمده  خشونت  قالب  در

  تر   عام  مفهوم  در  و  درونی  عوامل   مغز،  استثنایی  هاي  فعالیت  (ها  هورمون  ویژه  به)  بدن  داخلی  ترشحات   با  را  آن  ارتباط  زهکاري،ب

  گیري  شکل  زمینه  عنوان  به   محیطی  عوامل  به  بیشتر  تحقیقات  از  دیگر  دسته.  اند  داده   قرار  بررسی  مورد  فرد   بر  مؤثر  بیرونی   عوامل

  گردند   می  باعث  شهرها  در  کالبدي  فضاهاي  هاي  ویژگی  و  فیزیکی  شرایط  معموال  تحقیقات  این  در.  اند  پرداخته  زنان  خطرپذیري

 را   آنها  امنیت  میزان  و  باشد  آور  ترس  و  استرسزا  زنان  براي  فضاها  این  از  استفاده  و  گرفته  شکل  آسیبزا  و  دفاع  بدون  فضاهاي  که

  فضاهاي   هاي  ویژگی  که  هستند  شهرسازي  و  شهري  ریزي  برنامه  هاي  پژوهش  زمره  در  بیشتر  تحقیقات  گونه  این.  دهد  کاهش

  متغیرهایی   معموال بر  اند  شده  انجام  رویکرد  این  با  که  تحقیقاتی.  دانند  می  مؤثر  زنان  ویژه  به  و  افراد  خطرپذیري  میزان  در  را  شهري

  نبود »  ،«عاتالاط  و   ئم الع   ضعف  یا  و   کمبود»  ،«اتوبوس  هاي   ایستگاه  /شلوغ  عمومی   نقل  و   حمل  وسایل   و   انتظار  اي  محله»  همچون

  هاي   ریزي  برنامه  در  جنسیتی  هاي  شاخص  فقدان»   ،«روشنایی  کمبود»  ، «عمومی  فضاهاي  در  زنان  براي  کیزه  پا   و  امن  هاي  توالت

  ایستگاه»  ،«کتاری  هاي  کوچه  و  مسیرها»  ،«ورن  مک   فضاهاي  و  اه  ان»مک  ،«فقیرنشین  مناطق  در  نامناسب  روهاي  پیاده»  و  «شهري

  اب  ايه  ان»ساختم  ،«زسب  اي فضاه   نادرست  طراحی  و  ها  بوته»  ،«نامناسب  عمومی  هاي  دستشویی»  ،«تادهدوراف  اتوبوس  هاي

  از   استفاده   و  تردد  میزان»  ،«اه   ه خان  و   ها   خیابان  نامناسب   و  ضعیف  طراحی»  ،«مصنوع  محیط»   طورکلی  به  و  «بنامناس  یطراح

  نقاشی»  ،«شده  رها   و   متروکه  مخروبه،  ابنیه»  ، «فرسوده  هاي  ساختمان»  ( «، شهري  طراحی)  محله  فیزیکی  هاي  ویژگی »  ، «فضا

  عدم »  «، روها  پیاده   و   ها   تقاطع  نامناسب  کیفیت»  ،«اختفاء  و   پنهان  نقاط  ود»وج  ، «خالی  هاي  زمین»  ، «نامناسب  دیواري  هاي

 کیفیت  اختفاء،  نقاط   وجود  ؛«تالمح  فضاي  بر  پایین  نظارت»   و   « ها  ساختمان  از  پایین   مراقبت»  ، «فضایی  مراتب  سلسله  رعایت

 انواع  نامتجانس،  هاي  فعالیت  ها،  کاربري  مناسب  طالاخت  عدم  پیاده؛  مسیرهاي  نامناسب  کیفیت  و  ها  تقاطع  و   ها  راه  نامناسب

  انگاره   این  بر  زنان  خطرپذیري  و  جرم  از  ترس  به  کالبدي  و  فیزیکی محیط  رویکرد  کلی،   طور  به.  دارند  کید   تأ  دیگر  موارد و  آلودگی

 . [22]هستند  زنان خصوص به و راداف خطرپذیري و  ناامنی جرم، از ترس اصلی منبع شهري فضاهاي که است استوار

 

 شهري فضاي در زنان امنيت احساس بر مؤثر عوامل

 خيابانی   هاي  مزاحمت •

.  است  خیابانی  هاي  مزاحمت  هستند،  مواجه  آن  با   متفاوت  اشکال  به  مختلف  جوامع  در  زنان  که  اذیتهایی  و  آزار  انواع  از  یکی

 مزاحمت .  گیرند   می   رارق  خیابانی  هاي  مزاحمت  حیطه  در  هک  هستند   زیادي   رفتارهاي :  نویسد   می  خیابانی   مزاحمت  تعریف  در  بومن

  ایران   در  خیابانی  هاي  مزاحمت  خصوص  در  محدودي  مطالعات  کنون  تا.  شوند   می  میالغیرک  و   می ال ک  رفتارهاي   شامل   ها   غریبه

.  پندارند  می  خود  تهدید  عامل  مهمترین  را  خیابانی  مزاحمت  ایرانی،   زنان  که  دهد   می  نشان  سحابی  مطالعه.  است  گرفته  صورت

 . کنند  می تجربه ایرانی زنان که است هایی مزاحمت جمله از غیرعادي رفتارهاي و رکیک هاي حرف متلک،

 زنان   براي  شهر  در  تردد  امنيت و  هوا  تاریکی •

  از  تا  آیند  نمی  بیرون  خود  هاي  خانه  از  هوا  شدن  تاریک  از  پس  زنان  از  زیادي  تعداد  که  است  این  دارد  وجود  که  حقیقتی

  تاریکی  که  است  این جالب  نکته.  کند مشایعت  شبانه حضور  در  را آنان  تا   خواهند می   کسی  از یا  و  کنند   استفاده عمومی   فضاهاي

 جو   تأثیر  تحت  اجتماعی  نظر  از  گذارد،  می  تأثیر  جرم  از  ترس  بر  که  زیست  محیط  تغییر  از  طبیعی  عنصر  یک  عنوان  به  خود  شب

 .  [ 23]گیرد می قرار شبانه فضاي بر  کم حا اجتماعی

 زنان   تردد  بر   نظارت  عامل •

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

 . باشد   می مؤثر نظارت ضریب

 طبيعی  و   اجتماعی  عمومی،   نظارت •

  بر  ردمم  خود  وسیله  به نظارت  معناي   به ده،ش  مطرح  جیکوب  جین  وسیله  به  خیابان  هاي  چشم  تئوري  قالب  در  که عامل  این

  دهه   اواسط  در  شهري  همسایگی  واحدهاي  در  خشونت  روي  که  اي  مطالعه  براساس.  باشد  می  غیررسمی   صورت  به  شهري  فضاي
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  این  و  افتد  می  اتفاق   دارند،  «جمعی  روحیه»  که  همسایگی  واحدهاي  در  کمتري  خشونت  نرخ  داد  نشان  نتایج  شد،  انجام  1990

  ردم»م  جمله  قالب  در  مفهوم  این  عدرواق.  شود  می  عمومی   نظام  ابقاي  و   آنان  هاي  بچه  از  مراقبت  و  نگهداري  در  نظارت  باعث  روحیه

  حس  افزایش   موجب  مردم  سایر   وسیله  به   فضا   کنترل  احساس  و   داشته  رواج  نیز  ما   فرهنگ  در  «باشند  یکدیگر  پلیس   خود  باید 

 . شود می عابران امنیت

 ( مداربسته  هاي   دوربين  مانند) غيراجتماعی  نظارت •

 مکان  در  دتوانن  یم  همداربست   ايه  ندوربی.  دباش  بمناس  تاس  ممکن  نیست،  پذیر  امکان  طبیعی  مراقبت  که  جایی  در  ابزار  این

 گذاشته کار پیاده  عابر  هاي پل   و   زیرگذرها   در   یا  و   ماشین  هاي پارکینگ  در   ها،  اتوبوس  در معابر،  درون مانند  شهر  سطح  در   هایی 

 . [23]برند می البا را محیط ایمنی ضریب  است، نظر تحت محیط که حس این  ایجاد با  ابزار این درواقع. شوند

 امنيت  و  روشنایی •

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

 .  شوند  دیده و  ببینند بهتر که کند

 امنيت  و روها  پياده  کيفيت

 رايب  آن  پوشش  و  پیاده  معابر  شبکه  کیفیت  ردد،گ  یم   رو  پیاده  روانی   و  فیزیکی  امنیت  ارتقاي  موجب  که  عواملی   از  یکی

  و   تماشا  گردش،  اجتماعی،  تماس  براي  راحت  و  امن  مکانی  ارتباطی،  و  دسترسی  نقش  بر  وهالع   روها  پیاده.  باشد   می  پیاده  شخص

  زیاد   بسیار  دیگران  با  مستقیم  تماس   و   جهت  تغییر  مکث،   توقف،  براي  پیاده   فرد  عمل  آزادي  روها   پیاده   در.  آورند  می   فراهم   غیره

 .است

 امنيت  و  گياهی  پوشش •

  اع دف   شهري  فضاهاي  طراحی  زمینه  در.  دهد  می  تشکیل  گیاهی  پوشش  را  سبز  فضاي  در  موجود  کالبدي  عناصر  مهمترین

  درختان   که  است  استوار  پایه  این  بر  ایده  این.  گیرد  می  قرار  توجه   مورد  فردي  ایمنی  در  ها  درختچه  و  درختان  کاشت  نقش  پذیر،

 بوته  حجم  و  ها  درختچه  و  درختان  ارتفاع  نظر  از)  سازند  فراهم  را  جنایتکاران  به  کمک  موجبات  توانند می  شهرها  در  ها  درختچه  و

 قانون  شهر   درون  فضاي   در  درختان  کاشت   سیاست   در  بیرمنگام  شهر  شوراي  حل،   راه  ارائه  دنبال  به   و   ایده   این  راستاي  در .  (ها

 .  [23]کرد مالاع  را میلیمتر 150 از کمتر قطر با  درختان کاشت

 امنيت در  محيط   بودن  دید  قابل   نقش •

 ردم م  رگا  عدرواق.  تاس  محیط  کی  کنندگان  استفاده  شآسای  و  امنیت  احساس  شافزای  در  مهم  کتور  فا   یک  ودنب  ددی  قابل

  می  پیدا  افزایش  اي  حظهالم   قابل  طور  به  آنها  امنیت  احساس  کنند،  مشاهده  را  دیگر  مردم  و  ببینند  را  خود  اطراف  و  جلو  بتوانند

  دهد  می  را شوند محسوب  خطر یک  آنها براي است ممکن که رادياف حضور بررسی  توانایی  و  اجازه کاربران به  مرزها  وضوح. کند

 گوشه   ا،دیواره  ا،ه   رده ن  ا،زاره  هبوت  ودوج.  ودش  یم  نامیده  بصري  نفوذپذیري  منطقه  خارج  و  داخل  دید  توانایی  یعنی  عمل  این  که

 .شود واقعی  ایمنی درك کاهش نتیجه  در و دید  از مانع  تواند  می ها  ساختمان با  ها  چیقالآ ها، 

 امنيت  تأمين  در  پليس   نقش •

 حاد  شکل  به  جوامع  از  بسیاري  در  امروزه  اجتماعی،  ضد  و  نهالغیرمسئو  رفتارهاي  ها،  سرقت  اجتماعی،  هاي  ناامنی  افزایش

  هب را جامعه امنیت و  متیال س هک تاس ده ش ودارنم اجتماعی  معضل یک شکل  به و  ج  خار اجتماعی  پدیده   یک حالت  از و  درآمده

  مهم   جرائم  کشف  خصوص  در   که  وظایفی   مانند  پلیس،  وظایف  براي  ها  ارگان  مهمترین  از  یکی  میان  این  در  . اندازد  می   مخاطره

   .[23]هستند پلیس  ثانوي وظایف درواقع شود، می  محول پلیس  به که  فضایی  اقدامات برخی و  دهد می  انجام

 امنيت  ميزان  در  رنگ  نقش •

 طوري   به  گذارد؛  می  تأثیر  ها  انسان  بر  روانی-روحی  نظر  از  هم  و  فیزیولوژیک  نظر  از  هم  رنگ  که  معتقدند  روانشناسان  برخی

 .  کرد  استفاده روانی-روحی  اختااللت برخی کاهش  یا افزایش و  ها بیماري برخی کاهش در حتی آنها از توان  می که
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 امنيت  و   نقل  و  حمل •

 امنیت   و  عمومی  نقلیه  ل وسای  منظم  یده  سسروی.  کنند  می  استفاده  وساتوب  از  بیشتر  ان زنـ  هک  دده   یم  اننش  تحقیقات

 براي  مختلفی  موارد.  است نقل  و  حمل  از  نوع  این   به  عمومی  اعتماد   جلب  در  اصلی  هاي  مؤلفه  از  یکی ها پایانه و  ها   ایستگاه   فضاي

  فیزیکی   ابعاد   تنها   نه  که  ددارن   تأکید  مسائلی   بر  که  شده  مطرح  شهري  نقل  و  حمل  هاي  مؤلفه  در  عمومی  امنیت  ضریب  بهبودي

  باید  اتوبوس  ایستگاه  هر  که  عمومی  ویژگی  چهار.  گیرد  می  بر  در  را  شهري  نقل  و  حمل  هاي  مؤلفه  از  استفاده  روانی  ابعاد  بلکه

  می   ارزیابی   ضعیف  هایی   ایستگاه   باشند،   ایستگاه   به  اتوبوس  شدن  نزدیک   دندی   به  ادرق   باید   ردمم   ، ددی  - 1:  از  عبارتند  باشد،   داشته

  به   باید   مردم ،  دسترسی  -2  .شد   خواهند  ایستگاه   ترك   به  مجبور  مردم  صورت  این   در  که   نکنند  فراهم   را  شرایط  این   که  شوند

  - 3.  تاس  اتوبوس  ایستگاه   یک  ویژگی   مهمترین  جنبه  این  مسافران  از  بسیاري  براي.  باشند  اتوبوس  به  سوارشدن  به   قادر  راحتی

  کننده   القا   و   باشد  داشته  هوایی و  آب  شرایط  برابر در  محافظت نشستن،  براي  جایی   باید   اتوبوس  ایستگاه   امنیت؛   و  راحتی  آسایش، 

  افراد  براي  ویژه  به  امر   این.  دارند  اتوبوس  برگشت  و   رفت   زمان  دانستن  به   نیاز  مردم  عات؛الاط  - 4  . باشد  امنیت  و   ایمنی  احساس

 . [23]دارد اهمیت نیستند،  آشنا روند این با که اي غریبه

 امنيت   حس   با  رابطه  در  محيط  فيزیک •

  خیابان،  در  کافی  نور  وجود  عدم.  آورد  ی م  فراهم  را  بیشتري  ترس  زمینه  که  تاس  اي  گونه  به  شهري  فضاهاي  برخی  خصوصیات

  فضاهایی   نیومن،  اسکار  نظریه  براساس.  اند  جمله  آن  از  اتوبانها در  رو  پیاده  نبود  و  خیابان  کنار  در  معتادان  و  سرپناهان  بی  خوابیدن

  فعالیت  براي  کمتري  پتانسیل  آورند،  فراهم   فرار  براي  کمی   امکان   ذهن   در  و   باشد  بیشتر  آنها  در  شدن  دیده   و   دیدن  امکان  که

 . آورند می  فراهم مجرمان

 پذیري دسترسی •

  طراحی   شرط  پیش  نخستین  درواقع.  است  غیره  و  شهري  بافت   مختلف  هاي  بخش  به  "نفوذپذیري"سهولت  مفهوم  به  دسترسی

 احساس  و   شود  می   کم   فضا  از  استفاده  امکان  مناسب،  دسترسی  امکان  بدون .  است  آن  به  دسترسی  امکان  شهر،  در  خوب  فضاي   یک

 . [23]گردد  می رقیق نیز آن به تعلق

 

 زنان  امنيت  وضعيت  بهبود هاي استراتژي و ها برنامه

  فعالیت  در   پذیري  حضور  براي  زنان  افزون  روز  تمایل   به  توجه  با   همچنین  و   آن  تاثیر  تحت  و   فمینیسمی  نظریات   به  توجه  با 

  ها  آن  از  برخی  به  که  شده انجام  شهري  فضاهاي  سازي  ایمن جهت  مختلف  کشورهاي  در  هایی  برنامه  و  اقدامات شهري   امور  و  ها

 کنیم؛   می اشاره

  مثاأل  و   کند   ایجاد   زنان  براي  امنی   شهر  که   کرد  توصیه  لندن  شهردار  به   ،   بود  لندن  شهردار  سیاسی   مشاور   که  مارگوران  آنی

  که هایی  تلفنی  تاکسی  مثاأل باشند،  پلیس  کنترل تحت  که بگیرد نظر  در را اي ویژه  هاي سازمان ایمن عمومی نقل و حمل براي

  شده   یادآور  شهري(  امنیت  براي  اروپا   مجمع  مدیر  مقام  قائم   )  جانسون  الیزابت  کند،   فراهم   آنان براي  را  تري  امن   سفرهاي  درشب،

 خود   جمله  از  و   )   مردم  زیرا.  هست  هم   مردم   آموزش  به  نیاز  زنان،  امنیت  احساس بهبود  و   مدت   بلند   و  موفق  استراتژي  داشتن  براي

  ایجاد  براي  راهنما هایی  انتشار  نظیر  راهکارهایی .  [24]ندهند  عمومی را  فضاهاي  از  زنان  راحت  استفاده  اجازه  است  ممکن  زنان(

  از   برخی  براي  باید  آموزش  این   البته  و  اند شده  توزیع  مسکونی  هاي  مجتمع  و  مدارس  مسیر  در  که  مردانی  و  زنان  بین  در  احترام

  شتاب  و   سرعت  که شد  مشخص مردان  رفتار  به  فرانسه  در  آن  تاثیرات  بررسی  و  طرح  این  اجراي  با  گیرد  صورت  نیز  جامعه  رهبران

 موجب   نباید  مردان که  است  روشن  و  داشتند  را  بودن  فشار  تحت  احساس  زنان  که  بود  مواقعی  از  تر  آهسته  بسیار  ها  زن  حرکت

 می   شهربازي  در  زنان  امنیت  در  معماران  که  نقشی  مورد  در  اکولوژیک  مشهور  معمار شینوها  .شوند  زنان  برابر  در  عدالتی  بی  این

  و   طراحان  بنابراین  کنند  می   پیدا  بدي  احساس  چرك  دیوارهاي  دیدن  با  ذهنی  پشتوانه  هر   با مردم  اینکه  و  کرد  صحبت  کنند،

 دارند.    صحیح  نورپردازي  و   کاربردي  بناهاي  و  خوب  اندازهاي  چشم  ایجاد براي  تري  فشرده  اجتماعی  مسئولیت  شهري  معماران

  به  دستیابی   عنوان  با  گزارش  شامل  که  دادند  ارائه  امنیت  مورد  در  هدایتی  هاي   طرح  صاحب نظران،  (، 1988)  سال  در  همچنین
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  از   امنیتی  سیاست هاي   بود،  دیگر   اقدامات   از  (،1987)  فیچستر  و  سوسوارك  نوشته  اسکان  امنیت  راهنمایی طرح  بود  چیز،  همه

 . [25]بود زنان امنیت تامین منظور به جاده امنیت کردن سازگار دنبال به  و گرفت می سرچشمه  بزرگراه هاي  بخش هاي

 

 ساختار فضاهاي شهري و  زنان رویکرد هاي مربوط به

 رویکرد عدم مشموليت

  محل   نزدیکی  یا خانه  فضاي به  زنان .1:  تداش  ودوج  قلمرو  دو  جنسیت  براساس  امریکا  و   اروپا در  صنعتی  انقالب از  پیش

 اج آن  در مردم  سایر  که  هایی مکان  داشتند،  راحت  دسترسی خانه  از اي دوره به مکان  مردان  مقابل در  و  داشتند  تعلق  سکونت

 جامعة و  بود  شده گرفته نظر در خانه از افاصلهب  و سـنگین هاي  کار با ارتباط در مردان وظایف دیگر، عبارت به. یشـدندم عجم

 ايفض  و   ه خان  قلمرو  دو  تولید،  و  خانه جدایی   با   و صنعتی انقالب از پس .  ی میشد طراح  زي وری هبرنام  آنان براي  نیز  آل ایده

 فضایی  باید فقط نه  زنان.  ت بودفعالی  و  ازهرگونهکار عاري  و  معنویات،  محبت،  آسایش، براي پناهگاهی  خانه.  شد  ومی ایجادعم

  ا ب.  دبودن   ی م  زنی دانفرزن  و  وهرانش معنوي ارزشهاي حافظ  و   د پرستاربلکه بای د،میکردن ادایج  همسرانشان ایده آل بازیابی  براي

.  شهر  /حومه .  4 مرد  /. زن3ار،  ک  /خانه.  2  عمومی،  /خصوصی.  1:  گرفت  شکل  ایدئولوژیکی  و  دوگانه  مفاهیم  ات و تصورات،هنیذ  نای

 ازآنان بسیاري  اما  میرفتند، شمار به  متعلق  معموالً  زنان اگرچه.  داشت دئولوژیکای هتوجی  مه  و   ودب  آل ایده  هم مجزا  قلمرو  فکر

  وظایفشان   و  دمیکردن  اعتراض موجود هاي تبعیض به  ها آن.  میشدند وارد  روزمزد کارهاي  مانند هاي عمومی  قلمرو به دالیلی  به

 برنامه  اصول در فضاها  و   فعالیتها، جدایی  جنسیتی، داییج  ایدة   ترتیب این به.  یافت توسعه خصوصی  قلمرو در مردانه  وظایف  به

 ان بههاي آن هبرنام  و  ردانم ادياقتص نقـش  عمومی،  نقل  و  حمل  دربارة نمونه براي.  یافت ورظه ديبن همنطق  و  طراحی،  ریزي،

 روز  طول  در   زنان هاي برنامه  و   مراقبتی،  ايمسئولیت ه  ان،زن  تغالاش به توجه  بدون برنامهریزي  و  یابی درمکان  اصل  یک منزلة

 . [26]میشد گرفته نظر در

 رویکرد مشموليت زنان درفضاي شهري 

براي    مناسب  از آن جا که مکان . متفاوت یافت  هویت  و   عمومی شخصیتفضاي    و   قلمروهاي خانه  خانه،   از  تولید   جدایی  با

به   د؛ یافتنی حضور م در فضاهاي عمومی از مردان کم تر ه میشد، زنانگرفت ردر نظ ک آننزدی  و خانه زنان به صورت تاریخی در

  سلطنت   درزمان  راي مثالب.  وجـود نداشـت  خرید  مانند   محوله شان  مسئولیت هاي  و   انجام فعالیت  براي  ه ضرورتی ک  امی ویژه هنگ 

موضوعیکه هنوزدر بسیاري ازکشورهاي اسالمی وجود    مار می رفت،نوعی گستاخی به ش  اخیابانه  در  حضورزنان  ملکة انگلستان

 ترس ازآزار  ایی مانندمحدودیت ه  اگرچه هنوز هم  کرد؛  در فضاهاي عمومی بستري فراهم  شاغل براي حضور زنان  حضورزنان.  دارد

 ا توجه فض  اعیاجتم  دتولی  و   ی بهآزادي سیاس  شهروندي،  توسعة مفهوم  و   زمان   با گذشت  .وجود دارد  ناامنی دراین میان  جنسی و

 قابلیت هايگوناگون  فضاهایی با   بر   تأکید    د. میکنن  طلب  شهر  از  را  حقوقشان  شهروندي  از مفهوم  استفاده  با   زنان  در واقع .  شد

 :کلی است جهت دو بر مشتمل

 زنان؛ بیان حق برنامه ریزي شهري با هدف توجهبه درفرایند براي تغییر درخواست. 1

  درمقام   تشکیالت زنان.یتی درحکم روایی شهري  جنس  ردرویک  تتقوی  ادي و ساختارهاي نه ایجاد   طریق  از   زنان  . مشمولیت2

فضاهاي سیاسی    تا  مکانی تکیه دارنداستراتژي هاي    بر  به صورتیکه زنان  فضاست؛  و  قلمرو  موضوع   مشتمل بر  اغلب  شهروند،

 نیز  دمات شهري وخ و  اسکان، امنیت،  حرکت، مانند  موضوع هاي اولیهاي میان  در این . راي خود ایجاد کنند بهر  ش دي را درجدی

 . [27]گرفته میشود درنظر نیز شده اند  حاشیه رانده توجه به فضاي زندگی شهروندانیکه به

 

 مدل اخالقی مراقبتی 

براي   ین توسعة محدودیت هاي مراقبتی، چنم  ه  و  توظیفة مراقب  از  تصور زنان   با   از فضاهاي عمومی را،   استفادة زنان   این مدل 

ایجاد امکاناتی براي  و دیگران جانب از مراقبت در زمینة دریافت اتی براي زنانامکان این چهارچوب هم زمان. محدود میکند  آنان

 که درآن   و معنوي است  یاخالقی مراقبتی مدلی ازتوسعة اخالق  اصول.  میکند  فراهم عمومی    توسعة فضاهاي  افزایش مراقبت و

پایدار مد  نیازهاي مراقبتی و  رارتباط بااخالقی د  نیازهاي ضروري و  محیط رفتار اصول   درمطالعات.  قرارمیگیرد  نظر  ارتباطات 
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جنبه هاي   کار شدنآش  انامک  رب دلم  این.  اشاره دارد  عمومی درفضاي  زنان  از محدودیت هاي  یح بسیارياخالقی مراقبتی به توض

  این.  پیش نهاد میکند  فضاها  رفاه دراین  دي را براي افزایشفرصت هاي جدی   و  فضاهاي عمومی اشاره دارد  با  ارتباط زنان  مثبت

رس از جنایت ت ترجیح وعرصة  دو  بر و  از فضاهاي عمومی است دراستفاده  ات و محدودیت هاي زنانامکان انبراي بی ی منبع دلم

  شهري تلقی   عمومی  از فضاهاي   تفادهدراس  انامکانی براي زن  هم   و   محدودیت  حکم   در  مراقبتی هم   اخالقی  متمرکز است. اصول

  استفاده   آن ها دربارة  رضایت  و   تجارب،  عمومی،  در فضاهاي  زنان  ان فعالیتکه می  تاس  ایی ه   یویژگ   امل ش  ها  محدودیت.  میشود

 : میشوند چهاردسته تقسیم این موارد به اختصار به. ه میاندازداز فضايعمومی فاصل

 ؛ (ها فرصت و  خدمات، اجتماعی، تعامل تحرك، مالی،  منابع  زمان، ) منابع . محدودیت1

 ؛ (ترس و نگرانی). احساسات محدودکننده2

 ؛(نگه داري ازفرزندان و کار منزل). مسئولیت هاي محدود کننده3

  نامناسب  طراحی  و  برنامهریزي  غیرمنصفانه و  اجتماعی  شرایط  جنسیتی،  هنجارهاي)   محدودکننده  اجتماعی   . هنجارهاي4

 (. فضاها
 

 زنان  امنيت  ارتقا  براي  شهري  عمومی  هاي  فضا  مکانی  بندي  طبقه

 فضاهاي  و  مسکونی  فضاهاي  بخش  دو  به  شهري  فضاهاي  اصلی، هاي  ویژگی  اساس  بر  بررسی  سهولت  براي  بخش  این  در

 . [28] اند شده تقسیم  گردند، می  آنها نظایر و  ها  پارك و  ها  خیابان میادین، شامل بیشتر که شهري عمومی

 مسکونی   بافت   در  الف( امنيت

محیط    نوع  این  امنیت  پژوهش   این  در  لذا.  است  زنان  از  زیادي  عده پذیراي   روز  شبانه  طول  در  که  است  محیطی  مسکونی  بافت

امالك،   امنیت  آنها  بین  در  مناسب  ارتباط  ایجاد  و  یکدیگر  به  امالك اتصال  با  کلی  بطور.  است  شده  بررسی  ویژه  صورت  به  شهري

 باالتر  آنها  اطراف  در  جرم  وقوع  احتمال  اند  شده  متروك  و  عموما هستند.  رفت  خواهد  باالتر  آنها ساکنان  و تر  افتاده  دور  که  امالکی

  مناطق  در  زنان  امنیت  ضریب افزایش  براي  مـی آورد. همچنین پایین  را  جرم  ریسک  شده  ساخته  متراکم  هاي  فضا   و   رود  می

 افزایش  با  نیستند(  اطرافشان در   دیگران  که  روز طول  در  دار خانه  زنان  )نظیر  هستند  تنها  بیشتر که  زنانی  امنیت  از  باید   مسکونی

مزاحمان   ورود   نکردن تشویق  و   مناسب  خلوت  آوردن  فراهم  و  شدن  مخفی   فرصت هاي  دادن  کاهش   و   خیابان ها   مراقبت  بیشتر

  واحد در خشونت بروي که  مطالعه اي  اساس  بر  کرد  پیدا اطمینان مسکونی  مناطق از عبوري خودروهاي  یا  و سواران موتور نظیر

  که  همسایگی   واحدهاي   در  کمتري خشونت  نرخ  که   داد  نشان  نتایج  شد،   انجام   1990  دهه   اواسط   در شهري  همسایگی   هاي

  می  عمومی   نظم   ابقاي   و  یشان ها  بچه  از  مراقبت  و  نگهداري  در   نظارت  باعث   روحیه  این   و   می افتد اتفاق  دارند،   "جمعی  روحیه"

  مردم  نسبی  دسترسی  از  باید  باز  فضاي  آن  که  است  این “تر   امن  همسایگی   واحد”  خلق  ابزارهاي  از  یکی  دیگر  سوي  شود. از

 جوان  مردم براي  انجام قابل  کارهاي  و  بازي روي تمرکز چگونه: که  است این است  طرح قابل  که  سوالی اینجا در . باشد آزاد جوان

  )به   محیط  امنیت تقویتی  عوامل  عنوان  به  مواردي  در  کودکان  خیابانی  هاي  بازي  البته  ببخشد؟  بهبود  را  زنان  امنیت تواند  می

  ها   کوچه  در  سابق  مثل   بتوانند  کودکان   اگر ":  پاکزاد  جهانشاه  آقاي  عقیده  به  مثال، براي  است،  شده   ذکر  نیز  زنان(  براي  خصوص

  به   نیاز  کار این  با  و  کنند  پیدا   حضور  آرامش  با  فضاها  این  در توانند  می  نیز سالخوردگان  و  زنان  باشند(،  داشته  )امنیت  کنند  بازي

خیابانی    هاي   بازي  گونه  این  البته  "شود  می  جویی  صرفه  نیز  شهرداري هزینه هاي  در  و   شود  می  کم  هم   جدید   هاي  پارك  ایجاد

  دیده   بسیار  ما   کشور  مسکونی  سطوح هاي  کوچه  در  معابر)چنانچه  حریم  نباید   و   باشد  شده   پیشبینی  شده و  ریزي  برنامه  باید کامال 

 نیز  فرانسه  کشور  تجارب  در چنانچه.  گردد  عابران  و  ساکنان  آرامش  و  خلوت  رفتن  بین  از  موجب یا  و  کند  اشغال  را  شود(،   می

  شده   ارزیابی   زنان  ازدیدگاه  ناامنی  و  اضطراب  حس  ایجاد  براي  عاملی   خود  سوار  اسکیت جوانان  حضور  که  است  گردیده  مطرح

 . [28]بود

 شهري   عمومی  ب( فضاهاي

 برابر  در  عمومی  خرید  مراکز  دیگر  و  بازارها  ها،  تفرجگاه  که  داده اند نشان  (1995)  کشورها  دیگر  و  استرالیا  در  اخیر  تحقیقات

رستوران    تئاتر،  ها،  مغازه  نظیر  شهري  مراکز  در  عناصري:  از عبارتند  آنها  در  جرم  مشخصه  هاي  مولفه  و   هستند  پذیر  آسیب  جرم

http://www.racj.ir/


 51 - 72، ص   1400 بهار، 20شماره  ،مهندسی عمران و معماری ایراندر  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 پیرامون   سطوح  در  مجرمانه  رفتار   و   جرم  بر  تفریحی   تجاري و  هاي  موقعیت  و غیره. اصوال  عمومی  نقل  و  حمل   هاي  ایستگاه   ها، 

جرم .  کنند  می  خود  همرنگ  نیز  را  خود  خارجی  فضا هاي   و  ها  رو  پیاده  از  قسمتی  سطوح  این  که  همان طور  گذارند،  تاثیر می  خود

  مجرمانه(،   زدن هاي  )صدمه  وندالیسم  قاپی،  بري،کیف  شامل جیب  دهند،  می  رخ  شهري  عمومی  فضاهاي  در  عموما    که  هایی 

  از  زیادي  گروه هاي  که  اعمالی  و  رفتارها   بیشتر  اما  .می شود  آنها   نظایر  و  ترساندن  و  خفیف  بدنی  هاي  حمله  نقلیه،  سرقت وسایل

  می  عمومی  نظمی  بی  باعث  اما  نیست،  اصولی جرم  بطور  گرچه  که  است  اعمالی  ترساند،  می  شهري  مراکز  از  کنندگان را  استفاده

  با   که  است  اي  زننده   اصطالح  این .  می کند   یاد  "خیابان  )وحشیگري(  بربریت"عنوان  به  آن ها   از  ،11(1961جیکوب )  جین.  شود

  دارد،   وجود  تفاوت  فیزیکی  بی تمدنی  با  اجتماعی  خشونت  و  تمدنی  بی  بین  البته  و  دارد  تقابل  مراکز تمدن  عنوان  به  شهرها  مفهوم

  تمدنی   بی  فضا  این  دراو    گفتن  ناسزا  و   بد دهنی  و  فیزیکی  تمدنی  بی  شهري  عمومی   یک فضاي  در  معتادان  حضور  مثال  براي

 . [28]شود می محسوب اجتماعی

 

 شهري   زنان در محيط   امنيت  به   کالبدي  ریزي   برنامه  نگرش

  طریق   از  رسمی  غیر  بطور  و  دارد  وجود  فیزیکی  مکان  یک  از  که  ادراکی  تسهیل،  با    که  کرد  ولنتاین ادعا  ،  1990  در سال

  که  کرد  پیشنهاد  را  طرحی  استراتژي  ده   او .داد  افزایش  هایشان  خانه  از  رفتن  بیرون  براي  را  زنان  اطمینان  توان  می  طراحی کنترلی

  هاي  راه  و  ها   کوچه  پیاده، عبورعابر هاي پل دیوارها،  نقاشی   نورپردازي،  ها،   ورودي  در  بخصوص دید  قابلیت  موقعیت، درباره  عموماً

  بسط  هم  اجتماعی محیط به نسبت را رویکردش ولنتاین . شد  می  ها زاویه و ها   کنج و  ها سازي  کف توسعه گذر، منظرسازي، زیر

  با   متخلفین  که  کنند  می  فکر  ها  آن  زیرا  کنند،  می  بیشتري  امنیت  احساس  دیگران،  بالقوه  و  بالفعل  حضور  گفت: زنان با  و  داد

  واقع   بگیرند. در   را   جرمی  دادن  رخ   جلو  توانند  نمی  شاهدان  که   دانند   می   که  هنگامی   حتی   می ترسند  ناظران  مداخله  و  حضور

راحتی    احساس  اطرافش  اجتماعی  و   فیزیکی   محیط  نوع  دو   هر   با   ارتباط   در  او  چگونه  اینکه  با   قوي  بطور  امنیت  از  زن  یک  درك

 آن  که هایی گروه  و   فضا  یک در  اجتماعی  ارتباطات  :گفت  توان  می  نتیجه  در. دارد  ارتباط  ،  شناسد  می   چگونه  را  ها آن  و  کند  می

  آن. اما   طراحی  تا  دارد  بکند  امنیت  احساس  فضا   آن  در  زن  یک   اینکه  در  تري  مهم   اثر  کنند،   می   کنترل  اجتماعی   نظر  از  را  فضا

  کنندگان   استفاده  طبیعت  و  عمومی  هاي  مکان  از  استفاده  سطح  بر  آن،  نظایر  و  شهري  نقل  و  حمل  و  زمین  کاربري  هاي  سیاست

 تأثیر  ها  فضا   این  اجتماعی  مدیریت  و  کنترل  فرآیند  بر  تواند  می  شهري  طراحی  و  ریزي  برنامه  نتیجه  در  و  گذارد  تأثیرمی

 . [29]بگذارد
 

 شهرها   در زنان  ارتقاءامنيت  درزمينه  گرفته  انجام  جهانی  تجارب  بررسی

  به  شهري، عمومی فضاهاي در زنان ارتقاء امنیت زمینه در گرفتهاي انجام تجربه و  الگو ما  کشور در کنون تا  اینکه به توجه با

نمونه   ذکر   با   بخش  این   در  نداشته،  وجود  فعالیت ها،   و  کاربري ها   برنامه ریزي  در مداخله  و   فیزیکی  روش هاي   از  استفاده   با  ویژه

 تا در قالبی معین به آنها پرداخته شود؛ است شده سعی زمینه این در  موفق جهانی تجارب هاي مختلف

   لندن  کنفرانس 

 کنفرانس این در. شد برگزار  لندن در و 2005 سال نوامبر در ،" شهرها  در زنان امنیت و تر امن مکانهاي ساختن"کنفرانس

  در   که  گرفت   ویتنامی انجام   زنان   روي  بر  کنفرانس  این  عملیاتی  مطالعات همچنین.  آمد  عمل  به  دعوت  مختلفی  متخصصین  از

  دادن و   اولویت  تمرین کارگاه(  3  و  ارزیابی  و  سنجش  روشهاي  کارگاه (  2  شهري،  طراحی  کارگاه(  1:  شد   انجام کارگاه  3  غالب

  فعال  نماهاي  اینکه  مثل مسائلی  و   فعال  نماهاي  و   حرکت  و  دسترسی  مثل  مقوالتی  روي  شهري  طراحی  کارگاه  .اجرایی  طرحهاي

 نظر  از  و  بودند  موفق  که  کرد  معرفی  را  مکانهایی  و  کرد  تمرکز  ،  دست  این  از  و  میدهند  کاهش  را  مجرمانه  اعمال  فرصتهاي

 توجه  باید  مقوالت از  یکسري  به  که  داد  نشان  ارزیابی  روش هاي  کارگاه.    دارند  را  حرکت  انواع  و   شدهاند طراحی  خوب  حرکتی

  نشانه هاي   ضعیف،  نور  و  آن  نظایر  و  نگهبانها  ،  پلیس مثل  مسئولین   کمبود  ضروري،  غیر  چیزهاي  خالی،  مغازه هاي:  مثل  شود
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 نور  "  عامل   که  شد   گرفته  نتیجه  رأيگیري  از  پس   البته.    تلفنها   مثل  امدادي  نقاط   کمبود  وندالیسم،   ضعیف،  کننده   هدایت

 .[30]دارد امنیت تضعیف در را اولویت مهمترین "ضعیف

 تورنتو   تجربه

 روش   از  گرفت  انجام  1991  در  و  تورنتو  شهر  در  زنان  امنیت   براي  شهري  فضاهاي  طراحی  درباره  که W.L.S.E پروژه  در

  شهر  ایجاد  براي  را  عمده   راهبرد   دو  برنامه  این   در.  شد   استفاده  زنان  در  امنیت حس  ایجاد  حساس براي  طراحی  و  ریزي  برنامه

  شهر   مسئولین  کردن  دوم آماده  و  شهري  امن  باز  فضاهاي  ایجاد  براي  مشیهایی  خط  ایجاد  اول:  کردند  مطرح  زنان براي  امنتر

  اغفال  نقاط  به  توجه  حرکتی،  شاخصهاي  و  نشانهها   رسانیها،  نور:شامل  مشیها  خط  این .  کنند  نگاه   دور  از  گزینهها  به  که  این  براي

  کیفیت  و   رسانی   اطالع   نگهداري،  و   ابقا   مالکیت،   احساس  ایجاد  ،   فعالیت  مولدان   مختلط،  کاربريهاي  کنترلها،  و   مراقبتها   کننده، 

  که   جاهایی  یا   میشدند قلمداد  امن  نا  رایجی  طور  به  که  ویژه اي  مکان هاي  در  مشی ها  خط  این   بعد  مرحله  در  .میشد  طراحی

  و  شهر مراکز  مسکونی،  همسایگی واحدهاي   نقل،  و حمل به وابسته   مکان هاي مثل.  شدند اعمال میکردند  امنی  نا  احساس مردم

  در   مشی ها  خط  این  حاال.  پیاده  عابر  پلهاي  و  اضطراري  پله هاي  آسانسورها،  عمومی،   توالت هاي :نظیر  تر  خصوصی  مکان ها

  سطح  در(  محیطی  طراحی  طریق   از  جرم  از  ) پیشگیريCPTED سیاست هاي  از  جامع  تحلیل  یک  طریق  از  و  استرالیا  کل  سطح

  هستند   فضاهایی   ،   فضاها   این  و   شده اند   تعریف"پذیر  آسیب  فضاهاي"  براي  اخیر  مشی هاي   خط.    می شود  استفاده محلی  حکومت

  عموماً   پذیر  آسیب  فضاهاي .  بدهد  رخ  دهنده   آزار  رفتارهاي  آنها  در  است  ممکن  و  است  امن  نا   آنها   از   هم  عمومی   درك   که

  دیگر و بیمارستانها لبههاي یا و خرید مراکز لبههاي بزرگ، تفریحی مراکز و  پذیراییها فعالیت به مربوط کاربريهاي: از عبارتند

  پارکینگ هاي  عمومی،  نقل  و  حمل  تسهیالت  مثل  عمومی  فضاهاي  مدارس،  اطراف  فضاهاي  باز،  فضاهاي  بزرگ،  سازمانهاي

  شده،   پنهان  و  مکانهاي متروك  در  آسیبپذیرتر  فضاهاي  اغلب  اما.  این ها  نظایر  و  تلفن  جایگاه هاي  عمومی، توالت هاي  ماشین،

  راه  و   روندها  دیگر  از  همچنین.شده اند  عادي   استفاده  ساعتها  از  بعد   که  مکانهایی   ویژه  به  دارند،  کننده  اغفال  نقاط  و  هستند

  کردن  تولید  باز  ، "شبانه  اقتصاد"  ترویج   ،  محلی  دولت  ریزي  برنامه  مسئولین توسط CPTED مشئهاي  خط  شده   مطرح  حلهاي

  گزینه   یک  عنوان  به "شهري دهکدههاي"  دادن  ارتقا  طراحی،  و  ریزي  برنامه  در  زنان  شرکت  دادن  افزایش  شهري،  مراکز در  مسکن

  پردیسهاي  ایجاد و نقل و حمل وایستگاههاي مراکز اطراف در روي پیاده قابل حوزه هاي بر مبتنی قدیمی و و سنتی مراکز براي

 . [ 30]زنانمیباشد امن
 

امنيت زنان   افزایش   ورمنظ  به   امنيت  اجتماعی- ديکالب  و  اجتماعی   کالبدي،   ادابع  در  هري ش  طراحی  راهکارهاي

 شهري   فضاي  در

 امنيت   بر   مؤثر  بعد کالبدي  راهکارهاي

 .سبز فضاي  پله ها،   ،پیاده مسیرهاي  کامل نورپردازي املش:  فضا  مناسب نورپردازي  

  انبوه  کاشت  از  پرهیز  بیشتر،  ارتفاع  و   محدودتر  چتر  با  بمناس   گیاهی   پوشش  از  تفادهاس  شامل  :پارک  گياهی  ش پوش  ح الاص

 به  توجه  گیاهان،   کاشت  طتوس  دید  از  دور  و  پنهان  هاي  گوشه  ایجاد  از  پرهیز  شود،  توهم   ایجاد  باعث   شب  در  که  طوري  به گیاهان

 . گیاهی پوشش نوع درانتخاب فصلی تغییرات

  کف  و  عرض   با   و  امن   راهی  پیاده   هاي  بکهش  تکمیل  ویژه  به  دسترسی  تالهیتس  تأمین   املش   : ها  یدسترس  و   ها   راه   کيفيت

 ایجاد  از  پرهیز  سازي،  کف  براي  بادوام  و  غیرلغزنده   مصالح  بافت   از  استفاده  ممتد،  و  دهش  تعریف  تالاتصا  تأمین  مناسب،  ازيس

 . فضا در پیچ در پیچ یا و  بست بن و  ناخوانا مسیرهاي

  اندازه   هب  ها  انهنش  و  ئمالع   تأمین  المللی،   بین  تانداردهاي اس  رعایت  با  فضا  در  هريش  بمتناس  مبلمان  تأمین  املش   :مبلمان

  استفاده  باشند، می متصل اورژانس یا پلیس هاي فوریت مراکز به تقیممس طور به که هایی تلفن اندازي راه و بنص فضا، در کافی

 .زنان ویژه به  جسمی افراد هاي ویژگی   با متناسب مبلمان تأمین و  هريش مبلمان در مقاوم  مصالح از

  می  نگهبانی  فاقد   که  پارك  فرعی  هاي  ورودي  در  شب  ساعات  طول  در  دسترسی  محدودیت  ایجاد   شامل  :دسترسی کنترل

 .  باشند
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  هاي   سرویس   ایجاد   و  شاپ   کافی   و  تورانرس  احداث  شب،  در  روشن  و   فعال  هاي   کاربري  ایجاد   :ها  کاربري  بانهش  حيات

 . محیط در تلفنی تاکسی دفاتر استقرار مانند  ایمن شبانه

  متنوع  و  جاذب  هاي  کاربري  ایجاد  زنان،  و  کودکان  مستمر  فعالیت  و  حضور  براي  زمال  تالتسهی  تأمین  املش  :کاربري  طالاخت

 . فعالیتی   تک بعدي و تخصصی هاي حوزه عهتوس از جلوگیري و مختلف افراد و ها  گروه براي

  براي باغبانان  آموزش و مداربسته هاي دوربین  از استفاده رسانی،  عالاط هاي  کیوسک دادن رارق  املش : کمک  به  دسترسی

 . افراد به رسانی کمک

  در  فضا کافی  روشنایی  تأمین  یابی،  جهت منظور به هريش فضاي  در  رؤیت قابل  و  اخصش  هاي نشانه وجود امل ش  :خوانایی

 .[28]افراد براي تشخیص  قابل و واضح و  شفاف مسیرهاي ایجاد شب،

 

 امنيت  بر مؤثر  راهکار هاي بعد اجتماعی

  گروه  از  مرکب  هاي   جمع  استفاده  براي  فضا  تجهیز  مردانه،  صرفا   کاربري هاي  ادایج  از  پرهیز  امل ش :  فضا  اجتماعی  عدالت

 .مردان هم  و زنان هم   یعنی فضا  از کننده  استفاده گروه  دو  هر نیازهاي  گرفتن  نظر در زنان،  ویژه به مختلف هاي

  استفاده  جرم،  ارتکاب  از  جلوگیري  براي  اجتماعی  هاي  فعالیت   در  تراکم  ایجاد   شامل  :جمعيت تراکم از شده درک امنيت

 . فضا آنهادر مناسب توزیع و جمعیت جاذب هاي فعالیت از

  مناسب  یابی  مکان  هري،ش  فضاي  مجاور  تجاري  واحدهاي  ماندن  متروك  از  جلوگیري  شامل:  اجتماعی  نظارت  و  کنترل

 . فضا نظارت افزایش براي خیز جرم مناطق در  سیار هاي  دکه یا  فروشی روزنامه و  تلفن هاي کیوسک

 امنيت بر  مؤثر  اجتماعی  -بعد کالبدي  راهکارهاي

 اختمان س  حفظ  خود،  قدیم   نام   با  مزاحمت  عدم  صورتی  در  طوالنی  سابقه  داراي  هاي  کاربري  حفظ  املش :  فضا  بودن  آشنا

 . بخش هویت  هاي کاربري یا انه هانش  عالیم،  نصب قدیمی، هاي فعالیت و  کالبدي ارزش با هاي

  فضا  در  (زنان  خصوص  به)  افراد  امنیت  اساحس  و  حضور  بر  زیادي   تأثیر  که  فضا  بدنامی  یا  و   نام  خوش  امل ش:  فضا  هرتش

  را  مطالعه مورد فضاي شهرت ارتقاء موجبات غیره؛ و اجتماعی نظارت کنترل، نایی،روش مباحث  به توجه با توان می بنابراین. دارد

 . [29]آورد فراهم

 

 پيشنهادها   و   جمع بندي

  تحقیق   جز  به.  است  اجتماعی  رفاه  و  توسعه  الزمه  و  شهروندان  همه  حقوق   نخستین  ازجمله  اجتماعی  امنیت  نظري  ازلحاظ

  وسیعی   مطالعات  زنان،  ویژه  به  و  شروندان  امنیت  احساس  نیز  و  امنیت اجتماعی   در  فضا  و  محیطی  متغیرهاي  نقش   درباره  حاضر،

  درك شده   و   واقعی  اجتماعی  امنیت  بر  آن،  مختصات  و  فضا  عامل  جدي  تأثیر  دادن  نشان  تحقیقات  این  هدف.  است  شده  انجام

  رعایت  است،  هنجار  محیط  پاکیزگی  که  اي  جامعه  در  فیزیکی  وجه  در .  است  بوده  شهري  درمحیط هاي   ویژه  به  شهروندان،  درمیان

  سایر  پیدایش   براي  را  وضعیت  شود؛زیرا  می   محسوب  هنجارشکنی  نماد  نخستین  شهري  فضاي  در  نظافت   و   پاکیزگی  نکردن

  خود اطراف و زندگی  محیط  از شده  دریافت   هاي  پیام انواع به  انسان زندگی  کیفیت  نمادین، هوج در  .می کند  آسان  ناهنجاري ها

 سیماي   هاي  نشانه  نظران،صاحب    ازنظر.  می کند  ریزي  پی  را   انسان  ذهنی  و  زیستی  طبیعت  محیط،  زیرا طبیعت  دارد؛  بستگی

 محیط  به  غریبه  اشخاص  خصوص  به  افراد،  این ترتیب،  هستند؛به  شر  مختلف  قسمت هاي  تشخیص  مهم  عوامل  ازجمله  شهري

 حضور   نیز  اجتماعی  وجه  در .  می یابند   را  خود  مسیر  و  می کنند  احساس  را  امنیت  آن ها  با  ارتباط  برقراري  ازطریق  وتازه وارد ها

  پژوهش   این  .می دهد  کاهش  را  جرم  ارتکاب  امکان  و  می بخشد  افراد  به  ایمنی  احساس  نوعی  شهروندان،   تردد  جریان  و  جمعیت

  بعد   سه  به  فضاهاي شهري  هاي   مؤلفه  با تفکیک  و   است  سنجیده   در سطح شهر ها را  زنان  میان  در   را  اجتماعی  امنیت  احساس

  تصمیم گیرندگان  و  مسئوالن  که   مقاله   این   شده   حاصل   نکات   مهمترین.  شده اند  ارزیابی   شهرها   فضاهاي  اجتماعی   و   نمادین   فیزیکی، 

 است؛ موارد  این شامل کنند، توجه  آن ها به باید شهري مسائل
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 نمادین   بعد

 . نماها بصري سازي مناسب -

 محل در شاخص عناصر  یا  از بناها تفاده اس اب  مسیرها درباره شهروندان هب رسانی  اطالع -

 . ها دسترسی وضعیت ردنک خصمش براي مسیرها  راهنماي تابلو از استفاده -

 اجتماعی   بعد

 . ساعت 24 هاي کاربري کردن فعال  قازطری محله، دودهمح در ومیعم  ارتنظ تقویت -

 . محل  در فعالیتی و کاربري عتنو وجود به توجه قازطری اعی اجتم تالامتع زانمی  افزایش -

 (. محل پلیس ورتص به الً ث)م یمردم   هاي نظارت و مردم حضور -

 . کند می تقویت را محیط شادابی  و سرزندگی  ان، گیاه و اندرخت  و یطبیع رعناص از تفادهاس -

  هاي  انجمن  و   راهافرهنگس  دمانن   یورزش  و   ی فرهنگ  هاي  یطمح  اد ایج  شهري،  ت المح  و   کوچک  هاي   میدان  کردن   فعال   -

 . تالمح در خرید مراکز ایجاد فرهنگی، و  علمی

 . نگهبانی  هاي کیوسک  ایجاد -

 فيزیکی   بعد

 . دهد می   کاهش  زیادي تاحد  را آشفتگی احساس رددت یرهايمس طحس  بمناس ازيس اده آم هب هتوج -

 . فضا  آشفتگی کاهش در مؤثر عام ورتص هب شهري سبز فضاي و  گیاهان درختان، آرایش -

 . شهري اهايفض در تفادهالاسب  فضاهاي  و ها   کنج بردن بین از -

 .مصنوع عناصر  و طبیعی عناصر انمی  دپیون ادایج  و  بمناس بزس ايفض  از استفاده -

 . زیرگذرها ویژه  هب معابر، در  مناسب روشنایی  از استفاده -

 . شوند می منجر شهروندان د دی دنمحدود ش  به  که زاید  عناصر برداشتن میان از -

 . کالبدي و  فرمی عتنو  ازطریق جذاب محیط  ایجاد -

 .سبز فضاي اجراي در طراحی اصول از استفاده -
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