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 چکيده
 و انسجام کننده تضمین که است انسانی رفاه الزمه و اولیه های نیاز و حقوق از امنیت

 های ویژگی بین در گذار تاثیر های مولفه مهمترین جنسیت و است، شهر یکپارچگی

 تشکیل را اجتماعی تعامالت بستر و ظرف شهری فضاهای که جایی آن از. است شخصیتی

 زندگی کیفیت اساسی الزامات از یکی ها فضا گونه این در امنیت وجود دهند، می

 این. نماید تامین را خود کنندگان استفاده امنیت بتوانند بایست و شود می محسوب

 با رابطه در جامعه هر اقشار پذیرترین آسیب جمله از که بانوان با ارتباط در موضوع

 در زنان حضور امروز. است برخوردار تری هبرجست جایگاه از هستند، امنیت موضوع

 به یابی دست که حالیست در این شود، می محدود متعددی عوامل با شهری فضاهای

 نیست، پذیر امکان زنان فعال حضور و مشارکت بدون محور عدالت و پایدار ای جامعه

 از آنان خاطر اطمینان افزایش موجب تا هستند فضا از خاصی تسهیالت نیازمند آنان لذا

 شهری فضاهای در زنان امنیت احساس فقدان. شود شهری فضاهای در امن حضور

 پژوهش رو این از. است کرده فراهم حاضر پژوهش نگارش انجام برای را الزم بستری

 شهری فضاهای ایجاد جهت راهکارهایی ارائه هدف با و تحلیلی -توصیفی روش با حاضر

 محیطی های اضطراب از دور به شهری فضاهای در وانبان فعال حضور امکان و امن و ایمن

 استوار( ایی کتابخانه)اسنادی نوع از آن مطالعات غالب که است گرفته شکل شود فراهم

 کلی نتایج. است شده برده بهره میدانی مطالعات از نیز هایی بخش در چند هر بوده

 بیشتر شهری اهایفض پهنه در زنان تردد میزان چه هر که، است آن از حاکی تحقیق

 اراضی، کاربری مانند محیطی عوامل و اند داشته بیشتری امنیت احساس میزان بوده

 ها کاربری مکانی مجاورت نیز و ها آن فعالیت های ساعت و پیرامون های کاربری تنوع

 .دارد معنادار ایی رابطه بانوان امنیت حس افزایش با

 .جنسیتی نگرش عمومی، فضاهای شهری، امنیت ن،ناز امنیت، :يديکل واژگان
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  رزمی حميدرضا

 عضوایران،  آزادشهر، اسالمی، آزاد دانشگاه معماری، مهندسی ارشد، کارشناسی دانشجوی

 .نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه
 

 نام نویسنده مسئول:

 حميدرضا رزمی
 

 در شهر فضایی ساختار کالبدي هاي مولفه نقش به نگاهی نيم

 جنسيتی نگرش بر مبتنی امنيت حس بخشی تحقق
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 مقدمه
وجود محیطی امن برای زندگی در کنار سایر نیازهای اساسی فیزیولوژیکی انسان مانند غذا، سرپناه و بهداشت از ضروریات زندگی 

ی کیفیت زندگی انسان انسان به شمار می رود. لذا یکی از مهمترین نیازهای انسان، نیاز به احساس امنیت است و عاملی تأثیرگذار در ارتقا

هاست. اهمیت موضوع امنیت در تمامی سطوح گسترده علم امری بدیهی است و در بستر محیط های شهری یکی از الزامات اساسی کیفیت 

ی هاوهگراد و رـفی اا ـی هـیژگوه ـه بـتوجو ا ـت بـسان اندوهرـت شـفعالیو ندگی زبستر ی شهری [. فضا12زندگی محسوب می شود]

وه ها گرم مختلف تمای ها زبه نیابی مناسشیوه به و د ـهم کنارـبی فاجذار و پاید، سالم ، مناند محیط اباید بتو، جنسیو جتماعی ا، سنی

، در نتیجهو در می کند ار ندگی برقرزمحیط دم و مرط را با تباارشترین ـبیی شهری فضاچراکه هد. دپاسخ از جمله زنان جتماعی های ا

یکی از راه های برقراری امنیت از طریق مداخالت در ساختارکالبد  .[9دارد]یی انقش بسزان ندومش به شهرس آراساـحدنِ او داشی ـت بخـهوی

ی لویت هااز اوی ــیکان وــه عنــبء آن اــتقی اراــهان و روشندوهرـت شــمنیم اوــه مفهــه بــتوجوزه رـمفضا های شهر هاست که ا

ی حی محیط هااطری و یزربرنامه از فرهنگی ناشی و جتماعی ات اثرا از است. جده اتبدیل شدی شهردازان پرری تئوان و ساسی حرفه مندا

ر ـشهر بی مرتب بر نقش کالبدات ثرو ایژگی ها وتبیین ، حی سکونتیاکیفیت محیطی نود بهبوی و ندوهرـشر اـفتی راـلگو هابر ی من شهرا

ره شاان ابدزی نوین شهرسای هاریب تئوـقالدر ه ـت کـسای ـهمیتابا و مستقل ع موضوم جرع قواز ویا کاستن ی و ئم شهراکاهش جر

خلق فضای شهری مناسب برای تمامی گروه های اجتماعی، از طریق شناخت نیازهای کیفی و فضایی در شهر، باید به گونه . [15د ]میشو

زندگی فعال شهری عمل کند. وجود جنسیت، خواه ناخواه تفاوت  ای باشد که به منظور ارتقای کیفیت محیطی و ایجاد بستری مناسب برای

تاج هایی را ایجاد می کند، این تفاوت در نیازها، فعالیت ها و متعاقب آن در رفتارها نمود پیدا می کند و هر رفتار به کالبد مناسب خود مح

ی طراحی شهری بدل گشته است چراکه زنان نیمی از جمعیت [. بنابراین امروزه در جوامع پیشرفته جایگاه زنان به یکی از نکات اصل1است]

ساکن شهر ها هستندو روند روز افزون آنان در محیط های کار و فعالیت اجتماعی شهری سبب می شود تا در مکان یابی و طراحی فضاهای 

ان و مردان تشکیل می دهند، پرداختن به این شهری این قشر از جامعه مورد توجه قرار گیرند. لذا از آنجایی که جوامع انسانی را مجموعه زن

بخش جامعه از جایگاه ویژه ایی برخوردار است. متأسفانه نقش زنان در خدمت به کیفیت زندگی شهری به عنوان عامل فعال در مفصل بین 

نادیده گرفته شده است. عرصه های زندگی و فضاهای منفک شده مانند خانه و اجتماع به درستی شناخته نشده و نیازهای فضایی آنان 

بنابراین از جمله آسیب پذیرترین اقشار هر جامعه با موضوع امنیت زنان هستند، لذا در دهه های اخیر گفتمان قدرتمندی در زمینه فضای 

زنان عمومی شهری و نقش امنیت شهری به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه همچون زنان، گسترش و مناسب سازی فضاهای شهری برای 

[. امنیت به عنوان یکی از نیاز های اساسی 2به عنوان یکی از مهم ترین محور های پژوهشات در حوزه شهری مدون توجه قرار گرفته است ]

 از جایگاه خاصی در اجتماعات انسانی برخوردار است و برنامه ریزان و طراحان فضاهای اجتماعی و به ویژه فضاهای شهری، تالش دارند تا با

سایی عوامل تهدید کننده امنیت به ویژه در کالبد ساختار فضاهای شهری، امنیت را برای استفاده کنندگان فراهم نمایند، در این میان شنا

 زنان نیز به عنوان نیمی از اجتماعات انسانی به واسطه خصوصیات بیولوژیک، مسئولیت و نگاه متفاوت در مقایسه با مردان، ارتباط متمایزی

ا برقرار می کنند، آنان نیاز مند تسهیالت خاصی از فضا هستند تا موجب افزایش اطمینان خاطر آنان از حضور امن در فضاهای شهری را با فض

[. بر این اساس جنسیت یکی از عوامل مهم در میزان احساس امنیت است و نقش موثری در ایجاد پنداشت نسبت به امنیت در فضای 9گردد]

دارد. سنجش میزان احساس امنیت زنان در فضای شهری بر اساس ویژگی های فضاهای امن است تا عوامل موثر بر  شهر در ذهن شهروندان

نگرانی و ترس های زنان در فضاهای عمومی و محیط شهری در هنگام استفاده و حضور در فضاهای عمومی شهری شناسایی گردد. اهمیت 

ض ها و تقویت احساس اعتماد و امنیت در بین بخش مهمی از شهروندان به خصوص قشر این مطالعه در بررسی عوامل موثر بر کاهش تبعی

زن به منظور تقویت احساس امنیت و مشارکت بیشتر در ساختار فضایی شهر خواهد بود. اکنون در بررسی و کنکاش بررسی نقش مولفه های 

ها به شرح شود که این پرسشتی در ذهن و اندیشه مطرح میکالبدی ساختار فضایی شهر در تحقق بخشی حس امنیت در بین زنان، سواال

 ذیل بیان می شود؛

 ( چه معیارهایی در تعیین شاخص های سنجش امنیت اجتماعی زنان در شهر موثر است؟1

 ( زنان در فضای شهری تا چه مدت احساس امنیت می کنند؟2

فعالیت، دسترسی و معاشرتپذیری بر میزان فعالیت زنــان در فضاهای ( آیــا شرایط کالبدی، امنیت و ایمنی، زمــان فعالیت، مکان 3

 شهری تأثیرگذارند؟
 

 هشدم نجات ابر تحقيقاوري مر
شناخت پژوهش های انجام گرفته در خصوص هر عنوان پژوهشی و ارزیابی آنها در سطوح مختلف و با معیار های متنوع از ضروریات 

مربوط به موضوع پژوهش حاضر،حاکی از آن است که پژوهش های انجام شده با محوریت بررسی هر پژوهش علمی می باشند.بررسی منابع 
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نقش مولفه های کالبدی ساختار فضایی شهر در تحقق بخشی حس امنیت مبتنی بر نگرش جنسیتی مطالعاتی در خارج و داخل از کشور 

 گردد؛ صورت گرفته است،که در یک ارزیابی اجمالی به این پژوهش ها اشاره می

 

 الف: خارج از کشور
(، در تحقیقی با عنوان امنیت شهری و رفتار فضایی، تحلیل ادراکی و ترکیبی از نواحی مرکز شهرپورتوآلجر 2007دیاس و همکاران)

باز پرداختند و به این نتیجه دست آوردند که عوامل اجتماعی و فضایی با توجه به اثری که اجزای محیطی و شناخت فضایی محیط های 

(، در پژوهشی با عنوان زنان و امنیت در فضاهای شهری پرداخت و 2006شهری دارند، بر کمبود امنیت و افزایش جرم تأثیرگذارند. مارتین)

به این نتیجه دست آورد که ادراک نامنی در فضاهای عمومی بسیار با پروسه ی تعامالت اجتماعی و ساخت اجتماعی نامنی رابطه دارد. 

(، در پژوهشی تحت عنوان نظریه های اجتماعی شهر)شهر، فرد و جامعه( به این نتیجه دست یافت و ثابت کرد که نظم 2004)باندز، 

پدرساالرانه ی جوامع با شکل گیری شهر تقویت می شود؛ چرا که فضای جنسیت زده، ناهمسانی قدرت مردان و زنان را در جامعه تشدید 

ده از فضا و برساخت هویتشان به معنی تحت سلطه بودن آن هاست. لذا تجربه ی زنان از کل زندگی میکند. محدودیت تحرک زنان در استفا

شخصی و اجتماعی خود به نحو متمایزی از مردان تجلی می یابد و در بسیاری از مراحل و موقعیت های زندگی با احساس هراس از مواجهه 

(، در پژوهشی با 1988خود را به آنها دیکته میکند، مواجه می شوند. )فوآ و همکاران،  با دنیای مردانه ای که متعلق به آنها نیست و قوانین

 عنوان گفتوگوهای روزانه: فضاهای زنانه و چشم انداز مساکن عمومی در سنگاپور بیان کردند که زنان می توانند در زندگی روزانه ی خود در

(، در 1998در اماکن متراکم و با ازدحام بیشتر به وقوع می پیوندد. )پاتل و بورا، فضاهای اختصاصی خود تغییر به وجود آورند. این تغییر 

مقاله با عنوان ایمن سازی شهرها برای زنان و کودکان پرداخته اند و بیان می دارند که احساس امنیت، مسافرت ها، اکتشافات و تحرک 

. برعکس وقتی در یک محله ترس حاکم باشد خیابان ها خالی مانده و بیشتر را هم در سطح محالت و هم در بیرون از شهر تشویق می کند

(، در پژوهش خود با عنوان مکانی که زنان در آن احساس ناامنی 1997زن ها و بچه ها از فضاهای عمومی دور می مانند. )براندا و همکاران، 

آوردند مکان هایی که برای جنبش و حرکت ظرفیت کمتری  می کنند، تصور از خطر و تأثیر آن در احساس قربانی شدن در سنگاپور به دست

دارند، مستعد وقوع جرم هستند. همچنین با بزرگتر شدن فضا، افزایش حضور مردم و ایجاد الگو های حرکتی توسط فضاهای خصوصی شده 

 .با مردمی که در آن حضور دارند، امنیت استفاده کنندگان از فضا افزایش خواهد یافت

 

 کشور ب: داخل از

(،در تحقیقی با عنوان عوامل مؤثر بر افزایش احساس امنیت زنان در پارک های شهر بجنورد پرداخت و به این نتیجه 1393طلعت )

های اجتماعی، محل سکونت، احساس کنترل،  دست یافت که خصوصیات محیطی، تصور فرد از خود، اعتماد اجتماعی، تجارب قبلی، آگاهی

اجتماعی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، ضمن داشتن رابطه معنادار به ترتیب بیشترین تأثیر را بر افزایش احساس نظم اجتماعی، پایبندی 

(،در تحقیقی با عنوان بررسی احساس امنیت زنان در کالبد فضاهای شهری اصفهان پرداختند 1392امنیت زنان دارند. محمدی و همکاران)

صهای اجتماعی و کالبدی با میزان امنیت، رابطه ی مستقیمی وجود دارد؛ یعنی هر چه این شاخصها و به این نتیجه دست یافتند که بین شاخ

در حد باالتری باشند، امنیت نیز افزایش پیدا میکند. مردم حضور پلیس و نیروی انتظامی را مهمترین عامل در ایجاد حس امنیت می دانند. 

در فضاهای شهری و حق زنان به شهر: پژوهش اکتشافی در شرق تهران پرداختند و به (، در پژوهشی با عنوان احساس امنیت 1391رهبری)

این نتیجه دست یافتند که چهار عامل مهم در نگرش و ادراک زنان از امنیت شهری مؤثر است: ویژگی های فضای شهری، میانجیهای انسانی، 

نسانی، از جمله حامی فردی و حامی عام، به عنوان عوامل تعدیل کننده حافظهی جمعی و چندپارگی زمانی. برای بیشتر زنان تأثیر میانجی ا

ی احساس نامنی تأثیرگذار است؛ لذا ایجاد فضاهای امن شهری با طراحی فضاهای مساعد، افزایش حضور میانجی های عام و نظارت پلیسی 

ری: مطالعه ی موردی پارک آزادی شیراز پرداخت و (، در تحقیقی با عنوان زنان و امنیت در فضاهای عمومی شه1390ممکن می شود.گلی)

به این نتیجه دست یافت که عوامل محیطی مانند کاربری ارضی، تنوع کاربریهای پیرامون و ساعت های فعالیت آنها و نیز مجاورت های 

(،در پژوهشی با عنوان سنجش 1388مکانی کاربری ها، با افزایش حس امنیت زنان پاسخگو رابطه ی معناداری دارد. بمانیان و همکاران)

عوامل مؤثر بر ارتقای امنیت زنان در محیط های شهری: مطالعه ی موردی محدوده ی اطراف شهر تهران پرداختند و به این نتیجه دست 

بین نوع  یافتند که بین احساس امنیت درک شده از فضا و میزان رفت وآمد و استفاده از آن رابطه ی مستقیمی هست. در بررسی رابطه ی

کاربری و میزان احساس امنیت، باالترین میزان احساس مربوط به کاربری های مسکونی پیرامون پارک شهر است. )ضابطیان و همکاران، 

(، در تحقیق با عنوان بررسی الگوهای برنامه ریزی کاربری فضاهای شهری موثر بر افزایش امنیت زنان پرداختند نتایج حاصل از پژوهش 1388

اینگونه می باشد که، زنان یکی از گروه های آسیب پذیر در مقابل اثرات نا امنی شهری محسوب می شوند، که در مواجه با نا امنی رفتار  آنان

های کناره گیرانه نشان می دهند. بر این اساس برنامه ریزی برای ارتقاء امنیت زنان در طراحی فضاهای عمومی شهری اهمیت واالیی دارد. 
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(، در پژوهی تحت عنوان در آمدی بر فضاهای امن شهری با رویکرد جنسیتی پرداختند که در ادامه به این نتایج 1387و رفیعیان،  )ضابطیان

د، دست یافتند که، توجه به زنان به صورت ویژه می تواند فضای امن و دلخوایی را برای مردان و در نهایت کودکان و پیکر خانواده فراهم آور

 ت زنان در تهیه و اجرای طرح های شهری و حضور پیوسته آنان می تواند راه کار مناسب در ارتقاء امنیت آنان را فراهم کند.بعالوه مشارک

 

 اهداف پژوهش
هدف اصلی پژوهش سنجش احساس امنیت شهروندان با استفاده از مؤلفه های کالبدی فضاهای شهر است. البته در این راستا اهداف 

ین مؤلفه های سنجش فضای مطلوب شهری، دستیابی به مؤلفه های قابل سنجش برای احساس امنیت در فضای عمومی دیگری نیز چون تعی

شــهری، بررسی و تبیین رابطه ساختار فضاهای شهری با احساس امنیت در محیط های عمومی شهری، اندازه گیری احساس امنیت زنان 

است تا با بررسی تاثیر هر یک از کاربری ها شهری بر احساس امنیت زنان و شهر،  را دنبال می کند. لذا در پژوهش حاضر سعی بر آن

نچه پیشنهاداتی جهت بهبود میزان تردد آنها در فضاهای عمومی الگوی برنامه ریزی شهری موثر در ارتقاء امنیت زنان ارائه شود. با توجه به آ

 یان داشت؛که ذکر شد اهداف عمده این پژوهش را می توان بدین صورت ب

مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت فضا های شهری مورد استفاده زنان از دیدگاه آنان و ارتقاء شرایط محیطی محل سکونت آن ها از  •

 طریق دستیابی به معیار های موثر بر برنامه های فضاهای شهری جهت تامین امنیت آنان.

 ای شهری منعطف برای زنان.ایجاد یک دید جدید در بخش خدمات اجتماعی، ایجاد فضا ه •

 بررسی نظرات زنان در مورد شهر و فضا های شهری که به طور روز مره با آن در تعامل هستند. •

 تعیین عوامل موثر بر حضور زنان در فضا های شهری •

 

 و ضرورت پژوهشهميت ا
اد فری اهمهی طلبانهداوکت رمشان اـمکاکه ا چررود، میر ه شماـبآن تشکیل ی مبناو مدنی ی الینفک جامعهء جزی ندوشهرق حقو

ی در ندوشهرق ق حقوـت تحقـجهدری ـتاتغییررن دـه مـمع سنتی باجور از ذـگ، دریناابرـبنزد. هم میسااجتماعی فری اعرصه هام تمارا در

چند ن، جهانی شدت، باطاتش ارگستر، جمله، از تهـپیوسع وـقوجهانی به م نظادر تفاقاتی که اید. با آد میـپدیری اختاـسدی و فرح سطو

ورت مر ضراین و اه ـگرفتارقری ندوبا شهرط تبادرارجدید ی هاهیدگاو دأثیر نظریه ها ـت تـما تحرجملهکشواز ها رکشو، ییافرهنگگر

 ضرورت و اهمیت بررسی موضوع پژوهش حاضر، زمانی آشکارتر می شود که امکان تحرکبیشتر میکند. ن را نای زندوشهررد وـمدرهش وژـپ

شاخص تبعیض اجتماعی باشد و کسانی که محدودیت جابه جایی دارند از مشارکت فعال باز می مانند و نبود امنیت برای زنان، چه واقعی و 

چه بالقوه سبب می شود که زنان نتوانند شهروند تمام عیار به شمار بیایند و به راحتی در زندگی عمومی مشارکت داشته باشند. از اینرو 

ه به بحث جنسیت در کالبد فضاهای شهری جهت ایجاد تسهیالت الزم به منظور حضور زنان در فضای شهری ، اهمیت فضای ضرورت توج

شهری در ارتقا و رشد همه جانبه شخصیت اجتماعی آحاد مختلف جامعه از جمله زنان، افزایش حس امنیت جامعه بانوان شهروند به فضاهای 

سازنده آن ها در عرصه های فضاهای شهری و ضرورت حذف ناهنجاری های اجتماعی در خصوص زنان شهری از طریق تداوم حضور مثبت و 

به وسیله افزایش نظارت اجتماعی و برقراری امنیت اجتماعی به کمک ساماندهی اثرات کالبدی فضاهای شهری،طراحی شهری و برنامه ریزی 

 دهند.  شهری، از جمله عواملی هستند که اهمیت تحقیق را تشکیل می

 

 روش تحقيق 
بدیهی است هر پژوهش علمی نیازمند یک روش تحقیق متناسب با موضوع خود دارد. انتخاب روش تحقیق مناسب و تداوم آن در 

تمامی فرایند و مسیر پژوهش از اصول راهبردی یک تحقیق علمی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده و از همین رو 

دم فی یا مراتنوگرده شده است. استفاافی اتنوگرتحلیلی و ازروش ا -شالوده ایی انسجام بخش به پژوهش حاضر روش توصیفیبرای ایجاد 

ست. در این افهم تجربة فرهنگی ر مند تجربة شخصی به منظوم تحلیل نظاو پی توصیف در ست که رش انگاو هش وپژدی از یکرری رونگا

ول دارند و ـری آن را قبـدل فکـو مارتقاء امنیت زنان ده از الگوی متفکرینی که عناصر تشکیل دهنده مقاله سعی گردیده است تا با استفا

مولفه های ساختاری ی ـت و بررسـه مطابقـب، دـپذیرنیـطح را مـبرزن و منطقه و داشتن عناصر مورد نیاز هر س، محلّه، اثرات آن همچون کوی

ها و اطالعات مورد نیاز، از طریق مطالعات اسنادی مانند منابع آوری دادهوش گردآوری و جمعدر جهت امنیت زنان پرداخته شود. رشهر 

باشد. شایان ذکر است که اطالعات توصیفی پژوهش نیز با خالصه نویسی ای، الکترونیکی و اسنادی در خصوص موضوع پژوهش میکتابخانه

آوری گردیده است. ها و مراجع جمعهای موجود و نیز آرشیو ادارات، سازماننامهایانو فیش برداری از منابع نوشتاری مانند کتب، مقاالت و پ
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گفتنی است در بخش شناسایی مولفه های شهری در جهت امنیت و پرداختن به نقش و جایگاه زنان در فضاهای شهری موجود در شهرهای 

 شاهده استفاده شده است.کشور، از روش مطالعات میدانی نیز با استفاده از ابزار مصاحبه و م

 

 چارچوب مفهومی پژوهش
جستجوی ریشه ها و کاربرد های یک واژه غالبا ممکن است کار عبث و بیهوده ایی جلوه کند، اما این امر در حوزه امنیت زنان در 

ی حساسیت نقش و فضاهای شهری چندان صادق نیست، چرا که دانستن ریشه های واژگان این حوزه روشن خواهد ساخت که به طور کل

جایگاه امنیت زنان را چگونه حساسیتی باید تلقی نمود، ضمن آن که وجود بحث های بسیط و گمراه کننده در این زمینه ضرورت پرداختن 

کلمات  به این مقوله را دوچندان می سازد. لذا قبل از پرداختن به مباحث نظری و ادبیات موضوع، الزم است ابتدا به تعریف و مفهوم برخی از

 و عبارات کلیدی پژوهش پرداخته شود، از جمله؛  

 

 فمينيسم 

به وهشگران، ین پژاند. مطابق با نظر ده انقدکردن نه بودالیل مردبه ی را شهرت مطالعای هادیکرری ازروفمینیست بسیاان هشگروپژ

ی را همگون و شهری هد که فضاهادیج میوتر دی رایکرو روست انه دامرای حرفهی شهری یزره ـبرنامری و عموماً معما، یخیرتاظ لحا

سی میکنند رست. فمینیست ها براهمگانی و عمومی دان عالیق مرو ها زستکهگویا نیااین ه ایدگادین ض ابیجنسیت تلقی میکند. پیشفر

ی لویت هاو اوها زگرفتن نیاهیددناو فتن ریه ـبه حاشز ه ساـمینی زشهرت هم چنین مطالعا، و شهرهار ساختای، که چگونه سیاست شهر

حمایت وم لزی، شهری فضادان ازمرن و ناوت زمتفادة ستفاامانند ی ندگی شهرزمسائل ری ازفمینیستی بهبسیاه یدگادست. ه اشدن ناز

 [.14توجه میکند ]دی قتصاو اعمومی ی عرصه هان درنازبر ابرل و فعارحضووم لز، و نقلو به حمل ن ناة زیژز ونیا، شهرن در نازمنیت ازا

 

 فضاهاي شهري 
فضا عنصر جدا نشدنی ساخت مادی و ساختمند شدن زندگی اجتماعی است. این بدان معناست که نمی توان آن را جدا از جامعه و 

[. چنانچه بخواهیم از فضای شهری تعریفی صرفا کالبدی ارائه کنیم تمامی مکان های مابین ساختمان های شهری 20روابط اجتماعی فهمید]

فضای شهری قلمداد کرد اما دو عنصر ارتباطات و زیبایی شناسی ما را از اطالق تعریف باز می دارد. بنابراین، فضای شهری فضای  را می توان

مابین ساختمان های شهری است و دارای ویژگی های زیبایی شناختی و محل بروز تعامالت شهروندی شهروندان است. فضای شهری،  فضای 

و روانشناختی است، و شهر هندسه  این فضا اســت. فضای شــهری صحنه ای است که داستان زندگی جمعی در آن مادی با ابعاد اجتماعی 

رخ می دهد. در این فضا فرصــت آن وجود دارد کــه برخی از مرزهای اجتماعی شکسته شود. فضاهای شهری نیز می توانند به عنوان 

ضاها برای استفاده های مختلف غیر قابل پیشبینی و انجام فعالییت های متنوع برنامه ریزی فضاهای باز فکری هم تعریف شوند؛ چرا که این ف

 [.18شده اند تا تمایالت شهروندان را برای برآورده کردن خواسته هایشان هموار کنند و آن ها را از این امر منتفع نمایند]

 

 امنيت 

تن دلهره و دغدغه است می باشد، بنابراین تعریف لغوی امنیت رهایی از که در لغت به معنای نداش Securesامنیت از ریشه التین 

خطر، تهدید، آسیب، اضطراب، هراس و ترس است. در فرهنگ و ادبیات فارسی به معنای آزادی، آرامش، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران 

ز های ضروری و وجودی انسان است، درست شبیه نیاز ، امنیت یکی از نیا1968آمده است. بر اساس تئوری نیاز ها در هرم مازلو در سال 

های فیزیولوژیک انسان و این با سالمت و سعادت انسان ها بستگی مستقیمی دارد. امنیت از سه الیح اصلی و متکامل تشکیل شده است که 

موع عوامل کالبدی و غیرکالبدی در [. امنیت در فضاهای جغرافیایی محصول مج16عبارتند از؛ امنیت فردی، امنیت اجتماعی و امنیت ملی]

کنار ویژگی های شخصی افراد است و به طور کلی دو بعد برای امنیت وجود دارد؛ الف: بعد عینی که با پارامتر های عینی محیطی و رفتاری 

 ارزیابی می گردد. ب: بعد ذهنی ، که بر اساس احساس امنیت از جمع درک می شود.

 

 امنيت شهري 
پایه و بنیان زندگی جمعی و تشکیل اجتماعات کوچک اولیه و به دنبال آن شهر ها محسوب می شوند، چراکه زندگی امنیت به نوعی 

فردی یا حتی کوچکی اجتماعات، آسیب پذیری آنان را بیشتر می کند. مفهوم شهر و امنیت از زمانی که جامعه شناسی هویت علمی و 

[. امنیت در فضاهای شهری وابسته به اتصاف امنیت به شهر و در 24ررسی قرار گرفته است]مستقلی یافت، همواره در کنار یکدیگر مورد ب
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واقع قرار گرفتن شهر در یک سلسله مراتب معنایی است که می بایست به بروز ویژگی های کالبدی و بصری در ساختار شهری بیانجامد و 

گی، اقتصادی و سیاسی، مذهبی و دینی در ساختار های شهری حاصل می دارای ابعاد متمایزی است که از خوانش مفاهیم اجتماعی و فرهن

[. امن بودن فضاهای شهری خود شامل دو مولفه ایمنی و امنیت است. در مولفه ایمنی، اشاره به موارد و عوامل محیطی است که در 12شود]

ت بالقوه و بالفعل جان و مال افراد را تهدید می صورت عدم تامین شرایط مطلوب وقوع حوادث اجتناب ناپذیر می شود و خطرات به صور

[. مولفه امنیت نیز به جرائم علیه اشخاص و اموال آن اشاره دارد که در صورت عدم تامین شرایط پیش گیری کننده اموال و جان 26کند]

که از فصل مشترک این دو بوجود  افراد را تهدید می کند. هر فضای شهری امن در معنای کامل آن شامل دو مولفه می شوند. شرایطی را

[. یـک فضـای شـهری مناسب باید بتواند تا حد زیادی تأمین کننده امنیـت 24می آید، را می توان به عنوان فضای شهری امن توصیف کرد]

اندازه گیری تعداد  گروه های مختلف استفاده کننده باشد. در واقــع امــروزه می توان میزان موفق بودن یک فضای شهری را با توجه به

ی زنان ومردان استفاده کننده وتنوع ویژگی های افرادی که در این فضاها همراه با احساس امنیت و آسایش، فعالیت می کنند، ارزیابی و بررس

وده و عامل [. در مجموع امنیت از جایگاهی اثر گذار و نقشی اساسی در شکل گیری و تکامل الگوهای زیستی انسانی برخوردار ب5می شود]

اصلی پیدایش زندگی جمعی، اجتماعی و یکجانشینی انســان ها در طول تاریخ حیات بشری می باشد. این موضوع از فرد آغاز، در ادامه به 

خانواده، جامعه و در نهایت نظام بین الملل ختم می شود. در شهر امن، ایمنی در فضاهای شهری تأمین شده و فرد در محیط احساس امنیت 

 [.14اطر و فقدان وجود خطر را به خوبی حس می کند]خ

 

 زنان و حقوق شهروندي
مفهوم کثرت گرایی تمام گروه ها را فارغ از سن،جنس، نژاد و ... مستلزم داشتن حقوق شهروندی می داند و پیشنهاد می کند تا بر 

رت گیرد. مفهوم شهروندی امروزه تحول یافته است و روش هایی که خواست های متعدد زنان را مورد توجه قرار می دهد، تمرکز خاص صو

به تنهایی مشتمل بر حقوق شهروندان در مسائل سیاسی نیست بلکه امروزه به مفاهیم فراتری مانند مشارکت و حق زنان در عرصه های 

شهروندی زنان از آنجایی [.  اهمیّت حقوق 27گوناگون زندگی عمومی محله ای،تشکیالت و موسسات سیاسی و حرکت های اجتماعی است]

دو چندان است که آسیب های جامعه و اجتماع بر ایشان به دلیل جنس و جسم خاص شان در تمیز با مردان، به طور جدی وارد شده که 

ری روند رو به افزایش آن زنگ خطری است برای چاره اندیشی در مقابل این پدیده ی ناهنجار که نتیجه اش جز عقب ماندگی و انحطاط بش

نخواهد بود. در غرب برای جلوگیری از این آسیب ها و برابری حقوق زن و مرد از قرن نوزدهم جنبشی به نام فمینیسم شکل گرفت که 

رهاوردش حق رأی، حق داشتن شغل در ادارات دولتی و حق داشتن طالق برای زنان بوده است .لکن در فمینیسم مدرن رفته رفته، اهداف 

شده و در اختالف بر سر مرد ستیزی و آزادی جنسی مطلق زنان، نمود پیدا کرده است. بحث و یافته های پژوهش  اصلی جنبش خدشه دار

ها نشان می دهدکه عوامل بسیاری در حقوق شهروندی لحاظ می گردد که رضایت از زندگی، میزان مشارکت، میزان نشاط، میزان امنیت 

م کیفیت زندگی زنان است .میزان رضایت از زندگی بیش ترین تأثیر را برکیفیت زندگی شغلی و میزان امید به زندگی از شاخص های مه

 [.1دارد]

 

 جایگاه جنسيت در احساس امنيت فضاهاي شهري

عمدتا عوامل زیادی برای عکس العمل نشان دادن مردم به عدم امنیت وجود دارد همچون: جنسیت، سن، تجربه های گذشته در 

رافیا و قومیت و فرهنگ. اما جنسیت به عنوان مهم ترین عامل شخصیتی در درک امنیت محسوب می شود و به مــورد جرم، محیط و جغ

عنوان اثر گذارترین عامل شخصیتی در احساس نا امنی مطرح است و نگرش جنسیتی به مقوله امنیت نمی تواند تبعیض و خط کشی 

به طور متعاقب کودکان و مردان نیز احساس امنیت و آرامش خواهند داشت. محسوب شود زیرا در صورت ایجاد یک فضای امن برای زنان 

همچنین از بعد عدالت اجتماعی و عدالت شهروندی، زنان نیز مانند مردان باید در فضای شهری که شهروند آن محسوب می شوند احساس 

بوده وگلکار نیز تاثیرگذار کالن بر سرزندگی فضاهای شهر [. از آن جایی که امنیت در زمره عوامل اجتماعی 31راحتی و امنیت داشته باشند]

کیفیت دیگر که ایمنی و در پژوهشی امنیت یکی از آن هاست آفریننده ی کیفیت طراحی شهری می داند؛ با  16، سرزندگی را به همراه 

یژگی های کالبدی مناسب و درخور فضای جمع بندی مطالب گفته شده می توان ادعا کرد اگر در نتیجه ی فرایند طراحی شهری، فضایی با و

شهری امن و قابل دفاع خلق نشود، استفاده کنندگان از این فضاها و به طور اخص زنان همواره در این فضاها ترس از وقوع جرم داشته و 

الوه بر کاهش سرزندگی احساس امنیت کافی برای حضور در این فضاها ندارند. این عدم حضور زنان در فضاهای بازعمومی محالت مسکونی ع

فضاهای عمومی و اختالل در کیفیت طراحی شهری، موجبات کاهش نظارت اجتماعی و در پی آن افزایش موقعیت های مجرمانه در این 

ان [. والنتین معتقد است که زنان فضا را زمانی به عنو6فضاها را فراهم و در نهایت ناامنی هرچه بیشتر این فضاها را درپی خواهد داشت]

 مکان خطر دریافت می کنند که رفتار مردم به ویژه رفتار مردان به گونه ای بی نظم به نظر برسد. نقشه های شناختی زنان از ایمنی و خطر،
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هر دو حول جغرافیای اجتماعی خاص پیگیری می شود و محیط فیزیکی شهر آن را شکل می دهد. این محیطی است که می تواند در نبود 

ماهیت جنسی »[. آنچه کارپ، استن و یولز 23شده به نظر آید ]« جنسی»ی و امنیت استفاده کنندگان مؤنث به شکل بارزی نیازهای فضای

می نامند، در نحوه عمل فضای شهری برای محدود کردن تحرک پذیری زنان قابل مشاهده است. این محدودیت به « شده فضای شهری

فتار بر پایه ترس و دسترسی محدود شده اعمال می شود و به لحاظ اجتماعی با انگاره هایی درباره لحاظ فیزیکی با القای الگو های حرکت و ر

[. از اینرو می توان تفاوت های جنسیتی را در بررسی مولفه امنیت شهری اینگونه بیان داشت که، 7نقش زنان در جامعه شهری ارتباط دارد ]

گروه ها، به ویژه زنان بنا به برخی مشاهدات و تجارب خود در زندگی بیشتر دچار ترس از آسیب ها و پیامد های ترس از جرائم برای همه 

 جرم می شوند. استانکو معتقد است به طور ثابتی ترس از جرم در زنان سه برابر مردان است. تحقیقات نیز نشانگر آن است که زنان بیشتر از

بر این باورند که علت ترس زنان را باید در آسیب پذیری بیشتر فیزیکی و اجتماعی، مردان احساس نا امنی را گزارش می کنند. محققان نیز 

به نوبه خود نتیجه زندگی در جامعه ای است که از نظر جنسیت دچار طبقه بندی بوده و جامعه پذیری نقش جنسی معموال به پیدایش 

 بارتند از؛[. دالیل این امر ع15روحیه انفعال و تسلیم در بانوان منجر می شود ]

 زنان از لحاظ جسمی توان کمتری در دفاع از خود دارند. (1

 در زنان گرایش فزاینده ای برای به یاد آورن تجارب اولیه زندگی و تسری ترسشان به سایر موقعیت های زندگی وجود دارد. (2

 نگهداری و حفاظت از کودکان، زنان را بیشتر مستعد ترس از جرم می سازد. (3

 همواره با ترس از دنیای بیرون جامعه پذیر می شوند.زنان  (4

زنان بیشتر از مردان به وسیله نقلیه عمومی وابسته بوده و کمتر مالک خودرو شخصی هستند. همچنین بیشتر عابرین پیاده را در  (5

 ا سفرهای خطی و مشخص.سطح شهر زنان تشکیل می دهند. بعالوه زنان بیشتر، سفرهای زنجیره ایی و پیچیده انجام می دهند ت

در شرایط امنیتی کامال یکسان، نظیر تاریکی هم زنان و هم مردان احساس نا امنی دارند ولی درجه حس نا امنی در زنان باالتر  (6

است. همچنین در نوع ترس از جنایت و در نتیجه احساس نا امنی میان زنان و مردان تفاوت وجود دارد و مردان به طور کلی 

 ثبت تری نسبت به امنیت شخصی و محیط اطرافشان دارند.احساس م

ترس از جرم به اندازه جرم مسئله ساز است. در واقع ترس از جرم رفتار و حاالت را در فضاهای شهری تغییر می دهد و این اثرات  (7

آن ها را محدود می کند و  روز زنان و دیگر گروه های آسیب پذیر اجتماعی و اقتصادی شدیدتر است. از جمله اینکه حرکت های

 [.15فرصت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن ها را کاهش می دهد ]

 

 يشهري فضاهان و ساختار نازبه ط مربوي هاد یکررو
 مشموليتم عدد یکررو

محل سکونت یکی دخانه یا نزی به فضان نا. ز1ت: ـشد داوـجو وقلمردو جنسیت س ساامریکا برو اپا در اروصنعتی ب نقالاز اپیش 

دند ـیشـع مـا جمـجدم در آن هایی که سایر مرن مکا، شتندداحت راسترسی دخانه ی دور از اـهن به مکادان مقابل مرو در شتند داتعلق 

ن ناآ اینیز بره آل یداجامعة د و بوه نظر گرفته شددر خانه از افاصله ـبو نگین ـسی هار با کاط تبادان در ارظایف مر، ویگررت د[. به عبا24]

شد. خانه پناهگاهی د یجااومی ـعمی اـفضو ه ـخانو قلمر، دو تولیدو یی خانه ابا جدو صنعتی ب نقالاز ای میشد. پس ـحاطری و زـیره ـبرنام

د اـیجن انشااهمسره آل یدایابی زباای نه فقط باید فضایی برن ناد. زت بوـفعالیر و هرگونهکاری ازعات، و معنویا، محبت، سایشای آبر

گانه دومفاهیم رات، تصوت و اـهنیذنـیاا ـد. بـندیبوـز مـنیان دـنزفران و وهرـشی معنوی هاارزشحافظ ر و د پرستاـه بایـبلک، دـندیکرـم

ه ـم توجیـهد و وـبه آل یداهم ا مجزو . حومه/ شهر. فکر قلمر4د مر. زن/ 3ر، اـ. خانه/ ک2، . خصوصی/ عمومی1یکی شکل گرفت: ژیدئولوو ا

د مزی روزهارعمومی مانند کای هاو الیلی به قلمردبه ن ناری ازآما بسیا، افتندرمیر معموالً متعلق به شمان نازگرچه اشت. دایک ژودئولـیا

ین ترتیب اخصوصی توسعه یافت. به و قلمردر نه داظایف مروبه ن ظایفشاو ود ـندمیکراض عترد اموجوی ها به تبعیض هاآن میشدند. وارد 

و حمل رة بادرنمونه ای یافت. برر وـظهی دـه بنـمنطق، و حیاطری، یزربرنامه ل صودر افضاها ، و یی فعالیتهااجد، ییی جنسیتادـجة یدا

ن، اـنل زتغاـشاتوجه به ون بدی یزربرنامهو یابی ن مکادرصل ابه منزلة یک ن اـنی آاـه هـبرنامدان و رـمدی اـقتصاش ـنق، نقل عمومی

 [.33نظر گرفته میشد ]ل روز در طون در نای زمه هابرنا، و قبتیامری اـئولیتهـمس

 

 يشهري فضان درنازمشموليت د یکررو

به ن ناای زمناسب برن جا که مکااز آن یافت.  وت هویت متفاو عمومی شخصیت ی فضاو خانه ی هاوقلمر، خانهاز یی تولید ابا جد

ه ژـیوه ـب؛ دـی یافتنـمر وـعمومی حضی فضاهادان در مراز ر کم تن نا، زه میشدـر گرفتـنظآن در ک ـیدنزو خانه در یخی رتارت صو

ن نگلستااسلطنت ملکة ن مال درزمثاای رـت. بـشاندد وـجومانند خرید ن محوله شای مسئولیت هاو فعالیت م نجاای اتی بروره ضرـامی کـهنگ
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ن نارزحضود دارد. جووسالمی ی اهارکشوی ازربسیازدر موضوعیکه هنو، فترمی ر ماـه شـتاخی بـوعی گسـا نـهناـخیابن در نارزحضو

ین درامنی اناو جنسی س ازآزار ایی مانند ترـیت هوددـهم محز گرچه هنود؛ اهم کرافری عمومی بستری فضاهان در نار زحضوای شاغل بر

ده ستفاابا ن نازقع در واشد. ا توجه ـاعی فضـجتماد ـتولیو ی ـسیاسآزادی بهی، ندوشهرم توسعة مفهون و ماز[. با گذشت 14د دارد]جون ومیا

 ست:اجهت کلی دو مشتمل بر ن گوناگوید.  تأکید بر فضاهایی با قابلیت هاـیکننـشهر طلب من را از حقوقشای ندوشهرم مفهواز 

 ن؛نان زتوجهبه حق بیاف با هدی شهری یزریند برنامه افردرتغییر ای ست براخو. در1

م مقان درنات ز.تشکیالی یی شهررواحکم دریتی ـجنسد رـیکروت ـتقویدی و اـنهی هاراختاـسد یجااطریق ن از ناز. مشمولیت 2

ی را در دـی جدیـسیاسی ند تا فضاهادارمکانی تکیه ی های تژاسترابر ن نازتیکه ربه صو؛ فضاستو و قلمرع غلب مشتمل بر موضو، اندوشهر

ندگی ی زنیز توجه به فضای و شهرت دماـخن، و سکا، امنیت، احرکتمانند ای لیهی اوهاع موضون ین میادر اکنند. د یجاد اخوای رـهر بـش

 [.14د]نظر گرفته میشودرند نیز ه اشده ندرانیکه به حاشیه اندوشهر

 

 قبتیاخالقی مرل امد
ای بر، قبتیامری یت هاودین توسعة محدـم چنـهو ت ـقباة مرـظیفن از ونار زبا تصورا، عمومی ی فضاهان از نادة زستفال این مدا

یش افزای امکاناتی برد ایجاان و ایگردجانب از قبت ایافت مردرمینة ن در زناای زاتی برـمکانن امازهم ب چورین چهاامیکند. ود محدن ناآ

وری و ضری هازنیادرآن ست که ی امعنوو ی ـخالقاتوسعة ازقبتی مدلی اخالقی مرل اصواهم میکند. اعمومی فری توسعة فضاهاو قبت امر

یح ـه توضـقبتی باخالقی مرل اصور افتارمحیط ت مطالعاد. درمیگیرارمد نظر قرار پایدت تباطاو ارقبتی امری هازبا نیا طتباد رارخالقی ا

ی با فضاهان ناط زتباارمثبت ی جنبه هان شدر کاـشن آاـمکار ـبل دـین مره دارد. اشااعمومی ی فضان درنای زیت هاودمحدری از بسیا

ت و اـمکانن ااـبیای رـی بـمنبعل دـین مامیکند. د ین فضاها پیش نهاه درافاریش افزای ابری را دـجدیی اـفرصت هره دارد و شااعمومی 

قبتی اخالقی مرل اصو[. ا27س از جنایت متمرکز است ]رـتو عرصة ترجیح دو بر و ست اعمومی ی فضاهاده از ستفان درانای زیت هاودمحد

ت ـساایی ـیهـیژگوامل ـیتها شودمحدد. تلقی میشوی عمومی شهریفضاهاده از تفاـسان دراـنای زرـمکانی باهم و یت ودحکم محددر هم 

به ر ختصاابه ارد ین موازد. انداعمومی فاصله مییفضاده از ستفارة ابادرها آن ضایت رب، و رتجا، عمومیی فضاهان در نازفعالیت ن اـه میـک

 سته تقسیم میشوند:ردچها

 ؛فرصتها(ت، و خدما، جتماعیاتعامل ک، تحر، لیمنابع مان، ما)زیت منابع ود. محد1

 س(؛ترو نیانگره)کنندودمحدت حساسا. ا2

 ان(؛ندزفرداری ازنگه ل و منزر کاه)کنندود محدی . مسئولیت ها3

 حینامناسب فضاها(.اطریو یزربرنامهو جتماعی غیرمنصفانه ایط اشر، جنسیتیی هار)هنجاه کنندودجتماعی محدی اهار. هنجا4

 مکانی فضا های عمومی شهری برای ارتقا امنیت زنان طبقه بندی

در این بخش برای سهولت بررسی بر اساس ویژگی های اصلی، فضاهای شهری به دو بخش فضاهای مسکونی و فضاهای عمومی شهری 

 که بیشتر شامل میادین، خیابان ها و پارک ها و نظایر آنها می گردند، تقسیم شده اند.

 

 مسکونیالف( امنيت در بافت 

بافت مسکونی محیطی است که در طول شبانه روز پذیرای عده زیادی از زنان است. لذا در این پژوهش امنیت این نوع محیط شهری 

اده به صورت ویژه بررسی شده است. بطور کلی با اتصال امالک به یکدیگر و ایجاد ارتباط مناسب در بین آنها امنیت امالک، امالکی که دور افت

کنان آنها باالتر خواهد رفت. عموما هستند و متروک شده اند احتمال وقوع جرم در اطراف آنها باالتر می رود و فضا های متراکم تر و سا

[. همچنین برای افزایش ضریب امنیت زنان در مناطق مسکونی باید از امنیت زنانی که 33ساخته شده ریسک جرم را پایین مـی آورد ]

زنان خانه دار در طول روز که دیگران در اطرافشان نیستند( با افزایش بیشتر مراقبت خیابان ها و کاهش دادن  بیشتر تنها هستند )نظیر

فرصت های مخفی شدن و فراهم آوردن خلوت مناسب و تشویق نکردن ورود مزاحمان نظیر موتور سواران و یا خودروهای عبوری از مناطق 

انجام شد، نتایج  1990ه ای که بروی خشونت در واحد های همسایگی شهری در اواسط دهه مسکونی اطمینان پیدا کرد  بر اساس مطالع

دارند، اتفاق می افتد و این روحیه باعث نظارت در نگهداری  "روحیه جمعی"نشان داد که نرخ خشونت کمتری در واحدهای همسایگی که 

این است که آن “ واحد همسایگی امن تر”ی دیگر یکی از ابزارهای خلق [. از سو27و مراقبت از بچه ها یشان و ابقای نظم عمومی می شود ]

فضای باز باید از دسترسی نسبی مردم جوان آزاد باشد. در اینجا سوالی که قابل طرح است این است که: چگونه تمرکز روی بازی و کارهای 

( البته بازی های خیابانی کودکان در 2005کنفرانس لندن، قابل انجام برای مردم جوان می تواند امنیت زنان را بهبود ببخشد؟ )گزارش 

اگر "مواردی به عنوان عوامل تقویتی امنیت محیط )به خصوص برای زنان( نیز ذکر شده است، برای مثال، به عقیده آقای جهانشاه پاکزاد: 
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گان نیز می توانند در این فضاها با آرامش حضور کودکان بتوانند مثل سابق در کوچه ها بازی کنند )امنیت داشته باشند(، زنان و سالخورد

[. البته این 17] "پیدا کنند و با این کار نیاز به ایجاد پارک های جدید هم کم می شود و در هزینه های شهرداری نیز صرفه جویی می شود

)چنانچه در کوچه های سطوح مسکونی کشور گونه بازی های خیابانی باید کامال برنامه ریزی شده و پیشبینی شده باشد و نباید حریم معابر

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

 [.33ن ارزیابی شده بود ]مطرح گردیده است که حضور جوانان اسکیت سوار خود عاملی برای ایجاد حس اضطراب و ناامنی ازدیدگاه زنا

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

ا، تئاتر، رستوران ها، ایستگاه های آسیب پذیر هستند و مولفه های مشخصه جرم در آنها عبارتند از: عناصری در مراکز شهری نظیر مغازه ه

حمل و نقل عمومی و غیره. اصوال موقعیت های تجاری و تفریحی بر جرم و رفتار مجرمانه در سطوح پیرامون خود تاثیر می گذارند، همان 

موما  در فضاهای [. جرم هایی که ع28طور که این سطوح قسمتی از پیاده رو ها و فضا های خارجی خود را نیز همرنگ خود می کنند ]

عمومی شهری رخ می دهند، شامل جیب بری،کیف قاپی، وندالیسم )صدمه زدن های مجرمانه(، سرقت وسایل نقلیه، حمله های بدنی خفیف 

عمالی و ترساندن و نظایر آنها می شود. اما بیشتر رفتارها و اعمالی که گروه های زیادی از استفاده کنندگان را از مراکز شهری می ترساند، ا

بربریت )وحشیگری( "( ، از آن ها به عنوان1961است که گرچه بطور اصولی جرم نیست، اما باعث بی نظمی عمومی می شود. جین جیکوب )

یاد می کند. این اصطالح زننده ای است که با مفهوم شهرها به عنوان مراکز تمدن تقابل دارد و البته بین بی تمدنی و خشونت  "خیابان

بی تمدنی فیزیکی تفاوت وجود دارد، برای مثال حضور معتادان در یک فضای عمومی شهری بی تمدنی فیزیکی و بد دهنی و  اجتماعی با

 [.31ناسزا گفتن او در این فضا بی تمدنی اجتماعی محسوب می شود ]

 

 نگرش برنامه ریزي کالبدي به امنيت زنان در محيط شهري
ا تسهیل، ادراکی که از یک مکان فیزیکی وجود دارد و بطور غیر رسمی از طریق طراحی ، ولنتاین ادعا کرد که  ب 1990در سال 

کنترلی می توان اطمینان زنان را برای بیرون رفتن از خانه هایشان افزایش داد.او ده استراتژی طرحی را پیشنهاد کرد که عموماً درباره 

دیوارها، پل های عبورعابر پیاده، کوچه ها و راه های زیر گذر، منظرسازی،  موقعیت، قابلیت دید بخصوص در ورودی ها، نورپردازی، نقاشی

توسعه کف سازی ها و کنج ها و زاویه ها می شد .ولنتاین رویکردش را نسبت به محیط اجتماعی هم بسط داد و گفت: زنان با حضور بالفعل 

نند که متخلفین با حضور و مداخله ناظران می ترسند حتی هنگامی و بالقوه دیگران، احساس امنیت بیشتری می کنند، زیرا آن ها فکر می ک

با که می دانند که شاهدان نمی توانند جلو رخ دادن جرمی را بگیرند. در واقع درک یک زن از امنیت بطور قوی با اینکه چگونه او در ارتباط 

چگونه می شناسد ، ارتباط دارد .در نتیجه می توان گفت: هر دو نوع محیط فیزیکی و اجتماعی اطرافش احساس راحتی می کند و آن ها را 

ارتباطات اجتماعی در یک فضا و گروه هایی که آن فضا را از نظر اجتماعی کنترل می کنند، اثر مهم تری در اینکه یک زن در آن فضا احساس 

آن، بر سطح استفاده از مکان های عمومی و  امنیت بکند دارد تا طراحی آن. اما سیاست های کاربری زمین و حمل و نقل شهری و نظایر

طبیعت استفاده کنندگان تأثیرمی گذارد و در نتیجه برنامه ریزی و طراحی شهری می تواند بر فرآیند کنترل و مدیریت اجتماعی این فضا 

 [.27ها تأثیر بگذارد ]

 

 برنامه ها و استراتژي هاي بهبود وضعيت امنيت زنان
سمی و تحت تاثیر آن و همچنین با توجه به تمایل روز افزون زنان برای حضور پذیری در فعالیت ها و امور با توجه به نظریات فمینی

 شهری اقدامات و برنامه هایی در کشورهای مختلف جهت ایمن سازی فضاهای شهری انجام شده که به برخی از آن ها اشاره می کنیم؛

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

و نقل عمومی ایمن سازمان های ویژه ای را در نظر بگیرد که تحت کنترل پلیس باشند، مثاأل تاکسی تلفنی هایی که درشب، سفرهای امن 

جمع اروپا برای امنیت شهری( یادآور شده برای داشتن استراتژی موفق و تری را برای آنان فراهم کند، الیزابت جانسون ) قائم مقام مدیر م

بلند مدت و بهبود احساس امنیت زنان، نیاز به آموزش مردم هم هست. زیرا مردم ) و از جمله خود زنان( ممکن است اجازه استفاده راحت 

ی ایجاد احترام در بین زنان و مردانی که در مسیر مدارس و مجتمع زنان از فضاهای عمومی را ندهند. راهکارهایی نظیر انتشار راهنما هایی برا

های مسکونی توزیع شده اند و البته این آموزش باید برای برخی از رهبران جامعه نیز صورت گیرد با اجرای این طرح و بررسی تاثیرات آن 

تر از مواقعی بود که زنان احساس تحت فشار بودن را در فرانسه به رفتار مردان مشخص شد که سرعت و شتاب حرکت زن ها بسیار آهسته 

داشتند و روشن است که مردان نباید موجب این بی عدالتی در برابر زنان شوند. شینوها معمار مشهور اکولوژیک در مورد نقشی که معماران 
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یوارهای چرک احساس بدی پیدا می کنند در امنیت زنان در شهربازی می کنند، صحبت کرد و اینکه مردم با هر پشتوانه ذهنی با دیدن د

بنابراین طراحان و معماران شهری مسئولیت اجتماعی فشرده تری برای ایجاد چشم اندازهای خوب و بناهای کاربردی و نورپردازی صحیح 

وان دستیابی به همه (، صاحب نظران، طرح های هدایتی در مورد امنیت ارائه دادند که شامل گزارش با عن1988دارند.  همچنین در سال )

(، از اقدامات دیگر بود، سیاست های امنیتی از بخش های بزرگراه 1987چیز، بود طرح راهنمایی امنیت اسکان نوشته سوسوارک و فیچستر )

 [.31های سرچشمه می گرفت و به دنبال سازگار کردن امنیت جاده به منظور تامین امنیت زنان بود]

 

 تأثير آن بر فعاليت هاي زناناحساس امنيت درمحيط شهري و 
مطالعات آشکار می سازد که زنان مشارکت در فعالیت هایی را که الزمه بودن در موقعیتی است که احساس امنیت در آن نمی کنند 

ضور آنها با را ترجیح نمی دهند. آن ها از پیوستن به فعالیت هایی که در عصر اتفاق می افتد، خــودداری کرده و از پذیرفتن مشاغلی که ح

خطر مواجه باشد، مخالفت ورزیده و حتی در کارهای اجتماعی که در مکان های مردانه اتفاق می افتد، شرکت نخواهند کرد همچنین آنها 

برای اطمینان از امنیت شخصی، از استفاده از حمل و نقل عمومی و یا پیاده روی خودداری کرده، استفاده از ماشین شخصی خود را ترجیح 

دهند. آن ها از رفتن سینما به تنهایی و یا از انجام دادن تمرینات ورزشی در فضای بیرونی مثل دویـــدن و پــیــاده روی اجتناب می  می

کنند. تحقیقات انجام شده نشان دهنده آن است که ا کثر زنان ترجیح می دهند، فعالیت های خود را در فضاهای عمومی در طول مدت نهار 

[. آنها از فعالیت هایی که امنیت فردیشان را به خطر بیندازد، احتراز می کنند. این موضوع بر زندگی روزمــره 33کار انجام دهند] و یا بعد از

آن ها تأثیر گذاشته و دامنه و تنوع فعالیت های زنــان را محدود می کند. ترس تعیین کننده فعالیت هایی است که زنان درآن شرکت می 

که، مکان و زمان و تأثیرات توانایی زنان در برابر عملکرد شهر به عنوان شهروندان با حقوق مساوی به حساب می آیند به  کنند، به قسمی

علت ترس از خشونت و تعرض، زنان کمتر تمایل دارند که بعد از تاریکی در شهر حضور یابند. به همین دلیل آن ها در ساعات خاصی از روز، 

حمل و نقل خاص استفاده می کنند. پیاده روهای خلوت یا روشنایی اندک و پارکینگ های طبقاتی مشکالت خاصی در مکان های خاص و از 

را برای زنان در حرکت ایجاد می کنند. برای بسیاری از زنان، شهر مکانی نامیمون و بد شگون، سرشار از تهدیدات خشونت و یا ترس، به 

می شود. بنابراین ترس و احساس ناامنی از فاکتورهای مهم در الگوی حرکتی زنان می باشد شدت مانع از تحرک زنان، به خصوص در شب 

[. عامل زمان فعالیت و مکان انجام آن نیز از اهمیت باالیی برخوردار است؛ به طوری که با احساس امنیت مرتبط بوده و به خصوص 23]

ذارد. گزارش ها در مورد فعالیت های زنان حاکی از آن است که در ساعات عصر بــرای زنــان در انتخاب و انجام فعالیت تأثیرمستقیم می گ

درصد از زنان هرگز به تنهایی بعد از تاریکی 25زنان از شرکت در فعالیت های غیرضروری اجتناب می کنند. بر طبق گزارش های اعالم شده، 

ن می دهند، احساس امنیت نه تنها مربوط به زنــان، بلکه به سطح [. به طوری که تحقیقات جیکوبز و نیومن  نشا33هوا بیرون نمی روند]

فعالیت خیابان و به تأثیر ایجاد نظارت غیررسمی مرتبط اســت خشونت علیه زنــان، تهدید شــدن، ارعــاب، آزارهــای فیزیکی به طور 

به دلیل احساس نا امنی، تحرک و فعالیت های خــود قابل توجهی مانع از تحرک زنان در شهر می شود. ا کثر زنــان در شهرهای بــزرگ 

را مــحــدود مــی ســازنــد. تــرس زنـــان از خشونت و جنایت، شیوه زندگی، روال عادی آن و طریقه تجربه آنان از فضاهای شهری و 

 [.27قلمرو عمومی را به طور خاص تحت تأثیر قرار می دهد]

 رتقا حس  امنيت زنان در ساختار شهر(:جمع بندي راهکارهاي ا2جدول شماره)

 در زنان امنيت

 ساختار شهري

 سياست راهبرد اهداف

 امنیت ارتقا

 عینی و ذهنی

 شهر در زنان

  و درمحیط مردم حضور تقویت -

 محیط بر آنها نظارت

و جنایت  جرم از جلوگیری-

(CPTED) 

 اجرای و تهیه در زنان مشارکت-

 شهری های طرح

 رایی(فضا)قلمروگ کنترل -

 نیروی انتظامی عملکرد بهبود -

 حجاب و مناسب پوشش-

 فضایی محیط ادراک افزایش -

 و فیزیکی اتصاالت

 با مناسب بصری

 درون و اطراف محیط

 حوزه

 راه دور از فضا مشاهده امکان-

 از فضا داخل رویت امکان-

 خارج

 های ساختمان با فضا ارتباط-

 مجاور

 دید بلند محورهای ایجاد-

 عمومی ونقل حمل تنوع-

 موجود

 با افراد دسترسی تامین-

 خاص نیازهای

http://www.racj.ir/


 1 -18، ص  1396 پاییز،  6مهندسی عمران و معماری، شماره رویکردهای پژوهشی در 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 در یابی راه کیفیت افزایش - کمک به دسترسی -

 محیط

 مناسب و عادالنه توزیع

 ها فعالیت و ها کاربری

 فضا در

 از فضا استفاده میزان افزایش-

 روز شبانه طول در

 ها متناسب کاربری اختالط -

 جنسیت استفاده و سن با

 گانکنند

و  پاسخ دهندگی

 محیطی مطلوبیت

 مناسب نورپردازی-

 تجاری فعال های لبه ایجاد-

 معبر مجاورت در

 مناسب شهری مبلمان-

 گیاهی پوشش -

 

 يمحيط شهرن درنازمنيت ابا ط تبادرارکلیي شاخصهاو مل اعو
ین ابه تغییر شکل د هی فضا به نوبة خوندساماو ت می بخشد ـهمید و اعملکرم، رـا فـفرهنگی به فضـ جتماعیابط رواطریق ن از نساا

ای رـی بـنو روانظر جسمی ازباید دارد و جتماعی تأثیر اندگی زیند افری در شهری حی فضاهااطرو ین ساخت ابنابر؛ نجامدابط می روا

طریق از نش اندوا شهرـد بـنابتو دـه کالبـهرچد و وـیشـتر مرکاـشی آکالبدارزـباطریق از نایی شهرها اشته باشد.خودایی راکاان ندوشهر

ت ـمنیو ای ـحتس رااـحسابه، ناستاقتی فضایی خود. ویابی میشوارزا« ـنانا یا ناخواشهر »خو، کندارین برقردنماط تبای ارکالبدییژگیهاو

ون فز[. ا22رود]ین میبس امنیت ازاـحس، اتـسه اگیجکنندو نا ایا فضا ناخواردنددجووهنما راهنگامی که عالئم ، برعکسو د ـیکنـک مـکم

در مر تعمیم مالکیت سمبلیک اباید به ، هاستآن حریم و بر فضاها ل کنتررت و نظاان گر میزنکه بیا،قعی بر عرصههاوامالکیت د جووبر 

ت خلو، مش، آرامنیت، استرسیدنظر از جسمی جامعه ان ناتوو سنی مختلف ی هاوهست گرانظر گرفتن خود. درعمومی نیز توجه شوی فضاها

ی شهری فضات و به حیار و متصورا در آن یی وقلمرد خوای هی برور گرـه هـکآورد یـد مـهر پدیـشی فضارا درفضایی تنوعی ک تحرو 

، عرصه هااع نواز ار گرفتن ترکیبی ـنظن دارد، و در اـجریدرآن هر ـشت اـحکم فضایی عمومیکه حیده، در پیاراه توجه به د. وـیشـمرتبط م

[. به طور کلی در پژوهش حاضر برای بررسی امنیت زنان در 31د]مسئوالنهتر بر فضا میشورت نظاو بهتر با محیطط تباراری اسبب برقر

 ساختار های شهری شاخص هایی در مد نظر قرار گرفته شده که به تفصیل به آن پرداخته می شود؛

 (: شاخص هاي کلی در ارتباط با امنيت زنان3جدول شماره)

 شاخص های کلی در

 ارتباط با امنیت زنان

 مشارکت زنان

 زنان در شهر حمل و نقل

 خوانایی فضاهای شهری

 دسترسی

 حیات شبانه کاربری ها

 آشنایی با فضا

 شهرت محیط

 نظارت و مراقبت از فضا

 جاذبه و اجماع پذیری

 

 ویژ گی هاي محيطی تأثيرگذار بر احساس امنيت بانوان در فضاهاي شهري
ترین ویژگی های محیطی تأثیرگذار بر احساس امنیت بانوان در فضاهای شهری را در ابعاد مختلف اینگونه می توان بیان داشت مهم 

 [.1که، الف: بعد فرم ب: بعد عملکرد ج: بعد معنا ]
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 بعد فرم :الف

ین عوامل شامل شاخص های و متغیر ( کیفیت محیطی، بررسی کرد که هر یک از ا2( فرم و 1بعد فرم را نیز می توان در دو عامل 

 هایی هستند که در ادامه به آن ها پرداخته می شود؛

 

 عامل فرم(  1
 عامل فرم شامل شاخص ها و متغیر هایی از این قبیل می باشند که عبارتند از؛ 

 ساختار فیزیکی •

ی، وجود کنج ها و نقاط گم و ناپیدا، به دلیل ساختار و فرم فیزیکی در کاهش یا افزایش نمایانی بافت مؤثر است. اختالف سطح افق

نی کاهش نمایانی بافت، زمینه مساعدی برای ارتکاب جرم یا اختفای مجرمان و بزهکاران را فراهم می آورد و همین امر در بانوان ترس از قربا

ندن نمایانی بافت احتمال بروز بزه و بزه شدن را ایجاد می کند. از سوی دیگر فرم مطلوب و مناسب فضاهای شهری، با به حدا کثر رسا

 رفتارهای مجرمانه را کاهش می دهد.

فضاهای بسیار کوچک باعث ایجاد ازدحام و تأمین نبودن نیاز به خلوت افراد می شود و فضاهای بسیار بزرگ، بیکران و خالی، اضطراب 

 می کنند. آور است و به دلیل کاهش نظارت، زمینه رفتارهای ناهنجار اجتماعی را فراهم

متناسب نبودن اندازه و شکل فضا، باعث ایجاد سردرگمی و تشویش در افراد می شود و با ایجاد اغتشاش در افزایش ترس از جرم 

 [.1تأثیرگذار است ]

 دانه بندی/ فشردگی •

هدید حریم شخصی افــراد ریزدانگی و فشردگی زیاد بافت باعث افزایش ترا کم جمعیتی و درنتیجه ازدحــام خواهد شد. این موضوع ت

و به تبع آن احساس ناخوشایند اضطراب و ترس را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر درشت دانگی بیش ازحد بافت نیز با ایجاد احساس 

 خالی و تهی بودن فضا زمینه ساز اضطراب خواهد بود.

 انعطاف مکان •

غییر هستند، انعطاف پذیری کالبد می تواند ضمن تأمین باالترین کارایی فضا از آنجا که فعالیت ها در فضاهای شهری دائما در حال ت

 و فراهم آوردن زمینه بهره مندی از تنوع و اختالط مناسب فعالیت ها، از تداخل فعالیت های مختلف با هم جلوگیری به عمل آورد.

 کیفیت کالبدی •

دی و بصری خود موجب جذب مجرمان به سمت خود، کاهش کنترل فرسودگی و کیفیت نازل کالبدی بافت به دلیل اغتشاشات کالب

 و نظارت افراد و درنهایت افزایش ترس از جرم می شود.

 سلسله مراتب فضایی •

وجود سلسله مراتب فضایی از این جهت در مقوله احساس امنیت اهمیت دارد که رعایت نکردن سلسله مراتب بصری و معنوی و تغییر 

زه در فضاهای شهری به دلیل نداشتن امکان تغییر موضع سریع استفاده کنندگان فضا باعث ایجاد غافل گیری و استرس نا گهانی فرم و اندا

 [.1در آنان می شود. همچنین رعایت نکردن قلمرو فضاهای نیمه عمومی، خصوصی و عمومی موجب اغتشاش در فضا می شود ]

 

 ( کيفيت محيطی2
 متغیر هایی از این قبیل می باشند که عبارتند از؛ عامل کیفیت محیطی شامل شاخص ها و

 

 : آسایش بصري1_2

 تداوم بصری •

آسایش بصری و نبودن اغتشاش بصری از این جهت در مقوله امنیت دارای اهمیت است که اغتشاش بصری از طریق احساس و ادراک 

 در فضای شهری را توجیه می کند.روی رفتارهای اجتماعی انعکاس می یابد و اغتشاش رفتاری یا رفتار آنومیک 

اهمیت تــداوم بصری در مقوله امنیت به این دلیل است که نداشتن تــداوم بصری باعث کاهش نمایانی و درنتیجه ضعیف شدن 

 نظارت بر فضا می شود.
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 کاربرد مناسب رنگ •

قی در افــراد ایجاد می کنند. بی نظمی در انتخاب رنگ ها عــالوه بر اهمیت زیبایی شناسی، تأثیرات روحــی، روانــی و عاطفی عمی

رنگ و کاربرد نامناسب رنگ در فضای شهری نه تنها موجب ایجاد اغتشاش بصری می شود، بلکه می تواند از طریق تأثیرات روانی زمینه 

 های بروز رفتارهای پرخاش گرانه، خشونت آمیز و آنومیک را تقویت کند.

 روشنایی و نورپردازی •

شتن نورپردازی مناسب فضای شهری از طریق کاهش نمایانی، نظارت بر فضا را کاهش می دهد و در ایجاد فضاهای بدون دفاع و ندا

افزایش ترس از جرم تأثیرگذار است. نور اندک یا نور شدید و خیره کننده با ایجاد آلودگی بصری، در افراد ایجاد استرس و تشویش می 

 [.1کند]

 

 : آسایش محيطی2_2

 آسایش اقلیمی •

نبودن آسایش اقلیمی مشکالتی را برای عابران و استفاده کنندگان فضا ایجاد می کند و در مواردی نیز موجب خطراتی چون لیز 

 خوردن و... می شود.

 پوشش گیاهی مناسب •

یرقابل دفاع و به تبع آن ایجاد وضعیت نامناسب پوشش گیاهی از طریق سایه اندازی یا انقطاع دید در ایجاد فضای اختفا و فضاهای غ

 احساس ترس از جرم در استفاده کنندگان فضا تأثیرگذار است.

 تجهیزات و مبلمان شهری •

برخورداری فضاهای شهری از تجهیزات و مبلمان شهری امکان حضور و مکث افراد را افزایش می دهد و این امر افزایش حضورپذیری 

فضا را به همراه خواهد داشت. بر عکس، برخوردار نبودن از تجهیزات و مبلمان شهری مناسب به نوعی و به تبع افزایش نظارت غیررسمی بر 

باعث ایجاد بی نظمی و اغتشاش در فضا می شود که مغایر با آسایش و راحتی استفاده کنندگان فضاست. چنین اغتشاشی می تواند از کارایی 

 ز فضا یا اضطراب ایجاد کند.فضای شهری بکاهد و در افراد احساس نارضایتی ا

 نبودن آلودگی های زیست محیطی •

وجود و ترا کم انــواع آلودگی در فضای شهری به دلیل القای احساس نبودن نظارت بر فضا انگیزه مجرمان برای ارتکاب جرم را افزایش 

 [.1می دهد و به این ترتیب در افزایش ناامنی فضا تأثیرگذار است]

 

 ب: بعد عملکرد
( کارایی شبکه حرکت و دسترسی، 2( وضعیت کمی و کیفی فعالیت ها و خدمات و 1د عملکرد را هم نیز می توان در دو عامل بع

 بررسی کرد که هر یک از این عوامل شامل شاخص های و متغیر هایی هستند که در ادامه به آن ها پرداخته می شود؛

 

 وضعيت کمی و کيفی فعاليت ها و خدمات (1

 سکونت کیفیت •

کیفیت سکونت نقش پررنگی در زمینه سازی انحرافات دارد؛ به گونه ای که بسیاری از صاحبن ظران معتقدند ریشه بسیاری از انحرافات 

 و رفتارهای آنومیک را میتوان در مسکن نامناسب یافت.

 وضعیت دسترسی به خدمات •

اسب به همه قسمت های محله این امکان را فراهم می کند که وجود کاربری های خدماتی مناسب در مقیاس محالت با دسترسی من

همه افــراد، به ویژه زنان بتوانند از حقوق شهروندی خود برخوردار شوند. وجود مرا کز آموزشی، فرهنگی، ورزشی و فضای سبز و... مخصوص 

 دمات بهره مند شوند.زنان این امکان را فراهم می کند که این افراد بدون احساس ترس یا ناامنی از این خ

 اختالط مناسب کاربری ها و تنوع فعالیت ها •

نواحی چند کارکردی با جذب شهروندان به خود در تمام ساعات سطح نظارت غیررسمی را باال می برد و با افزایش نظارت بر فضا 

 انگیزه و فرصت ارتکاب جرم توسط بزهکاران کاهش می یابد.
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 ه و بدون استفادهنبودن اراضی بایر، رها شد •

اراضی رها شده و بدون استفاده این احساس را به مجرمان القا می کند که نظارتی بر فضا وجود ندارد و همین امر باعث افزایش انگیزه 

 جرم می شود. در بسیاری از موارد اراضی بایر و رها شده تبدیل به فضاهای بدون دفاع و محل اختفای مجرمان و بزهکاران می شوند.

 فعالیت ها و زندگی شبانه •

فعال و پویا بودن فضاهای شهری در تمام ساعات شبانه روز ازجمله شب ها باعث کاهش احساس ترس و اضطراب استفاده کنندگان 

اهش فضا در شب ها می شود و از سوی دیگر با افزایش نظارت اجتماعی انگیزه مجرمان برای ارتکاب جرم و به تبع میزان ترس از جرم را ک

 می دهد.

 فعالیت های زنانه )مناسب بانوان( •

حضور و تجمع فعالیت های مردانه در یک فضا از دیگر عوامل ایجادکننده اضطراب در بانوان است. بهتر است فعالیت هایی متناسب با 

 [.1جلوگیری شود]روحیات و نیازهای بانوان نیز در محالت شکل گیرد و از تجمع فعالیت های به شدت مردانه در کنار هم 

 

 کارایی شبکه حرکت و دسترسی (2
 نفوذپذیری •

نفوذپذیری قاعده مند و همراه با رعایت سلسله مراتب فضایی، ضمن افزایش دسترسی پذیری، با در اختیار قرار دادن مسیرهای مختلف 

 ا به همراه خواهد داشت.به افراد قدرت انتخاب می دهد. از سوی دیگر نفوذپذیری بدون قاعده اغتشاش و بی نظمی ر

 سرویس دهی مناسب شبکه حمل و نقل عمومی •

از آنجا که بخش قابل توجهی از جابه جایی های بانوان با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی صورت می گیرد، نداشتن کارایی 

 ر بانوان ایجاد اضطراب می کند.سیستم حمل و نقل عمومی و نابسامانی ایستگاه های انتظار آنها، یا ناامن بودن آنها، د

 نبودن ازدحام پیاده •

متناسب نبودن انــدازه فضای شهری و تعداد استفاده کنندگان ترا کم فضا را افزایش می دهد و منجر به احساس ناخوشایند از بین 

 دارد. رفتن حریم شخصی افراد و درنتیجه ازدحام می شود. احساس ازدحام افزایش ترس از جرم را به همراه

 نبودن ترافیک سواره •

ترافیک سواره با ایجاد انواع آلودگی ها )صوتی، بصری، هوا و محیطی( بر سالمت افراد اثر می گذارد و با ایجاد فشار روانـــی، هم بر 

بر این، حضور اتومبیل رانندگان و هم بر پیاده ها، فضای شهری را پرتنش کــرده و در استفاده کنندگان فضا استرس ایجاد می کند. افزون 

 در فضای شهری حتی ا گر همراه با ترافیک نباشد، به لحاظ ایمنی مطلوب نیست.

 تفکیک مناسب حرکت سواره و پیاده •

 [.1بدیهی است که نبودن تفکیک مناسب حرکت سواره و پیاده ایمنی و امنیت را مورد تهدید قرار می دهد]

 

 ج: بعد معنا

( شهرت مکان بررسی کرد که در ادامه به آن ها 3( ادراک معنایی 2( سازگاری معنایی 1توان در سه عامل بعد عملکرد را هم نیز می 

 پرداخته می شود؛

 

 ( سازگاري معنایی1
سازگار نبودن شکل ظاهری، نوع فعالیت و معنای محیط باعث ایجاد اغتشاش معنایی می شود و افراد را دچار غافل گیری و به دنبال 

 و استرس می کندآن اضطراب 

 ( ادراک معنایی2
 نبودن امکان ادرا ک معنایی و درک پیام های فضا باعث سردرگمی و تشویش و به دنبال آن اضطراب و استرس خواهد شد.

 ( شهرت مکان3

و بدنامی فضا انگیزه افراد برای حضور در آن فضا را کاهش می دهد و کاهش حضورپذیری فضا به دلیل کاهش نظارت غیررسمی 

اجتماعی زمینه جرم خیزی بیشتر فضا را فراهم می کند و همین امر تمایل افراد برای حضور در فضا را بیش از پیش کاهش می دهد. تا 

 [.1جایی که فضا پویایی خود را از دست می دهد و به فضایی مرده بدل خواهد شد]
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 هاشهرن در نازمنيت ءاتقاارمينه درزگرفته م نجااجهانی رب سی تجابرر

با ه یژوبه ی، عمومی شهری فضاهان در نازمنیت ء اتقاارمینه ای در زگرفتهم نجااتجربه و لگو اما ر کشون در ینکه تا کنوابا توجه به 

رب مختلف تجای کر نمونه هاذین بخش با ، در اشتهاندد جو، وفعالیت هاو ها ی بررکای یزربرنامه در خله امدو فیزیکی ی هاده از روش ستفاا

 تا در قالبی معین به آنها پرداخته شود؛ست ه امینه سعی شدزین در ای موفق جهان

 

 ن نس لنداکنفر
از نس این کنفردر اشد. ار برگزن لندو در  2005ل مبر ساانو، در "شهرها ن در نازمنیت و امن تر ی اهانساختن مکا"نساکنفر

ه گارکا 3غالب در گرفت که م نجاایتنامی ن وناروی زنس بر اکنفرین اعملیاتی ت مد. همچنین مطالعاآبه عمل ت عودمتخصصین مختلفی 

ه گاریی. کااجری اهاحطردادن و لویت اوتمرین ه گار( کا3و یابی و ارزسنجش ی هاه روشگار( کا2ی، حی شهراطره گار( کا1شد: م نجاا

کاهش را مجرمانه ل عمای افرصتهال فعا یینکه نماهاامسائلی مثل ل و فعای نماهاو حرکت و سترسی دمقوالتی مثل ی روی حی شهراطر

را حرکت اع نوو اند هاحی شداطرب نظر حرکتی خوو از ند دکه موفق بود معرفی کررا هایی نمکاد و تمرکز کر، ست دین و از اهند دمی

د کمبووری، غیر ضر یچیزها، خالیی هازه مثل: مغاد باید توجه شوت مقوالی از که به یکسرن داد یابی نشای ارزهاه روش گارند . کادار

لبته امثل تلفنها . ادی مدط انقاد کمبو، لیسماند، وضعیفه یت کننداهدی نشانه ها، ضعیفر نوآن و نظایر و ها ننگهبا، مسئولین مثل پلیس 

 [.31دارد]منیت اتضعیف را در لویت اومهمترین  "ضعیفر نو "نتیجه گرفته شد که عامل ی گیراز رأیپس 

 

 نتورتجربه تو
ی یزربرنامه از روش گرفت م نجاا 1991و در نتو رشهر  تون در نازمنیت ای ابری شهری حی فضاهااطرره بادرکه  W.L.S.Eژه وپردر 

ح مطرن ناای زمنتر براشهر د یجاای ابره را عمدد هبردو راین برنامه در اشد. ده ستفان انادر زمنیت احس د یجاای ابرس حی حسااطرو 

ه نگااز دور ین که به گزینهها ای امسئولین شهر بردن کرده مای و دوم آمن شهرز ابای فضاهاد یجاای ایی برخط مشیهاد یجااول اند: دکر

ی هایبررکا، هالکنترو قبتها امره، کنندل غفاط اتوجه به نقا، حرکتیی شاخصهاو نشانهها ، سانیهار رین خط مشیها شامل:نواکنند. 

در ین خط مشی ها امرحله بعد در حی میشد. اکیفیت طرو سانی ع رطالاری، انگهدو بقا ، اتمالکیس حساد ایجا، افعالیت ان مولد، مختلط

ی هان شدند. مثل مکال عمااند دمنی میکرانا س حسادم امیشدند یا جاهایی که مراد من قلمدایجی نا ر راکه به طوه ای یژی وهان مکا

ی پله ها، هارسانسو، آعمومیی لت هااها خصوصی تر نظیر: تون مکاو کز شهر امر، همسایگی مسکونیی حدها، وانقلو بسته به حمل وا

ی ) پیشگیرCPTEDی سیاست هااز طریق یک تحلیل جامع و از لیا استراسطح کل در ین خط مشی ها احاال ده. عابر پیای پلهااری و ضطرا

تعریف "سیب پذیری آفضاها"ای خیر برای خط مشی هاد . می شوده ستفا[. ا28سطح حکومت محلی ]در حی محیطی( اطریق طرم از جراز 

بدهد. ه رخ هندی آزار دهارفتارها در آنست اممکن و ست امن اها نا از آنعمومی هم درک فضاهایی هستند که ، ین فضاها و اند ه اشد

ی یا لبههاو کز خرید امری لبههارگ، کز تفریحی بزامرو ییها ابه فعالیت پذیرط مربوی هایبررکااز: تند رسیب پذیر عموماً عبای آفضاها

کینگ رپا، نقل عمومیو حمل ت عمومی مثل تسهیالی فضاهاارس، مداف طری افضاهاز، بای فضاهارگ، بزی هانمازیگر ساو دها نستاربیما

ند هسته، شدن پنهاوک و متری هانمکادر سیبپذیرتر ی آغلب فضاهااما این ها. انظایر و تلفن ی هاه جایگا، عمومیی لت هااتو، ماشینی ها

ه شدح مطری حلهاو راه ندها رویگر از دند.همچنین ه اشددی عاده ستفااساعتها از هایی که بعد نمکاه یژوبه ، نده دارکنندل غفاط انقاو 

یش افزی، اکز شهرامردر مسکن دن تولید کرز با، "شبانهد قتصاا"یج وتر، لت محلی ی دویزرتوسط مسئولین برنامه  CPTEDی خط مشئها

مبتنی بر و قدیمی و کز سنتی امرای یک گزینه بران به عنو "یشهری هاههکدد"دادن تقا ، ارحیاطری و یزربرنامه ن در انزشرکت دادن 

 [.28میباشد ]ننازمن ی ایسهادپرد یجاو انقل و حمل ی هاهیستگاواکز امراف طرده روی در اقابل پیای هازه حو
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 جمع بندي و نتيجه گيري
ن داشت که، امنیت از بنیادی ترین ارکان حیات هر فرد و جامعه است که در اعالمیه جهانی حقوق بشر به عنوان اینگونه می توان بیا

یکی از حقوق اجتماعی انسان و در ردیف آزادی قرار دارد. بنابراین تعریف امنیت یک حق اولیه و ضروری برای زندگی همه افراد اجتماع و 

بد فضاهای شهری نقش بسزایی در ارتقاء سطح رفاه اجتماعی شهروندان دارد. لذا بدون وجود امنیت شهروندان است، و جایگاه آن در کال

امکان توسعه در هیچ زمینه ایی وجود نخواهد داشت در واقع زمانی استعداد های متنوع و متکثر افراد جامعه به فعالیت برسد که امنیت در 

ضاهای شهری باید توان و قابلیت پذیرش تمام افراد جامعه را داشته باشند و بتوانند محیطی کالبد آن وجود داشته باشد. از اینرو ساختار ف

ت نا امن و به دور از ترس و نگرانی را برای استفاده کنندگان خود فراهم کنند در این بین زنان به عنوان گروه های آسیب پذیر در مقابل اثرا

زم و ضروریست ساختار کاربری های فضاهای شهری محیطی امن و به دور از استرس و امنی و نامالیمات محیطی محسوب می شوند که ال

 دلهره برای استفاده زنان فراهم کنند. بر این اساس برنامه ریزی برای ارتقاء امنیت زنان در طراحی ساختار فضاهای شهری اهمیت ویژه ایی

بر اساس چهار معیار؛ دسترسی و ارتباطات، آسایش و خوانایی محیطی، دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی فضاهای عمومی شهری غالباً 

تعامالت اجتماعی و نوع کاربری زمین و فعالیت ها صورت گرفته است. که بر این اساس مطالعات انجام شده حاکی از آن است که با بهبود 

زنان به حضور در فضاهای شهری تشویق می حرکت و دسترسی، منظر شهری، کاربری ها و ایجاد آسایش اقلیمی،امنیت و ایمنی، 

شوند.سیاست های ارائه شده در جهت ارتقا امنیت ذهنی و عینی زنان را نیز می توان در سه مورد اتصاالت فیزیکی و بصری مناسب، توزیع 

اس مجموع مطالعات تجارب عادالنه و مناسب کاربری ها و فعالیت ها در فضا و پاسخدهندگی و مطلوبیت محیطی خالصه کرد لذا بر این اس

جهانی بررسی شده می توان گفت پویا و فعال بودن فضا، میزان آشنایی، خوانایی و نظارت بر فضا و دسترسی از جمله شاخص های اصلی 

 موثر در برنامه ریزی کالبدی جهت ارتقاء امنیت زنان در ساختار فضاهای شهری هستند.

 

 پيشنهادات
الن زیر برای ارتقای احساس امنیت بانوان در فضاهای شهری توصیه می شود که به شرح ذیل می در پژوهش حاضر، راهبردهای ک

 باشد:

قابلیت رؤیت پذیری یکی از راه های افزایش ایمنی و امنیت در فضای شهری است که به حضور بیشتر زنان در سطح فضای شهری  •

 ی گم شده و محوطه آرایی فضاهای شهری افزایش می یابد.کمک می کند. رؤیت پذیری از طریق مناسب سازی کالبدی فضاها

افزایش نظارت طبیعی بر فضا، با استفاده از کاربری های با نماهای فعال رو به خیابان و هشدارهای نمادین جهت تحت کنترل  •

 بودن فضا.

و به نوعی چشم اندازی زشت به شهرها نوسازی، مرمت و یا تغییر کاربری بافت های فرسوده که در سراسر شهرها موجود می باشد  •

 می دهد و حس نا امنی را برای انسان تداعی می کند.

 حفظ حیات شبانه محیط به کمک ایجاد کاربری های فعال در شب. •

نورپردازی مناسب و صحیح ساختمان ها و خیابان ها و کمبود گوشه های دنج و فاقد نظارت از دیگر شاخص های امنیت زنان  •

 ضور پذیری در ساختار های شهری می باشد.برای ح

حفظ حیات شبانه محیط به کمک ایجاد کاربری های فعال در شب. این کاربری ها ترجیحا باید جاذب مخاطبین به صورت  •

خانوادگی باشند تا موجب چیرگی فضا توسط جوانان و گروه های خاص نشوند. همچنین ایجاد کاربری های تجاری اداری، خدمات 

 رایی)نظیر رستوران ها، فروشگاه ها( دایر در شب برای تشویق عابران به پیاده روی و حفظ روشنایی شبانه موثر خواهد بود.پذی
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