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دس ایجاد حس اهٌیت بشای دختشاى فضا  باصشٌاسی هعیاسّای کالبذی هَثش

 فشاسی

 
2هْشاد سادپشٍس، 1آصادُ هحوَدی

* 

 داوؾگبٌ آساد اعالمی ياحد چبلًط عنً َیئت علمی ي مدیز گزيٌ رؽتٍ معمبری -1

 ياحد چبلًط اعالمی داوؾگبٌ آساد -داوؾزًی کبرؽىبعی ارؽد مُىدعی معمبری -2

  

 

 

 

  چكیذُ
اعت ي ثب تًرٍ ثٍ پیبمدَبی عًء آن یکی اس آعیت َبی ارتمبعی  وًرًاوبن رملٍ رفتبرَبی وبعبسگبراوٍفزار اس خبوٍ اس     

ایه دَد. در ی فزد ي ربمعٍ را تحت تبحیز قزار آعیجی کٍ می تًاود ثُداؽت رياوي خبوًادگی ربمعٍ محغًة می ؽًد. 

ثز اعبط خجزگشاری رمًُری ؼ آمبر فزار دختزان اس خبوٍ وگزاوی َبیی را ثٍ دوجبل داؽتٍ اعت. ريود ري ثٍ افشای میبن

مزکش عبمبودَی کًدکبن ي وًرًاوبن خیبثبوی معبيوت  وًرًان فزاری تًعو 4۱73، تىُب 138۱اعالمی ایزان در ىًل عبل 

اعبط ثز َغتىد. کٍ ثیؼ اس ویمی اس آوُب دختز َب ؽىبعبیی ؽدٌ اود. ؽُزداری تُزان در خیبثبن امًر ارتمبعی ي فزَىگی

دختز فزاری تًعو ایه مزکش دعتگیز ؽدٌ اود. ي ایه 156 َشار ي 6، 138۱آمبر ویزيی اوتظبمی در چُبر مبٌ آخز عبل 

دقیق امکبن پذیز ومی  ، دعتیبثی ثٍ آمبرختزان فزاری ي ربثزبیی عزیع آوُبدلیل سودگی پىُبوی د درحبلی اعت کٍ ثٍ

ایه مقبلٍ ثب  درثی خبومبوی ي عزگزداوی ایه دختزان پیبمدَبی مىفی ي ثغیبر وبميلًثی ثزای آوُب ي ربمعٍ دارد. . ثبؽد

ثزرعی ي اس خبوٍ ویبسَبی دختزان پظ اس فزار ، علل آن را تعزیف کزدٌي  چًن فزارتحلیلی مفبَیمی  -ريؽی تًفیفی

ممه ثبسؽىبعی معیبرَبی کبلجدی مًحز فنبَب در ایزبد در آخز ي م ُم تزیه ویبس آوُب معزفی کزدٌ ایاحغبط امىیت را م

دختزان فزاری ي کبَؼ مؾکالت اعکبن  خبوٍ َبی امه را ثٍ عىًان یکی اس راَکبرَبی کمک ثٍىزاحی حظ امىیت، 

 پیؾىُبد دادٌ ایم.

  

 خبوٍ امه، دختزان فزاری، امىیت، اعکبن کلیذی: ّای ٍاطُ
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 هقذهِ -1
بن اس خبوٍ ي تزک اعنابی خابوًادٌ، ثادين ارابسٌ يالادیه یاب يفای قابوًوی، در ياقاع واًعی ياکاىؼ وغاجت ثاٍ              فزار وًرًاو    

ؽزایيی اعت کٍ اس وظز فازد وبمغابعدود، ریاز قبثال تحمال ي ثعناب تاییاز وبپاذیز اعات ایاه عمال معماًک ثاٍ عىاًان یاک                

دَىاادٌ ي منااز ي دعااتیبثی ثااٍ خًاعااتٍ مکبویغاام دفاابعی ثااٍ مىظااًر کاابَؼ وبخًؽاابیىدی ي خالفاای اس محاازک َاابی آسار 

 .دير ي دراس اوزاااااااااب  مااااااااای ؽاااااااااًد  َااااااااابی ماااااااااًرد وظاااااااااز ي عمًماااااااااب آرسيَااااااااابی  

در ایاازان ویااش فاازار دختاازان اس خبوااٍ ثااب تًرااٍ ثااٍ َىزبرَااب ي ارسػ َاابی دیىاای، خاابوًادگی ي ارتماابعی ثااٍ عىااًان یااک     

اس ريوااد ري ثااٍ رؽااد ایااه آعاایت    آعاایت ي مغاائلٍ ارتماابعی مياازم اعاات. آماابر ي ارقااب  ي اخجاابر رزایااد ي ميجًعاابت    

 .پیبمدَبی وبگًار آن حکبیت می کىد ارتمبعی، کبَؼ میبوگیه عىی دختزان فزاری ي ظًُر ي

یکی اس دردرٍ َب ي وگزاوی َبیی کاٍ واٍ تىُاب خابوًادٌ َاب ثلکاٍ کبرؽىبعابن ارتمابعی را ثاٍ خاًد معياًن عابختٍ، ريواد                 

ت ارائااٍ آمبرَاابی ري ثااٍ افااشایؼ در رعاابوٍ َااب ي ريیاات ثااٍ يمااًم ایااه  ري ثااٍ رؽااد فاازار دختاازان اس کاابوًن خاابوًادٌ اعاا 

دختزان در معبثز عمًمی، ثز وگزاوی َاب ثایؼ اس پایؼ داماه مای سواد ي تجعابت مىفای آن ثاٍ عىاًان یاک عبرماٍ ي آعایت              

 ارتماابعی تاابحیز ثغاایبر واابميلًثی ثااز ربمعااٍ ماای گااذارد. عاازقت، ارفاابل، تکاادی گاازی، اعتیاابد ي قبچااب  مااًاد م اادر،     

عًءاعتفبدٌ َابی کابری ي رىغای، رياثاو وبمؾازيو ي خًدکؾای اس آعایت َابیی اعات کاٍ دختازان فازاری دچابر آن مای               

 .ؽًود

دختاازان فاازاری در ثاادي فاازار در پبرکُااب ي ثاابش َاابی حبؽاایٍ ؽااُزَب ثاازای تُیااٍ مبیحتاابد سواادگی ي خااًراک مزتکاات       

پای آؽاىبیی ثاب ثبوادَبی فغابد ثاٍ فحؾاب کؾایدٌ         عزقت اعمبل مىبفی عفت ي خًدفزيؽای ؽادٌ ي ظازن مادت کًتابَی در      

ؽدٌ ي در ایاه مزحلاٍ اعات کاٍ ثازای رَابیی اس فؾابر رياوای رام عازگزداوی ي کمجاًد محجات، ثغایبر عازیع در دا  ماًاد                

ٍ  اعتمابد  آراماؼ،  حمبیات،  ویبسمىاد امىیات،   دختازان  ایاه  .م در گزفتبر مای ؽاًود    مُام ، یکای اس  ثبؽاىد  مای ...  ي وفاظ  ثا

 گیازی  قازار امىیات ثازای دختازان کاٍ خبواٍ ي خابوًادٌ خاًد را تازک کازدٌ اواد، ىزاحای، عابخت ي              ایزابد  در عًامل تزیه

   کٍ ثتًاود رًاثگًی ویبسَبی آوُب ثبؽد. اعت آرامؼ ثب تًا  ي ؽُز ؽلًری اس خبرد محیيی در یامى خبوٍ

 

 تعاسیف فشاس  -2
اس مؾاکالت مًراًد در خبواٍ یاب ربهثاٍ َابی ثیازين اس        فزار وًعی رفتبر عابسػ وبیبفتاٍ اعات کاٍ دختازان ثازای رَابیی           

، ثدين اربسٌ يالدیه یب عزپزعت قبوًوی، آگبَبواٍ خبواٍ را تازک مای کىىاد ي عازیعب یاب ثادين ياعايٍ ثاٍ خبواٍ ثاز ومای              خبوٍ

 گزدود.

ًة غااعالیاام اخااتالکت رفتاابری ؽاادید مح  رااًد دارد. ثعناای معتقدوااد، فاازار رااش  تعاابریف متعااددی ي« فاازار»ثاازای    

ؽاًد ي واٍ ثاٍ دلیال مبَیات آن، ثلکاٍ ثاٍ دلیال فازاَم آيردن مغابیل ي مؾاکالتی کاٍ ثازای فازد ي ارتمابو ثاٍ دوجابل                   یم

تاًان ایاه ایىگًواٍ تعزیاف کازد: میال ثاٍ رَابیی اس قیاد خابوًادٌ کاٍ وًراًان در ىلات آن مای ثبؽاد کاٍ                  دارد. فزار را مای 

گازدد. در تعزیاف دیگازی فازار مکبویغامی اعات در رُات        ممکه اعت ثٍ فازار اس عزپزعاتی ي وظابرت پادر ي مابدر مىزاز       

 .یااااابفته مزااااابلی ثااااازای احجااااابت يراااااًد فااااازد کاااااٍ در خبواااااٍ چىااااایه فزفاااااتی را ویبفتاااااٍ اعااااات  

ادی خبواٍ یاب محایو    سرعاد. ثاٍ معىای تازک ا     گبَی ايقبت فزار، ثٍ عىًان تىُب اوت بة ثازای یاک ؽاکل ثاشر  ثاٍ وظاز مای       

ديری یااب ارتىاابة اس ثعناای چیشَااب، یااب ثاازای یاابفته ي ثااٍ دعاات آيردن  ثبؽااد. معمااًک فاازار ثااٍ مىظااًر  وظاابرت ؽاادٌ ماای

آیاد، سیازا فازد مفقاًد ؽادٌ       گیزد. یک فزد فازاری لشيماب یاک مفقاًد ؽادٌ ثاٍ حغابة ومای         َبی دیگز فًرت میچیشثعنی 

فزدی اعت کٍ ممکه اعت گم، رثًدٌ یاب مزازيم ؽادٌ، یاب آن کاٍ ثازخالن مایلؼ در رابیی وگاٍ داؽاتٍ ؽادٌ ثبؽاد. یاک              

ؽاًد تاب ثاب ديعاتبوؼ ايقابت خاًد را ثگذراواد،         ًرًان فزاری َمبوىد وًراًان کاٍ ؽات َىگاب  پىُابوی اس خبواٍ خابرد مای        و

 .ویغت
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تعشیف دختشاى فشاسى -3

دختزان فزارى کغبوى َغتىد کٍ ثٍ دکیل م تلف ي در احز فؾبرَبى وبؽى اس ؽزایو ع ت سودگى، ربلجبً على ررم میل ثبىىى 

ٍ ي کبؽبوٍ خًد کزدٌ ي اس کبوًن خبوًادٌ ردا مى ؽًود ي عمًمبً در ؽُزى دیگز ثدين داؽته مأمىى مىبعت ي اقدا  ثٍ تزک خبو

خبوٍ اى دائمى عبکه مى ؽًود. ایه گزيٌ دختزان عمًمبً ثٍ دکیلى وظیز فقز، خؾًوت، محديدیت َبى ریز مىيقى، آسار 

ى ثٍ خیبثبن َب مى آيرود ي اکخزیت آن َب ثٍ تدریذ مجدل ثٍ سوبن دیدگى، رَب ؽدن اس عًى اىزافیبن ث قًؿ خبوًادٌ ي... ري

دختزان فزارى ربلجبً ثزاى سودگى ي امزار معبػ ثٍ کبرَبى وبپغىد ي  .خیبثبوى مى ؽًود کٍ راَى تبریک در پیؼ ري دارود

 (.17)مزلٍ ایزان دخت، وبمؾزيو ريى مى آيرود

ي رًاوى اىال  مى ؽًد کٍ ثٍ دلیل ؽزایو وبمغبعد سودگى در خبوًادٌ ي در احز ثٍ عجبرت دیگز، دختز فزارى ثٍ دختزان وًرًان 

فؾبرَبى ريحى، رياوى ي عبىفى ي ثعنبً دختزان ؽُزعتبوى ثٍ دلیل عد  يرًد ايقبت فزارت ي تفزیحبت عبلم ي فزیت ظًاَز 

 .ؽُزَبى ثشر  پىبٌ مى آيرود ؽُزَب ثٍ امید تؾکیل یک سودگى ثُتز اس محل سودگى ي خبوًادٌ خًد فزار کزدٌ ي ثٍ

ير ؽدن آن َب در حًادث ي يقبیع  فزار دختزان اس کبوًن خبوًادٌ ي گغیل ؽدن آن َب ثٍ عًى خیبثبن َبى ثى اوتُب ي رًىٍ

ارتىبة وبپذیز، وًو حبدى اس اوحزافبت ي ؽکغته ارسػ َب ي َىزبرَبى مًرد پذیزػ ربمعٍ محغًة مى ؽًد. ایه پدیدٌ اس 

 .معلًل حًادث ي مغبئل م تلفى اعت ي اس عًى دیگز خًد سمیىٍ عبس ثزيس مؾکالت ي معنالت ارتمبعى دیگزیک عً، خًد 

ایه دختزان کٍ عبىفٍ خبوًادگى را لمظ وکزدٌ اود، سمبوى کٍ در ثیزين اس خبوٍ، محجت َبى کبهثى آوبن را دعًت ثٍ یبفته 

امه عؾق َبى سيدگذر ي دريریه مى اوداسود ي اس خبوٍ گزیشان مى مى کىىد، عزا پب تغلیم ي ثدين تأمل خًد را در د« عؾق»

کٍ ثٍ ياعيٍ وشدیکى ثب ريحیبت دختزان، ثزرعى رياوکبيى را در مًرد دختزان فزارى اوزب  دادٌ  بنريان ؽىبع ی اسؽًود. یک

آن را مًرد وقد قزار  یک دختز رًان يقتى ثٍ خبىز اوگیشٌ خبؿ خًد کٍ در ؽبخٍ َبى م تلفى مى تًان: »اعت، مى گًید

داد، اس خبوٍ خبرد مى ؽًد، ثزاى رفع و غتیه مؾکل خًد کٍ یبفته عزپىبَى اعت ثب کًچک تزیه مُزيرسى اس عًى 

 «ؽکبرچیبن ربمعٍ، ثٍ آوبن اعتمبد مى کىد ي رذة ثبودَبى فغبد مى ؽًد

 

عوذُ علل فشاس اص هٌضل  -4

اعمبلی کٍ فزد اوتظبر مًارٍ ؽدن ثب آن را در آیىدٌ دارد، مخل، تُدید ارتىبة اس عًاقت ي وتبیذ وبخًؽبیىد رفتبر یب  .1

 .ثٍ تىجیٍ، یب تىجیٍ يالدیه در مقبثل ؽکغت تحقیلی فزسود

فزار اس ادامٍ مًارٍُ ثب تززثٍ مغتمز ي پیؾزيودٌ وبميلًة؛ دردوبک یب ع ت سودگی، مبوىد آسار رغمی ي رىغی در  .2

 .خبوٍ

رعىد مخل، رلًگیزی  تجبىبت یب ديعتی َبیی کٍ ثزای فزد مُم ي ثب ارسػ ثٍ وظز میپیؾگیزی اس تزک فعبلیتُب، ار .3

 .ربیگشیىی مىبعت ثزای آن ثدين يالدیه اس معبؽزت وًرًان ثب ديعتبوؼ، ثب تحکم ي

 .ثزای عز کزدن ثب اؽ بفی کٍ ثٍ عقیدٌ آوُب حمبیتگز، مؾً  ي فعبل َغتىد مبوىد سودگی ثب َمغبکن .4

 .عبسود یب ثب افزادی کٍ آوُب را اس مؾکالت دیگز سودگیؾبن دير میثًدن در مکبوُب  .5

تاییز یب رلًگیزی اس آن چٍ کٍ در حبل اوزب  اعت یب قزار اعت اوزب  گیزد، مخل اسدياد وبمىبعت تًا  ثب تُدید  .6

  .يالدیه

  .مز  یکی اس اعنبی خبوًادٌ .7

  .ي ثزادرانتعبرك ثیه يالدیه، رفتبر َمزاٌ ثب تجیل يالدیه ثیه خًاَز  .8

 .یب وبمبدری دریردایی يالدیه، ىال ، يرًد وبپ .9

  .حنًر یک کًدک ردید در خبوًادٌ .1۱

  .افت تحقیلیمؾکالت در مدرعٍ، ؽکغت یب  .11

  .مؾکالت مبلی ي اقتقبدی خبوًادٌ .12
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  .اعتفبدٌ اس الکل یب مًاد م در .13

 .س َمغبکنا فؾبر .14

  

سابطِ فشاس ٍ اًحشاف  -5

عبوگ ي چًوگ عبن، فزار ثٍ عىًان یک پیؼ سمیىٍ مُم ثزای دیگز رفتبرَبی خالفکبراوٍ در وظز رًن ًَ،  ثز اعبط تحقیق   

ؽًد. ت لفبتی کٍ  گزفتٍ ؽدٌ اعت. آوُب معتقدود کٍ فزار ثٍ عىًان یک اوحزان، مىزز ثٍ اوحزافبت رفتبری دیگز مخل دسدی می

ن، مؾزية خًردن ي تمبؽبی فیلم َبی مجتذل، ي ثٍ دوجبل ؽًد عجبرتىد اس عیگبر کؾید معمًک در ىًل ديرٌ فزار اوزب  می

َبی خؾًوت آمیش، عً مقزن مًاد ي ت لفبت مزتجو ثب مغبیل رىغی. افزاد فزاری در ىًل ديرٌ فزار، رفتبرَبی  ایىُب رز 

کىىد  خبوٍ فزار می دَىد ي عاليٌ ثز ایه، خالفُبی آوُب در سمبوُبیی کٍ اس مىحزفبوٍ ثیؾتزی وغجت ثٍ سمبوُبی دیگز اوزب  می

ای مزتجو ات کٍ در  تًان گفت کٍ فزار ثٍ ؽکل وشدیکی ثب اوحزان ي اعمبل مىحزفبوٍ تز اس ايقبت دیگز اعت. ثيًر کلی می ردی

 .ؽًد ي در ياقع یک عبمل عمدٌ در رفتبر متحزفبوٍ وًرًان اعت آن ديرٌ )در سمبن فزار( اوزب  می

 

 خاًِ هْن تشیي ًیاصّا پس اص فشاس اص -6
 مًرت ىزفی اس ثپزداسود، ویبسَب ایه رفع ثٍ تعبدل حد در ثتًاوىدفزاری  دختزان کٍ ؽزایيی تدارک ي ویبسَب ایه ؽىبخت   

.گزدد می آوُب َبی اعتعداد ؽکًفبیی ي رؽد ثبعج دیگز عًی اس ي اختالفبت ثزيس اس پیؾگیزی

 ي تزثیت ي تعلیم در اعبعی گبمی ي ؽًد مًرت را آوُب رفتبر َبی ٌاوگیش ي علل اس مىبعجتزی درک ویبسَب، ایه ثزرعی ي ميبلعٍ

.میزيد ؽمبر ثٍ رفتبری ي رياوی َبی وبَىزبری درمبن ي تعدیل در ویش

 محجت)مىبعجی اسرملٍ ؽزایو اگز اود،کٍ وُفتٍ خبفی اعتعدادَبی ي َب اوزصی تًلد، لحظٍ اس اوغبن َز يرًد در کلی ىًر ثٍ

 کٍ یبثد می را آن فزفت ي کزدٌ آرامؼ احغبط اوغبن .گزدد فزاَم (تؾًیق ي راَىمبیی مک،ک کزدن، حمبیت ياقعی،

ثی  عالقگی، ثی مخل وبمىبعجی اگزؽزایو امب دَد، پزيرػ خبىز ىجع ثٍ ي ىجیعی ىًر ثٍ را خًدػ خبؿ آرسيَبی ي احغبعبت

 اوزصی فزد کٍ گیزد می ؽکل فزد يرًد در دائمی دلُزٌ ي اميزاة وبامىی، اس احغبعی ؽًد، حبکم.. ي ایزاد تحقیز، تًرُی،

.ومبید می دیگزان آسار دفع ي دلُزٌ ي اميزاة خًاثبودن ي تغکیه فزن را خًد دريوی

 کزد: تقغیم دعتٍ دي ثٍ ناتً می را دختزان اعبعی ویبسَبی ارمبلی وگبٌ یک در کلی ىًر ثٍ

 

فیضیَلَطیكی یا بذًی ًیاصّای (الف

 رياوی ي رغمی ثُداؽت عالمت، حفظ فزد، ثقبی رُت ویبسَب ایه تبمیه...اکغیضن ي آة، خًردن، رذا ىدمبو ویبسَبیی ؽبمل   

 ارتمبعی ي عقالوی اخالقی، عبىفی، اثعبد کلیٍ ثز ویبسَب ایه ثٍ مىبعت پبعخ ي تًرٍ عد  کٍ اعت ثدیُی .اعت مزيری

 .داؽت خًاَد ربی ثز عًء تبحیزات فزد ؽ قیت



سٍاًی ًیاصّای (ب

 ویبسَب ایه اگز اعت مزيری رياوی ویبسَبی تبمیه سیغتی، ویبسَبی تبمیه ثز عاليٌ عبلم، ؽ قیت گیزی ؽکل ي تبمیه ثزای   

 َم اس ؽ قیتی عبسمبن ي رياوی تعبدل ثبؽد، خبرد فزد تحمل قدرت اس وبکبمی ایه اگز ي ؽدٌ محزيمیت دچبر فزد وؾًد، تبمیه

 .ؽًد می پبؽیدٌ

 

 ٍاًیس ًیاص تشیي اصلی -

 داؽته ي آؽفتگی ي وگزاوی ي تزط اس رَبیی حمبیت، امىیت، قجیل اس ایمىی ویبس .ثبؽد می ایمىی ویبس ،رياوی ویبس تزیه افلی 

.مقتدر حبمی
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 ي خيز احغبط کبَؼ مًرت وبآؽىب َبی محزک ثب ؽدن ريثزي. مىظم ي ثیىی پیؼ قبثل اعت دویبیی خًاعتبر اوغبوی َز   

 ای گًوٍ ثٍ تًاود می يالدیه ث قًؿ خبوًادٌ، اعظبی اس یکی مز  یب ردایی ىال ، مؾبرزٌ، مبوىد لیعًام .ؽًد می اي تزط

 اوًاو ياي  ثٍ ؽدید گًیی وبعشا ي تىجیٍ ثز مجىی يالدیه تُدید یب وبگُبوی خؾم ویش گبَی.ثبؽد آير يحؾت اي ثزای خبؿ

 اقتقبدی، سمیىٍ در امىیت .اعت تز دردوبک رغمبوی بیَ درد اس حتی ي ؽدٌ آوُب يزاةما ي يحؾت ثبعج دیگز رفتبرَبی

 .اعت افزاد رياوی ثُداؽت در مُمی ثغیبر عبمل عقیدتی ي ارتمبعی عیبعی،

 

 اهٌیت -7
 تعشیف اهٌیت -7-1

 آرامؼ ایمىی، ي (51معیه،)ثیمی ثی ثًدن، امبن در ؽدن، ایمه معىی ثٍ اعت، فبرعی فىبعی یب رعلی مقدر امىیت   

 ي خبىز آرامؼ ي اىمیىبن یعىی امه .اعت یکی امه ثب آن معىی ي اعت ؽدٌ گزفتٍ امه عزثی مقدر اس افل در کٍ آعًدگیي

 .ثًدن رمع خبىز ي قلت آرامؼ ایمىی،

 .اعت خبىز اىمیىبن ي آرامؼ احغبط یب تزط اميزاة، تؾًیؼ، اس رَبیی امىیت لاًی معىبی

 تعزیفی در .(73، 139۱کمبلی، )ثبؽد می َب فزفت اس ثُیىٍ گیزی ثُزٌ ي تُدید اس وغجی رَبیی ثٍ مىًه امىیت ثزقزاری   

 عبمٍ وظز اس خًن ي تزط ي میگزدد ربمعٍ در خبىز آرامؼ ي حجبت مًرت کٍ اعت يمعیتی ي ؽزایو مزمًعٍ امىیت دیگز

 .می ثىدد ثز رخت مزد 

 امىیت پظ ثبؽد، می یکی دي َز معىبی ي ریؾٍ َم آن ثب ي اعت ؽدٌ گزفتٍ امه ياصٌ اس امىیت کٍ آوزبیی اس ثىبثزایه   

 عیىیت َىگبمی .اعت تنبد در َزاط ي ثیم تزط، ثب کٍ رمعی خبىز ي آعًدگی آرامؼ، ایمىی، .اعت ثًدن امبن در ثب متزادن

 کٍ تگف ثبید امىیت تعزیف مقب  در لاًی، ریؾٍ اس فبرش .وجبؽد احزی يحؾت ي تزط مًرجبت ي عًامل اس کٍ کزد خًاَد پیدا

 ثیمی ي َزاط مزد  کٍ اعت آن معىی ثٍ افزاد، مًرد در ي اعت رمبیت ثدين ارجبری تقزن ي تعزك اس مقًویت امىیت مفًُ 

 آن مؾزيو حقً  عبملی َیچ ي ویفتد م بىزٌ ثٍ آوبن حقً  يرٍ َیچ ثٍ ي وداؽتٍ خًد مؾزيو َبی آسادی ي حقً  ثٍ وغجت

 (.22، 1388ثمبویبن، )وىمبید تُدید را

 

 اًَاع اهٌیت -7-2

 سودگی آوُب دادن دعت اس یب خًد آثزيی یب مبل یب ربن ثٍ رعیدن آعیت تزط اس فبرش فزد درآن کٍ اعت حبلتی :فزدی امىیت

 .کىد
 یب تمبمی در گزيَی یب فزدی یب دعتگبَی یب ديلت قبوًوی ریز کزدار کٍ اعت تُدید اس َمگبوی فزارت حبلت :ارتمبعی امىیت

 آيردٌ اعت. پدید بمعٍر اس ث ؾی در

ثزد عز ثٍ خًد خبک یب دارایی، رمعیت، ث ؾی اس یب تمب  دادن دعت اس تُدید اس فبرش ملتی کٍ اعت حبلتی :ملی امىیت. 

 يمع ي ثزود عز ثٍ گزییکد قلمزي ثٍ دراسی دعت ثدين ي تعبدل حبلت در قدرتُب آن در کٍ اعت حبلتی: المللی ثیه امىیت

 (.1384)مدوی پًر، ویفتد خيز در دًمًر

 

 اهٌیت احساس -4-3

 ارسػ، احغبط حبلت آن در ؽ ـ ي اوزب  افزاد ارتمبعی ي فزدی َبی خًاعتٍ ي احتیبربت ارمبی آن در کٍ اعت حبلتی  

 کٍ معىبعت ایه ثٍ ؽُزی امىیت احغبط ؽُزی فنبی در. (49، 1387)مبثيیبن، کىد می وفظ ثٍ اعتمبد ي خبىز اىمیىبن

 آوکٍ ثدين ثپزداسود، ارتمبعی َبی فعبلیت ثٍ ي کىىد قزار ثز ارتجبه خًد َمؾُزیبن ثب ؽًود، رب ربثٍ آساداوٍ اوىدثتً ؽُزيودان

 خبىز امىیت معىبی ثٍ احغبط امىیت .ؽًود مًارٍ رىغی وبثزاثزی یب يريحی رغمی اهیت ي آسار ي خؾًوت ثب یب ؽًود تُدید

 .اعت ربمعٍ ثًدن حجبت ثب يقبوًومىدی  یبفتگی، عبسمبن بوگزوؾ خًد کٍ اعت.... ربن ي مبل، اس ؽُزيودان
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 آن در خیش رز  ؽزایو ي رز  يرًد عد  یب يرًد میشان ثٍ ؽُزيودان رياوی احغبط ثٍ ربمعٍ یک در امىیت احغبط ثىبثزایه

)پبکشاد، اعت تز بییهپ ؽُزيودان امىیت احغبط ثبؽد ثبکتز خیش رز  ؽزایو ي رز  فزاياوی مقدار َز ي گزدد می ثبس ربمعٍ

1385.) 


 اقذاهات اًجام شذُ دس صهیٌِ فشاس ٍ کوک بِ فشاسیاى  -11

گزفتىد ي ثٍ آوُب دؽمه ي قبوًن  َبی گذؽتٍ، افزاد فزاری ثٍ خبىز يمعیتؾبن اس عًی ربمعٍ مًرد عزسوؼ قزار می در ديرٌ   

ن وًسدَم، آوُب را ثٍ کبوًن افالم ي تزثیت کٍ مؾبثٍ ؽد ي در قز ؽکىبن آعیت رعبوی کٍ ویبس ثٍ افالم دارود وگزیغتٍ می

، پظ اس تقًیت عیغتم عدالت وًرًاوبن، آوُب ثٍ عىًان مزز  مقًة ؽدٌ ي ثٍ 19قزن فزعتبدود. حتی در پبیبن  سوداوُب ثًد، می

فزاریُب،  آعیت ؽىبعیؽد. در ايایل ي اياعو قزن ثیغتم، دیدگبٌ تبکید ثز رز  ي ثشٌ در  میويمعیت خبوًادگی آوُب رعیدگی 

را ثٍ  "ياکىؼ فزار "َبی ايلیٍ راَىمبی آمبری ي تؾ یقی اوزمه رياوپشؽکی آمزیکب  دیدگبَی متدايل ي ربلت ؽد. وغ ٍ

، تعداد فزاریبن وًرًان ثيًر "َیجی"خزدٌ فزَىگ  ، ثب رؽد196۱در عبل  عىًان یب اختالل رياوی مىظًر کزدٌ اعت

ؽد، ي اس ایه ىزیق  "رًان فزاری"وگزاوی َبی عمًمی، مىزز ثٍ تقًیت قبوًن  1974 لچؾمگیزی افشایؼ یبفت. در عب

ای ثزای تبعیظ مزکشی خبؿ وًرًاوبن فزاری، ت قیـ یبفت. کم کم خيز ديعًیٍ پیگیزی افزاد فزاری در خیبثبن،  ثًدرٍ

ق ثٍ کٍ افزاد رًان فزاری، متعلتىد زدٌ ي مغئًلیه دریبفکآؽکبر ؽد. ثدیه ىزیق تقًر عمً  درثبرٌ افزاد فزاری تاییز 

 ي مزز  ویغتىد. کىىد وبپذیز خبوًادٌ فزار میي اس ؽزایو تحمل  ٌَبی ثحزان سدٌ ثًد خبوًادٌ
 

 ًقش هعواسی دس ایجاد اهٌیت با طشاحی خاًِ ای اهي -11
 یعىی اوغبن، رياوی ویبس یهتز مُم کٍ اعت ؽىبختی ريان معىبیی مًرًدیت ي مفًُ  یک خبوٍ آرامؼ، امىیت ي یعىی خبوٍ   

 .کىد می ثزآيردٌ را عکًوت ثٍ ویبس

 ي ريد می ثیه اس اوغبن خبىز آرامؼ آن سيال ثب کٍ ىًری ريد، ثٍ می ؽمبر ثٍ اوغبن اعبعی اوگیشَبی ي ویبسَب اس امىیت   

 اسرملٍ اعت، امىیت تبمیه در گزي آدمی َبی ویبس اس ثغیبری ؽدن مزتفع .گیزد می را آن ربی وبامىی ي اميزاة ي تؾًیؼ

 می مؾبَدٌ اوغبن، خقًفیبت درثبرٌ آوبن َبی پضيَؼ ویش ي ؽىبعبن ريان َبی وظزیٍ ثیؾتز در کٍ ثؾز اعبعی ویبسَبی

 .اعت امىیت ویبسثٍ گزدد،

 يحى،ر فؾبرَبى احز در ي سودگى ع ت ؽزایو اس وبؽى فؾبرَبى احز در م تلف دکیل ثٍ کٍ َغتىد کغبوى فزارى دختزان   

 دوجبل ثٍ ي ؽًود مى ردا خبوًادٌ کبوًن اس ي کزدٌ خًد کبؽبوٍ ي خبوٍ تزک ثٍ اقدا  ثبىىى میل ررم على ربلجبً عبىفى ي رياوى

 رزیجٍ افزاد ثٍ اکخزاً .ودارود ثزدن پىبٌ ثزای ربیی دختزان فزاری ثعد اس فزار ایزان در .آيدود مى َب خیبثبن ثٍ ريى امه مکبوی

 خبرری یب ي داخلی فغبد ثبودَبی رذة وُبیتبً ي گیزود می قزار پی در پی تزبيسات مًرد مًارد ایه اکخز در کٍ ؽًود می متًعل

 .ؽًود می مز  ي وُبیتب اعتیبد ي م در مًاد درگیز ای عدٌ ي

بعت. در ىزاحی خبوٍ یکی اس اقدامبتی کٍ می تًان در سمیىٍ فزار ي کمک ثٍ فزاریبن اوزب  داد ىزاحی خبوٍ َبیی امه ثزای آوُ  

 ي کًؽؼ َب آن رفع دررُتي  ،می ؽًد دادٌ قزار َز  در مزاتت علغلٍ فًرت ثٍ ي ؽىبعبیی دختزان ایه َبی ویبس َبی امه

 الگًی ثتًاوىدتب  گزدود قبئل احتزا  ي ارسػ خًد ثزای ي ؽًد ثبسگزداودٌ ایه دختزان رفتٍ دعت اس ريحیٍ تب گزددمی  کمک

 .ؽًود دیگزان

 خبوٍ امىیت، قزارگیزی ایزبد در عبمل تزیه ثبؽىد، مُم می...  ي وفظ ثٍ اعتمبد آرامؼ، حمبیت، ویبسمىد امىیت، دختزان یها   

 دختزان اس دعتٍ ایه ؽدن وبثًد اس تًاویم می راَکبر ایه کمک ثٍ. اعت آرامؼ ثب تًا  ي ؽُز ؽلًری اس خبرد محیيی در امه

 ثزعىد. ريؽه آیىدٌ ثٍ عبلم سودگی داؽته ثب تب کىیم کمک يرلًگیزی 

 

 



  هعواسایشاى سشاسشی اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 ّوایش بیي الوللی هعواسی،عوشاى ٍ شْشساصی دس ّضاسُ سَم

 44تیش هاُ  -تْشاى 

 7 

 CPTEDعَاهل تأثیشگزاس بش اهٌیت اص دیذگاُ  -12
 

 (visibility and surveillance)ًوایاًی ٍ ًظاست پزیش بَدى فضا -1
 

 گیزواد. ثازای رعایدن ثاٍ ایاه      فنبَبیی کٍ احتمبل يقًو راز  در آوُاب ثیؾاتز اعات ثبیاد در معازك دیاد عابکىیه قازار            

َااب ي فناابَبی  چگااًوگی قزارگیاازی عاابختمبن ،مُمتاازیه عبماال در ىزاحاای ی ي وظاابرت پااذیز ثااًدن فنااب()ومبیاابوکیفیت

 (.minnery rt al, 2۱۱5, 37) فنبَبی رز  خیش اعت فعبلیتی وغجت ثٍ

 

 (defensible space or territoriality)دفاع فضاّای قابل -2
 

د.کىتزل کىىادگبن فناب ممکاه اعات گازيٌ یاب فازد ثبؽاىد         در قلمازي وظابرت کىتازل کىىادگبن خبفای ثبؽا       ثبیاد  َز فنب   

وغجت ثاٍ آن فناب احغابط مغائًلیت دارواد. وظزیاٍ فنابَبی قبثال دفابو ثازای ايلایه ثابر تًعاو ویاًمه ميازم ؽاد.                  کٍ

گذؽااتٍ مااًرد وقااد ي تکبماال قاازار گزفتااٍ ي اماازيسٌ میااشان ارتجاابه فناابَب ثااب فعبلیتُاابی معمااًل  عاابل  35 ایااه وظزیااٍ در

ثبؽاد. ىزاحای محیيای ثاب چیادمبن مىبعات فعبلیتُابی         تحقیقابت مزثاًه ثاٍ ایاه حاًسٌ مای       زیه مًماًو اس ريساوٍ مُمتا 

 ,Reynald et al, 2۱۱9)فنااب ي... میتًاوااد در ایااه سمیىااٍ ثااٍ مداخلااٍ ثپاازداسد  ريساوااٍ ي َمیىاایه در دعااتزط ومااًدن

11.) 

 

 (legibility or permeability) خَاًایی ٍ ًفَر پزیشی فضا -3
 

 بیی ي وفًه پذیزی محیو مغکًوی ثبعج میؾًد تب افزاد ثٍ راحتی رُت حزکت خًد را اوت بة ومبیىد ي در ایه محیو عزخًاو  

 ؽًد ي اس ىزن دیگز در گم وؾًود. ثٍ ایه تزتیت اس یک ىزن سمیىٍ اتالن يقت ي ثیًُدٌ گزدی مززمبن در محیو ثزداؽتٍ می

 (.kelly et al, 2۱۱9, 8) گیزواد  در فنابَبی ریزقبثال دفابو قازار مای      عبکىیه ي عابثزیه کمتاز در معازك خياز قزارگیازی     

 ای ىزاحی ؽًود کٍ فناب  ؽکل، در ایه رب ثغیبر مُم اعت. ایه فنبَب ثبید ثٍ گًوٍ L ،Uَب، فنبَبی گم عيًم  تًرٍ ثٍ کىذ

 .قبثل ريیت ثبؽد

 

 اًذاصُ فضا -4
 

 اعت. يراًد فنابَبی ثای کازان ي     در میشان امىیت فنبَبی ؽُزیی تأحیز گذار ثغیبر مُم محیي مقیبط فنب یکی اس عًامل  

امکبن  اس یکدیگز (ثٍ خقًؿ افزاد پیبدٌ)کىد. َمیىیه ثب سیبد ؽدن فبفلٍ افزاد ثشر  مقیبط امکبن وظبرت ارتمبعی را کم می

ُزی مبوىد فنابَبی ثابس   ثزای امه ومًدن فنبَبی ؽ یبثد. ثٍ ایه مىظًر ثبید دریبفت کمک اس دیگزان در َىگب  خيز کبَؼ می

فناب، ایزابد    تمُیدات خبفی اودیؾیدٌ ؽًد. ایه تمُیدات ؽابمل واًرپزداسی مىبعات    ثیه عبختمبوُبی اعکبن دختزان فزاری

اس عاًیی دیگاز،    (.un habitat, 2۱۱7, 45)فعبلیتُبی م تلف ي م تلو در فنب ي َمیىیه تحات وظابرت قازار دادن آن اعات    

کًچاک را در ارتجابه    عی ي ربمعٍ ؽىبعبن، ویبس ثٍ خلًت ي مغئلٍ احغبط اسدحب  در فنبَبیفبحت وظزان رياوؾىبعی ارتمب

 .ای در وظز گزفت آعتبوٍ اود. لذا ثزای مًمًو مذکًر ثبید مغتقیم ثب آعیت ؽىبعی رفتبرَبی ارتمبعی مًرد تًرٍ قزار دادٌ
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 (mixed land use) کاسبشی هختلط صهیي -5
 

 ثبؽد. کبرثزد م تلو سمیه در اوتقبد ثٍ می  CPTEDارامی ؽُزی یکی اس راَجزدَبی پیؾىُبد ؽدٌ کبرثزی م تلو  امزيسٌ   

 ثبؽاد. ثاب   مىيقٍ ثىدی کبرثزی ارامی ؽُزی درفدد ایزبد محیيی سودٌ، ؽبداة ي فعبل در عبعبت م تلف اس ريس یاب ؽات مای   

 عبت م تلف سودٌ وگبٌ داؽت ي ایه فنابَب را در معازك  َبی ؽُزی را در عب اعتفبدٌ اس تزکیت فعبلیتُب میتًان فنبَب ي محیو

ي احغابط  کبَاد  وظبرت َمگبوی قزار داد. فعبل ثًدن فنب در عبعبت م تلف اس میشان احتمبل يقًو راز  ي رىبیات در آن مای   

 (.lyon et al, 2۱۱7, 9 ) امىیت ثٍ کغبوی می دَد کٍ اس ایه فنبَب اعتفبدٌ می کىىد

 
 مًحز ثز ایزبد امىیتمعیبرَبی کبلجدی . 1ؽکل
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 ًتیجِ گیشی  -13

آوبن مًحز ثبؽد. ثدیه  ي ویبسَبی ريحیمؾکالت ی اس ثزای دختزان فزاری می تًاود در تقلیل ثزخمحیو کبلجدی ىزاحی ؽدٌ    

 ثبؽد. دختزان َبی مىيجق ثز ؽزایو ي ویبسَبی ایه  مىظًر، محیو فً  الذکز می ثبیغت دارای يیضگی

دين ارتجبه ثقزی ثب محیو دختزان می ثبیغت اس فنبَبی ثغتٍ ي ثىیت در محیو کبلجدی ثزای ثٍ مىظًر ایزبد ام -

بری ثزخًردار اعت لذا اعتفبدٌ اس دیًارٌ ؽیؾٍ ؽفبفیت فنب در ایزبد حظ امىیت اس اَمیت ثغی خبرد ارتىبة ومًد.

بی دیگز ثٍ فًرت وبگُبوی اتفب  ثُتز اعت يريد اس یک فنب ثٍ فن ای ثیه راَزي ي فنبی ثیزين الشامی می ثبؽد.

 .بی متًالی اعتفبدٌ ؽًدفن 2ویفتد ي اس فیلتزَب ثزای ارتجبه تدریزی 

 فنبی ىزاحی ؽدٌ می ثبیغت اس حداقل محديدیت در عیبلیت ي حزکت داخل فنب ثزخًردار ثبؽد.  -

ا ثزآيردٌ عبسود، در ياقع دختزان ثٍ محیيی عبلم ي ایمه ویبس دارود تب ثتًاوىد خًاعتٍ َبی رغمی ي ريحی خًد ر -

ود. ثبید تًرٍ داؽت کٍ تىًو در ؽکل رآوُب ویبسمىد فنبیی َغتىد تب در آن مؾکالت خًد را ثٍ فزامًؽی ثغپب

عت کٍ ثبعج عزسودگی ي رعیدن ثٍ ظبَزی، اثعبد ي اختالن عيح در محیو ي تىًو در فنبَب اس رملٍ عًامل مُمی 

 آرامؼ می ؽًد.

مجىی ثز ثُزٌ ثزدن اس تبحیزات مخجت َىز ثز آوبن، يرًد فنبی دختزان فزاری ثٍ ميبلجبت ثی ؽک ثٍ مىظًر پبعخ  -

کالط َبیی ثب کبرثزی آمًسػ َىزَبی  عبله تئبتز، ومبیؼ، فنبَب ي ویشمىبعت الشامی می ثبؽد. لذا قزار دادن 

 .ي مفیدی داؽتٍ ثبؽد عبکه در مزاکش وگُداری، تبحیز مخجترؽد اعتعدادَبی دختزان گًوبگًن می تًاود در 

يرًد کالعُبیی رُت آمًسػ رياثو ارتمبعی، مُبرت َبی ارتمبعی، وحًٌ يارد ؽدن ثٍ ارتمبو، کبر ي سودگی در  -

 ارتمبو ي..... ثزای دختزاوی کٍ اس خبوٍ دير گؾتٍ اود ي ثبید يارد ارتمبو ؽًود الشامی اعت.

 رغمی ي مؾبيرٌ رياوی ثزای دختزان فزاری ثبؽد. رُت درمبن ريحی،خبوٍ امه ثبید دارای فنبَبیی درمبوی  -
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