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:چكيده

سنتي يهها به شيوقرن بيستم، شهرها بر اساس تفكيك كاركردهاي شهري در نيمة ريزيدر نخستين برنامه
در فضاهاي شهري طبعاًپردازند، نظر به اين كه زنان بيشتر به كارهاي خانه مييعني گرفتند؛ ميمورد توجه قرار 

يبراهاي زنان نياز، ها  در دست مردان قرار داشتشهري معماركهكمتري دارند و همچنين به علت اينحضور 
بيشتر زنان در نشيني و حضور با افزايش درصد شهرشد، اما اين روندنميدر نظر گرفته استفاده از فضاهاي شهري

.ن تغيير باقي ماندهمچنان بدوفضاهاي شهري
ايجاد فضاي امن و حمل و نقل مناسب براي زنان، در مبلمان شهري، ) آرگونومي(مهندسي انساني عدم توجه به 

اي، موانع و با استفاده از روش كتابخانهتحقيقاين.آورده استهايي براي مشاركت فعال آنان فراهم محدوديت
.كندميتبيين راهاي حضور فعال زنان در فضاهاي شهريمحدوديت
118كشور جهان در رتبه 128هاي تحقيق حاكي از آن است كه ايران از نظر شكاف جنسيتي در بين يافته

ردان به مو نتيجه آن سبب شده تا از فضاهاي عمومي استعادالنه ييكي از مصاديق آن عدم  استفادهوداردقرار
زنان بيشترين و اين درحالي است كه كننداستفاده فضاهاي شهري زنان از از االتر بيشتردليل احساس امنيت ب

نان آجايي بهجابه ويژه در شبو نقل شهريحمل ي هستند، كمبود وسايل عموميهكنندگان وسايل نقلياستفاده
هاي هاي عمومي با توجه به تفاوتدولت و نهادكهضرورت داردلذا خته است؛مواجه ساو مخاطراتي ترا با مشكال

نيزتا زنانكنداجرا راهاييها و طرحشهري  برنامهپايداريبراي توسعه) آرگونومي(جنسيتي و مهندسي انساني 
مشاركت فعال داشته ... واقتصادي، اجتماعيهاي مختلف ، در عرصهخاطر و امنيتبا آرامشو دون دغدغه بتوانند ب
.باشند

. احساس امنيت-نقل شهريحمل و- آرگونومي–تحليل جنسيتي -زنان :هاواژهدكلي

استاديار گروه جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهد1
نور فريمانريزي روستايي دانشگاه پيامدانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه2
ريزي شهري دانشگاه تهرانكارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهدانشجوي3



مقدمه

كيفيت فضاهاي عمومي اثرگذار هاي مطالعات شهري وبنا به داليل بيشمار، مردان بر روي بسياري از روشو به لحاظ تاريخي 

هاي شهري كه حاصل اين دو فضاساالرانه بوده ومردهايي مردانه وريزي شهري، حرفهبرنامهبه عبارتي معماري و. اندبوده

م، شهرها بر هاي شهري در نيمة قرن بيستريزيدر نخستين برنامه. استعمل كرده حرفه است، نيز فارغ از مسائل جنسيتي 

) داريامور مربوط به خانه( خصوصييهيعني زنان به حوز؛اندسنتي مورد توجه قرار گرفتهيهها به شيواساس تفكيك كاركرد

ها همچنان توسعه شهرونشينياين تفكيك با وجود افزايش شهر. اندتعلق داشته)بيرون از خانه( عمومييهمردان به حوزو

و هاي عابر پيادهتاريكي پلمثال عنوانبه . استمنجر شده هاي شهري امني زنان در فضانابه احساس كه ادامه يافته

اي است كه نياز به گونهاير خدمات عمومي  براي شهروندان سنقل  وها، سيستم حمل وپردازي خيابان، نحوة نورها گذرزير

.ستكرده احضور فعال آنان درجامعه ايجاد مشاركت ودر نتيجه موانعي برايزنان در نظر گرفته نشده است و

رفتاري هاي فكري ودهد، اما چالشهاي قبل نشان ميها رشد مشاركت را نسبت به سالهرچند آمارها در برخي زمينه

ه هاي فرضي( اقتصادي..) تعصبات قوميساالري وساالري ومردپدر( فرهنگي...) جنس دوم بودن زن(هاي اعتقاديجنبهاز

در صرفاً(اجتماعي.) ..محدوديت هاي فيزيولوژيكي وجسماني و، هاي روحي تفاوت(زيست شناختي) ...مبتني بر ناتواني و

ميزان سياسي جامعه برحقوقي، مديريتي و..) كم بيني زنان وخود(فردي)...توليد نسل وزنان وكارني بودن رودخانه و

118كشور جهان در رتبه 128از نظر شكاف جنسيتي در بين درنتيجهمنفي گذاشته است وثيراتأمشاركت زنان در ايران ت

اين كه همة شهروندان ،چه به عنوان يك اصل پايه مورد قبول همگان استآن).1387:37اكبري ،تاجدار و(استگرفته قرار 

به عبارتي فضاهاي شهري .باشندبرخوردار رايط برابر شوهافرصتازامكانات شهري استفاده از فضاها وبايستي در دسترسي و

فضاهاي عمومي شهري كه دراغلب كشورها از جمله ايران، استفاده ازحال آنگشا باشدعدالت اجتماعي راهيبايد در توسعه

اما عدم دقت .اندثيرگذار بودهأت...وقومي  واجتماعي ايي نظير سن، جنس، گروه همتغيرونيستبراي تمامي افراد يكسان 

مل است، نياز جامعه أنچه قابل تآ. دامن بزندهاي اجتماعي تواند به نابرابريميشهري به اين متغيرها ريزي كافي در برنامه

اي مناسب اي كه فضاهاي شهري، زمينهكالبدي است به گونهشهري به طراحي فضاهاي شهري پايدار به لحاظ اجتماعي و

.را فراهم آورد) ......هاي اجتماعي وزنان و گروهودانمر(افراديهاي اجتماعي همهفعاليتبراي حضور، مشاركت و

فعاليت هاي كار وشاهد روند روز افزون حضور زنان در محيطاهميت اين موضوع از آن جهت است كه گرچه درحال حاضر

و بي دغدغه هپاسخگوي حضور گسترداي نيست كه به گونهآنساختاركالبد شهر وولي از سوي ديگر اجتماعي شهر هستيم

فضاي  شناسايي موانع حضور اجتماعي زنان در ،چه دراين مقاله مورد نظر استآنبنابراين. باشدي شهريدر فضاهاآنان 

.استس امنيتاحساتوام با نقل توسعه حمل وي برايكارهايارائه راهوكالبدي شهر

تحقيقيپيشينه- 2

درايران ،هاي شهرينقل در فضايحمل ونگرش جنسيتي به امنيت ولة عدالت اجتماعي فضاي شهري وار مورد مسد

اهميت يهدهندهاي مطالعات انجام شده در ساير كشورها نشاننمونهصورت گرفته است، اما برخي اندكيتحقيقات بنيادي 

:شودبه موارد زير اشاره مينمونه طور جنسيتي در ارزيابي اين معيار است كه به معيار تبعيض اجتماعي و



، تحليل كلي اجتماعي در كانادا نشان داد كه هانجام شد1992تحقيقاتي در مورد امنيت زنان در بريتيش كلمبيا در سال 

واحد همسايگي خود بعد از تاريك شدن هوا وحشت دارند،روي كردن در محله وپيادهدرصد زنان كانادايي از تنها60عموماً

تنها پياده روي درصد از83ترسند ودرصد از منتظر ماندن براي استفاده از وسايل نقلية عمومي بعد از تاريك شدن هوا مي76

).www.feminist.com(ها واهمه دارندبه سمت ماشين در گاراژها وپاركينگ

ــا عنـــوان كميســـيون اتحاديـــة اروپژوهشـــي توســـط  ــا بـ ــايي زنـــان در شـــهر «پـ 1994-95در ســـال »منشـــور اروپـ

. نكتــه كليــدي اســت  12حــاوي وانجــام گرفتــه كــه وضــعيت زنــان در شــهرها را مــورد ارزيــابي قــرارداده اســت        

ــته  ــور برجسـ ــن منشـ ــدف ايـ ــش وهـ ــازي نقـ ــهر و سـ ــيت در شـ ــاه جنسـ ــيطجايگـ ــا  محـ ــت تـ ــدگي اسـ ــاي زنـ هـ

ــتر و   ــاركت بيشـ ــه مشـ ــهروندان را بـ ــب و   شـ ــدگي ترغيـ ــطوح زنـ ــام سـ ــت در تمـ ــد فعاليـ ــويق نمايـ ــد 12. تشـ بنـ

ــد از ــهر و : عبارتنـ ــان در شـ ــهر  زنـ ــان در شـ ــال، زنـ ــهروندان فعـ ــهر و  وشـ ــان در شـ ــي، زنـ ــاوات در دموكراسـ مسـ

ــهر و فرصـــت ــان در شـ ــر، زنـ ــاي برابـ ــهر هـ ــان در شـ ــاركت، زنـ ــان در ومشـ ــه، زنـ ــدگي روزانـ ــهر وزنـ ــعهشـ يتوسـ

ســـكونت ، زنـــان در شـــهر وحـــق داشـــتن مســـكن وامنيـــت، زنـــان در شـــهر وك وتحـــرپايـــدار، زنـــان در شـــهر و

انتقـــال رســـانه ونقـــشودرشـــهرزنـــانمحلـــي،تجـــاربآمـــوزش ومســـائل مربـــوط بـــه جنســـيت، زنـــان در شـــهر و

�)www.cityshelter.com(تبادل اطالعاتشبكه تجربيات، زنان در شهر و

را در شهر پاريس برگزار كرد كه بيانگر » شهرزنان و«كنفرانس) ����(همكاري اقتصاديسازمان توسعه و1994درسال 

ضرورت اقدامات اين كنفرانس بر. شودهاي شهري محسوب ميمشاركت آنان در توسعهالمللي زنان وپيشرفت رهبري بين

جمعي آنان هاي فردي وكيفيت وخدمات پشتيبان براي تحقق توانبادسترسي زنان به شرايط زيستي يجديد در زمينه

يابند اي در مياجتماعي توجه داشتند، به طور فزايندهزنان برخالف گذشته كه بيشتر به مسائل سياسي و. كيد ورزيده استأت

. روزمره آنان كمك كندتواند به آسايش يا سختي زندگي فضاهاي باز مينقل وهاي شهري همچون حمل وكه چگونه سياست

ها به پيوستن به انواع انجمندهند ومديريت شهري نشان ميريزي وبيشتري به مشاركت در برنامهيبه همين دليل عالقه

).1387:14مهدي زاده،(آورندهاي محلي براي سازماندهي بهتر محيط زندگي خود روي ميوتشكل

،»تر وامنيت زنان در شهرهاهاي امنساختن مكان«با عنوان2005و2003هايسالدر» هاي لندنهاي كنفرانسگزارش«

:شود4اشاره ميهاآنبه برخي ازكه نظرات خود را مطرح نمودند متخصصين مختلف 

مدت ن يك استراتژي موفق بلندبراي داشت«: اظهار نمود) قائم مقام مدير مجتمع اروپا براي امنيت شهري( ،1اليزابت جانستون

هاي راحت از فضايهاستفاديه، زيرا ممكن است كه مردم اجاز»هم هستامنيت زنان، نياز به آموزش مردم بهبود احساس و

مراكز در مسير مدارس ومردان بين زنان وكارهايي نظير انتشار راهنماهايي براي ايجاد احترام درراه. عمومي را به زنان ندهند

.نيز بايد انجام شودزش براي برخي از رهبران اجتماعي هاي همسايگي وآموواحد

معتقد است كه داند وله ساخت محيط امن براي زنان را باعث توانمند شدن زنان محلي ميأمس) 2Vera Baird)5ورا برد

محيطي كه گيري در ساختنبايد زنان را براي تصميمگيري زنان خيلي پايين است وسطح تصميمهاي مختلف معموالًدرگروه

.دهد، دخالت دادترس از جنايت را كاهش مي

٤ Elizabeth Johnsto�



نقل  براي حمل ومثالًوتوصيه كرد كه شهر امني براي زنان ايجاد كندويمشاور سياسي شهردار لندن به ،3آني مورگوران

كه 	�Mini cabsتاكسي تلفن هاييمثالً.اي را درنظر بگيرد كه تحت كنترل پليس باشندهاي ويژهعمومي ايمن، سازمان

.uk.org.woneninlonden.wwwها فراهم كندتري را براي آندر شب سفرهاي امن

"شهر دوستدار زنان"تشويق آنان به مشاركت، پروژه نشاط براي زنان، به منظورباشهرداري سئول براي ايجاد محيطي شاد و

پروژه كوچك در 90اين پروژه شامل .ارائه داده است) ميليون دالر560حدود ( ميليارد وون 708را براي چهار سال با بودجه 

بنا به گفته مسئول پروژه، با تغييرات . باشدارائه خدمات مناسب ميپنج بخش نگهداري از كودكان، شغل، ايمني، آسايش و

اين است "زناندوستدارشهر"يهنهايي پروژيايده. متحول كرد كه بيشتر حامي زنان باشداي توان شهر را به گونهاندكي مي

شنايي با آنشريه (هنگامي كه يك زن خوشحال است همه خوشحالند، نه اين كه زنان سهم مردان را تصاحب كنند: كه

�ir.rcmc.www	230مديريت شهري ، شماره 

رح پژوهشي مشاركت  اجتماعي در ط: شود شاره ميهايي از آنها اتحقيقاتي دراين زمينه انجام گرفته كه به نمونهدر ايران نيز 

، مشخص گرديد كه پايين ترين ميانگين احساس امنيت زنان، مربوط ) 1381(نفر در سطح شهر تهران1477با حجم زنان 

در سوي بوده است و"هاي شلوغرفت وآمد در خيابان"وسپس مربوط به هنگام "لوترفت و آمد دركوچه هاي خ"به هنگام 

.است» . ..در وسايل نقلية عمومي مانند اتوبوس، تاكسي و« ها در مورد احساس امنيت مقابل باالترين ميانگين

امنيت زنان نسبت به امنيت به سنجش »  شهر مشهد: امنيت شهري نمونهزنان و«يدر مقاله) 1381(زاده هما زنجاني

آيند در مقايسه با به طورمنظم به سطح شهر ميزناني كه روزانه ومشخص شده است،خودشان پرداخته است ومحيط و

امكانات حمل وعدم تطبيق ساعات كار و. هستندخوديارتراحساس امنيت بيشتري برخوردارند وديگر زنان از آرامش خاطر و

به اين » ساختار مردانه امنيت شهري در شهر مشهد« در مقالة ويهمچنين . گي در راه اشتغال زنان استنقل شهري مانع بزر

هاي اتوبوس از ايستگاهكنند وامني مينتيجه رسيده است كه زنان به هنگام تردد در سطح شهر به ميزان بااليي احساس نا

اي نيست كه در خدمت شهروندان باشند، بلكه اين شهروندان هها به گوننظر روشنايي وضع مناسبي ندارند وحركت اتوبوس

.ها هستندتابع ساعت حركت اتوبوسهستند كه مطيع و

هاي شهري در ارتقاي امنيت زنان در محيطثر برمؤسنجش عوامل «يهدر مقال1388رفيعيان و ضابطيان در سال بمانيان و

ميزان تردد واند كه بين احساس امنيت درك شده از فضا ورسيدهبه اين نتيجه» تهران -اطراف پارك شهريهمحدود

در هاي شهري بايد در جهت افزايش تردد وحضور وطراحيريزي ولذا برنامه. اي مستقيم وجود دارداستفاده از آن فضا رابطه

. بيشتر زنان از فضاهاي شهري باشديهواقع استفاد

به لذا . محقق  نشده استهنوز ها ولي نتايج عملي آنايي دراين زمينه انجام شده استگستردهگرچه تاكنون تحقيقات نسبتا 

، تحليل جنسيتينظريه كيد بر أبا تو ملي جهاني وتجربياتبراساسسعي شده است در اين مقاله دليل اهميت موضوع 

.گرددارائه هايي مشكالت حمل ونقل شهري زنان  و مساله  احساس ناامني شناسايي و راهكار

٥ Vera Bair
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هاي متعددي از قبيل، نظريه رفاه، نظريه كنون ، نظريهتا1970يبه منظور بهبود وضعيت زنان به ويژه در جهان سوم از دهه

رح شده كه مطسازي زدايي يا خودكفايي اقتصادي نظريه كارايي ، نظريه تواناسازي يا توانمندعدالت، نظريه فقربرابري و

ريزي برنامه"ها، رويكرد جديدي تحت عنوان اند ولي به دليل عدم موفقيت برنامهاي از مشكالت زنان پرداختهجنبههركدام به 

انجام نظريهمقاله حاضر براساس اين مورد توجه سياست گذاران قرار گرفت و"تحليل جنسيتي"براساس نظريه "جنسيتي 

.گرفته است

براي ورود به . ريزي از ابزارهاي اصلي توسعه يافتگي در جهان كنوني استو توجه به جنسيت در امر برنامهتحليل جنسيتي 

جنس به خصوصيات بيولوژيك . ارائه شود ) �����(جنسيت و)��
(اين بحث در ابتدا الزم است تعريف كاملي از جنس 

. شود، اشاره داردماع براي زنان و مردان تعيين ميهايي كه توسط اجتفرد اشاره دارد در حالي كه جنسيت به نقش

جنس . هاي جنسيتي به زنان و يا مردان بستگي ندارد است و نقش"جنس "تر از به مراتب پيچيده"جنسيت "موضوع 

اجتماعي ثير تغييرات أهاي جنسيتي با گذشت زمان تحت تها ونقشكند، در حالي كه نيازافراد با گذشت زمان تغيير نمي

رفاه هاي مختلف زندگي، مخصوصاًتحليل جنسيتي همچنين چارچوبي است براي مقايسه وضعيت. گرفته و تغيير مي كندقرار

تواند به طور مؤثر و با تجهيزات كنند و مياجتماعي و اقتصادي و يا محروميتي كه زنان و مردان در خانواده و جامعه تجربه مي

) . 12-15: 1373ابتكار، ( خدمت كند)زنان ومردان ( ا برطرف و به مردم الزم ، نيازهاي اجتماعي ر

هاي ريزيها، برنامهمعتقد است با توجه به اين تفاوتكيد دارد وأمردان تهاي جنسيتي زنان وتحليل جنسيتي به تفاوت

رفتارهاي ها وبراساس نيازها، فعاليتاي فرهنگي كالبدي است كه زيرا شهر مجموعه؛شهري صورت گيردمناسب در فضاهاي 

الگوهاي رفتاري خاص خود را ها بسته به نيازهاي فردي يا گروهي خود عمل كرده وانسان. ساكنين آن شكل گرفته است

ها خصوصيات آنبه تبع فضاها و،گونه اتفاقات، براي ايناستو فضاهاي مختلف آن بستر يا ظرفي شهر. كنندتعريف مي

يك فضاي عمومي يحادر طر). 84پاكزاد، (كنندگان آن دارندالگوي رفتاري استفادهفعاليت ويهشديدي به نحووابستگي 

هاي اما توجه به تفاوت. بايد در نظر گرفته شده باشندجوانپير و،مردانگونه افراد استفاده كننده زنان وهمه،براي شهر

براي نمونه متناسب نبودن . خوردهاي شهري به چشم نميدر هيچ كدام از طرحظريفي كه در زنان نسبت به مردان وجود دارد

توان با قاطعيت اظهار داشت كه مبلمان موجود در گرچه نمي. تناسبات مبلمان شهري با شرايط زنان امري مشهود استابعاد و

زنان در بسياري از موارد در نظر هاي ت گفت كه نيازأتوان به جرشهرهاي كنوني مختص مردان طراحي شده است اما مي

مردان در ايجاد اين امكانات تصميم چون،كه عمدي براي اين موضوع باشدالبته نه اين). 64: 75ستوده، ( گرفته نشده است

اما به هر حال آنچه براي شهروندان مهم است، راحتي،. كنندميها را متناسب با وضعيت خود تعريفناخواسته آن، گيرنده اند

ساز شهري ايمني در ساخت وو) رگونوميآ( از اين رو توجه به اصول مهندسي انساني. امنيت زيستي خواهد بودايمني و

كنندگان از مبلمان شهري را گروه ريسك پذيري چون زنان، كودكان زيرا بخش قابل توجهي از استفاده؛بسيار مهم خواهد بود

طراحي ارگونوميك بسيار سازي مبلمان شهري وت استقرار نظام اصولي در ايمندهند، اهميهاي باردار تشكيل ميو خانم

).85صادقي ناييني ومستشفي ، ( ضروري است
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درست شود، اي براي تعالي انسان تلقي ميپايه، امنيت يكي از نيازهاي ضروري و1968براساس تئوري نيازها در هرم مازلو در 

در سعادت انسان ها ولفه بر سالمت وؤارتقاء اين مشبيه نيازهاي فيزيولوژيك انسان كه براي تداوم حيات ضرورت دارد و

ابهامي كه درمورد مفهوم امنيت وجود ). 1998:271گزارش سازمان بهداشت جهاني، ( گذارد ثير مستقيم ميأنتيجه برجامعه ت

اي عدهبيشتر حالت عيني دارد ودانند وجنايت ميوم را فقط به معناي جلوگيري از جرم واي اين مفهدارد اين است كه عده

و درك "امنيت "، اما درواقع مفهوم )غيرهمثل غذا، سرپناه، لباس و( اي پايههاي اوليه وهم آن را به احساس رضايت از نياز

ضابطيان ، رفيعيان، ( نابراين ارتقاء دادن آن هم مشكل خواهد بودمشكل است ب. ..رواني و،اجتماعي،فيزيكيآن در همه ابعاد

1387 :49.(

كه شهروندان بتوانند آزادانه جابه جا شوند، با همشهريان خود ارتباط برقرار احساس امنيت فردي عبارت است از اينبنابراين 

هاي برابرروحي با نااذيت جسمي وآزار و، با خشونت كه تهديد شوند يا اجتماعي خود بپردازند، بدون آنكنند، به فعاليت هاي

( روي تشويق به پيادهشود كه ايجاد محيطي ايمن كه مردم را جذب وكيد ميأاين جنبه تبنابراين بر. جنسي مواجه شوند

كيفيت عمومي فضاهاي بكند، در واقع نه تنها به ارتقاء در نتيجه تعامل اجتماعي بيشترتوقف وو) امنيبدون ترس وحس نا

اي را بروز گرايشات توسعهيهتواند زمينمي،حاضر در محيطمردم ناظر وافزايش شماريهكند بلكه به واسطشهري كمك مي

ترس .ترسنددهد كه زنان از بعضي شرايط نظير تنها ماندن در برخي فضاها با تاريكي هوا ميمطالعات نشان مي. گسترش دهد

هاي ديگر گروهاين اثرات روي زنان ودهد وحاالت را در فضاهاي عمومي شهري تغيير ميقرباني شدن، رفتار واز وقوع جرم و

شود بعد ازبه ويژه باعث ميكند وها را محدود ميهاي آناقتصادي شديدتر است، اثراتي كه حركتپذير اجتماعي وآسيب

در چنين شرايطي زنان . دهدها را كاهش ميفرهنگي آناقتصادي وي وهاي اجتماعفرصتتاريك شدن هوا در خانه بمانند و

هاي عصر وهايي كه شيفتي هستند يا كالسماعي نظير كاركردن تا دير وقت يا شغلتاجهاي اقتصادي واز فعاليت

فقيرتر بيشتر قرباني البته دراين گونه موارد هيچ ترديدي نيست كه همواره زنان هايي نظير آن خارج مي شوند وفعاليت

). 1388:52به نقل از بمانيان وديگران 2004:16لوبوا ومتاني، ( شوندامني ميترس ناشي از اين ناجنايت و

كنند كه احساس در معرض عمومي از فضاهاي شهري، عموم مردم اغلب از جاهايي دوري مييهاستفادميزانيدر زمينه

گرچه كند وتر ميدفاعبيها را متروك واين امر به تدريج اين محيطامني دارند وكلي نابه طور خطر بودن وآسيب ديدن و

هاي هاي مجرمانه وفعاليتاستفادههايي مستعد براي سوءاند، به تدريج محيطامن نبودهناممكن است در ابتدا اين مناطق واقعاً

ياد "فضاهاي بي دفاع"از اين فضاها به عنوان ) 1977( نيومن پردازان از جمله اسكاربرخي از نظريه. نامناسب مي شوند

. ها دقيق توجه شودهاي شهري به آنگذاريسياستريزي وكنند كه بايد در فرآيند برنامهمي

دار از زنان به خصوص بانوان خانهههاي گذشته مسئوليت زنان در محيط خانه به علل گوناگون بيشتر بود اما امروزدرسال

ها به سمت فضاهاي عمومي بيشتر همين امر سبب شده كه عاليق آن. اوقات فراغت بيشتري نسبت به گذشته برخوردارهستند

به عنوان مثال پديدة پاساژ گردي كه . كنندگونه فضاها از طرق ديگر اين نياز را جبران ميشود اما به دليل كمبود شديد اين

��������(يشه هاي مغازه در اصطالح التين آن به خريد از پشت ش توان ذكر كرد، در واقع معروف است را مي) ����



نگراني زنان از . حي شده استيتفرمراكزها وامن پاركها جايگزين فضاهاي عمومي زيبا وژپوياي پاسامحيط طراحي شده و

�)87ميكائيلي ، ( ها در قلمرو عمومي استامني محيط نيز از عوامل كاهش حضور آننا

ز اهميت است، ئهاي عمومي شهري نيز حاعاملي زنان در محيطتثر وؤكنار اين موارد توجه خاص به امنيت جنسيتي وحضور م

مين آن، بايد به مفهوم مشاركت روحي وأهاي الزم براي تمين نيازأتهاي فيزيولوژيك وبدان معنا كه ضمن توجه به تفاوت

گذار در فضاهاي شهري از تأثيرثر وؤها از حضور مناامني آنحس ترس و, مكانيتقويت حس تعلقاجتماعي زنان در ايجاد و

org.pps.www)2005(بين برود 

زيرا در صورت ايجاد يك فضاي امن براي زنان ؛كشي محسوب شودخطتواند تبعيض وله امنيت نميأگرش جنسيتي به مسن

عدالت چنين از بعد عدالت اجتماعي وهم. رامش خواهند داشتآمردان نيز احساس امنيت وقب كودكان وبه طور متعا

امنيت داشته باشند احساس راحتي و،شوندشهروندي، زنان نيز مانند مردان بايد در فضاي شهري كه شهروند آن محسوب مي

.سازي محدود نشده باشدهاي شهردليل ناامني ناشي از ضعفه حضور آنان در شهر بو

:كردخالصهتوان در موارد زير هاي زنان ومردان در بررسي امنيت شهري را ميطور كلي تفاوته ب

هم مردان احساس ناامني دارند ولي درجه حس ناامني در زنان يكسان، نظير تاريكي، هم زنان ودرشرايط امنيتي كامالً-

ه مردان بمردان تفاوت وجود دارد ودر نتيجه احساس ناامني ميان زنان وز جنايت ونوع ترس اهمچنين در. بسيار باالتر است

مردان نيز متفاوت البته نوع جرايم زنان وتري نسبت به امنيت شخصي در محيط اطرافشان دارند وطور كلي احساس مثبت

).5: 2005گزارش كنفرانس لندن، ( است

دليل ه بمراه داشتن كودكان، شرايط خاصي براي حضور در يك فضاي شهري دارند ودرصد زيادي از زنان جوان به دليل ه-

.تر از خود احساس ناامني بيشتري خواهند نمودبرعهده داشتن مسئوليت فردي ضعيف

تواند حضور مردان را گاهي به مردان ميدر تعامالت زنان جوان واجتماعي دريك فضاي شهري ويرفتارهاي كنترل نشده-

هنجاري حضور ياجازهبعضي فضاهاچيره شدن مردان برچنين مواردي سلطه وهمليلي براي ايجاد حس ناامني بدل كند ود

.ها خواهد گرفتزنان در آن فضاها را ازآن

كنند هاي اجتماعي خود را بر اين اساس تنظيم ميكليه برنامهزنان اغلب قبل از تاريكي هوا در فضاي شهري حضور دارند و-

در غير اين صورت موجب ايجاد احساس ناامني در آنان شود ومرد ديده ميحضور در ساعات شبانه با مشايعت چند زن وو

).org.pps.www)2005(به نقل از50: 87ضابطيان، رفيعيان، ( خواهد شد

هاي هوايي پوشيده شده با هاي زير گذر ترسناك ، پلزيرا پل. كنندس ناامني ميزنان هنگام تردد در سطح شهر، اغلب احسا-

هاي روي در برخي نقاط بسيار باريك، فاصله عريض پلروهاي ناهموار وهاي تبليغاتي، فضاهاي رها شده ومتروك، پيادهآگهي

اكبري تاجدار و. ( شودناامني آنان ميسبب احساس ... هاي ورزشي جوانان مناسب است  وهاي كه تنها براي كفشجوي

،1387:35.(
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وري رههدستيابي به بكاال ضروري بوده وشهري است كه براي جابه جايي مردم ويحمل ونقل يكي از مهمترين اركان توسعه

حمل ونقل ). 1385احمدي ، محرم نژاد و( اهد شدجايي برآورده خوهاي جابهمين نيازأسازنده در مناطق شهري فقط با ت

ترين هزينه وپايداري محيط با مطلوبكاالست كه مستلزم آسايش مردم وپايدار شهري حركت روان وسايل نقليه، مردم و

توري شوند، بخشي از مسير را با وسايل نقليه موتمامي افرادي كه هر روز براي انجام كاري از منزل خارج مي. تالش است

.بخشي را پياده مي پيمايندشخصي يا عمومي و

حساس ناامني در  فضاهاي شهري انقل عمومي وزنان در شهرهاي ايران وضعيت حمل ويهمشكالت عمديكي از مسائل و

هاي حمل ونقل مواجه هستند آنان به علت نبود شبكهيهاي گوناگوني در زمينهدر شرايط اجتماع ما زنان با محدويت. است

متناسب با نيازشان، با توجه به فعاليت چند هاي خوب وپياده راهنقل عمومي وهاي حمل ودسترسي مناسب اعم از شبكه

خطوط مترو كه تفكيك جنسيتي صورت ها وحتي در اتوبوس. مره آنان ، تسهيالت كافي برايشان وجود نداردبعدي وروز

تفكيك تنها با فرض حضور برداران نيست وزنان متناسب با حجم بهرهگرفته، گنجايش مكان در نظر گرفته شده براي

ها اين درحالي است كه زنان در بيشتر اوقات روز براي استفاده از اين شبكه. نياز محدودتر زنان انجام شده استاجتماعي و

برداري قرار يش كامل مورد بهرهظهر با گنجابعد ازتحت فشار شديد قرار دارند وقسمت مردانه تنها در ساعات اوج صبح و

بازنگري در احساس امنيت زنان در فضاهاي شهري وبراي رفع مشكالت فوق و). 21: 1387رويا تمدن ، ( گيردمي

طلبد گيران اصلي را ميهاي عمومي به عنوان تصميممبلمان شهري، توجه وحمايت جدي دولت ونهادهاي حمل ونقل وشبكه

 .

چنان يا محل كار، همدهد، زنان براي رسيدگي به امور خانه ودر مورد الگوي حمل ونقلي زنان نشان ميها نتيجه پژوهش

در كشور ما به رو شخصي هستند وكمتر مالك خود). 126: 75قاضي حسامي، ( مشتريان اصلي وسيلة نقليه عمومي هستند

دهند از اين رو چنين بيشتر عابرين پياده را نيز زنان تشكيل ميهم. كنندامنيتي از دوچرخه هم استفاده نميوداليل هنجاري 

هاي كوتاه براي دسترسي به خدمات، گسترش مين راهأاي به تنقل شهري مطلوب، توجه ويژهجهت دستيابي به نظام حمل و

همه اقشار جامعه هاي افزايش سطح مطلوبيت درآن براي پاسخگويي به نيازهماهنگ وسايل حمل ونقل عمومي وعادالنه و

76چرمايف، ( يابدبه ويژه كاري با دسترسي مطلوب ضروري ميتفريحي وموزشي، فرهنگي وآايجاد امكانات مخصوصا زنان و

:65.(

جايي براي زنان ترين نوع وسيله جابهبنگريم با توجه به اين كه عمدهنقل عموميحمل وسيستماگر از منظر مطلوبيت 

ثر ؤكنندگان از آن مامكانات مورد استفاده در حمل ونقل عمومي نيز بر سطح مطلوبيت استفادهيفيت وسايل وهستند، نوع ك

هاي اتوبوس رعايت يا فضاسازي ارگونوميك ايستگاههاي اتوبوس وبه طور مثال چنانچه ارتفاع استاندارد در مورد پله. است

امنيت مين روشنايي وأعالوه برآن ت. تر خواهد كردبه ويژه زنان متناسبشهروندان يبرداري را براي همهشود، كيفيت بهره

هاي مترو شهري موارد ديگري هستند هاي عابر پياده، فضاسازي ايستگاهسازي متناسب گذرفضامعابر در شب، ايمن سازي و

نقل الزم است در مطالعات حمل واز طرف ديگر . ثر استؤنقل شهري متر زنان از سيستم حمل وبرداري مطلوبكه دربهره

مين سيستم حمل وأن با تآارتباط شهري، در امكان سنجي ميزان تقاضاي سفرهاي درون شهري به مقصد سفرهاي زنان و



بينانه وگفت امروزه توجه واقعتواندر مجموع مي. نقلي زنان توجه ويژه شودنقل عمومي به عنوان الگوي غالب حمل و

اجتناب ناپذير ريزي ومديريت سيستم حمل ونقل شهري امر ضروري وبرنامههاي جنسيتي در طراحي وهدفمند به تفاوت

.است

آرايش كه در سطح شهر ظاهر شوند، در زمينه حمل ونقل و يا هر نوع پوشش واي وطبقهدرحال حاضر زنان از هر قشر و

كننده از وسايل هم زنان استفادههم زنان داراي وسيلة نقليه وله، أشوند كه اين مسجايي در شهر با مشكالتي مواجه ميجابه

ي رانندگان مرد وگان زن هنگام تردد در سطح شهر با برخورد نامناسب از سراننده. شودعمومي را شامل مينقلية شهري و

حتي كيفيت ني، جاني وسزايي در امنيت رواه ثير بأشوند كه تها يا حتي عابرين پياده مواجه ميساير خودروها، موتوري

سبب ايجاد احساس عدم و. كندله به ويژه در مورد دختران جوان بيشتر صدق ميأاين مسها برجاي مي گذارد ورانندگي آن

عمومي ويهعرصبه جدايي بيشترها را در نقش شهروند فعال با مشكل مواجه ساخته وكند كه حضور زنان در شهرامنيت مي

).1385عصاريان، (خصوصي منجر شده است يهشدن زنان به عرصمحدودتر خصوصي و

كنندگان وسايل نقلية عمومي هستند، كمبود وسايل نقلية عمومي به ويژه در شب نيز ازآنجايي كه زنان بيشترين استفاده

نايي وضع مناسبي ندارند هاي اتوبوس در شهرها از نظر روشايستگاه. تواند مسالة جابه جايي زنان را با مشكل مواجه سازدمي

تابع ساعت حركت اي نيست كه در خدمت شهروندان باشد، بلكه اين شهروندان هستند كه مطيع وها به گونهوحركت اتوبوس

آيد، باز هم حتي در طول روز كه عامل روشني هوا به كمك احساس امنيت زنان مي). 1381زنجاني زاده ، ( ها هستند اتوبوس

نامنظم وسايل نقليه عمومي كم ويهخدمات در زمينيهكه ارائدر زمينه حمل ونقل مواجه هستند، چرازنان با مشكالتي

نان از وقتي كنار آبرخي از چون تاكسي وخودرو شخصي هستند وديگر هميهزنان مجبورند به استفاده از وسايل نقلياست و

شوند كه به رو ميهاي شخصي با انواع مزاحمت هايي روودروايستند تا نشستن در تاكسي با خخيابان منتظر تاكسي مي

.دار مي سازدها را خدشهاحساس امنيت آن

هاي دور ونخستين مشكل ناشي از انتظار كشيدن مسافران در ايستگاه. به رو استحمل ونقل عمومي با دو خطر اصلي رو

هاي نگهبان در ايستگاهدوم كمبود كاركنان و. سازدخشونت فراهم ميها يا مترو است كه زمينه را براي دزدي وخلوت اتوبوس

دراين زمينه الزم است اقدامات اساسي كه شودخلوت است كه باعث نا امني وهراس بيشتر مسافران، به ويژه زنان، ميدور و

. صورت گيرد

نتيجه گيري -6

هاي له توجه داشت كه شهروندان نه تنها ويژگيأود لذا بايد به اين مسشاز گذشته شهري ميترما روز به روز بيشيهجامع

توجه . ريزان نبوده استهاي جنسيتي دارند كه هرگز مورد توجه برنامهتر تفاوتطبقاتي متفاوت دارند، بلكه از همه مهمسني و

ضروري وينقل شهري امرستم حمل ومديريت سيريزي وبرنامههاي جنسيتي در طراحي وهدفمند به تفاوتواقع بينانه و

.ناپذير استاجتناب

فرهنگي ، احساس امنيت هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي ومشاركت آنان در فعاليتافزون زنان در شهر وبه دليل حضور روز

ريزان شهري قرار ترين نيازهاي روزمرة آنان است كه بايد مورد توجه برنامهآمدهاي شهري از مهمرفت ودر محيط شهر و



به در نتيجه وكند ميتوقف تشويق و) حس ناامنيبدون ترس و( روي به پيادهايجاد محيطي امن كه مردم را جذب و.  گيرد

بلكه به واسطة ،كندنه تنها به ارتقاء كيفيت عمومي فضاهاي شهري كمك مياين امر . انجامدي ميتعامل اجتماعي بيشتر

نتيجه تحقيقات ). 16: 2004لوبوا ومتاني، ( سازدبيشتري را فراهم مييتوسعهمشاركت و زمينة ن حضور بيشتر مردان وزنا

يهرابطفضااستفاده از ميزان تردد ودهد كه بين احساس امنيت درك شده از فضا ودر زمينه كاهش ناامني نشان مي

ميزان سواد وتجرد وهل وأفضاهاي شهري به تاامني دراحساس ن. )49: 1388بمانيان  وديگران ، ( مستقيمي وجود دارد 

يند در مقايسه با ديگران از آرامش خاطر آبه طور منظم به سطح شهر ميولي زناني كه روزانه و،تحصيالت زنان بستگي ندارد

).1381:53زنجاني زاده، ( بيشتري برخوردارند

هاي پياده، ها، طراحي مسيراند، تناسبات مبلمان شهري، كفپوشطراحان ومعماران شهري، مردان بودهجايي كه معموالًاز آن

رفتاري هاي انساني، حسي وتفاوتبه با رويكرد مردانه طراحي شده است ونورپردازي، وسايل حمل ونقل، امنيت فضاها ، غالباً

در حالي كه توجه خاص به امنيت ). 1387:35اكبري ،دار وتاج( زنان در طراحي فضاهاي شهري كمتر توجه شده است

ز اهميت است، بدان معنا كه ضمن توجه به ئهاي عمومي شهري بسيار حاتعاملي زنان در محيطثر وؤحضور مجنسيتي و

ها ناجتماعي و تقويت حس تعلق مكاني آمين نيازهاي الزم ، سبب افزايش مشاركت روحي وأهاي فيزيولوژيك وتتفاوت

. برده استدر فضاهاي شهري از بين ثر وتأثيرگذارؤها از حضور منامني آنترس وو حسگرديده 

ريزي شهري توجه بيشتر به جنسيت در برنامهافزايش نقش زنان در ساختارهاي سياسي وبه منظورشود پيشنهاد ميبنابراين 

هاي جنسيتي را مورد حمايت جدي ريزيبرنامه،گيران اصليهاي عمومي به عنوان تصميمنهادهاي مرتبط، دولت ورشتهو

.دهندقرار 

:براي حصول اين مقصود توجه به موارد زير از اهميت خاصي برخوردار است 

هاي جنسيتي است گام اول براي ايجاد يك فضاي امن براي زنان، توسعة يك پايگاه اطالعاتي مبتني بر شناخت خصيصه-1

اجرايي برعناصر مشخصي تمركز كرد، از يههاي مقابل زنان مشخص شود تا بتوان در اعمال برنامچالشكه در آن اجبارها و

اذهان براي ارتقاء شهرت محيط در ها و تبليغات مثبتافزايش ميزان تردد در آنپذير وهاي آسيبجمله شناسايي مكان

اطالعات دقيق مربوط به جنس، همانند ضمناً. نترس ناشي از آوجود آمدن احساس غربت وه جلوگيري از بعمومي و 

.جوانان به صورت مستمر در دسترسي همگان قرار گيردساالن و، كهنمعلولينها، اقليتاز قبيل ها اطالعات درباره ساير گروه

جتماعي برمين نظارت اأت. هاي اجتماعي هستندترين گروهپذيراز نظر احساس امنيت در فضاهاي شهري، زنان از آسيب-2

ري يجلوگكاشت گياهان واهتمام براي مين روشنايي مناسب اين فضاها، أدفاع، تبيفضاها، تزريق فعاليت به فضاهاي گمشده و

.برداران از فضاكمك به تعيين موقعيت مكاني بهرههاي راهنما وفاقد نظارت، نصب نشانههاي پنهان واز ايجاد گوشه

هاي متفاوتي نسبت به زنان وزنان مسن نيازبايد به و ساختار سني زنان توجه شود؛ زيراريزي فضاهاي شهري در برنامه-3

ها عالوه بر نياز به امنيت رواني، به دليل ناتواني جسمي به تسهيالت كالبدي خاص از جمله نوع آن. مادران جوان دارند

.احتياج دارند كه بايد مورد توجه طراحان قرار گيرد...يابي وها، راهنماي جهتها، ارتفاع پلهكفسازي



مين أتو ها برداري آنحجم بهرهواقعي زنان وهاينقل عمومي با توجه به برآورد نيازهاي حمل وبازنگري در شبكه-4

).23: 1387رويا تمدن ، (كفسازي مناسببا عرض ووامنهاي روبه ويژه تكميل پيادهها دسترسيو تسهيالت 

هاي سازگار با روحية پيشنهاد فعاليتكاهش ميزان چيرگي جنسيتي فضا به كمك افزايش دادن حضور زنان در محيط و-5

).1388:66بمانيان، رفيعيان، ( پذيرزنان در اماكن آسيب

: اقدامات مانندرفاه بيشتر زنان در جريان سفرهاي شهري از طريق برخي نقل عمومي جهت آسايش وبهبود نظام حمل و- 6

. هاي مسافرانبرقراري مسيرهاي ميني بوس تا نزديك خانهوانههاي شباتوبوسخطوط يها، راهنماافزايش كاركنان ايستگاه

شهرهاي مختلف انگلستان به كمك نهادهاي درمثال . راهنما در ساماندهي فضاهاي شهري ضروري استوجود تابلوهاي-7

).16: 1387مهدي زاده،(پيش بيني شده استتسهيالت شهري فضاها واستفاده ازبراي ا تابلوهاي راهنممسئول شهري 

كنندگان از صندلي يد طوري طراحي شود كه مسافران از جمله افراد مسن و حتي استفادههاي شهري بااتوبوسها و ايستگاه-8

هاي خاصي عالوه محله بشود واستفاده ميامكاناتاينازهاست در لندن سال. چرخدار بتوانند به راحتي سوار وپياده شوند

.نظر گرفته شده استاتوبوس دركالسكة بچه هم درمادران با ، زنان باردار و)زنانمردان و(براي نشستن افراد مسن 

ين همچن. به رو هستندناامني روهاي خلوت، با خطر ودر هنگام خرابي يا تصادف اتومبيل در مكانرانندگان زن -10

ها طراحي براي  رفت وآمد اتومبيلهاي اتومبيل اصوالًپاركينگ.استنگران كننده آور وهاي طبقاتي براي زنان ترسپاركينگ

ها كه الزمه فرايند پارك كردن است، توجه كافي روشنايي مناسب براي آنمين مسيرهاي پياده وأبه تمي شود ولي معموالً

هاي ويژه زنان ايجاد يا پاركينگها به زنان اختصاص داده شود وهاي جلويي پاركينگبخششود ميتوصيه . شودوالزم نمي

تلويزيون مدار هاي پرنور، سامانه هشدار امنيت وها، المپشود كه داراي جاي پارك وسيع، دسترسي آسان به پلكان و ورودي

).22/8/89مركز پژوهش هاي شوراي اسالمي شهر مشهد، (بسته باشند

زير هاي هوايي ودار پلخمنصب آينه در كريدورهاي پيچ وهاي شهري، پايانههاي شهري در عالوه برموارد فوق نصب نقشه

.در فضاهاي شهري افزايش دهدرانآناحضورتواند ميزان ايمني  زنان وها ميگذر
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