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 بررسی شاخص های امنیت کالبدی به منظور حضورپذیری زنان در فضای شهری
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 مهم عنوان به امنیت،جنسیت ادراك فرایند در است، مردم سالمت و رفاه ارتقاء نیاز پیش و بنیادین حقی امنیت

 در .دارد بستگی هم آن کنندهمحاط  های کاربری به فضا یك امنیت .شود می محسوب شخصیتی عامل ترین

 و شده بررسی جهانی تجارب موضوع، نمونه بودن جدید به توجه با نظری، مبانی بررسی از پس مطالعه این

 شامل که است شده استخراج الزم های ، شاخص کاربری ریزی برنامه های متغیر تعیین بر عالوه نهایت در

 می شهری شبانه امنیت تامین و فضا آشنایی میزان بر فضا، نظارت امداد، به داشتن دسترسی فضا، خوانایی

 16تا  61در رده سنی بین  ماریجهت تنظیم جامعه آهایی  پرسشنامه مشارکتی، رویكرد سپس مطابق.باشد

میان زنان توزیع شده استسال 

 نرم از استفاده با در نهایت و شده بندی خام دسته های داده سپس 

 در زنان امنیت احساس و کالبدی ریزی برنامه در های مؤثر شاخص د. همچنینان شده تحلیل Excelافزار

 و بررسی مطالعه مورد فضای شبانه حیات و شدند سنجیده ای سواالت جداگانه قالب در مطالعه مورد فضای

 .است شده ارائه الزم پیشنهادات و بندی جمع

 عمومی در فضای شهری های فعالیت و ها کاربری تنوع میزان بین با توجه به بررسی های صورت گرفته،

بررسی شاخص های  همچنین با. دارد وجود مستقیم ای رابطه زنان امنیت میزان افزایش با مطالعاتی، محدوده

ن شهری برای حضورپذیری بانوان بوده پنج گانه در این مقاله، منطقه سجاد مشهد به عنوان یكی از مناطق ام

 است.

 ،حضورپذیری، خیابان سجاد مشهدشهری فضای فعالیت، کاربری، زنان، امنیت:کلیدی های واژه

                                                           
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور بیرجند گروه معماری و شهرسازی1
 مدرس دانشگاه پیام نور بیرجند گروه معماری و شهرسازی2

 کارشناس شهرسازی3

 



 

 

cm 5/2 
فضای شهری بستر زندگی و فعالیت شهروندان است و با توجه به ویژگی های افراد و گروه های  

سنی، اجتماعی و جنسی، باید بتواند محیط امن، سالم و پایدار و جذابی فراهم کند و به شیوه مناسبی به 

(63316446.)گلی،تمام گروه های اجتماعی پاسخ دهد نیازهای مختلف

رویكرد جنسیتی در بحث امنیت فضاهای اجتماعی و عمومی شهری بسیار مختصر بوده  تحقیقات موجود در

و بنا به اطالعات موجود، در کشور ما مطالعه ای جامع در این زمینه صورت نگرفته است.نمونه ای از 

تجارب جهانی شامل مطالعات صورت گرفته در کشورهای انگلستان، کانادا و ایالت متحده است که در 

کنفرانس ها، کارگاه های آموزشی و مطالعات سنجش مشارکتی صورت گرفته است و از این منظر  قالب

موضوع امنیت زنان در فضای شهری، نسبتا جدید و نوآورانه است.امنیت زنان در فضاهای شهری منافع 

ی فعالیت اجتماعی و اقتصادی زیادی در پی خواهد داشت.احساس امنیت در زنان می تواند در ارتقای الگو

 (5112667های اجتماعی موثر باشد و مشارکتی بهتر را در صحنه اجتماع به وجود آورد.)رزوارن 

 ایجاد شهری باعث قوانین و مسلط های رویكرد دارند اعتقاد شهرسازی نظران صاحب از ای عده

 و قوانین مثال برای .شود شهروندان می میان جنسی و سنی ، اقتصادی اجتماعی، گوناگون های تبعیض

 بر و کند می تقسیم غیره و مسكونی مختلف تجاری، مناطق به را شهر زمین، کاربری و بندی منطقه مقررات

 و گیرند می اختیار در را شهر فعال و عمومی های فضا بخش غالب مردان هایی بندی تقسیم چنین اساس

 (138272: یزدی، شود.)پاپلی می آنِ زنان از تر، خصوصی نواحی

 شاخص تواند تحرك می امكان که شود می آشكارتر هنگامی موضوع این بررسی اهمیت و ضرورت

 امنیت نبود و مانند می باز فعال از مشارکت دارند جابجایی محدودیت که کسانی و باشد اجتماعی تبعیض

 به و بیایند شمار به عیار تمام شهروند نتوانند زنان شود که می سبب بالقوه چه و واقعی چه ، زنان برای

(1381143 اعزازی، زاده )زنجانی.باشند مشارکت داشته عمومی زندگی در راحتی

سعی شده که به شاخص های حضورپذیری امنیت زنان به تفصیل نگاه شود و به منظور  پژوهشدر این 

 .شده استرسیدن به این هدف میزان امنیت به عنوان نمونه در خیابان سجاد بررسی 

هایی جهت طراحی و برنامه ریزی فضاهای شهری به منظور ایجاد امنیت اخیراً کوششدر شهر مشهد 

اجتماعی انجام گرفته است و طرح هایی نیز ارائه شده است، اما این طرح ها کمتر به مرحله اجرا رسیده و یا 

 فقط در یك منطقه خاص اجرا شده است.

.بود خواهد بررسی و نقد بیشتر قابل های بررسی برای مدخلی عنوان به حاضر پژوهش منظر این از

 



 

 

 طرح مساله:  -2

امنیت شهرهای بزرگ به خصوص پایتخت ها و ضرورت حفظ آن یكی از مهم ترین مسائل هر دولت 

است. ارزیابی صحیح کارکرد، ساختار و آرایش فضایی خدمات انتظامی و امنیتی در شهرها به ویژه شهرهای 

ارائه الگوی مناسب، می تواند عملكردهای عناصر شهری را روان و پویا نماید بزرگ مانند تهران و مشهد و 

و موجب آسایش و احساس امنیت شهروندان گردد و در ایجاد یك محیط زیست سالم و زندگی مطلوب 

 شهری خصوصا برای سرمایه گذاری موردنظر برنامه ریزان شهری و اقتصادی بسیار موثر افتد.

 کمی خیلی اجتماعی امنیت احساس از شخصی مسافرکش های ماشین از استفاده رد به نظر می رسد زنان

 .برخوردارند

 که شود می کامالً تضمین وقتی روز و شب در امنیت و باشند می حقوق دارای شهر در مردان همانند زنان

 همین به و هستند اولیه هدف ها پرخاشگری، آن و خشونت هنگام به زیرا گیرد قرار توجه مورد زنان دیدگاه

 . گیرد قرار نظر تجدید مورد باید شهری ریزی برنامه منظور

 انسجام در امنیت احساس و آورد می فراهم را زنان برای ویژه به همه برای تحرك امكان امن شهر یك

 .دارد بزرگی سهم اجتماعی

یا وجود کنج های خلوت، کم توجهی به عوامل تامین کننده امنیت اجتماعی مانند عدم نورپردازی صحیح و 

پنهان و تاریك و بدون حضور عموم مردم که باعث رانده شدن زنان از این نقاط می شود، نحوه شكل گیری 

فضای شهری متناسب با حضور تمام قشرها و سنین، ضرورت حذف ناهنجاری های اجتماعی در خصوص 

به کمك ساماندهی کالبدی و طراحی  زنان به وسیله افزایش نظارت اجتماعی و برقراری امنیت اجتماعی

شهری و برنامه ریزی شهری به خصوص در شهر زیارتی و مهاجرپذیری مثل مشهد، از جمله عواملی هستند 

 که اهمیت تحقیق را تشكیل می دهند.

در این زمینه مقاالتی توسط جناب آقای دکتر رفیعیان، دکتر بمانیان و مهندس ضابطیان با عنوان سنجش 

ثر بر ارتقای امنیت زنان در محیط های شهری و بررسی الگوی برنامه ریزی کاربری فضاهای عوامل مو

شهری موثر بر افزایش امنیت زنان نوشته شده است.در مقاله اول شاخص های الزم برای ارتقاء امنیت زنان 

رك شهر( در قالب مطالعات مشارکتی و برداشت های میدانی در بخشی از فضای کالبدی شهر تهران )پا

 شهری، ها از کاربری یك هر تأثیر بررسی با تا است شده سعیمورد ارزیابی قرار گرفته است. در مقاله دوم 

 در متنوع هایی فعالیت و ها از کاربری استفاده سیاست اهمیت بر تأکید و همچنین زنان امنیت احساس بر

 .شود ارائه شهری ریزی الگوی برنامه بهبود جهت پیشنهاداتی کالبدی، ریزی برنامه

با تغییر در شیوه های زندگی، سنت ها و فرهنگ ها، پیشرفت تكنولوژی زنان دیگر تمایل بر سكنی گزینی 

در منازل و وظایف خانه داری خود کمتر داشته و تردد در جامعه را برای رفع نیازهای روحی، روانی، 



 

 

کنند.حال محیطی امن برای حوزه آرامش زنان امرارمعاش و تفریح در مكان های مورد عالقه انتخاب می 

دد.برای این موضوع نیاز می باشد تا بسیاری از دغدغه های زنان در مكان های شلوغ یا کم تردد برطرف گر

 امنیت تامین و فضا آشنایی میزان بر فضا، نظارت امداد، به داشتن دسترسی فضا، خوانایی هایی نظیر شاخص

وان نمونه در میزان امنیت را به عن ،به منظور رسیدن به این هدف، حال است شده استخراج  شهری شبانه

 بررسی کرده ایم.خیابان سجاد مشهد 

 روش مورد بررسی -3

ابزار تحقیق به این دلیل که وابسته به شرایط مطالعه صورت گرفته در این پژوهش از نوع میدانی بوده و 

خود از این فن  مشابه آقایان رفیعیان، بمانیان و... در پژوهشمحل نمونه مورد بررسی است و افرادی مانند 

انتخاب شد.دلیل دیگر این است که مردم در حال حرکت تاثیر بسیار  )پرسشنامه( استفاده کرده اند این روش

زیادی روی محیط می گذارند ودر هرزمان ممكن افرادی هستند که بتوانند در امر جمع آوری اطالعات 

با توجه به اینكه منطقه سجاد مشهد دارای تقاطع ها و چهارراه همچنین  انسان را یاری کنند. برای پرسشنامه

های پرتردد بسیاری می باشد، قسمتی از پرترددترین محدوده خیابان سجاد و محل تمرکز کاربری های 

این پژوهش، تجاری و اداری برای این مطالعه در نظر گرفته شده است.محدوده مطالعاتی مورد بررسی در 

سال  16-61شرکت کنندگان در این پژوهش زنان با رده سنی  حدفاصل چهارراه بزرگمهر و بهار می باشد.

 %23شاغل یا محصل و  %52مجرد،  %12متاهل و  %43(، %63به باال= 41، 43%=21-41، 33%=61-21)

و باالتر از  %43یسانس=ل، %73، دیپلم و فوق دیپلم=%3غیرشاغل، و از نظر تحصیالت )کمتر از دیپلم=

 نفر از زنان 76مه تهیه شده، افراد مورد پژوهش ا( بوده اند.برای بررسی روایی و پایایی پرسشن%3لیسانس=

پخش این پرسشنامه ها به صورت تصادفی در بین افراد در ساعاتی از روز و شب  مورد بررسی قرار گرفتند.

افرادی غیر از زنان، از طریق کسبه، معتمدین محل و در انجام گرفته است.همكاری صورت گرفته ازسوی 

جریان گذاشتن نیروی انتظامی منطقه سجاد بوده است.به این صورت که پرسشنامه ها به تعداد مشخص و به 

فراد، کسبه و معتمدین محل پخش شد، سپس پرسشنامه های پرشده به صورت صورت تصادفی بین ا

به این دلیل که نظریات اقشار مختلف جامعه استفاده کننده از وری شد.تصادفی از محل های موردنظر جمع آ

فضا باید مورد بررسی قرار گیرد و ارزیابی از نظریات آن ها انجام شود و سعی در بررسی عوامل ارتقادهنده 

 کاربردی استفاده شده است.-امنیت زنان است، روش تحلیلی

 هدف از این پژوهش: -4

 یتی موثر در حضورپذیری زنان در فضای شهری استشاخص های امنشناسایی  .6

 پیداکردن رابطه بین شاخص های کالبدی ارتقادهنده امنیت فضا و حضورپذیری زنان می باشد .2



 

 

 مبانی نظری -5
 مفهوم هویت و امنیت اجتماعی و رابطه این دو با یکدیگر: -5-1

( عبارتست از اینكه فرد و یا اجتماع برای خود معنا و مفهومی معین در هستی و identityهویت ) 

عرصه هستی شناختی ارائه نماید، که وجود وجودی و شخصیت او را پوشش دهند تا در پرتو آن مزد و یا 

 ( 1453 6433اجتماع بتواند ادراك و تعریف ویژه ای از خود داشته باشد ) ترابی و گودرزی 

گروه های خاص ) مانند زنان( به باز تعریف خودشان از گذشته و آینده آرمانی شان از  هویت برای

یك طرف بستگی دارد و از طرف دیگر به تعاریفی مربوط است که آنان در برابر دیگران و گروه های مسلط 

 و رقیب ارائه دهند. 

های فكری و جسمی است  ( به معنی دانستن احساس آرامش و تكیه گاه نبود مزاحمتsafetyامنیت )

و امنیت اجتماعی شامل دور ماندن از مزاحمت های دیگران، عدم احساس خطر و محافظت از عوامل 

 ( 6434اقلیمی به منظور حضور موثر در جامعه می باشد )پاکزاد،

هدف از مطرح کردن هویت ذیل امنیت اجتماعی این نیست که دفاع از هویت تماماً امنیت اجتماعی 

لكه هویت خواهی افراد که دارای یك سرنوشت  هستند ) مانند زنان( زمینه و بستر امنیت اجتماعی است، ب

 را فراهم می کند، در واقع ممكن است بخشی از امنیت اجتماعی را خودشان برای خودشان فراهم کنند. 

اامنی بوده و نبع اساسی نچنانچه هدف از مرجع امنیت، جامعه در نظر گرفته شود، تهدیدات هویتی، م

 ( 1632  6433و اتحادمیان اعضای جامعه نیز اولین ابزار تحقق امنیت خواهد بود ) کالهچیان  هماهنگی
 برنامه ها و استراتژی های بهبود وضعیت امنیت اجتماعی زنان:   -5-2

با توجه به نظریات فمینیسمی و تحت تاثیر آن و همچنین با توجه به تمایل روزافزون زنان برای حضور 

پذیری در فعالیت ها و امور شهری اقدامات و برنامه هایی در کشورهای مختلف جهت ایمن سازی فضاهای 

 شهری انجام شده که به برخی از آن ها اشاره می کنیم1 

سیاسی شهردار لندن بود ، به شهردار لندن توصیه کرد که شهر امنی برای زنان آنی مارگوران که مشاور 

ژه ای را در نظر  بگیرد که تحت کنترل ایجاد کند و مثالً برای حمل و نقل عمومی ایمن سازمان های وی

جانسون پلیس باشند، مثالً تاکسی تلفنی هایی که درشب، سفرهای امن تری را برای آنان فراهم کند، الیزابت 

) قائم مقام مدیر مجمع اروپا برای امنیت شهری( یادآور شده برای داشتن استراتژی موفق و بلند مدت و 

بهبود احساس امنیت زنان، نیاز به آموزش مردم هم هست. زیرا مردم ) و از جمله خود زنان( ممكن است 

یر انتشار راهنماهایی برای ایجاد اجازه استفاده راحت زنان از فضاهای عمومی را ندهند. راهكارهایی نظ

احترام در بین زنان و مردانی که در مسیر مدارس و مجتمع های مسكونی توزیع شده اند و البته این آموزش 

باید برای برخی از رهبران جامعه نیز صورت گیرد با اجرای این طرح و بررسی تاثیرات آن در فرانسه به 



 

 

حرکت زن ها بسیار آهسته تر از مواقعی بود که زنان احساس  رفتار مردان مشخص شد که سرعت و شتاب

 تحت فشار بودن را داشتند و روشن است که مردان نباید موجب این بی عدالتی در برابر زنان شوند. 

( ) معمار مشهور اکولوژیك( در مورد نقشی که معماران در امنیت زنان در شهربازی shinhuaشینوها )

ینكه مردم با  هر پشتوانه ذهنی با دیدن دیوارهای چرك احساس بدی پیدا می کنند می کنند، صحبت کرد و ا

بنابراین طراحان و معماران شهری مسئولیت اجتماعی فشرده  تری برای ایجاد چشم اندازهای خوب و 

 بناهای کاربردی و نورپردازی صحیح  دارند. 

ورد امنیت ارائه دادند که شامل صاحب نظران، طرح های هدایتی  در م 6433در سال  همچنین  

( 6435گزارش با عنوان دستیابی به همه چیز، بود طرح راهنمایی امنیت اسكان نوشته سوسوارك و فیچستر )

ها سرچشمه می گرفت و به دنبال سازگار از اقدامات دیگر بود، سیاست های امنیتی از بخش های بزرگراه

 ان بود. کردن امنیت جاده به منظور تامین امنیت زن

 زنان و شهر  -5-3

زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان که باید بهره مند از حقوق شهروندی به عنوان شهروند کامل 

باشند، باید در فضای شهری حضور یابند و هم اکنون صورت حضور آن ها از سوی همگان پذیرفته شده 

د حقوق مدنی و قانونی در رابطه با حضور بنابراین باید شناخت و درك نیازهای زنان از یك طرف و ایجا

زنان در فضای شهری از طرف دیگر، به عنوان مهم ترین اصل در طراحی و برنامه ریزی فضاهای عمومی 

شهری فارغ از بحث های جنسیتی و فضاهایی برای لذت تمام گروه های استفاده کننده مورد توجه قرار 

 ( 114 6433گیرد )مظاهری 

( معتقد است ارتباطات زنان در محیط و با دیگران به فعالیت و حرکت های 6433همچنین فرانك ) 

ارتباطی تاکید دارد و زنان بر ارتباط با مردم، جامعه و شهر بیشتر از انجام وظایف تاکید دارند، در حالیكه 

 مردان بر جدایی روابط تاکید دارند. 

 اساس بر بررسی سهولت برای بخش این درامنیت  ارتقا برای شهری عمومی فضاهای مكانی بندی طبقه

 میادین، شامل بیشتر که شهری عمومی فضاهای و مسكونی بخش دو به شهری فضاهای اصلی، های ویژگی

 .اند شده تقسیم شود، می ها آن نظایر و ها پارك و ها خیابان

 مسکونی بافت در امنیت -الف

 پژوهش این در ، لذا است زنان از زیادی عده پذیرای روز شبانه طول در که است محیطی مسكونی بافت

 و یكدیگر به امالك اتصال با بطور کلی .است شده بررسی ویژه صورت به شهری محیط نوع این امنیت

 امالکی اطراف در عموماً .رفت خواهد باالتر ها آن و ساکنان امالك امنیت ها آن بین در مناسب ارتباط ایجاد

 شده ساخته متراکم های فضا و رود می باالتر جرم وقوع احتمال اند متروك شده و هستند تر افتاده دور که



 

 

هم  به نیز ها آن که است بهتر پشتی های حیاط وجود صورت در حتی و آورد می را پایین جرم ریسك

 هم به دارند متر ارتفاع سانتی 18 نهایت در که هایی نرده طریق از امكان صورت در و باشند داشته ارتباط

 (www.dacorum.gov.uk,2004). باشند. شده وصل

 )نظیر هستند تنها بیشتر که زنانی امنیت از باید مسكونی، مناطق در زنان امنیت ضریب افزایش برای همچنین

 کاهش و ها خیابان مراقبت از بیشتر افزایش با نیستند( اطراف شان در دیگران که روز طول در دار خانه زنان

 موتور مزاحمان )نظیر ورود نكردن و تشویق مناسب خلوت آوردن فراهم و شدن مخفی های فرصت دادن

  (Bell,1998: p8.) .کرد پیدا اطمینان مناطق مسكونی( از عبوری خودروهای یا و سواران

 دسترسی از باید، باز آن فضای که است این "تر امن همسایگی واحد" خلق های ابزار از یكی دیگر سوی از

 باشد. آزاد جوان مردم نسبی
 شهری عمومی فضاهای -ب

 مراکز دیگر و ها ها، بازار تفرجگاه که اند داده نشان (1995) ها کشور دیگر و استرالیا در اخیر تحقیقات

 در عناصری :از عبارتند ها آن در مشخصة جرم های مولفه و هستند پذیر آسیب جرم برابر در عمومی خرید

 های موقعیت اصوالً .غیره و عمومی نقل و حمل های ها، ایستگاه رستوران تئاتر، ها، مغازه نظیر شهری مراکز

 این که طور همان گذارند، می تأثیر خود پیرامون سطوح در مجرمانه و رفتار جرم بر تفریحی و تجاری

 جیب :مانند هایی جرم .کنند می خود همرنگ نیز را خود خارجی های فضا و ها رو پیاده از قسمتی سطوح،

 و خفیف بدنی های حمله وسایل نقلیه، ،سرقت)مجرمانه های زدن وندالیسم)صدمه قاپی، کیف بری،

 از زیادی های گروه که اعمالی و ها بیشتر رفتار اما .شود می ها آن نظایر دیگر موارد برخی و ترساندن

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

 . شود می عمومی نظمی

 شهری محیط امنیت به کالبدی ریزی برنامه رویکرد -5-4 

 غیر بطور و وجود دارد فیزیكی مكان یك از که ادراکی تسهیل، با " که کرد ادعا 3 ولنتاین ، 1990 سال در

 ده او ".داد افزایش هایشان خانه رفتن از بیرون برای را زنان اطمینان توان می کنترلی طراحی طریق از رسمی

 نورپردازی، ها، ورودی در بخصوص دید قابلیت درباره موقعیت، عموماً که کرد پیشنهاد را حیاطر استراتژی

 و ها سازی کف توسعه منظرسازی، گذر، زیر های راه و ها کوچه پیاده، عبورعابر های پل دیوارها، نقاشی

 زنان با"گفت1 و داد بسط هم اجتماعی محیط به نسبت را رویكردش ولنتاین .شد می ها و زاویه ها کنج

 با متخلفین که کنند می فكر ها آن زیرا کنند، می بیشتری امنیت احساس دیگران، بالقوه و بالفعل حضور

 را جرمی دادن رخ جلو توانند نمی شاهدان که دانند می که هنگامی )حتی ترسند می ناظران مداخله و حضور



 

 

 نظر از را آن فضا که هایی گروه و فضا یك در اجتماعی ارتباطات " :گفت توان می نتیجه بگیرند(در

 ."آن طراحی تا دارد بكند احساس امنیت فضا آن در زن یك اینكه در تری مهم اثر کنند، می کنترل اجتماعی

 و عمومی های از مكان استفاده سطح بر آن، نظایر و شهری نقل و حمل و زمین کاربری های سیاست اما

 و کنترل فرآیند بر تواند می شهری و طراحی ریزی برنامه نتیجه در و گذارد می تأثیر کنندگان استفاده طبیعت

 (6435)ضابطیان،بگذارد. تأثیر ها فضا این اجتماعی مدیریت

تفصیل به آن به طور کلی در این تحقیق برای بررسی امنیت زنان شاخص هایی در نظر گرفته شده که به 

 پرداخته می شود1
 مشارکت زنان در شهر -5-4-1

در سال های اخیر از طرف تشكل های زنان اروپایی منشور زنان در شهر تدوین و منتشر شده است که 

گامی در زمینه تقویت و گسترش برنامه ریزی و مدیریت شهری محسوب می شود، هدف از این پیشنهاد 

فه ای جدید در برنامه ریزی شهری است که به احتمال زیاد کمك سازنده ای منشور زنان در شهر ارائه فلس

کند و نیازها و توقعات مختلف شهروندان اعم از زن و مرد را مورد توجه قرار می به مباحث دموکراتیك می

دهد. انگیزه مهم باز تولید فضاهای شهری و ایجاد فرصت های برابر زنان و مردان در زندگی شهری و 

تایی است. هدف منشور کمك به ایجاد جامعه ای آزادتر است، آزاد از الگوهای کهن که  هر نوع توسعه روس

را در برنامه ریزی شهری، خدمات، مسكن، ایمنی و رفت و آمد تضعیف می کند. بنابراین شهرها باید با 

 نگرش و ادراك جدید نسبت به زنان بازاندیشی و باز آفرینی شوند. 
 نقل زنان در شهر  حمل و -5-4-2

یكی  از برنامه های جدید دولت انگلستان در زمینه شهرسازی اجرای طرح شهرهای امن تر است که از 

در دستور کار قرار گرفته است هدف اصلی این طرح کاهش جرایم، ناامنی و خشونت در شهرها  6433سال 

لستان به اجرا در آمده است بررسی است در چارچوب این طرح تعداد زیادی پروژه در شهرهای مختلف انگ

 هایی است که به طور خالصه در زیر به آنها اشاره می شود. ها حاوی آموزهنتایج این پروژه

زنان بیشتر از مردان متكی به وسایل حمل و نقل عمومی و حرکت پیاده هستند. اما حمل و نقل عمومی 

با دو خطر اصلی روبه رو است، نخستین مشكل ناشی از انتظار کشیدن مسافران در ایستگاه های دور یا 

ود کارکنان و خلوت اتوبوس و مترو است که زمینه را برای دزدی و خشونت فراهم می سازد، دوم کمب

نگهبانان در ایستگاه های دور و خلوت باعث ناامنی و هراس بیشتر زنان می شود. بنابراین برخی از اقداماتی 

که در این زمینه توسط دولت انگلستان انجام گرفته عبارتست از افزایش کارکنان در ایستگاه ها، حضور 

س تا نزدیك خانه های مسافران. این گونه راهنماها در اتوبوس های شب و برقراری مسیرهای مینی بو



 

 

اقدامات ایمنی زنان را افزایش می دهد و هر چند که این خدمات پر خرج بوده ولی دستیابی به یك سیستم 

 حمل و نقل عمومی موثر و ایمن ضروری است. 
 شهری فضاهای خوانایی -5-4-3

 الگوی یك از نظر فضای مورد اینكه و گردد می بر آن وضوح و فضا یك از درك درجة به اصوال خوانایی

 برعكس و کند می کمك امنیت و احساس راحتی به است خوانا فضایی وقتی .باشد برخوردار منسجم

 رود. می بین از امنیت احساس است، کننده فضا گیج و ندارند وجود راهنما عالئم که هنگامی

(H.Russ,2006:p:25) 
 کمك به داشتن دسترسی -5-4-4

 مثال برای .شوند می ذهنی امنیت و آرامش احساس موجب )باشند نمادین اگر حتی(امدادی  تجهیزات

 بودن جدا و رها احساس تا شود باعث می دید، قابل های مكان در عمومی های تلفن نصب نظیر تدابیری

ها  تلفن واقعا هم مواقعی در البته و باشند داشته نمادین حالت بیشتر شاید ها تلفن واقع در .برود بین از فضا

 تعیین مشخصه ویا کد یك ها تلفن است بهتر ها موقعیت گونه این در شوند، می محسوب امداد برای ابزاری

 بتواند اورژانسی بصورت و به سرعت گیرد می تماس ها آن طریق از که شخصی تا باشند داشته موقعیت

 هدایت عالئم و)شب در(نور  با است بهتر هم ها مكان تلفن همچنین. کند اعالم را خود جغرافیایی موقعیت

 ایجاد عابران در را الزم اطمینان تا باشد شده مشخص )باشد هم مشخص متری 20 از باید که(کننده

کمك کند.  امنیت احساس افزایش به تواند می هم پلیس های گشت دیدن همچنین.کند

(www.pps.org,2005) . 
 به توان می برند می باال را فضای باز یك پذیری آسیب احتمال میزان که کالبدی عوامل سایر از کلی بطور 

 بودن، "مطلوب نا" احساس ضعیف، و مراقبت نگهداری فیزیكی، و صوتی جداسازی فضا، روشنایی میزان

  . (www.pps.org,2005)کرد  اشاره اعمال خرابكارانه و پنهان، سطوح و ضعیف دید

 را ضعف نقاط این توان می زیادی حد تا شهری باز فضاهای در کالبد مداخله های روش از استفاده با اما

 .داد افزایش را محیط ضریب امنیت و نمود تعدیل
 شهری های فعالیت و ها کاربری شبانه حیات -5-4-5

 نمی بیرون هایشان از خانه هوا شدن تاریك از پس زنان از زیادی تعداد که است این دارد وجود که حقیقتی

 کنفرانس )گزارش .کند مشایعت را تا آنان خواهند می کسی از یا و کنند استفاده عمومی های فضا از تا آیند

 (2003 :12لندن،

 از ترس بر که محیط زیست تغییر از "طبیعی" عنصر یك عنوان به خود شب تاریكی که است این جالب نكته

 این مساله گیرد می قرار شبانه فضای حاکم بر اجتماعی جو تأثیر تحت اجتماعی نظر از گذارد، می تأثیر جرم

 (Koskela Pain,2000:p286) .."است وقوع حال در هنگام شب در و فضاها چیزی در چه که است



 

 

 گذاشت ای عمده تأثیر امنیت زنان بر ویژه به و شهری مراکز بر شبانه، اقتصاد تحرکات، حل راه یك عنوان به

 و حمل های سرویس و نورپردازی بهبود امر بر این که شد شهری مراکز به مردم از ترکیبی آوردن موجب و

 در و کرد خواهد احیا را ها ،خیابان شبانه فرهنگی زنده های سر برنامه .گذاشت خواهد تأثیر عمومی نقل

 نور مثال جرم، وقوع زمینه تا شوند استفاده فرهنگی های فعالیت عنوان توانند به می خالی های فضا نتیجه

 (6435)بمانیان،کند. هدایت و جذب شهر مرکز سمت به را مردم تواند می دار دنباله ها به صورت پردازی
 آشنابودن فضا -5-4-6

آشنابودن فضا و نداشتن حس غربت )که موجب ترس و اضطراب می شود( در تقویت حس امنیت ذهنی 

فرد نقش مهمی دارد.به عالوه زمینه ذهنی مثبت یا منفی به یاد مانده از فضا می تواند در احساس کلی درك 

 ((Burton,Lynne ,2006شده نسبت به فضا تاثیرگذار باشد 
 شهرت محیط -5-4-7

موال به مكان هایی خاص برچسب می زنند و آن ها را بدنام و ناامن تلقی می کنند و این معموال به زنان مع

علت وقوع و انتشار خبر حادثه ها در این گونه اماکن است و یك توافق دسته جمعی حاصل می شود که آن 

میم گیری برای هستند.چنین تصوراتی از مكان ها نقشی محوری در احساس ناامنی و تص "بد"مكان ها 

 اجتناب از آن ها دارند و در واقع جنبه های اجتماعی در ایجاد این تصورات مكان ها شرکت می کنند.

بنابراین سنجش شهرت اجتماعی یك فضای فیزیكی و ارتقای آن می تواند در ارتقای حس امنیت زنان موثر 

 باشد.
 نظارت و مراقبت از فضا -5-4-8

همان طور که در نظریه چشم های خیابان جین جیكوبز نیز اشاره شده است از  مسئله مراقبت اجتماعی نیز

عوامل اجتماعی تاثیرگذار در احساس امنیت است که بر فرآیند نظارت و کنترل فضا داللت دارد.البته این 

 (3116435نظارت در قالب نظارت مصنوعی )دوربین های مداربسته( نیز قابل انجام است)ضابطیان، 

 جاذبه و اجتماع پذیری فضا -5-4-9

جاذبه و اجتماع پذیری فضا از دیگر مولفه های تاثیرگذار بر امنیت فضای فیزیكی است.در واقع ترس از 

جرم در یك جامعه به عنوان یك عامل نفاق و در واقع مشكلی بزرگ تر از خود جرم است.در زمینه میزان 

از جاهایی دوری می کنند که احساس در معرض استفاده عمومی از فضاهای شهری، عموم مردم اغلب 

خطربودن و آسیب دیدن و به طورکلی ناامنی دارند و این امر به تدریج این محیط ها را متروك و بی دفاع 

تر می کند و گرچه ممكن است در ابتدا این مناطق واقعا ناامن نبوده اند، به تدریج محیط هایی مستعد برای 

و فعالیت های نامناسب می شوند.برخی از نظریه پردازان از جمله اسكار نیومن  سوء استفاده های مجرمانه

یاد می کنند که باید در فرآیند برنامه ریزی و سیاست  "فضاهای بی دفاع"( از این فضاها به عنوان 6455)

 (316433گذاری های شهری شناسایی و به آن ها توجه دقیق شود.)ضابطیان،



 

 

جنبه تاکید می کنند که ایجاد محیطی ایمن که مردم را جذب و تشویق به پیاده روی مجموع رویكردها براین 

)بدون ترس و حس ناامنی( و مكث و درنتیجه تعامل اجتماعی بیشتر بكند، در واقع نه تنها به ارتقای کیفیت 

تواند عمومی فضاهای شهری کمك می کند، بلكه به واسطه افزایش شمار مردم ناظر و حاظر در محیط می 

 (PPS.org،5002زمینه بروز گرایشات توسعه ای را نیز گسترش دهد.)

با تكیه بر تجارب به دست آمده تاکید می شود که برای نیل به هدف در طراحی برنامه ای برای ایجاد یك 

فضای امن برای زنان، گام اول توسعه یك پایگاه اطالعاتی مبتنی بر شناخت خصیصه های جنسیتی است که 

ن اجبارها و چالش های مقابل زنان مشخص شود تا بتوان در اعمال برنامه اجرایی بر عناصر مشخصی در آ

(.با توجه به موارد ذکرشده، رویكرد مفهومی منتخب در این پژوهش برمبنای 1112667تمرکز کرد)برادی،

امنیت فضای عمومی استفاده از مشارکت مردمی و اعمال نظرات مستقیم زنان در برنامه ریزی برای ارتقای 

 (316433شهری با تاکید بر اجرای فرآیندهای اجتماعی امنیت گراست. )ضابطیان ،

 

 تجارب کشورهای دیگر-6
 تورنتو: تجربه-6-1

 هایی مشی خط ایجاد اول :کردند مطرح برای زنان تر امن شهر ایجاد برای را عمده راهبرد دو برنامه این در

 نگاه دور از ها گزینه به که این برای شهر مسئولین کردن دوم آماده و شهری امن باز فضاهای ایجاد برای

 کننده، اغفال نقاط به توجه حرکتی، های شاخص و ها نشانه ها، رسانی نور :شامل ها مشی خط این .کنند

 اطالعنگهداری،  و ابقا مالكیت، احساس ایجاد ، فعالیت مولدان مختلط، های کاربری ها، و کنترل ها مراقبت

 رایجی طور به که ای ویژه های مكان در ها مشی خط این بعد مرحله در.شد می طراحی کیفیت و رسانی

 وابسته به های مكان مثل .شدند اعمال کردند می ناامنی احساس مردم که جاهایی یا شدند قلمداد می ناامن

 عمومی، های توالت:نظیر تر خصوصی ها مكان و شهر مراکز مسكونی، همسایگی های واحد نقل، و حمل

 .پیاده عابر های پل و اضطراری های پله ها، آسانسور
 

 آن: تجارب و لندن کنفرانس-6-2

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

 روی بر کنفرانس این عملیاتی مطالعاتهمچنین  .آمد عمل به دعوت مختلفی متخصصین از کنفرانس این در

 شد1 کارگاه انجام 3 غالب در که گرفت انجام ویتنامی زنان

 طرح و دادن اولویت کارگاه تمرین3) و ارزیابی و سنجش های روش کارگاه 2) شهری، طراحی کارگاه (6

 .اجرایی های



 

 

 فعال نماهای اینكه مسائلی مثل و فعال نماهای و حرکت و دسترسی مثل مقوالتی روی شهری طراحی کارگاه

 که کرد معرفی را هایی مكان و کرد ، تمرکز دست این از و دهند می کاهش را مجرمانه اعمال های فرصت

 ارزیابی های روش کارگاه . دارند را حرکت انواع و اند طراحی شده خوب حرکتی نظر از و بودند موفق

 کمبود ضروری، غیر چیزهای خالی، های مغازه :مثل شود توجه باید ازمقوالت یكسری به که داد نشان

 امدادی نقاط ،کمبودضعیف کننده هدایت های نشانه ضعیف، نور و آن نظایر و ها نگهبان مثل پلیس، مسئولین

 تضعیف در را اولویت مهمترین "نورضعیف " عامل که شد گرفته نتیجه گیری رأی از پس البته . ها تلفن مثل

 (2003127 لندن، کنفرانس )گزارش .دارد امنیت

 

 شناخت و بررسی محدوده مورد مطالعه-7

 که است پایگاه اطالعاتی یك توسعه اول، گام زنان، برای امن فضای یك ایجاد برای ای برنامه طراحی در

 شده مشخص عناصر بر روی تا کند، مشخص را دارند قرار زنان مقابل در که را هایی چالش و ها اجبار

 (Brady,2005:p66) .شود تمرکز

 بانوان مستقیم نظرات اعمال و مردمی مشارکت از استفاده پژوهش این در منتخب مطالعاتی رویكرد لذا

 نتایج براساس ها ارزیابی تحقیق، فرآیند درتمامی .باشد می مطالعاتی محدوده امنیت ارتقاء ریزی دربرنامه

 .است گرفته صورت میدانی، مطالعات محدوده در شده توزیع های پرسشنامه

مشهد واقع در خیابان  مرکزی بخش از تردد پر بسیار هایی فضا شامل میدانی، مطالعه برای منتخب محدوده

 آن با مواجهه زنان در امنیت احساس سنجش جهت متنوعی های فعالیت و ها کاربری دارای که است سجاد

 و است شده توزیع فضا از استفاده کننده زنان بین در شب و روز مختلف ساعات در ها پرسشنامه .است ها

 .است شده استخراج جانبی آنان نظرات عمیق های مصاحبه انجام طریق از همچنین

 حجم برآورد جهت اند، شده منعكس سواالت قالب در سنجش های مورد شاخص پرسشنامه تنظیم در

پرسشنامه  اولیه آزمون از پس فضا، از کننده استفاده بانوان تعداد از اولیه سنجش توجه به با آماری جامعه

 گردید. توزیع زنان بین نمونه( 50 )تعداد مقدماتی

مختلف  های قسمت در بانوان گوناگون اقشار بین در شب و روز مختلف های درزمان ها پرسشنامه سپس

 افزار نرم از استفاده با و شده بندی دسته آمده بدست خام های داده است.نهایتاً توزیع شده محدوده

Excel.در جدول زیر نتایج آزمون اولیه پرسشنامه در منطقه سجادمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند 

 .مشخص شده است )حدفاصل چهارراه بزرگمهر و بهار(

 

 



 

 

 گروه اول نتایج حاصل از پرسشنامه -1جدول شماره 

 محله سجاد

 مخالف بی تفاوت موافق کامالً موافق شماره سواالت

  نفر 6 نفر 4 نفر 1 6

 نفر 1 نفر 6 نفر 4  2

 نفر 4 نفر 7 نفر 2  4

 نفر 6 نفر 2 نفر 4 نفر 3 3

   نفر 2 نفر 3 7

  نفر 6 نفر 3 نفر 7 1

  نفر 4 نفر 7 نفر 2 5

 نفر 6 نفر 3 نفر 2 نفر 4 3

 نفر 6 نفر 4 نفر 3 نفر 2 4

 نفر 3 نفر 2 نفر 2 نفر 2 66

   نفر 2 نفر 3 66

 نفر 2  نفر 4 نفر 3 62

 نفر 3  نفر 6 نفر 6 64

 نفر 5 نفر 4   63

  نفر 6 نفر  3 نفر 7 67

 نفر 4 نفر 6 نفر 3 نفر 2 61

  نفر 2 نفر 2 نفر 1 65

 نفر 6  نفر 4 نفر 1 63

 نفر 7 نفر 2 نفر 6 نفر 2 64

 

توانستند به سواالت این پرسش نامه مورد پذیرش و پاسخگویی قرار گرفت و پاسخ دهندگان، بدون ابهام 

 آن پاسخ دهند بنابراین از این پرسشنامه به منظور گردآوری اطالعات بعدی استفاده می شود.

 به منظور شناسایی بیشتر محدوده مورد مطالعه موارد زیر بررسی می شود1

 بررسی بولوار سجاد  -7-1

متر مربع  32/4644162قه منطمنطقه سجاد یكی از مدرن ترین مناطق شهر مشهد می باشد و مساحت این 

در دو طرف بولوار سجاد ساختمان های اداری، تجاری ( 6433طرح توسعه و عمران ناحیه مشهد، )می باشد.

 و مسكونی شیك و مدرن و هم چنین ساختمان های تازه تاسیس و یا در حال احداث قرار گرفته است. 



 

 

بولوارهای شهر مشهد به شمار می رود و ورودی آن در با توجه به اینكه بولوار سجاد، یكی از پر ترددترین 

قسمت ابتدایی بولوار آزادی می باشد، این موضوع باعث تداخل اتومبیل ها و ایجاد ترافیك در این بولوار 

 شده است. بلوار سجاد از انتهای خیابان دستغیب شروع و به پارك بزرگ ملت ختم می شود.

 
  د در شهر مشهد: موقعیت خیابان سجا1شکل شماره 

 بررسی خیابان ها و راسته های تجاری منطقه  -7-2

ساختمان های تجاری، بدنه های اصلی منطقه می باشند، ساختمان های مدرن و شیك همراه با نورپردازی 

های زیبا توجه مردم را به خود جلب کرده و سبب تداوم حضور آنها در منطقه می شود و به ویژه قشر 

 ند جامعه مانند زنان و کودکان را به سمت خود جذب می کند. حساس و زیبا پس

عالوه بر مراکز تجاری ، ساختمان های آموزشی نیز با ظاهر زیبا و مدرن  و کادر آموزشی قوی مردم را از 

نقاط مختلف شهر به سمت خود جذب می کند و مردم تمایل دارند در این مكان ها به تحصیل مشغول 

د دارند و به دلیل واقع ن و بزرگترین موسسات اداری و مالی نیز در این منطقه وجوشوند.همچنین مهمتری

خیابان هایی که دسترسی به آنها آسان بوده و قدم زدن در آنها لذت بخش است، تعداد زیادی از شدن در

 جام کارهای اداری خود به آن مراجعه می کنند مردم برای ان
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هایی که به نقاط مختلف  به دلیل دسترسیاست. که  زرگمهرو ببهار  رههای مهم این خیابان، چهارا چهارراه

بسیار شلوغ است و ازدحام فوق العاده ی جمعیت و اتومبیل ها در این چهارراه ملموس و قابل دارد، 

 .مشاهده است

 
 :مطالعات میدانی بررسی نتایجتحلیل و  -7-3

اطالعات  )حدفاصل چهارراه بزرگمهر و بهار( در خیابان سجاد واقع پرسشنامه جمع آوری شده 76از میان 

 1، که شاخص های موردنظر در آن مورد بررسی قرار می گیردزیر حاصل شد

سال سن داشته، اکثر آن ها مجرد هستند و هم چنین  21-61اکثر زنانی که حاضر به همكاری شدند بین 

اکثریت آنان دیپلم و فوق دیپلم است، در واقع تعداد زیادی شاغل و یا محصل بوده و سطح تحصیالت 

 دختران جوان بیشتر حاضر به همكاری و پر کردن پرسشنامه ها شدند.

 

 پرسشنامه جمع آوری شده در خیابان سجاد اطالعات زیر حاصل شد1 76از میان 
هم چنین تعداد زیادی شاغل و سال سن داشته، اکثر آن ها مجرد هستند و  21-61اکثر زنانی که حاضر به همكاری شدند بین 

یا محصل بوده و سطح تحصیالت اکثریت آنان دیپلم و فوق دیپلم است، در واقع دختران جوان بیشتر حاضر به همكاری و پر 

 کردن پرسشنامه ها شدند.

 در بررسی احساس آرامش و امنیت پاسخ دهندگان با حضور سایر -6

 ( گزینه %41طقه سجاد)مردم مشاهده می شود اکثر زنان در حدود من

مشارکت زنان موافق و کامالً موافق را انتخاب کرده اند. این موضوع شاخص 

 را مورد بررسی قرار می دهد. در شهر

 

  %36در بررسی میزان کم بودن مزاحمت های خیابانی در محدوده -2

 زنان موافق این موضوع بودند.در منطقه سجاد به نسبت خیابان هایی مثل

مزاحمت های خیابانی کم تر است اما با این وجود برای درصد آبكوه،ابوطالب و...،

خصوص در خیابان بهار واقع زاحمت های خیابانی وجود داشته به بیشتری از زنان م

ضوع حضور این موکرده و خودروها هستند برای زنان و دختران جوان، مزاحمت ایجادسوار بر در منطقه سجاد، افرادی که

را بررسی  آشنابودن فضا وشهرت محیطغروب و شبكم رنگ تر کرده است.این موضوع شاخص به خصوص هنگام ن را زنا

 كند.می

 

 درصد 41بررسی صورت گرفته در مورد حضور ماموران نیروی انتظامی  -4

 زنان هنگامیكه ماموران نیروی انتظامی را می بینند احساس آرامش کرده و  

 ن موضوع هستند. در واقع هنگام حضور در خیابان درصد مخالف ای 3تنها 
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 احساس داشتن یك پشتوانه و تكیه گاه که همان ماموران نیروی انتظامی 

های خیابانی افراد کاهش می دهد و مزاحمتاز  می باشند در ایجاد آرامش روحی و روانی زنان بسیار موثر و ترس آنان را

را بررسی می  نظارت و مراقبت از فضاتری حضور پیدا کنند.این موضوع شاخص آرامش خاطر بیش باعث می شود که زنان با

 کند.

 

به طور کل به دلیل حضور بیشتر مردم در روزهای آخر هفته درخیابان ها  -3

روزهای هفته دارند  و توقفگاهها، زنان احساس امنیت بیشتری نسبت به سایر

خرید به خیابان ها می به خصوص شبهای تعطیالت که افراد برای تفریح یا 

تر شده و حضور پذیری راحت تر و با نشاط تر روند فضای شهری سرزنده

 37می شود که در منطقه سجاد به طور کلی  زنان را میسر می سازد. مشاهده

 را مورد بررسی قرار می دهد. خوانایی فضای شهریدرصد زنان با این سوال موافقت کرده اند.این موضوع شاخص 

 

 نین پاسخ دهندگان در روزهای خاص مانند اعیاد و عزاداری هایهمچ-7

 مهم، به علت حضور نیروهای امنیتی، بیشتر احساس امنیت و آرامش 

 درصد زنان موافق با این موضوع 44می کنند. بطور کلی در منطقه سجاد  

 را بررسی می کند. جاذبه و اجتماع پذیری فضاهستند.این موضوع شاخص  

 

 نورپردازی ساختمان ها و خیابان های محله از پاسخ های درمورد-1

 زنان می توان دریافت که نورپردازی ساختمان ها و خیابان ها در 

 منطقه مناسب است اما با این وجود مطلوب نیست و نتوانسته به طور 

 کامل احساس امنیت را در زنان به وجود آورد. در واقع زنان عقیده 

 مناسب یكی از عواملی است که احساس دارند که نورپردازی  

 آرامش و امنیت را برای آنها فراهم می آورد. هم چنین نورپردازی

 درصد 43مناسب، سایر مردم را نیز به سمت خود جذب کرده و سبب سر زندگی منطقه می شود.در این منطقه به طور کلی 

حیات شبانه کاربری ها و فعالیت های موافق نورپردازی مناسب ساختمان ها و خیابانهای منطقه هستند.این موضوع شاخص 

 را بررسی می کند. شهری

 

درصد زنان، کوچه های خالی و فضاهای دنج زیادی را در  63در  منطقه سجاد، -5

موضوع اظهار  زنان از این %73این منطقه دیده و احساس خطر می کنند، اما 

حیات شبانه کاربری ها و فعالیت نارضایتی نمی کنند. همچنین این موضوع شاخص 

 را بررسی می کند. های شهری
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در منطقه سجاد، اکثریت زنان به راحتی می توانند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند، تمرکز تاکسی های خطی در میدان -3

ای اتوبوس در اکثر ساعات شبانه روز به این موضوع کمك کرده است.مالحظه می شود و اول سجاد و وجود ایستگاهه پارك 

غروب بوده اند و تنها  موافق استفاده راحت از وسایل نقلیه عمومی هنگام بعد ازظهر و %72که در منطقه سجاد به طور کل 

 را بررسی می کند. حمل و نقل زنان در شهرمخالف این موضوع بوده اند.این موضوع شاخص افراد  43%

 
 

 در راسته های تجاری و مجاورت بوتیك ها، زنان حضور پر رنگ تری -4

 زیرا تمایل زنان به خرید بیشتر است به این دلیل اکثریت  )%33(دارند  

زنان معتقدند که در راسته های تجاری احساس امنیت بیشتری دارند این موضوع 

 را بررسی می کند. آشنابودن فضا وشهرت محیطشاخص 

 

 افراد %33در مورد استفاده از پارك ها و فضای سبز، حدود -66 

 احساس خطر نمی کنند.زیرا در اطراف پارك ها و فضای سبز  

 همیشه نگهبانان، دکه های نگهبانی و نیروهای امنیتی حضور دارند و

  در مواقع نیاز به کمك می توانند امدادرسانی کنند.همچنین در مورد 

 وجود تجهیزات امدادی مثل تلفن همگانی، مردم معتقدند که وجود

تلفن همگانی در موارد ایجاد مزاحمت که دسترسی به هیچ وسیله و پلیسی نبوده یا آتش سوزی و موارد مشابه مفید واقع  

 را مورد بررسی قرار می دهد. نظارت و مراقبت از فضاشده است. این موضوع شاخص 

 

 درمورد جلوگیری از تردد دوچرخه و موتورسیكلت در پیاده روها  -66

 زنان موافقت کرده اند.اکثر زنان از تردد دوچرخه های سواری و  56%

موتور سیكلت ها در پیاده رو رنج می برند و آرامش روحی و روانی و 

نظارت بینند.این موضوع شاخص حتی جان خود را در معرض خطر می

 را بررسی می کند. او مراقبت از فض

 

می  در منطقه سجاد اکثر زنان هنگام حضور در چهارراه ها احساس امنیت  -62

چهارراه  کنند، به دلیل قرار گرفتن رستوران های معروف و پاساژهای مهم در 

های این منطقه، مردم زیادی جذب این نقاط شده و در نتیجه محیطی پویا و سر 

زنده را فراهم می آورد. همچنین طبق بررسی های صورت گرفته مشاهده می 

درصد زنان هنگام حضور در چهارراه های منطقه سجاد احساس  33شود که 

 را بررسی می کند. حیطآشنابودن فضا وشهرت مامنیت می کنند. این موضوع شاخص 
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پاسخ دهندگان معتقدند که زنان از پل هوایی بیشتر از مردان استفاده می کنند و این  %33درمورد استفاده از پل هوایی، -64

مطلب نشان دهنده این موضوع است که زنان عبور از پل هوایی را ایمن تر از سطح خیابان می دانند.این موضوع همچنین 

 را مورد بررسی قرار می دهد. فضا وشهرت محیطآشنابودن شاخص 

 

پاسخ دهندگان معتقدند که در این محدوده نسبت به سایر محدوده های اطراف  %33بر طبق بررسی ها 

حضور زنان بیشتر و پررنگ تر دیده می شود.این موضوع نشان می دهد که شاخص های مورد بررسی در 

 د مطلوبی در محدوده قرار داشتند.ح

 هایی نشانه از و سرشار خوانا را محیط افراد اغلب گرفته صورت های مصاحبه در:فضای شهری اییخوان-

 مطالعاتی محدوده در ارزش با و های شاخص بنا از زیادی تعداد وجود دانستند، ها مسیر کردن پیدا برای

 گم احتمال عموماً پرسشنامه، از حاصل آماری نتایج براساس همچنین . باشد می امر این اصلی علل از یكی

 اند. دانسته پایین بسیار را ها مسیر در شدن گیج از ناشی نتیجه اضطراب در و ها مسیر کردن

 شده بررسی محیط به نسبت فرد ذهنی زمینه پیش و خاطره و فضا آشنابودن میزان اینجا 1 درآشنابودن فضا-

 ایجاد عموماً مثبتی وخاطرات بوده آشنا بسیار آنان برای فضا این دهد می نشان نتایج آماری تحلیل .است

همچنین اغلب زنان از اینكه در محیطی آشنا حضور پیدا کنند احساس خوبی داشتند و این  است. کرده

 موضوع را مسئله ای مهم برای احساس امنیت حضور در فضای شهری می دانستند

 و عابران فعال حضور ،)ها پنجره(خیابان های قالب چشم در نظارت این نظارت و مراقبت از فضا:-

 دید از فضا بر عمومی نظارت میزان ، شده حاصل نتایج اساس بر  گیرد. می انجام فضا از ها آن مراقبت

باالیی قرار دارد و این موضوع اطمینان مردم را برای نظارت و مراقبت  سطح در درتحقیق گان کننده شرکت

 از فضا نشان می دهد.

این شاخص بیانگر تاثیرگذاری ویژگی های ادراکی بر رفتارهای امنیتی است.بررسی ها نشان شهرت فضا:-

می دهد که اغلب کاربران معتقدند که این فضا از شهرت باالیی برخوردار است و زنان زیادی تمایل دارند 

 که از کاربری های موجود در محدوده استفاده کنند.

با وجود قرارداشتن ابزارهای امدادی  گرفته، صورت های بهمصاح اساس بر1کمك به داشتن دسترسی-

اینكه  به توجه با و کردند می اطالعی بی ابراز مطالعاتی محدوده در امداد نوع از ازمراجعین زیادی تعداد

 می بینی امن پیش نا بسیار را فضا خطر، بروز صورت در دانستند، می ضعیف را محیط بر عمومی نظارت

 محدوده کنترل وجود وبا دانستند می شخصی تلفن از استفاده را رسانی امداد ابزار تنها اغلب و کردند

 خبر بی کنترل این از پارك)اغلب درمحوطه بسته مدار دوربین و انتظامی نیروی مراکز توسط مطالعاتی

 . است شده پایینی ارزیابی سطح در امداد به دسترسی میزان بودند(،



 

 

 از بعد بخصوص شهری فضاهای در زنان اینكه برای:شهری های فعالیت و ها کاربری شبانه حیات-

 چه که بدانند و کنند تفسیر و ترجمه خودشان برای را محیط بتوانند باید امنیت کنند، احساس هوا، تاریكی

پیدا  کمك چگونه بود الزم اگر و کنند ترك را فضا یك چگونه و دارد قرار ها آن در مقابل چیزی

 (6435)ضابطیان،کنند.

باتوجه به وجود پاساژها و کاربری های جاذب جمعیت در شب و وجود نیروهای امنیتی ناظر بر محدوده 

 امنیت زنان کمتر تهدید می شود و زنان تمایل به استفاده از این محیط را در شب دارند.

مسئله  به محل دیگر بروند اینكه زنان به راحتی و بدون ترس بتوانند از محلیحمل و نقل زنان در شهر: -

بسیار مهمی است که در محدوده موردمطالعه به علت وجود وسایل حمل و نقل عمومی این مسئله با مشكل 

 روبه رو نیست و زنان باید دقت کنند که از وسایل نقلیه مورد اعتماد استفاده کنند.

ترس مردم برای وقوع جرم و  وجود نیروهای امنیتی و نظارت برفضا ازجاذبه و اجتماع پذیری فضا:-

جنایت می کاهد.بنابراین فضایی که مسائل امنیتی به خوبی درآن رعایت شده باشد مورد استفاده مردم به 

 .ویژه زنان قرار می گیرد

 

 یافته های پژوهش: -8
 

حضور سایر مردم و رفت آمد آنها سبب می شود که زنان احساس امنیت بیشتری داشته و راحت تر  .6

 بتوانند در فضای شهری حضور پیدا کنند.

در منطقه سجاد مزاحمت های خیابانی وجود دارد، به خصوص در خیابان بهار، افرادی که سوار بر  .2

خودروها هستند برای زنان و دختران جوان، مزاحمت ایجاد کرده و این موضوع حضور زنان را به 

 خصوص هنگام  غروب و شب کم رنگ تر کرده است.

زنان، هنگام دیدن ماموران نیروی انتظامی احساس آرامش و امنیت می کنند، در واقع هنگام  اکثریت .4

حضور در خیابان احساس داشتن یك پشتوانه و تكیه گاه که همان ماموران نیروی انتظامی می 

های خیابانی باشند در ایجاد آرامش روحی و روانی زنان بسیار موثر و ترس آنان را از مزاحمت

 کاهش می دهد و باعث می شود که زنان با آرامش خاطر بیشتری حضور پیدا کنند.  افراد

به طور کل به دلیل حضور بیشتر مردم در روزهای آخر هفته در  خیابان ها و توقفگاهها، زنان  .3

احساس امنیت بیشتری نسبت به  سایر روزهای هفته دارند به خصوص شب های تعطیالت که 

تر شده و حضور پذیری رید به خیابان ها می روند فضای شهری سرزندهافراد برای تفریح یا خ

 راحت تر و با نشاط تر زنان را میسر می سازد. 



 

 

از پاسخ های زنان می توان دریافت که نورپردازی ساختمان ها و خیابان ها در این منطقه تاحدودی  .7

پردازی مناسب یكی از عواملی رضایت افراد را جلب نكرده است. در واقع زنان عقیده دارند که نور

است که احساس آرامش و امنیت را برای آنها فراهم می آورد. زیرا هر انسانی در فضاهای تاریك 

احساس خطر بیشتری می کند، هم چنین نورپردازی مناسب، سایر مردم را نیز به سمت خود جذب 

 کرده و سبب سر زندگی منطقه می شود. 

به راحتی می توانند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند، تمرکز  در منطقه سجاد، اکثریت زنان .1

تاکسی های خطی در میدان پارك و اول سجاد و وجود ایستگاه های اتوبوس در اکثر ساعات شبانه 

 روز به این موضوع کمك کرده است.. 

نان به در راسته های تجاری و مجاورت بوتیك ها، زنان حضور پر رنگ تری دارند زیرا تمایل ز .5

خرید بیشتر است به این دلیل اکثریت زنان معتقدند که در راسته های تجاری احساس امنیت 

بیشتری دارند، همچنین این نقاط نسبت به سایر نقاط خیابان از نورپردازی زیباتر و مناسبتری 

 برخوردار هستند.

ی برند و آرامش روحی و اکثر زنان از تردد دوچرخه سواران و موتور سیكلت ها در پیاده رو رنج م .3

شود بینند. ترافیك سنگین در منطقه سجاد باعث میروانی و حتی جان خود را در معرض خطر می

تا دوچرخه سوارها و موتور سیكلت ها به خود اجازه دهند بدون توجه به رفت و آمد مردم از پیاده 

 رو ها عبور کنند تا هر چه سریع تر به مقصد خود برسند. 

سجاد اکثر زنان هنگام حضور در چهارراه ها احساس امنیت می کنند، به دلیل قرار گرفتن  در منطقه .4

رستوران های معروف و پاساژهای مهم در چهارراه های این منطقه، مردم زیادی جذب این نقاط 

 شده و در نتیجه محیطی پویا و سر زنده را فراهم می آورد.

ند که در این منطقه نسبت به سایر مناطق زنان حضور اکثریت زنان در منطقه سجاد، اعتقاد داشت .66

بیشتری دارند به دلیل مزایایی که این منطقه نسبت به سایر مناطق دارد، آنها هرگز محیط را مردانه 

 نمی بینند و احساس می کنند که منطقه، به آنان نیز تعلق دارد.

 

 نتیجه گیری: -9

خیابان سجاد مشهد حدفاصل چهارراه بزرگمهر و بهار بوده محدوده مورد بررسی در این پژوهش، قسمتی از 

بر اساس داده های گردآوری شده و یافته های حاصل، می توان شاخص های امنیت اجتماعی حضور است.

 پذیری زنان را در فضای شهری منطقه سجاد مشهد چنین بیان کرد1 



 

 

جود آورده است. بنابراین ایجاد کاربری اوالً حضور پذیری سایر مردم احساس امنیت را برای زنان به و -

هایی که بتواند مردم را جذب کند مانند پاساژها و بوتیك های فروش اجناس، رستوران ها و کافی شاپ ها 

 و مجتمع های تجاری سبب افزایش حضور پذیری زنان می شود. 

گاه برای زنان به حساب آمده  ثانیاً حضور دکه های نگهبانی پارك های محدوده ، به عنوان پشتوانه و تكیه -

 و در ایجاد امنیت اجتماعی زنان و حضور  پذیری آن ها در جامعه موثر است. 

ثالثاً نورپردازی مناسب و صحیح ساختمان ها و خیابان ها و کمبود گوشه های دنج و فاقد نظارت از دیگر  -

 ی مانند مشهد می باشد. یکالنشهرهاشاخص های امنیت اجتماعی زنان برای حضور پذیری به خصوص در 

رابعاً دسترسی راحت به مناطق مورد نظر به کمك تسهیل رفت و آمد وسایل حمل و نقل عمومی و  -

های اتوبوس امن تا حد زیادی می تواند به حضور زنان و امنیت آنان افزایش تاکسی های خطی و ایستگاه

 کمك کند. 

، این پیشنهادات شامل موارد ر در محدوده پیشنهاداتی ارائه می شودبرای ایجاد امنیت بیشتدر این پژوهش 

 1 زیر است

 تجهیز درب پاساژها و مراکز تجاری و بانك ها با نورپردازی صحیح رو به خیابان-

 مسیرهای فرعیقراردادن تلفن های عمومی در نقاط خلوت و دنج بین -

 مینا با نگهبانی شبانه روزی بوستانتجهیز پارك های دنج سطح محدوده مانند -

 ساعته در محدوده مانند سوپرمارکت 23افزایش کاربری های -

 و عمومی رسانه های محلیدر مناظق کم تردد از طریق  در برخورد با مشكل همچنین آموزش صحیح بانوان

 .ن امنیت در منظقه موردنظر باشدتواند گامی موثر در هرچه بهترکردمی 

حدوده های یكی از مهم ترین م)حدفاصل چهارراه بزرگمهر و بهار( حدوده موردمطالعه با توجه به اینكه م

از یافته های پژوهش این چنین برداشت می شود که در این محدوده با توجه به  خیابان سجاد می باشد، و

سجاد  نمود که منطقه بیانوجود تجهیزات و نیروهای انسانی، امنیت نسبی حكمفرماست می توان این چنین 

با توجه به داده  همچنیناز امنیت الزم چه از لحاظ تجهیزات و چه از لحاظ نیروهای امنیتی برخوردار است.

  های گردآوری شده و یافته های منتج از آن، زنان ترجیح می دهند که دراین منطقه حضور پیدا کنند.

 

 

 

 

 



 

 

 منابع: -11

/ مبانی فلسفی و روانشناختی ادراك فضا / مجموعه مقاالت گردآوری و ترجمه  6454/ ارباب جلفایی، آرش -6

 شده / نشر خاك. 

و عوامل موثر بر  6437بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال  /6431/ اسماعیلی، عطا -2

، دانشكده ادبیات و علوم پژوهشگری، دانشكده فردوسی مشهد -آن، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

 علی شریعتی، گروه علوم اجتماعی. انسانی دکتر

در محیط های شهری/پژوهش سنجش عوامل موثر بر ارتقای امنیت زنان / 6433بمانیان، محمدرضا/  -4

 .3ش5زنان،د

 .سمت انتشارات تهران، ،وپیرامون شهر های نظریه .حسین سناجردی، رجبی /6432حسین/  محمد یزدی، پاپلی-3

 / مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری/ انتشارات شهیدی. 6433/ پاکزاد، جهانشاه -7

 سخنرانی در سمینار زن و شهر. /6436پرویز/ -پیمان -1
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