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Aims Given the need for the presence of women in urban tourism spaces, it is necessary to examine the 
factors that affect the increase of this importance. The purpose of this study is to investigate the factors 
affecting women’s attendance with emphasis on social security in Samen region of Mashhad.
Methodology The method of the present research is applied in terms of purpose and descriptive and 
survey in terms of data collection. To collect information, first the necessary resources in the field of 
the research subject were studied and then a questionnaire was prepared, using the Delphi method 30 
questionnaires Completed by relevant experts and experts. Descriptive statistics and inferential statistics 
have been used to analyze the data. SPSS software was used to analyze the research data. Correlation and 
regression tests were used to check the degree of explainability.
Findings The results of hypothesis testing showed that the P-value of the significant F-statistic, which 
confirms the fitted model except for the spatial readability variable (is less than 0.05). According to the 
test results, the highest effect is related to the variable of feeling insecurity, which is equal to 0.757 and 
shows that this variable is inversely related to the presence of women. It also indicates that with increasing 
environmental insecurity, 75.7% of the presence of Women’s vulnerability decreases. 
Conclusion According to the test results, the most affected is the insecurity variable. And shows that this 
variable is inversely related to the presence of women. Therefore, it can be said that considering security 
features in public spaces can play a significant role in promoting the presence of women and urban tourists.

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Original Research

Authors
Vosoughi Khazaee N.*1 MSc,
Hatami Nezhad H.2 PhD,
Mohammad Zadeh M.1 MSc,
Kazemi N.1 MSc 

 Keywords Women; Tourism; Urban Tourism; Social Security; Samen District; Mashhad 

*Correspondence
Address: Fhour 2, No 92, Between 
Sajjad 2en and 4th, Sajjad Blv, Mash-
had, Khorasan Razavi Province, Iran 
Postal Code: 9186694179
Phone: +98 (51)37640040
Fax: -
ngr_vos@yahoo.com

1Department of Urban planning, 
Faculty of Arts and Architecture, 
Mashhad Branch, Islamic Azad Uni-
versity, Mashhad, Iran
2Department of Urban Planning 
Engineering, Binaloud University, 
Mashhad, Iran

Article History
Received: September 01, 2020 
Accepted: February 07, 2021   
ePublished: March 15, 2021

How to cite this article
Vosoughi Khazaee N, Hatami Nezh-
ad H, Mohammad Zadeh M, Kazemi 
N. Investigating the effective facto-
rs on the effective presence of wo-
men in urban tourism spaces with 
an emphasis on social security (ca-
se study: Samen area, Mashhad). 
Women Empowerment & Sustain-
able Society Journal. 2020;1(2):123
-135.

https://www.civilica.com/Paper-CCTUI03-CCTUI03_066.html
https://www.sid.ir/Fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=30084
http://refahj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=2102&sid=1&slc_lang=fa
https://journals.ut.ac.ir/article_19695.html
http://www.openspace.eca.ac.uk.
https://civilica.com/doc/371169/
https://jfaup.ut.ac.ir/article_23975.html
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=220062
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=277254
https://pdfslide.net/documents/urban-planning-gender-and-the-use-of-public-space-in-a-peripherial-neighbourhood.html
https://www.nrs.fs.fed.us/pubs/jrnl/2002/nc_2002_Gobster_002.pdf
https://www.adinehbook.com/gp/product/9640355831
http://quarterly.risstudies.org/article_1097.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016718599000330
http://jupm.miau.ac.ir/article_615.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S074301670500015X
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=231666
http://sss.jrl.police.ir/article_11871.html
http://refahj.uswr.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-387&slc_lang=fa&sid=1
https://jwica.ut.ac.ir/article_56020.html
https://www.jstor.org/stable/622311
https://arvin-bookstore.com/%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/3195--3.html
http://urbstudies.uok.ac.ir/article_50553.html
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1177/097185241101500305
http://sss.jrl.police.ir/article_11888.html
http://journals.sabz.ac.ir/scds/browse.php?a_id=145&sid=1&slc_lang=fa
https://jfaup.ut.ac.ir/article_22254.html
https://jwsps.alzahra.ac.ir/article_2489.html?lang=en
http://sss.jrl.police.ir/article_12016.html
http://www.armanshahrjournal.com/article_33479.html
http://ssoss.ui.ac.ir/article_17087.html
http://www.manzar-sj.com/article_89020.html
http://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1851.html


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنگار وثوقی و همکاران  124

  1399 ، تابستان2، شماره 1دوره                                  نامه توانمندسازی زنان و جامعه پایدارفصل

های موثر بر حضور پذیری زنان در تحلیل مولفه
فضاهای عمومی منطقه ثامن مشهد با تاکید بر 

 شاخص امنیت اجتماعی
 

 MSc *نگار وثوقی خزائی

آزاد اسالمی، دانشگاه واحد مشهد،  دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی،
 مشهد، ایران.

 PhD حجت حاتمی نژاد

 .، ایرانمشهد ،موسسه آموزش عالی بینالود مهندسی شهرسازی،گروه 
 MSc محدثه محمدزاده

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد،  دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی،
 مشهد، ایران.
 MSc نوید کاظمی

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد،  دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی،
 مشهد، ایران.

 
 چکیده:

باتوجه به لزوم حضور زنان به عنوان بخش قابل توجهی از اجتماع در  اهداف:
فضاهای عمومی شهرها، الزم است تا عواملی که بر افزایش این مهم تاثیر گذارند 

زندگی مطلوب های بررسی و تحلیل گردد. احساس امنیت به عنوان یکی از مولفه
شاید بتوان گفت شهرها آینه تمام نمای  شهری در زندگی زنان تاثیر بسزایی دارد.

ترین روند. شهر به عنوان یکی از پیچیدهتبعیض علیه زنان به شمار می
ای از روابط شهروندان با محیط شکل های انسانی که در آن گستردهزیستگاه

مادی و معنوی شهرنشینان است، به گیرد، ناگزیر به پاسخگویی نیازهای می
ای که عالوه بر تأمین نیازهای مادی باید بتواند هر چه بیشتر نیازهای گونه

ترین نیازهای انسان است را نیز اجتماعی آنان و از جمله امنیت که از ضروری
های شهری از جمله برآورده سازد. در این میان فضاهای سبز شهری به ویژه پارک

پیوندند. های اجتماعی در بستر آنها به وقوع میهستند که نابهنجاریهایی مولفه
ریزی و طراحی فضاهای شهری به معنای به توجه به نیازهای زنان در برنامه

رسمیت شناختن و دعوت آنان به حضور در این فضاها و نهایتأ اجتماع است که 
های اجتماعی و تواند بستری برای تامین و امکان مشارکت برابر همه گروهمی

های موثر این پژوهش به بررسی مولفه. استفاده مناسب از توان آنها تلقی گردد
بر ارتقاء حضور پذیری زنان در انواع فضاهای عمومی شهر مشهد با تاکید بر امنیت 

 در نمونه موردی محله ثامن انتخاب شده است.، اجتماعی
تحلیلی بوده که روش -پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفیشناسی: روش

. شیوه گردآوری اطالعات آن به استکیفی -تحلیل آن ترکیبی و به صورت کمی
صورت ترکیبی )اسنادی و میدانی( بوده؛ بدین ترتیب که ابتدا منابع مرتبط با 
موضوع تحقیق مطالعه و سپس با کمک روش مصاحبه و پرسشنامه ساختارمند 

پرسشنامه توسط خبرگان و کارشناسان  30با بهره جویی از تکنیک دلفی، تعداد 
 65تا  18بین  جامعه آماری در این بخش شامل کلیه زنان مربوطه تکمیل گردید.

سال هستند که در محدوده منطقه ثامن تردد داشتند. با توجه به اینکه جامعه 
ادف به عنوان نمونه تحقیق نفر از زنان به تص 385تعداد  استآماری نامعلوم 
آمار توصیفی و  یهاها از انواع روشجهت تجزیه و تحلیل دادهانتخاب شدند. 

و برای بررسی میزان تبیین پذیری از گیری شده بهره SPSSاستنباطی در نرم افزار 
 های همبستگی و رگرسیون نیز استفاده شده است. آزمون
مربوط به آماره  P-valueمقدار  نشان دادنتایج حاصل از آزمون فرضیه ها: یافته

F متغیر خوانایی فضایی تأیید  معنی داری مدل برازش داده شده را به غیر از
ترین مقدار تأثیرپذیری مربوط به متغیر کمتر است(. بیش 05/0کند )از می

بیانگر آن است که با افزایش  و بوده 0.757احساس ناامنی است که مقدار آن برابر 
 یابد. از حضور پذیری زنان کاهش می %75.7میزان ناامنی محیطی 

ترین مقدار تأثیر پذیری مربوط به ها بیشبا توجه به نتایج آزمون گیری:نتیجه
دهد که این متغیر بصورت معکوس با متغیر احساس ناامنی است و نشان می

توان بیان داشت که، در نظر گرفتن براین میحضور پذیری زنان رابطه دارد بنا
تواند نقش بسزایی در ارتقا حضور های امنیتی در فضاهای عمومی میشاخصه

 پذیری زنان و گردشگران شهری ایفا کند.
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  مقدمه

های اصلی همگام با رشد شهرنشینی، شهرها به عنوان کانون
وری پیشرفته اطالعاتی و ااجتماعی و اقتصادی دنیا، از طریق فن

اند. با تر از پیش با هم مرتبط گشتهارتباطی، بیشتر و شتاب زده
شرایط پیش روی جوامع، کیفیت فضاهای توجه به این مسائل و 

ای داشته است شهرها بر کیفیت زندگی شهروندان تاثیر قابل مالحظه
[Lotfi et al., 2014]. فعالیت و زندگی بستر یشهر  یفضا 

 سنی، یهاگروه و افراد یهاویژگی به توجه با و است شهروندان
 جذابی و پایدار و سالم امن، محیط بتواند باید جنسی، و اجتماعی

 یهاگروه تمام مختلف ینیازها به مناسبی شیوه به و کند فراهم
 ساختار با یشهر  یفضا.  [Goli, 2011]دهد پاسخ اجتماعی

 فراهم رشد جامعه یبرا مطلوبی عرصه اجتماعی، کارکرد و یکالبد
 یرفتارها و هافعالیت که است یبستر  یشهر  یکند. فضامی

 هاانسان فرهنگی و اجتماعی روابط گیرند ومی شکل آن در انسانی
 & Reza Zade]می افتد اتفاق عرصه این در هم با

Mohammadi, 2009].  با وجود این شهرهای جدید پتانسیل
زیادی برای گسترش مسایل اجتماعی و به تبع آن افزایش ناامنی 

 .[Shaterian et al., 2016]برای ساکنان دارند 
 درآمده مهم فعالیتی و مساله صورت به شهری گردشگری امروزه
 .است شده شهرهای بزرگ در گسترده ییفضا تغییرات سبب که است
 هایفعالیت رفاهی، و معیشتی امکانات وجود علت به شهرها

 ارتباطی، بهداشتی، سیاسی، صنعتی، فرهنگی، بازرگانی، اقتصادی،
 مقصد عنوان به گردشگری، و خییتار هایجاذبه داشتن و فراغتی

 از بخشی شهری، گردشگری ند. فضاییآشمار می به گردشگران
 وجود دارد. در آن در گردشگری منابع که است شهر عمومی فضای
 اجزای از کیی به عنوان گردشگری فضاهای شهری، زانیربرنامه نگاه
 هایژگییو بر بنا طبیعی، و انسانی شهری، بدنه مهم بسیار

 ی،یروشنا طراحی، دسترسی، نوع ابی،یمکان  مندنظام و سیستمی
 امنیت حس القای عدم ای القا در تواندمی غیره و جمعیتی ساخت
چنین  هایی بامکان .[Gobster, 2005] شوند واقع مؤثر بسیار
کند  فراهم یشهر  یفضا در را زنان حضور امکان باید هاییقابلیت

[Reza Zade & Mohammadi, 2009].  
 مراکز و هاپارک مانند شهری گردشگری فضاهای غالبا   ی کهیآنجا از
 خلوت محسوس به طور روز و شب از ساعاتی در غیرهد و یخر
 شیافزا مجرمانه رفتار بروز احتمال ییفضاها چنین در شوند،می
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 ساززمینه که خلوتی موضوع کنار در . [Jackobs, 2006]ابدیمی
 و معتاد افراد تجمع چون گریید موضوعات است، ناامنی بروز

 مشکل تاریک و فضاهای وجود رفتارهای خطرناک، بروز بزهکار،
 امنیت کننده دیتهد موارد جمله از شب در ژهیو به ییروشنا

 تیامن یلک طور به و یاجتماع تیند. امنیآحساب می به شهروندان
 یدارد. فضاها یمیمستق ارتباط یشهر  ساز و ساخت و فضا با

 یفضا مقابل، در و تیامن هنندک نیتأم یادیز حد تا مناسب یشهر 
 معضالت و هابیآس انواع ساز نهیزم و تیامن هبرند نیاز ب نامناسب
 یاز: فضاها اند عبارت ینامناسب شهر  یاست. فضاها یاجتماع

 یفکی یهاشاخصه از تیامن امروزه. غیره و  ناامن محالت دفاع،یب
 یامدهایپ نیتراز مهم یاجتماع یهابیآس و ستا شهرها در یزندگ
 به وابسته هک شهر، در تیامن نبود ،یطرف رود. ازیم شمار به آن
 شهر با شهروندان روابط است، یشهر  یزندگ یالبدک و ینیط عیشرا
 نامطلوب یهاطیمح حاضر، قرن در هک ند. چنانکیم محدود را

 زنان، ژهیو به تعامالت شهروندان، یبرا را یار یبس التکمش یشهر 
 اند. با گسترشبوده مؤثر یاجتماع یهابیآس رشد در هک ردهک جادیا
 در مردم و رودیم باال جرائم و بازدیم رنگ تیامن هابیآس نیا
 و ترس یاتفاق هر با نند،کیم عمل محتاطانه یاجتماع یهانشک

کنند در نتیجه احساس ناامنی می و ودشیم دو چندان آنان در دلهره
[zivyar pardehee et al., 2015]. 

 تأثیرگذار و مهم نقش دلیل به که شهروندان گروه ترینمهماز  کیی
 که نیمی هستند زنان گروه شود توجه شانینیازها به دیبا جامعه در
 ایپو ایجامعه قطعی طور شوند. بهمی محسوب اجتماع پیکره از

 سالم و امن محیطی جادیا برای زنان نیازهای به که خواهد بود
ساختارهای  در اساسی نقش زنان امروزه که چرا باشد؛ داشته تیعنا

 Elias Zade]کنند می فایا جامعه اقتصادی و فرهنگی اجتماعی،

& Zabetian, 2010]. یفضاها در حضور یبرا همیشه زنان 
 از ناشی هامحدودیت این داشتند، که هاییمحدودیت یشهر 

 یهمچنین هنجارها و یشهر  یفضاها یریز برنامه و طراحی
 نزدیک یفضا و خانه یفضا هنجارها است. این فرهنگی و اجتماعی

 به که باورند این بر همه امروزه داند. امامی زنان به را متعلق آن
 یبرقرار  و هاگروه سایر با گروه ارتباط این ارتباط، ضرورت دلیل

 در ، باید عدالتیشهر  یفضاها در حضور حق و اجتماعی تعامالت
 & Reza Zade]شود  رعایت فضایی یریز برنامه و طراحی

Mohammadi, 2009].  
 از کشیدن رنج زنان، جامعه هایدغدغه از کیی که نیا به توجه با
 است، فراغت اوقات گذران چگونگی افسردگی و خطر تحرکی، کم
 کردن فراهم مستلزم ایپو و جامع هایبرنامه تهیه و نیتدو لذا
 ها،سیاست از است یامجموعهط یشرا نیا و است مناسب طیشرا

 ساماندهی به توجه ساختاری، هایاصالح و هاآموزش ها،اقدام
 مناسب زییربرنامه کارآمد، تییریبا مد شهری گردشگری فضاهای

 حضور به تواندمی طیشرا نیا کردن زنان. فراهم نیاز بر مبتنی و
 اوقات گذران برای آنها به ککم به نوعی و جامعه در زنان فعال

 Rabani et]رساند  اریی سالم و شاد من،یا محیطی در فراغتشان

al., 2011] . 
 یهاعرصه در یتر پررنگ حضور زنان ران،یا در ریاخ دهه چند در

 النیالتحصفارغ و انیتعداد دانشجو شیداشتند. افزا یعموم
آنها  یسو از اشتغال و ارک یتقاضا شیافزا به منجر زن یدانشگاه

 در آنها حضور خانه، از رونیب زنان اشتغال شیافزا بااست.  شده
 یفضاها در زنان شتریب حضور .شودیم شتریب یعموم یهاعرصه
آنها  در یاجتماع یناامن احساس شیافزا به منجر شهرها در یعموم

 یر یمد مثل رانیا در یمختلف قاتیتحق هک یطور  شده است. به
[Modiri, 2006]یبینج و ، علیخواه [Alikhah & Najibi, 

 و طالبی [Bemanian et al., 2009] ارانکهم و انیبمان، [2006
 در را زنان یناامن احساس [Talebi et al., 2013] کارانهم و

 گزارش آن از شتریب و متوسط رانیا یشهرها یعموم یفضاها
 یروین از یبزرگ قسمت قتیحق در اند. باتوجه به اینکه زنانردهک
 در بتوانند هک یطیجاد شرایا ند،یآیم شمار به اجتماع فعال و ارک
 یضرور  ندینما تیامن احساس آن در و نموده تیفعال یراحت به آن

 شیافزا جهت در هک یعوامل شود یسع دیبا لیدل نیهم به .است
 رگذاریتأث جامعه در ترفعال و شتریب حضور یبرا زنان تیامن احساس
 گردشگری هایقطب از ییک مشهد .شوند تیتقو و ییشناسا هستند
 داخل از زائر هامیلیون ساالنه میزبان و بوده جهان اسالم در مذهبی

در زمینه  شده انجام مطالعات ن،یبا وجود ا است؛ شورکخارج  و
 از وضعیت را مثبتی چندان ریتصو شهر، نیا در زنان امنیت احساس
 پژوهش نیا دردهد. با توجه به مطالب بیان شده، ینم نشان موجود
عمومی منطقه ثامن  فضاهای به تردقیق نگاهی با تا شودمی تالش

 زییربرنامه شناسیآسیب و بررسی ضمن بانوان، نگاه از شهر مشهد
 شهر، نیا زنان امنیت کردیرو راستای در گردشگری فضاهای

منطقه مورد  گردشگری فضاهای وضعیت بهبود جهت در پیشنهاداتی
 زنان گردشگر ریسا و شهر نیا ساکن زنان ترامن حضور برای مطالعه،

 شهری فضاهای زییربرنامه نظر از روز به روز منطقه نیا و شود ارائه
  .شود تریکنزد زنان دوستدار شهر به

فرصت.  از بهینه استفاده یعنی خطر رفع و خطر رفع یمعنا به امنیت
 اساسی عنصر دو یدارا امنیت نتیجه گرفت چنین باید بنابراین
 از رهایی نسبی به منوط امنیت یبرقرار  و است فرصت و تهدید
 . [Khalili, 2002]ست ا هافرصت از بهینه یگیر بهره و تهدید
 یاگونه به رودمی شمار به بشر اساسی ینیازها از امنیت به نیاز
 یجا نگرانی و تشویش و رفته بین از انسان آن آرامش زوال با که
 ایجاد باعث که جمله بسترهایی از راستا این گیرد. درمی را آن

 یعمومی شهر  یفضاها شوند،می جامعه ناامنی یا و امن شرایط
 در شهروندان مهم حیاتی و اولیه ینیازها از امنیت و است. نظم

 دارد. قرار محور دو این بر یشهر  اساس زندگی واقع درر است. شه
 خوردن بر هم یبرا را زمینه که هستند یشهر  یفضاها از برخی
 هم با نزدیک یارابطه جرم و کنند. فضامی فراهم امنیت و نظم
 و امنیت کاهش در آن تاثیر و فضاها این بنابراین شناخت. دارند
 و طراحان که است بسیار مهمی نکات از یشهر  نظم خوردن هم بر

 یاویژه توجه آنها به باید شهرها مدیریت در یشهر  ریزان برنامه
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 .[Little et al., 2005]باشند  داشته
 یهابرنامه در اساسی ضرورتی یشهر  عمومی یفضاها امروزه
 در فضاها این نقش از حکایت امر که این اندیافته یشهر  توسعه
 یشهر  یعبارتی فضا به. دارد شهر اجتماعی-فرهنگی وجهه تقویت
 گاه تجلی عمومی، عرصه عنوان به که است شهر یک از جزئی

 فعاالن عنوان به شهروندان میان این در .است یشهر  یهافعالیت
 و تعامل به این بستر در یشهر  یفضاها کاربران و عمومی عرصه
 بر فضاها این از آنان یرضایتمند است ند. طبیعیامشغول کنش

 بزرگ یشهرها بود. امنیت خواهد تاثیرگذار آنها تعامالت اجتماعی
 مسائل ترینمهم از یکی آن حفظ ضرورت و هاپایتخت خصوص به
 فضایی آرایش و ساختار کارکرد، صحیح ارزیابی. دولت است هر

مانند  بزرگ یشهرها ویژه به شهرها در امنیتی و انتظامی خدمات
 را یشهر  عناصر یعملکردها تواندمی مناسب، یالگو ارائه و مشهد
 شهروندان امنیت احساس و آسایش موجب نماید و پویا و روان
 یمطلوب شهر  زندگی و سالم زیست محیط یک ایجاد در و گردد

 یاقتصاد و یشهر  ریزانبرنامه نظر مورد یگذار  سرمایه یبرا خصوصا
 آرامش با آن در هک دارد ازین یشهر  طیمح به افتد. انسان موثر بسیار
 باشند، داشته خاص یه حالتک دارد ازین ییهاحوزه به او. ندک یزندگ
 ییهاانکم هک( زک)مر  ییهاگره و شود ختم ییجا به هک ییرهایمس
 یفضاها .[Pakzad, 2009]باشند  ینشدن و فراموش زیمتما
 یول اندنندهک رهیو خ جذاب اریبس اگر چه بزرگ، یشهرها در یشهر 
 اغلب لیدل نیهم به .هستند هراس و یناامن از سرشار حال نیع در

 ندارند، زنان یبرا دارند مردان یبرا هک یاجاذبه آن ،یشهر  یفضاها
 دیشا. ستین همراه یافک تیامن و شیآسا با زنان یبرا هک چرا

 احساس زنان شود،یم باعث هک یمهم عوامل از یکی گفت بتوان
 هک است یشهر  یفضاها ردکار ک نحوه اند؛شده ه راندهیحاش به نندک

 روبرو یناامن و با ترس را آنان و ندکیم محدود را زنان یر یپذ تحرک
مدرسه،  در زنان که زمانی تا .[Mahdi Zade, 2008]سازد یم

 امنیت غیره و خیابان عمومی، هایمکان کار، محیط دانشگاه،
 تجاوز از نگرانی پس. کرد نیز نخواهند آرامش احساس باشند نداشته
 آمد در و رفت در خطر احساس کار، محیط در تیاذ و آزار جنسی،
 اجتماعی امنیت احساس در توانندمی همگی و غیره شهر سطح
 ترس میان این در .[Esmaeeli, 2014]شوند  واقع موثر زنان

شهر  عمومی یفضاها به رفتن یبرا زنان محرومیت یبرا عاملی
 وارد ترس به واکنش در پذیرآسیب یهاگروه دیگر و زنان. است
 به همین علت شوند،نمی شب در مخصوصا یشهر  عمومی یفضاها
 البته. یابدمی کاهش آنها فرهنگی و یاقتصاد اجتماعی، یهافرصت
 بیشتر فقیرتر زنان همواره که نیست یتردید هیچ موارد گونه در این
 به شوند. زنانمی ناامنی این از ترس ناشی و جنایت و جرم قربانی
 مردان به نسبت خود خاص روحی و جسمی هایژگییو دلیل

 فضاهای در زنان نداشتن کمتری دارند. امنیت امنیت احساس
 بر و عالوه کندمی محدود اجتماع در را آنان کامل مشارکت شهری
کرد.  خواهد متاثر نیز را جامعه و فرد، خانواده بر روانی هایآسیب
 شب در امنیت و باشندمی حقوق یدارا شهر در مردان همانند زنان

 قرار توجه مورد زنان که دیدگاه شودمی تضمین کامال   وقتی روز و
 هستند اولیه هدف هانآ ،یپرخاشگر  و خشونت هنگام به زیرا گیرد

 .گیرد قرار نظر تجدید مورد باید یشهر  یریز هبرنام همین منظور به و
 فراهم را زنان یبرا ویژه به همه یبرا کتحر  امکان امن شهر یک
 کم .دارد بزرگی سهم انسجام اجتماعی در امنیت احساس و آوردمی

 عدم مانند اجتماعی امنیت کننده تامین عوامل به توجهی
 و تاریک و خلوت، پنهان یهاکنج وجود یا و صحیح ینورپرداز 
 می نقاط این از زنان شدن رانده باعث که مردم عموم حضور بدون
ریزی حضور در فضاهای عمومی، برنامه .[Esmaeeli, 2014]شود 

مرحله قبل از سازد. برای ارتقای امنیت زنان را ضروری می
ریزی، ارزیابی و شناخت عوامل موثر بر امنیت زنان است برنامه

[Poor Ahmad et al,. 2017]. زان،یربنابراین باید برنامه 
 به امنیت، به موضوع اجتماعی مسایل محققان نیز و شهرسازان

 نیا به توجه کنند؛ یفیت زندگیک مهم هایشاخصه از ییک صورت
 ضرورت زنان امنیت و فضاهای عمومی درباره مطالعه انجام ترتیب،

 .دارد اهمیت و
 الزم شرط شهر، در زنان فعال و گسترده حضور که داشت توجه باید
 آنان حضور است، اما شهری امنیت و عدالت سرزندگی، اساس و

 در الزم عملکردی و فضایی امکانات و مبانی کردن فراهم بدون
 . نیستمیسر  شهری، فضاهای در امنیت ایجاد
های جامعه شناسی انحرافات را براساس واحد تحلیل و نوع نظریه

ولین : اتوان به دو رویکرد کلی تقسیم کردنگاه به علل جرم می
است که در مطالعه جرم، به فرد، " رویکرد جامعه شناختی"رویکرد، 
های شخصیتی، زمینه خانوادگی و ها، تمایالت ذهنی، ویژگیانگیزه

های این رویکرد، با تکیه بر نظریه .رم توجه داردتعلق گروهی مج
جامعه شناختی، به تأثیر عوامل اجتماعی بر وقوع کجروی و جرم 

"بوم شناختی"  در مقابل و در رویکرد دوم، که آن را رویکرد .تأکید دارد
نامیم، بررسی زمینه عینی وقوع جرم و عوامل موقعیتی و می

شود، بیش از عوامل اجتماعی هایی که باعث وقوع جرم میفرصت
ر این میان مکان، . دجرم، مانند فقر و بیکاری، مورد توجه است

محیط جغرافیایی، خصوصیات فیزیکی محیط، معماری و طراحی 
تواند به عنوان های موقعیتی میفضاها و به طور کلی زمینه

متغیرهای تأثیرگذار در رویکرد دوم مطرح شوند. تأکید بر مکان در 
های ناشی از تأکید صرف بر های این رویکرد، کاستیهنظری
عالوه  .کندهای مجرمانه را در شناخت و تبیین جرم جبران میانگیزه

بر این، رویکرد دوم نسبت به رویکرد اول، پیشگیری جرم از طریق 
های مجرمانه را بصورت ساماندهی و بهبود مکان و کاهش جاذبه

 .,Hatami Nezhad et al] ه استتری مورد توجه قرار دادگسترده

2012]. 
دهد رسیدن به امنیت شهری در فضاهای عمومی نشان می 1شکل 

های مختلف نیاز به بررسی همه جانبه و در نظر گرفتن ابعاد و جنبه
دارد. به عنوان مثال نیاز است که محیط مصنوع شامل شبکه معابر 

( غیره)مبلمان شهری، بافت شهری یا روستایی، باز و بسته بودن و 
امل )نظارت شفرهنگی که -مورد توجه قرار گیرد. محیط اجتماعی
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( است نیز باید مد نظر غیره اجتماعی، تعامالت، تراکم جمعیت و
الوه بر این موارد، محیط طبیعی )گسل، رودخانه، جنگل قرار گیرند. ع

عملکردی )عملکردهای اجتماعی، -(، محیط اقتصادیغیره و

موارد از این قبیل( نیز باید مورد توجه  اقتصادی، ورزشی و تفریحی و
یک مدل ترکیبی جهت دستیابی به احساس  2شکل  قرار داده شوند.

 د. دهامنیت در فضاهای شهری را نشان می
 

 
 [zivyar pardehee et al., 2015] شهر تیامن یمفهوم مدل (1شکل 

 
معلول عواملی همچون عوامل بر اساس این مدل، احساس امنیت 

ها ای )تحصیالت، شغل، سن و درآمد(، عوامل کلیدی )کاربریزمینه
های ناشی از آن، کمیت و کیفیت مبلمان شهری، و فعالیت
دفاع بودن فضا، بافت شهری و خوانایی ها و اتصاالت، بیدسترسی

فضایی )سرمایه اجتماعی، ساختار -فضایی( عوامل اجتماعی
اجتماعی و ناهنجاری اجتماعی( است. طبق این مدل جهت رسیدن 
به امنیت شهری در فضاهای عمومی، توجه به تمامی عوامل ذکر 

 شده ضروری است. 
 

 
 [zivyar pardehee et al., 2015] شهری فضاهای در امنیت احساس تركیبی مدل (2شکل 

 
 ,.Hatami Nezhad et al]در رابطه با عوامل موثر بر وقوع جرم، 

رامون یپ ییایجغراف یلیتحلدر پژوهشی تحت عنوان  .[2012
: یجاد جرم )نمونه موردیبر ا یکالبد مناطق شهر  یاثرگذار 

 یهامشهد( به این نتیجه رسیدند که پهنه یررسمیغ یهاسکونتگاه
ت، یم به نسبت جمعیاز جرا یار یوقوع بس یمذکور به لحاظ فراوان

 یاند. مناطق داران رتبه را در شهر مشهد به خود اختصاص دادهیباالتر

م سرقت، ینسبت به کل مشهد، در جرا یاهیبافت ناکارآمد و حاش
ن امر نشان از باالبودن یکه ا اد رتبه اول را دارند،یمواد مخدر و اعت

 یهایژگیم وین با تقسین مناطق دارد. همچنیزان جرم و بزه در ایم
، یدر مشهد به سه دسته کالبد یرسمیراسکان غ یهاپهنه یاصل
ه شده درباره یارا یهاهیه بر نظریو با تک یو اجتماع یتیجمع

بودن  توان علل باالیو رابطه مجرم و مکان، م یانحرافات اجتماع
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 یو اجتماع یتی، جمعیها را عوامل کالبدن بافتیزان جرم در ایم
در بررسی میزان  در شهر مشهد دانست. ییفضا یهان پهنهیخاص ا

احساس امنیت زنان تحقیقات متعددی انجام پذیرفته است به 
 [Abdollah Zade Fard & Parvari, 2018]عنوان مثال پروری 

در پژوهشی تحت عنوان بررسی احساس امنیت زنان در فضاهای 
عمومی شهری و ارائه راهکارها جهت ارتقا امنیت شهری )مطالعه 

بین داشتن راه شهرداری شیراز( بیان داشته که  4موردی منطقه 
فرار، وضوح مسیر، وجود موانع فیزیکی، حضور پلیس و نگهبان، 

های اتوبوس، قابلیت دید در های مردمی، ایستگاهوجود توقفگاه
شب، درختان حجیم، تراکم درختان، خوانایی بافت، نوع کاربری، 
دسترسی، نفوذپذیری، محصوریت فضا و احساس امنیت زنان 

 سطح اطمینان بسیار باالیی وجود دارد. همبستگی معنی داری در
در مقاله بررسی تاثیر خصوصیات  [Abedini, 2018]عابدینی 

ر میزان ناامنی محیطی و ادراک امنیت در محیط محیط کالبدی ب
بین اظهار داشت که  )شهری توسط زنان )نمونه موردی شهر شیراز

خصوصیات محیط  اقتصادی زنان،-عوامل خصوصیات اجتماعی

کالبدی، ادراک کالبدی زنان با امنیت/ناامنی عینی و ذهنی آنان در 
 محیط شهری رابطه تنگاتنگی وجود دارد. 

طرح فضاهای مسکونی، تجاری و همچنین فضاهای  تغییر در
عمومی، در جهت ارتقاء احساس امنیت ساکنین و کاهش میزان 
وقوع جرم، نیازمند مدیریت یکپارچه شهری است. این امر مستلزم 

ریزان شهری در خلق فضاهای مناسب آن است که مدیران و برنامه
 .ها را به وجود آورد کوشا باشندکه حضور همه گروه

در تحقیقی که  [Garcia et al., 2004]گارسیا و همکاران  رومن
 ی، جنسیت و میزان استفاده از فضاهایشهر  یریز تحت عنوان برنامه

زن و مرد در سطوح متفاوت تحصیلی،  36عمومی در بارسلون روی 
 را وادار یشهر  ریزانبرنامه خانوادگی و شغلی انجام داد توانست که

 یهاگروه به را ییز ربرنامه اساسی و اصلی یهابرنامه تا کند
 نقش آنان در زنان که هاییالبته گروه کنند، واگذار اجتماعی

 گرفته قرار بررسی مهم مورد جنبه دو عمده طور بهداشتند.  یآشکار 
 یبرا فضا این تخصیص -2عموم  یاز فضا استفاده -1: است

 دهد.می رخ آن در که مشترکی مناسبات و هافعالیت
 

 مدل مفهومی پژوهش (3شکل 
 

 تحقیقروش
تحلیلی بوده -و از نوع توصیفیاین پژوهش از نظر هدف کاربردی 

. بدین استکیفی -که روش تحلیل آن ترکیبی و به صورت کمی
با اجرای تکنیک دلفی و نظرخواهی  یفکی یهاترتیب که ابتدا با داده

نفر از خبرگان و متخصصین  30از اعضای گروه خبرگان که شامل 
ل شدند. سپس در مرحله یو تحل یشهرداری مشهد بودند، گردآور 

دوم براساس نتایج حاصله از مراحل دلفی، پرسشنامه بخش کمی 
تحقیق تدوین گشت. جامعه آماری در این بخش شامل کلیه زنان 

سال هستند که در محدوده منطقه ثامن تردد داشتند.  65تا  18 بین
نفر از زنان  385تعداد  استبا توجه به اینکه جامعه آماری نامعلوم 

به تصادف به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. قبل از توزیع 
پرسشنامه، جهت بررسی ضریب پایایی ابزار پرسشنامه، پرسشنامه 

از جامعه آماری توزیع و نفری  30 بطور پایلوت در یک نمونه
. جهت محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شدگردآوری 

شد. نتایج حاصله نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 
باالتر  0.7که با توجه به اینکه از  است 0.78مورد بررسی برابر با 

 امنیت اجتماعی حضور پذیری زنان

 امنیت محیطی

 احساس ناامنی

 طراحی شهری

 نورپردازی مناسب

 خوانایی فضایی

 کاربری اراضی

 کالبدی فیزیکی

 مبلمان

 نظارت

 عوامل فردی

 معیارهای مطلوب محیطی
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سنجش  ی، برااست؛ نشان از مناسب بودن سئواالت پرسشنامه
 ات دارد. یاربرد آن در آزمون فرضکن یق و همچنیتحق یرهایمتغ

و آمار  یفیآمار توص یهاها از روشل دادهیه و تحلیجهت تجز
و مشاهدات  هادادهف یجهت توص شده است. یر یگبهره یاستنباط

 کل بانکی، ورود اطالعات و تشیدگذار ک، ینی، بازبیآور پس از جمع
ل یاز قب یف آمار یتوص یهاوهیاز ش SPSS یافزار آمار در نرم یاطالعات

و  یز کمر  یهاو شاخص یفیتوص یهاشکل، یع فراوانیجداول توز
شده است.  یر یگبهرهغیره  و ارین، انحراف معیانگیر مینظ یندگکپرا

و تحلیل  spssهای تحقیق از نرم افزار برای تجزیه و تحلیل داده
استفاده شده است. برای بررسی نرمال بودن جامعه از  رگرسیون

 شود. اسمیرنوف استفاده می-آزمون کولموگروف
ها نفر زائر به مشهد به برکت وجود بارگاه ورود سالیانه میلیون

ملکوتی حضرت امام رضا )ع(، این شهر را به دومین مادرشهر مذهبی 
عملکرد ملی و  جهان تبدیل کرده است. شهر مشهد، دارای اهمیت و

ترین مناطق المللی است. در این بین حوزه ثامن از قدیمیبین
، این حوزه در مجاورت حرم مطهر است استشهرداری شهر مشهد 

ل که حرم مطهر امام رضا قسمتی از مساحت آن را شکبه طوری 
ه به تدریج مشهد رو به گسترش نهاد و ک 1310دهد. بعد از دهه می

روز بر جمعیت و ای شهر گسترش یافت و روزبهبه بیرون از حصاره
ه تحت تأثیر کی از مناطقی کبه تبع آن بر وسعت آن افزوده شد ی

. استمستقیم این تغییرات قرار گرفت حوزه شهرداری ثامن 
های این حوزه نسبت به چند سال قبل به ه بافت و ویژگیکطوریبه

حدوده قانونی م [Tavalaei et al., 2013]رده است. ککلی تغییر 
 نشان داد.  4توان به صورت شکل این حوزه را می

 

 
 موقعیت مکانی منطقه ثامن مشهد  (4شکل 

 

مطالعه وضعیت این حوزه شهرداری نشان داده است که در طی 
و این  آن اتفاق افتادهالت زیادی در های گذشته تغییر و تحودهه

حوزه بافت قدیمی خود را از دست داده است. حوزه شهرداری ثامن 
دهد این حوزه یل میکگانه شهر مشهد را تش 13ی از مناطق کی

نفر جمعیت داشته است ولی در  44836 ،1375 شهرداری در سال
رده است. در کاهش پیدا کنفر  32330جمعیت آن به  1385سال 

نفر  16623نفر،  32330هرداری ثامن از مجموع محدوده حوزه ش
دهند که نسبت جنسی در نفر آن را زنان تشکیل می 15707مرد و 

. تعداد کل خانوارهای ساکن در حوزه است 8/105این حوزه برابر 
خانوار است که با محاسبه کل جمعیت محدوده، بعد  9050برابر 

جمعیت حوزه  لکهمچنین از  .آیدنفر به دست می 57/3خانوار 
 Tavalaei et] .هستندسواد نفر بی 4837نفر باسواد و  24893

al., 2013] 

 هایافته
های شهری تحت تاثیر عوامل بحث احساس امنیت به ویژه در محیط

غیره( تا  رنگ و بو و های محیطی )صدا،دارد از ویژگی زیادی قرار
 گذارد.میهای روانی و شخصیتی فرد براحساس امنیت تاثیر ویژگی

ابعاد عینی براساس آمار  امنیت دارای ابعاد عینی و ذهنی است.
وقوع جرم و جنایت قابل توصیف است، اما ابعاد ذهنی که از آن با 

شود تأثیر پذیری زیادی از عوامل تعبیر احساس امنیت یاد می
در محیط  CPTED رعایت استانداردهای طراحی .روانشناختی دارد

، شودجرم خیزی و وقوع جرم در محله می مسکونی باعث کاهش
 نیستولی این مورد برای ارتقا سطح احساس امنیت ساکنین کافی 

رسد میزان اجتماع پذیر بودن فضا و میزان حس تعلق و به نظر می
ساکنین به آن سایر عوامل محیطی و روانی هستند که تأثیر زیادی 

 .بر احساس امنیت دارند
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دیدگاه همه جانبه به احساس امنیت  در این پژوهش سعی شد با
ها کالبدی و شاخص های ان توجه شود و با تاکید بر تمامی شاخص

و محیطی مورد بررسی قرار گیرد اینکه چه شاخصی بیشترین تاثیر 
 کند.را دارد با توجه به نظر ساکنان این منطقه مشخص می

 نتایج آمار توصیفی: 
سطح تحصیالت گروه  های صورت گرفته در خصوصمطابق تحلیل

و در مقطع  %36.7خبرگان، افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی 
نمونه را تشکیل داده اند. همچنین در خصوص  %63.3ارشد و باالتر 
سال،  40تا  30بین  %63.3سال،  30افراد کمتر از  %3سن افراد، 

حجم  %13.3سال  50سال و افراد بیش از  50تا  40بین  13.3%
ونه را به خود اختصاص داده اند. میانگین گروه سنی زنان گروه نم

بوده است و اکثریت آنها دارای  35.41در منطقه ثامن برابر با 
نتایج حاصله از توصف . (%50.75تحصیالت لیسانس بودند )

 3متغیرهای تحقیق نشان داد که میانگین تمامی متغیرها باالتر از 
و متغیر  است

 . استدارای مقدار میانگین باالتر  3.36ن حضور پذیری با میانگی
الزم به ذکر است که قبل از توزیع پرسشنامه، پایایی ابزار تحقیق 
مورد بررسی قرار گرفت. بررسی پایایی با استفاده از ضریب آلفای 

 0.907کرونباخ صورت گرفت. نتایج ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 
آزمون پرسشنامه است. بود که بیانگر پایایی و اعتبار مطلوب 

کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش معنادار نبود 
(p>0.05) که این مهم نشان دهنده این است که متغیرهای ،

های توان از تحلیلپژوهش دارای توزیع نرمالی هستند و می
 پارامتریک برای آن استفاده کرد.

دهد می آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق را نشان
ها کمتر از که همبستگی تمام متغیرهایی که سطح معناداری آن

و بین این متغیرها رابطه  (sig<0.05)، هستندمعنا دار  است 0.05
ابعاد امنیت اجتماعی بر توان بیان داشت که وجود دارد. پس می

 حضور پذیری زنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 

 بررسی معناداری مدل رگرسیونی فرضیه اصلی اول (1جدول 

 𝐅 P-valueآماره  𝐑𝟐ضریب تعیین 𝐑 ابعاد امنیت اجتماعی
 0.001 16.183 0.366 0.605 امنیت محیطی
 0.000 87.108 -0.757 0.870 احساس ناامنی
 0.017 6.432 0.187 0.432 طراحی شهری

 0.026 5.547 0.165 0.407 نورپردازی مناسب
 0.167 2.011 0.067 0.259 خوانایی فضایی
 0.010 7.549 0.212 0.461 کاربری اراضی
 0.000 24.587 0.468 0.684 کالبدی فیزیکی

 0.031 5.167 0.156 0.395 مبلمان
 0.000 19.383 0.409 0.640 نظارت

 0.000 40.018 0.588 0.767 تأسیسات و تجهیزات
 0.001 13.553 0.326 0.571 عوامل فردی

 0.000 18.864 0.403 0.634 معیارهای مطلوب محیطی

مربوط  P-valueشود مقدار مشاهده مییک همانگونه که در جدول 
معنی داری مدل برازش داده شده را به غیر از متغیر  Fبه آماره 
کمتر است(. مقدار ضریب  05/0)از  فضایی تأیید می کندخوانایی 

تعیین نیز نشان دهنده آن است که چند درصد از تغییرات متغیر 
حضور پذیری زنان توسط متغیرهای مستقل مفروض )ابعاد امنیت 

شود. با توجه به نتایج آزمون بیشترین مقدار اجتماعی( بیان می
امنی است که مقدار آن برابر تأثیر پذیری مربوط به متغیر احساس نا

دهد که این متغیر بصورت معکوس با و نشان می است 0.757
حضور پذیری زنان رابطه دارد همچنین بیانگر آن است که با افزایش 

از حضور پذیری زنان کاهش  %75.7میزان ناامنی محیطی 
یابد.پس از عامل احساس ناامنی، عامل تأسیسات و تجهیزات با می

ترین میزان تأثیر بر میزان دارای بیش 58.8ین ضریب تعی
حضورپذیری زنان دارد. لذا با کاهش ناامنی در محیط و افزایش 

توان شاهد افزایش حضور زنان در محیط تأسیسات و تجهیزات، می
 بود. 

در ادامه ضرورت وجود عرض از مبدأ و هریک از متغیرهای مستقل 

ن یات مورد آزمون در ایفرضم. یدهیقرار مرا در مدل مورد بررسی 
 شوند: یف میتعر 1رابطه مرحله به صورت 

 

}        (        1رابطه 
𝐻0: 𝛽0 = 𝛽1 = ⋯ = 𝛽𝑝−1 = 0

𝐻1: ~𝐻0
 

سطح معناداری آزمون فرضیات مورد نظر مانند آنچه در جدول فوق 
( 0.05نشان داده شده است، محاسبه شده با ضریب خطای مفروض )

ترتیب سطح معناداری ابعاد امنیت شود. به این مقایسه می
گیرد اجتماعی به غیر از بعد خوانایی فضایی مورد تأیید قرار می

است(. در نتیجه ابعاد امنیت  0.05ری حاصل کمتر از ا)سطح معناد
اجتماعی بر حضور پذیری زنان تاثیر معناداری دارد. باتوجه به اینکه 

 نیست 1رگتر از طور قابل توجهی بزمیانگین عوامل تورم واریانس به
VIF شاخص  2در خصوص  .در نتیجه مشکل هم خطی وجود ندارد

Tolerance,،  10اگرVIF> باید چند هم خطی بودن مدل بررسی ،
اگر  ، ممکن است رگرسیون اریب دار باشد.VIF> 1 شود. اگر

Tolerance <0.01 دارد، یک مشکل جدی وجود. 
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 بررسی ضرورت وجود متغیرها در مدل (2جدول 

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

 Tآماره 
سطح 
 معناداری

sig 

 

 انحراف معیار )β(شیب خط 
Std. Error 

 بتا
Beta 

vif تلورانس 

 1 1 0.001 11.840  0.213 2.520 عرض از مبدا
 1 1 0.000 4.023 0.605 0.62 0.250 محیطی امنیت

 1 1 0.001 9.333 0.870 0.073 0.681 احساس ناامنی
 1 1 0.17 2.536 0.432 0.125 0.316 طراحی شهری

 1 1 0.026 2.355 0.407 0.091 0.214 نورپردازی مناسب
 1 1 0.167 1.418 0.259 0.096 0.136 خوانایی فضایی
 1 1 0.10 2.747 0.461 0.068 0.186 کاربری اراضی
 1 1 0.000 4.958 0.684 0.082 0.405 کالبدی فیزیکی

 1 1 0.031 2.273 0.395 0.113 0.258 مبلمان
 1 1 0.000 4.403 0.640 0.115 0.504 نظارت

 1 1 0.000 6.326 0.767 0.058 0.364 تأسیسات و تجهیزات
 1 1 0.001 3.681 0.571 0.095 0.348 عوامل فردی

 1 1 0.000 4.343 0.634 0.069 0.300 معیارهای مطلوب محیطی

است  VIF>1شود مقدار همانطور که در جدول باال مشاهده می
 Toleranceدار است. همچنین مقدار بنابراین رگرسیون اریب

توان گفت آزمون تأیید و مشکلی در روابط وجود است و می 0.01<
ندارد. الزم به ذکر است که تحلیل جدول فوق جهت تأیید نتایج ارائه 
شده است. که با توجه به توضیحات ارائه شده مدل بررسی شده 

ارائه شد، دارای نتایج  1تأیید و نتایج تحلیل رگرسیون که در جدول 
 قابل تعمیم است. 

 

 بحث 
حضور زنان و مقبولیت ضرورت حضور زنان در فضاهای تاکید بر 

گرا در یک جامعه مدنی، شهری نه تنها از دید حقوق شهروندی کثرت
بلکه برای رفع نیازهای اجتماعی در فضاهای شهری، امری است که 

بنابراین الزم است تا فضاهای . باید مورد توجه خاص قرار گیرد
م. به طورکلی زنان به واسطه شهری پاسخگوتر برای زنان فراهم آوری

نقش اجتماعی مراقبت از کودکان، کهنساالن و بیماران در ارتباط با 
فضای باز شهری نیازهای خاصی داشته که مستلزم رعایت اصول 

 ها در فضاهای شهری است.اخالقی مراقبتی و تامین نیازهای آن
، هابندیتوان در بلوارها، خیابانعناصر شهری را میتغییرات 

این . ها مشاهده کردپاساژها، مراکز خرید مدرن و بزرگ و کافه
خود مفهوم حضور زنان در فضاهای شهری را تغییر داده  تغییرات با

به نوعی، به نسبت گذشته، امکان حضور بیشتری برای زنان در . اند
اما هنوز شهر عادالنه . ها وجود داردهایی مانند پاساژها و کافهمکان

  .[Naghdi & Darabi, 2014] است تقسیم نشده
 خلوت، هایمکان کافی، نور فاقد و تاریک معابر مانند هاییمکان

 پل حفاظ، بدون ساخت حال در یا و مخروبه های نیمهساختمان
 این ویژه به شوند،می فضا منجر در ناامنی افزایش به غیره و هوایی
 و هستندآور  ترس زنان برای بش پایانی ساعات در هامکان گونه
 باشد، داشته وجود ناامنی احساس و فضا از ترس که زمانی

 آمد و رفت و تردد مسیرهای انتخاب در ایجاد محدودیت هایزمینه
 به مشروط را هامکان در این حضور یا و آیدمی شهر به وجود در

 .[Shekar Beigi & Radin, 2016]کند می دیگر فردی همراهی
با افزایش تنوع فعالیتی و ایجاد نورپردازی مناسب در طول شب، 

های مورد نظر زنان تامین شده و همین امر خیابان را به یک مولفه
در  .[Yaran et al., 2019]سازد فضای عمومی گردشگری بدل می
 قرار خوانا محیط یک زنان در مورد عامل خوانایی فضا، وقتی

 عبارت شود، بهمی کمتر شانماعیاجت ناامنی احساس گیرندمی
 بیشتر اجتماعی امنیت احساس باشد خواناتر فضا هرچه دیگر
 همچنین عوامل .[Shekar Beigi & Radin, 2016]شود. می

 افزایش با پیرامون هایکاربری تنوع ارضی، کاربری محیطی مانند
 زنان عمده شده، های انجامبررسی در .دارد رابطه زنان امنیت حس
اشاره کرده و آنها را از عوامل  غیره و کالبدی طراحی امنیت، مسئله به

 این .[Dianat, 2012]محدود کننده حضور خود تلقی کردند 
عوامل تاثیرگذار بر حضور موثر زنان در که  بود درصدد مطالعه

 رهیافت یک ارائه با و کرده بررسیفضاهای گردشگری شهری را 
 بیشتر نمودن آشنا بر عالوه را مربوطه مناسب، مسئولین فرهنگی

 بردن باال برای بستر مناسب سازیفراهم در موجود، هایواقعیت با
 از مجموع در .رساند یاری عمومی فضاهای در زنان امنیت احساس
 مشابه مطالعات سایر با آن مقایسه و شده انجام تحقیق نتایج
بر حضور ابعاد مختلف امنیت اجتماعی  که نتیجه گرفت توانمی

ابعاد پذیری زنان در فضاهای گردشگری شهری تأثیر دارد. یعنی 
اثر مثبت و معنادار دارد. به امنیت اجتماعی بر حضور پذیری زنان 

عبارت دیگر هر چقدر امنیت اجتماعی بیشتر شود حضور پذیری زنان 
 یابد. نیز افزایش می
و همکاران گلی  این پژوهش همسو با مقاالتی مانندنتایج حاصل از 

[Goli et al., 2015] 15نفری را از زنانی با بیش از 277ای نمونه 
اند. طبق ارزیابی آنان میزان گلی تبریز بررسی کردهسال در پارک ائل
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احساس امنیت زنان با این عوامل ارتباط دارد: فرم فضا، اطالعات 
کننده، نور، آلودگی محیطی، میزان دسترسی به محیطی گمراه

ها و کاربری زمین نقل عمومی، کیفیت فعالیت و حمل خدمات
کنندگان از قبیل های اجتماعی استفادهپیرامون پارک و نیز ویژگی

خصوص، عامل نور  این سن، شغل و تحصیالت. همچنین، در
ها و کاربری زمین کمترین تأثیر را ترین تأثیر و عامل فعالیتبیش

واملی چون فرم فضا، وجود دارد. دیگر اینکه بین این احساس و ع
کننده، نور، آلودگی محیطی، میزان دسترسی اطالعات محیطی گمراه

ها و کاربری زمین، نقل عمومی، کیفیت فعالیت و به خدمات حمل
 همبستگی معناداری وجود دارد.

در مطالعه  & Vafadar, 2014] [Rafatjah جاه و همکارانرفعت
ساله تهرانی را در فضاهای  25-55کیفی خود، امنیت و جنسیت زنان 

اند که نزدیک به نیمی اند. آنها به این نتیجه رسیدهشهری سنجیده
از این زنان محل زندگی خود را امن و بیش از نیمی از آنان این 

دانند. همچنین، محالت را نسبتا  امن، ناامن یا بسیار ناامن می
های فضای شهری، ساس نتایج این تحقیق، عواملی چون ویژگیبرا

های انسانی، حافظه جمعی و چندپارگی زمانی بر نگرش و میانجی
ادراک زنان از امنیت شهری مؤثر هستند. در فضاهای شهری این 

های آورند: کاربریامور به ترتیب احساس ناامنی را به وجود می
جنسیتی بودن فضا، تکتهناهمخوان، روشنایی مصنوعی کم، بس

 بودن فضا و نبودن امکان گریز.
راهبردهای اساسی  [Alipour & Najafi, 2014]پور و نجفی علی

بازه )و تأثیر آن را در میزان احساس امنیت زنان  CPTEDرویکرد 
اند. طبق بررسی در پارک کوثر مشهد ارزیابی کرده (سال 40-61سنی

در این پارک قابل  CPTEDرد های رویکها میزان وجود شاخصنآ
اند از: میزان نظارت عمومی بر ها عبارتقبول است و این شاخص

فضا )چشم خیابان( خوانایی محیط، امنیت شبانه و کارایی )بررسی 
ونقل عمومی و نیز میزان ایمنی و کارایی میزان ایمنی و کارایی حمل

 حیطی(.های موجود در فضا باوجود امنیت مها و کاربریفعالیت
های منظر نقش مؤلفه [Moayedi M, 2013]مؤیدی و همکاران 

ساله در  24-30شهری را در ارتقاء میزان احساس امنیت مردان 
اند. طبق مشاهدات هفضاهای عمومی محله اوین تهران بررسی کرد

نظر ساکنان این منطقه،  بودن محدوده مدنظر، ازآنها باوجود امن
است. براساس مدل تر از میزان متوسط احساس امنیت در آنجا کم

انگیزی، فرم و احساس امنیت، شش معیار هویت مکان، خاطره
ساختار، حس مکان، خوانایی و ادراک عمومی و بصری احساس 

آورند. میانگین احساس امنیت در دو معیار امنیت را به وجود می
ر خوانایی و ادراک عمومی و بصری بیشتر از میانه نظری و در چها

است. همچنین، آنها معیار دیگر، کمتر از میانه نظری ارزیابی شده 
اند که طبق باور شهروندان محدوده مدنظر به این نتیجه رسیده

)محله اوین( عواملی مانند خوانایی و ادراک عمومی و بصری در 
ترتیب، در این  این احساس امنیت آنها بیشتر اثر داشته است و به

یابی و وجود راهنما و ایمنی و چون جهتدو مؤلفه عواملی 
 تر هستند.نفوذپذیری بصری شاخص

پژوهشی درباره وضعیت زنان و امنیت در  [Goli A, 2011]گلی 
فضاهای عمومی شهری )نمونه: پارک آزادی شیراز( بر روی زنانی با 

سال سن انجام داده است و این زنان در زمان پژوهش  15بیش از 
اند. مطابق نتایج تحقیق او عوامل محیطی ا بودهدر پارک آزادی تنه

های پیرامون و زمان فعالیت آنها مانند کاربری اراضی، تنوع کاربری
طورمعناداری با افزایش حس ها بههای مکانی کاربریو نیز مجاورت

امنیت زنان پاسخگو ارتباط دارد. همچنین، عوامل شخصی مانند 
طور معناداری بر میزان هسن، تحصیالت، اشتغال و مهاجرت، ب
 احساس امنیت آنان تأثیر نداشته است.

 Elyas Zadeh Moghadam]زاده و ضابطیان در تحقیق الیاس

& Zabetian Targhi, 2010] ریزی شهری های برنامهشاخص
مؤثر در ارتقاء امنیت زنان، با رویکردی مشارکتی در بخش مرکزی 

شده، هرچه میزان حاصلشهر تهران بررسی شده است. طبق نتایج 
های مدنظر بیشتر بوده است، به همان میزان آنها تردد زنان در پهنه

های مدل اند .همچنین، بررسی شاخصبیشتر احساس امنیت داشته
دهد میزان احساس امنیت فضا به کمک مفهومی تجربی نشان می

، یابد: افزایش میزان خوانایی و آشنایی با فضااین عوامل افزایش می
فضاها، نظارت بر فضا و  (نامی یا بدنامیارتقاء شهرت )خوش

ونقل دسترسی به امداد، ارتقاء حیات شبانه فضا و کارایی حمل
 عمومی.

زمینه  در خارج از کشور نیز مطالعات کمی و کیفی متعددی در
ویژه امنیت زنان در فضاهای شهری انجام شده است. برای امنیت، به
و  2007های در پژوهش خود طی سال [Poul, 2011] مثال پل

دادن ترس زنان از با تأکید بر نقش فضاهای عمومی در نشان 2008
شده، صورت یک مسئله اجتماعی رابطه میان فضای درکجرم به

رفتار و فعالیت جنسیتی را در شهر کلکته بررسی کرده است. آشنایی 
های عمومی اناست که در ترس زنان از مک با مکان عاملی کلیدی

های ترتیب، درصد بزرگی از پاسخگویان در مکان این تأثیر دارد؛ به
ند و اپذیری داشتهاحساس آسیب« ساعات غیرمعمول»ناآشنا و در 

این احساس در میان زنان فقیرتر، در مقایسه با زنان طبقه متوسط 
شده، ترس از جرم بیشتر بوده است. سرانجام، مطابق نتیجه حاصل

آید و این امر، خود به وسیله دلیل درک زنان از فضا به وجود میبه
گیرد و دسترسی محدود زنان به هنجارهای اجتماعی شکل می

فضاهای عمومی بیانگر ترس اجتماعی ایجادشده است. همچنین، 
 ست.ا این دسترسی محدود نیز حاصل نحوه درک و تصور زنان از فضا

در پژوهش خود با عنوان  [Boyl et al., 2004]بویل و همکاران 
به کمک « تحقیق درباره درک زنان از ترس و طراحی محیط شهری»

صورت نمونه )در شهر گالسکو اسکاتلند( زن به 16مصاحبه کیفی با 
اند. در رابطه عوامل طراحی شهری و ترس زنان از محیط را سنجیده

برد فضا اند: نوع کارهای محیط شهری اینها بودهاین تحقیق مؤلفه
)مرکز خرید، منطقه دارای کاربرد چندگانه، منطقه مسکونی و منطقه 
اداری( حضور مردم، حرکت، وجود فضاهای باز و نور و وجود مسیر 

آمده، فضاهایی که مردم در آنها حضور دسترو. طبق نتایج بهپیاده
کنند؛ داشته باشند، احساس راحتی و ایمنی بیشتری ایجاد می
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ها دلیلی منطقی برای حضور جمعیت وجود در این مکانویژه اگر به
اساس، طراحی فضاهای داشته باشد )مثال  نزدیک مراکز خرید( براین

کند و در می مناسب برای حضور مردم، احساس امنیت را تقویت
این تحقیق این حضور، بیشتر از هر عاملی بر احساس امنیت تأثیر 

کنند و ت بیشتری ایجاد میگذارد. فضاهای آشنا احساس امنیمی
 شدن با این فضاها به عوامل فیزیکی مثل نور وافراد هنگام مواجه

کنند. گذشته از آن، نحوه آرایش فضاهای غیره کمتر توجه می
که طوریاست؛ به مسکونی نیز بر احساس امنیت تأثیر داشته

های متراکم و فشرده، احساس آرامش و امنیت کمتری را خانه
 کنند.میمنتقل 

رابطه ترس از تهاجم  [Koskella & Pain, 2000] پینکاسکال و 
را در میان زنان و فضاهای شهری در دو شهر اروپایی )هلسینکی و 

دو شهر  شده، در هراند و طبق نتایج حاصلادینبورگ( بررسی کرده
های مصنوع در گزارش زنان مدنظر، وضعیت فیزیکی فرد در محیط

مهم « نشانه»صورت شده است و این عامل، به عمومی مکررا  ذکر
کند. ترس و احساس ناامنی ممکن است در ترس از تهاجم عمل می

یا در « فضاهای شلوغ»و « فضاهای خالی»دو محیط متضاد  هر
فضاهای باز و فضاهای بسته رخ دهد؛ اما میزان بروز آن در فضاهای 

از زنان  %58نظم و شلوغ خیلی بیشتر است. در این میان، بی
اضطراب آنان را « هانور ضعیف خیابان»اند که پاسخگو گزارش کرده

نیز  %37و  %36دهد و به ترتیب درباره تعرض جنسی افزایش می
را گزارش « یابی بد فضاهای سبزمکان»و « هاطراحی بد ساختمان»

اند. نتایج این پژوهش، مانند بسیاری از مطالعات دیگر، تاریکی هکرد
داند. در هلسینکی نیز های مهم خطر مییی از جمع را نشانهو جدا

ناخوشایند »از زنان برخی از مناطق شهر را  %63دهد نتایج نشان می
اند مناطق خاصی از شهر گفته %44اند و هارزیابی کرد« و ترسناک

)که محیط زندگی روزمره آنان است( این گونه هستند؛ یعنی 
خصوص در شب واهمه ن مناطق، بهزدن در آپاسخگویان از قدم

ها، ترین مناطق هم شامل نقاط جنگلی، پارکاند. ترسناکداشته
ها، مرکز ها و مسیرهای فرعی و پس از آنها ایستگاهگاهاستراحت

مجموع، مطالعه  اند. درها بودهها و پلخرید و زیرگذرها، تونل
دو شهر، تکرار موضوع وضعیت فیزیکی ترس در  وضعیت هر

« نشانه»کند و آن را به شکل های مصنوع عمومی را تأیید میمحیط
 دهد.مهم ترس از تهاجم نشان می

جغرافیای اجتماعی ترس »با عنوان  [Pain, 1997] تحقیق پین
در یکی از شهرهای انگلستان انجام شده است و در آن، « زنان از جرم

اند: چهار قلمرو اصلی در تحلیل جغرافیایی ترس برجسته شده
تحمیل محدودیت بر زنان در استفاده از فضاهای عمومی، تمایز 
میان فضای عمومی و فضای خصوصی در درک خطر، ساخت 

و « خطرناک»و « امن»های ی فضا و تفکیک آن به مکاناجتماع
کنترل اجتماعی بر فضاهای زنان. مطابق نتایج ترس زنان از خشونت 
جسمی و جنسی وسیع و تأثیرات آن عمیق است و ترس از 

های مردانه معموال  به وسیله ترس از فضاهای عمومی نشان خشونت
 شود. داده می

که می تواند در بهبود وضع موجود و  در ادامه برخی از پیشنهاداتی
 افزایش احساس امنیت تاثیر گذار باشد آمده است:

  امنیت محیطی: تأمین امنیت روزانه و شبانه شامل تأمین
نور کافی، دید عابرین و دسترسی مناسب به مراکز امن، 

 های آسیب پذیر و افزایش تردد در آنهاشناسایی مکان
  پاسخ دهندگی محیطی فضا پاسخ دهندگی محیطی: تأمین

به نیازهای زنان و گروه های تحت مراقبت آنها شامل تأمین 
تأسیسات و تجهیزات الزم در برنامه ریزی فضاها، ایجاد 

های مناسب فضای مناسب برای کودکان، تأمین دسترسی
به فضا، حفظ عدالت فضا و جلوگیری از جنسیتی شدن فضا، 

 رهغی طراحی محیط با کدهای جنسیتی و
 بیت محیطی فضا برای زنان لومطلوبیت محیطی: تأمین مط

شامل افزایش پاکیزگی محیطی، طراحی مناسب و توجه به 
های زیباشناختی، افزایش امکانات جهت حضور ویژگی
 غیره شبانه و

  تجهیزات شهری: تأمین تأسیسات و تجهیزات الزم شامل
 احداث سرویس بهداشتی، تأمین دسترسی به وسایل نقلیه
عمومی در ساعات مختلف شبانه روز، انعطاف پذیری در 
تجهیزات و مبلمان شهری که به دلپذیری فضا منجر 

 شود.می
  ارتقاء حضور اجتماعی زنان در فضا: از طریق تقویت حس

مشارکت و حضور زنان در تمامی مراحی پروسه طراحی و 
تصمیم گیری و ارتقاء آگاهی و آموزش زنان در طراحی و 

جهت باال بردن سطح حساسیت متخصصین به توسعه 
 موضوع جنسیت در محیط مصنوع.

 
 گیرینتیجه

های گذشته به دالیل گوناگون ترین مباحثی که طی سالیکی از مهم
مانند تراکم جمعیت و کاهش روابط چهره به چهره انسانی مد نظر 

مقوله امنیت به ویژه امنیت زنان  مدیران شهری قرار گرفته است.
تواند تبعیض و خط نگرش جنسیتی به مسئله امنیت نمی .است

زیرا در صورت امنیت یک فضا برای زنان به  مشی محسوب شود،
کنند. طور متعاقب کودکان و مردان نیز احساس امنیت و ارامش می

شهری به عنوان یک شهروند  یزنان نیز همانند مردان باید در فضا
نها در شهر به آدم حضور احساس راحتی و امنیت داشته باشند و ع

های انجام نتیجه بررسی. استهای ناشی از شهرسازی دلیل ضعف
ترین مقدار تأثیر پذیری مربوط به متغیر شده نشان داد که بیش

دهد که این متغیر بصورت احساس ناامنی است و نشان می
توان بیان معکوس با حضور پذیری زنان رابطه دارد بنابراین می

های امنیتی مانند نظر گرفتن شاخصه داشت که، در
های کالبد )فشردگی بافت، استفاده زیاد از فضا و حجم شاخص

های ترافیک زیاد ورودی به منطقه( و همچنین شاخص
مهاجرپذیری محله ثامن  اجتماعی )مانند تراکم زیاد جمعیتی،
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تواند بر احساس امنیت زنان و همچنین وجود مراکز خرید( می
تواند منطقه تاثیر گذار باشد. در فضاهای عمومی میدر این 

نقش بسزایی در ارتقا حضور پذیری زنان و گردشگران شهری 
 ایفا کند. 
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