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 چکیده

زن ان ب  ه واس  طة    دارد. در ای ن ب ین،   گ اه خاص ی یجا، نیاجتماع ات ان سای در عنوان نی ازی اساس  ت بهیامن

. کنن د  یفضا برق  رار م    یزی بامردان ارتباط متما یسه بادر مقا ،نگاه متفاوت ها و یتمسئول ،بیولوژیکخ صوصیات 

 یاب د.  اف زایش  یفض اهای ش هر   از حضور امن درشان هستند تا اطمیناننیازمند فضا ی از تسهیالت خاصبه  آن ان

 اس المی اس ت.  –یران ی ای ژه شهرس ازی   و ب ه  ،اساسی شهرسازی یاتفضاهای شهری یکی از ضرور سازی یمنا

یمی ش هر ارومی ه ب ا ه دف     ق د القدم، از مح الت    یمهدشهری محلة  فضای ساختار تحلیل پی در حاضرپژوهش 

در رابط ه ب ا    اسالمی و تعیین میزان مطلوبیت ساختار فضاهای شهری این محله-ی شهر ایرانیها شاخصهسنجش 

و  Spssافزار  تحلیلی، پیمایشی و با استفاده از نرم-توصیفی صورت بهنیازهای امنیتی زنان بوده است. روش پژوهش 

Gis یژه شاخص امنی ت،  و به های فضای شهری مناسب زنان، منظور درک بهتر و سنجش میانگین شاخص است. به

نمونه انتخ اب ش د    993ونه با استفاده از فرمول کوکران بخش تقسیم شده است. حجم نم 9القدم به  محلة مهدی

ی ابی ب ه قض اوتی     منظور دس ت  نمونه است. در این پژوهش به 597و  553به ترتیب  9 و بخش 5 که برای بخش

زوج ی   Tای و  نمون ه  ت ک  Tه ای   ها در دو بخش محله از طریق آزمون شاخص استفاده و این شاخص 3صحیح از 

 33م ورد،   9 ج ز  ب ه های انتخابی و شاخص امنیت در دو بخش محله،  دهد بین شاخص ن میتحلیل شد. نتایج نشا

محله از نظر فضاهای ش هری   9دهد که بخش  ها نشان می درصد رابطة معنادار وجود دارد. مقایسة میانگین شاخص

 محله قرار دارد. 5تری در مقایسه با بخش  مطلوب زنان در سطح مناسب

 .اسالمی، محلة مهدی القدم ارومیه -فضای شهری، شهر ایرانی زنان، ساختار امنیت، ها: کلیدواژه
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  مقدمه

هـای   ینهزمشهری در ابعاد عینی، بیشتر ناظر بر افزایش سط  زندگی عمومی، از طریق شرایط مطلوب و بهینه در توسعة 

ادی، اجتمـاعی و فرهنگـی یـک    بهبودبخشیدن به وضعیت اقتص دنبال بهشهری که توسعة منظور تحقق  مختلف است. به

احسـاس امنیـت از   (. 9: 2010پوری،  یری و تقویت امنیت شهروندان امری الزم و ضروری است )رزمگ شکلجامعه است، 

 .الزم بـرای حیـات هـر نظـام سیاســی و اجتمــاعی اسـت    ةو مقدم رود یشمار م به یا جمله مقوالت مهم در هر جامعه

ی و عبارت است از احساس آزادی نسبی از خطر که وضع خوشایندی در افراد جامعـه  اختشن رواناحساس امنیت موضوعی 

امنیت یعنـی رفـع خطـر و رفـع      درواقع(. 10: 2019پور،  شود )رجبی کند و سبب آرامش جسمی و روحی فرد می ایجاد می

های اساسی شـهروندان اسـت   ( همچنین امنیت یکی از نیاز19: 2012خطر یعنی استفادة بهینه از فرصت )بزی و رضایی، 

در  نظـران  صـاحب ها دارد. از دیدگاه بسـیاری از   ای برای آن یژهوة احساس آرامش و آسایش محیطی، اهمیت واسط بهکه 

گیـرد؛ بـه همـین دلیـل      یمبندی نیازها، نیاز به امنیت بر فراز همة نیازهای اجتماعی و بعد از نیازهای زیستی قرار  یمتقس

ی است؛ زیرا ناامنی، احساس آرامش و اطمینان را کـه الزمـة وجـود    ا جامعهین وظایف هر تر مهماز  ارضای این نیاز یکی

 دهد.   یمنشاط و شادابی اجتماعی است کاهش 

ی آن، امنیت اجتماعی زنان اسـت  ها مؤلفهترین  یاصلتوان در قالب ابعاد مختلفی بررسی کرد که یکی از  امنیت را می

ویـژه در   ی اخیر، بـه ها سالدهند و در  یمکند. زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل  و مطلوب میکه جامعه را سالم، آرام 

یـابیم کـه زنـان حاضـر در      ها درمی افزایش یافته است. در این بین، با بررسی پژوهش ها آن، حضور اجتماعی شهرها کالن

(. ضرورت و اهمیت بررسـی ایـن   10: 2012ن، عریضی و همکاراندارند )فضاهای شهری، امنیت یا احساس امنیت زیادی 

یی دارند جا هجابشود که امکان تحر،، شاخص تبعیض اجتماعی است و کسانی که محدودیت  یمموضوع هنگامی آشکار 

شـود نتواننـد    یمـ بـالقوه سـبب    صـورت  بهواقعی و چه  صورت بهمانند و نبود امنیت برای زنان چه  یبازماز مشارکت فعال 

 در( 01: 2012زاده اعزایـی،   ی در زندگی عمومی مشارکت داشته باشند )زنجانیراحت بهشمار بیایند و  یار بهع تمامشهروندان 

ة سـاختار و نـوع خـاص    واسـط  بـه یی هستند کـه بـه عمـوم شـهروندان تعلـق دارد و      ها مکانکه فضاهای شهری   یحال

کاشـانی  ) یابنـد  یمـ حضور انسان و فعالیت او معنا  یری آن، به جنبة کالبدی و فیزیکی منحصر نبوده و درحقیقت باگ شکل

 شده سبب -آن غیر چه و باز فضاهایصورت  به چه -مذکور فضاهای مناسب یزیر برنامه نبود ،اکنون هم(. 11: 2011جو، 

 مومیع فضاهای به توجه بذل شرایط، این. در برداری نشود بهره مطلوب یا گونه به فضاها اینبالقوه  یها توان از است که

-فرهنگـی وجهـة   تقویـت  جهت فضاها این بازتولید بیانگر شهری توسعة یها برنامه در اساسی ضرورتعنوان  به شهری،

یژه امنیت زنـان  و بهمازلو، و  نظر از انسان نیازهای ینتر مهم از یکیعنوان  به امنیت است؛ مانند یشناخت جامعه و اجتماعی

 امـروز  یهـا  دغدغـه  ینتـر  مهـم  از یکـی  (؛ بنابراین231-233: 2011ان، جاجرمی و ترشیزی)عمومی  شهری فضاهای در

 اقشار حضور میان بتواند که است جمعی فضاهای از ینوع به رسیدن عمومی، یها عرصه کیفیت ارتقای و خلق در طراحان

 پایـدار  عـادلی ت مهم فضاهای عمومیشاخصة  عنوان بهبا درنظرگرفتن امنیت  ها آن فعالیت و مشارکت و اجتماعی مختلف

 (.0: 2011رفیعیان و همکاران، ) کند برقرار

 ،هـا  پـار،  هـا،  راه یـاده پ هـا،  یدانم نظیر عمومی فضاهای سایر شهرهای بزرگ کشور، بیشتر تبع بهدر شهر ارومیه نیز 
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ـ  یم تلقیها  آن کارکرد ینتر مهم ارتباطی، نقش و وجود ندارد الزم کارایی... و ها یابانخ  یـزی ر برنامـه  ودشود؛ همچنین نب

بـرداری بمانـد و    بدون بهـره  فضا اینبالقوه  از کارکردهای است بسیاری شده در فضاهای عمومی این شهر سبب مناسب

شهری محلة مهدی القدم شهر  فضای ساختار تحلیل پی در حاضر حضور زنان در فضاهای شهری کمرن  شود. پژوهش

اولین نمودهای فضای عمومی در این محلـه،   از آنجا که. هاست تر،ارومیه، یکی از محالت قدیمی با ترکیبی از ارامنه و 

خوانی است، ضرورت بررسی ساختار فضایی و سازگاری آن بـا حضـور زنـان وجـود      یهشبو محل برگزاری مراسم تعزیه و 

القدم و تعیین میزان مطلوبیت ساختار  یمهداسالمی در محله -ی شهر ایرانیها شاخصه، سنجش دارد. هدف از این نوشتار

 .اسـت  دوطرفـه طرفه و  یک Tی آماری ها آزمونفضاهای شهری این محله در رابطه با نیازهای امنیتی زنان با استفاده از 

ی معنـادار وجـود   ا رابطـه اس امنیت زنـان  اسالمی و احس -رسد بین مطلوبیت ساختارهای فضای شهری ایرانی یمنظر  به

هـای   یناامنعلت  دلیل تفکیک جنسیتی فضاهای شهری، شانس استفاده از فضای شهری به که به است ینادارد. فرض بر 

 القدم یکسان نیست. یمهدفضایی برای زنان و مردان، در محله 

 

 سابقة پژوهش

هایی پرداخته شود کـه قبـل از پـژوهش     ی و اتالف وقت به پژوهشکار دوبارهمنظور جلوگیری از  به است یضروردر ابتدا 

 حاضر در این زمینه انجام شده است: 

ی امنیـت فیزیکـی در محـالت    ها مؤلفهموفقیت »( در پژوهشی تحت عنوان 1325مریم سادات نقیبی و همکاران ) -

امنیت مرتبط اسـت. ایـن پژوهشـگران بـا      که به احساس اند بودهشناسایی و تدوین معیارها و اصولی  دنبال به« 2مسکونی

یی ماننـد نـورپردازی،   هـا  مؤلفـه ی کمی و کیفی به این نتیجه رسیدند که ارتباط معناداری بـین  ها مدلاستفاده از ترکیب 

 .خدمات عمومی، حضور افراد، فضای سبز و امنیت وجود دارد

ررسـی احسـاس امنیـت اجتمـاعی و عوامـل      ب»(، در پژوهشـی بـا عنـوان    1325امیریان، علیجـانزاده و نیکنـامی )   -

شناختی در  ارزیابی احساس امنیت اجتماعی و عوامل جمعیت دنبال به« 1شناختی در زنان سرپرست خانوار در قزوین جمعیت

دهد که بین درآمد، اندازة خانوار، سط   . نتایج این پژوهش نشان میاند بوده 1329زنان سرپرست خانوار در قزوین در سال 

 .ت و احساس امنیت اجتماعی ارتباط معناداری وجود داردتحصیال

محیطـی  -ارزیـابی عوامـل کالبـدی   »در پژوهشـی بـا عنـوان     1325فر و نسیم نظری در سال  سید عباس آقایزدان -

ی امنیت و مطالعة اثرات عوامـل طراحـی   ها مؤلفهتعریفی از  «0ی و شخصی در نواحی مسکونیاجتماعبر امنیت  رگذاریتأث

محیطی را بر جلوگیری از جرم در محلة چیذر تهران بیان کردند. نتایج این پژوهش نشان داد با توجه به بهبـود   -یکالبد

ی عملکـردی  هـا  جنبـه ی )حـس مالکیـت(،   اجتمـاع ی عوامل ها نهیزمی عینی آن باید در ها جنبهی ذهنی امنیت، ها جنبه

 دی )اندازه و شکل، تراکم ساختمانی مناسب( بهبود یابد.)ساختار فضایی(، منظر )جلوگیری از آلودگی( و عوامل کالب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Achievement to Physical Characteristics of Security in Residential Neighborhoods 
2. Association of social security feeling and demographic factors in women heading households in Qazvin 
3. Proposed Physical-environmental Factors Influencing Personal and Social Security in Residential Areas 
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بـا بررسـی   « بررسی امنیت اجتماعی زنان در نواحی مختلف شهر»عنوان ی با ا مقالهدر  2010زینب افشار در سال  -

هـای زنـان بـرای حضـور در شـهر و       یتمحدودمیزان امنیت اجتماعی زنان شهر یاسوج از دیدگاه شهروندان، به شناخت 

 یت آنان، همچنین ارائة راهکارها و پیشنهادها برای دسترسی به امنیت اجتماعی زنان در جامعه پرداخت.امن

بررسی حضور زنان در فضاهای شهری بـا تأکیـد بـر    »در مقالة  2010عاطفه صداقتی و سیده شبناز اتحاد در سال  -

های حضـور   یتمحدودتحلیلی،  -د توصیفیبا بررسی وضعیت زنان در فضاهای شهری و اتخاذ رویکر« شهرهای اسالمی

افزایش حضور زنـان در فضـاهای شـهری در راسـتای      منظور بهیت راهکارهایی درنهاوجو، و  زنان را در این فضاها جست

 .ین امنیت، افزایش نظارت، کاهش ترس و ایجاد حیات شبانه پیشنهاد کردندتأم

بررسی ساختارهای شهری مطلـوب زنـان بـا    »ة خود با عنوان در مقال 2012اله رضایی در سال  بیت بزی و  خدارحم -

یـا همـان   « ارزیابی مشارکت شهری»از طریق پیمایش میدانی و تکمیل پرسشنامه و مدل  «تأکید بر امنیت در شهر زابل

PUA ی فضاهای شهری با ساز مناسبکالبدی و -بررسی و تحلیل وضعیت شهر زابل از نظر ساختارهای فیزیکی دنبال به

؛ اسـت دهندة سط  پـایین امنیـت شـهر زابـل بـرای زنـان        نشان آمده دست بهوجه به نیازهای امنیتی زنان هستند. نتایج ت

یت جامعة نمونه در ارتباط با کـاهش امنیـت   اولوین تر مهمکه نبود پار، و فضای سبز ویژة بانوان در سط  شهر  طوری به

 است.

یزی ایمنـی فضـاهای شـهری    ر برنامهارزیابی نقش زنان در »با عنوان  نامة خود یانپادر  2011اصل در سال  حنیفی -

روها و معابر در شب یکی از عوامل مهم  یادهپدارد وضعیت نامناسب روشنایی  یمبیان « PUA1ارومیه با استفاده از روش 

 .استکاهش ایمنی زنان در فضاهای عمومی شهر 

 در مسـلمان  زنـان  حضـور  بـر  حـاکم  یها انگاره تدقیق» عنوان اب یا مقاله در 2011همکارانش در سال  و رفیعیان -

 بـر  تأکیـد  بـا  شهری عمومی یها عرصه در مسلمان زنان حضور بر حاکم یها ارائة انگاره به« شهری عمومی یها عرصه

ـ  شـهر،  عمـومی  یهـا  عرصـه  در ...و آسـایش  امنیـت،  دسترسی، یها انگاره وجود که دریافتند و پرداخته آنان نیازهای  رب

 است.ها مؤثر  عرصه این در زنان حضور انگیزش

 

 روش پژوهش

سال در تحلیل  15-25رویکرد مطالعاتی منتخب در این پژوهش، استفاده از مشارکت مردمی و پرسش از بانوان حدفاصل 

داف راسـتای اهـ   در .اسـت القدم  ی مهدی در محلة اسالم-یرانیاساختار فضاهای محله با رویکرد سنجش امنیت در شهر 

شـده   ی توزیـع ها پرسشنامهها براساس نتایج  یابیارزپژوهش، محدودة منتخب به دو بخش تقسیم شده و در هر دو بخش 

هـای   یـت فعالهـا و   یکاربرمنتخب برای مطالعة میدانی، شامل فضاهایی پرتردد با تنوعی از محدودة صورت گرفته است. 

 متنوع است.

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

سـنجیده   نظـران  صـاحب ای( استفاده شده است. روایی و اعتبار پژوهش و پرسشنامه نیز با تأیید  ینهگز 5از طیف لیکرت )

یـری از روش  گ هبهـر سـت. حجـم جامعـة آمـاری بـا      ا  شدهها منعکس  ی مورد سنجش در قالب پرسشها شاخصشده و 
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در بین اقشار گوناگون بانوان در محدوده توزیع شده است. پایایی پژوهش  ها پرسشنامهدست آمده و  مورد به 101کوکران 

( دارنـد. درنهایـت،   1/3و آلفای کرونباخ سنجش و مشخص شده همه موارد پایایی مناسبی )باالتر از  SPSSنیز از طریق 

طرفـه   یـک  Tی پـژوهش از آزمـون   ها شاخصمنظور سنجش رابطة بین  ، بهآمده دست بهی خام ها دادهی بند دستهپس از 

مقایسة مطلوبیت ساختاری آن  منظور بهدر دو بخش از محله  ها شاخصاستفاده شده، در پایان نیز برای بررسی رابطة بین 

تحلیلـی و از نظـر   –یفیتوصـ ش، کار رفته است. گفتنی است نوع این پـژوه  به دوطرفه Tفضا از نظر امنیت زنان، آزمون 

 هدف کاربردی است.

 

 (5935)نگارندگان،  . فرایند پژوهش5نمودار 

 

 مبانی نظری

 ساختار فضای شهر

 متنـوع  و مختلـف  و عناصـر  ها کاربری از یوستهپ هم به ای شبکه و فقرات ستون از مرکب ای مجموعه شهر فضایی ساختار

 یعنـی  آن اجـزای  ترین انتهایی تا همة گسترة شهر در تاروپودش و بخشد یم انسجام آن در کلیت را شهر که است شهری

 کـه  اسـت  آن اصـلی  بخـش  شـهر،  اصـلی  (. سـاختار 2: 2031 همکـاران،  و یابد )حمیـدی  می امتداد های مسکونی محله

 یاصـل  محورهـای  کنـد؛ ماننـد   مـی  مشـخص  را توسعة آتی آن جهات و شهر کلیات و دارد قرار آن اصلی در کارکردهای

 حکومتی، سیاسی، اقتصادی، های تمرکز فعالیت بر عالوه اصلی، ساختار این بناهای عمومی. و عمده فضاهای باز ارتباطی،

  (.253: 2011 و همکاران، ینیبحرکند ) می متمرکز نیز را اجتماعی روابط و فراغتی، مذهبی و فرهنگی
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 تحلیل ساختار فضای شهر و معیارهای آن

(. سـاختار  12: 2015شود )جان پـارکر،   مجموعه مناسبات میان اجزای ساختار در هر پدیدار تأکید می در تحلیل ساختار بر

توان با معیارها و زیرمعیارهای مختلفی بررسی و تحلیل کرد که در جدول زیر ایـن معیارهـا و عناصـر     اصلی شهرها را می

 ها بررسی و توضی  داده شده است. اصلی آن

 

 (37-00: 5959بذرگر،)اخت ساخت اصلی شهر . معیارهای شن5جدول 

 
 امنیت

 مفهـوم  دربـارة  لغـات  فرهن  در مندرج تعاریف مختلف است. مخاطرات از رهایی معنای به عام کاربرد در« امنیت»واژة 

 ،مانـدل ) است، روانی و امنیت مادی بر ناظر دارند که تأکید« ایمنی احساس»یا « ترس از آزادی احساس» امنیت، بر کلی

( و در 201: 2013شود )رضایی و حـاتمی،   یم(. امنیت در سط  فردی سبب آرامش، بروز استعدادها و خالقیت 91: 2031

ی هـا  جنبـه (. افزون بر این، احسـاس امنیـت   202: 2011ساز توسعه است )نوروزی و فوالدی سنهر،  ینهزمسط  اجتماعی 

ـ  اعی اهمیت خاصی قائل استدین اسالم برای امنیت فردی و اجتمعینی و ذهنی دارد.   ةو بسیاری از تعالیم خود را بر پای

آباد و همکـاران،   یلخل)کالنتری  انسان اعم از جان، مال، آبرو و ناموس او قرار داده است وجودی های یهحفظ امنیت سرما

2011 :23.) 

 

 امنیت در فضاهای شهری

 که شود می اشاره محیطی عوامل و موارد به ایمنی، ر مؤلفهد یت تشکیل شده است.امن و ایمنی مؤلفه از دو فضا بودن امن
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 مـال  و جـان  بالفعل و بالقوه صورت به و خطرات شود یم یرناپذ اجتناب حوادث وقوع مطلوب شرایط نشدن صورت تأمین در

 (Kelly et al.,  2 :2009کرد ) خواهد تهدید را و ناظران عابران حاضران،

 کننـده،  یشـگیری پ شرایط نشدن تأمین صورت که در دارد اشاره ها آن اموال و اشخاص علیه جرائم به نیز یتامن مؤلفة

 معنـای  در امـن  شـهری  هر فضای خواهد کرد. تهدید بالفعل و بالقوه صورت به را ناظران و حاضران، عابران جان و اموال

 شهری فضای عنوان به توان یمآید  وجود به دو این مشتر، فصل از که را شرایطی .شود یم مؤلفه دو این شامل آن کامل

 (.Roth rock, 2010: 9) کرد توصیف امن

 زیـادی  حـد  تـا  مناسـب  شـهری  فضای یک. دارد شهری محیط کیفیت و فضا با مستقیمی ارتباط امنیت درمجموع، 

 اهایفضـ  نامناسـب شـهری،   اسـت. فضـاهای   اجتمـاعی  معضالت و ها یبآس انواع نابودی ساز ینهزم و امنیت کنندة ینتأم

 (.11: 2011قرایی و همکاران، هستند ) اجتماعی و شهری امنیت یدکنندةتهد عوامل از ناامن، محالت و دفاع یب

 

 اسالمی(-امنیت زنان در فضاهای شهری )با تأکید بر فضاهای شهری ایرانی

می، حضـور زنـان در   ی شـهر اسـال  ها انگارهبا توجه به  .حضور زنان در فضاهای شهری شهر اسالمی جایگاه واالیی دارد

در  محـور  عـدالت شـهروندی در جامعـة مـدنی امـروز و رویکـرد       فضای شهری حق مسلم آنان است. با توجه بـه حقـوق  

یزی و طراحی شهری الزم است شرایط حضور زنان در فضای شهری بـا مـردان برابـر باشـد )اتحـاد و صـداقتی،       ر برنامه

 از دسـتورات  پوششـی  مذهبی بود و اعتقادات متأثر از ایران در ها یاستس و اجتماعی یساختارها گذشته، در (.1-1: 2010

 و بـا مرزهـا   هـا  محلـه  قالـب  در در این بین، ایدة پوشـش  بود. شده اعمال شهرها کالبدی فضای سرتاسر در اسالم دینی

 ایـده،  ایـن  شـده اسـت. براسـاس    تقسـیم  تر کوچک ییها محله به ایران شهرهای ، وگر جلوه یخوب به مشخص های یمحر

 بـرای  ویژه ییها مکان فضاها طراحی در ،درواقعشد.  یم دیده ایران شهرهای فضاهای عمومی بیشتر در جنسیتی تفکیک

 شـهرها،  ایـن  در شـده  یـف تعر اجتمـاعی  یها تفاوت از (. یکی02: 2013همکاران،  و شد )سلطانی یم تعیین زنان استفادة

 مـرور  و عبـور  بـرای  زیادی امنیت شهری، یها محله فضایی ساختار ت. دراس مرد و زن اجتماعی یها نقشبودن  متفاوت

(. امروزه، با توجه بـه رشـد   Alizadeh, 2007شدند ) ینم محروم عمومی شهری فضاهای از اغلب ها آن بود و زنان حاکم

 .پذیرد یر میتأث بالقوه یا واقعی شهری همواره از ناامنی زنان ها، زندگی سریع و ناگهانی شهرها و مشکالت آن

 

 ساختار فضایی شهری مطلوب بانوان

 افـراد بـا   ةهم برای جذاب و پایدار ،سالم امن، محیطی بایداست،  شهروندان فعالیت و زندگی بستر که شهری فضاهایدر 

 اقشـار  تمـام  بـه  مناسـب ی پاسخ، و فراهم جنسی ی واجتماع ،سنی یها گروه ها آن میان یها تفاوت و ها شباهت به توجه

از فضا اثرگذار است کـه   ها آنمیزان ترس  (. فضاهای شهری و شیوة طراحی آنان بر11: 2111 مازلو،داده شود ) جتماعیا

ها ارتباط  یکاربرو میزان حضور سایر  ونقل حمل این میزان با مکان استقرار فضا، زمان استفاده از فضا در طول روز، وسیلة

ین عوامل افزایش حضـور زنـان در فضـاهای شـهری اسـت      تر مهمی شهری از فضاها مراتب سلسلهرسد  یمنظر  به .دارد

 برابـر  در شـهری  یعنی فضای اند؛ یافته شده جنسی ماهیتی شهری فضاهای بیشتر امروزه (.1-1: 2010)اتحاد و صداقتی، 
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منظور تداوم و بقـای   به(؛ بنابراین، 21: 2011آباد و همکاران،  یلخلکند )کالنتری  یممحدودیت  اعمال زنان آزادانة تحر،

ویژه قشر حساس زنان در این فضاها، وجود امنیت یکـی   تعامالت اجتماعی انسان و محیط، همچنین حضور فعال مردم به

 (.0: 2013ترین نیازهاست )خدایی و تقوایی،  یاساساز 

 است، شهری یتامن و عدالت سرزندگی، اساس و الزم شرط شهر، در زنان فعال و گسترده باید توجه داشت که حضور

 میسـر  شـهری،  فضـاهای  در یتامن در ایجاد الزم عملکردی و فضایی امکانات و کردن مبانی فراهم آنان بدون اما حضور

رابطة میان احساس امنیت و حضور در فضای شهری بیان در آن که  کنیم ینظریه اشاره م چندبه این خصوص  در .نیست

 شده است.

 

 (5935نگارندگان، ) رابطة میان احساس امنیت و حضور در فضای شهریدر مورد  شده مطرح. نظریات 9جدول 

 

 

 اسالمی -ایرانی ی تحلیل امنیت در فضاهای شهریها شاخص

ویژه قشر زنان درون شهرها وجـود دارد. گفتنـی اسـت معیارهـای شـناخت و       امروزه، ریشة احساس ناامنی شهروندان، به

 رفتـاری  -و محیطـی  (عملکـردی )، کـارکردی  (مکانی) های کالبدی ، و شامل شاخصتحلیل امنیت در پهنة شهر متفاوت

 است. (ذهنی)

 های مختلف گردآوری شده است: یدگاهد، معیارهای فضای شهری متناسب با امنیت زنان از 0در جدول 
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(5935های مختل  )نگارندگان،  یدگاهد. معیارهای فضای شهری متناسب با امنیت زنان از 9جدول 

 
 معیارهای مشتر، از میان معیارهای مدنظر نگارندگان مختلف *   

 

، در 0به معیارهـای مشـتر، منـتج از جـدول      با توجهی، اسالم -یرانیاو معیارهای فضای شهری در شهر  ها شاخص

 آمده است: 9جدول 

 (5935می )نگارندگان، اسال-. معیارهای موردنظر در تحلیل ساختار فضایی مطلوب زنان در شهر ایرانی5جدول 
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 محدوده و قلمرو پژوهش

، 1سـرداران   هـای  یابـان در محدودة خ ،2015ی سال بند منطقهطبق نقشه  شهر ارومیه چهاردر منطقة  القدم یمحلة مهد

 .های مسکونی، تجاری، مذهبی و شبکة معابر دارد یکاربرواقع شده است که تنوعی از  1 ی، عسگرخان و مدن1حافظ 

تقریبـاً حـدود    آنمساحت ؛ شده است گذاری نام القدم یمحلة مهد بهاین محله ، 2015طرح جامع سال  یبند در محله

 11/1مترمربـع )  1211( فضا و درصد 55/90مترمربع ) 92311 ،( تودهدرصد 35/93مترمربع ) 95312شامل و هکتار  5/1

. هاسـت  تـر، ساخت آن ترکیبـی از ارامنـه و    که از عناصر موجود در محله مشخص است، طور همان. ( معابر استدرصد

رسد از زبان محلـی   یمنظر  که به هاست آنی بین ا رابطهقرارگیری کلیسا و مسجد در کنار هم در این محله نشانگر وجود 

 ق .ه 2121که تاریخ تعمیر قـدمگاه را   مهدی القدم، موجود در قدمگاه مسجد ةنوشت با استناد به سن گیرد.  یمسرچشمه 

پیش از این تاریخ ساخته شده باشد. در تاریخ رضـائیه کـه حـدود     بایست یکه مسجد م بیان کرد توان یم ،کرده است قید

عنـوان یکـی از    بـه  القـدم  یپیش تألیف شده در کنار مساجدی چون جامع، سردار، بازارباش و غیره از مسجد مهد قرن یمن

ه.ش برای اولین بار بـازیگران و   2012در شهر ارومیه در سال  ست.برده شده ا)ارومیه( نام  مساجد شهر رضائیه ینتر مهم

در مزار شـهدای ارومیـه    را خوانی یهتعزیه و شب های یشنما القدم، یمختلف از عزاداران مسجد مهد یها نقش یفاکنندگانا

 (.2012پور،  ت )شفیعادامه داشته اس کنون نیزکه تا کردند)باغ رضوان( اجرا 

 

 (5935های شاخص )نگارندگان،  یکاربرعناصر و  همراهلی محله به . ساختار ک5نقشة 
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 وتحلیل یهتجزبحث و 

دلیـل تنـوع و تفـاوت     منظور در، بهتر و سنجش میانگین احساس امنیت زنان در مواجهه با فضاهای مختلف، ابتدا بـه  به

رفت که نقشة آن براساس نقشة زیـر  صورت گ ها آنعملکرد  براساسی مختلف ها سمتی از قبند پهنهرفتاری در فضاها، 

ی فضـاهای شـهری   ها نقشهدادن  نیز ضمن نشان ها پرسشنامهیا بلو، تقسیم، و در توزیع  دو بخشاست؛ یعنی محله به 

منظـور تحلیـل و    هایی جداگانه دربارة احساس امنیت زنان درمورد هر پهنه پرسش شده است. ابتدا بـه  مذکور، طی پرسش

هـا   ، ضرایب آلفای تمام پرسـش نظران صاحبو روایی پرسشنامه پس از تأیید اعتبار پژوهش از جانب بررسی میزان پایایی 

آمـده کـه    5 متعدد پژوهش براساس آلفای کرونباخ در جدول یها میزان روایی شاخصمحاسبه شده و  Spssافزار  نرمدر 

ـ یـی دارنـد )  روا موردمطالعه در حد مطلـوبی  یها شاخص ةهمـ رسد ینظر م به (. پـس از سـنجش روایـی    1/3از  تـر  زرگب

و با هـم   ها آنو رابطة  ها شاخص، مطلوبیت دوطرفهیک و  Tی ها آزمونپرسشنامه و پژوهش، دو مرحله تحلیل از طریق 

 در هر دو بخش از محله بررسی شده است. ها آنیزان مطلوبیت م

 (5935)نگارندگان، ها  کرونباخ شاخص یآلفا یبضر ی. بررس5جدول 

 

 
 (5935. تفکیک محله به دو بخش )نگارندگان، 9نقشة 
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ترتیـب کـه اگـر فـرض      این  ایم؛ به  طرفه استفاده کرده یک Tآزمون ی مدنظر از ها شاخصمنظور ارزیابی مطلوبیت  به

با شاخص امنیت را معـادل   ها شاخصة مستقیم هریک از رابط ،باشدنظر  یک متغیر تصادفی و بیانگر ویژگی مورد xکنیم 

منجـر     های زیر اگـر بـه رد فـرض     است. از این نظر انجام آزمون فرض xمجموع  µدانیم که در آن  می α<µزارة گ

 نتیجه گرفت: ها شاخصتوان رابطة مستقیم امنیت را با سایر  یمشود، 

{
      
      

 

شود که بـا   یمدر هر بخش از محله مشاهده  اه شاخصجداگانه برای هریک از  طور بهدر جدول زیر نتایج این آزمون 

شده برای فضاهای شهری متناسب با امنیت زنان، رابطة معنادار و مسـتقیمی   ی درنظر گرفتهها شاخصها بین  توجه به آن

 معناداری موجود است.رابطة و امنیت نیز  ها شاخصدهد بین هریک از این  یمنشان    وجود دارد؛ همچنین نتایج فرض 

 

 (5935طرفه )مأخذ: نگارندگان،  یک T. نتایج آزمون 5جدول 

 
 

 2ی فضای شهری مناسب برای بانوان از طریق پرسشـنامه، بـرای بخـش    ها شاخصدر پژوهش حاضر ابتدا میانگین 

از طریق پرسشنامه محاسبه  ها شاخصمحله هم میانگین هریک از  1بعد برای بخش مرحلة محله محاسبه و ثبت شد. در 

 آمد. دست بهشود،  مشاهده می 3جدول  و نتایجی که درشد 

استفاده شد تا مشـخص شـود    دوطرفه Tی یکسان در دو محله از آزمون ها رابطة شاخصمنظور ارزیابی و مقایسة  به

بـار     تفاوت میانگین این دو بخش از محله معنادار است یا خیر. در این قسمت از تحلیل نیز با استفاده از آزمون فـرض 

 یکدیگر و شاخص امنیت سنجیده، و نتایج زیر دریافت شد.با  ها شاخصدیگر ارتباط هریک از این 
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دریافتیم که در رابطه با دو شاخص خوانایی و اختالط کاربری در دو بخـش محلـه بـا     دوطرفه Tبا استفاده از آزمون 

ی یکسـان در دو بخـش محلـه    هـا  شـاخص ورد این درم   ی مواجه هستیم؛ بنابراین فرضمعنادارتفاوت میانگین بدون 

ی تعامل ها شاخصمعناداری ندارند. درمورد رابطة با امنیت در محله  ها شاخصگیریم که این  شود و نتیجه می یمپذیرفته 

 کـامالً هـا   یـانگین مشـود تفـاوت    یم مشاهدهیی و امنیت گرا دروناجتماعی، نظارت عمومی، عدالت، دسترسی، محرمیت، 

معنـادار  رابطـة  در دو بخش محله و بـا شـاخص امنیـت     ها شاخصیابیم که بین این  درمی   است و با رد فرض  معنادار

 وجود دارد.

 (5935نگارندگان، ) دوطرفه T. نتایج آزمون 0جدول 

 

 

 گیری یجهنت

 در کـه  اسـالمی اسـت   در شهر ایرانـی  اجتماعی ســالم زندگی شرط ینتر مهم وها  انسان حیات الزمة نخســتین امنیت

 زنـدگی  آن در فضاهای شـهری کـه   شد. زنان و مواجه خواهد خطر با معنــوی و مادی یها نعمت دیگر آن، صورت نبود

ها، یکی از  اند که امنیت آن یاجتماع کارکردهای اجرایعرصة فضاها  این هستند، یکدیگر از ناپذیر یکتفککلیتی  کنند یم

 این فضـاها  در اجتماعی تعامالت از بسیاری حضور زنان در اجتماع امروزی است؛ همچنین ترین نیازها برای تداوم یاساس

بین ساختارهای فضایی شـهری و حـس امنیـت زنـان در شـهر      رابطة گیرد. در این نوشتار سعی بر آن شد که  می صورت

ی فضـای  هـا  شـاخص ت و طرفه مشخص شد که بین شاخص امنی یک Tآزمون اسالمی یافت شود. با استفاده از  -ایرانی

ی مـرتبط در دو  هـا  شاخصمعناداری وجود دارد که این نتیجه از سنجش سط  امنیت و سایر رابطة شهری مطلوب زنان 
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دوطرفـه   Tدر دو بخش محله از آزمـون   ها شاخصیسة میزان مطلوبیت مقابعد برای مرحلة آمد. در  دست بهبخش محله 

در دو بخش از محله با یکدیگر مقایسه شد. در پایان، با توجه به نتایج  ها شاخصن استفاده شد که با استفاده از آن میانگی

درصد وجود دارد. در  11از محله رابطة معناداری تا  دو بخشی انتخابی و شاخص امنیت در ها شاخصیابیم که بین  درمی

 دو بخـش هـا در   یـانگین متفـاوت   هستیم؛ بنابراین رو روبهشدة محله با ساختار فضای شهری متفاوتی  یکتفکی ها بخش

، در سط  بهتر و باالتری 2محله در مقایسه با بخش  1نشان داد که بخش  ها شاخصیسة میانگین مقاشدنی است.  توجیه

بـودن سـط     و پایین ها شاخصی ناکارآمددلیل  محله به 2از نظر امنیت و فضای شهری مطلوب زنان قرار دارد. در بخش 

بـودن سـط     ی بارزتر و بـاال ها شاخصمحله وجود  1، شاهد سط  پایین امنیت بودیم، اما در بخش در ایجاد امنیت ها آن

ی یکسـان  منـد  بهـره وجود آورده است؛ همچنین مشخص شد میزان استفاده و  ، امنیت بیشتری را در آن محدوده بهها آن

یکسـان   طـور  بهضاهای شهری، امنیت را مردان و زنان در دسترسی به خدمات و تسهیالت در محله و شانس استفاده از ف

عدالتی فضایی و دسترسی نابرابر به خدمات شهری بین دو گروه مردان و زنان هسـتیم   برد. در این محله شاهد بی یمباال 

 که از این بین سهم مردان از خدمات در مقایسه با زنان بیشتر است.
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