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چکیده
مفهوم امنیت زنان در فضاهای سبز شهری دارای اهمیت بوده و پژوهش حاضر در صدد بررسی و فراتحلیل کیفی مطالعات
انجام شده در این حوزه می باشد .این پژوهش با هدف ترکیب نتایج پژوهشهای صورت گرفته در حوزه مفاهیم "امنیت
زنان" و "فضاهای سبز شهری" انجام شد و در گام نخست تمامی مقاالت علمی-پژوهشی منتشر شده بدون اعمال
محدودیت زمانی ،با کلید واژه امنیت زنان از پایگاه های اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه استنادی نورمگز
استخراج شد که  3175مقاله را در بر گرفت .در ادامه  22مقاله که شامل واژه های فضاهای سبز شهری در عنوان ،چکیده
و یا کلمات کلیدی بودند ،برای استخراج داده ها و بررسی بیشتر گزینش شدند و جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده اند.
به منظور انجام فراتحلیل  31پژوهش انجام شده بین سالهای  3135-3055در زمینه امنیت زنان در فضاهای سبز
شهری انتخاب گردید به طور کلی می توان گفت مولفه های کالبدی ،اجتماعی ،مدیریتی ،دسترسی ،عملکردی ،کیفیت
دید بر میزان امنیت زنان در فضاهای شهری مؤثر بوده است و شاخص عدم نظارت اجتماعی در اولویت اول بر میزان
امنیت زنان و حضورشان در فضاهای سبز شهری مؤثر بوده است.
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امروزه بیش از نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند .حضور زنان در انواع عرصه های اجتماعی،فرهنگی ،اقتصادی
در مقایسه با سال های اولیة قرن بیستم ،رشدی چشمگیر داشته و حضور آنان در فضاهای شهری ،امروزه به یک الزام تبدیل
گردیده است .رعایت حقوق منشور شهروندی ایجاب میکند که زنان در جامعه و فضاهای شهری حضور یابند و آنان نیز همانند
مردان ،باید از شرایط برابر برای حضور در فضاهای عمومی شهری برخوردار باشند .ایجاد هرگونه محدودیت در استفادة زنان
ازفضاهای عمومی و پارکها ،بر میزان سرزندگی و کیفیت زندگی و سالمت آنان تأثیر می گذارد و می تواند مانعی بر سر راه توسعه
پایدار همه جانبه محسوب شود .از این رو امروزه ،برنامه ریزی شهری در واکنش به رهیافت های گذشته ،که در تعریف ،تفسیر و
اقدام برای برنامه ریزی ،تجربة زنان در فضاهای عمومی را نادیده می گرفت ،به شدت به ابعاد جنسیتی حساسیت نشان می
دهد(.آذر و محمدی بیرنگ.)3137 :
امنیت یکی از مولفه های حضورپذیری شهروندان در فضاهای عمومی است .با توجه به اینکه زنان بیشتر در معرض تهدیدات
اجتماعی قرار دارند ،تامین امنیت فضاهای شهری برای حضورپذیری این قشر ،اهمیت بیشتری دارد.
اهمیت ایجاد امنیت برای زنان در فضاهای شهری از این جهت است که در پی آن ،حضورپذیری کودکان و مردان را نیز به
همراه خواهد داشت؛ زیرا محوریت و مدیریت یک خانواده بر زن استوار بوده و با حضورپذیری زنان در فضای شهری ،به تبع آن
زمینه الزم برای کودکان ،نوجوانان و مردان نیز فراهم می شود .ضرورت بررسی این موضوع زمانی آشکارتر می شود که آزادی
حضور در فضاهای شهری به عنوان شاخص سنجش تبعیض اجتماعی مورد ارزیابی قرار گیرد؛ بنابراین نبود امنیت برای زنان ،چه
به صورت واقعی و چه بالقوه ،سبب می شود که زنان نتوانند شهروند تمام عیار به شمار بیایند و به راحتی در فضاهای عمومی
حضور آزادانه و مشارکت فعال داشته باشند (صفایی پور و همکاران .)8 :3130 ،درحقیقت ،ترس از خشونت در فضاهای عمومی،بر
زندگی های روزمرة زنان تأثیر می گذارد ( )Viswanath, Seth and Mehra,2015:3از جمله مهمترین فضاهای عمومی
شهری که بایستی بستر مناسب را جهت حضور زنان و به تبع آن کودکان و مردان را در پی داشته باشد ،فضاهای سبز عمومی
شهری می باشد.
در خصوص روش پژوهش می توان گفت ،فراتحلیل با نگاه تراکمی نسبت به نتایج فعالیت های پژوهشی سعی دارد که
تصویری کلی از تحقیقات را در حوزه های مختلف ارائه دهد و به پژوهشگر این امکان را بدهد که داده های بدست آمده از بررسی
چندین مطالعه رابا هم ترکیب کند و به نتایج جامع تری برسد(سلیمی و مکنون ،)3138 ،این پژوهش ،به منظور مرور نظام مند
مطالعات حوزه ی امنیت زنان و حضورشان در فضاهای سبز شهری ،که هدف اصلی این مطالعه است ،از روش فراتحلیل کیفی
استفاده کرده است .فرا تحلی کیفی بر خالف فراتحلیل کمی که جنبه ی استنباطی دارد و با بهره گیری از روش های آماری به
ادغام نتایج پژوهش های مختلف در یک حوزه به منظور دستیابی به نتایج کاربردی تر اقدام می کند ،بیشتر از آمارهای توصیفی
استفاده می کند و مشخص کردن فراوانی ،درصد فراوانی ،فراوانی تجمعی و درصد فراوانی تجمعی نیز از مهمترین ارکان این
تحلیل محسوب می شود (سلیمی و مکنون .)3138 ،به طور کلی فراتحلیل کیفی در مطالعاتی که برخی از منابع مورد نظر به روش
های کیفی انجام شده اند یا زمانی که جنبه های توصیفی بیش از ابعاد تحلیلی مد نظر باشند و همچنین در مواردی که گزارش
های مربوط به تحلیل های کمی در منابع مورد نظر الگوهای تکرار شونده چندانی نداشته باشند ،بیشتر مورد استناد قرار می گیرد.
به عبارت دیگر در این جا رویکرد کیفی در روش شناسی پژوهش مطرح نیست ،بلکه به کار گیری یا عدم به کارگیری تحلیل های
آماری استنباطی از جمله بررسی اندازه تاثیر متغیرها است که کمی یا کیفی بودن فرا تحلیل را مشخص می کند.
این پژ وهش ،با بررسی ادبیات موضوع از طریق مطالعه ی اسنادی آغاز و سپس با جستجو و گردآوری آثار و منابع الزم ادامه
یافت .فرایند جستجو با مراجعه به سه سایت ایرانی شامل پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه استنادی نورمگز و گوگل
اسکوالر و استخراج تمامی مقاله های علمی و پژوهشی فارسی در حوزه ی امنیت زنان در ایران بدون محدودیت زمانی بوده است.
مقاله های استخراج شده در گام نخست  3175مقاله را در بر می گرفت؛ در ادامه از بین این 3175مقاله 22 ،مقاله ای که شامل
واژه فضای سبز شهری در عنوان ،چکیده یا کلمات کلیدی بودند ،برای استخراج داده ها و بررسی بیشتر گزینش شدند .به منظور
انجام فراتحلیل  31پژوهش انجام شده بین سال های  3055-3135در زمینه امنیت زنان در فضاهای سبز شهری انتخاب گردید.
گام بعدی در فرایند فراتحلیل ،تهیه جداول استخراج داده ها بود که با مراجعه به نمونه های مشابه از فراتحلیل های کیفی در
ایران و مشخص ساختن قالب های مضمونی و چارچوب الزم برای انجام استخراج داده ها،صورت گرفت .این جداول ابتدا برای
یکایک مقاالت تکمیل و سپس یافته ها بر اساس تجمیع داده های این جداول ساماندهی ،ارائه و توصیف شده است.
در این پژوهش در فرایند فراتحلیل کیفی ،به روندها و فنون زیر به منظور افزایش روایی و پایایی تحقیق توجه شد:
 طیف گسترده ای از مطالعات قبلی به فرایند تحقیق وارد شد. مقاالت انتخاب شده از مجالت علمی –پژوهشی که دارای اعتبار باالیی هستند ،مورد پژوهش قرار گرفتند. -جداول و ابزار استخراج داده ها طبق قالب مقاالت علمی پژوهشی با روش فرا تحلیل نهیه شدند.

-

-

بارها به متن مقاالت و جداول مراجعه و داده ها بازخوانی شد تا همگونی یافته ها و واقعیت های موجود در اسناد محرز
شود.
هر یک از مقاالت در قالب جداول و بر اساس مضامین منتخب کدگذاری شد  .آن گاه مضامین حاصل سازمان دهی و
در قالب جداول تفکیک شده بر اساس مقوله های اصلی مورد نظر ،در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا توصیف جامع تری از
وضع موجود به دست آید.
قابلیت اتکا و همسانی نتایج ،از طریق کنار هم قرار دادن یافته های به دست آمده در هر مرحله کنترل شد و همچنین
اگر در هر مرحله از تحقیق تناقضی اتفاق می افتاد ،داده ها بازبینی می شد.

 -2پیشینه تحقیق و مبانی نظری
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بر اساس تئوری نیازها در هرم مازلو ،امنیت یکی از نیازهای ضروری و پایه ای برای تعالی انسان تلقی می شود ،درست شبیه
نیازهای فیزیولوژیک انسان که برای تداوم حیات ضرورت دارد و ارتقاء این مولفه برای سالمت و سعادت انسان ها و در نتیجه بر
جامعه تاثیر مستقیم دارد (رضائی.)22 ،3133 ،
دیاانت ( ،)3133در پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان "بررسی احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی مطالعه موردی:
زنان ساکن در محالت مجاور با پارک آزادی شهر شیراز"به این نتیجه دست یافته است که با افزایش سن،میزان احساس امنیت
زنان افزایش می یابد و زنان متأهل و شاغل احساس امنیت بیشتری در فضاهای عمومی مثل پارک دارند .احمدی و کلدی(،)3133
در مقاله"بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر سنندج و عوامل اجتماعی مؤثر برآن"به بررسی عوامل تأثیرگذار در احساس
امنیت زنان پرداخته است .یافته های توصیفی این تحقیق بیانگر احساس امنیت اجتماعی متوسط در بین زنان شهر سنندج است و
یافته های تحلیل حاکی از روابط معنادار بین امنیت محل سکونت و حمایت اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی زنان می باشد.
پایدار و همکاران( ،) 2538نیز به این نتیجه مهم دست یافتند که نظارت ثابت و پویای شهروندان ،نزدیکی به مغازه ها ،مدارس و
پارک ها ،فضاهای باز و حضور افراد آشنا ،به عنوان مهمترین عوامل برای افزایش حس امنیت زنان ،نقش دارد.
لوبوا و ام تانی( )2550در پژوهش خود با عنوان"فضای شهری و امنیت :یک مورد از بازرسی ایمنی دارالسالم برای زنان"
معتقدند که ترس از جرم رفتار و حاالت را در فضاهای شهری تغییر می دهد و این اثرات روی زنان و دیگر گروه های آسیب پذیر
اجتماعی و اقتصادی شدیدتر است؛ اثراتی نظیر اینکه :حرکت های آن ها را محدود می کند و به ویژه بعد از تاریک شدن هوا
موجب در خانه ماندن آن ها می شود و فرصت های اجتماعی و اقتصادی آن ها را کاهش می دهد .در این فرآیند آن ها از فعالیت
های اقتصادی واجتماعی نظیر کار کردن تا دیروقت و یا شغل هایی که شیفتی هستند و یا کالس های عصر و نظایر آن مستثنی
می شوند و البته در این گونه موارد همواره زنان فقیر بیشتر قربانی جنایت و ترس از آن می شوند.
دیاس و همکاران ( )2558در برزیل ،نقش آرایش فضایی در ایجاد رفتارهای خاص استفاده کنندگان بررسی شد .نتایج تحقیق
آن ها نشان می دهد عوامل اجتماعی و فضایی با توجه به اثری که بر اجزای محیطی و شناخت فضایی محیط های باز شهری
دارند ،بر کمبود امنیت و افزایش جرم تاثیرگذارند.
کرمونا ( ،)2533در مقاله ای با عنوان"طبقه بندی فضاهای عمومی معاصر"ضمن دسته بندی فضاهای عمومی شهری به
بررسی انواع فضاها از جمله فضاهای جداشده ،فضاهای ناتوان کننده ،فضاهای سوم ،فضاهای حیطه بندی و جدا شده به تأثیرات و
نتایج مدیریت فضاهای عمومی شهری پرداخته است.
گارژیولو و همکاران ( )2525در مطالعه ای به ارزیابی ادراک ایمنی زنان در یک کریدور مسیر شهری در بارسلونا پرداخته اند.
در این پژوهش نگارندگان بر اساس مصاحبه انجام شده با زنان ،عوامل و شاخص های فضایی موثر بر ادراک ایمنی زنان شامل
دید ،تراکم پوشش گیاهی ،روشنایی و نوع کاربری زمین ،شناسایی .و بر اساس آن ها و به کار گیری سیستم اطالغات جغرافیایی،
نقشه اداراک ایمنی زنان در این کریدور را ترسیم کردند.
الزم به ذکر است که تاکنون پژوهشی با عنوان فراتحلیل در موضوع امنیت و به ویژه امنیت زنان انجام نشده است و این
پژوهش با هدف ترکیب نتایج پژوهش های صورت گرفته در حوزه مفاهیم "امنیت زنان" و "فضاهای سبز شهری" انجام گرفته
است.
معنای لغوی امنیت ،احساس و اطمینان خاطر است (ماندل .)3183 ،در فرهنگ معین امنیت با معانی ایمن شدن ،در امان بودن
و بی بیمی آمده است (معین .)3170 ،برخی از صاحب نظران در تعریف امنیت به مفهوم رهایی از تهدیدها و مقابله با آن تأکید
داشته اند .فضاهای شهری منعکس کننده روابط قدرت می باشند که رفتارها و تفاوت های زن و مرد آن جامعه را بیان می کنند.
ترس زنان از حضور در فضاهای عمومی شهر بر اساس واقعیت ها می باشد .زنان به خوبی می دانند که در چه زمانی و از کدام
فضای شهری استفاده کنند (وجود رابطه بین احساس ترس و تجربه خشونت) .اگر زنان به خاطر ترس نتوانند از فضای عمومی
خاص (مانند پارک ها) استفاده کنند ،این نوع از فضاها برای تمامی افراد از لحاظ امنیتی روز به روز کاهش می یابد .بر این اساس،
تحقق حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی ،مهیا شدن زمینه توسعه پایدار شهر (از لحاظ مؤلفه اجتماعی و فرهنگی)،ارتقاء کیفیت
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محیطی پارک ها،زندگی اجتماعی شهری و کاهش ترس و قربانی شدن زنان از مواردی می باشندکه ضرورت تأمین امنیت
پارک هارا برای استفاده زنان از این فضاهای شهری را آشکار می سازد). (Dame & Grant;2002:51
امنیت به عنوان یک حق بنیادین و پیشنیازی برای ابقاء و ارتقاء رفاه و سالمت مردم و یکی از ابعاد اصلی در بحث شهروندی
است .بر اساس تئوری نیازها در هرم مازلو امنیت یکی از نیازهای ضروری و بنیادی برای تعالی انسان تلقی می شود (پاکزاد و
بزرگ )30 :3130 ،وجود امنیت در محیط های شهری یکی از الزامات اساسی کیفیت زندگی محسوب می شود (صفایی پور و
همکاران .) 0 :3130 ،در این میان ترس عاملی برای محرومیت زنان برای رفتن به فضاهای عمومی شهر می باشد .زنان و دیگر
گروه های آسیب پذیر در واکنش به ترس وارد فضاهای عمومی شهری مخصوصا در شب نمی شوند (دیانت .)7 :3133 ،امنیت از
شاخص های کیفی زندگی در شهرها می باشد .فقدان امنیت در فضاهای مسکونی شهری می تواند آسیب های اجتماعی جدی را
ایجاد نماید .از آنجاکه فضاهای شهری امروزی،یکی از عواملی است برای وقوع ناهنجاری های شهری و در نتیجه عدم وقوع
امنیت در شهر ،لذا بررسی جنبه های کیفی و کمی امنیت،چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ اجتماعی در داخل هر یک ازفضاهای
شهری امری ضروری است (قرایی.)37 :3173 ،
3
یکی از تئوریهای مطرح شده در بحث امنیت شهری ،نظریه «فضای قابل دفاع» میباشد .این نظریه درسال ،1972توسط
اسکار نیومن بیان گردید .رویکرد دیگری در زمینه طراحی در دهه  3385و  3375با عنوان ( CITEDجلوگیری از جرم از طریق
طراحی محیطی) مطرح شده است .این ایده بر اساس نظریات نیومن ( )3382و ری جفری ( )3383انتشار یافت.این نظریه درسال
های اخیر به عنوان رویکردی فیزیکی-اجتماعی درجرم شناسی و برنامه ریزی شهری پدیدار شد و این ایده فضای قابل دفاع نیومن
ر ا پاالیش کرد و بیشتر به یک رویکرد اجتماعی و کلی نگر نزدیکتر شد (Cozens, 2002:132).بنابراین،کارایی معیارهای
محیطی و طراحی فیزیکی به عنوان وسیله ای برای کاهش جرائم و کاستن احساس عدم امنیت با محیط اجتماعی در هم تنیده
است (برتاو)330 :3133 ،
در سال های گذشته مسئولیت زنان در محیط خانه به علل گوناگون بیش تر بود ،اما امروز زنان بویژه زنان خانه دار از اوقات
فراغت بیش تری نسبت به گذشته برخوردارند .همین امر سبب شده که عالیق آن ها به سمت فضاهای عمومی بیشتر شود
( .)sotoudeh,1996فضای عمومی را می توان به دو نوع "نرم فضا" و "سخت فضا" تقسیم کرد .نرم فضا ،فضایی طبیعی در
داخل یا خارج از شهر است که باغ ها ،پارک ها و فضاهای سبز را شامل می شود .این فضا می تواند بدون شکل و لبه مشخص
باشد و لزوما به حصار و محدوده معین نیاز ندارد؛ همچنین از شلوغی شهر می کاهد در واکنش به فشردگی محیط ساخته می شود
و عملکردی تفریحی دارد .سخت فضا ،فضایی است که از اطراف به بدنه های معماری شده محصور می شود .این فضا قابل اندازه
گیری و قابل ادراک است و فعالیت های انسانی در آن جاری هستند .پارک برخالف باغ های خصوصی قرن  ،37عالوه بر بهسازی
محیط ،باید به عنوان مکانی عمومی برای گذران اوقات فراغت شهروندان و پاسخ به نیازهای تفریحی،گردشی مردم در نظر گرفته
می شد( .بهبهانی)12 :3181 ،
المستد اولین نظریه پرداز پارک های شهری قرن نوزدهم ،معتقد بود که حضور پارک به عنوان قطعه ایی از طبیعت در شهر
ضرورت دارد و در طراحی ،پارک را با فضاهای فرهنگی،ورزشی تجهیز می کرد .با این وجوددر این دوره به کارگیری سبک های
التقاطی،گیاهان غیر بومی به عنوان کلیشه منظر در فضاهای شهری پذیرفته شد(.قدوسی )03 :3183 ،امروزه در شهرهای ایران
پارک ها جزئی از فضاهای زیست روزمره افراد هستند که به مصرف میرسند جماعت پارک رو ،به گروه های مختلفی تقسیم می
شوند .هر گروهی از پارک ها به شیوه خود استفاده می کنند و ارضا و التذاذ مورد نیاز خود را می طلبند (اجاللی و انجم شعاع،
 )332 :3133پارک های شهری به عنوان یکی از مهمترین فضاهای عمومی خدماتی نقش زیادی در ارتقای شرایط اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی،زیست محیطی نواحی شهری دارند این فضاها به موازات رشد و متراکم شدن نواحی شهری در جوامع مختلف
مورد توجه قرارگرفته اند ،راهبردهای گوناگون برای مکانیابی و توزیع آنها در محیط های شهری ابداع و به کار گرفته شده است.

 -3بحث و یافته های پژوهش
در این جا به تجزیه و تحلیل اطالعات و نحوه اجرای روش فراتحلیل می پردازیم .واژه های مورد تحقیق در مقاالت عبارتند
از :امنیت زنان و فضاهای سبز شهری
در گام نخست تمامی مقاالت علمی -پژوهشی منتشر شده بدون اعمال محدودیت زمانی ،با کلید واژه امنیت زنان از پایگاه
های اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه استنادی نورمگز استخراج شد که 3175مقاله را در بر گرفت.در ادامه 22مقاله که
شامل واژه های فضاهای سبز شهری در عنوان ،چکیده و یا کلمات کلیدی بودند ،برای استخراج داده ها و بررسی بیشتر گزینش
شدند و جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده اند .به منظور انجام فراتحلیل  31پژوهش انجام شده بین سال های  3055-3135در
زمینه امنیت زنان در فضاهای سبز شهری انتخاب گردید.

31

جدول شماره  -1نمونه ها (مقاالت منتشر شده در حوزه کلمات کلیدی که در چارچوب قرار گرفته اند)
3
2
1
0
0
0

7
3
35
33
32
31

نگرشی کاربردی به احساس امنیت زنان در پارک های درون
شهری مورد مطالعه شهر بجنورد

علمی-
پژوهشی

زنان و امنیت در فضاهای عمومی شهری(مطالعه موردی پارک
آزادی شیراز)
بررسی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری )مطالعه
موردی :پارک بعثت منطقه  30شهرداری تهران)
احساس امنیت زنان با توجه به طراحی کالبدی درپارک سیفیه
مالیر
ارزیابی و سنجش عوامل امنیت زنان در پارک های شهری با
تاکید بر بهره وری اجتماعی و امنیت محیطی (نمونه موردی
:پارک کودک شهر ایالم)
سنجش رضایتمندی زنان از کیفیت فضاهای عمومی انحصاری
با تأکید بر حس ایمنی نمونة مطالعاتی :پارک بوستان مادران،
شهر جدید اندیشه ،تهران
امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری و بررسی عوامل
فیزیکی موثر بر آن (نمونه موردی پارک ائل گلی تبریز)
ارزیابی عوامل مؤثر بر تأمین امنیت شهری به منظور افزایش
حضور بانوان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی:
پارک ساعی تهران)
سنجش مؤلفه های اثرگذار بر حس امنیت و حضور زنان در
فضاهای شهری (مطالعه موردی :پارک شهر گرگان)
تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر احساس امنیت اجتماعی زنان در
فضاهای عمومی سبز موردپژوهی :پارک نیاوران ،منطقه یک
شهرداری تهران
تاثیر امنیت و فضای جنسیتی بر افزایش حضور بانوان در
فضای شهری(نمونه موردی :پارک بانوان شیراز)
بررسی احساس امنیت زنان در پارک های شهری با تاکید بر
شاص های محیطی (کالبدی) و اجتماعی (نمونه موردی :شهر
ایالم)

علمی-
پژوهشی
علمی-
پژوهشی
علمی-
پژوهشی
علمی-
پژوهشی
علمی-
پژوهشی
علمی-
پژوهشی

منبع
پژوهشهای بوم شناسی شهری ،سال دهم،
شماره  ،2پیاپی  ،25پاییز و زمستان 3137
نپژوهش های معماری و محیط ،گروه
معماری دانشگاه زنجان شماره  ،1سال دوم،
بهار و تابستان 3137
جامعه شناسی تاریخی ،دوره ی  ،1شماره
 ،2پاییز و زمستان 3135
جغرافیا و روابط انسانی ،تابستان، 3137
دوره  ،2شماره  ،3پیاپی 0

3137
3137
3135
3137

فضای گردشگری ،سال هشتم،شماره13

3138

مطالعات امنیت اجتماعی  ،شماره  ،00بهار
3055

3055

پژوهش های راهبردی مسال اجتماعی
ایران ،سال نهم ،شماره پیاپی  ،27شماره
اول ،بهار 3133
مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان  ،سال
 ،30شماره  ،0زمستان 3130

3133
3130

علمی-
پژوهشی

هویت شهر ،شماره بیست و هفتم ،سال
دهم ،پاییز 3130

3130

علمی-
پژوهشی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دوره ،35
شماره  ،1پاییز 3138

3138

علمی-
پژوهشی

آمایش محیط ،شماره  ،05پاییز 3133

3133

علمی-
پژوهشی

معماری شناسی ،سال دوم ،شماره  ،3خرداد
3137

3137

علمی-
پژوهشی

مطالعات پلیس زن ،دوره  ،3130شماره ،21
پاییز و زمستان 3130

3130
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8

عنوان
تحلیل احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی با تاکید بر
پارک های شهری ،مطالعه موردی تبریز

نوع
علمی-
پژوهشی

سال

 -1-3جمع بندی دادههای استخراج شده از مقاالت
تمامی پژوهشهای مورد بررسی در چارچوب
فراتحلیل در بازه زمانی  3135-3055انجام شده
است.
ماهیت  70.02درصد از پژوهش های مورد
بررسی در چارچوب فراتحلیل کاربردی و 8.03
درصد کاربردی –توسعه ای و  8.03درصد
کاربردی نظری می باشد .روش تحقیق 32.15
درصد از پژوهش های مورد بررسی در چارچوب
فراتحلیل توصیفی-تحلیلی و  8.85درصد
پیمایشی-میدانی می باشد.فنون گرداوری داده
 32.15درصد از پژوهش های مورد بررسی در
چارچوب فراتحلیل پرسش نامه و  8.85درصد
مصاحبه و مشاهده می باشد( .جدول )1

جدول شماره  -2سال های انجام پژوهش ها (ماخذ :نگارنده)
سال ها
پیش از 3175
از  3175تا 3135
پس از 3135

فراوانی
5
3
32

درصد
5
8.85
32.15

جدول شماره  -3جزئیات روش تحقیق پژوهش های انجام گرفته
(ماخذ :نگارنده)

ماهیت پوهش

روش تحقیق

روش
کاربردی
توسعه ای
کاربردی-توسعه ای
کاربردی -نظری
بنیادی
توصیفی  -تحلیلی
پیمایشی  -میدانی

فراوانی
33
5
3
3
5
32
3

درصد
70.02
5
8.03
8.03
5
32.15
8.85
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 355درصد از پژوهش های مورد بررسی در
چارچوب فراتحلیل دارای روش نمونه گیری می
باشند و تعداد نمونه  30.17درصد از پژوهش های
مورد بررسی در چارچوب فراتحلیل زیر  355نفر و
 15.80درصد  255-355نفر و  8.85درصد -255
 155نفر و  00.30درصد  055-155نفر میباشد.
(جدول )0
 03.21درصد از پژوهش های مورد بررسی در
چارچوب فراتحلیل دارای پایایی ابزار سنجش می
باشند و میانگین مقدار پایایی  30.17درصد از
پژوهش های مورد بررسی در چارچوب فراتحلیل
از  5/0تا 5/8و  01.70درصد از  5/8تا 5/3می
باشد( .جدول )0
 355درصد از پژوهش های مورد بررسی در
چارچوب فراتحلیل دارای فرضیه و پرسش پژوهش
می باشند( .جدول )0
تعداد شاخص های مورد استفاده 15.80
درصد از پژوهش های مورد بررسی در چارچوب
فراتحلیل کمتر از  7شاخص و  03.0درصد  7و
بیش از  7شاخص و 8.85درصد فاقد شاخص می
باشد( .جدول )8
ابزار تحلیل در  80.3درصد از پژوهش های
مورد بررسی در چارچوب فراتحلیل ترکیبی و 8.85
درصد آزمون همبستگی پیرسون و  8.85درصد
آزمون آماری و 8.85درصد فاقد ابزار تحلیل می
باشد( .جدول )7

فنون گرداوری
دادهها

ترکیبی
اسنادی -کتابخانه ای
مصاحبه و مشاهده
پرسش نامه

5
5
3
32

5
5
8.85
32.15

جدول شماره  -4فراوانی نمونه گیری پژوهشها (ماخذ :نگارنده)
روش نمونه گیری

تعداد نمونه

روش و نمونه
دارد
ندارد
زیر 355
255-355
155-255
055-155

فراوانی
31
5
2
0
3
0

درصد
355
5
30.17
15.80
8.85
00.30

جدول شماره  -5فراوانی پایایی ابزار سنجش (ماخذ :نگارنده)
پایایی ابزار سنجش
میانگین مقدار
پایایی

پایایی
دارد
ندارد
از  5/0تا 5/8
از  5/8تا 5/3
باالتر از 5/3
ندارد

فراوانی
3
0
2
8
5
0

درصد
03.21
15.80
30.17
01.70
5
15.80

جدول شماره  -6فراوانی مقاالت از نظر چارچوب های تحقیق
(ماخذ :نگارنده)
فرضیه و پرسش
پژوهش

فرضیه و چارچوب
دارد
ندارد

فراوانی
31
5

درصد
355
5

جدول شماره  -7جزئیات شاخص های مورد استفاده در پژوهشها
(ماخذ :نگارنده)
تعداد شاخص های
مورد استفاده

تعداد شاخص ها
کمتر از  7شاخص
 7و بیش از  7شاخص
ندارد

فراوانی
0
7
3

جدول شماره  -8جزئیات ابزار مورد استفاده در پژوهش ها (ماخذ :نگارنده)
ابزار تحلیل

31

ابزار
آزمون همبستگی پیرسون
آزمون آماری
ترکیبی
ندارد

فراوانی
3
3
35
3

درصد
8.85
8.85
80.3
8.85

درصد
15.80
03.00
8.85

جدول شماره  -9جمع بندی شاخص ها
مولفه

کیفیت دید

مدیریتی

کالبدی

تعداد مسیرها با روشنایی کافی

3

کاهش نور توسط درختان

3

وجود المپ های شکسته و سوخته
تشخیص چهره افراد از فاصله  20متری 25-متری
نقش نور در شناسایی نشانه ها و نقشه های راهنمایی
نظارت طبیعی -امکان نظارت بر فضای بازی کودکان-نظارت-نظارت و مراقبت از فضا
چشم انداز
نورپردازی
موانع دید در مسیر پیش رو از جمله لبه تیز ،بوته و حصار
واسطه پوشش گیاهی و درختان مانع دید
میزان ضرورت وجود آینه های امنیتی در اطراف کنجها
تردد وسایل نقلیه
وضعیت تردد در شب
وضوح بودن مسیر حرکتی
قابل مشاهده بودن تردد سایر افراد
وضعیت پیاده رو ها و معابر
امکان دور شدن از محل خطر و فرار به مکان امن
امکان پیش بینی مسیر حرکتی -وجود نشانه ها و نقشه های کافی جهت شناسایی مسیر
دسترسی به خدمات حمل و نقل
دسترسی به کمک
کیفیت راه ها و مسیرهای دسترسی
کنترل دسترسی و پشتیبانی-دسترسی
ورودی و خروجی
دسترسی به امکانات و تجهیزات محیطی
بهداشت محیط -زباله های رها شده در فضا-آلودگی محیطی
آلودگی صوتی
آلودگی بصری
وجود تابلوهای اعالن خطر
شنیدن صدا در موقع خطر
وجود وندالیسم ،خراب کاری و نقاشی های دیواری
امکان بروز فعالیت های غیرقانونی در فضا
میزان راحتی ورود مزاحم به سرویسهای بهداشتی
مدیریت محیطی-مدیریت و نگهداری
محافظت از درختان ،چراغها و تابلوها-نگهداری
کیفیت طراحی فضا
آشنایی با فضا
وجود کنج ها-
فضاهای جدا افتاده
وضعیت مبلمان
گم نشدن در فضا
مناطق ناامن
وجود مسیرهای مخفی
امنیت فیزیکی-امنیت محیطی
فرورفتگی و عقب نشینی
وجود اِلمان و بناهای شاخص
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دسترسی

شاخص ها
روشنایی در طول شب
وضعیت نگهداری المپ ها
مکان قرارگیری المپ ها
کیفیت روشنایی معابر

فراوانی
0
3
3
3
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عملکردی

اجتماعی

24

شاخص ها
تعداد نیمکتهای موجود
وجود فضاهای خالی
لزوم محوطه سازی و طراحی بهتر فضا-منظرسازی
وضوح طراحی فضا
تصویر ذهنی از فضا
فرم فضا
اطالعات محیطی
کیفیت محیطی
خوانایی
پوشش گیاهی
نحوه پیوستگی فضا با محیط اطراف
دعوت شدگی به فضا
ازدحام فضا
مناسب سازی محیطی
کاربری مختلط
کیفیت کاربری ها
حیات شبانه کاربری ها
میزان استفاده متناقض از فضا
کمبود فضای فرهنگی و ورزشی
امکانات گذران اوقات فراغت کوتاه برای جوانان مانند کتابخانه و سفره خانه
فعال بودن فعالیتهای موجود در فضا در طول شبانه روز
سازگاری فعالیتهای موجود
کیفیت فعالیت ها
کاربری انتظامی و محل استقرار پلیس-پارکبان
بیش از حد خلوت یا خالی از جمعیت بودن فضا
تراکم جمعیت
ویژگی های مجاورت مکانی
ویژگی های سنی
ویژگی های سطح تحصیالت
ویژگی های مدت اقامت و وضعیت اشتغال
زمان استفاده از پارک
مدت استفاده از پارک-مدت ماندگاری
وضعیت مالی
تاهل
گروه گرایی
حس تعلق
سرمایه اجتماعی
تعامالت اجتماعی
مشارکت اجتماعی
تعداد دفعات مراجعه
عامل مراجعه
تعداد همراه
داشتن خاطره بد از وضعیت ناامن فضا
تجمع جمعیت ناآشنا و غریبه
قلمرو-قلمروپایی
میزان تعامل پذیری افراد در فضا
ترجیح میزان استفاده از فضا
عدالت اجتماعی فضا

فراوانی
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 -4نتیجهگیری
امنیت عنصر کلیدی در تدوام حضور بانوان در عرصه های اجتماعی است .میان امنیت و حضور زنان همبستگی نسبتا ً قوی
تأیید شد ،تقویت شاخه های همبسته ،امنیت بانوان را بیشتر و حضور آنان در پارک را پررنگتر خواهد کرد .مولفه های کالبدی،
اجتماعی ،مدیریتی ،دسترسی ،عملکردی ،کیفیت دید بر میزان امنیت زنان در فضاهای شهری مؤثر بوده است.
در مجموع بررسی امنیت زنان ،شاخص عدم نظارت اجتماعی بیشترین اثر را در عدم استفاده زنان از پارک دارد و همچنین
شاخص های روشنایی در شب در اولویت دوم و شاخص وضعیت مبلمان ،سن و کنترل دسترسی دراولویت سوم و آشنایی با محیط ،
کاربری مختلط ،بهداشت محیط و سطح تحصیات در اولویت چهارم و سایر شاخص های ذکر شده در جدول شماره  31در اولویت
پنجم بر میزان امنیت زنان و حضور آن ها در فضاهای سبز شهری مؤثر بوده است.
احساس امنیت زنان را می توان نتیجه ی مدیریت و طراحی کلی فضا دانست که در سیاست ها و روند توسعه ی شهر نبایستی
مورد غفلت قرار بگیرد؛ به دیگر سخن ،حضورپذیری زنان در برخی فضاهای عمومی شهر اگر پایین است ،این امر نتیجه ی
ساختارهای مدیریتی و نظام های معنایی آن در ارتباط با نقش زنان در روند توسعه ی شهر و شکل دهی کالبدی به آن و در نتیجه
القای احساس امنیت پایین به آنها در این فضاها ،است.از نظر مقیاس فضاهای سبز عمومی ،میزان احساس امنیت زنان در
پارکهای محله ای و ناحیه ای بطور معنی داری پایین تر از پارک های حاشیه خیابان ،شهری و فراشهری است.
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