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چکیده
مشكالت و نابرابريهاي خدماتي و اجتماعي ناشي از وضعيت نامناسب شهرنشيني ،ضرورت
برنامهريزي براي تأمين نيازهاي مبرم گروههاي جنسي و سني مختلف ،به خصوص زنان را ايجاب
ميكند و قطعاً ايجاد محيط شهري سازگار با روحيات زنان ،سهم عمدهاي در رفاه ،بلوغ اجتماعي و
تكامل شخصيتي آنان خواهد داشت .برنامه ريزان و طراحان شهري نبايد در طراحي ساخت و بافت شهر
صرفاً نگاهي مرد ساالرانه داشته باشند ،بلكه بايد زمينه الزم براي آرامش ،امنيت ،رفاه ،امكان بروز عقايد
و برابري در برخورداري از امكانات را براي زنان جامعه نيز فراهم كنند تا زنان هم بتوانند در امور شهري
مشاركت داشته باشند .تحقيق حاضر به دنبال بررسي و تحليل وضعيت شهر زابل از لحاظ ساختارهاي
فيزيكي-كالبدي و مناسب سازي فضاهاي شهري با توجه به نيازهاي امنيتي زنان ميباشد .در اين راستا
شاخصهايي از قبيل مبلمان شهري ،فضاهاي سبز ،تجهيزات شهري و فضاهاي تفريحي ورزشي كه در
ارتباط با مناسب سازي فضاهاي شهري براي زنان مطرح ميباشد؛ از طريق پيمايش ميداني و تكميل
پرسشنامه و مدل"ارزيابي مشاركت شهري"يا همان  PUAمورد بررسي قرار گرفته ،سپس با شاخص ها
و استانداردهاي ملي و جهاني سنجيده شده است .عالوه بر اين ،بر اساس مطالعات انجام شده و
بررسي هاي ميداني در شهر زابل الگوي مناسب سازي فضاهاي شهري مطلوب زنان همراه با پيشنهادات
راهبردي و كاربردي ارائه گرديده است .نتايج بهدست آمده از پرسشنامه و مدل  PUAحاكي از سطح
پايين امنيت شهر زابل براي زنان ميباشد؛ بطوريكه نبود پارک و فضاي سبز ويژه بانوان در سطح شهر
مهمترين الويت جامعه نمونه را در ارتباط با كاهش امنيت تشكيل ميدهد.
واژههاي کلیدي :مناسب سازي ،شهر زابل ،نيازهاي زنان ،امنيت.
*مسئول مكاتبهkh.bazi@yahoo.com :
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 -1مقدمه
انسان به محيط شهريي نياز دارد كه در آن با آرامش زندگي كند .او به حوزههايي نياز دارد كه
حالتي خاص داشته باشند ،مسيرهايي كه به جايي ختم شود و گرههايي (مركز) كه مكانهايي متمايز و
فراموش نشدني باشند (پاكزاد .)101 :1111 ،فضاهاي شهري در شهرهاي بزرگ ،اگرچه بسيار جذاب و
خيره كننده اند ولي در عين حال سرشار از ناامني و هراس هستند .به همين دليل اغلب فضاهاي
شهري ،آن جاذبه اي كه براي مردان دارند براي زنان ندارند ،چرا كه براي زنان با آسايش و امنيت كافي
همراه نيست .شايد بتوان گفت يكي از عوامل مهمي كه باعث ميشود ،زنان احساس كنند به حاشيه
رانده شده اند؛ نحوه كاركرد فضاهاي شهري است كه تحرک پذيري زنان را محدود ميكند و آنان را با
ترس و ناامني روبرو ميسازد (مهديزاده .)11 :1111 ،معموالً وظيفه برقراري امنيت را دولتها بر
عهده دارند .به عبارت ديگر دولت از طريق قدرتي كه در دست دارد در صدد است تا هم امنيت مردم
(از طريق پليس و قانون) و هم امنيت مرزهاي ملي (از طريق ارتش) را فراهم كند؛ وقتي دولت امنيت
مردم از طريق پليس و قانون تأمين ميكند آن را امنيت اجتماعي ميگوييم .از طرف ديگر ميتوان
گفت امنيت اجتماعي از طريق خود افراد و گروههاي فعال جامعه نيز تأمين ميشود؛ يعني به جز دولت
افراد جامعه نيز مي توانند امنيت اجتماعي را فراهم كنند .در واقع تأمين امنيت اجتماعي زنان ميتواند
هم از طريق دولت و هم از طريق خود زنان در جامعه تأمين شود.
از منظر تئوريک اولين پژوهشهاي زنان بر پايه مطالعات جنس شناسي شكل گرفته كه بر نقش
ويژگي هاي بيولوژيک جنسي در تعيين نقش و جايگاه افراد تأكيد مينمودند (نيكنامي ،سعيدي
حرسيني و دژم خوي .)1 :1110،ديدگاه هاي متفاوتي درباره زنان و نقش آنان ارائه شده كه هر كدام
بهجنبههاي متفاوتي از وضعيت زنان را توجه ميكند .مسأله «زن» يكي از چالش برانگيزترين معضالتي
است كه نيازمند توجه ويژه است (پيشگاهي فرد و قدسي .)101 :1111 ،يكي از اصول پذيرفته شده
بينالمللي ،برابري حقوق انسان ها اعم از زن و مرد ،سفيد و سياه ،فقير و غني است (نوابخش و ارجمند
سياهپوش .)11 :1111 ،برابري به معناي درمان همه گروهها به يک روش نيست؛ بلكه اغلب بايد
برنامهها و سياستهاي مختلفي جهت درمان مردم و گروههاي مختلف به كار برده شود .در سه زمينه
سياسي ،اجتماعي و اقتصادي مردان و زنان متفاوتند و براي رسيدن به برابري واقعي؛ اين تفاوتها بايد
به رسميت شناخته شوند (فدراسيون شهرداري هاي كانادا.)22 :2004 ،
در مقاله حاضر عمده تالش صورت گرفته در زمينه بررسي ساختار شهر زابل در ارتباط با نيازهاي
زنان به ويژه با تاكيد خاص بر مقوله امنيت است ،تا از اين راه بتوان ميزان سازگاري ساختار موجود با
نيازهاي امنيتي نيمي از جمعيت شهر(زنان) را سنجيد و پيشنهادهاي الزم و عملي را در اين باره ارايه
داد.
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 -1-1طرح مسأله و بیان سئوال اصلی تحقیق
بر اساس پارادايم واقعيت اجتماعي و با ديدگاهي تضاد گرايانه ،وضعيت رواني زنان تحت تأثير وجوه
مختلف نظام قشربندي اجتماعي شامل نظام جنس ،جنسيت و نابرابريهاي طبقاتي است .الگوهاي
تقسيم جنسيتي كار و روابط قدرت موجب ميشود زنان در موقعيتي نابرابر با مردان قرار بگيرند و
منزلت پايينتري داشته باشند كه پيامدهاي مختلفي از جمله فشار روحي و بيماري رواني را به دنبال
دارد (محسني تبريزي و سيدان .)11 :1111 ،در خصوص جايگاه زن در فرهنگ و تاريخ سيستان
ميتوان گفت كه در گذشته و حال وقتي بهدليل اختالف و درگيري كسي مورد خشم و غضب فرد
ديگري واقع ميشود ،اگر به يک زن پناه ببرد و يا به اصطالح عاميانه به چادر زني «ميار »1بياورد ،آن
فتنه و اختالف پايان يافته تلقي ميشود .ارتباط اين رسم كهن سيستانيان با مضاميني از قبيل
« برچيدن حق مالكيت خصوصي در طي ميار و آزادي و برابري زن با مرد در قالب پوشش چادر» ارتباط
عميقي دارد ( .)www.sistaniha.infoشايد با توجه به اقتضائات زندگي امروزه ديگر نتوان اين چنين
انتظاري را از زنان سيستاني داشت ولي با توجه به پيشينه روشني كه زنان در ثبات و امنيت جامعه
داشتهاند ،انتظار نقشي پر رنگ در مالحظات اجتماعي امروزه توقع زيادي نيست كه در اين تحقيق
مبتني بر كنكاش اين موضوع با محوريت امنيت زنان است .با توجه به نبود هيچ مطالعهاي در زمينه
بررسي ساختارهاي شهري در زمينه نيازهاي زنان در سطح كشور و نقش مهم زنان در تداوم بقا و به
تبع آن توسعه پايدار شهري ،مطالعه حاضر از هر نظر الزم و ضروري است .هدف از تحقيق حاضر تعيين
سازگاري و عدم سازگاري فضاهاي شهر زابل در ارتباط با نيازهاي امنيتي زنان ميباشد .با توجه به
مطالب ذكر شده ،سئوال و فرضيه تحقيق به صورت زير ميباشد:
آيا ساختار شهر زابل متناسب با نياز امنيتي زنان است؟
در راستاي سئوال فوق فرضيه تحقيق نيز به شرح زير ميباشد:
ساختار شهر زابل تناسبي با نيازهاي امنيتي زنان ندارد.
سابقه تحقیق :احمدي و اسمعيلي در سال  1111در مقالهاي احساس امنيت زنان را مبتني بر عوامل
چند بعدي و ميان رشتهاي در شهر مشهد مورد سنجش قرار دادند و در زمينه طراحي شهري و
اقدامات الزم كه توسط شهرداريها بايد انجام گيرد پيشنهادهاي خود را ارائه دادهاند (احمدي و
اسمعيلي.)111 :1111 ،
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حنيفي اصل در پاياننامه كارشناسيارشد خود با عنوان «ارزيابي نقش زنان در برنامهريزي ايمني
فضاهاي شهري اروميه با استفاده از روش  »PUA1بيان ميدارد كه وضعيت نامناسب روشنايي پياده
روها و معابر در شب يكي از عوامل مهم كاهش ايمني زنان در فضاهاي عمومي شهر ميباشد (حنيفي
اصل.)111 :1111 ،
بر اساس نوشتههاي بيل ( )1111در مورد جنسيت و نظارت شهري ،زنها هميشه اقدام به تأسيس
شبكههاي غير رسمي محلهاي ميكنند ،نه بهدليل ويژگيهاي ذاتي بعضي از آنها براي ارتباط برقرار
كردن با ديگران در محيطهاي محلهاي ،بلكه به اين دليل كه آنها با همسايههايشان بر اساس
فعاليتهاي روزانهاي كه دارند روبرو ميشوند .آنها متعهد به تقسيم كار جنسي ميباشند .ولي با وجود
اينكه زنان در جامعه فعال ميباشند ،اغلب در فرايندهاي برنامهريزي شهري ناديده گرفته ميشوند
(چانت.)2001 :11 ،
پاتل و بورا ( )Patel and Burraدر مقاله« ايمن سازي شهرها براي زنان و كودكان» بيان ميدارند
كه احساس امنيت ،مسافرت ها ،اكتشافات و تحرک بيشتر را هم در سطح محالت و هم در بيرون از
شهر تشويق ميكند .برعكس وقتي در يک محله ترس حاكم باشد خيابانها خالي مانده و زنها و
بچهها از فضاهاي عمومي دور ميمانند (پاتل و بورا.)4:1111 ،
سيمون دو بووار ( )Simone De Beauvoirدر كتاب جنس دوم ( )1141معتقد است كه خود زن
نيز قبول دارد كه جهان در مجموع مردانه است؛ آن را مردان ساختهاند ،اداره كردهاند ،امروزه نيز بر آن
تسلط دارند؛ اما زن خود را مسئول آن در نظر نميگيرد (بووار.)104 :1112 ،
در سئول پروژه شهر دوست دار زنان ،برنامهاي است كه بايد توسط دولتهاي محلي اجرا شود.
هدف از اين برنامه ادغام ديدگاههاي زنان در ساخت و سياستهاي شهري و در نتيجه افزايش
خشنودي روزبهروز آنها از زندگي خود ميباشد .شهر سئول با انجام انواع پروژههاي طراحي شده كه
موجب ناراحتي ،ناخشنودي و اضطراب شود و يا با زندگي شهري زنان در تقابل باشد ،مقابله ميكند.
تالش پروژه "شهر دوست دار زن سئول" ( )WFSP2در اين راستا ،از طريق برنامههاي مختلف ،در
عرصههاي مخ تلف ،از جمله مراقبت ،فرهنگ ،ايمني و رفاه در مراكز مراقبت از كودكان سئول ،برنامه
جست و جوي كار براي زنان خانه دار ،توالتهاي مخصوص زنان ،پارکهاي امن مناسب زن كه تعداد
كمي از آنها نام برده شد ،آشكار ميشود (كيونگ پارک.)1:2001 ،

1- Participatory Urban Appraisal
2- Women Friendly Seoul Project
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 -2مفاهیم و دیدگاههاي نظري
امنیت و ابعاد آن :در واقع امنيت يعني رفع خطر و رفع خطر يعني استفاده بهينه از فرصت .بنابراين
بايد چنين نتيجه گرفت كه امنيت داراي دو عنصر اساسي تهديد و فرصت است و برقراري امنيت منوط
به رهايي نسبي از تهديد و بهرهگيري بهينه از فرصتهاست (ساروخاني و نويدنيا .)11 :1111 ،موضوع
«امنيت» از مهمترين و قديميترين موضوعات مربوط به زنان است .امنيت زنان ،چنان دامنه گستردهاي
از باورها و رفتارهاي متفاوت را ايجاد ميكند كه انديشمندان سياست ،حقوق ،بهداشت و درمان،
فرهنگ و هنر ،دين و اقتصاد را بر سر دو راهيهاي انتخاب به تفكر واداشته و بيش از يک سده موضوع
بحثهاي فراوان قرار گرفته است .امنيت مقولهاي است كه امكان حضور بيدغدغه زنان را در عرصه كار
و فعاليت آماده ميكند (نجارنهاوندي و آهنگر سالبتي .)111 :1111 ،افشار ( )1111در پايان نامه خود،
امنيت اجتماعي زنان را در سه بعد م ورد كنكاش قرار داده است .اول :بعد امنيت انساني و فقدان
خشونت عليه زنان .دوم :بعد امنيت هويت و توجه به ابراز وجود و هويت يابي زنان و سوم :احساس
امنيت اجتماعي زنان.
امنیت انسانی :معاني ضمني مفاهيم «امنيت» و «ناامني» در بافتهاي مختلف نسبي است ،براي
اينكه مفهوم امنيت قابل درک باشد بايد بهصورت تجربه ذهني در سطح خرد و بر اساس تجربيات
روزمره مردم تعريف شود (تاجبخش .)41 :1111 ،بيشتر تهديداتي كه متوجه افراد است ناشي از اين
حقيقت است كه آنها در محيط انساني به سر ميبرند و اين محيط موجد انواع فشارهاي غيرقابل
اجتنابناپذير است و صرفاً تعلق داشتن به گروههاي خاص چون مرفه ،نخبه و غيره موجب رهايي از آن
نمي شود .بدين جهت امنيت انساني در پي تحقق امنيت در مقابل تهديداتي مطرح گرديد كه موجوديت
افراد را به مخاطره مي اندازد .امنيت انساني در پي تأمين ايمني و اطمينان خاطر براي بشر در برابر
گرسنگي ،بيماريها و همچنين تمام اشكال خشونت و كنشهاي منافي حرمت انساني است كه باعث
اختالل و يا نابودي حيات و بقاي او ميشود (افشار.)1 :1111 ،
امنیت هویت :جورج هربرت ميد (” )George Herbert Mead, 1893-1931خود“را به دو بخش
منِ فاعلي و من مفعولي تقسيم كرده و معتقد است خود از تعامل و ارتباط ميان اين دو بخش شكل
ميگيرد .من فاعلي شامل خواستهاي فردي ،عاليق ،دلبستگيها ،و انگيزه شخصي است .من مفعولي
در يادگيريهاي اجتماعي ريشه دارد و تبلور خواستها و اهداف جمعي است .به استناد اين نظريه
ميتوان نتيجه گرفت كه هويت به حسب «نوعيت» به دو دسته كلي تقسيم ميشود كه ميزان اتكا بر
خصوصيات انتسابي و اكتسابي ،ميزان پويايي و فعليت يا انفعال و شكنندگي هويت را تعيين ميكند.
طبيعتاً هر چه هويت از تعريف خود بر مبناي خصوصيات انتسابي فاصله بگيرد و به ويژگيهاي اكتسابي
اتكا كند ،انعطاف بيشتري مييابد و به فعليت آن اضافه ميشود .به عكس ،هر چه هويت به خصوصيات
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انتسابي تكيه كند ،منفعلتر و شكنندگي آن بيشتر ميشود ،زيرا قابليت دخل و تصرف در ويژگيهاي
انتسابي بسيار كم و در برخي موارد ناممكن است ،اما ويژگيهاي اكتسابي به اختيار ،اراده و برنامه ريزي
فرد اتكا دارد و براي همه افراد در صورت جديت و پشتكار تقريباً قابل حصول است (نويدنيا:1110 ،
 .)11آنچه باعث مي شود گروه اجتماعي سامان گيرد احساس وابستگي و تعلقي است كه ميان اعضاي
گروه وجود دارد و به آنها كليت يكپارچهاي ميبخشد كه مبناي تعريف اعضا از من خويش خواهد بود؛
هر عامل و پديده اي را كه باعث اختالل در احساس تعلق و پيوستگي اعضاي گروه دارد ،در واقع هويت
گروه را به مخاطره انداخته و تهديدي براي امنيت اجتماعي قلمداد ميگردد .بدين جهت است كه
مفهوم ارگانيكي امنيت اجتماعي مترادف با امنيت هويت تلقي ميشود (افشار.)1 :1111 ،
احساس امنیت اجتماعی :انسان براي رهايي از تنهايي ،ترس و دلهره و رسيدن به آسايش و امنيت،
زندگي جمعي و الزامات آن را انتخاب نموده است .در واقع امنيت با اجتماعي بودن انسان در ارتباط
است و ميتوان گفت چون انسان خواستار امنيت بوده ،زندگي جمعي را برگزيده است .به اين ترتيب از
دغدغههاي اصلي انسان از روزهاي آغازين خلقتش ،رفاه ،آرامش و بنابراين امنيت بوده است(صمدي
بگه جان .)2 :1114 ،امنيت اجتماعي زير بناي مشاركت سياسي زنان را تشكيل ميدهد .نبود امنيت و
آرامش در صحنه اجتماعي در طول تاريخ باعث عدم حضور فعال زنان در عرصه اجتماعي و سياسي
شده است و اين مردان بودند كه اين اجازه را به خود دادهاند تا در مسايل اجتماعي و حتي مسايل
مربوط به زنان دخالت و تصميم گيري كنند(عاليي و پناهي.)11 :1111 ،
امنیت زنان در فضاهاي عمومی شهري :بر اساس تئوري نيازها در هرم مازلو ( ،)1111امنيت يكي
از نيازهاي ضروري و پايهاي براي تعالي انسان تلقي ميشود .در واقع مفهوم «امنيت» و درک آن در
همه ابعاد فيزيكي ،اجتماعي ،رواني و  ...مشكل است .بنابراين ارتقا دادن آن هم مشكل خواهد بود
(بوذرجمهري ،عبدالهي و تركمن نيا .)1 :1110 ،اهميت فضاهاي عمومي در زندگي ساكنان يک شهر از
آن جهت است كه استفاده از اين فضاها ،بخش مهمي از زندگي آنان در شهر را تشكيل ميدهد؛ اين
فضاها به بهترين وجه نقش مراكز روزمره زندگي را ايفا ميكنند .فضا و جنسيت رابطه پيوسته و
تنگاتنگي با هم دارند ،اين رابطه به صورت تهديد و كنترل زنان و مردان در فضاهاي شهري و همچنين
در تحليل و تخطي از قوانين جدايي گزيني جنسيتي است (امينيان .)1 :1111 ،امنيت زنان در جامعه
شهري يكي از نيازهاي ضروري در عصر حاضر ميباشد .امنيت در مفهوم عيني آن اندازه گيري فقدان
تهديد عليه ارزشها است .در مفهوم ذهني آن فقدان احساس ترس از اينكه چنين ارزشهايي مورد
حمله قرار خواهد گرفت و امنيت اجتماعي توانايي جامعه در دفاع از خصوصيات و ويژگيهاي اساسي
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خود در برابر تغييرات و تهديدات واقعي و احتمالي است .امنيت اجتماعي زماني مطرح ميشود كه
جوامع احساس ميكنند هويتشان در خطر است(افشار.)1 :1111 ،
-9روش انجام تحقیق و تجزیه و تحلیل اطالعات
روش تحقيق حاضر توصيفي – تحليلي و مبتني بر مطالعات كتابخانهاي ،اسنادي و بررسيهاي
ميداني است .دادهها و اطالعات مورد نياز از طريق پرسشنامه و روش  PUAاستخراج گرديده و بر
اساس اولويتهاي شهروندان راهبردهاي عمده تعيين و مشخص شده است .نحوه تعيين حجم نمونه از
جامعه آماري شهر زابل بر اساس فرمول كوكران انجام شده است.
t 2 pq
d2
n
1 t 2 pq
1
(
) 1
N d2

جامعه آماري تحقيق حاضر كليه زنان باالي  11سال شهر زابل در سال 1110ميباشد كه بر اساس
گزارش رسمي مركز آمار ايران از  11411نفر از زنان ساكن شهر زابل ،تعداد  41111نفر را شامل
ميشود .تعداد جامعه نمونه بر اساس نمونهگيري تصادفي ساده و با توجه به نتيجه زير  141نفر
ميباشد.
)(0.65  0.35
(0.05)2
 347
1
)(0.65)(0.35
2
1
(1.96) 
) 1
75457
(0.05)2
(1.96)2 

در ادامه كار با توزيع پرسشنامه در محالت مختلف شهر زابل و همچنين برگزاري جلسات مبتني بر
مدل"ارزيابي مشاركت شهري" يا  PUAاز جامعه نمونه خواسته شده كه مشكالت و نارسايي هايي كه
در سطح شهر با آن روبرو هستند با ترسيم كروكي محل مورد نظر ،بيان كنند .در ادامه كار خروجي
دادههاي  SPSSمستخرج از نتايج پرسشنامه ها را با كروكيهاي ترسيمي حاصل از مدل  PUAو
جايگاه زابل از نظر سرانههاي شهري ،در ارتباط با سرانه هاي استاندارد مورد مقايسه قرار داده كه زمينه

ساز اثبات يا رد فرضيه تحقيق بوده است.
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-4محدوده و قلمرو پژوهش
شهر زابل مركز شهرستان زابل است كه در مختصات جغرافيايي  11درجه و  21دقيقه عرض
شمالي و  11درجه و  10دقيقه طول شرقي در مركز منطقه سيستان قرار گرفته است .زابل در فاصله
 210كيلومتري زاهدان 1111 ،كيلومتري تهران 111 ،كيلومتري بيرجند و  114كيلومتري مشهد قرار
دارد و بدين طريق با مراكز استانهاي همجوار و ساير نقاط ارتباط مييابد (سازمان مسكن و شهرسازي
استان سيستان و بلوچستان .)1 :1114 ،آب و هواي زابل از نوع بياباني و گرم و خشک است.
بهطوري كه خشكسالي و طوفان از پديدههاي غالب منطقه ميباشد .ميزان بارندگي در سيستان بسيار
ناچيز بوده به طوري كه متوسط كل بارندگي ساالنه آن در يک دوره  10ساله معادل  12/1ميليمتر
ميباشد .متوسط دماي ساالنه آن  22درجه سانتيگراد است ،ميزان ساالنه تبخير در آن نيز 4111
ميليمتر است كه بيش از  11برابر بارندگي ساالنه منطقه ميباشد .جمعيت اين شهر بر پايه آمار
سرشماري سال  11برابر با  110،142نفر بوده است (بزي .)11 :1111 ،وسعت اين شهر در حال حاضر
معادل  2014هكتار است .سرانه كل زمين بر اساس طرح جامع شهر زابل در سال  1111به ازاي هر
يک از ساكنان شهر در حدود  144/1مترمربع است .تراكم ناخالص شهر در حدود  11/2نفر در هكتار و
تراكم خالص شهر  101/1نفر در هكتار ميباشد .شهر زابل مطابق پيشنهاد طرح تفصيلي به  1ناحيه و
 11محله تقسيم شده است .ناحيه يک داراي  1محله ،ناحيه دو  12محله ،ناحيه سه و چهار هر يک 1
محله و ناحيه پنج  1محله ميباشد (مهندسين مشاور طاش «طرح انديشان شهر».)11 :1111 ،

شکل  -1موقعیت جغرافیایی شهرستان زابل (مأخذ :طرح جامع زابل.)1111 ،
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 -5بحث اصلی
 -1-5دسترسی به مبلمان شهري (به لحاظ امنیتی ،آسایش و رفاه)
هدف غايي يک شهر ايجاد محيطي دلنشين و راحت براي مردمي است كه در آن زندگي ميكنند.
فضاي شهر محلي است كه بيشتر مردم وقت خود را در آن سپري كرده ،حداكثر ارتباط را با يكديگر و
پيرامون خود برقرار مي سازند .بنابراين آرايش فضا و ايجاد امكانات و تسهيالت الزم در آن از اهميت
ويژهاي برخوردار است(زنگي آبادي و تبريزي .)41 :1111 ،در ادامه تحليل متغيرهاي اصلي تحقيق،
ابتدا جدول فراواني شماره 1از بعد دسترسي به مبلمان شهري را به دست آورده و سپس جدول فراواني
و نمودار ستوني هر يک از متغيرها نيز ترسيم شده است.
جدول -1دادههاي آماري دسترسی به مبلمان شهري براي زنان (به لحاظ امنیتی ،آسایش و رفاه)

نمونههاي معتبر
نمونههاي نامعتبر
ميانگين
انحراف معيار

فضا براي
نشستن
144
1
1/11
0/11

تاكسي
زنان
111
1
1/11
0/14

تجهيزات
شهري
141
4
2/41
1/02

خانههاي
امن
111
10
1/11
0/11

سرويسهاي
بهداشتي
141
4
2
1/14

نور پياده رو
در شب
141
4
2/10
1/21

مأخذ :نتايج حاصل از پرسشنامهها.1111 ،

با توجه به دادههاي جدول  1ميتوان بيان نمود كه متغير تاكسي ويژه بانوان با ( 0/14پنجاه و
چهار صدم درصد) پراكندگي كمتري نسبت به ساير دادهها داشته ،همچنين با توجه به آزمون آماري
انجام شده ساير متغيرها با توجه به اين امر كه فاصله انحراف معيار خيلي كمي دارند بنابراين تا
حدودي از اعتبار كم و بيش يكساني برخوردارند.
جدول  -2میزان مناسب بودن و دسترسی به فضاهایی براي نشستن و استراحت
درصد تجمعي
درصد معتبر
درصد
فراواني
فضا براي نشستن
41/1
41/1
41
111
خيلي كم
11
11/1
11/4
101
كم
12/4
11/4
11/1
11
متوسط
دادههاي معتبر
11
1/1
1/1
11
زياد
100
2
2
1
خيلي زياد
100
11/1
144
كل
0/1
1
نامعتبر
100
141
كل
مأخذ :نتايج حاصل از پرسشنامه ها.1111 ،
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ايجاد فضاهايي براي نشستن و استراحت با توجه به كمبود اينگونه فضاها و همچنين درخواست
درصد قابل توجهي از حجم نمونه ( 11درصد فراواني تجمعي) امري الزم و اجتناب ناپذير است.

شکل  -2مقایسه استانداردهاي مهم شهري با وضعیت موجود زابل
مأخذ :يافتههاي تحقيق.1111 ،

با توجه به گرم و خشک بودن منطقه از مهمترين نيازهاي منطقه و به ويژه زنان وجود فضاي سبز و
پارکهاي تفريحي مناسب جهت دسترسي آسان ميباشد ،متأسفانه در اين زمينه وضعيت موجود شهر
زابل فاصله زيادي با استانداردهاي موجود دارد .بهطوريكه كمبود فضاهاي سبز مهمترين الويت از ديد
جامعه نمونه در شهر زابل ميباشد كه در شكل  2به وضوح قابل مشاهده است.
جدول  -9تاکسی یا سرویس ویژه براي زنان
تاكسي ويژه زنان

دادههاي معتبر

بسيارخوب
خوب
متوسط
بد
خيلي بد
كل

فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

211
11
10
0
1
111

14/1
20/1
2/1
0
0/1
11/1

11/1
20/1
2/1
0
0/1
100

11/1
11/1
11/1
11/1
100

نامعتبر

1

2/1

جمع كل

141

100

ماخذ :نتايج حاصل از پرسشنامه ها1111 ،
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با توجه به دادههاي فوق  11/1درصد از افراد جامعه نمونه تاكسي ويژه بانوان را در زمينه بهبود
سيستم حمل و نقل جهت استفاده زنان و ارتقاي امنيت آنان مناسب دانستهاند .با توجه به نتيجه به
دست آمده و مشاهدات محلي مبني بر وجود تاكسي ويژه بانوان در سطح شهر ،ولي فعاليت ناچيز آن
در شهر زابل ،افزايش وسايل نقليه بانوان و ارتقاي سرويسدهي آنها امري اجتناب ناپذير ميباشد.
جدول  -4میزان مناسب بودن و دسترسی به تجهیزات شهري از قبیل سطل زباله ،آب سردکن ،صندوق پست
فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

ميزان دسترسي به تجهيزات شهري

11
101
121
11
11
141

11/1
21/1
11
10/1
1/2
11/1

11/1
10
11/4
10/1
1/2
100

11/1
41/1
11
11/1
100

نامعتبر

4

1.2

جمع كل

141

100

دادههاي معتبر

خيلي كم
كم
متوسط
زياد
خيلي زياد
كل

مأخذ :نتايج حاصل از پرسشنامهها.1111 ،

با توجه به دادههاي جدول  4ميتوان بيان نمود كه ميزان دسترسي به تجهيزات شهري از ديد
جامعه نمونه تا حدودي متوسط و مايل به كم ميباشد .اما متأسفانه طي مطالعات ميداني ،ميزان
دسترسي به تجهيزات شهري در حد پاييني بوده و احتمال اينكه در انتقال مطلب از طريق پرسشنامه
كوتاهي شده باشد ميرود ولي اين قصور قابل اغماض ميباشد ،زيرا باالترين درصد دسترسي به
تجهيزات شهري را گزينه متوسط با  11درصد به خود اختصاص داده است.
جدول  - 5میزان دسترسی به خانههاي امن در اماکن عمومی و فضاهاي شهري
فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

دسترسي به خانههاي امن

141
100
11
11
1
111

42/1
21/1
11/1
4/1
2
11/1

41/1
21/1
11/1
4/1
2/1
100

41/1
11/1
11/1
11/1
100

نامعتبر

10

2/1

جمع كل

141

100

دادههاي معتبر

خيلي كم
كم
متوسط
زياد
خيلي زياد
كل

مأخذ :نتايج حاصل از پرسشنامه ها.1111 ،
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با كمي دقت به دادههاي جدول ( )1به روشني مشخص ميشود كه از نظر  11.1درصد از حجم
جامعه نمونه ميزان دسترسي به خانههاي امن در اماكن عمومي و فضاهاي شهري در حد خيلي كم و
كم ميباشد و تا حدودي مبين ناآشنا بودن زنان جامعه نمونه با اصطالح «خانه امن» ميباشد .بدين
منظور اين مورد در اين تحقيق گنجانده شده است تا نقطه عطفي باشد براي ارتقاء اعتماد به نفس زنان
يعني «احساس امنيت» جهت مشاركت در امور شهري.
جدول  -6میزان دسترسی و مناسب بودن سرویسهاي بهداشتی
فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

دسترسي به سرويس بهداشتي

141
104
10
1
21
141

42/4
10
11/1
2/1
1/1
*/1

42/1
10/1
11/1
2/1
1/1
100

42/1
11/2
10/1
11/1
100

نامعتبر

4

1/2

كل

141

100

دادههاي معتبر

خيلي كم
كم
متوسط
زياد
خيلي زياد
كل

مأخذ :نتايج حاصل از پرسشنامهها.1111 ،

با توجه به دادههاي جدول فوق ( )1به روشني مشخص ميشود كه ميزان دسترسي به سرويسهاي
بهداشتي در حد بسيار پاييني ميباشد .بهطوريكه بهترتيب  42/1و  10/1درصد از حجم جامعه نمونه
ميزان دسترسي به تجهيزات شهري را بسيار كم و كم توصيف نمودهاند .ارتقا و ايجاد سهولت در
دسترسي به سرويسهاي بهداشتي بايد در الويتهاي مسئوالن شهري باشد.
جدول  -7وضعیت نور پیاده رو در شب
فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

وضعيت نور پياده رو در شب

11
11
111
22
11
141

21/2
21
12/1
1/1
10/1
11/1

21/1
21/1
12/1
1/4
10/1
100

21/1
41/1
12/1
11/2
100

نامعتبر

4

1/2

كل

141

100

دادههاي معتبر

خيلي كم
كم
متوسط
زياد
خيلي زياد
كل

مأخذ :نتايج حاصل از پرسشنامهها.1111 ،
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مناسب بودن نور پياده رو در شب ،مخصوصاً به زنان ديدي مناسب نسبت به اطراف داده و ميزان
احساس امنيت آنان را به نسبت بااليي ارتقاء ميدهد .طبق دادههاي باال وضعيت نور پياده رو در شب از
ديد اكثريت حجم نمونه ( 12/1درصد) در حد متوسط بوده و تا حدودي به افزايش نور پياده رو در شب
نياز ميباشد.
 -2-5مدل PUA
مجموعهاي از رهيافتها ،روشها و رفتارهاي گوناگون و متنوع را در برميگيرد ،به طوري كه مردم
محلي از طريق اين روشها ،توان خود را در بازگو كردن واقعيتهاي زندگي و شرايط خود بهبود
ميبخشد تا حدي كه بتوانند بر اساس تحليلهاي خود شخصاً برنامهريزي نموده ،عمليات مربوطه را به
اجرا در آورده و نتايج آن را ارزيابي كنند .مراحل روش به اين صورت ميباشد :بهدليل محدوديتهاي
فرهنگي جهت تشكيل جلسات بحث ،ابتدا اطالعات مورد نياز را با يكي از اعضاي نمونه مورد بحث و
بررسي قرار داده ،در ادامه خود اعضاء ،جلسه تشكيل داده و فرد آموزش ديده ،اطالعات مورد نياز را به
اطالع اعضاي جلسه رسانده و در مرحله آخر به ترسيم كروكي و اظهار مشكالت شهر از ديدگاه خود
پرداخته اند .الزم به ذ كر است نحوه انتخاب محل تشكيل جلسات به صورت تصادفي ساده بوده و سعي
شده است محالتي انتخاب شود كه از تمركز باالي جمعيتي برخوردار بوده و تا حدودي در مركز شهر
زابل باشد.

شکل  -9محل تشکیل جلسات  ،PUAمأخذ :یافته هاي تحقیق1931 ،
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 -9-5نتایج جلسات بحث
در برگزاري جلسات مبتني بر  ، PUAافراد حاضر در جلسه با توجه به كمبودهاي موجود در شهر
كروكيهاي متصور در ذهن خود را بر روي برگههاي  A4ترسيم نمودند و با توجه به پيش زمينه
توجيهي قبلي مشكالت محله خود را بيان كردند  .متأسفانه كليه مشكالت مطرح شده بيشتر در ارتباط
با امنيت زنان و نبود فضاي مناسب جهت استراحت و تفريح آنان ميباشد؛ در زير يک نمونه از كروكي-
هايي كه شركت كنندگان بيشتر به آن اشاره كردهاند آورده شده است:

شکل  -4کروکی ترسیمی حاصل از جلسات  ،PUAمکان جلسه :مسجد آقا بزرگ.1931 ،
جدول  -8مشکالت بیان شده بر روي کروکیهاي ترسیم شده
خيابان پاسداران

ميدان كارگر

ميدان شهرداري

محدوده پادگان

نبود فضاي سبز

استاندارد نبودن خيابان

نا امني در شب
سرويسهاي بهداشتي
كثيف
نبود فضاي سبز

بافت قديمي كاربريها

نامناسب بودن پياده روها

نبود فضاي سبز
فراواني حيوانات موذي و
سگ
روشنايي كم خيابان
عدم وجود سرويسهاي
بهداشتي

نداشتن فضاي سبز

فراواني حيوانات موذي و
سگ

نبود سطل آشغال

روشنايي كم خيابان

تجمع افراد معتاد

نداشتن آبسرد كن

مأخذ :يافتههاي تحقيق.1111 ،

خانههاي فرسوده

روشنايي كم خيابان
فراواني حيوانات موذي و سگ
نبود مكاني براي نشستن و استراحت
كردن
كمبود تاكسي در خيابان هيرمند
منتهي به پادگان
نبود چراغ راهنمايي در تقاطع سام
شرقي با هيرمند
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 -4-5آزمون فرضیه
با توجه به دادههاي جداول ( 1الي  )1فرضيه تحقيق از طريق دادههاي حاصل از پرسشنامه اثبات
ميشود ،با دقت به ميانگين دادههاي جدول ( )1به روشني سطح پايين شاخصهاي تعيين شده تحقيق
مشخص ميشود .بطوريكه مناسبترين وضعيت مربوط به نور پياده رو در شب با ميانگين 2/10
(وضعيت مابين كم و متوسط) ميباشد كه خود وضعيت نامناسبي نسبت به شرايط مطلوب دارد .براي
اطمينان بيشتر نتايج به دست آمده با سرانههاي كاربري شهر زابل (شكل  )2و همچنين نتايج حاصل از
جلسات  PUAمورد مقايسه قرار گرفته و عدم تناسب ساختار شهر زابل با نيازهاي زنان با قطعيت به
اثبات رسيده است.
 -6نتیجهگیري
با توجه به مطالعات و بررسيهاي صورت گرفته ،نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه بين
وضعيت موجود در شهر زابل با فضاي استاندارد متناسب با نيازهاي زنان فاصله زيادي وجود دارد .شهر
زابل داراي سرانه فضاي سبز  2/11مترمربع براي هر شهروند ميباشد كه نسبت به سرانه جهاني (-20
 21مترمربع) و كشوري (12-1مترمربع) براي هر نفر بسيار فاصله دارد و همچنين در مقايسه با برخي
از شهرهاي هم جوار خود در استان سيستان و بلوچستان نيز داراي سرانه پايينتري ميباشد .عالوه بر
مشكل فضاي سبز ،از مهمترين عواملي كه زنان جامعه نمونه از آن بهعنوان مانع امنيتي جهت تردد در
سطح شهر اشاره كردهاند .وجود حيوانات سرگردان همچون سگ در سراسر سطح شهر ميباشد ،اين
مشكل در ساعات خلوت روز و شب به اوج خود ميرسد .از نتايج ديگر تحقيق ميتوان به كمبود نور
پياده روها و كوچهها در شب اشاره كرد؛ تاريک بودن پياده روها و خيابانهاي فرعي به لحاظ امنيتي
گرچه ميزان امنيت كليه افراد جامعه را كاهش ميدهد اما اين عامل در ارتباط با زنان به مراتب تأثير
بيشتري دارد .نظريه پنجرههاي شكسته ويلسن بيارتباط با اين موضوع نميباشد .بر پايه اين نظريه ،اگر
يک پنجره در ساختمان شكسته باشد و به سرعت تعويض يا تعمير نشود ،به افراد بيگانه اين احساس را
ميدهد كه هيچ كس به آن ساختمان اهميت نميدهد و به زودي پنجرههاي خيلي بيشتري شكسته
ميشود و جرمهاي بيشتري رخ ميدهد .در جايي كه به نظر ميرسد حس مالكيت وجود دارد ،احتمال
خرابكاري بسيار كمتر است به عبارتي ايجاد ناامني و خرابكاري در فضاهاي تاريک و كم نور راحت تر و
بيشتر صورت مي گيرد زيرا فرد خرابكار با اين زمينه ذهني كه اين منطقه يا خيابان براي كسي اهميت
ندارد و نظارتي بر آن وجود ندارد دست به خرابكاري ميزند.
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 -7پیشنهادها














افزايش نظارت طبيعي بر فضا ،با استفاده از كاربريهاي با نماهاي فعال رو به خيابان و هشدارهاي
نمادين جهت تحت كنترل بودن فضا.
حفظ حيات شبانه محيط به كمک ايجاد كاربريهاي فعال در شب.
كاهش ميزان چيرگي جنسيتي فضا به كمک افزايش حضور زنان در محيط و پيشنهاد فعاليتهاي
سازگار با روحيه زنان در اماكن آسيبپذير
ساخت سرويسهاي بهداشتي در مكانهاي پرتردد شهر (از قبيل چهارراه دكتري ،ميدان
اميرالمؤمنين و فلكه پادگان) و رسيدگي به امر بهداشت و تهويه مناسب سرويسهاي موجود.
جمعآوري سگهاي ولگرد از سطح شهر توسط مأمورين شهرداري و انتقال آنها به خارج از شهر
مخصوصاً از اطراف فلكه پادگان ،ميدان شهرداري و وروديهاي شهر.
احداث مكانهاي تفريحي مختص بانوان.
وجود باورهاي منسوخ مرد نسبت به زن در بعضي از موارد باعث ايجاد تنگناهاي شديدي براي زنان
زابل شده است ،فرهنگ سازي و نهادينه كردن نقش و جايگاه زن در جامعه اسالمي و ايراني امري
اجتناب ناپذير است.
ايجاد انگيزه براي بانوان جهت مشاركت در سيستم حمل و نقل نه تنها موجب استقالل فردي و
ارتقاء اعتماد به نفس ميشود ،بلكه زنان بيشتري را به مشاركت در امور شهري تشويق ميكند.
با توجه به گرم خشک بودن منطقه سيستان ايجاد مكانهاي سرپوشيده و مجهز به نيمكت يا
صندلي در اماكن پرتردد شهر اهميت به سزايي دارد (اماكن و نيمكتها از جنس چوب باشد بهتر
است زيرا آهن رساناست ،گرما را به خود جذب كرده و در ساعات گرم روز غير قابل استفاده
ميشود).
نوسازي ،مرمت و يا تغيير كاربري بافتهاي فرسوده كه در سراسر شهر موجود ميباشد و به نوعي
چشم اندازي زشت به شهر داده و حس نا امني را براي انسان تداعي ميكند.
وضع قوانين و مقررات جهت برخورد جدي با خاطيان و برهم زنندگان آرامش خانوادهها به خصوص
بانوان.
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