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 شهر زابل در ،امنيت بررسي ساختارهاي شهري مطلوب زنان با تأکيد بر
 

 2اله رضاييو بيت 1خدارحم بزي*

 شگاه زابلدانشجوي جغرافيا دان2دانشيار گروه جغرافيا دانشگاه گلستان، 1
 

 11/12/11 ؛ تاريخ پذيرش:  11/4/11تاريخ دريافت: 
 چکیده

هاي خدماتي و اجتماعي ناشي از وضعيت نامناسب شهرنشيني، ضرورت مشكالت و نابرابري

هاي جنسي و سني مختلف، به خصوص زنان را ايجاب ريزي براي تأمين نيازهاي مبرم گروهبرنامه

اي در رفاه، بلوغ اجتماعي و سازگار با روحيات زنان، سهم عمده محيط شهري يجادكند و قطعاً امي

بافت شهر  احان شهري نبايد در طراحي ساخت وتكامل شخصيتي آنان خواهد داشت. برنامه ريزان و طر

صرفاً نگاهي مرد ساالرانه داشته باشند، بلكه بايد زمينه الزم براي آرامش، امنيت، رفاه، امكان بروز عقايد 

شهري  اموربتوانند در هم فراهم كنند تا زنان  نيزي در برخورداري از امكانات را براي زنان جامعه و برابر

شهر زابل از لحاظ ساختارهاي وضعيت تحقيق حاضر به دنبال بررسي و تحليل  مشاركت داشته باشند.

 در اين راستا. باشدسازي فضاهاي شهري با توجه به نيازهاي امنيتي زنان ميمناسب و كالبدي-فيزيكي

فضاهاي تفريحي ورزشي كه در  و هايي از قبيل مبلمان شهري، فضاهاي سبز، تجهيزات شهريشاخص

باشد؛ از طريق پيمايش ميداني و تكميل ارتباط با مناسب سازي فضاهاي شهري براي زنان مطرح مي

سپس با شاخص ها  ،مورد بررسي قرار گرفته PUA يا همان"يمشاركت شهر ارزيابي"مدلپرسشنامه و 

اين، بر اساس مطالعات انجام شده و  بر عالوه ه است.جهاني سنجيده شدملي و و استانداردهاي 

هاي ميداني در شهر زابل الگوي مناسب سازي فضاهاي شهري مطلوب زنان همراه با پيشنهادات بررسي

حاكي از سطح  PUAو مدل  دست آمده از پرسشنامهنتايج به .ه استديراهبردي و كاربردي ارائه گرد

كه نبود پارک و فضاي سبز ويژه بانوان در سطح شهر باشد؛ بطوريپايين امنيت شهر زابل براي زنان مي

 دهد.مهمترين الويت جامعه نمونه را در ارتباط با كاهش امنيت تشكيل مي

 

 1 : مناسب سازي، شهر زابل، نيازهاي زنان، امنيت.کلیديهاي هواژ

                                                 
   kh.bazi@yahoo.comمسئول مكاتبه: *
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 مقدمه -1

هايي نياز دارد كه . او به حوزهدر آن با آرامش زندگي كندنياز دارد كه  يبه محيط شهري انسان

ايي متمايز و ههايي )مركز( كه مكانحالتي خاص داشته باشند، مسيرهايي كه به جايي ختم شود و گره

اب و در شهرهاي بزرگ، اگرچه بسيار جذ (. فضاهاي شهري101 :1111)پاكزاد،  فراموش نشدني باشند

فضاهاي اغلب ولي در عين حال سرشار از ناامني و هراس هستند. به همين دليل  خيره كننده اند

با آسايش و امنيت كافي  زناناي كه براي مردان دارند براي زنان ندارند، چرا كه براي ، آن جاذبهشهري

كنند به حاشيه  شود، زنان احساسهمراه نيست. شايد بتوان گفت يكي از عوامل مهمي كه باعث مي

ا با كند و آنان راند؛ نحوه كاركرد فضاهاي شهري است كه تحرک پذيري زنان را محدود ميرانده شده

ها بر وظيفه برقراري امنيت را دولتمعموالً  .(11 :1111زاده، )مهدي سازدترس و ناامني روبرو مي

هم امنيت مردم  تا د در صدد استبه عبارت ديگر دولت از طريق قدرتي كه در دست دار عهده دارند.

امنيت  دولت وقتي ؛)از طريق پليس و قانون( و هم امنيت مرزهاي ملي )از طريق ارتش( را فراهم كند

توان گوييم. از طرف ديگر ميآن را امنيت اجتماعي مي كندمردم از طريق پليس و قانون تأمين مي

شود؛ يعني به جز دولت تأمين مينيز فعال جامعه هاي امنيت اجتماعي از طريق خود افراد و گروه گفت

تواند توانند امنيت اجتماعي را فراهم كنند. در واقع تأمين امنيت اجتماعي زنان ميمينيز افراد جامعه 

 .در جامعه تأمين شود دولت و هم از طريق خود زنان هم از طريق

كه بر نقش  هشناسي شكل گرفت ايه مطالعات جنسهاي زنان بر پاز منظر تئوريک اولين پژوهش 

)نيكنامي، سعيدي  نمودندهاي بيولوژيک جنسي در تعيين نقش و جايگاه افراد تأكيد ميويژگي

هاي متفاوتي درباره زنان و نقش آنان ارائه شده كه هر كدام (. ديدگاه1 :1110حرسيني و دژم خوي،

تي يكي از چالش برانگيزترين معضال« زن» مسأله كند.ميهاي متفاوتي از وضعيت زنان را توجه جنبهبه

(. يكي از اصول پذيرفته شده 101 :1111)پيشگاهي فرد و قدسي،  است كه نيازمند توجه ويژه است

ها اعم از زن و مرد، سفيد و سياه، فقير و غني است )نوابخش و ارجمند برابري حقوق انسان ،الملليبين

بلكه اغلب بايد ؛ ها به يک روش نيستدرمان همه گروه(. برابري به معناي 11 :1111 پوش،سياه

. در سه زمينه به كار برده شود هاي مختلفدرمان مردم و گروه ي جهتهاي مختلفها و سياستبرنامه

ها بايد وتسياسي، اجتماعي و اقتصادي مردان و زنان متفاوتند و براي رسيدن به برابري واقعي؛ اين تفا

 . (22: 2004 فدراسيون شهرداري هاي كانادا،) به رسميت شناخته شوند

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 

ارايه  بارهالزم و عملي را در اين هاي و پيشنهاد سنجيد)زنان( را نيازهاي امنيتي نيمي از جمعيت شهر

 داد.
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 بیان سئوال اصلی تحقیق طرح مسأله و -1-1

بر اساس پارادايم واقعيت اجتماعي و با ديدگاهي تضاد گرايانه، وضعيت رواني زنان تحت تأثير وجوه 

هاي طبقاتي است. الگوهاي مختلف نظام قشربندي اجتماعي شامل نظام جنس، جنسيت و نابرابري

شود زنان در موقعيتي نابرابر با مردان قرار بگيرند و تقسيم جنسيتي كار و روابط قدرت موجب مي

و بيماري رواني را به دنبال  روحيتري داشته باشند كه پيامدهاي مختلفي از جمله فشار منزلت پايين

گاه زن در فرهنگ و تاريخ سيستان در خصوص جاي (.11 :1111)محسني تبريزي و سيدان،  دارد

فرد دليل اختالف و درگيري كسي مورد خشم و غضب وقتي بهدر گذشته و حال  كه توان گفتمي

آن ، وردبيا «1ميار»زني چادر رد و يا به اصطالح عاميانه به ببپناه يک زن ، اگر به شودواقع مي ديگري

اين رسم كهن سيستانيان با مضاميني از قبيل ارتباط  .دوشفتنه و اختالف پايان يافته تلقي مي

ارتباط « الب پوشش چادرقبرچيدن حق مالكيت خصوصي در طي ميار و آزادي و برابري زن با مرد در »

چنين  ايننتوان شايد با توجه به اقتضائات زندگي امروزه ديگر . (www.sistaniha.infoعميقي دارد )

 زنان در ثبات و امنيت جامعهسيستاني داشت ولي با توجه به پيشينه روشني كه  انتظاري را از زنان

اجتماعي امروزه توقع زيادي نيست كه در اين تحقيق  در مالحظات انتظار نقشي پر رنگ ،اندداشته

اي در زمينه مطالعهبا توجه به نبود هيچ  .استبر كنكاش اين موضوع با محوريت امنيت زنان  مبتني

بررسي ساختارهاي شهري در زمينه نيازهاي زنان در سطح كشور و نقش مهم زنان در تداوم بقا و به 

تعيين حاضر  تحقيق ازهدف  .تبع آن توسعه پايدار شهري، مطالعه حاضر از هر نظر الزم و ضروري است

 به توجه با باشد.مي امنيتي زنانسازگاري و عدم سازگاري فضاهاي شهر زابل در ارتباط با نيازهاي 

 :باشدمي زير صورت به تحقيقو فرضيه  سئوال ذكر شده، مطالب

 است؟ زنان امنيتي نياز با متناسب زابل شهر ساختار آيا 

 باشد:مي نيز به شرح زير تحقيق فرضيهدر راستاي سئوال فوق 

 .ندارد زنان امنيتي نيازهاي با تناسبي زابل شهر ساختار 
 

 بر عوامل مبتني زنان را امنيت احساس ايدر مقاله 1111سال در احمدي و اسمعيلي : قه تحقیقساب

 و شهري مشهد مورد سنجش قرار دادند و در زمينه طراحي شهر در ايرشته ميان و چند بعدي

)احمدي و  اندخود را ارائه داده هايگيرد پيشنهاد انجام بايد هاتوسط شهرداري كه الزم اقدامات

  . (111 :1111اسمعيلي، 

                                                 
1- Miyar 

http://www.sistaniha.info/
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ريزي ايمني ارزيابي نقش زنان در برنامه» عنوان باارشد خود امه كارشناسينحنيفي اصل در پايان

دارد كه وضعيت نامناسب روشنايي پياده بيان مي «1PUAفضاهاي شهري اروميه با استفاده از روش 

)حنيفي  باشدميضاهاي عمومي شهر روها و معابر در شب يكي از عوامل مهم كاهش ايمني زنان در ف

 (. 111 :1111اصل، 

ها هميشه اقدام به تأسيس ( در مورد جنسيت و نظارت شهري، زن1111هاي بيل )بر اساس نوشته

ها براي ارتباط برقرار هاي ذاتي بعضي از آندليل ويژگيكنند، نه بهاي ميرسمي محله هاي غيرشبكه

ان بر اساس هايشها با همسايهاي، بلكه به اين دليل كه آنلههاي محكردن با ديگران در محيط

باشند. ولي با وجود ها متعهد به تقسيم كار جنسي ميشوند. آنكه دارند روبرو مي ايهاي روزانهفعاليت

شوند ريزي شهري ناديده گرفته ميباشند، اغلب در فرايندهاي برنامهاينكه زنان در جامعه فعال مي

 (. 2001 :11 چانت،)

د نداربيان مي «ن سازي شهرها براي زنان و كودكانايم »( در مقالهPatel and Burra) و بورا پاتل

ها، اكتشافات و تحرک بيشتر را هم در سطح محالت و هم در بيرون از مسافرت ،كه احساس امنيت

ها و ده و زنها خالي مانكند. برعكس وقتي در يک محله ترس حاكم باشد خيابانشهر تشويق مي

 (. 4:1111 پاتل و بورا،) ماننداي عمومي دور ميها از فضاهبچه

( معتقد است كه خود زن 1141( در كتاب جنس دوم )Simone De Beauvoirسيمون دو بووار )

اند، امروزه نيز بر آن اند، اداره كردهنيز قبول دارد كه جهان در مجموع مردانه است؛ آن را مردان ساخته

 (. 104 :1112)بووار،  گيرددارند؛ اما زن خود را مسئول آن در نظر نميتسلط 

هاي محلي اجرا شود. اي است كه بايد توسط دولتدر سئول پروژه شهر دوست دار زنان، برنامه

هاي شهري و در نتيجه افزايش هاي زنان در ساخت و سياستهدف از اين برنامه ادغام ديدگاه

هاي طراحي شده كه باشد. شهر سئول با انجام انواع پروژهاز زندگي خود مي هاروز آنخشنودي روزبه

كند. يا با زندگي شهري زنان در تقابل باشد، مقابله ميو موجب ناراحتي، ناخشنودي و اضطراب شود 

هاي مختلف، در در اين راستا، از طريق برنامه( 2WFSP) "شهر دوست دار زن سئول"پروژه  تالش

تلف، از جمله مراقبت، فرهنگ، ايمني و رفاه در مراكز مراقبت از كودكان سئول، برنامه هاي مخعرصه

هاي امن مناسب زن كه تعداد هاي مخصوص زنان، پارکجست و جوي كار براي زنان خانه دار، توالت

 .(1:2001 )كيونگ پارک، شودها نام برده شد، آشكار ميكمي از آن
 

 

                                                 
1- Participatory Urban Appraisal 

2- Women Friendly Seoul Project 
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 يهاي نظرمفاهیم و دیدگاه -2

در واقع امنيت يعني رفع خطر و رفع خطر يعني استفاده بهينه از فرصت. بنابراين  :امنیت و ابعاد آن

بايد چنين نتيجه گرفت كه امنيت داراي دو عنصر اساسي تهديد و فرصت است و برقراري امنيت منوط 

(. موضوع 11 :1111، )ساروخاني و نويدنيا هاستگيري بهينه از فرصتو بهره به رهايي نسبي از تهديد

اي ترين موضوعات مربوط به زنان است. امنيت زنان، چنان دامنه گستردهترين و قديمياز مهم« امنيت»

كند كه انديشمندان سياست، حقوق، بهداشت و درمان، از باورها و رفتارهاي متفاوت را ايجاد مي

تفكر واداشته و بيش از يک سده موضوع هاي انتخاب به فرهنگ و هنر، دين و اقتصاد را بر سر دو راهي

عرصه كار  دغدغه زنان را دراي است كه امكان حضور بيهاي فراوان قرار گرفته است. امنيت مقولهبحث

( در پايان نامه خود، 1111(. افشار )111 :1111)نجارنهاوندي و آهنگر سالبتي،  كندو فعاليت آماده مي

ورد كنكاش قرار داده است. اول: بعد امنيت انساني و فقدان امنيت اجتماعي زنان را در سه بعد م

وجود و هويت يابي زنان و سوم: احساس  رازخشونت عليه زنان. دوم: بعد امنيت هويت و توجه به اب

 امنيت اجتماعي زنان.

 براي، است نسبي مختلف هايبافت در« ناامني»و « امنيت»مفاهيم  ضمني معاني :امنیت انسانی

 اساس تجربيات بر و خرد سطح در ذهني تجربه صورتبه بايد باشد درک قابل امنيت وماينكه مفه

تهديداتي كه متوجه افراد است ناشي از اين  بيشتر .(41 :1111)تاجبخش،  شود تعريف مردم روزمره

برند و اين محيط موجد انواع فشارهاي غيرقابل ها در محيط انساني به سر ميحقيقت است كه آن

موجب رهايي از آن  غيرههاي خاص چون مرفه، نخبه و به گروهداشتن است و صرفاً تعلق  ناپذيراجتناب

شود. بدين جهت امنيت انساني در پي تحقق امنيت در مقابل تهديداتي مطرح گرديد كه موجوديت نمي

شر در برابر اندازد. امنيت انساني در پي تأمين ايمني و اطمينان خاطر براي بافراد را به مخاطره مي

هاي منافي حرمت انساني است كه باعث ها و همچنين تمام اشكال خشونت و كنشگرسنگي، بيماري

 (.1 :1111)افشار،  شوديا نابودي حيات و بقاي او مياختالل و 

 بخش دو به را“خود”( George Herbert Mead, 1893-1931ميد ) هربرت جورج :امنیت هویت

 شكل بخش دو اين ميان و ارتباط تعامل از خود است معتقد و كرده تقسيم مفعولي من و فاعلي منِ

 مفعولي است. من انگيزه شخصي و ها،دلبستگي عاليق، فردي، هايخواست فاعلي شامل گيرد. منمي

 نظريه اين استناد است. به جمعي اهداف و هاخواست تبلور و دارد اجتماعي ريشه هاييادگيري در

 بر اتكا كه ميزان شودمي تقسيم كلي دسته دو به« نوعيت» به حسب هويت كه فتگر نتيجه توانمي

 كند.تعيين مي را هويت شكنندگي و انفعال يا فعليت و ميزان پويايي اكتسابي، و انتسابي خصوصيات

 هاي اكتسابيويژگي به و بگيرد فاصله انتسابي مبناي خصوصيات بر خود تعريف از هويت چه هر طبيعتاً

 به خصوصيات هويت چه هر عكس، به شود.مي اضافه آن به فعليت و يابدمي بيشتري انعطاف كند، ااتك
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 هايويژگي تصرف در و دخل قابليت زيرا شود،مي بيشتر آن شكنندگي و ترمنفعل كند، تكيه انتسابي

 ريزي و برنامه رادها اختيار، به اكتسابي هايويژگي اما است، موارد ناممكن برخي در و كم بسيار انتسابي

 :1110)نويدنيا،  است حصول قابل تقريباً پشتكار و صورت جديت در افراد همه براي و دارد اتكا فرد

شود گروه اجتماعي سامان گيرد احساس وابستگي و تعلقي است كه ميان اعضاي (. آنچه باعث مي11

ريف اعضا از من خويش خواهد بود؛ بخشد كه مبناي تعاي ميها كليت يكپارچهگروه وجود دارد و به آن

در واقع هويت  ،اي را كه باعث اختالل در احساس تعلق و پيوستگي اعضاي گروه داردهر عامل و پديده

گردد. بدين جهت است كه گروه را به مخاطره انداخته و تهديدي براي امنيت اجتماعي قلمداد مي

 (.1 :1111)افشار،  شودت تلقي ميمفهوم ارگانيكي امنيت اجتماعي مترادف با امنيت هوي
 

براي رهايي از تنهايي، ترس و دلهره و رسيدن به آسايش و امنيت،  انسان :احساس امنیت اجتماعی

زندگي جمعي و الزامات آن را انتخاب نموده است. در واقع امنيت با اجتماعي بودن انسان در ارتباط 

ه، زندگي جمعي را برگزيده است. به اين ترتيب از خواستار امنيت بودانسان توان گفت چون است و مي

)صمدي آرامش و بنابراين امنيت بوده استهاي اصلي انسان از روزهاي آغازين خلقتش، رفاه، دغدغه

دهد. نبود امنيت و بناي مشاركت سياسي زنان را تشكيل مي (. امنيت اجتماعي زير2: 1114بگه جان، 

يخ باعث عدم حضور فعال زنان در عرصه اجتماعي و سياسي آرامش در صحنه اجتماعي در طول تار

اند تا در مسايل اجتماعي و حتي مسايل شده است و اين مردان بودند كه اين اجازه را به خود داده

 (.11 :1111)عاليي و پناهي، به زنان دخالت و تصميم گيري كنندمربوط 
 

، امنيت يكي (1111)زها در هرم مازلو بر اساس تئوري نيا :امنیت زنان در فضاهاي عمومی شهري

و درک آن در « امنيت»شود. در واقع مفهوم اي براي تعالي انسان تلقي مياز نيازهاي ضروري و پايه

بنابراين ارتقا دادن آن هم مشكل خواهد بود  .همه ابعاد فيزيكي، اجتماعي، رواني و ... مشكل است

(. اهميت فضاهاي عمومي در زندگي ساكنان يک شهر از 1 :1110)بوذرجمهري، عبدالهي و تركمن نيا، 

دهد؛ اين آن جهت است كه استفاده از اين فضاها، بخش مهمي از زندگي آنان در شهر را تشكيل مي

كنند. فضا و جنسيت رابطه پيوسته و فضاها به بهترين وجه نقش مراكز روزمره زندگي را ايفا مي

صورت تهديد و كنترل زنان و مردان در فضاهاي شهري و همچنين  تنگاتنگي با هم دارند، اين رابطه به

(. امنيت زنان در جامعه 1 :1111)امينيان،  ايي گزيني جنسيتي استدر تحليل و تخطي از قوانين جد

باشد. امنيت در مفهوم عيني آن اندازه گيري فقدان شهري يكي از نيازهاي ضروري در عصر حاضر مي

هايي مورد در مفهوم ذهني آن فقدان احساس ترس از اينكه چنين ارزش .ها استتهديد عليه ارزش

هاي اساسي حمله قرار خواهد گرفت و امنيت اجتماعي توانايي جامعه در دفاع از خصوصيات و ويژگي
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شود كه خود در برابر تغييرات و تهديدات واقعي و احتمالي است. امنيت اجتماعي زماني مطرح مي

 (.1 :1111)افشار، ند هويتشان در خطر استكنحساس ميجوامع ا
 

 روش انجام تحقیق و تجزیه و تحلیل اطالعات-9

هاي اي، اسنادي و بررسيتحليلي و مبتني بر مطالعات كتابخانه –توصيفي حاضر روش تحقيق 

استخراج گرديده و بر  PUAو روش  ها و اطالعات مورد نياز از طريق پرسشنامهداده ميداني است.

از نحوه تعيين حجم نمونه . ه استهاي شهروندان راهبردهاي عمده تعيين و مشخص شداولويت اساس

  انجام شده است.بر اساس فرمول كوكران جامعه آماري شهر زابل 
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باشد كه بر اساس مي 1110در سال سال شهر زابل 11آماري تحقيق حاضر كليه زنان باالي  جامعه

نفر را شامل  41111زابل، تعداد شهر نفر از زنان ساكن  11411رسمي مركز آمار ايران از  گزارش

نفر  141با توجه به نتيجه زير و  تصادفي سادهگيري بر اساس نمونه نمونه جامعهتعداد شود. مي
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 بر مبتني جلساتي برگزار همچنين و زابل شهر مختلف محالت در پرسشنامه توزيع با كار ادامه در

 كه هايي نارسايي و مشكالت كهه شد خواسته نمونه جامعه از PUAيا  "شهري مشاركت ارزيابي"مدل

 خروجي كار ادامه در .بيان كنند نظر، مورد محل كروكي ترسيم با هستند روبرو آن با شهر سطح در

 و PUA مدل از حاصل ترسيمي هايروكيك با رامستخرج از نتايج پرسشنامه ها  SPSS هايداده

 زمينه كه هداد قرار مقايسه مورد استاندارد هاي سرانه با ارتباط در شهري، هايسرانه نظر از زابل جايگاه

 . بوده است تحقيق فرضيه رد يا اثباتساز 
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 محدوده و قلمرو پژوهش-4

دقيقه عرض  21درجه و  11شهر زابل مركز شهرستان زابل است كه در مختصات جغرافيايي 

دقيقه طول شرقي در مركز منطقه سيستان قرار گرفته است. زابل در فاصله  10درجه و  11شمالي و 

كيلومتري مشهد قرار  114كيلومتري بيرجند و  111كيلومتري تهران،  1111كيلومتري زاهدان،  210

)سازمان مسكن و شهرسازي  يابدمي جوار و ساير نقاط ارتباطهاي همدارد و بدين طريق با مراكز استان

. است خشک و گرم و بياباني نوع از زابل هواي و آب (.1 :1114استان سيستان و بلوچستان، 

ميزان بارندگي در سيستان بسيار . باشدمي منطقه غالبهاي پديده از طوفان و خشكسالي كه طوريبه

متر ميلي 1/12ساله معادل  10ر يک دوره ناچيز بوده به طوري كه متوسط كل بارندگي ساالنه آن د

 4111 نيز است، ميزان ساالنه تبخير در آن گراديدرجه سانت 22آن  النهسا . متوسط دمايباشديم

آمار  هيشهر بر پا نيا تيجمع .باشديمبرابر بارندگي ساالنه منطقه  11متر است كه بيش از ميلي

 در حال حاضر شهراين وسعت  (.11 :1111)بزي،  استبوده  نفر 110،142برابر با  11سال  يسرشمار

 هر ازاي به 1111زمين بر اساس طرح جامع شهر زابل در سال  كل سرانه هكتار است. 2014 معادل

 و هكتار در نفر 2/11 حدود در شهر ناخالص تراكم. است مربعمتر 1/144 حدود در شهر ساكنان از يک

 و ناحيه 1 به تفصيلي طرح پيشنهاد مطابق زابل شهر .باشدمي هكتار در نفر 1/101 شهر خالص تراكم

 1 يک هر چهار و سه ناحيه محله، 12 دو ناحيه محله، 1 داراي يک ناحيه .است شده تقسيم محله 11

 (.11 :1111 ،«شهر انديشان طرح» طاش مشاور )مهندسيند باشمي محله 1 پنج ناحيه و محله
 

 
 (.1111طرح جامع زابل،  مأخذ:) تان زابلشهرس جغرافیایی موقعیت -1شکل 
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 بحث اصلی -5

 دسترسی به مبلمان شهري )به لحاظ امنیتی، آسایش و رفاه( -5-1

كنند. ن زندگي ميآهدف غايي يک شهر ايجاد محيطي دلنشين و راحت براي مردمي است كه در 

ر ارتباط را با يكديگر و فضاي شهر محلي است كه بيشتر مردم وقت خود را در آن سپري كرده، حداكث

ن از اهميت سازند. بنابراين آرايش فضا و ايجاد امكانات و تسهيالت الزم در آپيرامون خود برقرار مي

(. در ادامه تحليل متغيرهاي اصلي تحقيق، 41 :1111)زنگي آبادي و تبريزي، اي برخوردار استويژه

شهري را به دست آورده و سپس جدول فراواني  از بعد دسترسي به مبلمان 1جدول فراواني شمارهابتدا 

 .شده استترسيم نيز  متغيرهاو نمودار ستوني هر يک از 
 

 هاي آماري دسترسی به مبلمان شهري براي زنان )به لحاظ امنیتی، آسایش و رفاه(داده-1 جدول

 
فضا براي 
 نشستن

 تاكسي
 زنان

تجهيزات 
 شهري

هاي خانه
 امن

هاي سرويس
 بهداشتي

ده رو نور پيا
 در شب

 141 141 111 141 111 144 هاي معتبرنمونه
 4 4 10 4 1 1 هاي نامعتبرنمونه

 10/2 2 11/1 41/2 11/1 11/1 ميانگين
 21/1 14/1 11/0 02/1 14/0 11/0 انحراف معيار

 .1111، هانتايج  حاصل از پرسشنامهمأخذ: 
 

)پنجاه و  14/0با  تاكسي ويژه بانوانتغير توان بيان نمود كه ممي 1هاي جدول با توجه به داده
با توجه به آزمون آماري  همچنين شته،ها داپراكندگي كمتري نسبت به ساير داده (صدم درصدچهار 

تا  نابراينب فاصله انحراف معيار خيلي كمي دارندساير متغيرها با توجه به اين امر كه  انجام شده
 دارند.حدودي از اعتبار كم و بيش يكساني برخور

 

 میزان مناسب بودن و دسترسی به فضاهایی براي نشستن و استراحت -2جدول 

 درصد تجمعي درصد معتبر درصد فراواني فضا براي نشستن

 هاي معتبرداده

 1/41 1/41 41 111 خيلي كم

 11 1/11 4/11 101 كم
 4/12 4/11 1/11 11 متوسط

 11 1/1 1/1 11 زياد
 100 2 2 1 خيلي زياد

  100 1/11 144 كل
 1/0 1  نامعتبر

 
 100 141  كل

 .1111، نتايج حاصل از پرسشنامه هامأخذ: 



 19 پایيز/پنجم/سال دوم/شماره مسلسل  آمایش جغرافيایي فضامجله                                                        02

گونه فضاها و همچنين درخواست ايجاد فضاهايي براي نشستن و استراحت با توجه به كمبود اين 

 .تدرصد فراواني تجمعي( امري الزم و اجتناب ناپذير اس 11درصد قابل توجهي از حجم نمونه )

 

 
 ي مهم شهري با وضعیت موجود زابلمقایسه استانداردها -2شکل 

 .1111، هاي تحقيقيافتهمأخذ: 
 

ويژه زنان وجود فضاي سبز و ترين نيازهاي منطقه و به با توجه به گرم و خشک بودن منطقه از مهم

موجود شهر باشد، متأسفانه در اين زمينه وضعيت هاي تفريحي مناسب جهت دسترسي آسان ميپارک

ترين الويت از ديد كمبود فضاهاي سبز مهم كهطوريدارد. به موجودهاي زابل فاصله زيادي با استاندارد

 به وضوح قابل مشاهده است. 2 شكلباشد كه در جامعه نمونه در شهر زابل مي
 

 تاکسی یا سرویس ویژه براي زنان -9جدول 

 تجمعي صددر معتبر درصد درصد فراواني زنان ويژه تاكسي

 معتبر هايداده

 1/11 1/11 1/14 211 بسيارخوب

 1/11 1/20 1/20 11 خوب

 1/11 1/2 1/2 10 متوسط

 1/11 0 0 0 بد

 100 1/0 1/0 1 بد خيلي

  100 1/11 111 كل

 1/2 1  نامعتبر
 

 100 141  كلجمع 

 1111: نتايج حاصل از پرسشنامه ها، ماخذ
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 بهبود زمينه در را بانوان ويژه تاكسي نمونه جامعه افراد از درصد 1/11ق هاي فوبا توجه به داده

 به نتيجه به توجه اند. بامناسب دانسته امنيت آنان يزنان و ارتقا استفاده جهت نقل و حمل سيستم

آن  ناچيز فعاليت ولي شهر، سطح ويژه بانوان در تاكسي وجود بر مبنيمحلي  مشاهدات و آمده دست

 باشد.مي ناپذير اجتناب امريآنها  دهيسرويس يارتقا و بانوان نقليه وسايل افزايش بل،زا شهر در
 

 میزان مناسب بودن و دسترسی به تجهیزات شهري از قبیل سطل زباله، آب سردکن، صندوق پست -4جدول 

 .1111، هانتايج حاصل از پرسشنامهمأخذ: 
 

ود كه ميزان دسترسي به تجهيزات شهري از ديد توان بيان نممي 4هاي جدول با توجه به داده

باشد. اما متأسفانه طي مطالعات ميداني، ميزان جامعه نمونه تا حدودي متوسط و مايل به كم مي

دسترسي به تجهيزات شهري در حد پاييني بوده و احتمال اينكه در انتقال مطلب از طريق پرسشنامه 

باشد، زيرا باالترين درصد دسترسي به ل اغماض ميرود ولي اين قصور قابكوتاهي شده باشد مي

 درصد به خود اختصاص داده است. 11تجهيزات شهري را گزينه متوسط با 
 

 هاي امن در اماکن عمومی و فضاهاي شهريمیزان دسترسی به خانه - 5جدول 

 درصد تجمعي درصد معتبر درصد فراواني هاي امندسترسي به خانه

 هاي معتبرداده

 1/41 1/41 1/42 141 كمخيلي 

 1/11 1/21 1/21 100 كم

 1/11 1/11 1/11 11 متوسط

 1/11 1/4 1/4 11 زياد

 100 1/2 2 1 خيلي زياد

  100 1/11 111 كل

  1/2 10  نامعتبر

  100 141  كلجمع 

 .1111، نتايج حاصل از پرسشنامه هامأخذ:   

 درصد تجمعي درصد معتبر درصد فراواني ميزان دسترسي به تجهيزات شهري

 هاي معتبرداده

 1/11 1/11 1/11 11 كم خيلي

 1/41 10 1/21 101 كم

 11 4/11 11 121 متوسط

 1/11 1/10 1/10 11 زياد

 100 2/1 2/1 11 خيلي زياد

  100 1/11 141 كل

 1.2 4  نامعتبر
 

 100 141  كلجمع 
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درصد از حجم  11.1شود كه از نظر مشخص مي ( به روشني1جدول ) يهابا كمي دقت به داده
هاي امن در اماكن عمومي و فضاهاي شهري در حد خيلي كم و جامعه نمونه ميزان دسترسي به خانه

باشد. بدين مي« خانه امن»اصطالح  شنا بودن زنان جامعه نمونه باباشد و تا حدودي مبين ناآكم مي
 است تا نقطه عطفي باشد براي ارتقاء اعتماد به نفس زنان منظور اين مورد در اين تحقيق گنجانده شده

 جهت مشاركت در امور شهري.« احساس امنيت» يعني
 

 هاي بهداشتیمیزان دسترسی و مناسب بودن سرویس -6جدول 

 درصد تجمعي درصد معتبر درصد فراواني بهداشتي دسترسي به سرويس

 هاي معتبرداده

 1/42 1/42 4/42 141 خيلي كم

 2/11 1/10 10 104 كم

 1/10 1/11 1/11 10 متوسط

 1/11 1/2 1/2 1 زياد

 100 1/1 1/1 21 خيلي زياد

  100 /*1 141 كل

  2/1 4  نامعتبر

  100 141  كل

 .1111، هانتايج حاصل از پرسشنامهمأخذ: 
 

هاي ه سرويسميزان دسترسي ب كه شود( به روشني مشخص مي1هاي جدول فوق )با توجه به داده

درصد از حجم جامعه نمونه  1/10و  1/42ترتيب كه بهطوري. بهباشدميبهداشتي در حد بسيار پاييني 

اند. ارتقا و ايجاد سهولت در ميزان دسترسي به تجهيزات شهري را بسيار كم و كم توصيف نموده
 .شهري باشد نمسئوالهاي هاي بهداشتي بايد در الويتدسترسي به سرويس

 

 وضعیت نور پیاده رو در شب -7جدول 

 .1111، هانتايج حاصل از پرسشنامهمأخذ: 

 درصد تجمعي درصد معتبر درصد فراواني وضعيت نور پياده رو در شب

 هاي معتبرداده

 1/21 1/21 2/21 11 خيلي كم

 1/41 1/21 21 11 كم

 1/12 1/12 1/12 111 متوسط

 2/11 4/1 1/1 22 زياد

 100 1/10 1/10 11 خيلي زياد

  100 1/11 141 كل

 2/1 4  امعتبرن
 

 100 141  كل
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زنان ديدي مناسب نسبت به اطراف داده و ميزان  به ، مخصوصاًمناسب بودن نور پياده رو در شب

هاي باال وضعيت نور پياده رو در شب از دهد. طبق دادهاحساس امنيت آنان را به نسبت بااليي ارتقاء مي

درصد( در حد متوسط بوده و تا حدودي به افزايش نور پياده رو در شب  1/12ثريت حجم نمونه )ديد اك

 باشد.نياز مي

 

 PUA  مدل -5-2

گيرد، به طوري كه مردم ها و رفتارهاي گوناگون و متنوع را در برميها، روشاي از رهيافتمجموعه

هاي زندگي و شرايط خود بهبود اقعيتها، توان خود را در بازگو كردن ومحلي از طريق اين روش

ريزي نموده، عمليات مربوطه را به هاي خود شخصاً برنامهتا حدي كه بتوانند بر اساس تحليل بخشدمي

هاي دليل محدوديتباشد: بهآورده و نتايج آن را ارزيابي كنند. مراحل روش به اين صورت مي اجرا در

مونه مورد بحث و العات مورد نياز را با يكي از اعضاي نفرهنگي جهت تشكيل جلسات بحث، ابتدا اط

و فرد آموزش ديده، اطالعات مورد نياز را به ه ، جلسه تشكيل دادبررسي قرار داده، در ادامه خود اعضاء

مشكالت شهر از ديدگاه خود و در مرحله آخر به ترسيم كروكي و اظهار  هاطالع اعضاي جلسه رساند

كر است نحوه انتخاب محل تشكيل جلسات به صورت تصادفي ساده بوده و سعي . الزم به ذه اندپرداخت

شهر  در مركزشده است محالتي انتخاب شود كه از تمركز باالي جمعيتي برخوردار بوده و تا حدودي 

 زابل باشد. 

 
 1931، یافته هاي تحقیق، مأخذ: PUAمحل تشکیل جلسات  -9شکل 
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 نتایج جلسات بحث -5-9

، افراد حاضر در جلسه با توجه به كمبودهاي موجود در شهر PUAجلسات مبتني بر در برگزاري 

 ترسيم نمودند و با توجه به پيش زمينه  A4هاي هاي متصور در ذهن خود را بر روي برگهكروكي

. متأسفانه كليه مشكالت مطرح شده بيشتر در ارتباط كردنده خود را بيان مشكالت محل قبليتوجيهي 

-از كروكي نمونهباشد؛ در زير يک ميآنان زنان و نبود فضاي مناسب جهت استراحت و تفريح  با امنيت

 اند آورده شده است:هايي كه شركت كنندگان بيشتر به آن اشاره كرده
 

 
 .1931آقا بزرگ،  ، مکان جلسه: مسجدPUAکروکی ترسیمی حاصل از جلسات  -4شکل 

 

 هاي ترسیم شدهیمشکالت بیان شده بر روي کروک -8جدول 
 خيابان پاسداران ميدان كارگر ميدان شهرداري محدوده پادگان

 سبز فضاي نبود شب نا امني در سبز فضاي نبود نداشتن فضاي سبز

 روشنايي كم خيابان
فراواني حيوانات موذي و 

 سگ

هاي بهداشتي سرويس

 كثيف
 كن آبسرد نداشتن

 خيابان نبودن استاندارد سبز فضاي نبود بانروشنايي كم خيا فراواني حيوانات موذي و سگ

نبود مكاني براي نشستن و استراحت 

 كردن

 هايسرويس وجود عدم

 بهداشتي
 هاكاربري قديمي بافت نامناسب بودن پياده روها

كمبود تاكسي در خيابان هيرمند 

 منتهي به پادگان
 نبود سطل آشغال فرسوده هايخانه

فراواني حيوانات موذي و 

 سگ

بود چراغ راهنمايي در تقاطع سام ن

 شرقي با هيرمند
 روشنايي كم خيابان معتاد دتجمع افرا 

 .1111 ،هاي تحقيقيافتهمأخذ: 



 22                                                     شهر زابل در ،امنيت بررسي ساختارهاي شهري مطلوب زنان با تأکيد بر

 

 آزمون فرضیه -5-4

نامه اثبات شاز پرس هاي حاصلاز طريق داده فرضيه تحقيق( 1الي  1هاي جداول )هبه داد توجه با

هاي تعيين شده تحقيق به روشني سطح پايين شاخص (1)ل هاي جدوبا دقت به ميانگين داده شود،مي

 10/2 ترين وضعيت مربوط به نور پياده رو در شب با ميانگينكه مناسببطوري .شودمشخص مي

براي  باشد كه خود وضعيت نامناسبي نسبت به شرايط مطلوب دارد.)وضعيت مابين كم و متوسط( مي

( و همچنين نتايج حاصل از 2هاي كاربري شهر زابل )شكل نهاطمينان بيشتر نتايج به دست آمده با سرا

و عدم تناسب ساختار شهر زابل با نيازهاي زنان با قطعيت به  همورد مقايسه قرار گرفت PUAجلسات 

 .ه استاثبات رسيد

 

 گیرينتیجه -6

ن هاي صورت گرفته، نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه بيبا توجه به مطالعات و بررسي

متناسب با نيازهاي زنان فاصله زيادي وجود دارد. شهر  دشهر زابل با فضاي استاندار در وضعيت موجود

-20باشد كه نسبت به سرانه جهاني )براي هر شهروند مي مربعمتر 11/2سرانه فضاي سبز زابل داراي 

مقايسه با برخي  ( براي هر نفر بسيار فاصله دارد و همچنين درمترمربع12-1( و كشوري )مترمربع 21

باشد. عالوه بر تري ميجوار خود در استان سيستان و بلوچستان نيز داراي سرانه پاييناز شهرهاي هم

عنوان مانع امنيتي جهت تردد در ترين عواملي كه زنان جامعه نمونه از آن بهمشكل فضاي سبز، از مهم

باشد، اين در سراسر سطح شهر ميهمچون سگ  وجود حيوانات سرگردان .نداهسطح شهر اشاره كرد

توان به كمبود نور از نتايج ديگر تحقيق مي .رسدخلوت روز و شب به اوج خود ميمشكل در ساعات 

هاي فرعي به لحاظ امنيتي ؛ تاريک بودن پياده روها و خيابانها در شب اشاره كردپياده روها و كوچه

دهد اما اين عامل در ارتباط با زنان به مراتب تأثير گرچه ميزان امنيت كليه افراد جامعه را كاهش مي

باشد. بر پايه اين نظريه، اگر ارتباط با اين موضوع نميهاي شكسته ويلسن بي. نظريه پنجرهبيشتري دارد

يک پنجره در ساختمان شكسته باشد و به سرعت تعويض يا تعمير نشود، به افراد بيگانه اين احساس را 

هاي خيلي بيشتري شكسته دهد و به زودي پنجرهه آن ساختمان اهميت نميدهد كه هيچ كس بمي

، احتمال وجود دارد رسد حس مالكيتدهد. در جايي كه به نظر ميهاي بيشتري رخ ميشود و جرممي

ر و ت خرابكاري بسيار كمتر است به عبارتي ايجاد ناامني و خرابكاري در فضاهاي تاريک و كم نور راحت

گيرد زيرا فرد خرابكار با اين زمينه ذهني كه اين منطقه يا خيابان براي كسي اهميت مي بيشتر صورت

 زند.ندارد و نظارتي بر آن وجود ندارد دست به خرابكاري مي
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 هاپیشنهاد -7

 هشدارهاي و به خيابان رو فعال نماهاي با هايكاربري از استفاده با فضا، بر طبيعي نظارت افزايش 

 .فضا بودن كنترل تحت جهت نمادين

 شب در فعال هايكاربري ايجاد كمک به محيط شبانه حيات حفظ. 

 هاي ميزان چيرگي جنسيتي فضا به كمک افزايش حضور زنان در محيط و پيشنهاد فعاليت كاهش

 پذيرسازگار با روحيه زنان در اماكن آسيب

 دكتري، ميدان  هاي پرتردد شهر )از قبيل چهارراههاي بهداشتي در مكانساخت سرويس

 هاي موجود.و تهويه مناسب سرويس پادگان( و رسيدگي به امر بهداشت اميرالمؤمنين و  فلكه

 ها به خارج از شهر هاي ولگرد از سطح شهر توسط مأمورين شهرداري و انتقال آنآوري سگجمع

 هاي شهر.مخصوصاً از اطراف فلكه پادگان، ميدان شهرداري و ورودي

 تفريحي مختص بانوان. هاياحداث مكان 

  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.

 م حمل و نقل نه تنها موجب استقالل فردي و ايجاد انگيزه براي بانوان جهت مشاركت در سيست

 كند.بلكه زنان بيشتري را به مشاركت در امور شهري تشويق مي ،شودارتقاء اعتماد به نفس مي

 هاي سرپوشيده و مجهز به نيمكت يا با توجه به گرم خشک بودن منطقه سيستان ايجاد مكان

ها از جنس چوب باشد بهتر كن و نيمكتصندلي در اماكن پرتردد شهر اهميت به سزايي دارد )اما

عات گرم روز غير قابل استفاده است زيرا آهن رساناست، گرما را به خود جذب كرده و در سا

 شود(. مي

 به نوعي  وباشد هاي فرسوده كه در سراسر شهر موجود مينوسازي، مرمت و يا تغيير كاربري بافت

 كند.براي انسان تداعي مي چشم اندازي زشت به شهر داده و حس نا امني را

 ها به خصوص وضع قوانين و مقررات جهت برخورد جدي با خاطيان و برهم زنندگان آرامش خانواده

 بانوان.
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