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امنيت و جنسیت در فضاهاي شهري :مطالعه کیفی حق زنان به شهر
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چکیده
زمان و مكان در فضاهای شــهري به دو گونه امن و غيرامن تقســيم بندي شده است .اگرچه امنیت مساله ای
فراجنســیتی اســت؛ زنان به دليل احساس ناامني بیشــتر نمي توانند از فضاهای شهری اســتفاده کنند .احساس
امنیت یکی از مولفه های حق به شهر در نظریه شهری لوفور است که در این پژوهش به عنوان یکی از عوامل
پیش بینی کننده میزان بهره مندی از حق به شهر مورد بررسی قرار گرفته است .يافته های به دست آمده با روش
کیفی و مصاحبه های نیمه ســاخت یافته با زنان  25تا  55ســاله تهرانی نشــان مي دهد كه قریب به نیمی از زنان

مورد مطالعه احساس مي كنند كه در محالتي امن و بیش از نیمی از آنان احساس مي كنند كه در محالت نسبتاً

امن ،ناامن يا بســیار ناامن زندگي مي كنند .چهار عامل در نگرش و ادراک زنان از امنيت شهري مؤثر شناخته
شــد :ويژگي هاي فضاي شهري ،ميانجي هاي انســاني ،حافظه جمعي و چندپارگي زماني .در فضاهاي شهري
به ترتيب اولويت ،كاربري هاي ناهم خوان ،روشــنايي مصنوعي كم ،بسته بودن فضا ،تك جنسيتي بودن فضا و
عدم امکان گریز ســبب ايجاد احســاس ناامني است .سه چهارم زنان مورد مطالعه به مؤثر بودن حامي فردي و
دوســوم آنان به تأثيرگذار بودن حامي عام اشاره كرده اند .ميانجي هاي انساني تأثير مهمي در كاهش احساس
ناامني زنان در فضاهاي شهري دارد .به طوری که قریب به یک سوم افراد مورد مطالعه نقل قول ها و تجربیات
نزديكان و بیش از  80درصد آنان اخبار رسانه هاي گروهي را بر احساس ناامني خود تأثيرگذار دانسته اند.
واژه های کلیدی :احساس امنيت ،جامعه ،حق به شهر ،زنان ،شهروندي ،فضا
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