
 

  

  

  

  

  

  

  

  

مؤثر بر افزايش  فضاهاي شهريريزي كاربري  بررسي الگوي برنامه

  امنيت زنان

  )بخش مركزي شهر تهران: نمونه موردي (  

  

  *مهندس الهام ضابطيان 
  **دكتر محمدرضا بمانيان            

  ***دكتر مجتبي رفيعيان          
  13/8/88 :دريافت تاريخ                      

   16/1/89 :پذيرش تاريخ                                 
  

  چكيده
، ند ادراك امنيتيارفاه و سالمت مردم است، در فر ءبنيادين و پيش نياز ارتقا يامنيت حق

ي محاط ها امنيت يك فضا به كاربري. دشو جنسيت به عنوان مهم ترين عامل شخصيتي محسوب مي

در اين مطالعه پس از بررسي مباني نظري، با توجه به جديد بودن موضوع، . كننده آن هم بستگي دارد

                                                 
 نشگاه تربيت مدرسدا -كارشناس ارشد شهرسازي  *

 معماري دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس دانشيار  **

 شهرسازي دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس دانشيار  ***
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ي ، برنامه ريزي كاربر يها و در نهايت عالوه بر تعيين متغير  هنمونه تجارب جهاني بررسي شد

ترسي داشتن به امداد، نظارت بر كه شامل خوانايي فضا، دس است ه دشالزم استخراج  يها شاخص

 يسپس مطابق رويكرد مشاركت. دباش فضا، ميزان آشنايي فضا و تامين امنيت شبانه شهري مي

 ،1جهت برآورد حجم جامعه آماري، پس از آزمون اوليه .دش با طيف ليكرت تنظيم ييها پرسشنامه

محدوده مطالعه . عدد در نظر گرفته شده است 300م نمونه بر اساس فرمول كوكران معادل با حج

خام  يها سپس داده. از مركز شهر تهران واقع در جنوب خيابان امام خميني است يميداني بخش

براي سنجش ميانگين . ندا هتحليل شد SPSSو  Excel يها ده و با استفاده از نرم افزارشبندي  دسته

در نهايت با استفاده از . دشبندي  پهنه يا ههمگن در قالب نقش يها حساس امنيت زنان، ابتدا كاربريا

براي . مختلف مقايسه گرديدند يها ميانگين احساس امنيت در مواجهه با كاربري T-testآزمون 

ي در ي شهرها و فعاليت ها رسد بين ميزان تنوع كاربري ميبه نظر  ": سنجش فرضيه اصلي تحقيق

، از آزمون "ي مستقيم وجود داردا هبا افزايش ميزان امنيت زنان رابط ،محدوده مطالعاتيي عمومفضاي 

نتايج حاكي از اثبات فرضيه مذكور بوده و  خي دو ، روش همبستگي گاما و آزمون بتا استفاده شده و

 يها سپس شاخص .است ها نسبت به كاربري ،ها آزمون بتا نشان دهنده اثرگذاري بيشتر تنوع فعاليت

در برنامه ريزي كالبدي و احساس امنيت زنان در فضاي مورد مطالعه در قالب سواالت  مؤثر

و جمع سنجيده شدند و حيات شبانه فضاي مورد مطالعه بررسي  Tو با استفاده از آزمون  يا هجداگان

  .شده استشنهادات الزم ارائه بندي و پي

  .اربري، فعاليت، فضاي شهريامنيت، زنان، ك :هاي كليدي واژه

  

  مقدمه

فضاهاي زير سقفي و در هواي آزاد تقسيم كنيم،  ةهاي موجود را به دو دست اگر فضا
يي نظير لزوم حفظ خلوت و ها ، بايد ويژگيها فضاهاي داخلي و به اصطالح زير سقفي

 2عامالتمحلي براي ت ،ي خارجي يا در هواي آزادها و بر عكس فضا ،انزوا را داشته باشند
  ي قابل تجربه و بطور مساوي براي يها اجتماعي، در معرض عموم قرار گرفتن و فضا

  ي داخلي ها طور كه يك خانه و همه فضا همه در جهت زندگي سالم باشند و البته همان
                                                 

١. Pre test 

٢. Interaction 
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  ي آن هم بايد ها كند، شهر و فضا ميفراهم  ها آن پناهگاه امني براي خانواده و مهمان
 ,Mtani, Lubuva) ا بطور مشابه براي همه ساكنان و ناظران فراهم كندمنيت  راو  1ايمني

2004: P.23) 2فضاي قابل دفاع"امن به   يبرخي از  فضا
 در واقع كنند كه ميياد  "

كنند و احساس امنيت بيشتري از آن  مييي هستند كه اشخاص بيشتر در آن فعاليت ها فضا
. شود مياجازه وقوع داده  ي مجرمانهها شود و كمتر به فعاليت ميدرك 

)www.dacorum.gov.uk,2004 (  
مسلط و قوانين شهري  يها از صاحب نظران شهرسازي اعتقاد دارند رويكرد يا هعد

گوناگون اجتماعي، اقتصادي ، سني و جنسي ميان شهروندان  يها باعث ايجاد تبعيض
شهر را به مناطق مختلف  ،بندي و كاربري زمين براي مثال قوانين و مقررات منطقه. شود مي

مردان بخش  ييها تجاري، مسكوني و غيره تقسيم مي كند و بر اساس چنين تقسيم بندي
 نِآاز  ،تر عمومي و فعال شهر را در اختيار مي گيرند و نواحي خصوصي يها غالب فضا

  .)52: 1382 پاپلي يزدي،. (زنان مي شود
كه امكان تحرك  شود مي ضرورت و اهميت بررسي اين موضوع هنگامي آشكارتر

تواند شاخص تبعيض اجتماعي باشد و كساني كه محدوديت جابجايي دارند از  مي
شود  ميمانند و نبود امنيت براي زنان ، چه واقعي و چه بالقوه سبب  ميمشاركت فعال باز 

مشاركت   عموميكه زنان نتوانند شهروند تمام عيار به شمار بيايند و به راحتي در زندگي 
به عالوه برنامه ريزي براي يك فضاي ) 38: 1381 زنجاني زاده اعزازي،. (اشته باشندد

چون  روزآمد ساختن يا بهنگام كردن  ييها شهري بدون توجه به امنيت آن، افزايش هزينه
 آن با استفاده از تجهيزات ايمني و افزودن بر تعداد كاركنان امنيتي را در پي خواهند داشت

ثير هر يك از أده است تا با بررسي تشلذا در اين تحقيق سعي ). 287 :1387اعتماد ، (
كيد بر اهميت سياست استفاده از أبر احساس امنيت زنان و همچنين ت ،شهري ها كاربري
پيشنهاداتي جهت بهبود الگوي  متنوع در برنامه ريزي كالبدي، ييها و فعاليت ها كاربري

  . ريزي شهري ارائه شود برنامه
                                                 

1. Security 

2. Defensible 
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ذكر است كه از نظر پيشينه تحقيق، با توجه به جديد بودن موضوع امنيت  الزم به
توان گفت تا كنون در زمينه  شهري زنان منابع تحقيقاتي موجود بسيار محدود بوده و مي

انجام نگرفته است و  مستقلي پژوهششهري بر امنيت زنان،  يها بررسي تاثير كاربري
مربوط به ساير نقاط  ديگر كه عمدتاً يها پژوهش در حد اشاراتي در ،در دسترس يها يافته

بيشتر  يها از اين منظر پژوهش حاضر به عنوان مدخلي براي بررسي. باشد جهان است، مي
  .قابل نقد و بررسي خواهد بود

  

 مباني نظري

  امنيت شهري  -

از جنبه اجتماعي مي توان شهر را به عنوان چارچوب خاصي در راستاي خلق 
 ،شكال غير مستقيم پيوندبه واسطه اَ. يز براي زندگي مشترك معنا كردمتما يها فرصت

داراي  ها همچنين گروه. معاشرت و تعامالت، شخصيت شهروندان كثيرالوجه مي گردد
اجتماعي  يها تاثير مستقيم بر طرح شهر مي باشند و اين يكي از معضالت بر سر پيوند

  ) 623: 1385مامفورد ، . (است
  ميي سياسي و انتظاها ي امنيت را در واژها هارچوب واقع بينانپژوهشگران در چ

و  ها و مقابله با خطر ها ارزشآن را به معني حمايت از ، ند و بطور كلي بيشترا هتعريف كرد
بنيادين و پيش نيازي  يقحتوان  ميامنيت را  .)Brownlow,2004:p.586(. دانند ميدشمن 

 1در هرم مازلو ها بر اساس تئوري نياز. ردم دانستبراي ابقا و ارتقاي رفاه و سالمت م
درست  ،شود ميي براي تعالي انسان تلقي ا هي ضروري و پايها ، امنيت يكي از نياز)1968(

در مجموع ارتقاء  .دني فيزيولوژيك انسان كه براي تداوم حيات ضرورت دارها شبيه نياز
گزارش (گذارد  مي  ميمستقي تأثيرعه و درنتيجه جام ها اين مولفه بر سالمت و سعادت انسان

  ). 271: 1998سازمان بهداشت جهاني،

                                                 
١. Maslow 
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، در تبيين امنيت شهري به تعامل )1961( ، نظريه پرداز بزرگ شهري 1جين جيكوبز
سازند توجه نموده و بر فعال بودن  ميي اجتماعي كه محيط را ها فضاي فيزيكي و فرآيند

ايجاد حركت،  وي. دنك ميكيد أمن و موفق تفضا به عنوان عاملي در ايجاد يك محيط ا
ي طبيعي از اين ها ي خياباني و مراقبتها ي فعال از سطح خيابان و فعاليتها استفاده
. كند مييي در جهت ساختن يك محيط خوب شهري قلمداد ها را به عنوان مولفه ها فعاليت

در  ها كه مردم و طرحكند  ميي قابل دفاع عنوان ها نيز در باب فضا) 1972(2اسكار نيومن
ي اجتماعي و در جهت توسعه ها ي مشابه در رفتارها ، از رويكرد"3شهر خشونت آميز"يك 

با استفاده از نرم افزار اسپيس  4بيل هيلييرگروه  اخيراً. كنند مييك محيط امن ، پيروي 
ي كليدي در ها ي آن را به عنوان مولفهها و اليه ها در بعد كالبدي،  تجميع خيابان  5سينتكس

 ،ي شهريها از نظر اين گروه  بهترين محيط. ندا هايجاد يك محيط امن شهري معرفي كرد
را ترويج   ميند و امنيت عموا هيكپارچه شد ،يي هستند كه بخوبي با الگوي شهرها آن
  )Boyle,2002:p.566(.كنند مي

 
  در احساس امنيت مؤثرهاي شخصيتي  جايگاه جنسيت در مولفه -

 تأثيرفردي در ادراك از امنيت و ميزان استفاده فرد از يك فضاي شهري  يها مشخصه
سن و طبقه اجتماعي، پشتوانه خانوادگي، ( ها دارند، مثل موقعيت اجتماعي، شخصيت، نقش

و اين مسائل در تعيين راحتي اين افراد و همچنين در ...) دانشجو بودن و يا كارگر بودن و 
عوامل زيادي  عموماً. ثيرگذار استأيك مكان دارند، ت ميزان دركي كه از آسيب پذيري

العمل نشان دادن مردم به ترس وجود دارند، اما برخي از اين عوامل نقش  براي عكس
افيا، ي گذشته در مورد جرم، محيط و جغرها ت، سن، تجربهيجنس: بيشتري دارند از جمله

ن مهم ترين عامل شخصيتي اما جنسيت به عنوا. برخي متغيرهاي ديگرقوميت و فرهنگ و 
                                                 

١. Jane Jacobs 

٢. Newman  

٣. Violent city 

٤. Bill Hillier 

٥. Space Syntax 
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نوع جنايت و حس امنيت در مورد زنان و مردان متفاوت . شود در درك امنيت محسوب مي
كنند تا مردان، گرچه ممكن است كمتر از  ميزنان ترس بيشتري حس  است، اما عموماً

بطور كلي مردان احساس مثبت تري در  )Howard,1999:p.219( مردان قرباني شوند
هم مردان و هم زنان در تاريكي احساس . محيط خودشان نسبت به زنان دارند مورد امنيت 

مثال در مورد وسايل نقليه بيش . كنند ولي درجه حس نا امني در زنان باالتر است مينا امني 
ي ها البته اين بيشتر به ترس از آزار. درصد زنان در تاريكي احساس نا امني دارند  60از 

برابر بيشتر از مردان تحت آزار جنسي  10ر واقع ممكن است زنان گردد و د ميجنسي باز 
اما برخي از زنان خود نيز از اين ترس كه  ) 5: 2003گزارش كنفرانس لندن، . (قرار بگيرند

با اين  ها آن. همراه است آگاه نيستند و احساس ناخوشايندي دارند ها آندر طول روز با 
همگاني و هنجار شده است كه اگر براي مثال در شب  ها آنند، اما براي ا هترس بدنيا نيامد

نيز بر اين  ها نوعانشان و رسانه ، هم ها البته خانواده. بيرون بروند قرباني حمله خواهند شد
. كنند ميرا قبول  كنند و زنان هم آن ميكنند و اين نوع ترس را زنده  ميمساله تاكيد 

)Howard, 1999: p.221(  

  

  هاي ناشي از آن  واكنششهري و  هاي ترس از محيط -

ي منفي ، ترس از ها ند، ترس از فعاليتا هبر پايه ترس ساخته شد ها برخي از مكان
موجب  ها ، حتي ترس از آب و هوا و اين ترسها برخورد با مردم، ترس از عبور از خيابان

ي ها يطو يا مح هدرك قطع را و ارتباط با جهان پيرامون  شدهقفل شدن افراد در محيط 
ي غول آسا كه ها ي تيره و ساختمانها وجود ديوار. كنند ميرا سخت و غير جذاب   عمومي

يي كه وحشت آور هستند و به جاي اينكه حس مكان ها خارج از مقياس هستند و خيابان
. هستند ييها از چنين مكان ييها بيشتر محلي براي عبور هستند، نمونه ،را ايجاد كنند

)www.pps.org,2006(. ًمردم براي كاهش خطر قرباني شدن دو راه را در پيش  لذا عموما
ي نا امن ها مثل اجتناب كردن از مكان ،ي كناره گيرانه و محدود كنندهها رفتار )1: گيرند مي

ي ها رفتار )2و يا كمتر بيرون رفتن در مواقع غير ضروري،  ها و يا با هم رفتن به اين مكان
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توانند  مين ها واكنشي دفاع شخصي، كه البته هيچ كدام از اين ها مثل روش ،محافظه كارانه
  )Howard, 1999: p.224(. ترس از جرم را كاهش دهند

مشكلي بزرگتر از خود  ،در واقع ترس از جرم در يك جامعه به عنوان يك عامل نفاق
آسيب ديدن و بطور  ،يي كه احساس در معرض خطر بودنها مردم اغلب از جا. جرم است

اگرچه  .شوند ميمتروك  ها كنند و به تدريج اين محيط ميلي نا امن بودن دارند ، دوري ك
ي ها يي براي سو استفاده و فعاليتها به مكان واقعاًند، حاال ا هنا امن نبود در ابتدا واقعاً

 "به عنوان ها از اين گونه فضا) مانند نيومن(برخي از نظريه پرداران .شوند ميتبديل مجرمانه 
بنابراين ايجاد محيطي كه مردم را جذب و تشويق به پياده . كنند ميياد  "ي بي دفاعها ضاف

اين دهد كه  ميبكند، در واقع شمار مردم ناظر را افزايش ) بدون ترس و حس ناامني( روي
كند و كيفيت زندگي در آن فضا  ميبسيار قوي عمل  ،براي امنيت خود مردم  مينيروي مرد

ارتباط بين ابعاد فيزيكي، عيني، . (Mtani, Lubuva, 2004: 16) دده ميرا افزايش 
بسيار پيچيده است و معماران و ) به ويژه براي زنان(اجتماعي و روانشناسانه محيط 

بخشي از علت   "تهاجم نامرئي".ند ا هريزان زيادي روي اين مطلب بحث كرد برنامه
 "ترس". تهاجم قرار گرفتن را دارندهراسان بودن زنان است، در واقع آنان احساس مورد 

يي كه فرد ها كند و از پاسخ مييك فرآيند تجمعي است كه در يك دوره زماني توسعه پيدا 
ترس از وقوع جرم بر ". پذيرد مي تأثيردهد ،  ميبه تجارب شخصي و اجتماعي خود 

 تأثيربر ايجاد ترس  ها طور كه مكان گذارد، همان مي تأثيرهويت و معناي يك مكان 
،   "1طراحي فرا ترس"يي نظير ها به عبارت ديگر آنچه كه توسط استراتژي. "گذارند مي

ي ها از مساله ترس از فضامشاهده، شود ، يك بعد فوري و قابل  ميحل شده قلمداد 
   .)Pain, 2000: p.271  Koskela(شود  ميشهري است و درمان قطعي محسوب ن

ي شهري تغيير ها رفتار و حاالت را در فضا ،در كل مي توان گفت، ترس از جرم
ي آسيب پذير اجتماعي و اقتصادي شديد ها دهد و اين اثرات روي زنان و ديگر گروه مي

كند و به ويژه بعد از تاريك  ميرا محدود  ها آني ها حركت: كه تر است، اثراتي نظير اين

                                                 
١. Out fear 
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اقتصادي و فرهنگي  ي اجتماعي،ها شود، فرصت مي ها آنشدن هوا موجب در خانه ماندن 
ي به زنان ا هو ديد كليش داده، افزايش را  ها دهد، وابستگي زنان را به مرد ميرا كاهش  ها آن

ي اقتصادي و ها از فعاليت ها آندر اين فرآيند . كند ميبه عنوان ضعيف و ناتوان را تقويت 
ي عصر ها كالس يي كه شيفتي هستند و ياها اجتماعي نظير كار كردن تا دير وقت و يا شغل

شوند  و البته در اين گونه موارد همواره زنان فقير بيشتر  ميگاهي و نظاير آن مستثني 
 .) Mtani, Lubuva,2004: p21(شوند  ميقرباني جنايت و ترس از آن 

  

  شهري براي ارتقا امنيت   عموميي ها طبقه بندي مكاني فضا

شهري به دو  يها اصلي، فضا يها در اين بخش براي سهولت بررسي بر اساس ويژگي
و  ها و پارك ها عمومي شهري كه بيشتر شامل ميادين، خيابان يها بخش مسكوني و فضا

  .ندا هد، تقسيم شدشو مي ها آننظاير 

   امنيت در بافت مسكوني -الف

بافت مسكوني محيطي است كه در طول شبانه روز پذيراي عده زيادي از زنان است ، 
بطور  .نيت اين نوع محيط شهري به صورت ويژه بررسي شده استلذا در اين پژوهش ام

امنيت امالك  و  ها آنكلي با اتصال امالك به يكديگر و ايجاد ارتباط مناسب در بين 
تر هستند و متروك  در اطراف امالكي كه دور افتاده عموماً. باالتر خواهد رفت ها آنساكنان 

ي متراكم ساخته شده ريسك جرم را ها و فضارود  ميند احتمال وقوع جرم باالتر ا هشد
نيز به هم  ها آني پشتي بهتر است كه ها  طآورد و حتي در صورت وجود حيا ميپايين 

سانتي متر  180يي كه در نهايت ها از طريق نردهدر صورت امكان ارتباط داشته باشند و 
همچنين براي  .),2004www.dacorum.gov.uk(ارتفاع دارند به هم وصل شده باشند 

بايد از امنيت زناني كه بيشتر تنها هستند  ،افزايش ضريب امنيت زنان در مناطق مسكوني
با افزايش بيشتر مراقبت ) نظير زنان خانه دار در طول روز كه ديگران در اطرافشان نيستند(

ي شدن و فراهم آوردن خلوت مناسب و ي مخفها و كاهش دادن فرصت ها خياباناز 
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ي عبوري از مناطق ها نظير موتور سواران و يا خودرو(تشويق نكردن ورود مزاحمان
وي ر ي كه برا ههمچنين بر اساس مطالع .)Bell,1998: p8(. اطمينان پيدا كرد) مسكوني

اد انجام شد، نتايج  نشان د 1990ي همسايگي شهري در اواسط دهه ها خشونت در واحد
افتد  ميدارند، اتفاق  "روحيه جمعي "ي همسايگي كه ها كه نرخ خشونت كمتري در واحد

 عمومييشان و ابقاي نظم  ها و اين روحيه باعث نظارت در نگهداري و مراقبت از بچه
  .)www.pps.org(. شود  مي

اين است كه آن  "همسايگي امن تر واحد"ي خلق ها از سوي ديگر يكي از ابزار
كه شود  مطرح ميدر اينجا سوالي . از دسترسي نسبي مردم جوان آزاد باشد  ،فضاي باز بايد

تواند امنيت زنان را  مين ناچگونه تمركز روي بازي و كارهاي قابل انجام براي مردم جوا: 
ياباني كودكان در ي خها البته بازي) 18: 2003گزارش كنفرانس لندن، (بهبود ببخشد؟ 

نيز ذكر شده است، ) به خصوص براي زنان(مواردي به عنوان عوامل تقويتي امنيت محيط 
امنيت ( بازي كنند ها اگر كودكان بتوانند مثل سابق در كوچه ": براي مثال، به عقيده پاكزاد

دا كنند و با آرامش حضور پي ها توانند در اين فضا مي، زنان و سالخوردگان نيز )داشته باشند
هاي شهرداري  در هزينههم شود و  ميي جديد كم ها نياز به ايجاد پاركهم با اين كار 

 ي خياباني  بايد كامالًها البته اين گونه بازي) 5: 1381علي آبادي، ( ".شود ميجويي  صرفه
ي سطوح ها چنانچه در كوچه( بيني شده باشد و نبايد حريم معابر ريزي شده و پيش برنامه
، را اشغال كند و يا موجب از بين رفتن خلوت و )شود ميوني كشور ما بسيار ديده مسك

د، چنانچه در تجارب كشور فرانسه حضور جوانان اسكيت شوآرامش ساكنان و عابران 
. خود عاملي براي ايجاد حس اضطراب و نا امني از ديدگاه زنان ارزيابي شده بود ،سوار

)www.dacorum.gov.uk,2004 (  

  

  عمومي شهري يها فضا -ب

، ها ند كه تفرجگاها هنشان داد) 1995( ها تحقيقات اخير در استراليا و ديگر كشور
 ةهاي مشخص در برابر جرم آسيب پذير هستند و مولفه عموميو ديگر مراكز خريد  ها بازار
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، ها ، تئاتر، رستورانها مراكز شهري نظير مغازهعناصري در : عبارتند از ها آنجرم در 
ي تجاري و تفريحي بر جرم و ها موقعيت اصوالً. و غيره عموميي حمل و نقل ها ايستگاه

قسمتي  ،طور كه اين سطوح گذارند، همان مي تأثيررفتار مجرمانه در سطوح پيرامون خود 
 )Bell,1998: p11(. كنند ميي خارجي خود را نيز همرنگ خود ها و فضا ها از پياده رو

، سرقت وسايل )ي مجرمانهها صدمه زدن(كيف قاپي، ونداليسم  جيب بري، :ماننديي ها جرم
اما بيشتر . شود مي ها آننظاير برخي موارد ديگر ي بدني خفيف و ترساندن و ها نقليه، حمله

ترساند ،  ميهري از مراكز ش ،ي زيادي از استفاده كنندگان راها و اعمالي كه گروه ها رفتار
  .شود  مي عمومي مياعمالي است كه گرچه بطور اصولي جرم نيست، اما باعث بي نظ

ياد   " 2خيابان) وحشيگري(بربريت  "به عنوان ها آن، از )1961( 1جين جيكوب
.  به عنوان مراكز تمدن تقابل دارد ها ي است كه با مفهوم شهرا هاين اصطالح زنند. كند مي

تمدني فيزيكي تفاوت وجود دارد ، براي مثال  مدني و خشونت اجتماعي با بيت البته بين بي
تمدني فيزيكي و بد دهني و ناسزا گفتن او  شهري بي عموميحضور معتادان در يك فضاي 

   .)STiesdell,1996:p51(. شود ميتمدني اجتماعي محسوب  در اين فضا بي

 
  ريزي كالبدي  به امنيت محيط شهري رويكرد برنامه -

ادراكي كه از يك مكان فيزيكي وجود  ،با تسهيل "ادعا كرد كه   3، ولنتاين1990در 
توان اطمينان زنان را براي بيرون رفتن  مياز طريق طراحي كنترلي  ميدارد و بطور غير رس

درباره  او ده استراتژي طرحي را پيشنهاد كرد كه عموماً ".يشان افزايش دادها از خانه
ي عبور ها ، نورپردازي، نقاشي ديوارها، پلها د بخصوص در وروديموقعيت، قابليت دي

و  ها و كنج ها ي زير گذر، منظرسازي، توسعه كف سازيها و راه ها پياده، كوچهعابر 
زنان ": گفتولنتاين رويكردش را نسبت به محيط اجتماعي هم بسط داد و . شد مي ها زاويه

كنند  ميفكر  ها آنكنند، زيرا  ميمنيت بيشتري احساس ا  ،با حضور بالفعل و بالقوه ديگران

                                                 
١. Jane Jacobs 

٢. Street barbarism 

٣. Valentine 
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دانند كه شاهدان  ميكه  ميحتي هنگا(ترسند  ميكه متخلفين با حضور و مداخله ناظران 
  .")را بگيرند ميتوانند جلو رخ دادن جر مين

در واقع درك يك زن از امنيت بطور قوي با اينكه چگونه او در ارتباط با هر دو نوع 
شناسد ،  ميرا چگونه  ها آنكند و  ميتماعي اطرافش احساس راحتي محيط فيزيكي و اج

يي كه آن ها ارتباطات اجتماعي در يك فضا  و گروه ": توان گفت ميدر نتيجه . ارتباط دارد
تري در اينكه يك زن در آن فضا احساس  اثر مهم ،كنند ميفضا را از نظر اجتماعي كنترل 

  ."امنيت بكند دارد تا طراحي آن
ي كاربري زمين و حمل و نقل شهري و نظاير آن، بر سطح استفاده از ها سياست اما

ريزي و  گذارد و در نتيجه برنامه مي تأثيرو طبيعت استفاده كنندگان   عموميي ها مكان
 تأثير بگذارد ها تواند بر فرآيند كنترل و مديريت اجتماعي اين فضا ميطراحي شهري 

)Bell,1998: p19(.   
  

  يادين رويكرد برنامه ريزي كالبدي  به امنيت شهريمفاهيم بن

برنامه ريزي و  يها بر اساس آنچه كه انجمن شهرسازي آمريكا در قالب استاندارد
و  ها طراحي شهري مطرح كرده است، جهت ارزيابي فضاي شهري در مقابل تهديد

گوهاي مجاور، ال يها شامل كاربري ،بايست شرايط دروني و بيروني فضا مي ها آسيب
بالقوه براي پنهان شدن، روشنايي فضا و جلوگيري از  يها حركتي، مرزهاي فضا، محل

افزون بر اينها بايد به پياده روهاي اطراف فضا و . اعمال خرابكارانه مورد توجه قرار گيرند
هم توجه داشت و سپس فضا را اليه بندي امنيتي نمود تا  ها و دسترسي ها حركت خودرو
عوامل و به طور كلي از عناصر  )292: 1387اعتماد، ( .اليه بندي كنترل شوندبر اساس اين 

  :توان به موارد ذيل اشاره كرد ميگذار در رويكرد كالبدي تأثير
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   ها آنناشي از  يها و فعاليت ها كاربري -الف

ي محاط كننده آن هم بستگي دارد و بايد تدابيري براي ها امنيت يك فضا به كاربري

. ي خلوت و متروك كه مشكل ساز هستند، انديشيده شود ها رات منفي كاربريكاهش اث

توسط جين جيكوب مطرح شد ،هنوز هم  1960ي مختلط كه در طي دهه ها ايده كاربري

يي كه زنان را در ها در اين ايده از ساختن محيط.بخوبي در دانش طراحي نفوذ نكرده است 

از اصول كلي مطرح شده در اين زمينه به شرح  بطور كلي برخي.نظر بگيرد بحث شده بود 

   :باشند ميزير 

منفعل و راكد نباشند و بر (ي طبقات هم كف بايد فعال باشندها كاربري -

  ) .محيط تاثير گذار باشند

فعال براي نظارت بر  يها خيابان و استفاده از نما يها توجه به تئوري چشم -

  .ها آنامنيت  ءو ارتقا ها فضا

، كه اگر يك پنجره بشكند ، )ي شكستهها تئوري پنجره(نگهداري خوب -

يك حركت رو به زوال مارپيچي  شود كه بقيه با سرعت بيشتري بشكنند و كالً ميمنجر 

  .شود  ميايجاد 

شهري،    عموميامنيت در فضاهاي  ءبراي نمونه در انگلستان و در راستاي ارتقا

 ها و اداره ها مشاغل كوچك ، خانه ي مختلط تشويق شدند و مخلوطي ازها سياست كاربري

اعمال شدند تا  ها در طرح ها در طبقات باالي مغازه ها در مراكز شهري و ايجاد آپارتمان

در واقع ) 2004www.dacorum.gov.uk,. (ميزان فعاليت و بنابراين امنيت را افزايش بدهد

بايد چنان ساختار شهري ايجاد شود كه امكان در هم  ،كاربري زمين يها در تهيه طرح

 يها جذاب شهري را فراهم سازد و اين اطمينان حاصل شود كه فضا يها آميزي فضا

جذاب شهري سهم دارند  يها كنند و در ساختن فضا زندگي شهري را بهتر مي ،موجود

  .)436: 1388هال، پيتر و فايفر، اولريخ، (
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  ي شهري ها فضا 1خوانايي -ب

گردد و اينكه فضاي  ميدرك از يك فضا و وضوح آن بر  ةخوانايي اصوال به درج
وقتي فضايي خوانا است به احساس . مورد نظر از يك الگوي منسجم بر خوردار باشد

كه عالئم راهنما وجود ندارند  و فضا  ميكند و بر عكس هنگا ميراحتي و امنيت كمك 
  ) H.Russ,2006:p.25( .رود ميامنيت از بين گيج كننده است، احساس 

  

  دسترسي داشتن به كمك - ج

موجب احساس آرامش و امنيت ذهني ) حتي اگر نمادين باشند(تجهيزات امدادي  
ي قابل ديد ، باعث ها در مكان  عموميي ها براي مثال تدابيري نظير نصب تلفن. دشون مي
 ها آنگرچه ممكن است به ندرت از  برود،شود تا احساس رها و جدا بودن فضا از بين  مي

. دشوشود تا احساس امكان دسترسي به كمك در افراد تقويت  مياستفاده شود ، اما باعث 
 ها شايد بيشتر حالت نمادين داشته باشند و البته در مواقعي هم واقعا تلفن ها در واقع تلفن

يك كد و  ها بهتر است تلفن ها در اين گونه موقعيت ،شوند ميابزاري براي امداد محسوب 
گيرد به  ميتماس  ها آنيا مشخصه تعيين موقعيت داشته باشند تا شخصي كه از طريق 

همچنين مكان .سرعت و بصورت اورژانسي بتواند موقعيت جغرافيايي خود را اعالم كند 
متري هم  20كه بايد از (و عالئم هدايت كننده) در شب(هم بهتر است با نور  ها تلفن

  .مشخص شده باشد تا اطمينان الزم را در عابران ايجاد كند) خص باشدمش
نكته مهم در اين زمينه اين است كه طراحي تجهيزات امدادي بايد به گونه اي باشد 

ناشي از اعمال  ةكه اعمال خرابكارانه را تشويق نكند، زيرا وجود هرگونه منابع صدمه ديد
ر منفي در حس امنيت منتقل شده به شهروندان تواند اث مي ،خرابكارانه در محيط شهري

تواند به افزايش احساس امنيت كمك  ميي پليس هم ها همچنين ديدن گشت. داشته باشد 
  )www.pps.org، 2005( .كند 

                                                 
١. Legibility 
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همچنين بطور كلي از ساير عوامل كالبدي كه ميزان احتمال آسيب پذيري يك فضاي 
توان به  ميزان روشنايي فضا، جداسازي صوتي و فيزيكي، نگهداري و  ميبرند  ميرا باال  باز

بودن، ديد ضعيف و سطوح پنهان، و اعمال  "نا مطلوب"مراقبت ضعيف، احساس 
خله در ي مداها اما با استفاده از روش .)www.pps.org,2005( خرابكارانه اشاره كرد

توان اين نقاط ضعف را تعديل نمود و ضريب  ميي باز شهري تا حد زيادي ها كالبد فضا
  . امنيت محيط را افزايش داد

  

  ي طبيعي ها مراقبت -د
يي را براي ها به برنامه ريزي و طراحي، فرصت "ي خيابانها چشم"افزودن عصاره  

رخ  ها آنست جرم و جنايت در ي رها شده  كه ممكن اها ي نا محسوس از مكانها مراقبت
شود،  ميمردم وقتي در معرض ديد هستند و يا صدايشان شنيده .آورد  ميبدهد ،پديد 

ي جديد بايد ها اين يك اصل كلي است كه همه توسعه احساس امنيت بيشتري دارند
 يي را براي مراقبت طبيعي افزايش بدهندها طوري طراحي شوند كه فرصت

)Monahan,2006:p.83(  كي از عناصر اصلي مداخالت فيزيكي ياستفاده از نماهاي فعال
ي  مدرن ها همچنين استفاده از ابزار. عمومي شهري است يها در جهت كنترل امنيت فضا

از پر كاربرد ترين ابزار  يا هبه عنوان نمون)  CCTV(ي مدار بستهها نظارت نظير دوربين

ويژه در جاهايي كه نظارت طبيعي ه ب ي امنها رايج در سراسر جهان براي نيل به فضا
كه در اينجا به دليل رعايت اختصار از پرداختن به اين نوع . پذير نيست ، مطرح است امكان

  .از نظارت صرف نظر شده است

  

  1ميزان آشنايي فضا  -ه
عمومي شهري نه تنها حس غربت و اضطراب آن را از  يها تكرار مناظر آشنا در فضا 

به مردم در مسير يابي كمك مي كند و از گم شدن احتمالي و ترس ناشي  بلكهبين مي برد، 
                                                 

١. Familiarity 
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آشنا،  يها همچنين اين مساله عالوه بر ساخت اماكن و فضا. كند  از آن جلوگيري مي
 يها ، كيوسكها و سطل ها آشنا نظير نيمكت يها تواند در قالب مبلمان شهري با سبك مي

كه از جمله عناصر الحاقي به محيط محسوب اتوبوس و نظاير آن  يها تلفن و پناهگاه
 يها آشنا به معني نفي طرح يها البته استفاده از سبك. باشد دستيابيشوند، نيز قابل  مي

آشنا و جديد  يها مدرن و نوآوري نخواهد بود و در واقع نكته مهم در تركيب كردن سبك
   (Burton & Mitchell, 2006: p 76)كه براي مردم قابل درك و استفاده باشد، است  بطوري

  

   شهري يها و فعاليت ها حيات شبانه كاربري -و

حقيقتي كه وجود دارد اين است كه تعداد زيادي از زنان پس از تاريك شدن هوا از 
خواهند تا  مياستفاده كنند و يا از كسي   عموميي ها آيند تا از فضا مييشان بيرون نها خانه

سوالي كه ممكن است پيش بيايد اين است كه چرا امنيت در اينجا . آنان را مشايعت كند
اما . خطرات محيطي قرار بگيرند تأثيرممكن است بيشتر تحت  ها زنان؟ در حالي كه مرد

ي عابر ها ماند كه درست است كه بيشتر تصادفات در نزديكي خط كشي مياين مثل آن 
مني براي عبور نيست، بلكه دهند ولي اين به آن معني نيست كه آنجا مكان ا ميپياده رخ 

) 12: 2003گزارش كنفرانس لندن، ( .شوند  ميتعداد بيشتري از عابران از آن نقطه رد  نسبتاً
از تغيير محيط  "طبيعي"نكته جالب اين است كه تاريكي شب خود به عنوان يك عنصر 

ي حاكم جو اجتماع تأثيرگذارد، از نظر اجتماعي تحت  مي تأثيرزيست كه بر ترس از جرم 
ي عزاداري ماه محرم و ها چنانچه در كشور ما و در شب. (گيرد ميبر فضاي شبانه قرار 

حضور فعال مردم تا ساعات نيمه شب، زنان آزادانه و گروهي يا انفرادي با آرامش در معابر 
انجام گرفت، ) فنالند( 1كه در هلسينكي يا هو يا براي مثال در تجرب) زنند ميقدم  ها و پارك

كه در طي  ي تابستاني كوتاه مدت است، در حاليها كه شب خص شد كه با وجود آنمش
ي تابستان و ها زمستان تاريكي زود هنگام بعد از ظهر وجود دارد، با اين حال زنان شب

                                                 
١. Helsinki 
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لذا به اين نكته دست يافتند كه در واقع . ندا هزمستان را به يك اندازه خطرناك درك كرد
مساله اين است كه چه چيزي ": است " 1شب اجتماعي "كند  ميآنچه كه زنان را محتاط 

  )  Pain,2000: p286  Koskela ( . "و در شب هنگام در حال وقوع است ها در فضا
به عنوان يك راه حل ، پيرامون آنچه كه در استراليا بررسي شد و البته به عموم 

شهري و به ويژه بر امنيت  بر مراكز ،نيز قابل تعميم است، تحركات اقتصاد شبانه ها كشور
اين امر  كه داشت و موجب آوردن تركيبي از مردم به مراكز شهري شگذي ا هعمد تأثيرزنان 

ي ها برنامه. خواهد گذاشت تأثير  عموميي حمل و نقل ها بر بهبود نورپردازي و سرويس
توانند  ميي ي خالها را احيا خواهد كرد و در نتيجه فضا ها سر زنده فرهنگي شبانه ،خيابان

 ها ي فرهنگي استفاده شوند تا زمينه وقوع جرم، مثال نور پردازيها به عنوان فعاليت
 تواند مردم را به سمت مركز شهر جذب و هدايت كند ميبصورت دنباله دار 

)Bell,1998:19( 

  

  ها امنيت زنان در شهر ءارتقا نهيزم در گرفته انجامي جهان تجاربي بررس -

 ءدر زمينه ارتقا يا هتا كنون در كشور ما الگو و تجربه انجام گرفتبا توجه به اينكه 
فيزيكي و مداخله  يها ويژه با استفاده از روشه عمومي شهري، ب يها امنيت زنان در فضا

 يها ، در اين بخش با ذكر نمونهشته، وجود نداها و فعاليت ها ريزي كاربري در برنامه
و  ها ست تا برآيند شاخصا  هه سعي شدمختلف تجارب جهاني موفق در اين زمين

در واقع روش تجربي مطالعه . دشوالزم براي مطالعه ميداني پژوهش استخراج  يها راهكار
موفق در ساير تجارب  يها بر اساس مباني استخراج شده و روش صورت گرفته عمدتاً

  .جهاني خواهد بود
  

  2تجربه تورنتو -

                                                 
١. Social night 

٢. Toronto 
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ي شهري براي امنيت زنان در شهر ها ضاكه درباره طراحي ف    W.L.S.Eدر پروژه 
براي ايجاد حس  1انجام گرفت از روش برنامه ريزي و طراحي حساس 1991تورنتو و در 

تر براي  در اين برنامه دو راهبرد عمده را براي ايجاد شهر امن. امنيت در زنان استفاده شد
ز امن شهري و دوم ي باها يي براي ايجاد فضاها  ياول ايجاد خط مش: زنان مطرح كردند

 :شامل ها اين خط مشي. از دور نگاه كنند ها كه به گزينه آماده كردن مسئولين شهر براي اين
و  ها ي حركتي، توجه به نقاط اغفال كننده، مراقبتها و شاخص ها ، نشانهها نور رساني

اري، ي مختلط، مولدان فعاليت ، ايجاد احساس مالكيت، ابقا و نگهدها ، كاربريها كنترل
 .شد مياطالع رساني و كيفيت طراحي 

ي كه به طور رايجي نا امن قلمداد ا هي ويژها مكان در ها  يدر مرحله بعد اين خط مش
ي وابسته ها مثل مكان .كردند اعمال شدند مييي كه مردم احساس نا امني ها شدند يا جا مي

: خصوصي تر نظير ها ي همسايگي مسكوني، مراكز شهر و مكانها به حمل و نقل، واحد
حاال اين خط . ي عابر پيادهها ي اضطراري و پلها ، پلهها ي عمومي، آسانسورها توالت
 CPTED2ي ها در سطح كل استراليا و از طريق يك تحليل جامع از سياست ها مشي

ي ها سازمان(در سطح حكومت محلي ) پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي(
 "ي آسيب پذيرها فضا"ي اخير براي ها خط مشي. شود  مي استفاده) Bellريزي  برنامه

نا امن است و  ها آنهم از   عمومييي هستند كه درك ها ، فضا ها ند و اين فضاا هتعريف شد
عبارتند  ي آسيب پذير عموماًها فضا.  ي آزار دهنده رخ بدهدها رفتار ها آنممكن است در 

ي مراكز خريد و ها تفريحي بزرگ، لبهمراكز و  اه ي مربوط به فعاليت پذيراييها كاربري: از
ي اطراف مدارس، ها ي باز، فضاها ي بزرگ، فضاها و ديگر سازمان ها ي بيمارستانها يا لبه
ي ها ي ماشين، توالتها ، پاركينگعموميمثل تسهيالت حمل و نقل   عموميي ها فضا

ي ها پذيرتر در مكان يبي آسها اما اغلب فضا. ي تلفن و نظاير اينهاها عمومي، جايگاه

                                                 

١. Sensitive design and planning 

٢. Crime Pereventation Throught Environment Design 
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يي كه بعد از ها هستند و نقاط اغفال كننده دارند، به ويژه مكان ،متروك و پنهان شده
  .ندا هاستفاده عادي شد ها ساعت

توسط  CPTEDي ها مطرح شده خط مشئ يها و راه حل ها همچنين از ديگر روند
از توليد كردن مسكن در ، ب " 1اقتصاد شبانه" مسئولين برنامه ريزي دولت محلي ، ترويج

ي ها دهكده"مراكز شهري، افزايش دادن شركت زنان در برنامه ريزي و طراحي، ارتقا دادن 
ي قابل پياده ها و مبتني بر حوزه ميبه عنوان يك گزينه براي مراكز سنتي و قدي   " 2شهري

.  باشد مي 3ي امن زنانها ي حمل و نقل و ايجاد پرديسها روي در اطراف مراكز و ايستگاه
)Bell,1998: p22(.  

  

  4تجربه دارالسالم -

ي شهري بسيار كاهش ها در پي افزايش جرم در دارالسالم و اينكه امنيت زنان در فضا
اعالم شد كه  ،ها پس از بررسي. امنيت آنان تهيه شد  ءيي در جهت ارتقاها يافته بود ، برنامه

اقتصادي و  ،راه تغييرات اجتماعييكي از عوامل اصلي اين مساله شهرنشيني سريع به هم
ي مشاركتي و ها رويكرد ،براي جلوگيري پس از بررسي علل وقوع جرم .سياسي است

تغيير محيط فيزيكي كه پتانسيل  - 1: قرار گرفتسه راهبرد عمده مد نظر قالب فراگير در 
و مقوالت سياسي  -3كند و  ميتغيير شرايط اجتماعي كه جرم را تقويت  - 2جرم دارد، 

 . سازماني

امنيت زنان، كه تاكيد اصلي اين پژوهش است، شامل  ءمداخالت فيزيكي برنامه ارتقا
ي حمل و نقل عمومي، تمركز بر ها و سيستم  عموميي ها طراحي شهري امن تر در فضا

ي ها ، مسيرها يي مثل اتصاالت و پلها ، سخت افزارها نشانه نور،( عناصر آگاهي از محيط
، عناصر مربوط به افزايش قابليت ديده )بي، از بين بردن عوامل گمراه كنندهانتخابي و تناو

                                                 
١. Night economy 

٢. Urban villages 

٣. Women safe campuse 

٤. Dar es Salaam 
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و ) و غيره ها ، ورزشگاهها مغازه( با كمك مولدان فعاليت ميي غير رسها شدن و مراقبت
و اطالعات و ارائه خدمات  ها ايجاد احساس مالكيت و افزايش دستيابي به كمك نشانه

آموزش و ايجاد  ،امنيت زنان ءت فيزيكي برنامه ارتقاهمچنين مداخال. دباش اورژانسي مي
و توانمند سازي  1اجتماع محور  عموميدادن خدمات  ءشغل براي زنان جوامع فقير، ارتقا

  (Mtani, Lubuva, 2004: p 24). اجتماعي خالفكاران را هم در نظر گرفته بود
 

  كنفرانس لندن و تجارب آن  -

و  2005، در نوامبر سال " ها و امنيت زنان در شهري امن تر ها ساختن مكان"كنفرانس
همچنين  . در اين كنفرانس از متخصصين مختلفي دعوت به عمل آمد. در لندن برگزار شد

كارگاه  3انجام گرفت كه در غالب  ميوي  زنان ويتنار مطالعات عملياتي  اين كنفرانس بر
كارگاه  )3نجش و ارزيابي و ي سها كارگاه روش )2كارگاه طراحي شهري،  )1: انجام شد

  .ي اجراييها و طرح 2تمرين اولويت دادن
ي فعال و مسائلي ها كارگاه طراحي شهري روي مقوالتي مثل دسترسي و حركت و نما

دهند و از اين دست ،  ميي اعمال مجرمانه را كاهش ها ي فعال فرصتها مثل اينكه نما
ودند و از نظر حركتي خوب طراحي يي را معرفي كرد كه موفق بها تمركز كرد و مكان

ي ارزيابي نشان داد كه به يكسري از ها كارگاه روش. ند و انواع حركت را دارند ا هشد
، كمبود مسئولين مثل 3ي غير ضروريها ي خالي، چيزها مغازه: مقوالت بايد توجه شود مثل

ونداليسم،  ي هدايت كننده ضعيف،ها و نظاير آن و نور ضعيف، نشانه ها پليس ، نگهبان
نور  "گيري نتيجه گرفته شد كه عامل  يأالبته پس از ر. ها  كمبود نقاط امدادي مثل تلفن

  )25: 2003گزارش كنفرانس لندن، . (مهمترين اولويت را در تضعيف امنيت دارد "ضعيف
  
  

                                                 
١. Community base 

٢. Prioritization exercise 

٣. litter 
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  1تجربه ارتقا امنيت مركز شهر كاونتري -

تا  1939(جهاني دوم ي انگليس است كه در طي جنگ ها كاونتري يكي از شهر

ي جنگ انگيزه و ها اما خرابي .شاهد بودرا  ها بيشترين خرابي ،بمباران ر اثرب )1945

بازسازي مركز شهر كاونتري در  ها يي را هم ايجاد كرد و يكي از اين فرصتها فرصت

و جداسازي اكيد سواره و  2ي مدرنيست و مبتني بر منطقه بندي عملكرديها تطابق با ايده

كاونتري بطور .پيشي گرفت  ها كاونتري بسرعت در طرح بازسازي بر ديگر شهر .ده بودپيا

با درآمد مصرف كنندگان  ها كلي يك شهر كارگري است و در نتيجه ايجاد خرده فروشي

اگر چه . دشتني مرتبه باالتر وجود داها هم خرده فروشي ميآيد و البته تعداد ك ميجور در 

شكل  يها در برنامه ريزي شهري و معماري در دوره ها و طرح ها يشهي از بهترين اندا هنمون

تك  سطوح مركز شهر آن كامالً. ند، اما كاونتري در اين ميان زيان ديدا هگيري اين شهر بود

عملكردي و اغلب خرده فروشي شده بود و طبقات باالتر كه براي كاربري اداري طراحي 

تري از  مركز شهر به طور سنتي جميت خيلي كمچون . خالي ماندند عمدتاً شده بودند،

ي خرده فروشي در طبقات باالتر هيچگاه موفق ها اداري دارد و همچنين واحد يها بخش

و سطوح خريد نيز به طور  ها با توجه به جاذبه كم مركز شهر، خرده فروشي. بودنخواهند 

  .شد  مير نيمه تعطيل شدند و مركز شه ميبعد از ظهر بسته  6بعد از ساعت  ،يتأثيرتحت 

مركز شهر كاونتري بعد از ويراني در اثر جنگ جهاني دوم و بازسازي مجدد، بطور 

استثنايي جمعيت مسكوني بسيار پاييني پيدا كرد و اين جمعيت گم شده پس از بازسازي 

 . شدند ميي منطقه بندي عملكردي محسوب ها ي از ايدها هجنگ اول به عنوان نتيج

را بسوي خود جلب كرد، زيرا به دليل   عموميتوجه  1980دود دهه كاونتري در ح

از اولين  "قد غن شدن الكل"مشكالت متعدد نا امني در سطح شهر عالوه بر آيين نامه 

                                                 
١. Coventry 

٢. Functional zoning 
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و البته اين مسائل باعث . ي انگليسي بود كه دوربين مدار بسته در آن نصب شد ها شهر

دارد و  يا هاينكه شهر قوانين سختگيران از) و البته نا درست(منفي عمومي ايجاد تصور 

تر در  و در مرحله بعد پروژه مركز شهر امن شداست،  "نظم و قانون"تحت كنترل شديد 

مدار  يها كه سياست نظارت طبيعي و استفاده از دوربين. كاونتري طرح شد شوراي شهر

 يها شهر نهايتاً د وشاز سوي مسئولين شهر انتخاب  ،ها بسته به عنوان اصلي ترين راهكار

   .كاونتري را الگوي خود قرار دادند ،ديگري نظير گالسكو نيز در اين روش
)S Tiesdell,1996:p53(  

  

  جمع بندي نظري و فرآيند مفهوم سازي

 يها مفاهيم و شاخص ،بررسي مباني نظري و تجارب صورت گرفته در مجموع

امنيت زنان  ءهت ارتقامشتركي را جهت سنجش الگوي برنامه ريزي كاربري زمين ج

، كه در واقع ساختن 1براي اين كار با استفاده از فرآيند مفهوم سازي. سازد ميآشكار 

طور كه ذكر  ، همان)75: 1378خاكي، ( مفهومي انتزاعي براي فهميدن يك امر واقعي است

از طريق   ميد با تسهيل ادراكي كه از يك مكان فيزيكي وجود دارد و بطور غير رسش

  . يشان افزايش دادها توان اطمينان زنان را براي بيرون رفتن از خانه ميحي كنترلي طرا

 يها و فعاليت ها كاربري ،كي از مفاهيم اصلي تاثير گذار در فرآيند طراحي كنترليي

ي محاط كننده آن هم بستگي دارد و ها امنيت يك فضا به كاربري. موجود در فضا هستند

ي خلوت و متروك كه مشكل ساز هستند، ها ثرات منفي كاربريبايد تدابيري براي كاهش ا

امنيت  ءتواند به ارتقا ميمختلط  يها همچنين استفاده از سياست كاربري. انديشيده شود

در اين پژوهش ابتدا رابطه تنوع كاربري و فعاليت شهري و . شهري كمك نمايد يها فضا

در برنامه ريزي كالبدي امنيت  مؤثرمل سپس عوا. دشو تاثير آن بر مفهوم امنيت  بررسي مي

                                                 
١. Conceptualization 
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سازنده آن تفكيك شده و در قالب  يها ند، به شاخصا هكه در بخش مباني شرح داده شد

اين . ده است شمورد بررسي طرح  يها ، سوالي متناظر با هر يك از متغير يا هپرسشنام

قبت از نظارت و مرا"،  ")و نداشتن احساس غربت(آشنا بودن فضا  "شامل  ها شاخص

ميزان حيات شبانه  "و  "ميزان دسترسي به امداد در محيط "، "خوانايي فضا "،  "فضا

  .در بخش روش تحقيق آورده شده است ها آنند كه نحوه سنجش باش مي "فضا

  

  ارائه سواالت و فرضيات تحقيق

كيد اين پژوهش بر سنجش تاثير گذاري الگوي برنامه ريزي كاربري أبا توجه به ت

عمومي شهري، فرضيه اصلي  يها امنيت زنان در فضا ءشهري در فرآيند ارتقااراضي 

ي ها و فعاليت ها رسد بين افزايش ميزان تنوع كاربري ميبه نظر  ": تحقيق عبارت است از 

ي مستقيم ا هميزان امنيت زنان رابط ءمحدوده مطالعاتي با ارتقا  عموميشهري در فضاي 

  :صلي تحقيق  عبارتند ازهمچنين سواالت ا . "وجود دارد

 ،شهري  عموميي شهري در يك فضاي ها آيا با افزايش تنوع و تراكم كاربري �

 ميزان امنيت آن فضا براي زنان افزايش پيدا خواهد كرد؟

امنيت زنان در فضاهاي  ءبر ارتقا ،ريزي كالبدي برنامه يها چگونه شاخص �

 گذارند ؟ ميشهري تاثير 

  

 ،ز آنچه در مباني نظري و بررسي تجارب صورت گرفتهدر گام بعدي با استفاده ا

ل اد تا با استفاده از رويكرد مشاركتي و توزيع پرسشنامه و اعمشو ميمطرح شد، سعي 

 يها نظرات مستقيم بانوان استفاده كننده از فضا، فرضيه اصلي پژوهش سنجيده و شاخص

  .دشوسي با هدف ارتقا امنيت زنان برر ،ريزي كالبدي در برنامه مؤثر
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  روش شناسي تحقيق

توسعه يك پايگاه  ،گام اول براي ايجاد يك فضاي امن براي زنان، يا هدر طراحي برنام

تا  ،كند مشخص را را كه در مقابل زنان قرار دارند  ييها و چالش ها اطالعاتي است كه اجبار

لذا رويكرد مطالعاتي  .)Brady,2005:p.66( دشوبروي عناصر مشخص شده تمركز 

منتخب در اين پژوهش استفاده از مشاركت مردمي و اعمال نظرات مستقيم بانوان در 

بر  ها در تمامي فرآيند تحقيق، ارزيابي .باشد ميامنيت محدوده مطالعاتي  ءريزي ارتقا برنامه

. صورت گرفته است ،توزيع شده در محدوده مطالعات ميداني يها اساس نتايج پرسشنامه

بسيار پر تردد از بخش مركزي شهر  ييها طالعه ميداني، شامل فضامحدوده منتخب براي م

تهران واقع در جنوب خيابان امام خميني در حد فاصل دو خيابان ناصرخسرو تا وحدت 

متنوعي جهت سنجش احساس امنيت زنان  يها و فعاليت ها اسالمي است كه داراي كاربري

ختلف روز و شب در بين زنان استفاده در ساعات م ها پرسشنامه. است ها آندر مواجهه با 

نظرات جانبي  1عميق يها كننده از فضا توزيع شده است و همچنين از طريق انجام مصاحبه

  .آنان استخراج شده است

 يها ده است و شاخصشاستفاده ) يا هگزين 5( در تنظيم پرسشنامه از طيف ليكرت

حجم جامعه آماري با توجه  ند، جهت برآوردا همورد سنجش در قالب سواالت منعكس شد

پرسشنامه  2به سنجش اوليه از تعداد بانوان استفاده كننده از فضا، پس از آزمون اوليه

معادل (بين زنان  توزيع گرديد و انحراف معيار آن محاسبه شد ) نمونه 50تعداد (مقدماتي 

اس فرمول براي تعيين حجم نمونه بر اس. قرار گرفت تأييدو اعتبار سواالت مورد .) 46

گذاري انحراف معيار در اين فرمول و انتخاب دقت  و با جاي) 76: 1370طالب، ( كوكران

05=.α  آوري اطالعات مربوط به  لذا براي جمع. دمآ دست  مورد به 287تعداد حجم نمونه

                                                 
١. Deep Interview 

٢. Pre test 
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در  ها سپس پرسشنامه؛ عدد در نظر گرفته شده است 300اين تعداد، حجم نمونه معادل با 

مختلف  يها تلف روز و شب در بين اقشار گوناگون بانوان در قسمتمخ يها زمان

  . ده استشمحدوده توزيع 

و  Excel يها ده و با استفاده از نرم افزارشبندي  خام بدست آمده دسته يها داده نهايتاً

SPSS جهت تحليل و بررسي ميزان صحت سؤاالت . ندمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

 1مناسبت ابزار تحليل، با استفاده از روش تحليل قابليت اطمينان پرسشنامه و سنجش سطح

بر اساس محاسبات صورت گرفته چون . ده استشسؤاالت محاسبه   ميي تما2ضرايب آلفا

است، ضرورتي براي حذف هيچ  6/0تر از سؤاالت پرسشنامه بزرگ ميضرايب آلفاي تما

  .كدام از سؤاالت وجود نداشت

اصلي محدوده  يها ساس امنيت زنان در مواجهه با كاربريبراي سنجش ميانگين اح

همگن و با  يها ، كاربريها و فعاليت ها مطالعات ميداني، ابتدا به دليل تنوع بسيار كاربري

در توزيع پرسشنامه نيز . دندشبندي  پهنه يا هعملكرد مشابه بر اساس موقعيت در قالب نقش

سواالتي جداگانه احساس امنيت زنان در  ضمن نشان دادن نقشه فضاي شهري مذكور، طي

ميانگين احساس امنيت   T-test مورد هر پهنه پرسيده شد و در نهايت با استفاده از آزمون

  .دندشمختلف مقايسه  يها در مواجهه با كاربري

رسد بين ميزان  ميبه نظر  ": براي سنجش فرضيه اصلي تحقيق كه عبارت است از 

محدوده مطالعاتي با افزايش ميزان   عموميي شهري در فضاي ها و فعاليت ها تنوع كاربري

، ابتدا با استفاده از آزمون خي دو رابطه باشد مي "ي مستقيم وجود داردا هامنيت زنان رابط

محدوده مطالعاتي با امنيت زنان  يها و فعاليت ها بين كاهش و افزايش ميزان تنوع كاربري

همبستگي گاماي اين دو متغير ،كه بيان كننده شدت سنجيده و سپس  با استفاده از روش 

                                                 
١. Reliability Analysis 

٢. Alpha Coefficient 
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 ينيز با استفاده از آزمون بتا و توسط سواالت نهايتاً. ست، محاسبه شده استها آنتاثير 

در فضاي  ها و تنوع فعاليت ها تنوع كاربري يها ثيرگذاري متغيرأجداگانه ميزان اهميت ت

  .ندا هعمومي مقايسه شد

بر احساس امنيت زنان شركت كننده در  ها و فعاليت ها اربريپس از تبيين نتايج تاثير ك

در برنامه ريزي كالبدي و احساس امنيت زنان در فضاي مورد  مؤثر يها ، شاخص تحقيق

اين . اند شدهسنجيده  Tو با استفاده از آزمون  يا همطالعه در قالب سواالت جداگان

) معيت در تعامل با فضاي كالبديج( اجتماعي - كه هر دو بعد كالبدي و كالبدي ها شاخص

آشنا بودن  فضا و ايجاد "، "پويايي و فعال بودن جمعيت": گيرند عبارتند از ميرا در نظر 

 ")خيابان يها سياست چشم(خوانايي محيط، ميزان نظارت طبيعي بر فضا "، "خاطره مثبت

  . "دسترسي به امداد "و 

مطالعاتي با استفاده از آزمون  ين در فضادر مرحله بعد ميزان تردد و امنيت شبانه بانوا

T بر ركود شبانه  ،ها و فعاليت ها ثير كاربريأهمچنين جهت سنجش ت. سنجيده شده است

جمعيت روزانه استفاده كننده از فضا با  يا هفضا و احساس نا امني ناشي از آن، طي نقش

زان فعال بودن ده است و همچنين براي سنجش تاثير گذاري ميشجمعيت شبانه مقايسه 

محدوده در ساعات مختلف پس از تاريكي هوا بر رونق و حيات عمومي  يها كاربري

تهيه  يا هبر اساس زمان پس از تاريكي هوا در قالب نقش ها محدوده، ميزان فعاليت كاربري

در نهايت پس از جمع بندي نتايج به دست آمده از مطالعات نظري ، بررسي  .شده است 

در جهت ارتقا امنيت زنان از  ييها مطالعات ميداني صورت گرفته، راهكار تجارب جهاني و

  .د شو ميطريق برنامه ريزي كالبدي پيشنهاد 
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  سنجش روايي و پايايي  -

جهت تحليل و بررسي روايي و پايايي و ميزان صحت سؤاالت پرسشنامه و سنجش 

ي 2ضرايب آلفا 1اطمينانسطح مناسبت ابزار تحليل، با استفاده از روش تحليل قابليت 

بر اساس محاسبات صورت گرفته چون ضرايب آلفاي . ده استشسؤاالت محاسبه  ميتما

است، ضرورتي براي حذف هيچ كدام از سؤاالت  6/0تر از سؤاالت پرسشنامه بزرگ ميتما

از دقت  ،ده است كه مدل مورد استفاده جهت سنجش امنيت بانوانشييد أوجود نداشته و ت

  .ناسبي برخوردار استو صحت م

  پژوهش يها افتهي

  شهري مورد بررسي يها بررسي ميزان احساس امنيت زنان در فضا -

باشد  ميشهرداري  12محدوده مورد مطالعه بخشي از مركز شهر تهران واقع در منطقه 

خرداد و خيام واقع شده است و  15ناصرخسرو، امام خميني،  يها كه در حد فاصل خيابان

 ها مسكوني، تجاري، اداري، پارك شهر، شبكه معابر، انبار يها عي از كاربريداراي تنو

. اين بافت شهري به دليل واقع شدن در مركز شهر سرشار از تردد و فعاليت است. باشد  مي

موجود در فضاي مورد بررسي به تفكيك  يها در اين پژوهش ابتدا موقعيت كاربري

البته جهت . شود ميمشاهده  1ست كه در شكل ده اشبندي  ، پهنهها آنعملكرد غالب 

 ها اصلي ، اين كاربري يها سهولت بررسي مكاني احساس امنيت زنان در مواجه با كاربري

براي مثال كاربري انبار كه بخش قابل توجهي از  ،ندا هبه صورت كلي تقسيم بندي شد

، اما  هآورده نشداين فضا است و درون بافت ذوب شده است در نقشه مذكور  يها كاربري

احساس امنيت شركت كنندگان در تحقيق درباره اين كاربري نيز  ،طي پرسشي جداگانه

  .سنجيده شده است

                                                 
١. Reliability Analysis 

٢. Alpha Coefficient 
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  .فضاي شهري مورد مطالعه يها پهنه بندي فيزيكي كاربري  -1شكل 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شود فضاي شهري مورد مطالعه داراي  ميمشاهده  1طور كه در شكل  همان
و  ها كه پهنه مختلط خود شامل كاربري بعالوه اين. تلط و متنوعي استمخ يها كاربري
پزشكي قانوني ،  ،، شوراي شهر، دادگستريمركزشهرداري  يها نظير ساختمان ييها فعاليت

مذكور  هاي البته كاربري. دباش ميمتنوع ديگر  يها تاالر سنگلج، ورزشگاه، مدرسه و فعاليت
از تعامالت  يا ه، در حالي كه بخش عمدباشد ميتنها بخش رسمي موجود در فضا 

 ،غير رسمي نظير يها اقتصادي و اجتماعي جاري در فضاي مورد مطالعه را وجود فعاليت
دهند كه قابل مكانيابي  ميخالفكاران تشكيل  دستفروشان، دارو فروشان، دالالن و بعضاً

  . بروي نقشه نيستند
ميانگين  T-test ا استفاده از آزمونبراي تحليل ميزان امنيت درك شده از فضا ب

در اين بخش با توجه به ماهيت . دشزنان در محدوده مطالعاتي محاسبه  امنيت احساس
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با عملكرد  يها به بخش ،ي مكاني ، فضاي شهري مورد بررسيها و خصيصه ها فعاليت
 با عملكرد مختلط يها ، بخش)خيابان باب همايون و ناصرخسرو( غالب تجاري

در  و مراكز توليدي كه عموماً ها ،كارگاه) خرداد 15امام خميني و خيابان  يها خيابان(
پنهان تر محدوده قرار دارند و بخش مسكوني واقع در جنوب پارك شهر تفكيك  يها اليه
. دهد ميبررسي شده نشان  يها ميزان شاخص امنيت را به تفكيك محدوده 1جدول . شد

شود ميزان متوسط امنيت در بخش مسكوني برابر  ميطور كه در اين جدول مشاهده  همان
تجاري و مختلط كم و  يها باشد و امنيت در بخش ميو متوسط  3.03و پارك شهر  3.09با 

باشد و در واقع بر پايه نتايج  ميپشتي معابر بسيار كم  يها و اليه يها در بخش كارگاه
وط به بخش مسكوني و سپس توان اظهار داشت كه باالترين ميزان احساس امنيت مرب مي

توان ارائه داد كه بر پايه تنوع جنسي  ميعلل مختلفي براي اين مساله . پارك شهر است
ي مصرف كننده از فضا و غلبه كاركردهاي مسلط آن قرار دارد ، توجه به نظارت ها گروه

بخانه ي اجتماعي نظير كتاها تر و از طرفي وجود فعاليت  عموميي ها پذير بودن در محدوده
انجام شده، روابط  يها همچنين بر اساس بررسي. باشد مين تأثيربي   عموميو مراكز 

  ).sig<0.05(سنجيده شده وجود دارد يها معناداري بين متغير
  

  .ها در محدوده ميانگين احساس امنيت زنان به تفكيك زيرپهنه 1جدول 

 ميانگين امنيت  هاي مكاني مورد بررسي محدوده

  0367/3 شهر پارك
 خيابان باب همايون و(هاي با عملكرد غالب تجاري بخش

  )ناصرخسرو

1933/2  

 هاي امام خميني و خيابانخيابان(هاي با عملكرد مختلط بخش

  )خرداد 15

4333/2  

  9267/1  هاي پشتياليه ها درتوليدي و هاكارگاه
  0942/3 بخش مسكوني
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  اثبات فرضيه اصلي پژوهش

وش پژوهش بيان شد، فرضيه اصلي تحقيق عبارت است از طور كه در بخش ر همان
  عموميي شهري در فضاي ها و فعاليت ها رسد بين ميزان تنوع كاربري ميبه نظر ": 

  . "ي مستقيم وجود داردا همحدوده مطالعاتي با افزايش ميزان امنيت زنان رابط
 يها و فعاليت ها لذا در اين قسمت رابطه بين كاهش و افزايش ميزان تنوع كاربري

مشاهده  2طور كه در جدول  همان. محدوده مطالعاتي با امنيت زنان سنجيده شده است
 sig(باشد ميشود، آزمون خي دو نشان دهنده معناداري رابطه اين دو متغير با يكديگر  مي

  ).0.05كوچك تر از 
  

  .آزمون خي براي بررسي معناداري رابطه متغيرهاي فرضيه اول 2جدول 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 30.878(a) 12 .002 

Likelihood Ratio 33.658 12 .001 

Linear-by-Linear Association .024 1 .876 

N of Valid Cases 264   

  

در مرحله بعد با استفاده از روش همبستگي گاماي اين دو متغير ،كه بيان كننده شدت 
باشد و نشان دهنده شدت خوب و  مي 0.68محاسبه شده است كه برابر با  ست،ها آنتاثير 

توان گفت فرضيه اول با دقت  ميلذا با توجه به موارد باال . مستقيم بين اين دو متغير است
  عموميي شهري در فضاي ها و فعاليت ها شود و بين ميزان تنوع كاربري ميبااليي اثبات 

  .ي مستقيم وجود داردا هرابط ،يزان امنيت زنانبا افزايش م ،محدوده مطالعاتي
موجود در  يها و فعاليت ها كه در بخش مباني آمده است، تنوع كاربري گونه همان

در . باشند ميعمومي شهري  يها دو عامل تاثير گذار بر احساس امنيت زنان در فضا ،فضا
جداگانه  يتوسط سواالت ،دو متغير مطرح شده در باال ياين بخش با استفاده از آزمون بتا
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در فضاي عمومي مورد بررسي  ها و سنجش تنوع فعاليت ها براي ميزان و تاثير تنوع كاربري
  .اند شدهو بر اساس ميزان اهميت شان مقايسه  3، مطابق با جدول قرار گرفته

  
  .انجام گرفته در محدوده يها ها و تنوع فعاليت مقايسه ميزان اهميت تنوع كاربري 3جدول 

 
 .t Sig 2ضرايب استاندارد شده 1ضرايب استاندارد نشده

B Std. Error Beta   
(Constant) -0.904 0.063  -14.339 0.000 

 0.000 39.108 0.530 0.015 0.580 ها تنوع كاربري

 0.000 53.838 0.729 0.012 0.643 ها در فضاي عمومي تنوع فعاليت

  

با ميزان امنيت كلي زنان در  ها ز اين متغيرشود  هر يك ا ميطور كه مشاهده  همان

همچنين بتاي متغير . دارند 0.05كمتر از  sigزيرا  ،محدوده مطالعاتي رابطه معنا داري دارند

در فضاي عمومي برابر با  ها بوده و بتاي  متغير تنوع فعاليت 0.53برابر با  ها تنوع كاربري

در افزايش احساس  ها نسبت به تنوع كاربري ها تنوع فعاليت دهد ميباشد كه نشان  مي 0.72

بستر  شهري متنوع معموالً يها البته كاربري. از اهميت بيشتري برخوردار است ،امنيت

شهري فعال در  يها متنوع خواهند بود، اما در اينجا توجه به ايجاد فضا يها ايجاد فعاليت

 .باشد ميعمومي و باز  يها فضا

 
  بر احساس امنيت  ها ثير كاربريأتبيين نتايج ت -

به طور كلي بر اساس نتايجي كه در بخش سنجش احساس امنيت زنان در مواجه با 

توان گفت، بافت مسكوني به علت  آمد مي دستمتنوع به  يها فعاليت و كاربري يها پهنه

براي زنان بومي و  3آشنا بودن و احساس تعلق به مكان ،كودكان ،حضور فعال ساير زنان

                                                 
١. Unstandardized Coefficients 

٢. Standardized HCoefficients 
٣. Sence of place 
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كه  بعالوه اين. كند مياحساس امنيت بيشتري ايجاد  ،در منطقه مسكوني غريبه موجود

مساله حريم و نظارت ساكنان بر حضور عابران در اين بخش بسيار قوي تر از ساير 

 يها و مراكز توليدي كه در اليه ها شهري است و در قطب مخالف آن كارگاه يها فضا

) بويژه زنان(لكرد خاص كه مخاطب عموم و مراكز تجاري با عم اند شدهپشتي معابر واقع 

نيستند، نه تنها تحت نظارت نيستند بلكه احساس بيگانگي و ترس ايجاد خواهند كرد و 

  .طبعا نبايد در مركز شهر و محل پر ترددي نظير محدوده مورد مطالعه قرار گيرند

ت صورت گرفته با شركت كنندگان در تحقيق نكا يها در اين راستا نتايج مصاحبه

دهد،  بر احساس امنيت زنان نشان مي ها و فعاليت ها جالبي را در مورد تاثيرگذاري كاربري

به دليل داشتن مامور و تحت كنترل بودن، موجب افزايش امنيت  ها بانك": براي مثال 

بانك در  21.("زيادي وجود دارد يها شوند و در اين محدوده هم بانك ميمحيط اطرافشان 

حكومتي محدوده مطالعاتي، عده اي  –همچنين در مورد عملكرد اداري ، )محدوده هستند

اين محدوده بسيار حساس هستند  يها اداره" از شركت كنندگان در تحقيق معتقد بودند كه

و به همين دليل اين فضا به صورت ويژه تحت كنترل است و اين موضوع امنيت محيط را 

وجود مساجد و اماكن  "ركت كنندگانهمچنين عده زيادي از ش. "افزايش خواهد داد

را عاملي در جهت افزايش احساس امنيت عابران ...) مثل تكايا و امامزاده و(مذهبي 

دانستند كه امدادي  ميدر مورد دسترسي به امداد ، اغلب مصاحبه شوندگان ن. "دانستند مي

مدار بسته  و  اين درحاليست كه در محوطه پارك كنترل از طريق دوربين. وجود دارد يا نه

پايگاه پليس وجود دارد  و اين امر نشان دهنده عدم اطالع رساني كامل در مورد تحت 

ين باره اغلب شركت كنندگان تنها راه دسترسي به اباشد، همچنين در  ميكنترل بودن محيط 

  .دانستند ميامداد را استفاده از تلفن 
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  بررسي شده يها تحليل نتايج حاصل از شاخص -

در برنامه ريزي كالبدي و احساس  مؤثر يها اين قسمت تاثيرگذاري شاخصدر 

  :باشد به شرح ذيل مي كه نتايج آن اند شدهامنيت زنان در فضاي مورد بررسي سنجيده 

تراكم جمعيت مراجعه كننده به محدوده : پويايي و فعال بودن جمعيت  -الف

اما به طور كلي  .گهاني روبرو استمطالعاتي در طول روز بسيار باال و در شب با افت نا

 احساس امنيت ناشي از شلوغي جمعيت در محدوده مطالعاتي در سطح بااليي قرار دارد

تواند تاثير مثبت و يا  مياما شلوغي جمعيت محدوده مطالعاتي در طول روز ). 3.3ميانگين (

در ايجاد و ) و بعضا مزاحم(جمعيت بالتكليف  ،منفي داشته باشد و همانطور كه ذكر شده

نتايج آماري گوياي اين  .حفظ امنيت تاثير منفي، و جمعيت پويا تاثير مثبت خواهد داشت

ميانگين ( مطلب است كه در محدوده مطالعاتي جمعيت بالتكليف و مزاحم بسيار بااليي

تواند حضور مسافران زيادي كه به دليل  مييكي از داليل اين امر . حضور دارند ) 4.2

در جستجوي كار به اين  موجود در محدوده مطالعاتي و عموماً يها رخانهوجود مساف

عد در ب. بخصوص اين مساله در محوطه پارك بسيار مشهود است. آيند، باشد  ميمحدوده 

به طور جداگانه  ،جمعيت استفاده كننده از فضا در شب نيز به دليل اهميت خاص آن

فضا موجب فعال  يها ت پذيري در فعاليتهمچنين از آنجايي كه مشارك. شود ميبررسي 

شدن فضا و افزايش حس تعلق فرد گرديده و احساس بيگانگي و اضطراب ناشي از آن را 

طي سوالي جداگانه احساس مشاركت پذيري فضا سنجيده شد كه بررسي  ،برد مياز بين 

متوسطي در سطح  ،فضا يها دهد ميزان تمايل به مشاركت زنان در فعاليت مينتايج نشان 

  ).3.1ميانگين (  قرار دارد
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د آشنا بودن شطور كه ذكر  همان:  آشنا بودن  فضا و ايجاد خاطره مثبت -ب

، در تقويت احساس )دشو ميكه موجب ترس و اضطراب (فضا و نداشتن حس غربت

امنيت ذهني فرد نقش مهمي دارد، بعالوه زمينه ذهني مثبت و يا منفي بياد مانده از فضا 

لذا در اينجا ميزان آشنا . د در احساس كلي درك شده نسبت به فضا تاثير گذار باشدتوان مي

تحليل نتايج . بودن فضا و خاطره و پيش زمينه ذهني فرد نسبت به محيط بررسي شده است

و خاطرات عموما ) 4: ميانگين( دهد اين فضا براي آنان بسيار آشنا بوده ميآماري نشان 

تواند به دليل  ميآشنا بودن فضاي محدوده مطالعاتي ). 3.8يانگين م(مثبتي ايجاد كرده است

  .دشو ميمحسوب  محدوده يها كه يكي از امتياز ،دباشفضاي تاريخي و سنتي آن 

صورت گرفته اغلب افراد محيط را خوانا و  يها در مصاحبه: خوانايي محيط - ج

 يها تعداد زيادي از بنا دانستند، وجود ها براي پيدا كردن مسير ييها سرشار از نشانه

همچنين بر . باشد  شاخص و با ارزش در محدوده مطالعاتي يكي از علل اصلي اين امر مي

و در نتيجه  ها احتمال گم كردن مسير عموماً ،اساس نتايج آماري حاصل از پرسشنامه

  ).  1.7:  ميانگين(اند  را بسيار پايين دانسته ها اضطراب ناشي از گيج شدن در مسير

اين نظارت در قالب  ):خيابان يها چشم(ميزان نظارت طبيعي بر فضا  -د

اما . گيرد مياز فضا انجام  ها آن، حضور فعال عابران و مراقبت )ها پنجره(خيابان يها چشم

بر اساس نتايج حاصل شده ، ميزان نظارت عمومي بر فضا از ديد شركت كننده گان در 

و اين عدم اطمينان آنان را به نظارت طبيعي ) 2.3انگين مي(تحقيق در سطح پاييني قرار دارد

  .دهد ميدر محيط نشان 

صورت گرفته، تعداد زيادي از  يها بر اساس مصاحبه: دسترسي به امداد -ه

كردند و با توجه به اينكه  ميمراجعين از نوع امداد در محدوده مطالعاتي ابراز بي اطالعي 
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نستند، در صورت بروز خطر، فضا را بسيار نا امن دا مينظارت عمومي بر محيط را ضعيف 

دانستند و  ميكردند و اغلب تنها ابزار امداد رساني را استفاده از تلفن شخصي  پيش بيني مي

با وجود كنترل محدوده مطالعاتي توسط مراكز نيروي انتظامي و دوربين مدار بسته در 

ن دسترسي به امداد در سطح پاييني ، ميزا)اغلب از اين كنترل بي خبر بودند( محوطه پارك

  ).2.5ميانگين ( ارزيابي شده است

 

   فضا در بانوان شبانه تيامن زانيمي بررس -

ي شهري بخصوص بعد از تاريكي هوا، احساس امنيت ها اينكه  زنان در فضابراي 

كنند، بايد بتوانند محيط را براي خودشان ترجمه و تفسير كنند و بدانند كه چه چيزي در 

قرار دارد و چگونه يك فضا را ترك كنند و اگر الزم بود چگونه كمك پيدا  ها آنابل مق

   .)Bell,1998: p.6(. كنند

البته  كهدهد  ميمنطقه مورد مطالعه در شب بطور ناگهاني جمعيت خود را از دست 

زيرا مراكز شهري نسبتا فاقد سكنه بوده و در . خاص مراكز شهري است يها اين از ويژگي

. ندشو ميشان ناگهان متروك يها و فعاليت ها و در شب با تعطيلي كاربري ها ز مقصد سفررو

ميانگين (دهد كه ميزان عبور بانوان از محدوده مطالعاتي در شب بسيار كم  مينتايج نشان 

ميزان  2شكل ).  3.6ميانگين ( باشد ميباال  و ميزان احساس نا امني در شب نسبتاً) 2.1

فضاي مورد بررسي را به تفكيك ساعات شب و همچنين تفاوت تراكم  ياه حيات كاربري

  . دهد ميجمعيتي استفاده كننده از فضا را در ساعات روشن و پس از تاريكي هوا نشان 
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  .شبانه روز ها و تفاوت تراكم جمعيتي فضا در ساعات مقايسه ميزان حيات شبانه كاربري 2شكل 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

نشان ) 2شكل (فعال در شب  يها ود در شب و نقشه كاربريمقايسه جمعيت موج

و در  .همان كاربري مسكوني ،آن است كه تقريبا تنها بخش زنده محيط در شب دهندة

و بافت دروني فضا  بودهاصلي ارتباطي  يها مرحله بعد جمعيت محدودي در كنار شبكه

ر اجتناب مضاعف زنان از تواند دليلي ب ميو اين مساله . شود ميكامال متروك و تعطيل 

كه داراي حيات شبانه بوده و روشنايي و  ييها لذا با خلق فضا. چنين فضاي خلوتي باشد

 ،را براي زنان ها توان ضريب امنيت شبانه فضا مي ،كنند مينظارت شبانه معابر را تامين 

  .افزايش داد ...سالمندان و كودكان

  

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 143/ ... ريزي كاربري  بررسي الگوي برنامه 

  گيري جمع بندي و نتيجه

در . سطح رفاه اجتماعي شهروندان دارد ءي در ارتقاا ويژههري نقش ش يها امنيت فضا

پذير در مقابل اثرات نا امني شهري محسوب  آسيب يها گروه يكي ازاين بين زنان 

 بر اين اساس. دهند  ميكناره گيرانه نشان  يها در مواجهه با نا امني رفتار ، كهشوند مي

 يا هعمومي شهري اهميت ويژ يها راحي فضاامنيت زنان در ط ءريزي براي ارتقا برنامه

نتايج . در برگيرنده آن است يها و فعاليت ها امنيت يك فضا تحت تاثير كاربري. دارد

و  ها شهري كه داراي كاربري يها د كه فضاده مينشان  مقالهمطالعات نظري و ميداني اين 

مسكوني از  يها ين بخشداراي امنيت بيشتري هستند و در اين ب ،متنوع هستند يها فعاليت

  . باالترين امنيت براي زنان برخوردارند

توان گفت پويا و فعال  ميبر اساس مجموع مطالعات تجارب جهاني بررسي شده 

بودن فضا، ميزان آشنايي، خوانايي و نظارت بر فضا و دسترسي داشتن به امداد از جمله 

 يها امنيت زنان در فضا ءدر برنامه ريزي كالبدي جهت ارتقا مؤثراصلي  يها شاخص

لذا باالتر بودن ضريب احساس امنيت سنجيده شده در مطالعات ميداني در . شهري هستند

تواند به دليل افزايش ميزان آشنايي، خوانايي ، نظارت و دسترسي به  ميبخش مسكوني نيز 

ضاي به هر ف ها امداد در محيط مسكوني باز گردد و به طور مشابه با انتقال اين شاخص

از مشكالت نا  يا ههمچنين بخش عمد. خواهد يافت ءشهري ، امنيت فضا ارتقا   عمومي

كه . گردد  ميپس از تاريك شدن هوا باز  يها عمومي شهري به زمان يها امني زنان در فضا

و  ها نتايج مطالعات نشان داده است با افزايش رونق و حيات شبانه از طريق كاربري

، عابران بيشتري در فضا ها آنشب و روشنايي و نظارت ناشي از داير در  يها فعاليت

  .دشامنيت خواهد ء حضور خواهند داشت و موجب ارتقا
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عالوه وجود بافت مسكوني در مراكز شهري ، عالوه بر حفظ آشنايي و نظارت ه ب

همانطور كه در . بيشتر بر فضا، حيات شبانه محيط پيرامون خود را نيز حفظ خواهد كرد

تنها بخش زنده شهر در شب  شد،مشاهده  يا همطالعات ميداني نيز در قالب نقشبخش 

توان گفت جمعيت بخش مسكوني در  ميپس . همان پهنه مسكوني محدوده مطالعاتي بود

همچنين در فرآيند برنامه ريزي كاربري . امنيت زنان دارند ءدر ارتقا يمؤثرمركز شهر نقش 

اداري  يها مختلط كه داراي بخش يها ود كاربريشهري،  بايد سعي ش يها و فعاليت

كنند، استفاده نموده  ميو نظاير آن كه امنيت خود را به محيط اطراف تزريق  ها دولتي ، بانك

، ها عمده فروشي(تخصصي  يها ملكردعتجاري با  يها و از توزيع بيش از حد كاربري

جلوگيري شود و حتي االمكان در در مراكز شهري ...) و  ها ، گاراژها و توليدي ها كارگاه

در اين راستا برخي از .مخاطب عموم جايگزين شوند يها با كاربري ،صورت وجود

 :بررسي شده عبارتند از يها پيشنهادات كلي مرتبط با شاخص

محيط  يها فضا و در صورت لزوم تغيير يا تبديل كاربري يها حفظ تنوع كاربري -

راكد و منفعل،  يها مجدد بافت يايو اح يمسكون يربه كارب ها ه انباريل كليتبد: نظير

 .طير جو اجتماعي محييجهت تغ يبا عملكرد فرهنگ يها يش كاربريافزا

ن يا .فعال در شب يها يجاد كاربريحفظ حيات شبانه محيط به كمك ا -

 يرگيباشند تا موجب چ ين به صورت خانوادگيد جاذب مخاطبيبا حاًيترج ها يكاربر

 يدارا يتجار يها يجاد كاربريهمچنين ا. خاص نشوند يها و گروه فضا توسط جوانان

ق عابران به يتشو ير در شب برايدا) ها ، فروشگاهها نظير رستوران( ييرايخدمات پذ

 . خواهد بود مؤثرشبانه  ييت و روشنايو حفظ امن ياده رويپ
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 يعموم يها تدابيري براي افزايش دسترسي به امداد نظير افزودن بر تعداد تلفن -

  .يبه كد و دكمه امداد فور ها آنز يو تجه يو همچنين نورپرداز يمحدوده مطالعات

و  يبهساز يها طرح يبهبود سيماي شهري به كمك حفاظت فعال، اجرا -

موجود در فضا و استفاده از عناصر  يبصر يها يو آلودگ ها وار نوشتهيهمچنين حذف د

از به وجود  يريفضا و جلوگ ييآشنا افزودن بر ضريب يمردم برا يآشنا برا يالحاق

 .از آن يآمدن احساس غربت ، اضطراب و ترس ناش

عمومي شهري با  يها موجود در فضا يها و رواج فعاليت ،جلوگيري از ركود -

فروش خياباني، با  يها يا غرفه ها تدابيري نظير استفاده از ورزش، تئاتر و رستوران

 .رعايت اصول حفظ آسايش عابران

فعال رو به  يها با نما يها با استفاده از كاربري ،نظارت طبيعي بر فضاافزايش  -

 .نمادين جهت تحت كنترل بودن فضا يها خيابان و هشدار

جهت  ييها خوانا و قابل تشخيص و استفاده از عالئم و نشانه يها طراحي فضا -

 .آن مسير يابي و جلوگيري از احساس گيج شدن و ترس از گم شدن و نا امني ناشي از
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شهر و  يها نظريه .سينرجبي سناجردي، ح ؛پاپلي يزدي، محمد حسين -

  .1382، تهران، انتشارات سمت، پيرامون
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محدوده جنوبي خيابان امام خميني حد : نمونه موردي مطالعه(محيط شهري 

نامه كارشناسي ارشد،  ، پايان )فاصل خيابان ناصر خسرو تا وحدت اسالمي
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