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تاثیر کالبد فضاهاي عمومي بر احساس امنیت 
اجتماعي زنان 

)نمونه موردي: محله نارمک و شهرک اکباتان شهر تهران(*
 رضا اکبري**1، سمانه پاک بنیان2

1عضو هیات علمي دانشکده هنر و معماري، دانشگاه یزد، یزد، ایران. 

2دانشجوي کارشناسي ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 

)تاریخ دریافت مقاله: 91/2/26، تاریخ پذیرش نهایی: 91/4/10(

چکیده

امنیت از مهم ترین توقعات برای زندگی مطلوب در شهرهاست و جنسیت از مهم ترین عامل شخصیتی در درک امنیت؛ و  احساس امنیت اجتماعی 

از مولفه های سرزندگی فضاهای عمومی محسوب می شود.  فقدان احساس امنیت زنان در فضاهای باز عمومی شهرها باالخص محالت مسکونی 

موجب کاهش سرزندگی در این مکان ها می شود. در این پژوهش با سنجش احساس امنیت زنان در دو نمونه موردی، فضاهایي که زنان ساکن در 

محله نارمک و شهرک اکباتان به ترتیب بیشترین و کمترین احساس امنیت را از حضور در آنها داشتند،  انتخاب شده و براساس معیارهاي کالبدي 

منتخب از بررسي هاي نظري شامل اندازه فضا، فرم فضا، آسایش بصري و آسایش محیطي مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته هاي پژوهش نشان مي دهد 

که ویژگي هاي کالبدي در قالب این معیارها؛ در محله نارمک از عوامل بسیار موثر در باال بودن احساس امنیت در فضاهاي این محله است و در مقابل 

این ویژگي ها در شهرک اکباتان زمینه احساس ناامني در فضاهای جمعی را مهیا  نموده است. از طرف دیگر، تفاوت الگوهاي این دو مجموعه به سبب 

ایجاد ویژگي هاي کالبدي متفاوت تا حدودي بر تفاوت احساس امنیت در فضاهاي آنها موثر بوده است ولي نمي توان ادعا کرد که بلند مرتبه بودن یک 

مجموعه مسکوني دلیل بر کاهش احساس امنیت در فضاهاي آن مجموعه است، بلکه به نظرمي رسد بلندمرتبه بودن، پتانسیل هایي براي کاهش احساس 

امنیت در مجموعه هاي مسکوني فراهم مي آورد.
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1ـ مفهوم امنیت اجتماعي در ارتباط 
با ویژگي هاي کالبدي فضاي شهري با 

تاکید بر امنیت زنان

یا  ترس  آسیب،  تهدید،  خطر،  از  »رهایي  معناي  به  امنیت 
اعتماد« است )ساروخاني،  وجود آرامش، اطمینان، آسایش و 
نویدنیا، 1385، 88( و محصول برقراري نظم در جامعه است 
از حقوق  یکي  عنوان  به  بشر  اعالمیه ي جهاني حقوق  در  که 
قرارگرفته است  آزادي  ردیف  هم  و  بیان شده  انسان  اجتماعي 
)صالحي،1387، 20-22(.  نیاز به امنیت همواره از نیازهاي اساسي 
 )A.H. Maslow,1943) انسان بوده که براساس طبقه بندي مازلو
در رتبه ي دوم و بعد از نیازهاي جسماني و زیستي قراردارد 
)نمودار 1( و در صورت برآورده نشدن نسبي این نیاز، نیازهاي 
رده ي باالتر انسان مانند نیاز به عشق، نیاز به احترام به طور 
نسبي برآورده نشده و انسان از دستیابي به باالترین نیاز خود 
که خودشکوفایي است باز مي ماند )پاکزاد،1385، 33(. امنیت از 
سه الیه ي اصلي و متکامل تشکیل شده است که عبارتند از: امنیت 
فردي، امنیت اجتماعي و امنیت ملي. در این پژوهش منظور از 
امنیت، همان امنیت اجتماعي است؛ حالت فراغت همگاني از تهدیدي 
که رفتار غیرقانوني یک فرد)جرم(، ممکن است در تمامي یا در 
بخشي از یک جامعه پدید آورد )ساروخاني و نویدنیا، 1385، 
89(. برخی صاحبنظران معتقدند امنیت از دو جنبه عینی و ذهنی 

مقدمه
نیازهاي  سایر  کنار  در  زندگي  براي  امن  محیطي  وجود 
بهداشت  و  سرپناه  غذا،  مانند  انسان  فیزیولوژیکي  اساسي 
از ضروریات زندگي انسان است. ارضا نشدن نیاز به امنیت 
انسان در فضاهاي جمعي، نه تنها او را از رسیدن به نیازهاي 
و  دانستن  زیباشناختي،  خودشکوفایي،  همچون  باالتر  رده 
فهمیدن باز مي دارد، بلکه کاهش تعامالت اجتماعي و در نهایت 
خالي ماندن فضاهاي عمومي  را در پي دارد. این مقاله سعي بر 
آن دارد تا با بررسي رابطه میان ویژگي هاي کالبدي فضاهاي 

عمومی و احساس امنیت اجتماعي در دو مجموعه مسکوني با 
الگوهاي متفاوت و با بهره گیري از رهنمودهاي شهرسازانه، 
به ارائه ضوابط کالبدي جهت ارتقاي حس امنیت اجتماعي در 
به نحوي که  بپردازد،  فضاهاي جمعي محیط های مسکونی 
باتحدید فرصت هاي مکاني براي کاهش احساس امنیت اجتماعي، 
بیشتر زنان را در فضاهاي جمعی  موجبات حضور هر چه 
فراهم کرده و سبب ارتقاي پویایي و سرزندگي در فضاهای باز 

عمومی مجموعه های مسکونی گردد. 

تشکیل شده که جنبه عینی و بیرونی آن همان ایمنی و جنبه ذهنی 
و درونی آن احساس امنیت نام دارد)کارگر، 1383، 36(. به عبارت 
دیگر منظور از احساس امنیت اجتماعی زنان، حاالت درونی و 
جنبه ذهنی از امنیت است که زنان در ارتباط با دیگر افراد جامعه 

و در فضاهای عمومی شهر احساس می کنند.
 منظور از جرایم شهری، جرایمي است که در فضاهاي عمومي 
شهري، یا مکان هایي که احتمال سرایت جرم از فضاهاي عمومي 
به فضاهاي خصوصي وجود دارد صورت می گیرد. ویژگي دیگر 
جرایم شهري این است که ناآشنا بودن افراد نسبت به هم منجر به 
تشدید آنها مي شود. وقتي افراد نسبت به هم شناخت حاصل کرده 
ارتکاب جرم  به  عمومي  فضاهاي  در  نمي توانند  دیگر   باشند، 
بپردازند و این کار را فقط در فضاهاي خصوصي یا فضاهاي 

خاص انجام مي دهند )علي آبادي، 1385، 7(.
توده ي  و  فضا  شهرها،  طراحي  در  اساسي  عنصر  دو 
ساختماني هستند. فضا به اندازه ي توده ي ساختماني، نیروي 
سازمان دهنده ي با اهمیتي در شهرها محسوب مي شود و نباید آن 
را محدوده اي به جا مانده از ساخت و ساز بناها دانست. به عبارت 
دیگر، فضا مجموعه اي از روابط میان مردم و مردم، اشیا و مردم 
و اشیا و اشیاست )Rapoport,1977,68). فضا براساس تعامالت 
اجتماعي صورت گرفته در آن به سه دسته فضاهاي عمومي، نیمه 
عمومي/ نیمه خصوصي و خصوصي تقسیم مي  شود. از این میان 
فضاهاي عمومي به فضایي اطالق مي شود که دسترسي به آن 
براي همه ي اعضاي جامعه امکان پذیر است، اما فرد در انجام 

نمودار 1- جایگاه نیاز به امنیت در سلسله مراتب نیازهاي مازلو و تاثیر عدم ارضاي این نیاز بر سایر نیازهاي انسان.
 )Maslow`s Hierarchy of Needs ماخذ: )نگارندگان، 1391 براساس
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اعمالش آزادي کامل نداشته و هنجارهاي جامعه اش را در نظر 
مي گیرد )همان، 289(. 

هر فضاي عمومی توسط عناصر محدودکننده و مستقر در 
آن قابل شناسایي است و شخصیت آن تابع چگونگي و نظم حاکم 
بین این عناصر است. مراد از کالبد فضای عمومی در این پژوهش 
همان عناصر و اجزاي کالبدي تشکیل دهنده ي فضاهاي عمومی 
باز می باشد که عبارتند از: کف، بدنه، سقف و عناصر مستقر 
در فضا )اثاثه شهري و پوشش گیاهي( و از آن جایي که هدف 
طراحي شهري تبدیل نیازهاي فضایي ـ رفتاري مردم )از جمله 
نیاز به امنیت( به فضاي کالبدي مناسب است )بحریني، 1386، 49(؛ 
کالبد فضاهاي  باز عمومی به عنوان یکي از مهم ترین محصوالت 
طراحي شهري باید بتواند نیازها و توقعات استفاده کنندگانش را 
برآورده کند و در صورتي که نتیجه ي کار طراحي شهري نتواند 
نیاز به امنیت استفاده کنندگان از فضاها را ارضا کند، فضاهایي 
در شهر خلق مي شوند که مردم در آنها احساس امنیت نمي کنند 
و زمینه بروز رفتارهاي نابهنجار و جرایم شهري فراهم مي شود. 
برخي محققان معتقدند همانطور که میان ترس و خطر تفاوت 
وجود دارد، باید میان احساس امنیت و امنیت نیز تفاوت قایل شد. 
زیرا باال بودن آمار جرایم در فضاهاي شهري، حاکي از پایین 
بودن امنیت در آنهاست، اما نمي توان نتیجه گرفت که احساس 
امنیت نیز در این فضاها پایین باشد؛ به طور مثال فضاهایي نظیر 
ناصرخسرو در تهران محل وقوع بیشترین جرایم در آمارهاي 
نیروي انتظامي است و داراي سطح پاییني از امنیت است، اما به 
دلیل حضور فعال مردم، تنوع فعالیت ها و دسترسي کالبدي باالیي 
که دارد، از احساس امنیت مناسبي براي استفاده کنندگان از آن 

برخوردار است )مدیري،1385، 26(.
عوامل زیادی برای عکس العمل نشان دادن مردم به ترس وجود 
دارد که برخی از این عوامل ازجمله جنسیت، سن، تجربه های 
گذشته در مورد جرم، محیط وجغرافیا، قومیت و فرهنگ نقش 
بیشتری دارند اما جنسیت به عنوان مهم ترین عامل شخصیتی در 
درک امنیت محسوب می شود. حس امنیت در مورد مردان و زنان 
متفاوت است اما عموماً زنان ترس بیشتری احساس می کنند و 
مردان احساس مثبت تری در مورد امنیت محیط خودشان نسبت 
به زنان دارند (Howard,1999, 219). استانکو1 معتقد است که به 
طور ثابتي ترس از جرم در زنان سه برابر مردان است. دالیل این 

امر عبارتند از:
ـ زنان به لحاظ جسماني توان کمتري در دفاع از خود دارند.

ـ نگهداري و حفاظت از کودکان، زنان را بیشتر مستعد ترس 
از جرم مي سازد.

ـ زنان کنترل کمتري بر حیطه ي خصوصي شان دارند، از این 
رو بیشتر مي ترسند.

ـ زنان نسبت به سایر انواع آسیب ها بیشتر در معرض تعرض 
جنسي قرار دارند از این رو به خطراتي که با آن مواجه مي شوند، 

عکس العمل واقع گرایانه اي نشان مي دهند.
ـ سطح ترس زنان معقول است اما مردان تمایل دارند ترس هاي 

)Stanko, 1992,127). خود را طبیعي جلوه دهند

از  )بیش  زنان  اکثریت  مي دهد  نشان  پژوهشي2،  یافته هاي 
کافي  امنیت  احساس  عمومي  فضاهاي  در  حضور  از   )%80
ندارند و در میان عوامل موثر در کاهش احساس امنیت زنان، 
ویژگي هاي فیزیکي فضاهاي شهري از مواردي است که تاثیر 
بسزایی بر کاهش احساس امنیت زنان دارد )علیخواه و ربیعي، 

ـ112(. 111 ،1385
اجتماعی  در زمره عوامل  اجتماعی  امنیت  که  آن جایی  از 
تاثیرگذار کالن بر سرزندگی فضاهای شهری 3 بوده وگلکار نیز 
در پژوهشی4،  سرزندگی را به همراه 16 کیفیت دیگر که ایمنی و 
امنیت یکی از آنهاست آفریننده ی کیفیت طراحی شهری می داند؛ 
با جمع بندی مطالب گفته شده می توان ادعا کرد اگر در نتیجه ي 
فرایند طراحي شهري، فضایي با ویژگي هاي کالبدي مناسب و 
درخور فضاي شهري امن و قابل دفاع خلق نشود، استفاده کنندگان 
از این فضاها و به طور اخص زنان همواره در این فضاها ترس 
از وقوع جرم داشته و احساس امنیت کافي براي حضور در این 
فضاها ندارند. این عدم حضور زنان در فضاهاي بازعمومي 
محالت مسکونی عالوه بر کاهش سرزندگي فضاهاي عمومي و 
اختالل در کیفیت طراحی شهری، موجبات کاهش نظارت اجتماعی 
و در پی آن افزایش موقعیت هاي مجرمانه در این فضاها را فراهم 
و در نهایت ناامني هرچه بیشتر این فضاها را درپی خواهد داشت.

2ـ پیشینه نظري پیشگیري از جرایم و 
ارتقای امنیت اجتماعي از طریق طراحي 

محیطي

زمینه ي نظري شروع مباحث جرم شناسي شهري را باید از 
مکتب جامعه شناسي شیکاگو و مطالعات اولیه ي اکولوژي شهري 
دانست. مکتب اکولوژي شهري با افرادي چون پارک5 در سیر 
تکویني خود به بررسي پدیده هاي اجتماعي مانند جرم و جنایت 
Cat-)    امراض رواني در شهرها و ترسیم نقشه هاي آن پرداخت

ton,1993,23(. در سال 1961 جین جیکوبز 6 موضوع وحشي گري 

خیاباني را مورد بررسي قرار داد. او معتقد بود مشکل عدم امنیت 
بسیاري از نقاط شهرها، گروه هاي جمعیتي بزهکار یا فقیر نیست 
بلکه آنها به عنوان یک نقطه ي شهري، از نظر فیزیکي قادر به اعمال 
امنیت و سرزندگي ناشي از آن نیستند )جیکوبز، 1386، 29-32(. 
برطبق نظریه چشمان خیاباِن8 جیکوبز، از مهم ترین مولفه هاي 
گشوده بودن  خیابان هاي شهري  در  امنیت  احساس  برقراري 
چشم هایي رو به خیابان )قرارگیري ساختمان ها رو به خیابان( 
است.                                                                                         

مقاالت پژوهشي و تالش هاي فراوان جیکوبز و جفري8 در 
نظریه ي  توسعه ي  و  مسبب شکل گیري  دهه ي 1970- 1960 
شد.   9)CPTED(محیطي طراحي  طریق  از  جرم  از  پیشگیري 
این نظریه یک پیشنهاد روش شناسي طراحي است که براساس 
آن با بکارگیري طراحي مناسب و هدفمند محیط انسان ساخت، 

تاثیر کالبد فضاهاي عمومي بر احساس امنیت اجتماعي زنان
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معماران و شهرسازان مي توانند مجال ترس از جرم و تبهکاري 
      .(Altas, 1999,11 (را کاهش داده و کیفیت زندگي10 را بهبود بخشند
به وسیله پنج اصل قلمرو، نظارت طبیعی، کنترل دسترسی، حمایت 
از فعالیت و تعمیر و نگهداری، CPTED در محیط اعمال می شود 
ـ16(. با مطرح شدن نظریه ي پیشگیري از  )ایرانمنش، 1384، 18
جرم از طریق طراحي محیطي، الیزابت وود11 و اسکالمو انجل12 از 
جمله کساني بودند که به حمایت از آن پرداختند. انجل اعتقاد داشت 
که با مشخص کردن حدود مالکیت، کاهش یا افزایش دسترسي به 
محل و نیز باالبردن نظارت شهروندان از طریق محیط کالبدي، 
 Robinson,) مي توان در کاهش جرایم تاثیر مستقیم اعمال نمود
1996,15(. نوع دیگري از پیشگیري از جرم را  کالرک13 در سال 

1992 مطرح کرد که پیشگیري وضعي از جرم14 نام دارد و با 
عقاید اسکار نیومن سازگاري زیادي دارد )حشمتي، 1384، 86(. 
او معتقد بود با تقسیم بخش هاي بزرگ فضاهاي عمومي و واگذار 
نمودن آنها به تک تک افراد و گروه هاي کوچک، مي توان فضا را 
به وسیله ي مردم کنترل نمود )نیومن، 1387، 33 - 30(. در سال 
1982 ویلسون و کلینگ15 نظریه ي پنجره هاي شکسته16 را ارائه 
نمودند. براساس این نظریه، وجود نشانه هایي از نبود کنترل و 
نظارت اجتماعي بر محیط نظیر پنجره هاي شکسته یک ساختمان، 
وجود زباله و..... به مثابه ي چراغ سبزي براي مجرمین است. 
آخرین نسل از نظریه پردازان پیشگیري از جرم از طریق طراحي 
محیطي بر روي شرایطي که جرم در آن اتفاق مي افتد، تکیه کردند. 
ازجمله تایلور و هال17 که چهار اصل را براي پیشگیري از آن 
مطرح کردند: مراقبت و نظارت، حضور شهروندان در فضاي 
تحریک آمیز  عامل  بردن  بین  از  و  دسترسي  کنترل  شهري، 
)حشمتي،1384، 86(. نتایج بررسی ها نشان می دهد طراحی شهری 
می تواند از طریق »تغییر در کالبد محیط شهری« مانع از ارتکاب 
جرم و رفتار مجرمانه شود. طراحی شهری، ابزارهای الزم دراین 
خصوص از قبیل ایجاد موانع و سدکردن موقعیت های ارتکاب 
جرم، دشوارکردن اهداف مجرمانه، تغییر رفتار شهروندان در 
محیط های شهری، از بین بردن مکان اختفا و راه های فرار مجرمان 
در محیط های شهری و... را در اختیار داشته به گونه ای که مردم 
را قادر سازد از فضاهای در اختیارخود در شهر به نحو مطلوب 

استفاده کنند)همان،88(.

ـ مولفه هاي کالبدي موثر در احساس  3
امنیت اجتماعي در فضاهاي شهري

عوامل گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محیطي در 
سطح جامعه موجب به وجود آمدن رفتارهاي نامتعارف مي شوند 
که داراي روابط علت و معلولي هستند و در سه سطح کالن، میانه 
و خرد مطرح مي باشند. این عوامل در سطح خرد دربردارندة 
عوامل موثر بر ایجاد رفتارهاي مجرمانه در فضاهاي شهري 
هستند که از جمله مهم ترین آنان عوامل محیطي است )نمودار 2(. 
ایجاد  در  موثر  کالبدي  ناهنجاري هاي  پژوهش  این  در 
برگزیده  محیطي  ویژگي هاي  میان  از  مجرمانه  موقعیت هاي 

امنیت  احساس  بر  موثر  کالبدي  مولفه هاي  از  برخي  شده اند. 
استفاده کنندگان از فضاهاي شهري عبارتند از:

از دو معیار  این مولفه خود  اندازه و فرم فضا:  ـ  نخست 
اندازه ي فضا و فرم فضا تشکیل مي شود که به ترتیب تشریح 

مي شوند:

ـ معیار اندازه ي فضا: این معیار دربردارنده شاخص هاي   الف 
مقیاس فضا و احساس ازدحام است. از نظر مامفورد18 برای 
برقراری روابط اجتماعی در  فضای شهری، محدودیت در اندازه 
فضا و تراکم جمعیت ضروری می باشد و بنابر نظر کالینز19 
در میدان های عظیم شهری مردم دچار اضطراب می شوند که به 
بیماری ترس از فضای باز شهرت دارد. درنهایت بیان می شود 
که هرچه اندازه ی فضا بزرگ تر باشد، احتمال وقوع رفتارهای 

آنومیک در فضا افزایش می یابد )توالیي،1379، 11-19(.   
ـ معیارفرم فضا: این معیار دربردارندة شاخص قابلیت  ب 
نمایاني فرم فضا است. بدون شک یک مجرم نمي خواهد درحین 
ارتکاب به جرم دیده شود؛ عدم رویت بصري ناشي از فرم 
فضا، شرایط بسیار مناسبي براي اهداف و رفتارهاي بزهکاران 
و خالفکاران فراهم مي سازد. ساختار فیزیکي فضا یا فرم فضا 
نقش انکارناپذیري در چگونگي ایجاد فضاهاي بدون دفاع دارد 
)علي آبادي،1381، 8(. سطوح و عناصر عمودي، فضاي برآمده 
و محیط آن، سطوح کف فرورفته، کنج ها، سطوح L و U شکل و... 
به دلیل عدم رویت بصري به مکان هایي تبدیل مي شوند که طیف 
وسیعي از ناهنجاري ها را پذیرا بوده و از موارد کاهنده قابلیت 

نمایاني در فضا هستند )پودراتچي،1373، 95و232(.
ـ آسایش بصري و محیطي: همبستگي آماري میان  دوم 
فراواني وقوع جرایم و رفتارهاي غیرمتعارف با مکان هاي آلوده 
بیانگر آنست که آسایش بصري و محیطي از مولفه هاي مهم و 
اساسي محیط هاي شهري امن محسوب مي شود )صالحي،1387، 
163(. انواع آلودگي ها در فضاهاي شهري که مي تواند موجب 

نمودار 2- جایگاه ناهنجاري هاي کالبدي در عوامل موثر در پیدایش جرم در 
فضاي شهري.

ماخذ: )صالحي، 1387(
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رفتارهاي غیرمتعارف شود به ترتیب زیر است:
ـ آلودگي نمادي: نمادها و عالیم یا به عبارت دیگر  الف 
نشانه ها از عوامل مهم تشخیص قسمت هاي مختلف شهر 
هستند و افراد و به خصوص غریبه ها از طریق برقراري 
ارتباط با آنها احساس امنیت مي کنند. تسهیل در امر تشخیِص 
جهت از نخستین خصوصیاتي است که باید بر تصویري 
خوب از محیط مترتب باشد و به نوعي به شخص احساس 
امنیت در فضا مي دهد و این درست برخالف احساس ترسي 

است که بر شخص مستولي مي شود)لینچ،1372، 92(.
ب ـ آلودگي دیداري: اغتشاش بصري در شکل شهر 
مي تواند از طریق احساسي و ادراکي بر روي رفتارهاي 
)رفتارهاي  رفتاري  اغتشاش  و  یافته  انعکاس  اجتماعي 
نابهنجار( را در فضاي شهري توجیه نماید. بنابراین، آن 
بخش از فضاهاي شهري که واجد تناسبات بصري مطلوبي 
هستند و به عبارت دیگر در آن اغتشاش بصري کمتري 
وجود دارد، نسبت به سایر فضاها کمتر با اغتشاش هاي 

رفتاري عجین مي شوند )صالحي،1387، 177– 163(.
پـ  آلودگي نور: منظور از آلودگي نور، فقدان روشنایي 
سیستم  است.  عمومي  و  شهري  فضاهاي  در  مناسب 
روشنایي خوب خطرات احتمالي اینکه متخلفان ممکن است 
شناسایي شوند را افزایش مي دهد و شانس اینکه کسي براي 
 Wekerle and) کمک به یک قرباني اقدام کند، افزایش مي یابد
Whitzman, 1995, 28(. کمیت و کیفیت نور از عوامل مهم در 

تامین روشنایي و موثر بر احساس امنیت شهروندان است. 
خیره شدن چشم )اختالف زیاد میان باالترین و پایین ترین 
میزان روشنایي در میدان دید( از بزرگ ترین دشواري ها در 
نورپردازي است و باید لوازم نورپردازي طوري طراحي 
شود که روشنایي مناسب را بدون خیرگي ایجاد کند.کیفیت 
نور نیز بستگي به جنبه هاي مختلف که طراحان با آنها 
نور را کنترل مي کنند دارد که شامل انواع مختلف وسایل 

نورپردازي است)ووالند و وینترباتم،1380، 167- 42(.
ـ آلودگي محیطي: وجود فاضالب و زباله در محیط ها  ت 
و فضاهاي شهري موجب کاهش کیفیت محیط مي شود 
که بنابر نظریه پنجره هاي شکسته ویلسون و کلینگ، میان 
محیط هاي شهري آلوده و افزایش جرایم ارتباط مستقیمي 
در  جمعي  و  فردي  کنترل  نبود  نشانه  زیرا  دارد  وجود 
این فضاها بوده و چراغ سبزي براي مجرمین محسوب 

.(Perkins, 1993,29)مي شود
ـ  سازمان فضایي ونفوذپذیري: روشني و وضوح  سوم 
سازمان فضایي و مرزهاي قلمروهاي خصوصي، نیمه خصوصي 
)نیمه عمومي( و عمومي از یکدیگر موجب کاهش نفوذپذیري 
بصري و افزایش نظارت اجتماعي و پیشگیري از جرایم مي شود. 
تعریف مرزهاي روشن، مالکیت یک فضا را تعریف مي کند و 
بنابراین یک حس قلمرو و حس مکان ایجاد مي کند. اصلي که 
نیومن در طراحي فضاهاي قابل دفاع براي چندین پروژه به اجرا 
درآورد، به این صورت که با استفاده از دروازه ها، پرچین ها، 

نرده هاي کوتاه و.... به تعریف مالکیت در فضا پرداخت تا از این 
طریق افزایش نظارت مردم بر فضاهایشان صورت گیرد.

4ـ چارچوب نظري و روش پژوهش

از مهم ترین بخش هاي هر شهر که محل بروز تعامالت اجتماعي 
شهروندان و محمل جریان زندگي شهري است، فضاهاي عمومي 
است. یکي از شرایط حضور مردم در این فضاها، تامین احساس 
امنیت آنها مي باشد. ناهنجاري هاي کالبدي از جمله عوامل موثر بر 
کاهش احساس امنیت استفاده کنندگان از فضاهاي عمومي است.

براي سنجش میزان متغیر وابسته پژوهش یعني احساس امنیت 
در جامعه ي آماري پژوهش )ساکنین زن هر دو نمونه موردي 
نارمک و اکباتان(، از ابزار پرسشنامه براساس سه شاخص اصلي 
عدم وجود آزار بصري، عدم وجود آزار لساني و عدم وجود آزار 

فیزیکي استفاده مي شود. 
هدف از پرسشگري در این پژوهش، سنجش میزان احساس 
امنیت زنان ساکن در محله نارمک و شهرک اکباتان در فضاهاي 
جمعي هر دو مجموعه بوده است. پس از تکمیل پرسشنامه، 
اطالعات مربوط به احساس امنیت در فضاها استخراج گردید و 
براساس شاخص هاي کالبدي برآمده از مباني نظري، چک لیستي 
از اجزاي کالبدي گوناگون فضاي عمومي )شامل بدنه، کف و 
عناصر مستقر در فضا( تنظیم و با ثبت مشاهدات نگارندگان در 
فضاهاي منتخب تکمیل گردید. در نهایت با مقایسه میان ویژگي هاي 
کالبدي فضاهاي بررسي شده در نارمک و اکباتان، به شناسایي 
علل کالبدي تفاوت احساس امنیت در این دو مجموعه پرداخته شد 

و تاثر آنها از الگوي متفاوت دو مجموعه مورد تحلیل قرارگرفت.
درفضاهاِی  مذکور  مولفه های  تمامی  است  ذکر  به  الزم   
عمومِی نمونه هاِی موردی، بررسی وتحلیل شده اند که در این 
مقاله از ارائه نتایج بررسي هاي کالبدي شاخص ها در تمامي 
اجزاي فضاهاي عمومي اجتناب شده و به بررسي مولفه هاي مهم 
و تاثیرگذار در دو مجموعه اکتفاشده است. نتایج بررسی هاِی 
پژوهش در فضاهای عمومی نارمک و اکباتان مبین آن است 
که بیشترین تفاوت  در ادراک احساس امنیت زنان در نمونه های 
موردی ناشی از دو مولفه اندازه و فرم فضا و آسایش بصری 

و محیطی است)جدول 1(.
 

5ـ مطالعه  موردي: محله نارمک و 
شهرک اکباتان

آغاز دهه ي 1320،  رواج ایده کوي و شهرک هاي مسکوني براي 
اسکان مهاجران و اقشار کم درآمد بر پایه ي برنامه ي اول توسعه 
است. نارمک به همراه چهارصددستگاه از جمله این کوي ها است. 
همچنین از دهه ي 1340، احداث مجتمع هاي مسکوني براي اقشار 
میان درآمد با مشارکت بخش خصوصي مورد توجه قرارگرفت 
که شهرک اکباتان واقع در غرب تهران نمونه اي از این مجتمع هاي 
مسکوني است )عزیزي و ملک محمدنژاد،1386، 29(. در ادامه هر 

تاثیر کالبد فضاهاي عمومي بر احساس امنیت اجتماعي زنان
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جدول 1- شاخص هاي کالبدي مورد بررسي در فضاهاي جمعي منتخب در 
محله نارمک و شهرک اکباتان شهر تهران.

یک از نمونه ها به اختصار توضیح داده مي شوند.
احداث  و  طراحي  برنامه ریزي،  نارمک:  محله ي  ـ  نخست 
اولیه  آغاز گردید. هدف  اوایل دهه ي 1330  از  نارمک  محله ي 
براي  قیمت  ارزان  نارمک، ساخت خانه هاي  احداث شهرک  از 
گروه هاي کم درآمد بوده است. در دهه 80، کالبد محله نارمک در 
اثر افزایش تراکم ساختماني به شدت دچار دگرگوني گردید. با این 
حال شاید تنها عنصر کالبدي از نارمک که تحت تاثیر جریان هاي 
مختلف قرارنگرفته و همچنان در تطبیق کامل با طرح اولیه است؛ 
میدان هاي محله نارمک است )عزیزي، 1385، 41(. محله نارمک 
در منطقه هشت شهرداري تهران واقع شده و محل اسکان قشر 
متوسط جامعه است. جمعیت تقریبي این منطقه 400000 نفر 
مي باشد که حدود 100000 نفر از این تعداد متعلق به ناحیه نارمک 
مرکزي است. این منطقه شامل سه ناحیه شهري )نارمک مرکزي 
و مجیدیه، تهرانپارس جنوبي و وحیدیه( است که در درون هر 

کدام از این نواحي محالت دیگري نیز قرار دارد.

ـ شهرک اکباتان: این شهرک که در منطقه 5 شهرداري  دوم 
تهران قرارگرفته است، از جمله اولین مجموعه هاي مسکوني است 
که با هدف انبوه سازي مسکن براي اقشار متوسط )از نظر درآمد( 
جامعه ساخته شده است. جمعیت تقریبي آن 35000 نفر است و  از 
سه فاز تشکیل شده است. محدوده مورد نظر این پژوهش فاز یک 
شهرک اکباتان مي باشد که قدیمي ترین فاز آن است و شامل ده 

بلوک مشابه است.
جهت تکمیل پرسشنامه نهایي در دو نمونه موردي؛ محله 
نارمک مرکزي که در کل شامل 75 میدان است؛ براساس وسعت 
و مرزبندي شبکه معابر اصلي به پنج قسمت تقریباً مساوي تقسیم 
شده؛ هرکدام از این پنج قسمت تقریباً شامل پانزده میدان مي باشد 
که از میان آنها، سه میدان انتخاب شده است. در این انتخاب دو 
مولفه لحاظ شده است، نخست: ابعاد و اندازه میدان و دوم: نزدیکي 
و همجواري سه میدان )به دلیل محدودیت هاي زماني براي تکمیل 
پرسشنامه( )تصویر 1(. در شهرک اکباتان که فاز یک آن در این 
پژوهش مدنظر است، ابتدا به طور تصادفي از میان ده بلوک، پنج 
بلوک )دو بلوک از سري A، دو بلوک ازسري B و یک بلوک 
سري C( براي تکمیل پرسشنامه انتخاب شده است )تصویر 2(. 
در نهایت با استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه کوکران، 
دو مجموعه  هر  در  نمونه گیري  براي  نیاز  مورد  نمونه  حجم 
برآوردشده است20. در ادامه براساس شاخص ها و نشانه ها و 
پیامدهاي احساس امنیت، میزان احساس امنیت با استفاده از 

مقیاس هاي اسمي تعیین گردیده است )جدول 2(. 

5-1 شاخص هاي احساس امنیت زنان 
در فضاهاي عمومي

براساس سه شاخص وجود آزار بصري، لساني و فیزیکي 
براي زنان، احساس امنیت در میدان هاي محله نارمک و فضاهاي 
باز بلوک هاي شهرک اکباتان مورد پرسش گري قرارگرفته است. 
نشان   3 جدول  در  مطالعه  این  از  برآمده  نتایج  و  مشاهدات 
داده شده است. به نظر مي رسد در مواجهه با آزارهاي بصري، 
لساني و فیزیکي، زنان ساکن در محله نارمک نسبت به زنان 

ساکن در شهرک اکباتان از امنیت نسبي بیشتري برخوردارند.

تصویر1 - جایگاه فاز 1 درشهرک اکباتان 
ومحدوده توزیع پرسشنامه.

تصویر2- جایگاه نارمک مرکزی درمنطقه 8 ومحدوده توزیع پرسشنامه.
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5-2 نشانه هاي احساس امنیت زنان 
در فضاهاي عمومي

از میان نشانه هاي احساس امنیت، میزان اهمیت جنسیت افراد 
استفاده کننده از فضا بر استفاده زنان که یکي از نشانه هاي مورد 
پرسش گري در این پژوهش است، در جدول 4 نشان داده مي شود. 
براساس نتایج حاصل از این مطالعه، زنان ساکن در شهرک 
اکباتان بیش از زنان ساکن در محله نارمک به جنسیت افراد 
استفاده کننده از فضاها اهمیت مي دهند و این نشانه در افزایش 

احساس امنیت آنها نقش بسزایي دارد.

جدول 2- شاخص ها، نشانه ها و پیامدهاي احساس امنیت استفاده کنندگان از 
فضاي شهري مورد استفاده در تنظیم پرسشنامه.

جدول 3- سنجش شاخص هاي احساس امنیت زنان در نارمک و اکباتان.

5-3 پیامدهاي احساس امنیت زنان 
در فضاهاي عمومي

یکي از پیامدهاي احساس امنیت در یک فضا، میزان استفاده 
از  حاصل  نتایج  و  میداني  مشاهدات  است.  فضا  آن  از  افراد 

جدول 4- سنجش درصد نشانه هاي احساس امنیت زنان در نارمک و اکباتان.

پرسش گري در میدان هاي محله نارمک و فضاهاي باز بلوک هاي 
شهرک اکباتان، گواه بر این مدعا است که ساکنین محله نارمک 
از فضاهاي عمومي موجود  اکباتان  از ساکنین شهرک  بیش 
استفاده مي کنند و این عامل باعث تقویت احساس امنیت در این 

محله شده است )جدول 5(.

با توجه به نتایج حاصل از پرسش گري و مشاهدات میداني 
براساس شاخص، نشانه و پیامدهاي احساس امنیت، میانگین 
احساس امنیت زنان در بلوک ها و محدوده هاي شهرک اکباتان 
و محله نارمک در قیاس با هم در جدول 6 نشان داده شده است. 
در نهایت مي توان گفت که میدان هاي محله نارمک )با %57,94( 
از فضاهاي باز بلوک هاي شهرک اکباتان )با 32,12% ( احساس 
امنیت نسبي بیشتري براي زنان ساکن در این محله فراهم  مي کند.

6ـ بررسي و تحلیل شاخص هاي 
کالبدي موثر بر احساس امنیت 

اجتماعي در محله نارمک و شهرک 
اکباتان شهر تهران

1-6 مولفه ي اندازه و فرم فضا
1-1-6 معیار اندازه ي فضا

براساس بررسي هاي صورت  گرفته در میدان هاي منتخب 

جدول 5- سنجش پیامدهاي احساس امنیت زنان در نارمک و اکباتان.

جدول 6- مقایسه  میانگین درصد احساس امنیت زنان در نارمک و اکباتان.

تاثیر کالبد فضاهاي عمومي بر احساس امنیت اجتماعي زنان
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نارمک، حد و مرز فضا در این پنج میدان کامالً قابل ادراک است 
به نحوي که بیننده در مواجهه با آنها کامال حد و مرز فضا را 
درک کرده و مسیرهاي فرعي و پرتي مشاهده نمي کند. از طرف 
دیگر، ازدحام در این فضاها به گونه اي است که استفاده کننده 
مي شود،  فضا  خالي بودن  از  ترس  احساس  دچار  نه  فضا  از 
نه احساس عدم رعایت حریم شخصي و همواره فعالیت ها به 
صورت تقریباً مستمر در این فضاها جریان دارد )تصویر 3(. 
 A1 نتایج حاصل از تکمیل چک لیست ها در فضاهاي باز بلوک
اکباتان حاکي از آن است که تعدد مسیرهاي ارتباطي میان این 
فضاها موجب شده است فردي که براي اولین بار با این فضاها 
مواجه مي شود، دچار نوعي سردرگمي شده به گونه اي که فضا 
را متخلخل احساس کرده و نمي تواند انسجام کافي را براي این 
فضاها تعریف کند. از طرف دیگر بنا بر مشاهدات صورت گرفته 
مي توان ادعا کرد که استفاده ي ساکنین از فضاهاي باز این بلوک 
کم است و در بسیاري از ساعات روز این فضاها بیش از حد خالي 
به نظر رسیده به گونه اي که ترس از خالي بودن فضا مي تواند از 
موارد بسیار موثر در کاهش احساس امنیت استفاده کنندگان از 

این فضاها تلقي شود )تصویر 4(.

2-1-6 معیار فرم فضا 
نمونه هاي  در  صورت گرفته  بررسي هاي  بدنه:   6-1-2-1
موردي حاکي از آن است که در بدنه میدان هاي نارمک، اثري از 
کنج هاي پرت به چشم نمي خورد و بن بست هاي کوتاه و خوانا 
موجب شده تا بدنه این فضاها داراي قابلیت نمایاني مناسبي باشند 

)تصویر 5(. 
از سوي دیگر در بدنه هاي فضاهاي مورد بررسي در اکباتان 
شکاف هایي وجود دارد که امکان اختفاي افراد سوء استفاده کننده 
از فضا را فراهم کرده و موجب به وجود آمدن فضاهایي بدون 
رویت بصري در بدنه ها شده است. این شکاف ها پتانسیل بروز 
بسیاري از بزهکاري ها را دارند و در پایین آمدن احساس امنیت 
افراد استفاده کننده از فضاهاي جمعي در این بلوک موثر واقع 

مي شوند )تصویر 6(.
نارمک  منتخب  میدان هاي  در  بررسي ها  کف:   6-1-2-2
نشان مي دهد در کف این فضاها هیچ گونه اختالف سطح بارزي 
وجود نداشته و فرم کالبدي کف در این میادین امکان مشاهده 

تصویر4- تعدد مسیرهاي ارتباطي دربلوک A1 اکباتان.تصویر3 - مسیرهای ارتباطی مناسب درمیدان 7 نارمک.

کامل فضا را از خیابان ها و معابر عمومي جانبي به وجود آورده 
است. در حالي که بنابر مشاهدات چک لیست در فضاهاي اکباتان، 
اختالف سطح هاي افقي گوناگون در کف این فضاها )تاسیسات، 
موتورخانه، استخر و ...( موجب ایجاد فضاهایي فاقد دید بصري 
در کف شده است که فضاهاي مذکورپتانسیل زیادي )خصوصًا 
در شب( براي کاهش احساس امنیت زنان استفاده کننده از این 

فضاها دارند.
برقراري ارتباط میان نتایج بررسي مولفه اندازه و فرم فضا 
در دو نمونه موردي با الگوهاي دو مجموعه مسکوني )متعارف 
و بلند مرتبه( نشان مي دهد در معیار اندازه فضا، الگوهاي متفاوت 
تا حدي سبب بروز نتایج متفاوت در این دو مجموعه شده است. 
به عبارت دیگر در نارمک به خاطر الگوي متعارف این مجموعه 
مسکوني، از آنجا که بدنه هاي میدان ها داراي مقیاس انساني است، 
لذا استفاده  کننده، در فضا احساس آرامش مي کند و ورودي و 
خروجي ها به فضا نیز مناسب اند. در حالي که  فضاهاي باز اکباتان 
به خاطر بدنه هاي صلب، بلند و پیوسته؛ به گونه اي داراي مقیاس 
غیرانساني اند و استفاده کننده، در فضا احساس اضطراب مي کند. 
ازسوی دیگراز نظر تاثیر معیار فرم فضا بر احساس امنیت افراد 
الگوي دو مجموعه  اکباتان،  در فضاهاي مذکور در نارمک و 
)متعارف و بلند مرتبه بودن مجموعه هاي مسکوني( تاثیري بر 
ویژگي هاي کالبدي فرم فضا ندارد و این مقوله بیشتر تحت تاثیر 

طراحي فرم کالبدي مجموعه ها است.
بنابر بررسي هاي صورت گرفته در معیار اندازه و فرم فضا، 
در کل به نظر مي رسد ویژگی های فضاهای عمومی بررسی شده 
در نارمک همانند مقیاس انسانی فضا، بدنه های رو به میدان، 
قابلیت نمایانی فرم فضا و تراکم جمعیتی مناسب در فضا سبب 
می شود تا استفاده کننده به وضوح نظارت بر فضا را احساس 
کند همان مقوله ای که جاکوبز آن را چشمان خیابان می داند و 
این در حالی است که به نظر می رسد مقیاس غیرانسانی فضا، 
بدنه های صلب و خلوتی بیش از حد فضاهای عمومی دراکباتان 
سبب شده تا استفاده کننده نظارت بسیار کمی در اکباتان احساس 
کند و اصل نظارت طبیعی که درنظریه CPTED یاد شد، برآورده 
نشود. در نهایت می توان از بررسی این مولفه نتیجه گرفت الگوي 
دو مجموعه بر میزان تاثیر مولفه اندازه و فرم فضا بر احساس 
امنیت استفاده کنندگان از آن موثر بوده است ولي نه تا حدي که 



61

نقش کلیدي را ایفا کند، به طوري که متعارف و بلندمرتبه بودن یک 
مجموعه مسکوني به ترتیب موجب باال و یا پایین بودن احساس 

امنیت در آن مجموعه شود.
 

2-6 مولفه آسایش بصري و محیطي
1-2-6 معیار آسایش بصري

بر مبناي مطالعات میداني، انطباق تقریبي  1-1-2-6 بدنه: 
بدنه هاي میدان هاي نارمک با توقعات بیننده )تصور ذهني مردم از 
خانه مسکوني( و هماهنگي نسبي میان بدنه ها )نوع و رنگ مصالح، 
تعداد طبقات و...(  موجب شده تا بیننده فضا را واجد تناسبات 
بصري مطلوب و فاقد آلودگي دیداري ارزیابي کند و این در حالي 
است که در اکباتان کالبد فضاها با توجه به کارکردشان)مسکوني 
بودن( در انطباق با توقعات ذهني مخاطب نمي باشند. به عبارت 
ساده تر، براي یک ایراني که بار اول وارد شهرک اکباتان مي شود 
فضا تا حدود زیادي منطبق با الگوهاي ذهني او از یک محیط 
)بلندمرتبه(  اکباتان  شهرک  الگوي  که  چرا  نیست؛  مسکوني 
در  ایراني  مسکن سنتي  متداول  الگوي  با  اساسي  تفاوت هاي 
محله هاي مسکوني )متعارف( دارد. از سوي دیگر تشابه کامل 
ساختمان هاي بلوک ها )نوع و رنگ مصالح، فرم کالبدي، تعداد 
طبقات و...( سبب شده تا فضاهاي مذکور خوانایي کالبدي مناسبي 
نداشته و آلودگي هاي دیداري موجب شود تا بیننده فضاها را 

واجد تناسبات بصري مطلوب ارزیابي نکند.
2-1-2-6 مبلمان شهري)اثاثه شهري(: در میدان هاي نارمک 
آلودگي نمادي که منجر به اختالل در مسیریابي و سردرگمي 
راحتي  به  تقریباً  آنها  در  مسیریابي  و  ندارد  وجود  مي شود، 
صورت مي گیرد، زیرا در همه این میدان ها، نام میدان با تابلویي 
در ابتدا و انتهاي میدان مشخص شده است و مسیرهاي ورودي 
و خروجي به هر میدان به گونه اي است که با ورود به محوطة 
میدان، تابلوي میدان کامالً مشخص است و اغلب مسیرهاي فرعي 
دسترسي به جز ورودي هاي اصلي به میدان وجود ندارد و دور 
تا دور میدان ها را بن بست ها احاطه کرده اند. از طرف دیگر همنام 
 بودن این مسیرها با شماره میدان ها، سبب خوانایي هرچه بیشتر 
میادین شده است. در این میادین نه  تنها اثري از اغتشاشات بصري 
به چشم نمي خورد بلکه هماهنگي مناسبي میان نماها وجود داشته 
و نورپردازي مناسب در شب نیز موجب شده تا فضاهاي منتخب 
در نارمک از نظر معیار آسایش بصري، واجد پتانسیل هاي مثبتي 

تصویر6- شکاف های کاهنده قابلیت نمایانی بدنه ها دربلوک A1 اکباتان.تصویر5 - نمایانی مناسب بدنه ها درمیدان 7 نارمک.

براي باالبردن احساس امنیت بانوان استفاده کننده از فضا باشند. 
بررسي ها در اکباتان حاکي از آنست که آلودگي نمادي یکي از 
مهم ترین مسایلي است که به وضوح در این فضاهاي منتخب 
به چشم مي خورد. کمبود شدید نمادها و عالیم در ورودي هاي 
بلوک ها و نبود نقشه هاي راهنما و مسیریابي در ورودي هاي 
این شهرک موجب شده تا مسیریابي در این شهرک به سختي 
صورت گیرد. از سوي دیگر مناسب نبودن فرم، نوع مصالح و 
چیدمان مبلمان شهري )خصوصاً نشستنگاه ها( در این فضاها 
سبب شده که نه تنها مردم به استفاده از این فضاها جذب نشوند، 
بلکه نورپردازي نامناسب این فضاها سبب ایجاد فضاهایي بسیار 
تاریک در شب به عنوان بستر وقوع بسیاري از جرایم شده است. 
در مجموع، در فضاهاي مذکور درشهرک اکباتان، کمبود عالیم 
راهنما و مسیریابي، خوانا نبودن در فرم و عملکرد، یکنواختي 
موجود در بدنه ها و نیز نورپردازي نامناسب فضاها، موجب شده 
این فضاها نه تنها واجد ویژگي هاي مثبتي براي ارتقای احساس 
امنیت نباشند، بلکه در کاهش احساس امنیت زنان استفاده کننده از 

این فضاها موثر باشند.
2-2-6 معیار آسایش محیطي

بدنه هاي  در  محیطي  آلودگي هاي  وجود  بدنه:   6-2-2-1
فضاهاي جمعي زمینه اي را براي بزهکاران فراهم مي کند. گواه 
این ادعا مشاهدات صورت گرفته در فضاهاي منتخب در نارمک 
مي باشد، به طوري که بدنه هاي غیرمتعارف، کثیف و دیوارنویسي 
این محله وجود نداشته و بدنه هاي فضاها عاري از  شده در 
آلودگي محیطي مي باشند و در حالیکه نکته بسیار مهم و جالب 
توجه در مشاهدات میداني از بلوک A1 اکباتان، کثیفي بدنه هاي 
ساختمان هاي این بلوک است که نظر بیننده را به خود جلب کرده 
و به وضوح نمایان است. وضعیت پله هاي اضطراري در این 
فضاها به گونه اي است که بیننده احساس مي کند قدم به فضایي 
متروک و رهاشده گذاشته است. عالوه بر موارد مذکور، آنچه که 
در بدنه هاي این فضاها خودنمایي مي کند و توجه هر بیننده را در 
ابتداي ورود به این فضاها به خود جلب مي کند، دیوارنویسي هاي 
ناهنجار بر روي بدنه ها است. همانطور که ویلسون وکلینگ در 
نظریه پنجره های شکسته وجود آلودگی هایی از این قبیل در فضا 
را نشانه هایی از نبود کنترل و نظارت اجتماعی دانسته اند؛ ساکنان 
این بلوک نسبت به فضاي زندگي خود حساسیت و نظارت کافي 
را نداشته و همین مقوله می تواند به مثابه چراغ سبزی برای 
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مجرمین و از عوامل موثر بر ایجاد موقعیت هاي مجرمانه وکاهش 
احساس امنیت در این فضاها تلقي شود. 

2-2-2-6 کف:
آلودگي  از  اثري  مي دهد  نشان  نارمک  میدان هاي  بررسي 
محیطي در کف )وجود مواد زاید جامد و فاضالب و دیوارنویسي( 
این فضاها به چشم نمي خورد. که بر اساس اصل تعمیر و نگهداری 
نظریه CPTED؛ تعمیر ونگهداری مناسب فضاها مبین آن است 
که مردم چتر نظارت خود را بر این فضاها گسترده اند و فضا 
رها شده نمی باشد. بررسي هاي مشابه در فضاهاي باز بلوک

A1 اکباتان، گویاي آن است که فاضالب وزباله هاي رهاشده در 
کف فضا مشاهده نمي شود، اما مواردي اندک از آلودگي زباله در 
برخي فضاهاي این بلوک وجود دارد و اختالف سطح هاي موجود 
در کف به زباله داني تبدیل شده که نشان از کوتاهي کارگران 
شهرداري در انجام وظایف خویش یا بي مسئولیتي ساکنین دارد. 
نکته جالب توجه در زمینه آلودگي کف در محوطه هاي این بلوک، 
نخست ضایعات ساختماني رهاشده در این فضاها است ـ در 
حالي که اثري از تعمیرات نیز به چشم نمي خورد ـ و دیگري 
دیوارنویسي هاي ناهنجاري است که در کف یاجداره برخی از 
فضاها شدیداً جلب نظر مي کند و علت هردو مورد نبود نظارت و 

کنترل کافي ساکنین است . 
در جمع بندي از بررسي معیار آسایش محیطي در فضاهاي 
منتخب در نارمک مي توان ادعا کرد که این فضاها واجد آسایش 
محیطي هستند. همین از دالیلي است که موجب شده زنان احساس 
امنیت مناسبي به هنگام استفاده از این فضاها داشته باشند. در 
مورد شهرک اکباتان، کثیفي بدنه، کف، سقف و مبلمان شهري 
در این فضاها موجب شده تا معیار آسایش محیطي در آنها 
خدشه دار شده و پتانسیل هایي براي کاهش احساس امنیت زنان 
نهایت بررسي مولفه آسایش  فراهم شود. در  این فضاها  در 
بصري و محیطي تحت چارچوب چک لیست در هر دو نمونه 
نارمک و اکباتان حاکي از آن است که ویژگي هاي کالبدي تحت 
عنوان این مولفه در نارمک بسیار موفق تراز اکباتان عمل کرده اند 
تاجایي که مي توان مدعي شد فضاهاي منتخب در نارمک نمونه اي 
از فضاهاي واجد مولفه آسایش بصري و محیطي و فضاهاي 
منتخب در اکباتان نمونه اي منفي ازاین مولفه هستند و همین تفاوت 
در ایجاد آسایش بصري و محیطي در فضاها از موارد بسیار مهم 

و تاثیرگذار در تفاوت احساس امنیت در این دو نمونه است.
بنابر نتایج مطالعات میداني صورت گرفته؛ از عوامل بسیار 
کلیدي و موثر بر نارسایي این مولفه در اکباتان مي تواند الگوي 
این مجموعه مسکوني باشد. بدین معنا که بلندمرتبه بودن این 
این  در  مسکوني  تراکم  موجب شده است  مسکوني  مجموعه 
مجموعه باال باشد و فضاهاي باز متعلق به تعداد زیادي از افراد 
باشد. همین مقوله سبب شده است ساکنین احساس مسئولیتي 
نسبت به فضاهاي باز محیط زندگي خود نداشته باشند چرا که 
احساس تعلق الزم را به این فضاها ندارند و به همین علت در 
قبال کثیفي بدنه ها، خرابي سقف ها، دیوارنویسي هاي ناهنجار و 
.... عکس العمل الزم را نشان نمي دهند. منظور از اینکه این مقوله 

تحت تاثیر الگوي شهرک اکباتان است این نیست که لزوماً الگوي 
بلندمرتبه موجب به وجود آمدن این ویژگي هاي منفي و کاهش 
احساس امنیت مي شود، بلکه منظور آنست که این الگو پتانسیل 
به وجودآوردن بسیاري از نارسایي ها را دارد که طراحان باید با 
راهکارهاي طراحانه خود از بروز این نارسایي ها جلوگیري کنند؛ 

چنانچه پیشگیري نشود درمان پرهزینه و پر خطر است. 

7ـ جمع بندي و ارائه راهکارهاي 
طراحانه فضاهاي شهري امن

امنیت از بنیادی ترین ارکان حیات هر فرد و جامعه است 
حقوق  از  یکی  عنوان  به  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  در  که 
اجتماعی انسان و در ردیف آزادی است. منظور از احساس 
امنیت اجتماعی بعد روانی و ذهنی امنیت است که از حضور در 
فضاهای جمعی و تعامل با سایر افراد جامعه ناشی می شود و 
از آن جایی که یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه در مقوله 
احساس امنیت اجتماعی در فضاهای عمومی، زنان هستند؛ هدف 
کلي پژوهش حاضر، شناسایي رابطه میان ویژگي هاي کالبدي 
فضاهاي جمعي و احساس امنیت اجتماعي زنان در دو مجموعه 
مسکوني با دو الگوي متفاوت )متعارف و بلندمرتبه( و بررسي 
میزان تاثیر الگوي دو مجموعه بر این رابطه بوده است. فرضیات 
پژوهش بر این استوار بوده که میان احساس امنیت اجتماعی 
زنان در محله نارمک و شهرک اکباتان تهران تفاوت معنی داری 
وجود دارد و یکي از مهم ترین عوامل این تفاوت؛ ویژگي هاي 
کالبدي متفاوت این فضاها است که الگوي دو مجموعه نیز بر این 
تفاوت ویژگی های کالبدی موثر بوده  است. یافته هاي پژوهش 
مي دهند.  قرار  تایید  مورد  را  مذکور  فرضیات  زیادي  حد  تا 
نارمک و شهرک  نتایج بررسي چک لیست کالبدي در محله 
اکباتان نشان مي دهد که فضاهاي جمعي در محله نارمک واجد 
شاخص های کالبدي موثر در کاهش موقعیت هاي مجرمانه نظیر 
مقیاس انساني فضا، قابلیت نمایاني فرم فضا، آسایش بصري 
و محیطي و افزایش احساس امنیت اجتماعي است. این در حالي 
است که بررسي چک لیست در فضاهاي جمعي شهرک اکباتان 
نتایج متفاوتي را نشان مي دهد و بر تاثیرشاخص های کالبدی 
این فضاها نظیر مقیاس غیرانسانی فضا، عدم قابلیت نمایانی فرم 
فضا، آلودگی بصری، آلودگی نمادی، آلودگی نور و آلودگی 
محیطی بر افزایش پتانسیل وقوع جرم و کاهش احساس امنیت 

در این فضاها صحه مي گذارد. 
از سوي دیگر، بررسي ها نشان مي دهد، تفاوت الگوي نارمک 
و اکباتان تا حدود زیادی بر نتایج متفاوت پژوهش در این دو 
مجموعه موثر بوده است و به عبارت ساده تر بلندمرتبه بودن 
وکاهش  جرایم  وقوع  براي  پتانسیل هایي  ایجاد  سبب  اکباتان 
احساس امنیت براي زنان شده است. البته این بدان معنا نیست که 
صرفاً بلندمرتبه بودن یک مجموعه سبب کاهش احساس امنیت در 
آن شود، بلکه نتایج این پژوهش نشان مي دهد که مجموعه هاي 
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مسکوني با الگوي بلندمرتبه نسبت به مجموعه هاي متعارف 
پتانسیل هاي بیشتري براي ایجاد فضاهاي ناامن دارند و طراحي 
کالبدي این مجموعه ها نقش بسیار مهمي در باالبردن احساس 
امنیت ساکنین این مجموعه ها ایفا مي کند تا جایي که درنظرگرفتن 
ویژگي هاي کالبدي موثر بر کاهش موقعیت هاي جرم زا و افزایش 
احساس امنیت ساکنین باید همواره نقش پررنگ تر و کلیدي تري در 

تشکر و قدردانی
از سرکار خانم ها مهندس نسیم طاهری،  مهندس سمانه خسروانی نژاد، مهندس مرجان منتظری و جناب آقای مهندس هادی سعیدی 

رضوانی که با کمک ها و نکات ارزنده شان ما را در نگارش این مقاله یاری نمودند، صمیمانه سپاسگزاریم. 

مجموعه هاي مسکوني بلندمرتبه نسبت به مجموعه هاي متعارف 
داشته باشد. براساس یافته هاي پژوهش حاضر ضوابط عام 
کالبدي براي باالبردن احساس امنیت در مجموعه هاي مسکوني 
ارائه شده، که گزیده اي از این ضوابط در چارچوب معیارهاي 
آمده است  ذیل  جدول  در  مقاله  این  در  بررسي  مورد  کالبدي 

)جدول 7(.

جدول 7 - ضوابط کالبدي پیشنهادي براي باال بردن احساس امنیت در فضاهاي جمعي مجموعه هاي مسکوني.
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