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 چکیده

 اساسی در هایاولویتاز  یکی عنوانبهارتقاء آن  هایروشامروزه توجه به مفهوم امنیت شهروندان و 

دریافت ذهنی و  عنوانبهاز امنیت . آنچه امروزه باشدمیو طراحی شهری مطرح  ریزیبرنامهمباحث مربوط به 

افزایش آن بایستی معیارها و ، لذا جهت استاشی از ساختار و نحوه چیدمان محیط ، نرودمیعینی ادراک 

 CPTEDاز رویکرد  استفاده هاشروازاینیکی  .نظر گرفتاستانداردهایی در طراحی فضاهای شهری در 

در این راستا  .استو طراحی فضاهای شهری  ریزیبرنامهدر فرآیند  ی(کاهش جرائم توسط طراحی محیط)

ر پارک کوثر د CPTED بر پایه رویکردزنان  در افزایش امنیت محیطی مؤثراین تحقیق بررسی معیارهای هدف 

گردآوری اطالعات استفاده شده و برای  "تحلیلی -توصیفی" روش تحقیق ازدر این پژوهش  .می باشدمشهد 

 و سپس گردیده سازیمفهومو  آوریجمع ایکتابخانهابتدا مبانی نظری تحقیق با استفاده از مطالعات 

 کنندگاناستفادهبرای  طیف لیکرت() پرسشنامهاستخراج و در قالب  CPTEDرویکرد  هایمؤلفهو  هاشاخص

در نظر سال(  06تا  41کلیه بانوان استفاده کننده از پارک )بازه سنی نیزتحقیق  . جامعه آماریگرددمیمطرح 

به  نفر 066برابر با  ضریب اطمینان (46)%ان و اعمال کربا استفاده از فرمول کونمونه  حجم وگرفته شده 

 وتحلیلتجزیهو آزمون کای دو مورد  spss افزارنرمپرسشنامه در قالب  هایداده درنهایت .ه استآمد دست

 کوثر نظیر امنیتدر پارک  CPTED رویکرد هایشاخص هرچند قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان از آن دارد

اما بایستی در  بردارددر زمان استفاده از آن را در  رضایت نسبی بانوان سطح باالیی قرار داشته ودر  و خوانایی

 معیارهایبه  باشدمیدر شهر مشهد که از ساختار فرهنگی و اعتقادی باالیی برخوردار  ویژهبه زنان، رابطه با

 توجه نمود. طراحی محیط هایشاخصهنیز در  تریجزئیو  ریزتر

 .، امنیت، زنان، فضاهای امن شهری، پارک کوثر مشهدCPTED: رویکرد لیدیواژگان ک

                                                           
 . کارشناس ارشد طراحی شهری - 4

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد اصفهان شهرسازی، دانشجوی دکتری  - 2
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 مقدمه-1

توسهعه   ریهزی برنامهه یکی از معضالت عمده در  شهرهاکالنه با گسترش شهرها مسئله امنیت در امروز

و همچنین شکوفایی  جانبهیکهیچ عنصری برای پیشرفت توسعه و تکامل  تردیدبی. رودمیشهری به شمار 

آرامهش در جامعهه نبهوده و توسهعه اجتمهاعی خالقیهت و فعالیهت         تهممین از عنصر امنیت و  ترمهمتعداد اس

مفهوم امنیت در شهرها طهی   (96:4005 سروستانی نیمروزی،. )نخواهد بود پذیرامکانارزشمند بدون امنیت 

وابهط اجتمهاعی   شهدن ر  تهر پیچیهده و  شههرها کهالن گذشته با رشد و توسعه شهرنشینی و گسترش  هایدهه

و ابعهاد مختلهف اجتمهاعی،     شدهخارجمحسوس فیزیکی و  هایجنبهو  شهروندان در شهرها از حالت اولیه

 . (16: 4001موسوی، حکمت نیا، احمدی درینی) سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به خود گرفته است.

اجتمهاع پدیهد    در تهوجهی قابهل ، وحشت هایشانداراییجدی بر ضد مردم و  هایخشونتتهدیدات و 

ایمنی و امنیت جامعهه   علیه، قتل و ربودن، در اصل تهدیدات جدی از قبیل دزدی، تجاوز هاییجرم. آوردمی

شهروندان را محدود کهرده   وآمدرفتآزادی  تواندمی خودخودیبه هاجرم. ترس ناشی از این قبیل باشندمی

اجتماعی در برابر جرم  هایگروهکه برخی از  ویژهبهو مانع از حضور و شرکت آنان در عرصه جامعه گردد. 

و نوجوانهان بهدین منظهور     والهدین  ،کودکان ،زنان افراد مسن، مثالً باشندمی پذیرآسیبو ترس از آن بسیار 

: 4005الماسی فر، انصاری ) است. موردنیازراهکارهای متعدد برای مقابله با انواع پیچیده جرم و ترس از آن 

نقش بسهیار مهمهی در افهزایش ایمنهی و امنیهت در       توانندمین داشت که طراحان و معماران (. باید اذعا22

تعدد  درواقعبشر دارند.  سازدستبه سزایی در طراحی محیط  تمثیرجوامع داشته باشند به این عنوان که آنان 

دهد بلکه یک طهرح   امنیت و احساس امنیت را در جامعه افزایش تواندمین تنهاییبهنیروهای پلیس در فضا 

 باشدسهم بسزایی در باال بردن میزان احساس امنیت در فضاهای شهری داشته  تواندمیشهرسازی خوب نیز 

یکی از رویکردهای در حال اجرا در جههان بهرای کهاهش     CPTED(. رویکرد 15:4001ضابطبان، رفیعیان، )

 کهارگیری بهاست که بر اساس آن با طراحی  شناسیروشیک پیشنهاد  CPTED .میزان جرم در جامعه است

مجهال تهرس از جهرم و     تواننهد مهی  شههر سهازان  ، معماران و ساختانسانطراحی مناسب و هدفمند محیط 

 شههر توجهه بهه نقهش کالبهدی      .(atlas,1999:11) بخشندتبهکاری را کاهش داده و کیفیت زندگی را بهبود 

شههری اهمیهت بسهزایی دارد. ایهن امهر       جهرائم و طراحی شهری( در کهاهش و پیشهگیری از    ریزیبرنامه)



 

 

بالقوه  هایتوانو  هاپتانسیلطراحی فضاهای شهری کمتر به  فرآیندهایاهمیت دارد که امروزه در  جهتازآن

 تهوان مهی را  CPTED. رویکهرد  رودمهی توجهه   جهرائم و مناطق شهر در کاهش یا جلوگیری از  هاساختمان

شهری قلمداد کهرد کهه در بهبهود کیفیهت زنهدگی و       جرائمدر کاهش طراحی کارآمد و بهینه محیط مصنوع 

. در (10:4001پور جعفر، محمودی نژاد، رفیعیان، انصاری ) داردبسزایی  تمثیرافزایش رضایتمندی شهروندی 

بر ارتقای امنیت محیطی بانوان در فضاهای شههری بهر پایهه     مؤثرارزیابی عوامل  باهدفاین راستا این مقاله 

 زیر را دارد: سؤاالتسعی در پاسخگویی به  CPTEDرویکرد 

 ؟اندکدمبانوان از فضاهای شهری  بر میزان استفاده تمثیرگذار هایشاخص-4

 

 شهری دارند؟ و به چه دلیل؟ هایپارکزنان اغلب تمایل به استفاده از چه نوع فضاهایی در -2

قرار دارند؟ و دلیل عدم استفاده از  هامتقسدر کدام  رودمیاستفاده  هاخانمفضاهایی که کمتر توسط -0

 چنین فضاهایی چیست؟

 سازگاری و مطابقت دارد؟ CPTEDتا چه حدی با رویکرد  هاآنذهنی  هایدریافتو اینکه  -1

 

 چارچوب نظری پژوهش -2

 : تعاریف و مفاهیم2-1

 امنیت محیطی :2-1-1

مختلفی وجود دارد، دریافت پدیده  یهاخواستگاهمحیط،  ناامنیو درک  "امنیت محیطی " ینهدرزم

وقایعی همچون  "عینی"مقوله  در .گیردبرمیدر  هاعرصهرا در کلیه  "ذهنی"و  "عینی"دو جنبه  ناامنی

 الماسی) .گرددمیسرقت و خشونت و جنبه ذهنی دریافت ذهنی در خصوص امنیت منطقه و فضا را شامل 

همی است اما بسیاری از جامعه شناسان، احساس امنیت را امنیت مسئله م اگرچه .(21: 4000 انصاری، فر،

کمبود این  و یاو معتقدند عوامل بسیاری در فقدان  کنندمیاز وجود امنیت توصیف  ترضروریو  ترمهم



 

 

. همچنین بسیاری از دانشمندان معتقدند که امنیت یک پدیده احساسی انددخیلاحساس در جوامع مختلف 

و ممکن است  گرددبرمیجرم  تهدیدکنندهبه احساس روانی شهروندان از عوامل و ادراکی است و بیشتر 

 بنابراین؛ مطابقت نداشته باشد تهدیدکنندهفرد با واقعیت خارجی میزان عوامل  ناامنیمیزان احساس امنیت 

 هچراکاحساس امنیت نیز وجود دارد،  حتماًکه امنیت وجود دارد،  ایجامعهبیان کرد که در  توانمین

)نوروزی، فوالدی  گیردمینشئت  موردمطالعهاحساس امنیت از عوامل دیگری همانند ذهنیت مردم از جامعه 

 .(4000:01سپهر، 

مشخص گردیده که رابطه مستقیمی بین امنیت  شناسیجامعهعلوم اجتماعی و  هایپژوهشبر پایه 

و  خواناتریعنی هرچه محیط ؛ و درک امنیت و خوانایی محیط وجود دارد "شهری امن فضاهای "محیطی

 باالتری، محیط از امنیت شدهمطرحطراحی محیط بر پایه اصولی باشد که در رویکردهای امنیت محیطی 

برخوردار است. رویکردهای جدید طراحی نیز بر این نکته توجه دارند که با توجه به ساختار کالبدی فضای 

شهری جلوگیری کرد. در  جرائمبه میزان زیادی از  توانمی، هاآنشهری و تدوین و اعمال ضوابط ویژه در 

نظارت عمومی در کنار افزایش شفافیت فضاهای  ءارتقا "و "اجتماعی جامعه هایانگیزهتقویت "اصل 

از  "کالبدی و منظر بخشی هاینابسامانیرفع  "و "عناصر مستقر در فضاهای شهری "و "عمومی

بر  نظرانصاحب( بسیاری از 29: 4005الماسی فر، انصاری، ) سازوکارهای ایجاد محیط امن شهری است.

صادقی ) احساس امنیت را در زنان ایجاد کرد. توانمیتلطیف آن  فضا و کاریدستکه با  اندعقیدهاین 

در خصوص  "وایتز من "و  "وکرل"کانادایی  دو محققپژوهشی که  در (.09:4000فسایی، میر حسینی،

عوامل ارتقاء امنیت محیطی بیان  عنوانبهر فضای شهری انجام دادند سه عامل را افزایش ایمنی و امنیت د

 :دارندمی

 آگاهی از محیط-4 -4

 ت مشاهده توسط دیگرانلیقاب -2 -2

 رسانکمکدسترسی اصلی به -0 -0



 

 

احساس امنیت  توانمیتلطیف آن  فضا و کاریدستکه با  اندعقیدهبر این  نظرانصاحببسیاری از  هرچند

( اما از سویی دیگر با بررسی ساختار عوامل 09: 4000صادقی فسایی، میر حسینی، ) نان ایجاد کرد.را در ز

 ن را در سطح جوامع شهری بیان نمودآ سطوح مختلف توانیم در وقوع جرم، مؤثر

 در پیدایش آنومی در جامعه )فرا شهری( مؤثر(: عوامل macroکالن )سطح  -1

 در پیدایش آنومی در هر شهر مؤثر(: عوامل mediumسطح میانه: ) -2

الماسی فر، ) در فضاها و موقعیت در پیدایش آنومی مؤثر: عوامل (micro)ح خردسط -3

 (.21: 4000انصاری، 

 CPTEDتعاریف و مفاهیم رویکرد  2-2

CPTED  طراحی مناسب و  کارگیریبهطراحی است که بر اساس آن با  شناسیروشیک پیشنهاد

مجال ترس از جرم و تبهکاری را کاهش داده  توانندمی شهر سازانعماران و ، مساختانسانهدفمند محیط 

هدف نظریه پیشگیری از جرم از طریق  درواقع(. 440: 4005و کیفیت زندگی را بهبود بخشند )صالحی،

طراحی محیطی مشخص کردن شرایط کالبدی و محیط اجتماعی است که امکان و یا تسریع در ارتکاب جرم 

 کاریدستاست برای طراحی و مدیریت و یا  اینظریه CPTED. بر طبق نظریه هاگ، کندمیرا فراهم 

 عموماً CPTED کهدرحالی دهندمیبه طریق سیستمی و به روش ثابت رخ  هاجرمسریع محیطی که در آن 

که امکان عمل مجرمانه کاهش یابد است. هدف آن پیامدهایی چون کاهش  ایگونهبهتغییر محیط  درگیر

ترس از جرم و افزایش احساس امنیت، افزایش کیفیت زیبایی محیط، افزایش حس وفاداری به قانون در بین 

 .(422: 4005صالحی،کاهش رغبت محیط برای حمایت از اعمال مجرمانه است ) ویژهبهشهروندان 

ری از استراتژی جلوگی بر اساسو  جرائمدر این چهارچوب با توجه به نقش عوامل محیطی در بروز 

تئوری مستقلی  عنوانبه CPTEDجرم مکان، محور، رویکرد جلوگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 

 رودمیو در حال اجرا در مقیاس جهانی شناخته  توسعهدرحالرویکردی  عنوانبهپدیدار شده امروزه 

ز طریق ساختار کالبدی (. این رویکرد جدید محیطی جرم، بر این مدار است که بتوان ا4005:440)اسماعیلی،

جلوگیری نمود. این امر از طریق کاهش پتانسیل  جرائممصنوع از ارتکاب  هایمحیطشهری و طراحی 



 

 

. )محمودی رودمیطبیعی و کالبدی مناطق شهری در جرم خیزی یا کاهش امکان دهی به وقوع جرم ممکن 

 .(00: 4000نژاد و تقوی،

از جرم از طریق طراحی محیطی  جلوگیری محور به محور، استراتژی جلوگیری از جرم مکان بر اساس

CPTED و در حال اجرا در  توسعهدرحالرویکردی  عنوانبهتئوری مستقلی پدیدار شده و امروزه  عنوانبه

طراحی کارآمد و  توانمی CPTEDرویکرد  طورکلیبه. (cizeneros,1995) رودمیمقیاس جهانی شناخته 

 طوربهشهری دانست که  جرائمکاهش  منظوربهعناصر موجود در محیط مصنوع بهینه کلیه  کارگیریبه

در ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش رضایتمندی شهروندی و بهبود رفاه و سرمایه  غیرمستقیممستقیم و 

تا با طراحی کالبدی  آوردمی. رویکرد حاضر این امکان را فراهم (crowe,2003)بسزایی دارد  تمثیراجتماعی 

جرم خیز بتوان، از ایجاد  هایسایتهر از طریق طرح کالبدی ساختمان و طراحی پالن و دسترسی به ش

پور ) کنداز ارتکاب جرم عمل  ایبازدارنده عنوانبهمناسب برای جرم جنایت، پرهیز کرد تا  هایمحیط

 .(11:4001جعفر، محمودی نژاد، رفیعیان، انصاری،

نشان  بندیدسته صورتبهرا  CPTEDرویکرد  هایشاخصو زیر  هاشاخصدر این خصوص جدول فوق، 

 .دهدمی



 

 

 CPTEDرویکرد  هایشاخصو زیر  هاشاخص: 1 شماره جدول

دید و نظارت 

 عمومی

وجود مسیرهای 

 مخفی

فضاهای جدا وجود   نور و روشنایی

 افتاده

 ایجاد حس 

 مالکیت

 راهنماعالئم 

کاشت درختان مانع -

 دید نشود

بسته و  ایهزاویهاز -

موانع بلند خودداری 

 شود

پرحجم  هایبوتهاز -

و حجیم در طراحی 

 .اجتناب شود

 قرار دادن -

 هایکیوسک

 رسانیاطالع

 هایکاربریایجاد -

 خدماتی

استفاده از -

 .مداربسته هایدوربین

از  استفاده-

گیاهی با  هایپوشش

 بلند هایتنه

 هاخروجیو  هاورودی -

 وندنورپردازی ش خوبیبه

 ایگونهبه هانورپردازی-

باشد تا باعث وهم و خیال 

 نشود.

کاشت تیرهای چراغ  -

از  هاچهرهکه  ایگونهبه

 متری مشخص باشند 46

استفاده از کاربری مناسب -

 کنندگیدعوتتا حالت 

 داشته باشد

خوانایی از طریق طراحی -

 مناسب منظر.

وجود مسیرهای مختلف  -

 مفرح در هنگام بروز خطر

 در چنین فضاهایی

ایجاد حس -

قلمرو در افراد 

تا احساس 

مالکیت ایجاد 

 شود

طراحی -

مناسب فضایی 

برای 

 .کنندگیدعوت

و  طراحی عالئم خوانا-

 مشخص باشد

کافی و  پیغامشان-

 مشخص باشد

برای همه  استفادهقابل-

اقشار چه باسواد، چه 

 سوادبی

 .(10:4001صاری،پور جعفر، محمودی نژاد، رفیعیان، انماخذ: )

 پیشینه پژوهش: 1-3

در مورد مسئله امنیت زنان در فضاهای شهری تاکنون چندین تحقیق در ایران صورت گرفته است: در 

 شدهانجام 4004نفر در سطح شهر تهران در سال  4111طرح پژوهشی مشارکت اجتماعی زنان که با حجم 

در  وآمدرفت» هنگامس امنیت زنان، مربوط به میانگین احسا ترینپاییناست، مشخص گردیده است که 

بوده است و در سوی مقابل « شلوغ هایخیاباندر  وآمدرفت»به هنگام  مربوطو سپس « خلوت هایکوچه

 .است...« مانند اتوبوس، تاکسی و  در وسایل نقلیه عمومی»امنیت  مورداحساسدر  هامیانگینن باالتری

بر ارتقای امنیت زنان در  مؤثرسنجش عوامل »در مقاله  4000سال بمانیان و رفیعیان و ضابطیان در 

که بین احساس امنیت درک  اندرسیدهبه این نتیجه « تهران-شهری در محدوده اطراف پارک شهر هایمحیط



 

 

 هایطراحیو  ریزیبرنامهشده از فضا و میزان تردد و استفاده از آن فضا رابطه مستقیمی وجود دارد لذا 

 استفاده بیشتر زنان از فضاهای شهری باشد. درواقعدر جهت افزایش تردد و حضور و  شهری باید

بخشی از  عنوانبه ایمنطقه هایپارکبررسی امنیت محیطی در »همچنین الماسی فر و انصاری در مقاله 

به مشخص نمودن « مطالعه موردی پارک ساعی CPTEDرویکرد  بر پایهفضاهای شهری از دیدگاه زنان 

پرداخته است  کندمیبه جزئیات ریزتر احساس امنیت در رابطه با زنان کمک  مشخصاًو ضوابطی که  یارهامع

 CPTEDبایستی رویکرد  ترعمیقکه در کشورهای با ساختار اعتقادی و فرهنگی  اندرسیدهجه نتیو به این 

 لحاظ نماید. طراحی محیط هایشاخهرا در ارتباط با زنان در  تریجزئیو  ریزتر معیارهای

ارتقاء امنیت محیطی و کاهش » مقاله، محمودی نژاد، رفعیان و انصاری در پور جعفردکتر محمدرضا 

نظری در حوزه  هایضرورت و هاانگیزهبر  ایمقدمهپس از ذکر « CPTEDبر رویکرد  تمکیدجرائم شهری با 

اهش و پیشگیری از جرائم شهری ک در( و طراحی شهری ریزیبرنامهامنیت شهری، به نقش کالبدی شهر )

 اختصاربهاین رویکرد  هایاستراتژیو  هاپارادایم و مفاهیم، اصول، کندمیاشاره  CPTEDدر رویکرد 

 .دهدمیقرار  مورداشاره

 روش تحقیق و معرفی مورد مطالعاتی: -3

بر پایه  برای بانوان در خصوص ایجاد یک فضای امن راهکاریفعالیت اصلی در این تحقیق تعیین 

محور جهت ایجاد یک  -از سویی دیگر با توجه به اینکه در طراحی برنامه باشدمی CPTEDاصول طراحی 

 هایچالشاجبارها و  فضای امن برای زنان، گام اول توسعه یک پایگاه اطالعاتی جهت تشخیص و تمرکز بر

این پژوهش بر مبنای استفاده از  . لذا رویکرد مطالعاتی منتخب در(brady,2005) .باشدمیپیش روی زنان 

. باشدمیارتقاء امنیت محدوده مطالعاتی  ریزیبرنامهنظرات مستقیم و مشارکت زنان در دستیابی به اصول 

در محدوده مطالعات  شدهتوزیع هایپرسشنامهبر اساس نتایج  هاارزیابیدر تمامی فرآیند تحقیق  روازاین

حاشیه بلوار  باهنر در، پارک باهنر واقع در ابتدای بلوار ردمطالعهمومیدانی صورت گرفته است. محدوده 

 4015شهرداری در سال  5واقع در منطقه  مترمربع 111059 مساحت. این پارک با باشدمیمشهد  آبادوکیل

افتتاح گردید. در انتخاب محدوده  جهت استفاده اهالی محله کوثر و باهنر ایمحله ایجاد یک پارک باهدف



 

 

 هایدسترسیبوده است: انتخاب یک پارک شهری یا محلی که با دارا بودن  مدنظرذیل  هایویژگیفوق 

 دربرداشتنبه آن فضا دسترسی داشته باشند و با  راحتیبهزنان بتوانند  ویژهبههمگان  کهمتنوع و عمومی 

ا با بررسی . لذنمایدیجاد را برای انجام فعالیت افراد در فضا ا شرایط مساعدیرفتاری بتواند  هایقرارگاه

پارک باهنر به علت همخوانی و تناسب بیشتر  (صداوسیما و باهنر کوثر، هایپارک) مطالعاتیچندین نمونه 

به  از ضلعپارک باهنر از سمت شمال به ایستگاه اتوبوس و  انتخاب گردید. شدهگرفتهدر نظر  معیارهایبا 

در  قرارگیریو نیز  قطار شهری، ایستگاه تاکسی باهنر 4در خط  با ایستگاه باهنر جواریهم. گرددمیمحدود 

سبب گردیده است تا این پارک از دسترسی متنوع، آسان محدوده عملکردی ایستگاه دوچرخه عمومی باهنر 

برخوردار  هاپارکنسبت به دیگر . از سوی دیگر این پارک از مزیت دیگری نیز و عمومی برخوردار گردد

مکان مناسبی را جهت حضور  کهطوریبه باشدمیکودکان در داخل پارک  بازیزمین ارگیریقرو آن  باشدمی

و در کنار آن حضور  از سویی دیگر این پارک مجهز به وسایل ورزشی بانوان فراهم نموده است.

 .باشدمیدر اکثر اوقات روز  فروشانخردهو  فروشاندست

 : نویسندگان(ممخذ) 5 مناطق شهرداری و مشهد شهر مقیاس در پارک کوثر موقعیت: 4 شکل

 نماگرهایی 4 شمارهطبق جدول  CPTEDدر رویکرد  شدهمطرحتوجه به اصول  با در پیمایش کمی،

است. گویه های  شدهگرفتههای متعددی در نظر  هت هرکدام از نماگرهای مندرج گویهتعیین گردید و ج

و تحصیالت نیز  تمهلسن، درآمد ماهیانه، محل سکونت، ساعات استفاده، شغل، وضعیت  ملهازج ایزمینه

( استفاده گردیده است و جهت ایگزینه 9)در تنظیم پرسشنامه از طیف لیکرت است.  قرارگرفته موردتوجه

  



 

 

از آزمون اولیه  از فضا پس کنندهاستفادهبا توجه به سنجش اولیه از تعداد بانوان  برآورد حجم جامعه آماری

و  شدهمحاسبه از فضا توزیع گردید و انحراف معیار آن کنندهاستفادهنمونه بین زنان  96پرسشنامه تعداد 

( و 01: 4016طالب )قرار گرفت. برای تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  تائیدمورد  سؤاالتاعتبار 

به مورد  201حجم نمونه آماری  تعداد 6569 دقت با جای گذاری انحراف معیار در این فرمول و انتخاب

در نظر گرفته شد و نفر  066 این تعداد حجم نمونه معادل ضریب اطمینان %46با احتساب آمد. لذا  دست

در بین مهرماه(  49) پاییزاوایل  وشهریور(  46) تابستاناواخر فصل  شنامه در ساعات مختلف درسپس پرس

، ورودی و خروجی پارک و نیز هانامهپرسشمحدوده منتخب برای توزیع گردید.  توزیع کنندهاستفادهانوان ب

در نظر  گرددمیکودکان ونیز وسایل ورزشی که طیف پرترددی از پارک را شامل  بازیزمینفضاهای اطراف 

 است. شدهگرفته

 وتحلیلتجزیهمورد  excelو  spss افزارنرمگردید و با استفاده از  بندیدسته آمدهدستبهخام  هایداده نهایت

پرسشنامه و سنجش سطح مناسب ابزار تحلیل با  سؤاالتقرار گرفت. جهت تحلیل و بررسی میزان صحت 

 بر اساسمحاسبه گردیده است.  سؤاالتضرایب آلفای تمامی  استفاده از روش تحلیل قابلیت اطمینان

است ضرورتی برای  650از  تربزرگه پرسشنام سؤاالتمحاسبات صورت گرفته چون ضریب آلفای تمامی 

جهت درک بهتر و سنجش میانگین احساس امنیت زنان در  وجود نداشت. سؤاالتاز  کدامهیچحذف 

از  بندیپهنهمواجهه با فضاهای مختلف پارک، ابتدا به دلیل تنوع و تفاوت رفتاری در فضاهای پارک، 

پارک  بندیپهنهقالب نقشه  در هاپرسشنامهو صورت پذیرفت  هاآنی مختلف بر اساس عملکرد هاقسمت

فضاهای شهری  هاینقشهنیز ضمن نشان دادن  هاپرسشنامهتوزیع و مورد پرسش قرار گرفت و در توزیع 

با استفاده از  درنهایتجداگانه احساس امنیت زنان در مورد هر پهنه پرسیده شد و  سؤاالتیمذکور، طی 

توجه به  همچنین با مختلف مقایسه گردید. هایکاربریت در مواجهه با میانگین احساس امنی t-testآزمون 

مجزا  صورتبهعمومی در ارتقای امنیت شبانه زنان این بخش نیز  ونقلحملاهمیت کارایی سیستم 

از مطالعات نظری، بررسی تجارب  آمدهدستبهنتایج  بندیجمعپس از  درنهایتقرار گرفت.  موردسنجش

 ریزیبرنامهقای امنیت زنان از طریق تصورت گرفته راهکارهایی در جهت ارمیدانی جهانی و مطالعات 

 .گرددمیکالبدی پیشنهاد 



 

 

 :شدهبررسی هایشاخصتحلیل نتایج حاصل از  -4

آن در میزان احساس امنیت زنان  تمثیرو  CPTEDاساسی رویکرد  راهبردهایدر این قسمت برخی از 

که نتایج آن در ذیل  قرارگرفته موردسنجشآن  تمثیراتاست و میزان  فتهقرارگر موردبررسیدر فضای پارک 

 آمده است:

 میزان نظارت طبیعی بر فضا )چشم خیابان( -الف 

 تممیناز فضا  هاآنتوسط حضور مستمر و فعال افراد و عابران و نیز همسایگان و مراقبت  این نظارت

در  شوندگانپرسشان نظارت عمومی بر فضا از دید بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه، میز که ؛رودمی

( 051 میانگین) باشدمیوجود امنیت باال در محیط  دهندهنشانو این اطمینان  باشدمیتحقیق در سطح باالیی 

که درصد  ایگونهبه دانندمی، پارک را در صورت بروز خطر بسیار ایمن شوندگانپرسشتعداد زیادی از  و

. دانندمیدر مواقع خطر در فضای پارک  امدادرسانیاستفاده از تلفن شخصی را تنها راه  اهآنبسیار کمی از 

مداوم  کنندهتضمیناین امر از سویی به قرارگیری پارک در مجاورت ایستگاه اتوبوس و قطار شهری که 

باغبانان نیز ، نگهبانان و مممورینمداوم  و از سویی دیگر حضور باشدمیمربوط  است،حضور افراد در فضا 

بلند جهت تفکیک فضای داخلی پارک با  هایحائلاستفاده از دیوار و  عدم .باشدمی مؤثردر این خصوص 

 .باشدمیدر ایجاد نظارت طبیعی بر فضا  مؤثرعوامل  ازجملهنیز  بیرون

 فضاهایجهت کنترل  شوندهپرسشاز دیگر نتایج جالب این پژوهش درباره سنجش میزان عالقه زنان 

عالقه به این نوع از نظارت در پارک در سطح پایین  دهدمیبود. نتایج نشان  مداربستهپارک از طریق دوربین 

 .دهدمی( و این امر وجود امنیت باال در محیط را نشان 450 میانگینبوده )

 خوانایی محیط-ب 

جهت  در پرسشنامه شدههگرفتو نیز با توجه به گویه های در نظر  هافعالیتبا توجه به مشاهده مستقیم 

 مسیرهابرای پیدا کردن  هانشانهمحیط را خوانا و سرشار از  شوندگانپرسشخوانایی محیط، اکثریت 

ی جدا افتاده و نیز مسیرهادر  یابیجهتدانستند. وجود تعداد زیادی از عالئم و تابلوها در مسیر نیز به 



 

 

 عموماًبر اساس نتایج آماری حاصل از پرسشنامه  که ایگونهبهفضاهای وسیع کمک شایانی نموده است. 

. انددانستهرا بسیار پایین  مسیرهااضطراب ناشی از گیج شدن در  درنتیجهو  مسیرهااحتمال گم کردن 

در  هافعالیترفتاری و  هایقرارگاهدر خصوص استفاده از  آمدهدستبهسویی دیگر نتایج  از (.¼)میانگین 

 شناسینشانهی مختلف پارک، در هاقسمتکه نحوه استفاده از این عوامل در  باشدمیاین امر  مؤید پارک نیز

رفتاری، موقعیت خود را در  هایقرارگاهکه افرادی که با استفاده از  ایگونهبهبوده است.  مؤثرپارک بسیار 

، فرشسنگاز  (. از سویی دیگر استفاده050) در سطح میانگین باالیی قرار دارد. دهندمیپارک تشخیص 

شایانی بر خوانایی محیط  تمثیرمناسب،  منظرسازیی پارک و نیز مسیرهانیمکت و مبلمان شهری متفاوت در 

ی پارک نیز از تشخص و خوانایی هاخروجیورودی و  شوندگانپرسشداشته است. بر اساس نظر 

، ورود و شوندگانپرسشاالیی از که میانگین ب ایگونهبه(. 050 میانگین) .باشندمیی برخوردار قبولقابل

در ساعات انتهایی شب با استفاده از  که ایگونهبه. اندنمودهخروج به پارک را آسان و ایمن ارزیابی 

و خواناتر در دید  ترواضح طوربه هاقسمتپارک، این  گانه 5ی هاورودیمناسب  نورپردازی

 .(250میانگین ) گیردمیقرار  شوندگانپرسش

 یت شبانهامن-ج  

اینکه زنان در فضای شهری بخصوص بعد از  منظوربه CPTEDدر رویکرد  شدهمطرح هایمؤلفهبا توجه به 

تاریکی هوا، احساس امنیت کنند باید بتوانند محیط را برای خودشان ترجمه و تفسیر کنند. بدانند که چه 

گر الزم بود چگونه کمک پیدا کنند. قرار دارد و چگونه یک فضا را ترک کنند و ا هاآنچیزی در مقابل 

شبانه در  هایکاربریوجود  جود عواملی همچون نور و روشنایی مناسب فضاها در شب و نیزوو رازاین

با توجه به  موردمطالعه. منطقه رودمیدر ایجاد امنیت شبانه فضاها به شمار  مؤثرفضاهای مختلف از عوامل 

 هاییافته. بر اساس کندمیخود را حفظ  جمعیت اد در فضا،و تردد افر عمومی ونقلحملساعات کار 

دیگر به پارک رجوع کرده بودند با تعطیلی  هایمحلهو یا از  تنهاییبهمیزان حضور زنانی که  نامهپرسش

زنانی که در محدوده  اما ؛(250میانگین ) کندمیاتوبوس کاهش پیدا  ویژهبهعمومی  ونقلحملساعات کار 

که همراه خانواده در پارک حضور دارند پس از ساعات  هاییآنی پارک سکونت دارند یا شعاع عملکرد

 (.050 میانگین. )کنندمیفضایی با امنیت باال تلقی  عنوانبهتعطیلی این مراکز پارک را 



 

 

 کارایی:-د

قرار  موردبررسیاز دو جهت  مؤلفهاین  CPTED با توجه به معیار کنترل و دسترسی در رویکرد

عمومی و سپس بررسی میزان ایمنی و کارایی  ونقلحمل. نخست: بررسی میزان ایمنی و کارایی گیردمی

زنان بسیار بیشتر از مردان  عموماًتوجه به اینکه  با موجود در فضا با امنیت محیطی. هایکاربریو  هافعالیت

 هایایستگاهده مطالعه شده با و از سویی دیگر به دلیل مجاورت محدو اندوابستهبه وسایل نقلیه عمومی 

بسیار  تمثیر تواندمی و قطار شهری، این امر در صورت وجود امنیت و کارایی وسایل نقلیه عمومی، اتوبوس

عموم میزان  طوربهمورد پرسش  زنان زیادی در جذب جمعیت و احساس امنیت آنان داشته باشد.

و باالیی  قبولقابلعمومی را در حد  ونقلملحوسایل  طورکلیبهاتوبوس و قطار شهری و  دهیسرویس

و میانگین  که این موضوع پس از تاریکی هوا کاهش چندانی ندارد ایگونهبه (.154 میانگین) انددانسته

نتایج نشان از آن  همچنین( 050میانگین ) ندارد، پس از تاریکی هوا افت چندانی موردتحقیقرضایت زنان 

منظم و تا ساعات پایانی  دهیسرویسیکی از وسایل نقلیه عمومی ایمن و با  نعنوابهدارد که قطار شهری 

 را فراهم آورده است. کنندمیشب اطمینان خاطر زیادی را برای زنانی که از محالت دیگر از پارک استفاده 

قرار  موردبررسی در مرحله بعد فضای فیزیکی وسایل نقلیه عمومی و احساس امنیت درک شده از آن،

با درجه امنیت باالیی  نسبتاًاین فضاها را  در تحقیق، کنندگانشرکتفت. نتایج حاکی از آن بود که گر

 (050)میانگین  .اندنمودهتوصیف 

ی همچون هایکاربری وجود در افزایش میزان امنیت، هاکاربریو  هافعالیتدر بحث مربوط به کارایی 

عالوه بر  هاکاربریترکیب  (.0 میانگین) اندگردیدهدر فضا  کتابخانه سبب ایجاد امنیت فضای بازی کودکان،

ایجاد فضاهای جدا افتاده در پارک نیز جلوگیری نموده  از ایجاد فضاهای جاذب جمعیت به داخل پارک،

از سویی دیگر  .نمایدمییک فضای شهری پویا و فعال در شهر معرفی  عنوانبهو خود پارک را نیز  است

وجود  همچنین شایانی در بهبود امنیت محیط داشته است. تمثیرزشی در فضای پارک ور هایبخشایجاد 

استفاده بانوان از  بر تمثیرگذارعوامل  ازجملهشیب مناسب حرکت نیز  کوتاه همراه با رویپیادهی مسیرها

 .باشدمیفضاهای پارک 

 



 

 

 :گیرینتیجه -5

 صورتبهلعات امنیت محیطی در فضاهای شهری در زمینه مطا شدهانجام هایبررسیبر اساس مطالعات و 

که بر  CPTED نمود: رویکرد گیرینتیجه گونهاین توانمی موردی در پارک کوثر مشهد از دیدگاه زنان

محیط برای  برداریبهرهبرای بهبود  دارد در اصل روشی تمکیدبر پایه اصول طراحی  جلوگیری از جرائم

ثر با دارا بودن مقیاس شهری مناسب و نیز رعایت اصول طراحی محیطی پارک کو .باشدمی کنندگاناستفاده

این  و ؛را در ساعات مختلف روز فراهم سازد با توجه به جایگاه زنان، محل مناسبی جهت حضور افراد زنان

با ساختار اعتقادی و  شهرهایدر  ویژهبهشهری  هایمحیطکه در طراحی  باشدمیاین مطلب  دهندهنشانامر 

 .یک اصل در طراحی در نظر گرفته شود عنوانبهباید توجه به جایگاه زنان  نگی باال،فره
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