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چکیده
که فضاهای شهری درحقیقت ظرف و بستر تعامالت  از آنجا  از نیازهای پایه و حقوق بنیادی انسانی است.  امنیت یکی 
اجتماعی را تشکیل می دهند، می بایست بتوانند امنیت استفاده کنندگان خود را تأمین کنند. در غیر این صورت، افراد جز در 
کاهش پویایی و سرزندگی فضا های  گذران وقت خود در آنها نخواهند بود و این امر می تواند به  صورت لزوم و اجبار حاضر به 
یاد شده و درنهایت تبدیل آنها به فضاهایی مرده و بدون نظارت اجتماعی بینجامد. این موضوع، به  ویژه در مورد بانوان، 
به دلیل آسیب پذیری باالتر آنها از جایگاه برجسته ای برخوردار است. با توجه به رابطه متقابل محیط و رفتار، بدیهی است 
که ویژگی های محیطی در ایجاد احساس امنیت یا ناامنی در استفاده کنندگان)افراد( تأثیر بسزایی دارد. بنابراین در پژوهش 
که از طریق شناسایی این ویژگی ها، زمینه ایجاد فضاهای شهری ایمن و امن و امکان حضور فعال بانوان  حاضر تالش شده 

در عرصه عمومی به دور از اضطراب های محیطی فراهم شود.
در این راستا، در مرحله نخست، تالش شده با مطالعه متون و ادبیات مرتبط با موضوع پژوهش، چهارچوبی از عوامل، 
شاخص ها و متغیرهای تعریف کننده و تأثیرگذار بر احساس امنیت بانوان در فضاهای شهری تدوین شود. سپس چهارچوب 
که به  عنوان محدوده مطالعاتی پژوهش حاضر معرفی شده )محدوده محالت مخصوص و  تدوین  شده در محدوده ای 
کمی و  گرفته است. برای این منظور، از ترکیبی از روش های  سالمت، واقع در منطقه 11 شهرداری تهران(، مورد آزمون قرار 
گروهی با حضور  کیفی استفاده شده است. درنهایت پس از انجام مشاهدات میدانی، برگزاری چندین جلسه بحث متمرکز 
بانوان  از  نفر  توسط 200  و  تنظیم  پرسشنامه ای  مطالعاتی،  محدوده  مسئوالن  و  کارشناسان  با  عمیق  مصاحبه  و  بانوان 
)فرم،  گرفت عوامل مکانی  نتیجه  انجام  شده، می توان  از مجموع مطالعات  پاسخ داده شده است.  محدوده مطالعاتی 

عملکرد و معنا( در تعریف و سنجش احساس امنیت بانوان در فضاهای شهری تأثیر بسزایی دارد.

کلیدی: امنیت، ترس، فضای شهری، بانوان، محالت مخصوص و سالمت )منطقه 11 شهر تهران(. گان  واژ
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1.  مقدمه
است.  امنیت  احساس  به  نیاز  انسان،  نیازهای  مهم ترین  از  یکی 
زنــدگــی  کیفیت  ارتـــقـــای  تــأثــیــرگــذار در  عــامــلــی  امــنــیــت  احــســاس 
و  فعالیت ها  از  قــابــل  توجهی  بخش  کــه  آنــجــا  از  انــســان هــاســت. 
همچنین ارتباطات افراد در عرصه های عمومی و فضاهای شهری 
که یکی از مهم ترین  صورت  می پذیرد، می توان چنین اظهار  داشت 
بودن  امن  محالت(  خصوص  )به   شهری  فضاهای  کارایی  عوامل 
فضاهای  در  افـــراد  امنیت  احساس  میزان  درحقیقت  آنهاست. 
را  استفاده کنندگان  جمعی  و  رفتار1  فردی  زیادی  حدود  تا  شهری 
گر فضایی به دلیل ناامن  تحت  تأثیر قرار  می دهد. به عبارت دیگر، ا
از دست  را  نگیرد، آن فضا پویایی خود  قــرار  مــورد استفاده  بــودن 
کاهش میزان نظارت  که خود این امر می تواند به دلیل  می دهد، 
شده  یاد  فضای  جرم خیزی  برای  را  مســـاعدی  زمینه  اجتماعی، 
کند. این موضوع در مورد بانوان به دلیل آسیب  پذیری باالتر  ایجاد 
موضوع  این  به  توجه  با  ویــژه  به   می یابد؛  دوچندان  اهمیتی  آنها 
موجوداتی  از  حفاظت  مسئولیت  مــوارد  از  بسیاری  در  بانوان  که 

ضعیف تر و آسیب پذیرتر )کودکان( را نیز به همراه دارند.
ایرانی در خیابان ها حضور دارند، هنوز  با وجود آن که زنان  امروزه 
فاصله زیــادی تا حضور راحــت و بــدون احساس ناامنی بــرای آنها 
مناطق  در  به  خصوص  عمومی،  فضاهای  از  بعضی  دارد.  وجــود 
زنــان در  قــرار دارد.  مــردان  به  شدت تحت سلطه  از شهر،  خاصی 
گم شدن،   کیف قاپی،  فضاهای شهری با خطراتی ازجمله دزدی و 
کالمی  ــداری،  ــ )دی جنسی  آزارهـــای  مختلف  انـــواع  و  متلک پرانی 
در  عموم  پــذیــرش  مــورد  عکس العمل  می گیرند.  قــرار  رفــتــاری(  و 
که خود  آزار جنسی قرار می گیرد، مداراست  که زنی مورد  مواردی 
باعث تقویت احساس ناامنی و آسیب پذیری در فضاهای عمومی 
که ترس از جرم، تأثیرات  می شود. توجه به این نکته ضروری است 
فضاهای  در  بانوان  اجتماعی  رفتارهای  در  را  محدودیت هایی  و 
نشدن  ج  خــار به  می توان  جمله  آن  از  که  دارد،  دنبال  به  شهری 
کاهش فرصـــت های رشد  بانوان از منزل پس از تاریک شدن هوا، 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و افزایش وابستگی بانوان به مردان 
کلیشه ای به زنان به  عنوان موجودات ضعیف و ناتوان  و ایجاد دید 

.)Lubuva & Mtani, 2004: 21( کرد اشاره 
با توجه به توضیحات باال، در پژوهش حاضر تالش شده از طریق 
در  امنیت  و  ایمنی  از  بانوان  درک  بر  مؤثر  ویژگی های  شناسایی 
محالت  کــردن  امن  و  ایمن  بــرای  الزم  زمینه های  محله،  مقیاس 
فراهم شود. در این راستا، محالت مخصوص و سالمت به دلیل باال 
بودن میزان اغتشاشات فضایی و آسیب های اجتماعی و آمارهای 
حاضر  پژوهش  مطالعاتی  مــحــدوده  به  عنوان  ناامنی،  از  کی  حا

انتخاب شده اند.
این نوشتار دارای سه بخش اصلی است. در ابتدا و به منظور ایجاد 
موضوع  با  مرتبط  نظریات  و  موضوع  ادبیات  نظری،  حساسیت 
مرور شده اند. پس از آن، چهارچوب مفهومی پژوهش )ویژگی های 
ک بانوان از امنیت در فضاهای  محیطی تأثیرگذار بر احساس و ادرا
شهری( تدوین شده و در نهایت چهارچوب یاد شده در محدوده 

1 Behavior

گذارده شده است. محالت مخصوص و سالمت به آزمون 

2.  مبانی نظری
2.1.  امنیت در شهر و فضای شهری

اجتماعات  و تشکیل  زندگی جمعی  بنیان  و  پایه  به  نوعی  امنیت 
که  چرا مــی شــود؛  محسوب  شهرها  آن  دنــبــال  بــه  و  اولــیــه  کوچک 
را  آنها  آسیب پذیری  اجتماعات،  کوچکی  حتی  یا  فــردی  زندگی 
امنیت  و  شهر  مفهوم   .)Saremi & Saremi, 2011( می کند  بیشتر 
همواره  یافت،  مستقلی  علمی  هویت  جامعه شناسی  که  زمانی  از 
کنار یکدیگر مورد  بررســــی قرار  گرفته   است. به  طوری که پارک2  در 
شهر،  اجتماعی  آسیب های  و  انحرافات  شیوه  تبیین  در  برگس3  و 
مهاجرت،  قومیت،  زبــان،  بر  و  شده   متمرکز  شهرنشینی  پدیده  بر 
 Alikhah( کرده اند کید  کم جمعیت تأ حوزه های سکونتگاهی و ترا
به  وابسته  Najibi Rabiee, 2006:110 &(. امنیت در فضای شهر 
گرفتن شهر در یک سلسله   قرار  واقع  و در  به شهر  امنیت  اتصاف 
کالبدی و  که می بایستی به بروز ویژگی های  مراتب معنایی است 
است  متمایزی  ابعاد  دارای  و  بینجامد  شهری  ساختار  در  بصری 
اقتصادی و سیاسی،  از خوانش مفاهیم اجتماعی و فرهنگی،  که 
 Bemanian &( مذهبی و دینی در ساختار شهری حاصل  می شود

.)Mahmoodinejad, 2009:82
گسترش فیزیکی و اجتماعی شهرها و تبدیل شدن  در قرن اخیر، 
افزایش  فرهنگی،  و  اجتماعی  جمعیتی،  ناهمگن  کز  مرا به  آ نها 
میزان ناهنجاری های شهری، به  ویژه در نواحی مرکزی و همچنین 
افزایش ناهمگنی جمعیتی و اجتماعی و فقر اقتصادی، زمینه بروز 
ناهنجاری ها  لجام گسیخته  و  بی رویه  رشــد  و  شهری  آسیب های 
اهمیت  امر  این   .)Nasiri, 2003:9( است  آورده  پدید  شهرها  در  را 
جایگاه امنیت در زندگی شهری را دوچندان می کند. امروزه امنیت 
کیفیت شهرها و فضاهای شهری  از شاخصه های اصلی سنجش 
است )Rajabi & Azimi, 2015(. امنیت و احساس امنیت دارای 
مطلوبیت  و  شهروندان  آسایش  و  رضایتمندی  در  اساسی  نقش 
 )Cinar می آیند  شمار  به  انسانی  پــایــدار  توسعه  قالب  در  زندگی 
خشونت  ناامنی،  احساس  مقابل  در   .and Cubukcu, 2012: 83(
و  مستقیم  طــور  به  می تواند  محله  محیط  در  زیــاد  بی نظمی  یا  و 
دهد  افزایش  را  ترس  و  ناتوانی  پریشانی،  احساس  غیرمستقیم، 

.)Mair, 2010: 81(
یـك فضـاي شـهري مناسب باید بتواند تا حد زیادي تأمین کننـده 
امــروزه  واقــع  در  باشد.  استفاده کننده  مختلف  گروه های  امنیـت 
را  بــا توجه به  فضای شهری  یــک  موفق بـــودن  مــیــزان  مــی تــوان 
اندازه  گیری تعداد زنان و مردان استفاده کننده و تنوع ویژگی های 
افرادی که در این فضاها همراه با احساس امنیت و آسایش، فعالیت 
 Haji Ahmadi Hamedani &( می کنند، ارزیابی و بررسی می شود 

.)others, 2015
شهری  فضاهای  حاضر،  قرن  در  شــده،  ارائــه  توضیحات  وجــود  با 
به  ویژه  برای تعامالت شهروندان،  را  نامطلوب مشکالت بسیاری 

2 R.E. Park
3 E.W. Burgess
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مؤثر  نیز  اجتماعی  آسیب های  رشد  در  که  است  کرده  ایجاد  زنان 
گسترش این آسیب ها، امنیت رنگ باخته و نرخ جرائم  بوده اند. با 
کنش های اجتماعی  بــانــوان( در وا )بــه  ویــژه  بــاال مــی رود و مــردم 
آنــان  در  دلــهــره  و  تــرس  اتفاقی  هــر  بــا  و  می کنند  عمل  محتاطانه 

.)Rajabi & Azimi, 2015( دوچندان می شود
2.2.  رویکردهای مختلف در بررسی، مطالعه و سنجش امنیت 

زنان
»خطرپذیری«، »احساس ناامنی« و »ترس از جرم« در بین زنان نیز 
همچون هر مفهوم و اصطالح دیگری در حوزه علوم اجتماعی دارای 
فضاهای مفهومی متنوعی هستند که این تفاوت ها به رویکرد اتخاذ  
شده توسط محققان این حوزه برمی گردد. با  این  وصف، تحقیقات 

گرفته در این خصوص بیشتر در سه دسته جای می گیرند. صورت  
که  گروه تحقیقات جامعه شناختی قرار  دارند  دسته نخسِت آنها در 
»خطرپذیری«، »احساس ناامنی« و یا »ترس از جرم« را به عنوان 
که تفاوت های موجود در  بین  یک متغیر وابسته در  نظر می گیرند 
از  را به دسته ای  افراد جامعه مورد  بررسی بر مبنای این صفت ها 
می کنند  سعی  و  می دهند  ربط  دیگر  جامعه شناختی  متغیرهای 
که نشان  دهند با تغییر در وضعیت متغیرهای مستقل مورد  نظر، 
این متغیرها  ایجاد خواهد  شد. عمده  وابسته  تغییراتی در متغیر 
عبارتند از »مورد احترام واقع  نشدن زنان توسط مردان«، »تبعیض« 
شــده«،  پذیرفته   هنجارهای  از  »عدم تبعیت   ،)Jagori, 2010(
اشتغال«، »ساختار  و »وضعیت  »قومیت«، »موقعیت خانوادگی« 
)روند احاطه کننده ساختارهای اجتماعی(«، »هویت« و »عاملیت« 
»عدم اطمینان«  و  »محرومیت«  »بی ثباتی«،   ،)Moser, 2004(
 ،)Koskela & Pain, 2000( »تجارب قبلی مورد  خشونت قرارگرفتن«
»فقر و محرومیت«  »اختالل در احساس تعلق و همبستگی اعضای 
اجتماع« ) Buzan,1983(، »انزوا و آسیب پذیری اجتماعی«، »تسلط 
مردان و القای ترس« و )Mirhosseini, 2008(، »پنداشت از پلیس«، 
»میزان احساس تعلق خاطر به اجتماع«، »تنوع قومی و زبانی« و 
 )Alikhah & Najibi Rabiee, 2006( »پایگاه اجتماعی_اقتصادی«
و »سبک زندگی«. ویژگی مشترک این متغیرها، ماهیت اجتماعی 
تحلیل های جامعه شناختی  اصلی  کله  که شا آنهاست  فرهنگی  و 
را  خطرپذیری  همچنین  و  ناامنی  تــرس،  ریشه های  در خــصــوص 

تشکیل می دهند.
 )Jagori, 2010; Loukaitou-Sideris, Liggett and Hiseki ,2002;
 De Jesus, Shelton and Emmons ,2010: Kagawa-Singer,

 Padilla and Ashing-Giwa, 2010(.
قــرار   جرم شناختی  تحقیقات  زمـــره  در  تحقیقات  از  دوم  دســتــه 
زنــان  جنسی  آزار  و  خــشــونــت  تحقیقات،  گــونــه  در  ایـــن   دارنــــد. 
کانون  توجه است و متغیرهای فردی از قبیل ویژگی های  معمواًل 
ژنتیکی، خصوصیات شخصیتی، صفات روان شناختی و... نقش 
اجتماعات  افــراد  کندگی  پرا تا  ایفا  می کنند  را  مستقل  متغیرهای 
مورد  بررسی بر اساس خشونت و آزار جنسی را تبیین  کنند. برخی از 
که امکان  دارد  گفته اند  جسارت مرد به لحاظ فیزیولوژیکی سخن  
در قالب خشونت درآمده و فی نفسه در ارتکاب جرائمی همچون 
مطالعه  در  روان پزشکان  و  روان شناسان  باشد.  مؤثر  همسرکشی 

بزهکاري، ارتباط آن را با ترشحات داخلي بدن )به  ویژه هورمون ها( 
فعالیت هاي استثنایي مغز، عوامل دروني و در مفهوم عام تر عوامل 

 .)Buss et al., 1992( بیروني مؤثر بر فرد مورد  بررسي قرار  داده اند
دسته  دیگر از تحقیقات بیشتر به عوامل محیطی به عنوان زمینه 
شکل گیری خطرپذیری زنان پرداخته اند. در این تحقیقات معمواًل 
باعث  شهرها  در  کالبدی  فضاهای  ویژگی های  و  فیزیکی  شرایط 
گرفته و استفاده  که فضاهای بدون  دفاع و آسیب زا شکل   می گردند 
از این فضاها برای زنان استرس زا و ترس آور باشد و میزان امنیت 
کاهش  دهد. این گونه تحقیقات بیشتر در زمره پژوهش های  آنها را 
که ویژگی های فضاهای  برنامه ریزی شهری و شهرسازی هستند 
شهری را در میزان خطرپذیری افراد و به  ویژه زنان مؤثر می دانند. 
بر متغیرهایی  انجام  شده اند معمواًل  با این رویکرد  که  تحقیقاتی 
انتظار و وسایل حمل ونقل عمومی شلوغ/  همچون »محل های 
ایستگاه های اتوبوس«، »کمبود و یا ضعف عالئم و اطالعات«، »نبود 
کیزه برای زنان در فضاهای عمومی«، »کمبود  توالت های امن و پا
برنامه ریزی های  در  جنسیتی  شاخص های  »فقدان  روشنایی«، 
 Jagori,( »شهری« و »پیاده روهای نامناسب در مناطق فقیرنشین
کوچه های  و  »مسیرها  کــم نــور«،  فضاهای  و  »مــکــان هــا   ،)2010
»دستشویی های  دورافــتــاده«،  اتوبوس  »ایستگاه های  تــاریــک«، 
نادرست  طراحی  و  »بوته ها   ،)Moser, 2004( نامناسب«  عمومی 
فــضــاهــای ســبــز«، »ســاخــتــمــان هــای بــا طــراحــی نــامــنــاســب« و به 
»طراحي   ،)Koskela & Pain, 2000( مصنوع«  »محیط  طور کلی 
»میزان   ،)Pain, 2000(»خــانــه هــا و  نامناسب خیابان ها  و  ضعیف 
 ،)Bemanian & Mahmoodinejad, 2009( »تردد و استفاده از فضا
 Alikhah & Najibi( »)ویژگی های فیزیکی محله )طراحی شهری«
Rabiee, 2006(؛ »ساختمان های فرسوده«، »ابنیه مخروبه، متروکه 
و رها شده«، »نقاشی های دیواری نامناسب«، »زمین های خالی«، 
و  تقاطع ها  نامناسب  »کیفیت  اختفاء«،  و  پنهان  نقاط  »وجــود 
رعایت  »عدم  )Pitner, Mansoo and Brown, 2012(؛  پیاده روها« 
سلسله مراتب فضایی«،» مراقبت پایین از ساختمان ها« و »نظارت 
پایین بر فضای محالت« ؛)Brown, Perkins and Brown, 2004(؛ 
کیفیت  کیفیت نامناسب راه ها و تقاطع ها و  وجود نقاط اختفاء، 
نامناسب مسیرهای پیاده)Cozens, Savile and Hillier, 2005( ؛ 
انواع  نامتجانس،  فعالیت های  کاربری ها،  مناسب  اختالط  عدم 
آلودگی )Foster, Giles- Corti and Knuiman, 2011( و موارد دیگر 
کالبدی به ترس  کید دارند. به طور  کلی، رویکرد محیط فیزیکی و  تأ
که فضاهای  از جرم و خطرپذیری زنان بر این انگاره استوار است 
به   افــراد و  ناامنی و خطرپذیری  از جرم،  شهری منبع اصلی ترس 

خصوص زنان هستند.  
گی های محیط و احساس امنیت 2.3.  رابطه ویژ

اهمیت و تأثیر ویژگی های محیطی در احساس امنیت یا ناامنی و 
کاهش  که امروزه یکی از مهم ترین رویکردها در  ترس به حدی است 
موقعیتی_ رویکرد  طبق  اســت.  موقعیتی_مکانی  رویکرد  جرائم، 
که  کاهش جرم و ارتکاب دوباره جرم در مکانی  مکانی پیشگیری یا 
پیش از آن مجرم یک  بار مرتکب جرم شده است، دشوار می شود. 
موجب  که  حوادثی  مجموعه  تحلیل  و  تجزیه  از  گرفتن  نتیجه  با 
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ــکــم ــت وی ــس ــی ب

افزایش وقوع جرم خاصی می شود و نیز با بهره جستن از شناختی 
که از تغییرات محیطی و مدیریتی حاصل می شود، می توان از وقوع 
که در  کرد.  بنابراین طرفداران این روش معتقدند  جرم جلوگیری 
روش موقعیتی با تمرکز بر از بین بردن فرصت جرم می توان از آن 
ممانعت به عمل آورد. این روش بر زمینه و مکان وقوع جرم بیش از 
که مرتکب جرم می شوند، تمرکز دارد و معیار های موقعیتی_ کسانی 
کالبدی، اجتماعی و روان شناسانه محیط را  مکانی، خصوصیات 

.)Clarke, 1997: 4( مد نظر قرار می دهد
کاهش  با  مرتبط  نظریات  مهم ترین  از  برخی  بررسی  به  ادامــه  در 
فرصت ارتکاب جرم از طریق طراحی محیطی پرداخته شده است.

2.3.1. تئوری چشمان خیابان1 )جین جیکوبز2(
ریشه تئوری پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی را می توان 
کرد.  جست وجو   )1960 دهه  اوایــل  )در  جیکوبز  جین  نظریات  در 
مخالفت  آمریکا3"  بزرگ  شهرهای  زندگی  و  "مرگ  درکتاب  جیکوبز 
در  شهری  برنامه ریزی  سیاست های  به  نسبت  را  خود  اعتراض  و 

دوران پس از جنگ مطرح می نماید 
بیان  او   .)Drags and Crime Prevention Committee, 2013: 15(
تأمین  پلیس  وسیله  به   ابتدا  شهری  محیط  آرامــش  که  می کند 
محیط  آرامــش  می شود.  ضــروری  پلیس  حضور  با  ولی  نمی شود، 
اجتماعی  پیچیده  و  گاه  ناخودآ شبکه  وسیله  به  ابتدا  در  شهری 
مورد  در  او  می شود.  حفظ  مــردم  میان  موجود  استانداردهای  و 
خود_قانونی4 بودن یک خیابان چنین توضیح می دهد: می بایست 
متعلق  کــه  چشم ها یی  بنگرند،  را  خیابان  هــمــواره  چشم هایی 
و  می نامیم  خیابان  طبیعی  مالکان  را  آنها  ما  که  است  کسانی  به 
پیوسته ای  نسبتًا  استفاده کننده  پیاده روهای خیابان می بایست 
داشته باشند تا بر نگاه های مؤثر بر خیابان افزوده شود و به مردم 
کافی به خیابان آموزش داده  کن در امتداد خیابان، نگریستن  سا

.)Jacobs, 1965: 45( شود
2.3.2.  نظریه فضاهای قابل دفاع5 )اسکار نیومن6(

دیــده  و  ــدن  دی امــکــان  کــه  اســت فضاهایی  نیومن معتقد  اســکــار 
کمی برای فرار داشته  شدن در آنها بیشتر باشد و در ضمن امکان 
می آورند  فراهم  مجرمان  فعالیت  بــرای  کمتری  پتانسیل  باشند، 
که فضای قابل   )Schweitzer et al., 1999: 11(.او بر این باور است 
به  بازساخت محیط های مسکونی شهر است،  برای  ابــزاری  دفاع 
قابل  و  سرزنده  محیط های  به  می توانند  ــاره  دوب آنها  که  گونه ای 
کنترل این شهرها نه به دست پلیس، بلکه  زیست تبدیل شوند و 
به دست اجتماع مشترک مردم انجام می شود. فضای قابل دفاع 
مورد نظر نیومن بر خودیاری و مشارکت مردم تکیه دارد و به همین 
کاهش حمایت دولت آسیب پذیر نیست. نیومن  دلیل در مقابل 
سه اصل مرتبط با  افزایش جرم در محله های مسکونی را چنین 

بر می شمرد: 
1 Road Eyes
2 Jane Jacobs
3 The Death and Life of Great American Cities
4 Self-Regulating
5  Defensible Spaces
6 Oscar Newman

- بیگانگی: مردم همسایگانشان را نمی شناسند.
را  جرم  ارتکاب  جــرم،  وقــوع  مکان های  عمومی:  نظارت  نبودن   -
به  راحتی بدون آن که مجرم دیده شود، ممکن می کند و موجب 

گیرند و مخفی بمانند. می شود جنایات آسان تر صورت 
که امکان ناپدید شدن مجرم از صحنه  - در دسترس بودن راه فرار: 

جرم را به  سرعت ممکن می کند.
شکل  نمادین  ســازوکــار هــای  از  استفاده  بــا  اســت  معتقد  نیومن 
کنترل  دادن عرصه های تعریف  شده، می توان یک محیط را تحت 

.)Newman, 197: 3(کنانش قرار داد سا
2.3.3.  نظریه پیشگیری از جرائم با استفاده از طراحی محیط7 

)جفری8(
جفری )1971( از نخستین بنیان گذاران نظریه پیشگیری از جرائم 
که به رویکرد نیومن  با استفاده از طراحی محیط است. این رویکرد 
سازمان دهی  گونه ای  به  را  فیزیکی  محیط  اســت،  نزدیک  بسیار 
از  حمایت  کاهش  بــه  وسیله  را  تــرس  و  جــرم  ــوع  وق کــه  می نماید 
طریق  از  ــرم  ج از  پیشگیری  کــاهــش  دهـــد.  مجرمانه  رفــتــارهــای 
که  بــرای حل مسئله است  طراحی محیطی)CPTED( رویــکــردی 
که محیط برای ارتکاب به جرم  بر شرایط محیطی و فرصت هایی 
 )Zahm, دارد تمرکز  مــی آورد،  فراهم  نامطلوب  رفتارهای  یا سایر  و 
طراحی  که  اســت  اســتــوار  ایــده  ایــن  بر   CPTED نظریه  .2007: 5(
کاهش  مناسب و استفاده مؤثر از محیط ساخته  شده می تواند به 
به عبارت  زندگی منجر شــود.  کیفیت  بهبود  و  از وقــوع جرم  ترس 
گر مکانی به   خوبی طراحی شود، احتمال این که آن مکان  دیگر، ا
کــم مــی شــود. اصــول ایــن نظریه شامل  گــیــرد،  هــدف جــرائــم قــرار 
از  کنترل دسترسی، نظارت طبیعی، حمایت  قلمروهای طبیعی، 
 Bemanian &( فعالیت های اجتماعی، تعمیر و نگهداری می باشد

.)Mahmoodinejad, 2009
2.3.4.  تکنیک چیدمان فضا9 )بیل هیلیر10(

از  که  اســت  تحلیلی  و  نظری  رویــکــرد  فضا،  یک  چیدمان  رویــکــرد 
گرافیکی و ریاضی برای نشان دادن رابطه بین مفاهیم  روش های 
شکل یافته و فضای شهری استفاده می کند. یکی از اهداف اساسی 
که  آن دستیابی به پیچیدگی بی اندازه فضای شهر از طریقی است 
کند. برخی از افراد  فضا بتواند خودش را به  عنوان یک متغیر ارزیابی 
این مدل را برای تفسیر و  پیش بینی الگوهای جرم در قرارگاه های 
کار برده اند )Schineider & Kitchen, 2007: 38(. هیلیر  شهری به 
طبیعی  حرکت  مسیر  مانع  که  را  بسته ای  مجموعه های  طراحی 
که مزاحم نیستند  کسانی  مردم می شود و به حذف غریبه ها )چه 
انتقاد  مــورد  می انجامد،  می پردازند(  غارت گری  به  که  آنها  چه  و 
آشنا،  چه  و  غریبه  چه  مردم  حضور  است  معتقد  او  می دهد.  قرار 
احساس ایمنی در فضای عمومی را ارتقا می دهد و وسیله ای است 
کمک آن می توان فضا را به  صورت طبیعی مورد نظارت قرار  که به 
که حضور  به  دنبال خصوصیات شکلی فضاست  او  بنابراین  داد. 

7  Crime Prevention through Environmental Design
8 Jeffrey
9  Space Syntax
10 Hillier
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شــــــــــــمــــــــــــاره 
بــیــســت ویــکــم

 .)Hillier, می دهد  افزایش  را  امنیت  احساس  آن  تبع  به   و  مــردم 
1996: 47-60(

2.3.5.  تئوری پنجره های شکسته1 )ویلسون و کلینگ2 (
تمرکز  با  جــرم  از  پیشگیری  مقوله  به  شکسته  پنجره های  تئوری 
و  محیط  از  حفاظت  مشکوک،  رفتارهای  از  کنان  سا گاهی  آ روی 
طوالنی  سال های  کلینگ  و  ویلسون  مــی پــردازد.  آن  پیامدهای 
کرده اند تا محیط را به  عنوان  کار  روی موضوع پنجره های شکسته 
شاخص قطعی ایجاد پیوستگی اجتماعی و کنترل غیررسمی نشان 
گر در ساختمانی پنجره ای  که ا دهند. آنها به این بحث می پردازند 
شکسته و بدون تعمیر رها شده باشد، بقیه پنجره ها نیز به  زودی 
در  هم  و  خوب  محله های  در  هم  امر  این  شد.  خواهند  شکسته 
محله های مشکل دار وجود دارد. یک پنجره شکسته نشان از آن 
پنجره ها  بقیه  شکستن  و  نمی دهد  اهمیت  کسی  هیچ  که  دارد 
مشکلی ایجاد نمی کند. به عبارت دیگر،  جرم های خیابانی جدی 
که رفتارهای ناهنجار هیچ بازخوردی  در محل هایی رشد می کنند 
گر پلیس نقش قدیمی اش به  عنوان نگهبان علیه برهم زدن  ندارند. ا
نظم را نگه دارد، جامعه نیز شکوفا می شود. ولی به محض این که 
که خراب کاری ها  کند_ زمانی  پلیس نقشش را در نگهداری نظم رها 
کنترل  اوبــاش  و  ولگردها  نشوند،  گــزارش  خیابانی  نقاشی های  و 
کنترل های اجتماعی  نشوند و پنجره های شکسته تعمیر نشوند_ 
که رشد  نیز از هم می پاشد و جرائم جدی فرصت این را می یابند 

  .)Alford, 2012: 1257(کنند
2.3.6.  نوشهرگرایی3

است.  شــده  متمرکز  مــورد  دو  بر  جــرم  با  نوین  شهرگرایی  مقابله 
نخستین و مهم ترین مورد، تمرکز بر نفوذپذیری الیه های جامعه در 
کاربری های  یکدیگر )مشابه تئوری چیدمان فضا( و دومی تمرکز بر 
که  طرح هایی  است  مدعی  نوین  شهرگرایی  البته  است.  مختلط 
کمتری برخوردارند و به محوطه پشت  در آن خودروها از اهمیت 
با  غریبه ها  و  کنان  سا می شوند  موجب  شده اند،  منتقل  خانه ها 
این  باشند.  مــراوده داشته  این خودروها  بدون مزاحمت  یکدیگر 
امر نه تنها موجب افزایش صمیمیت، به  خصوص میان همسایه ها 
کنش افراد نسبت به اعمال مجرمانه  می شود، بلکه باعث افزایش وا

.)Schneider &Kitchen, 2007: 46( درباره یکدیگر خواهد شد

3.  روش تحقیق
کارکرد، بنیادی،  کاوش انجام  شده در این پژوهش به لحاظ  نوع 
کتشافی و بر مبنای داده هــای اولیه و ترکیبی از  به لحاظ هدف، ا
اطالعات کمی و کیفی است. در گام نخست، برای ایجاد حساسیت 
و  مــوضــوع  ادبــیــات  الزم،  نظری  پشتوانه  آوردن  فــراهــم  و  نظری 
گرفته و تالش  نظریات مرتبط با موضوع پژوهش مورد بررسی قرار 
بر مبنای مطالعات نظری صورت گرفته، چهارچوب  تا  شده است 
مفهومی پژوهش متناسب با شرایط شهرهای ایران تدوین شود. 
مؤلفه های  و  عوامل  از  چهارچوبی  به  دستیابی  امر،  این  از  هدف 

1  Broken Windows
2  Wilson and Kelling
3  New Urbanism

شهری  فضاهای  در  بانوان  امنیت  احساس  بر  تأثیرگذار  محیطی 
حضور  زمینه  ویژگی ها،  ایــن  در  مداخله  طریق  از  بتوان  تا  اســت 
از ترس، اضطراب و استرس های محیطی را  ایمن، فعال و به دور 
که این امر خود باعث افزایش حضورپذیری  برای بانوان فراهم آورد 
در  مــی گــردد.  شهری  فضاهای  ســرزنــدگــی  و  پویایی  آن  تبع  بــه  و 
ایمنی  از  بانوان  درک  بر  تأثیرگذار  محیطی  ویژگی های  حقیقت، 
در  ماهوی  ُبعد  عنوان  به  می تواند  شهری،  فضاهای  در  امنیت  و 
سیاست گذاری ها و طرح ریزی های برنامه ریزان و طراحان شهری 
مورد استفاده قرار  گیرد. پس از تدوین چهارچوب یاد شده، برای 
سنجش تعمیم پذیری این چهارچوب از ترکیبی از روش های کمی و 
کیفی در محدوده محالت مخصوص و سالمت )به  عنوان محدوده 

مطالعاتی پژوهش( استفاده شده است. 
در این راستا، به منظور شناسایی مؤلفه های ایجادکننده احساس 
از دید خود  ترس، ناامنی و استرس در بانوان محدوده مطالعاتی 
محالت  بانوان  حضور  با  گروهی4  متمرکز  بحث  جلسه  پنج  آنها، 
از  ایـــن جــلــســات  ــت. در  مــخــصــوص و ســالمــت تشکیل شـــده اسـ
که باعث ایجاد ترس،  که درخصوص عواملی  بانوان خواسته شده 
اضطراب و استرس در آنها می شود و مهم ترین نقاط امن و ناامن 
نهایت  و در  آنها توضیح دهند  بودن  ناامن  یا  امن  محله و دالیل 
پیشنهادهای آنها به منظور ایمن ساختن محله ثبت شده است. 
هر جلسه 10 تا 12 نفر شرکت کننده داشته و یک ساعت و نیم تا دو 

ساعت به طول انجامیده است.
گروهی، تعداد 30 مصاحبه   پس از برگزاری جلسات بحث متمرکز 
عمیق نیمه ساختار یافته با مسئوالن محدوده مطالعاتی )مسئوالن 
محالت  ســرای  شورایاری ها،   ،11 منطقه  شهرداری  کارشناسان  و 
و...( انجام شده است. مصاحبه شوندگان به صورت تصادفی ساده 
که درخصوص مهم ترین  آنها خواسته شده  از  و  انتخاب شده  اند 
مشکالت این محالت در تأمین امنیت بانوان و مهم ترین عوامل 
محیطی زمینه ساز احساس ترس و ناامنی در فضاهای عمومی این 
محالت توضیحاتی را ارائه دهند. هر مصاحبه تقریبًا 30 دقیقه به 
طول انجامیده است. اظهارات مصاحبه شوندگان در فرم مصاحبه 
کیفی  ثبت و صدایشان نیز ضبط شده است. پس از پایان بخش 
قابل سنجش  و  کمی  امکان  فراهم ساختن  به منظور  مطالعات، 
و  بانوان  از  بیشتری  تعداد  از  نظرسنجی  امکان  نیز  و  نتایج  کردن 
جلوگیری از تعمیم شتاب زده و غیراصولی نتایج، براساس یافته های 
حاصل از مشاهده میدا نی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام 
شده و جلسات بحث متمرکز گروهی چهارچوب پرسشنامه ای برای 
طراحی  محدوده  بانوان  در  ناامنی  و  ترس  تجربه  میزان  سنجش 
گزینه ای(  شده است. برای پاسخ به سئوال ها از طیف لیکرت5 )پنج 
استفاده شده است. در ابتدا، تعداد 50 پرسشنامه اولیه در محدوده 
توزیع شده و با قرار دادن سئوال های باز در پرسشنامه اولیه تالش 
از  به پاسخ دهندگان جلوگیری شود. پس  از تحمیل نظرات  شده 
سنجش نتایج پرسشنامه های اولیه و توجه به جواب سئوال های 
باز، گزاره های پرسشنامه مورد تدقیق قرار گرفته و پرسشنامه نهایی 

4 Focus group
5  Likert
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شــــــــــــــمــــــــــــــاره 
ــکــم ــت وی ــس ــی ب

5 Cochran
6 Conceptual Framework
7 Concept

آلفای  از روش  پایایی1 پرسشنامه  اثبات  برای  تدوین شده است. 
از  پرسشنامه  مختلف  بخش های  روایــی3  اثبات  بــرای  و  کرونباخ2 
روش تحلیل عاملی4 استفاده شده است. همچنین حجم جامعه 

کوکران5 ، 200 تعیین شده است. نمونه براساس فرمول 
3.1.  ارائه چهارچوب مفهومی6 پژوهش

می شود.  آغــاز  مفهوم ها  تشکیل  با  واقعیت ها  تشریح  بــرای  علم 
که  مفهوم7 را می توان بیان مجرد رویدادهای مشاهده پذیر دانست 
 Hooman,( کلی درمی آورد تعداد زیادی از رویدادها را زیر یک عنوان 
قابل  رویــدادهــای  انتزاعی  بیان  مفهوم،  دیگر،  عبارت  به   .)1994
میان  مشترک  جنبه های  یا  شباهت ها  بیانگر  که  است  مشاهده 

.)Bazargan & Sarmad, 1997( آنهاست
احساس  بر  تأثیرگذار  مکانی  ویژگی های  مقوله  پژوهش،  این  در 

شده  مفهوم سازی  معنا  و  عملکرد  فــرم،  بعد  سه  قالب  در  امنیت 
گرفته  است. برای هر یک از این ابعاد عوامل و شاخص هایی در نظر 
که امکان ارزیابی و اندازه گیری ابعاد را فراهم می کنند. نمودار  شده 

شماره 1 چهارچوب مفهومی پژوهش حاضر را نشان می دهد.

4.  معرفی محدوده مطالعاتی
 11 منطقه   3 ناحیه  در  حــاضــر  پــژوهــش  مطالعه  مـــورد  مــحــدوده 
کمالی در شمال،  کمیل و  شهرداری تهران، حد فاصل خیابان های 
کارگر  خیابان قزوین در جنوب، بزرگراه نواب در جهت غرب و خیابان 
)تصویر شماره 1(. محله سالمت  گرفته است  قــرار  در جهت شرق 
)دخانیات( قسمت غربی محدوده و محله مخصوص قسمت شرقی 

آن را تشکیل می دهد. خیابان خرمشهر مرز میان دو محله است. 

نمودار 1: چهارچوب مفهومی پژوهش

1 Reliability
2 Crobnbach’s Alpha
3 Validity
4 Factor analysis
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بــیــســت ویــکــم

محدوده مطالعاتی از کیفیت کالبدی و فضایی نازلی برخوردار است. 
ابنیه، نبودن مبلمان شهری مناسب،  کالبدی  نامناسب  کیفیت 
کن و فضاهای بدنام،  کوچه ها و معابر، وجود اما نورپردازی  ضعیف 
کمبود در زمینه خدمات محلی  وجود فضاهای غیرقابل دفاع و نیز 
مستقیم  صورت  به  که  هستند  مطالعاتی  محدوده  ویژگی های  از 
تأثیرگذارند  بانوان  کنان به  ویژه  یا غیر مستقیم بر حس امنیت سا

.)Bagh-e-Andisheh Engineering Consultants,2014:28-52(

5.  بحث و یافته ها
5.1. نتایج بخش کیفی پژوهش

در  شــد،  داده  توضیح  روش شــنــاســی  قسمت  در  کــه  همان گونه 
بانوان  حضور  با  گروهی  متمرکز  بحث  جلسه  پنج  تعداد  محدوده 
گفته بانوان شرکت کننده در جلسات بحث  محلی تشکیل شد. به 
مشکالت  با  حاضر،   پژوهش  مطالعاتی  محدوده  گروهی،  متمرکز 
فراوانی در زمینه تأمین امنیت بانوان رو به روست. براساس بیانات 
بانوان در جلسات بحث متمرکز گروهی برگزارشده، مهم ترین عوامل 

ایجاد احساس ناامنی و ترس در  آنها به شرح زیر است:
- رواج اعتیاد در محدوده و خرید و فروش مواد مخدر به صورت 	

علنی، به ویژه در پارک رودکی.
- وجود خانه های تیمی.	
- کیف قاپی و دزدی.	
- زد و خورد و چاقو کشی. 	
- کوچه ها و طول مسیرها. 	 پرسه زنی مردان و پسران جوان سر 
- آدم ربایی و به  طور مشخص ربوده شدن زنان.	
- نبودن تفکیک مناسب حرکت سواره و پیاده.	
- که نظارتی بر آنها وجود ندارد.	 کوچه های بن بست خلوت  وجود 
- حضور جانوران موذی.	
- متلک پرانی و چشم چرانی.	
- در 	 و قهوه خانه ها  اتومبیل  تعمیرگاه های  کز صنعتی،  مرا تجمع 

بخش هایی از محدوده.
- آزارهای فیزیکی توسط مردان و... .	

گروهی و همچنین  بانوان شرکت کننده در جلسات بحث متمرکز 
سئوال  این  به  پاسخ  در  شونده  مصاحبه   مسئوالن  و  کارشناسان 
و اضطراب در  زمینه ساز ترس  ویژگی های محیطی  که »مهم ترین 

کدام اند؟« به ویژگی هایی از محدوده  محالت مخصوص و سالمت 
ــد. ویــژگــی هــای یــاد شــده در جـــداول شــمــاره 1 تــا 3  ــرده ان ک اشـــاره 
براساس ابعاد و عوامل معرفی  شده در چهارچوب مفهومی پژوهش 
اغتشاشات  ــداول،  جـ ایــن  در  درحقیقت  شــده انــد.  دسته بندی 
محیطی ایجادکننده یا زمینه ساز احساس ترس و ناامنی در بانوان 
در وضعیت موجود محالت مخصوص و سالمت در ارتباط با اجزای 

تشکیل  دهنده چهارچوب مفهومی پژوهش فهرست شده اند.
جلوگیری  منظور  بــه  شــد،  اشـــاره  نیز  ایــن  از  پیش  کــه  همان طور 
امکان  کـــردن  فــراهــم  و  نتایج  شــتــاب زده  و  غیراصولی  تعمیم  از 
نتایج،  کمی  بــررســی  و  ــانــوان  ب از  بیشتری  تــعــداد  از  نظرسنجی 
شامل  تهیه  شــده  پرسشنامه  اســت.  شــده  تهیه  پرسشنامه ای 
ویژگی های  به  مربوط  نخست  بخش  اســت.  اصلی  قسمت  چهار 
فردی بانوان پرسش شونده است و سه بخش باقی مانده به ابعاد 
سه گانه مطرح  شده در چهارچوب مفهومی پژوهش )فرم، عملکرد 
جــداول  در  ارائــه  شــده  مصادیق  اســت.  یافته  اختصاص  معنا(  و 
را تشکیل  یاد شده  پرسشنامه  گویه های سنجش  تا 4،  شماره 2 
گویه ها از طیف  داده انــد. برای سنجش میزان اثرگذاری هر یک از 
گزینه ای لیکرت )خیلی زیاد= امتیاز 5، زیاد= امتیاز 4، متوسط:  پنج 
کم= امتیاز 1( استفاده شده است.  کم=امتیاز 2 و خیلی  امتیاز 3، 
درحقیقت از طریق این پرسشنامه تالش شده میزان تأثیر هر یک 
گروهی  از اغتشاشات محیطی )بیان شده در جلسات بحث متمرکز 
ارائه  شده در جداول  و  نیمه ساختاریافته  و مصاحبه های عمیق 
شماره 2 تا 4( در ایجاد احساس ترس و ناامنی در بانوان مشخص 
شود و از این طریق تأثیرگذاری مؤلفه های ارائه  شده در چهارچوب 
شهری  فضاهای  در  بانوان  امنیت  احساس  بر  پژوهش  مفهومی 

گیرد.  محدوده مطالعاتی مورد آزمون و سنجش قرار 

5.2.   نتایج بخش کمی پژوهش
ویژگی های  و  اضطراب  میان  رابطه  تعیین  بــرای  پژوهش  این  در 
محیطی از روش رگرسیون با ضریب همبستگی پیرسون استفاده 
که در جــدول شماره 4 مشاهده می شود،  شده است. همان  طور 
رابطه میان ویژگی های محیطی و اضطراب مثبت و معنادار است. 
به عبارت دیگر همبستگی مستقیم و متوسطی میان ویژگی های 

محیطی و اضطراب وجود دارد.

تصویر 1: موقعیت محالت مخصوص و سالمت در منطقه 11 شهر تهران
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شــــــــــــــمــــــــــــــاره 
ــکــم ــت وی ــس ــی ب

گی های محیطی زمینه ساز ترس و اضطراب( موارد بیان شده در جلسات بحث متمرکز و مصاحبه عمیق)مهم ترین ویژ شاخص عامل
	کیفیت نازل سکونت به دلیل فرسودگی و ناپایداری بافت مسکونی در بخش قابل توجهی از محدوده کیفیت سکونت

ت
دما

و خ
ها 

ت 
الی

 فع
فی

 کی
ی و

کم
ت 

عی
وض

	گذران اوقات فراغت برای بانوان کمبود فضای سبز و فضاهای 
	کمبود خدمات مقیاس محله ای
	گذران اوقات فراغت بانوان نبودن فعالیت ها و فضاهای مناسب برای 
	 کز انتظامی و پلیس نبودن فعالیت های نظارتی چون مرا
	کاربری ها و فعالیت ها کز امداد و نجات در ترکیب  نبودن مرا
	کنش نامناسب فعالیت ها و خدمات با توجه به مقیاس عملکردی پرا

وضعیت دسترسی به 
خدمات

	توفیق نداشتن فعالیت های مختلط محدوده به دلیل اختالط نامناسب و تداخل آنها 
	سازگار نبودن فعالیت های همجوار در بخش هایی از محدوده

اختالط و تنوع  
فعالیت ها

	وجود اراضی بایر، مخروب و رها شده در محدوده به  عنوان محل اختفای معتادان و بزهکاران
	ترس از جرم در بانوان به دلیل استقرار فعالیت هایی چون پارکینگ ها و انبارهای بسیار بزرگ غیرفعال و ساختمان های نیمه کاره و رها شده

نبودن اراضی بایر، 
رهاشده و بدون 

فعالیت
	گسترده و متنوع در محدوده نبودن فعالیت های شبانه 
	نبودن سرزندگی و پویایی محدوده در شب

فعالیت ها و حیات 
شبانه

	کمبود فعالیت ها و محل ها ی تجمع بانوان
	تمرکز فعالیت های مردانه در بخش هایی از محدوده به  عنوان مانعی برای حضور ایمن و فعاالنه بانوان

فعالیت های زنانه 
)مناسب بانوان(

	کوچه ها و خیابان های فرعی کم بسیاری از  وجود بلوک های ساختمانی نفوذناپذیر به دلیل عرض  نفوذپذیری

سی
ستر

و د
ت 

حرک
که 

شب
ت 

عی
نبودن حمل ونقل عمومی شبانه )مانند دایر بودن خطوط اتوبوس رانی در طول شب(	وض

	)...اقدام به جا به  جایی مسافر توسط وسایل نقلیه غیرمتعارف و غیررسمی )اتومبیل های شخصی، موتورسیکلت ها و
	 نداشتن امکان دسترسی راحت بانوان به خدمات حمل ونقل عمومی )نبودن امنیت در ایستگاه های انتظار،  ازدحام در ایستگاه های

انتظار، خطر کیف قاپی و...(

سرویس دهی شبکه 
حمل ونقل عمومی

	کم و ازدحام جمعیت  پیاده در بخش هایی از محدوده در ساعات خاصی از شبانه روز ترا نبودن ازدحام پیاده
	وجود ترافیک به خصوص در معابر شریانی درجه 1 محدوده نبودن ترافیک سواره
	نبودن تفکیک مناسب مسیر حرکت پیاده و سواره
	)نبودن پیاده روهای مناسب )کیفیت بسیار نازل کف سازی،  قطع شدن پیاده روها و نبودن امکان عبور از بخش هایی از پیاده رو ها به دلیل تجمع زباله
	)کنترل نفوذپذیری وسایل نقلیه نبودن تفکیک قلمرو عابران پیاده از مسیرهای ترافیک )نبودن 
	نفوذپذیری موتورسیکلت به حریم عابران پیاده

تفکیک حرکت سواره 
و پیاده

گی های محیطی زمینه ساز ترس و اضطراب( موارد بیان شده در جلسات بحث متمرکز و مصاحبه عمیق)مهم ترین ویژ شاخص عامل
	وجود گسستگی در بدنه ها
	وجود شکاف یا فضاهای خالی )کمتر قابل رؤیت( در فضاها و معابر
	کف اختالف سطح افقی در 
	)گیر افتادن افراد که نظارتی بر آن وجود ندارد )وجود زوایای پنهان و مکان های  گم و محل های اختفا در محدوده  وجود فضاهای 
	متناسب نبودن شکل و اندازه فضا در بخش هایی از محدوده

ساختار فیزیکی )شکل، 
اندازه، تناسب فرم و اندازه 

و...(

ی
بد

کال
رم 

ف

	منعطف نبودن کالبد انعطاف مکان
	وجود ساختمان های مخروب و متروک در محدوده به  عنوان محل تجمع و اختفای بزهکاران
	کالبدی بافت فرسودگی 
	ناپایداری بخش قابل توجهی از ابنیه محدوده

کیفیت کالبدی

	ریزدانگی بافت در بیشتر قسمت های محله و فشردگی و ازدحام ناشی از آن دانه بندی/ فشردگی
	متمایز نبودن قلمرو فضاهای نیمه عمومی و خصوصی از فضاهای عمومی سلسله مراتب فضایی
	وجود ساختمان هایی با پنجره های شکسته
	کثیف و مغشوش وجود ساختمان هایی با نمای نامناسب، 
	کثیف و شکسته وجود تابلوها و عالئم 
	کالبدی نبود هماهنگی و ریتم در نماها و عناصر 
	کف سازی تخریب  شده
	 دیوارنویسی ناهنجار
	اغتشاشات بصری حاصل از الحاقات بی نظم و نامناسب نمای ابنیه
	خط آسمان ناهماهنگ و مغشوش و نداشتن تداوم بصری
	کاربرد نامناسب رنگ در محدوده
	)کوچه ها و معابر کافی و نورپردازی مناسب برخی  نورپردازی نامناسب معابر )نداشتن روشنایی 
	وجود عناصر مانع دید )مثل نرده، درخت و بوته ها و...( به  ویژه در پارک رودکی

آسایش بصری

طی
حی

ت م
فی

کی

	نبود سرپناه مناسب در خیابان هنگام بارش باران و برف
	کوچه ها در نتیجه بارش باران و برف آب گرفتگی معابر و 
	نداشتن سایه اندازی مناسب به دلیل تأمین نبودن تناسبات و محصوریت های مناسب
	گیاهی مناسب  در محدوده گونه های  کمبود فضای سبز و 
	گیاهان در بخش هایی از محدوده انسداد دید توسط 
	کیفیت نامطلوب مبلمان شهری در محدوده کمبود یا 
	 خوانا نبودن بخش هایی از محدوده و وجود نقاط و مکان های نامعلوم
	نبودن عالئم هشداردهنده یا تابلوها و عالئم اطالع رسانی مناسب در محدوده
	آلودگی صوتی در محدوده، به  ویژه در ساعات نزدیک ظهر
	کارتن خواب ها تبدیل محل های انباشت زباله در محدوده به مکان هایی برای اختفای معتادان و 
	حضور جانوران موذی در محدوده
	کمبود سطل های زباله و آلودگی و انسداد جوی های آب توسط زباله

آسایش محیطی

جدول 1: اغتشاشات فرمال ایجادکننده ترس و اضطراب در بانوان در ارتباط با چهارچوب مفهومی پژوهش

جدول 2: اغتشاشات عملکردی ایجادکننده ترس و اضطراب در بانوان در ارتباط با چهارچوب مفهومی پژوهش
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شــــــــــــمــــــــــــاره 
بــیــســت ویــکــم

چه  تا  مطالعاتی  محدوده  بانوان  که  سئوال  ایــن  به  پاسخ  بــرای 
حد در معرض تجربه ترس و ناامنی در فضاهای عمومی محدوده 
گروهی استفاده شده است.  مطالعاتی قرار دارند، از آزمون  t تک  
با توجه به مقدار t محاسبه  شده )12/796( با درجه آزادي 190با 
که بین میانگین  گرفت  حداقل 99 درصد اطمینان می توان نتیجه 

شهری  فضاهای  در  ناامنی  و  تــرس  تجربه  متغیر  در  نمونه  ــروه  گ
محدوده با میانگین نظری تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه به 
که زنان در محدوده  کرد  مقادیر این دو میانگین می توان قضاوت 
ناامنی  و  ترس  تجربه  معرض  در  متوسط  حد  از  بیشتر  مطالعاتی 

فضاهای شهری قرار دارند )جدول شماره 5(.

متغیرها
ترس و اضطراب

R
0/342ویژگی های محیطی )اغتشاشات محیطی(

گی های محیطی زمینه ساز  موارد بیان شده در جلسات بحث متمرکز و مصاحبه عمیق)مهم ترین ویژ
ترس و اضطراب( شاخص عامل

کارکرد به  ویژه درخصوص فعالیت های تجاری و خدماتی )خیابان خرمشهر شمالی،  کالبد با   سازگار نبودن 
خیابان خرمشهر جنوبی، خیایان محبوب مجاز شرقی( سازگاری معنایی

عنا
ساخت وسازهای بدون هویت و بی توجه به معماری ایرانی_اسالمیم ک معنایی ادرا

بدنامی بخش هایی از محدوده در اذهان عمومی به  خصوص به دلیل نزدیکی به شهر نو سابق
اشتهار محدوده به جرم خیزی شهرت مکان

جدول 3: اغتشاشات معنایی ایجادکننده ترس و اضطراب در بانوان در ارتباط با چهارچوب مفهومی پژوهش

)N =200(جدول 4: نتایج ضریب همبستگي پیرسون بین متغیرهای اغتشاشات محیطی و ترس و اضطراب در بانوان

TPدرجه آزاديانحراف معیارمیانگین نظریمیانگین نمونهمتغیر
17/28125/7019012/7960/001تجربه ترس و ناامنی در فضاهای شهری

جدول 5: خالصه نتایج آزمون t تک گروهی )بانوان در محدوده مطالعاتی تا چه اندازه در معرض تجربه ترس و ناامنی در فضاهای شهری قرار دارند؟( 
 )N =200(

فرم  بعد  که در جدول شماره 6 مشاهده می شود، در  همان گونه 
به  را   2 و   1 رتبه  ترتیب  به  محیطی  کیفیت  و  کالبدی  فرم  عوامل 
ک امنیت توسط بانوان  لحاظ میزان تأثیرگذاری بر احساس و ادرا

در فضاهای شهری به خود اختصاص داده اند.
کالبدی، اغتشاشات موجود در زمینه ساختار فیزیکی  در بعد فرم 
ــدازه( بیشترین میزان ترس و  ان و  تناسبات شکل  ــدازه،  ان )شکل، 
فرم  از  بعد  کــرده انــد؛  ایجاد  پرسش شونده  بانوان  در  را  اضطراب 
کیفیت  یا  کالبدی  کیفیت  زمینه  در  اغتشاشات موجود  کالبدی، 

کالبدی بیشترین تأثیر را در احساس ناامنی بانوان در محالت  نازل 
مخصوص و سالمت داشته  است . سلسله مراتب فضایی  نیز در 
خود  به  را  جایگاه  سومین  کالبدی،  فرم  عامل  مؤلفه های  میان 
اختصاص داده است و درنهایت منعطف نبودن مکان به  عنوان 
یکی دیگر از مؤلفه های تأثیرگذار بر احساس ناامنی بانوان محدوده 
این  میزان  بانوان  که 15 درصــد  گونه ای  به  اســت.  شناخته شده 
تأثیرگذاری را خیلی زیاد یا زیاد، 33.5 درصد متوسط و 51.5 درصد 

کم دانسته اند. کم یا خیلی  نیز 

مجموع خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
شاخص عامل

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
100 200 7.5 15 16.5 33 24.5 49 34 68 17.5 35 ساختار فیزیکی 

ی
بد

کال
رم 

100ف 200 10 20 42.5 85 25 50 12.5 25 10 20 دانه بندی/ فشردگی
100 200 29 58 22.5 45 33.5 67 7.5 15 7.5 15 انعطاف مکان
100 200 20 40 16 32 15 30 26.5 53 22.5 45 کیفیت کالبدی

100 200 15 30 27.5 55 25 50 17.5 35 15 30 وجود سلسله مراتب 
فضایی

100 200 11 22 19.5 39 27.5 55 21.5 43 20.5 41 آسایش بصری 

ت 
فی

کی
طی

حی
م

100 200 17.5 35 29 58 32.5 65 14 28 7 14 آسایش محیطی 

جدول 6: نتایج آماری مربوط به اغتشاشات فرمال در محدوده مطالعاتی

کیفیت محیطی نیز، مؤلفه های سازنده آسایش   درخصوص عامل 
بصری )با امتیاز کل 642(  رتبه نخست و مؤلفه های سازنده آسایش 
کل 528( جایگاه دوم را در زمینه تأثیرگذاری بر  محیطی )با امتیاز 

امنیت بانوان به خود اختصاص داده اند.
بعد  در  اســت،  مشاهده  قابل   7 شماره  جــدول  در  که  همان گونه 
و  فعالیت ها  کیفی  و  کمی  »وضعیت  عامل  خصوص  در  عملکرد، 

خدمات« وجود اراضی بایر و رهاشده به سبب فراهم آوردن محل 
کل: 680( در رتبه نخست  اختفای مجرمان و ارتکاب جرم )امتیاز 
گونه ای که 15 درصد پاسخ دهندگان این مؤلفه  گرفته است. به  قرار 
را به میزان خیلی زیاد، 23.5 درصد زیاد، 35 درصد متوسط و 17.5 
کم در القای احساس ترس و ناامنی به بانوان  کم یا  درصد نیز خیلی 

مؤثر دانسته اند.
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شــــــــــــــمــــــــــــــاره 
ــکــم ــت وی ــس ــی ب

مجموع خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
شاخص ل

عام

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

100 200 10 20 10 20 50 100 20 40 10 20 سازگاری معنایی

عنا
100م 200 15.5 30 10 21 33.5 67 24.5 49 16.5 33 ک معنایی ادرا

100 200 4 8 6 12 27.5 55 40 80 22.5 45 شهرت مکان

مجموع خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
شاخص ل

عام
درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد   تعداد درصد تعداد درصد  تعداد

100 200 15 30 16.5 33 23.5 47 19 38 26 52 کیفیت سکونت

ی 
یــفــ

 کــ
ی و

مـــ
کـــ

ت 
ـیـــ

ــعــ
ضـ

و
ت

دما
و خ

ها 
ت 

الی
100فع 200 5 10 12.5 25 35 70 23.5 65 15 30 نبودن اراضی بایر، رها شده

100 200 15 30 21.5 43 28 55 22.5 45 13 26 وضعیت دسترسی به خدمات
100 200 15.6 31 10 20 45 90 18.5 37 11 22 اختالط و  تنوع  فعالیت ها
100 200 16.5 33 17 34 21 42 27.5 55 18 36 فعالیت های شبانه و حیات شبانه
100 200 15 30 12.5 25 28 56 22.5 45 22 44 فعالیت های زنانه )مناسب بانوان(
100 200 16.5 33 17.5 35 30 60 22 44 14 28 نفوذپذیری

ت و 
حرک

که 
شب

ت  
عی

وض
سی

ستر
100د 200 15.5 31 25 50 40 80 12.5 25 7 14 سرویس دهی حمل ونقل عمومی

100 200 10 20 12.5 25 32.5 65 25 50 20 40 تفکیک حرکت سواره و پیاده
100 200 15.5 31 25 50 38 76 12.5 25 9 18 نبودن ترافیک سواره
100 200 11.5 23 18 36 35 70 22.5 45 13 26 نبودن ازدحام پیاده

از  بانوان  درک  در  مهم  مؤلفه  دومین  سکونت  کیفیت  آن  از  پس 
کیفیت نازل  امنیت و ناامنی است. طبق اظهارات بانوان محدوده 
بافت مسکونی در این محالت از عوامل ایجادکننده احساس ترس 
کل: 649(. حضور فعالیت های زنانه  و ناامنی در آنان است )امتیاز 
و مناسب بانوان در محدوده، سومین ویژگی مهم در تعریف عامل 
»وضعیت کمی و کیفی فعالیت ها و خدمات« است )امتیاز کل: 647(. 
فعالیت و زندگی شبانه به  عنوان یکی از مؤلفه های سازنده مفهوم 
کل  گرفته است )امتیاز  قــرار  بعد عملکرد در درجــه چهارم اهمیت 
:627(.  تنوع و اختالط مناسب کاربری ها )امتیاز کل: 599( نیز از دیگر 
ویژگی های مؤثر بر درک امنیت توسط بانوان است. نداشتن امکان 
که به  دسترسی آسان و ایمن به خدمات از دیگر ویژگی هایی است 
زعم حدود 35.5 درصد از بانوان به میزان خیلی زیاد یا زیاد، از نظر 28 
کم  درصد به میزان متوسط و درنهایت از نظر 36.5 درصد به میزان 

یا خیلی کم مخل احساس امنیت بانوان در فضاهای شهری است.
درخصوص دومین عامل تعریف کننده بعد عملکرد یعنی »کارایی 
شبکه حرکت و دسترسی« به زعم بانوان پرسش شونده مؤلفه های 
کل: 665(، نبودن ازدحام  »تفکیک حرکت سواره و پیاده )امتیاز 
نبودن   ،)599 کل:  )امتیاز  نفوذپذیری   ،)615 کل:  )امتیاز  ســواره 
شبکه  مناسب  سرویس دهی  و   )549 کل:  )امتیاز  ســواره  ترافیک 
حمل ونقل عمومی )امتیاز کل: 541( به ترتیب بیشترین تأثیرگذاری 
را بر درک امنیت در بانوان داشته و اغتشاش در آنها ناامنی و ترس 
در بانوان را به همراه دارد. جدول شماره 7 نتایج آماری مربوط به 

اغتشاشات عملکردی در محدوده را نشان می دهد.
درخصوص عوامل سازنده مفهوم بعد معنا، شهرت مکان )امتیاز 
از  پس  اســت.  داده  اختصاص  خــود  به  را  نخست  رتبه  کــل: 742( 

دوم  درجــه  در   )633 کــل:  )امتیاز  معنایی  ک  ادرا مکان،  شهرت 
معنای  به  معنایی  ســازگــاری  درنهایت  اســت.  گرفته  قــرار  اهمیت 
کارکرد و معنای آن، آخرین عامل سازنده  سازگاری فرم و ظاهر فضا با 
مفهوم بعد معناست و طبق نظر بانوان پرسش شونده ناسازگاری 
معنایی مانع احساس امنیت و باعث القای احساس ناامنی است. 
درخصوص چگونگی تأثیرگذاری این عامل، 10 درصد به میزان خیلی 
زیاد، 20 درصد به میزان زیاد، 50 درصد به میزان متوسط و 20 درصد 
کرده اند. جدول شماره 8  نتایج  کم اشــاره  کم یا خیلی  به میزان 

آماری مربوط به اغتشاشات معنایی در محدوده را نشان می دهد.

6.  جمع بندی و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف فراهم آوردن زمینه حضور ایمن و فعاالنه 
محیطی  ویــژگــی هــای  شناسایی  بــه  شهری  فضاهای  در  بــانــوان 
پرداخته  شهری  فضاهای  در  بانوان  امنیت  احساس  بر  تأثیرگذار 
است. برای این منظور پس از بررسی و مطالعه ادبیات موضوع و 
نظریات مرتبط با موضوع نوشتار حاضر و ایجاد حساسیت نظری 
سه  قالب  در  پــژوهــش  مفهومی  چهارچوب  مطالعات،  از  ناشی 
منظور  به  اســت.  شــده  تدوین  معنا(  و  عملکرد  ــرم،  )ف اصلی  بعد 
نظر  ابعاد، عوامل و شاخص هایی در  این  از  مفهوم سازی هر یک 
گرفته شده است. پس از آن با به کارگیری مجموعه ای از روش های 
کیفی، چهارچوب یاد شده در محدوده محالت مخصوص و  کمی و 
گذارده شده است. نتایج حاصل از مصاحبه های  سالمت به آزمون 
گروهی برگزارشده و نیز نتایج آماری  عمیق، جلسات بحث متمرکز 
که اغتشاشات موجود در  حاصل از پرسشنامه ها نشان می دهند 
می توانند  پژوهش،  ایــن  مفهومی  چهارچوب  مؤلفه های  زمینه 

جدول 7:  نتایج آماری مربوط به اغتشاشات عملکردی در محدوده مطالعاتی 

جدول 8: نتایج آماری مربوط به اغتشاشات معنایی در محدوده مطالعاتی 
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کنند )در  مقوله احساس ناامنی بانوان در این محدوده را تعریف 
زمینه ویژگی های محیطی(. چهارچوب یاد شده می تواند به عنوان 
ابزاری راهنما در اختیار برنامه ریزان، مدیران و طراحان شهری قرار 
بگیرد تا بتوانند از طریق مداخله در ویژگی های محیطی )به عنوان 

متغیر مستقل(، میزان ایمنی و امنیت در فضاهای شهری )به عنوان 
پژوهش،  نتایج  جمع بندی  در  دهند.  افزایش  را  وابسته(  متغیر 
مهم ترین ویژگی های محیطی تأثیرگذار بر احساس امنیت بانوان در 

فضاهای شهری در قالب جدول شماره 9 تنظیم شده است.

شاخص/متغیر منطق عامل بعد
افزایش نمایانی بافت مؤثر است. اختالف سطح افقی، وجود  یا  کاهش  -ساختار و فرم فیزیکی در 
یا  جرم  ارتکاب  بــرای  مساعدی  زمینه  بافت،  نمایانی  کاهش  دلیل  به  ناپیدا،  و  گم  نقاط  و  کنج ها 
اختفای مجرمان و بزهکاران را فراهم می آورد و همین امر در بانوان ترس از قربانی بزه شدن را ایجاد 
کثر رساندن نمایانی بافت  می کند. از سوی دیگر فرم مطلوب و مناسب فضاهای شهری، با به حدا

کاهش می دهد. احتمال بروز بزه و رفتارهای مجرمانه را 
کوچک باعث ایجاد ازدحام و تأمین نبودن نیاز به خلوت افراد می شود و فضاهای  -فضاهای بسیار 
کاهش نظارت، زمینه رفتارهای ناهنجار  بسیار بزرگ، بی کران و خالی، اضطراب آور است و به دلیل 

اجتماعی را فراهم می کنند.
-متناسب نبودن اندازه و شکل فضا، باعث ایجاد سردرگمی و تشویش در افراد می شود و با ایجاد 

اغتشاش در افزایش ترس از جرم تأثیرگذار است. 

ساختار فیزیکی

فرم

رم
ف

این  ازدحــام خواهد شد.  و درنتیجه  کم جمعیتی  ترا افزایش  باعث  بافت  زیاد  و فشردگی  ریزدانگی 
به دنبال  را  ترس  و  ناخوشایند اضطراب  آن احساس  تبع  به  و  افــراد  تهدید حریم شخصی  موضوع 
خواهد داشت. از سوی دیگر درشت دانگی بیش ازحد بافت نیز با ایجاد احساس خالی و تهی بودن 

فضا زمینه ساز اضطراب خواهد بود. 

دانه بندی/ فشردگی

کالبد می تواند  که فعالیت ها در فضاهای شهری دائمًا در حال تغییر هستند، انعطاف پذیری  از آنجا 
ضمن تأمین باالترین کارایی فضا و فراهم آوردن زمینه بهره مندی از تنوع و اختالط مناسب فعالیت ها، 

از تداخل فعالیت های مختلف با هم جلوگیری به  عمل آورد. 
انعطاف مکان

و بصری خود موجب جذب  کالبدی  اغتشاشات  دلیل  به  بافت  کالبدی  نازل  کیفیت  و  فرسودگی 
کنترل و نظارت افراد و درنهایت افزایش ترس از جرم می شود. کاهش  مجرمان به سمت خود،   کیفیت کالبدی

که رعایت نکردن  وجود سلسله مراتب فضایی از این جهت در مقوله احساس امنیت اهمیت دارد 
گهانی فرم و اندازه در فضاهای شهری به دلیل نداشتن امکان  سلسله مراتب بصری و معنوی و تغییر نا
تغییر موضع سریع استفاده کنندگان فضا باعث ایجاد غافلگیری و استرس در آنان می شود. همچنین 

رعایت نکردن قلمرو فضاهای نیمه عمومی، خصوصی و عمومی موجب اغتشاش در فضا می شود.

سلسله مراتب فضایی

آسایش بصری و نبودن اغتشاش بصری از این جهت در مقوله امنیت دارای اهمیت است که اغتشاش 
ک روی رفتارهای اجتماعی انعکاس می یابد و اغتشاش رفتاری یا رفتار  بصری از طریق احساس و ادرا

آنومیک در فضای شهری را توجیه می کند.
کاهش  باعث  تــداوم بصری  که نداشتن  این دلیل است  به  امنیت  تــداوم بصری در مقوله  اهمیت 

نمایانی و درنتیجه ضعیف شدن نظارت بر فضا می شود.

تداوم بصری

آسایش 
بصری

کیفیت 
محیطی

ایجاد  افــراد  در  عمیقی  عاطفی  و  روانــی  روحــی،  تأثیرات  زیبایی شناسی،  اهمیت  بر  عــالوه  رنگ ها 
کاربرد نامناسب رنگ در فضای شهری نه تنها موجب ایجاد  می کنند. بی نظمی در انتخاب رنگ و 
اغتشاش بصری می شود، بلکه می تواند از طریق تأثیرات روانی زمینه های بروز رفتارهای پرخاش گرانه، 

کند.   خشونت آمیز و آنومیک را تقویت 

کاربرد مناسب رنگ

کاهش می دهد و  کاهش نمایانی، نظارت بر فضا را  نداشتن نورپردازی مناسب فضای شهری از طریق 
در ایجاد فضاهای بدون دفاع و افزایش ترس از جرم تأثیرگذار است.

نور اندک یا نور شدید و خیره کننده با ایجاد آلودگی بصری، در افراد ایجاد استرس و تشویش می کند.

روشنایی و 
نورپردازی

نبودن آسایش اقلیمی مشکالتی را برای عابران و استفاده کنندگان فضا ایجاد می کند و در مواردی نیز 
موجب خطراتی چون لیز خوردن و... می شود. آسایش اقلیمی

آسایش 
محیطی

وضعیت نامناسب پوشش گیاهی از طریق سایه اندازی یا انقطاع دید در ایجاد فضای اختفا و فضاهای 
غیرقابل دفاع و به تبع آن ایجاد احساس ترس از جرم در استفاده کنندگان فضا تأثیرگذار است.

پوشش گیاهی 
مناسب

برخورداری فضاهای شهری از تجهیزات و مبلمان شهری امکان حضور و مکث افراد را افزایش می دهد 
و این امر افزایش حضورپذیری و به تبع افزایش نظارت غیررسمی بر فضا را به همراه خواهد داشت. 
ایجاد بی نظمی و  از تجهیزات و مبلمان شهری مناسب به نوعی باعث  بر عکس، برخوردار نبودن 
که مغایر با آسایش و راحتی استفاده کنندگان فضاست. چنین اغتشاشی  اغتشاش در فضا می شود 

کند.  کارایی فضای شهری بکاهد و در افراد احساس نارضایتی از فضا یا اضطراب ایجاد  می تواند از 

تجهیزات و مبلمان 
شهری

انگیزه  بر فضا  القای احساس نبودن نظارت  آلودگی در فضای شهری به دلیل  انــواع  کم  ترا و  وجود 
مجرمان برای ارتکاب جرم را افزایش می دهد و به این ترتیب در افزایش ناامنی فضا تأثیرگذار است.

نبودن آلودگی های 
زیست محیطی

گی های محیطی تأثیرگذار بر احساس امنیت بانوان در فضاهای شهری  جدول 9: ویژ
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کیفیت سکونت نقش پررنگی در زمینه سازی انحرافات دارد؛ به گونه ای که بسیاری از صاحب نظران 
معتقدند ریشه بسیاری از انحرافات و رفتارهای آنومیک را می توان در مسکن نامناسب یافت.

کیفیت سکونت

وضعیت 
کیفی  کمی و 
فعالیت ها و 

خدمات

رد
لک

عم

کاربری های خدماتی مناسب در مقیاس محالت با دسترسی مناسب به همه قسمت های  وجود 
از حقوق شهروندی خود  بتوانند  زنان  به  ویژه  افــراد،  که همه  فراهم  می کند  را  امکان  این  محله 
کز آموزشی، فرهنگی، ورزشی و فضای سبز و... مخصوص زنان این امکان  برخوردار  شوند. وجود مرا

که این افراد بدون احساس ترس یا ناامنی از این خدمات بهره مند  شوند. را فراهم  می کند 

وضعیت دسترسی به 
خدمات

کارکردی با جذب شهروندان به خود در تمام ساعات سطح نظارت غیررسمی را باال  نواحی چند 
کاهش می یابد. می برد و با افزایش نظارت بر فضا انگیزه و فرصت ارتکاب جرم توسط بزهکاران 

کاربری ها  اختالط مناسب 
و تنوع فعالیت  ها

اراضی رها شده و بدون استفاده این احساس را به مجرمان القا می کند که نظارتی بر فضا وجود ندارد 
و همین امر باعث افزایش انگیزه جرم می شود. در بسیاری از موارد اراضی بایر و رها شده تبدیل به 

فضاهای بدون دفاع و محل اختفای مجرمان و  بزهکاران می شوند.

نبودن اراضی بایر، رها 
شده و بدون استفاده

کاهش احساس  فعال و پویا بودن فضاهای شهری در تمام ساعات شبانه روز ازجمله شب ها باعث 
ترس و اضطراب استفاده کنندگان فضا در شب ها می شود و از سوی دیگر با افزایش نظارت اجتماعی 

کاهش می دهد. انگیزه مجرمان برای ارتکاب جرم و به تبع میزان ترس از جرم را 

فعالیت ها و زندگی شبانه

حضور و تجمع فعالیت های مردانه در یک فضا از دیگر عوامل ایجادکننده اضطراب در بانوان است. 
گیرد و از تجمع  بهتر است فعالیت هایی متناسب با روحیات و نیازهای بانوان نیز در محالت شکل 

کنار هم جلوگیری شود. فعالیت های به  شدت مردانه در 

فعالیت های زنانه )مناسب 
بانوان(

نفوذپذیری قاعده مند و همراه با رعایت سلسله مراتب فضایی، ضمن افزایش دسترسی پذیری، با 
در اختیار قرار دادن مسیرهای مختلف به افراد قدرت انتخاب می دهد. از سوی دیگر نفوذپذیری 

بدون قاعده اغتشاش و بی نظمی را به همراه خواهد داشت.

نفوذپذیری

کارایی شبکه 
حرکت و 
دسترسی

که بخش قابل توجهی از جا به جایی های بانوان با استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی  از آنجا 
کارایی سیستم حمل ونقل عمومی و نابسامانی ایستگاه های انتظار آنها،  صورت می گیرد، نداشتن 

یا ناامن بودن آنها، در بانوان ایجاد اضطراب می کند.

سرویس دهی مناسب 
شبکه حمل ونقل عمومی

و  می دهد  افزایش  را  فضا  کم  ترا استفاده کنندگان  تعداد  و  شهری  فضای  انــدازه  نبودن  متناسب 
منجر به احساس ناخوشایند از بین رفتن حریم شخصی افراد و درنتیجه ازدحام می شود. احساس 

ازدحام افزایش ترس از جرم را به همراه دارد.
نبودن ازدحام پیاده

ترافیک سواره با ایجاد انواع آلودگی ها )صوتی، بصری، هوا و محیطی( بر سالمت افراد اثر می گذارد 
در  و  ــرده  ک پرتنش  را  شهری  فضای  پیاده ها،  بر  هم  و  رانندگان  بر  هم  روانـــی،  فشار  ایجاد  با  و 
استفاده کنندگان فضا استرس ایجاد می کند. افزون بر  این، حضور اتومبیل در فضای شهری حتی 

گر همراه با ترافیک نباشد، به لحاظ ایمنی مطلوب نیست. ا

نبودن ترافیک سواره

که نبودن تفکیک مناسب حرکت سواره و پیاده ایمنی و امنیت را مورد تهدید قرار  بدیهی است 
می دهد.

تفکیک مناسب حرکت 
سواره و پیاده

سازگار نبودن شکل ظاهری، نوع فعالیت و معنای محیط باعث ایجاد اغتشاش معنایی می شود و 
افراد را دچار غافلگیری و به دنبال آن اضطراب و استرس می کند.

-
سازگاری 
معنایی

عنا
م

ک معنایی و درک پیام های فضا باعث سردرگمی و تشویش و به دنبال آن اضطراب  نبودن امکان ادرا
و استرس خواهد شد.

_
ک  ادرا
معنایی

کاهش حضورپذیری فضا به  کاهش می دهد و  بدنامی فضا انگیزه افراد برای حضور در آن فضا را 
دلیل کاهش نظارت غیررسمی و اجتماعی زمینه جرم خیزی بیشتر  فضا را فراهم می کند و همین امر 
که فضا پویایی خود را از  کاهش می دهد. تا جایی  تمایل افراد برای حضور در فضا را بیش از پیش 

دست می دهد و به فضایی مرده بدل خواهد شد.

_
شهرت 

مکان
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نوشهرگرایان هیلیر ویلسون و کلینگ کرو و جفری اسکار نیومن جین جیکوبز نظریه پرداز
مؤلفه

بعد

*** * ** * *** قلمرو و سلسله مراتب فضایی فرم
*** *** *** *** کالبدی )جلوگیری از  کیفیت 

فرسودگی کالبدی(
** ** ** *** کم ساختمانی متوسط ترا

** ** * * تداوم بصری
*** * ** * *** کاربری مختلط

**عملکرد * * * * *** نفوذپذیری
*** * ** ** * کارایی شبکه حرکت و دسترسی

*: نسبتًا موافق
**: موافق

کاماًل موافق  :***

 نتایج حاصل از مقایسه مؤلفه های چهارچوب مفهومی پیشنهادی 
در  نظری،  مبانی  قسمت  در  شــده  مــرور  نظریات  با  پژوهش  ایــن 
جدول شماره 10 قابل مشاهده است. در حقیقت جدول یاد شده، 
مؤلفه های مشترک بین نظریات مورد بررسی و چهارچوب مفهومی 

این پژوهش را نشان می دهد.

ک  که در جدول 10 مشاهده می شود، بیشترین اشترا  همان گونه 
و  بــررســی  مــورد  نظریه  شــش  موقعیتی  رویــکــرد  مؤلفه های  میان 
بعد  دو  به  مربوط  پژوهش،  این  پیشنهادی  مفهومی  چهارچوب 
کنترل،  کید بر نظارت و  فرم و عملکرد محیط هستند و با وجود تأ
کمیت و شرایط اجتماعی، در نظریات یاد  مالکیت و مشارکت،  حا

کیدی بر بعد معنایی محیط های شهری نشده است. شده تأ

و  ایمنی  از  بــانــوان  ک  ادرا کــه  اســت  ضـــروری  نکته  ایــن  بــه  توجه 
ویژگی های  از  تابعی  محیطی،  ویــژگــی هــای  از  صرفنظر  امنیت 
مقایسه  می باشد.  نیز   ... و  فرهنگی  و  ــی  روان اجتماعی،  ــردی،  ف
کشورهای  در  گرفته  صــورت  تحقیقات  با  حاضر  پژوهش  نتایج 
مثال  بــرای  اســت.  موضوع  ایــن  مؤید  فرهنگی  کات  اشترا دارای 
گوری1 در دهلی به  گرفته توسط مؤسسه جا در تحقیقات صورت 
کاربرد عالئم  ویژگی های مشترک زیادی چون نورپردازی، وضعیت 
کالبدی محدوده، وضعیت حفاظت  کیفیت  و تابلوها )خوانایی(، 
و نگهداری بافت، تمرکز فعالیت های مردانه، وجود نقاط اختفا و 
وضعیت  شهری،  مبلمان  وضعیت  فضاها،  بدنامی  نظارت،  فاقد 
تابلوها و عالئم راهنما، وضعیت سیستم حمل ونقل عمومی و ... 
ک بانوان از امنیت و  به عنوان مؤلفه های تأثیرگذار بر احساس و ادرا
که چهارچوب پیشنهادی  گفتنی است  یا ناامنی اشاره شده است. 
این پژوهش براساس ویژگی های فرهنگی و مذهبی غالب جامعه 

ایرانی تدوین شده است.
با توجه به جدول شماره 9 و چهارچوب مفهومی پیشنهاد شده 
کالن زیر برای ارتقای احساس امنیت  در این پژوهش، راهبردهای 

بانوان در فضاهای شهری توصیه می شود:
افزایش رونق اجتماعی فضاها و جلوگیری از ایزوله شدن آنها.	 
ایجاد فضاهای مکث در محدوده و افزایش تمایل به حضور و 	 

کیفیت فیزیکی و زیبایی شناسانه  مکث در فضا از طریق ارتقای 
بافت.

حذف و یا به حداقل رساندن نقاط غیرقابل دفاع و مکان های 	 
ناپیدا و اختفا از طریق مداخله در ساختار فیزیکی و ساماندهی 

کالبدی بافت.

1  Jagori

کالبدی بافت.	  ارتقای کیفیت 
رعایت سلسله مراتب )عمومی، نیمه خصوصی و خصوصی( در 	 

طراحی فضاها.
نورپردازی مناسب.	 
کارآمد.	  تجهیز محدوده به مبلمان شهری مناسب و 
کاربرد مناسب رنگ در فضاهای شهری.	 
شناسایی مکان های آسیب پذیر و افزایش میزان تردد در آنها از 	 

طریق تزریق فعالیت های جاذب جمعیت.
کاهش و به حداقل رساندن انواع آلودگی در محدوده.	 
بر 	  دقیق  نظارت  طریق  از  محدوده  در  سکونت  کیفیت  ارتقای 

اجرای مقررات و استانداردهای ساخت وساز.
کمبودهای 	  استفاده از اراضی فاقد فعالیت برای مرتفع نمودن 

خدماتی محدوده.
فراهم آوردن امکان حیات، فعالیت و امنیت فضا در کلیه ساعات 	 

شبانه روز.
جلوگیری از تجمع فعالیت های مردانه و ایجاد فضاهای مردانه.	 
کیفیت شبکه معابر و رعایت سلسله مراتب در ساختار 	  ارتقای 

شبکه ارتباطی.
تفکیک مناسب حرکت سواره و پیاده.	 
مناسب سازی پیاده روها.	 
ارتقای کیفیت سیستم حمل ونقل عمومی.	 
افزایش 	  طریق  از  محیط  بــودن  کنترل  تحت  احــســاس  ایــجــاد 

رؤیت پذیری بافت و نیز استفاده از ابزارهای نظارت مصنوع.
افزایش ضریب آشنا بودن و شهرت محیط.	 
افزایش خوانایی محیط.	 
افزایش امکان دسترسی به امداد در مواقع بروز خطر و... .	 

کید در نظریات کاهش فرصت ارتکاب به جرم از طریق طراحی محیطی با چهارچوب مفهومی پژوهش جدول 10: مقایسه مؤلفه های محیطی مورد تأ
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