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واژههای کلیدی
امنيت بانوان ،فضاي شهري ،عوامل کالبدی ،اجتماعی ،پارک ساعي تهران
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چکیده
شــهر و فضاي شــهري محل حضور اقشار مختلف مردم است که هر يک از آنها بنا بر ويژگيهاي خاص فردي ،فرهنگي
و اجتماعي خود ،توقعات متفاوتی از اين فضاها داشته و ميزان استفاده از فضاهای شهری ،بیانگر پاسخ گويي و تناسب آن فضا
به نيازهاي هرکدام از اين گروهها اســت .فضاهاي شــهري بايد عالوه بر تأمین نيازهاي اجتماعي شهروندان و تأمین خدمات
و دسترســی های الزم برای همه کاربران فضا ،تســهیالت و شــرایطی را برای ایجاد و القاء حس امنیت فراهم سازند .لذا اين
پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تأمین امنیت زنان در پارک ساعي تهران با رويکرد جنسيتي از طریق مطالعات ميداني
و به روش توصیفی -تحلیلی انجام شــد .نتایج تحقیق نشان داد که سه گروه عوامل کالبدی ،اجتماعی و کالبدی-اجتماعی به
ویژه شــاخص «آشنايي با محيط» بر میزان امنیت زنان در فضاهای شــهری مؤثر بوده و در احساس امنیت زنان در فضاهای
شهری از اهمیت بیشتری برخوردار است.
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مقدمه
شهر محل سکونت ،رفت و آمد ،کار ،تفریح و مکانی است براي زندگی
و زیســتن که البته باید مهیاي زیستن هم باشــد .لذا باید سازوکاري
اندیشیده شــود که مردم بتوانند در شهرها راحت زندگی کنند .زیستن
با آسودگی ،سازوکارهاي متعدد و وسایل گوناگونی را طلب می کند که
ســرلوحه آنها امنیت است .یعنی شهر باید ایمن باشد که هر کسی چه
زن و چه مرد و یا کودك بتواند آزادانه و بدون درگیر شدن با مخاطرات
و با خیال راحت در هر ســاعت شــبانه روز در کوچه و بازار ،خیابان و
محله تردد کند ،به پارك برود ،گردش و تفریح کند ،فکر کند و بنویسد،
و آنــگاه با تکیه بر تجربیات ،تخصص ،دانش و قابلیتهاي خود به کار
مشــغول شــود ،بی آنکه براي این عمل بهایی سنگین بپردازد (صالحی
امیری و افشاری نادری.)1390 ،

هویت شهر
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بنابراین ،حضور در فضای شــهری و به ویژه فضاهای عمومی شهری
(میادیــن ،خیابانهــا و پارکها و  )...حق طبیعی همه شــهروندان می
باشــد ،فضایی که در آن بتوان به راحتی به برقراری ارتباط با دیگران و
تعامــات اجتماعی پرداخت و از حضور در چنین فضایی لذت برد .چنین
فضایی بایستی برای همه افراد جامعه اعم از زن و مرد ،گروههای سنی و
اجتماعی گوناگون به صورت بالفعل و بالقوه مناسب بوده و ایمنی و امنیت
را بهطور مشابه برای همه ساکنان و ناظران فراهم نماید (الیاس زاده مقدم و
ضابطیان .)1389 ،امروزه شاهد حضور کمتر زنان به عنوان قشر آسیب پذیر
اجتماعی در این فضاها به صورت تنها و یا هنگام تاریکی هوا میباشــیم
(بمانیان و همکاران ،)1387 ،که عامل اصلی آن عدم احســاس امنیت بانوان
در این قبیل فضاها میباشــد .بنابراین بایستی با از میان برداشتن عوامل
تهدید کننده امنیت زنان و تأمین تســهیالت الزم در راســتای افزایش
امنیت در فضاهای شهری حضور فعالتر زنان را فراهم نمود.
لذا در این پژوهش به بررســی عوامل مؤثر بر امنیت زنان در فضاهای
شــهری در محدوده پارک ســاعی تهران و ارائۀ راهکارها برای افزایش
امنیت این گروه پرداخته شده است.
محدوده مورد مطالعه
پارک ســاعي تهران در ســال  1337توســط «زنده ياد کريم ساعي»
در تپههــاي عباس آباد احداث گرديد .اين بوســتان  12هکتاري از ضلع
شــمالي به کوچه ساعي ،جنوبي به کوچه گلبرگ ،شرقي به خيابان خالد
اســامبولي و غربي به خيابان وليعصر محدود مي شود .اين پارک داراي
 508عدد نيمکت 10 ،ســکوي آب خوري 12 ،عدد ميز شــطرنج و 21
چشمه سرويس بهداشتي در سه نقطه از پارک برای تأمین رفاه شهروندان
ميباشد .همچنین از دیگر امکانات پارک میتوان به فرهنگسرای سرو،

شــکل  .1موقعیت محدوده مطالعه (پارک ســاعی) در
منطقه  6شهر تهران( .مأخذ :صادقی)1392 ،

خانه کودک ،وسایل بازی کودکان ،زمین اسکیت و غیره اشاره نمود.
امنیت شهری
امنیت در لغت به معنای «نداشتن دغدغه و دلهره» ،میباشد .بنابراین
معنــای لغوی امنیت« ،رهایی از خطر ،اضطراب ،هراس ،ترس یا وجود
آرامش ،آسایش ،اطمینان و ضامن است» (الماسی فر و انصاری.)1389 ،
در بين مســائل مختلف شــهری ،امنيت جايگاه ويژه اى در آرامش و
افزايش كيفيت زندگى دارد .امنيت از نيازهاى اساســى انسان است كه
نحوه ى پاســخگويى به آن تأثير مستقيم در رضاى ساير نيازهاى وى
مى گــذارد .لذا امنیت را میتوان یک حــق بنیادین و پیش نیازی برای
تداوم و ارتقاء رفاه و سالمت مردم دانست (نورائی و همکاران1392 ،؛ الیاس
زاده مقدم و ضابطیان .)1389 ،بر اســاس نظریه نیازها در هرم مازلو ،امنیت
یکی از نیازهای ضروری و پای های برای تعالی انســان تلقی میشود،
درست شبیه نیازهای فیزیولوژیک که برای تداوم حیات ضرورت دارد.
لذا ارتقاء این مؤلفه بر ســامت و ســعادت انسان ها و در نتیجه جامعه
تأثیر مستقیمی می گذارد (.)WHO, 1998
جیکوبز در تبیین امنیت شهری ،به تعامل فضای کالبدی و فرایندهای
اجتماعی که ســازنده محیط میباشــند و بر فعال بودن فضا به عنوان
عاملی در ایجاد فضایی امن و موفق تأکید دارد .وی همچنین عالوه بر
تأثیر اختالط کاربری بر کاهش جرم ،اصطالح «چشــمان خیابان» را
نیز مطرح نمود (جیکوبز1385 ،؛ بمانیان و همکاران.)1388 ،
نیومن نیز موضوعی با عنوان «فضای قابل دفاع» مطرح نمود .اصول
و مبانــی فضای قابل دفاع با هدف اصالح شــرایط کالبدی یک محله
به گونهای که ساکنان قادر باشند محیط اطراف خانههایشان را کنترل
کنند ،شکل گرفتهاست .اصول فضای قابل دفاع بر خودیاری و مشارکت

ارزیابی عوامل مؤثر بر تأمین امنیت شهری به منظور افزایش حضور بانوان در ...

مردم تکیه دارد .نیومن ســه عامل افزایش جرم در محلههای مسکونی
را چنین بیان نمود )1 :بیگانگی؛  )2نبود نظارت و  )3در دسترس بودن
راه فرار .بنابراین وی معتقد اســت با اســتفاده از سازو کارهای نمادین
شکل دادن به عرصههای تعریف شده ،میتوان محیط را تحت کنترل
ساکنانش درآورد (مدیری.)1385 ،
نظریه دیگری که در ســال  1960مطرح گردیــد در زمینه جلوگیری
از جرایم از طریق طراحی محیطی 1میباشــد که ایده پرداز اصلی این
رویکرد جفری بود .رویکرد اصلی این نظریه کاهش رفتارهای مجرمانه
با استفاده از طراحی محیطی بر مبنای اصول قلمروهای طبیعی؛ کنترل
دسترســی؛ نظارت طبیعی؛ حمایــت از فعالیتهای اجتماعی و تعمیر و
نگهداری بود (صادقی.)1392 ،
بنابراین از آنجا که امنیت یکی از نیازهای ضروری و اساسی برای تداوم
حیات انســان میباشد و نیز در نظریات مورد بررسی بر ضرورت تعامل
فضای کالبدی و فرایندهای اجتماعی تأکید شــده اســت ،راهکارهای
طراحانــه در محیط کالبدی فضاهای شــهری میتواند به نحو مؤثری
موجب ارتقاء حس امنیت فضایی گردد.

بنابر ايــن زنان داراي تفاوتهاي ادراکي بســياري در ارتباط با محيط
پيرامون خود نســبت به مردان ميباشــند ،که هميــن امر باعث درک
متفاوت آنان از فضا شده و ميزان حضورشان در فضا را تحت تاثير قرار
ميدهد .لذا بايســتي در طراحي فضاهاي شهري به اين تفاوتها توجه
الزم را مبذول داشــت تا حضور زنان در شــهر به صورت گستردهتری
مشاهده شود.
امنیت و نگرش جنسیتی به آن
مشخصههای فردی همچون شخصیت ،موقعیت اجتماعی در ادراک از
امنیت و میزان اســتفاده فرد از یک فضای شهری تأثیر دارند (الیاس زاده
مقدم و ضابطیان .)1389 ،از مهمترین عوامل شــخصیتی مؤثر بر احساس
ناامنی ،عامل جنســيت میباشــد .نوع جنايت در مــورد زنان و مردان
متفاوت و حس امنيت آنان نيز تبع ًا متفاوت است .معمو ًال زنان نسبت به
مردان بيشتر احساس ترس ميکنند ،گرچه ممکن است کمتر از مردان
قرباني خشونت در محيطهاي عموميشهري شوند .بهطور کلي مردان
احساســي مثبت تر در مورد امنيت محيط خودشان نسبت به زنان دارند.
مث ً
ال؛ هــم مردان و هم زنان در تاريکي احســاس ناامني ميکنند ،اما
درجه حس ناامني در زنان باالتر است (صادقی.)1392 ،
تــرس از وقوع جرم و قرباني شــدن ،رفتار و حاالت را در فضاهاي
عموميشهري تغيير ميدهد و اين اثرات بر روي زنان و سایر گروههاي
آســيب پذير اجتماعي و اقتصادي شديدتر بوده و موجب محدود نمودن
حرکت زنان به ویژه پس از تاریک شــدن هــوا و کاهش فرصت های
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی آنان میشود (.)Mtani, 2002
باتوجه به مطالب فوق بهطور کلی میتوان گفت با محدود شدن حضور
زنان در فضاهای شــهری ،بهدلیل عدم وجود حس امنیت در فضاهای
شهری که در نتیجه تفاوتهای فیزیولوژیک و ادراکی میان زنان و مردان
ایجاد میشود ،مانع حضور و مشارکت فعال زنان در جامعه شده و میتواند

هویت شهر

تفاوتهای زنان با مردان
زنان و مردان دارای تفاوتهایی در ادراک و برخورد با محیط پیرامونی
خود میباشــند که در این قســمت به تعدادی از این تفاوتها اشــاره

(.)Rendell, 2002
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زنان در شهر و فضای شهری
یکــی از خصوصيات عمده کالن شــهرها ،تجمع افراد با فرهنگها و
خصوصيات مختلف فردي و اجتماعي است .یعنی شهر و فضاي شهري
محل استفاده و نمايش گروهها و اقشار مختلف مردم است که هر يک
بنابر ويژگيهاي خاص فردي ،فرهنگي و اجتماعي خود ،خواســتها و
توقعات متفاوتی از اين فضاها دارند .مردان و زنان در گروه های ســنی
مختلف ،از خردسال تا کهنسال از فضاهای شهری استفاده کرده و نرخ
اســتفاده هر يک از آنان از این قبیل فضاها ،نشان دهنده پاسخ گويي و
تناسب آن فضا به نيازهاي هرکدام از اين گروهها است.
موضــوع مهمی کــه بيش از هر چيــز در خصوص زنــان ،کودکان،
ســالمندان و معلولين اهميت دارد ،آسيبپذيري اين افراد در فضاهاي
شهري در مقابل تهديدات محيط پيرامون است .از اين رو توجه به اين
افراد در يک فضاي شــهري اهميت بســياري دارد .در اين ميان زنان
به دليل ويژگيهاي خــاص خود منجر به ايجاد تفاوتهايي در فضاي
شهري ميشــوند که به لحاظ روان شناسي در صورت اهميت دادن به
اين ويژگيها ،آن فضا ميتواند براي تمامي گروهها (به استثنا معلولين)
مطلوب و عاري از ترس ،ناامنی و ناراحتي گردد (يلدا.)1380 ،

شدهاســت .زنان از لحاظ بينايي زاويه ديد بيشــتري نسبت به مردان
داشته و در مقابل ،مردان از عمق ديد بيشتر برخوردار بوده و توانايي ديد
فواصل دورتر را دارند؛ زنان از نظر قواي شنوايي از تواناييهاي باالتري
نسبت به مردان برخوردار هســتند؛ از نظر قوه چشايي ،زنان نسبت به
مردان قدرت تشــخيص دقيق تری دارند؛ قوه بويايي تفاوت چنداني در
ميان زنان و مردان ندارد؛ همچنین استعداد تجسم فضايي ،جهت يابي و
هدف گيري در مردان به مراتب بهتر از زنان است (گنجي.)1392 ،
تمايل زنان و ارتباطات آنان بر جمعي بودن و مشموليت تأکيد دارد ،در
حالي که مردان معمو ًال فردگرا هستند .زنان بر ارتباط با مردم و سايرين
بيشتر از يک «انجام وظيفه» تاکيد داشته و براي آن ارزش قائل هستند
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اثرات جبران ناپذیری بر پیکر خانواده و در نهایت کل جامعه وارد نماید.
.
ابعاد امنيت در فضاهای شهری
مفهوم امنيت در فضاهای شــهری به ســه بعد کالبــدي ،کالبدي-
اجتماعي و اجتماعي تقســيم شــده اســت تا ترکيبهاي پيچيده دو
بخش مکان کالبدي و شــرايط اجتماعي قابل ســنجش شود .در بعد
متغيرهاي
اجتماعي شــاخصهاي )1 :عدالت اجتماعي فضا (شــامل ّ
ميزان تسلط پذيري جنســيتي و تبعيض بين گروههاي اجتماعي فضا)؛
متغيرهاي تراکم ،پويايي
 )2امنيت درک شــده از تراکم جمعيت (شامل ّ
متغيرهاي
و فعال بودن جمعيت)؛  )3نظارت و مراقبت از فضا (شــامل ّ
مراقبتهاي کنترل شــده و طبيعي) مورد ســنجش قرار میگیرد .بعد
کالبدي -اجتماعي نیز شــامل شــاخصهای  )1شهرت محيط (شامل
متغيرهــاي ايجاد ذهنيــت مثبت به محيط در نظر فرد و شــنيدههاي
ّ
او از ديگران)؛  )2آشــنا بودن فضا و نداشــتن احســاس غربت (شامل
متغيرهــاي به ياد ماندن مکانها و ميزان ايجاد خاطره مثبت از محيط)
ّ
میباشــد (بمانيان و همــکاران .)1388 ،بعد کالبدي نیز شامل شاخصهاي
 )1کاربريها و فعاليتهاي ناشــي از آنها؛  )2خوانايي فضاي شهري؛
 )3دسترسي داشتن به کمک؛  )4حيات شبانه کاربريها و فعاليتهاي
شهري و غيره ميباشد (جدول .)1
در مطالعه انجام شــده در ویتنام نتیجه گرفته شــد که <نور ضعیف>
مهمترین اولویت را در تضعیف امنیت دارد (صادقی.)1392 ،
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پیشینه پژوهش
در تجربهای که به منظور ارتقاء امنيت مرکز شهر کاونتري انجام شد،
سياســت نظارت طبيعي و اســتفاده از دوربينهاي مداربسته به عنوان
اصليترين راهکارها ،از سوي مســئولين شهر انتخاب شد و در نهايت
شــهرهاي ديگري نظير گالســکو نيز از این الگو پیروی کردند (1998
.)Tiesdell,

در پژوهشــي که به مطالعه ترس از قرباني جرائم شــدن در بين زنان

مناطق  22گانه شــهر تهران پرداخته شــد ،نتایج بیانگر عدم احساس
امنیت نیمی از زنان در فضاهای عمومی شهری بود ،به خصوص در بین
زنان با تحصیالت و درآمد پایین و زنان ساکن در محالت دارای زمین
و ساختمان متروک (طاهرخانی1381 ،؛ علیخواه و نجیبی.)1385 ،
در پژوهشی که نسبت به بررسی امنيت تردد زنان در فضاهاي شهري
در بخش مرکزي شــهر تهران انجام گرفت ،نتیجه ای که حاصل شــد
متغير ميزان تردد و احســاس امنيت زنان رابطه
نشــان داد که بين دو ّ
مستقيم برقرار مي باشــد .همچنین ارتقاء امنيت وسايل نقليه عمومي،
بهبود امنيت عابران پياده ،افزايش نظارت (طبيعي و مصنوعي) بر تردد
عابران و ارتقاي امنيت تردد شــبانه از جمله نيازها و ويژگيهاي خاص
حرکتي زنان مي باشد (بمانیان و همکاران.)1387 ،
در پژوهشی دیگر با تأکيد بر رويکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی
محیطی نشان دادهشد که گســترش روز افزون جرم در ساختار کالبدي
شهري از يک سو و بي توجهي معماران و شهرسازان به اصول جلوگيري
از جرمهاي محيطي از ســوي ديگر ،موجب شــده است با رويکردی نو،
امکان اجراي اصول در طراحي ســاختمان يا ساختار شهري فراهم شود.
بهطوری که رعايت اين اصول همچون تقويت قلمروهاي طبيعي؛ کنترل
دسترســي؛ نظارت طبيعي؛ حمايت از فعاليتهــاي اجتماعي و تعمير و
نگهداري زیرســاختهای شهری ،ميتواند احساس امنيت شهروندان را
افزايش داده و يکي از راههاي افزايش رفاه اجتماعي در شهر باشد (پورجعفر
و همکاران.)1387 ،

در پژوهشــی به بررسی شاخصهای برنامه ریزی شهری مؤثر در ارتقاء
امنیت زنان در فضاهای عمومی بخش مرکزی شهر تهران اقدام کرده و
نتیجه گرفتند که با افزایش میزان تردد زنان در پهنههای مورد مطالعه ،میزان
احساس امنیت نیز بیشتر شده است .همچنین بررسی شاخصهای مدل
مفهومی تجربی بیانگر آن بود که با افزایش میزان خوانایی و آشنایی فضا،
ارتقاء شهرت (خوشنامي و يا بدنامي) فضاها ،نظارت بر فضا و دسترسی به
امداد ،ارتقاء حیات شبانه فضا و کارایی حمل و نقل عمومی میزان احساس
امنیت درک شده از فضا افزایش مییابد (الیاس زاده مقدم و ضابطیان.)1389 ،

جدول  .1شاخص های پژوهش
ابعاد امنیت در فضای شهری

شاخصهای مورد سنجش

بعد کالبدی

نورپردازی ،کنترل دسترسی ،مبلمان ،اختالط کاربریها ،دسترسی به کمک ،کیفیت راهها
و مسیرهای دسترسی ،حیات شبانه کاربریها ،پوشش گیاهی و خوانایی

بعد اجتماعی

عدالت اجتماعی فضا ،امنیت درک شده از تراکم جمعیت و کنترل و نظارت اجتماعی

بعد کالبدی -اجتماعی

آشنا بودن با فضا و شهرت فضا

ارزیابی عوامل مؤثر بر تأمین امنیت شهری به منظور افزایش حضور بانوان در ...

در پژوهشی به صورت پیمایشی و تطبیق در سه خیابان شهر تبریز نسبت
به بررســی نقش سازماندهي فضايي و ادراكي خیابان در احساس امنيت
عابرین اقدام شد .نتایج نشان داد ،عالوه بر وجود همبستگی معنی دار بین
عوامل ســازماندهی فضایی و ادراکی ،نقش سازمان فضایی ،قویتر و از
میان شاخصهای آن ،وضوح فضا و از میان شاخصهای عوامل ادراکی-
خوانایی ،ویژگیهای جداره خیابان ،بیشــترین نقش را در احساس امنیت
عابرین دارا میباشد (رحیمی و پیربابایی.)1392 ،
بنابراین میتوان عنوان نمود که در مقایســه میان اصول جلوگیری از
وقوع جرم در فضاهای شهری و ویژگی این قبیل فضاها در حال حاضر،
به نظر میرســد در حال حاضر در فضاهای شــهری یک نوع احساس
تــرس و ناامنی به کاربران فضا بهویژه زنان القا میشــود و معمو ًال زنان
بیشتر از مردان در فضاهای عمومی احساس ناامنی میکنند .طبق تجارب
انجام شــده در این زمینه ميتوان اذعان نمود که پيشــگيري از جرم از
طريق طراحي محيطي ،نصب دوربین مداربسته ،نورپردازي مناسب فضا،
وضعیت زمینها و ساختمانها و مواردي از اين قبيل ،از جمله عوامل مؤثر
بر تأمين امنيت در فضاهاي شهري ميباشند.

یافتهها و بحث
بررســیهای صورت گرفته در ســه بعد کالبدی ،اجتماعی و کالبدی-
اجتماعی انجام شــد؛ کــه در ادامه پس از ســنجش رابطه ويژگيهاي
شخصي و احساس امنيت زنان بهطور جداگانه به بررسی هر یک از ابعاد
مؤثر بر امنیت پرداخته میشود.
سنجش ارتباط ويژگيهاي شــخصي زنان با میزان احساس
امنیت آنان

برخي از ويژگيهــاي جمعيتي جامعه آماري مورد مطالعه در جدول 2
ارائه شده است.
به منظور بررســي رابطه ويژگيهاي شخصي و ميزان احساس امنيت
زنان در فضاي شــهري ،عوامل ســن ،تحصيالت و وضعيت اشــتغال
(جداول  4 ،3و  )5مورد بررســي قرار گرفت .بر اســاس نتایج حاصل،
بیــش از نیمی از زنان مصاحبه شــونده ،پارک ســاعی را محلی ناامن
معرفی کردند.
از بررســي ارتباط ويژگيهاي شخصي پاســخگويان (جداول 4 ،3
و  )5مشــخص گردید که افزايش احســاس امنيــت زنان در فضای
جدول  .2ويژگيهاي جمعيتي نمونه آماري مورد مطالعه
متغير
ّ
سن

تاهل

تحصيالت

99/3 ~100

الزم به ذکر اســت کــه مقادیر  qو  pدر رابطه  1با اســتفاده از روش
 pilot samplingمحاسبه شــده است؛ بدین ترتیب که از  10نفر از
زنان حاضر در پارک بهطور اتفاقی تنها یک سؤال «آیا در پارک احساس
امنیت کافی دارید؟» پرسیده شده و نسبت تعداد جوابهای «مثبت» به

اشتغال

بعد

درصد

کمتر از  27سال

64

40-28

30

بيش از  41سال

6

متاهل

38

مجرد

62

ابتدايي

1

راهنمايي

15

متوسطه

53

کارداني

12

کارشناسي

18

کارشناسي ارشد و باالتر

1

شاغل

22

خانه دار و بیکار

17

دانش آموز و دانشجو

61
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رابطه : 1

در نظر گرفته شده است.
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روش پژوهش
در پژوهش حاضر در قالب مطالعهای کاربردي با بهرهگيري از مطالعات
ميداني و روش توصیفی -تحلیلی به بررسی عوامل مؤثر بر تأمین امنیت
زنان در پارک ســاعی تهران پرداخته شدهاســت .بدین منظور از طریق
مشــاهده ميداني (حضور در محل) نســبت به توزیع  100پرســشنامه
شامل سواالت چند گزينهاي و تشريحي در بين بانوان حاضر در محدوده
پارک ســاعی اقدام شد (حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران (رابطه )1
و بر مبانی تعداد زنان وارد شــده به پارک در طی یک روز محاسبه شد).
همچنین ارزيابي پاســخها و پردازش آنها توســط ویرایش  18نرم افزار
 SPSSانجام شد.

کل ،به عنوان  pو نسبت تعداد جوابهای «منفی» به کل ،به عنوان q

69
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متغير سطح تحصيالت و ميزان احساس امنيت بانوان
جدول  .3رابطه بين ّ
متغير
ّ

ضريب

مقدار

ســطح
تحصيالت

همبستگي
اسپرمن

12/2

ا نحــر ا ف درجه آزادی سطح معنی
داری
معیار
0/014

0/883

15

متغير سن و ميزان احساس امنيت بانوان
جدول  .4رابطه بين ّ
متغير
ّ

ضريب

مقدار

ا نحــر ا ف
معیار

آماره t

سطح معنی
داری

ســطح
تحصيالت

همبستگي
اسپرمن

0/089

0/075

1/286

0/004

متغير وضعيت اشتغال و ميزان احساس امنيت بانوان
جدول  .5رابطه بين ّ
متغير
ّ

ضريب

مقدار

سطح معنی داری

وضعيت اشتغال

همبستگي اسپرمن

0/047

0/498

شــهری از عواملي مانند سن ،ســطح تحصيالت و وضعيت اشتغال
متاثر نمیباشد.
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سنجش شاخصهاي بعد کالبدي مؤثر بر امنيت بانوان
بعد کالبدي شــامل مولفههاي روشنايي ،دسترسي به کمک ،خوانايي،

پوشــش گياهي ،کيفيت شبکه معابر ،حيات شــبانه ،کنترل دسترسي،
مبلمان و اختالط کاربري اســت .نتايج مستخرج از پرسشنامه در مورد
شاخصهاي کالبدي مؤثر بر امنيت بر اساس میزان اهمیت این عوامل
و میزان رضایت در پارک از دید زنان در شکل  2ارائه شده است.
همانطور که در شــکل  2نشــان داده شده اســت ،شاخص کيفيت
دسترسی و معابر ( 90درصد) ،نورپردازي ( 88درصد) و شاخص اختالط
کاربريها ( 86درصد) به ترتیب از بيشــترين اهميت در احساس امنيت
کاربران فضــا که مورد مطالعه قــرار گرفتهاند ،برخوردار مي باشــند.
همچنیــن بيشــترين و کمترین ميزان رضايت بــه ترتیب از مبلمان و
پوشش گياهي پارک ابراز گردید.
سنجش شاخصهاي بعد اجتماعي مؤثر بر امنيت
اين بعد داراي شــاخصهاي عدالت اجتماعي فضا ،امنيت درکشــده
از تراکم جمعيت و جاذبه و اجتماع پذيري فضا اســت که در شــکل3
(الف و ب) ارائه شــده اســت .نتایج بیانگر آن بود کــه ناامنی حاصل
از چیرگــی جنســیتی و فقدان عدالت در فضــا از باالترین درجه تأثیر
برخوردار میباشــد .همچنین تبعیض جنســیتی یکی از عوامل مؤثر بر
کاهش احساس امنیت زنان در منطقه مورد مطالعه میباشد.
ســنجش شــاخص هاي ُبعد کالبدي-اجتماعي مؤثر بر
امنيت
اين بُعد با اســتفاده از دو شــاخص شــهرت محيط و ميزان آشنا بودن
سنجيده شده است .بر این اساس رتبه بندي اهمیت و رضایت زنان از اين
شاخصها در شکل  4ارائه شده است .بدین ترتیب عامل شهرت فضا (73
درصد) از ديد زنان مصاحبه شونده از اهميت بيشتري نسبت به ميزان آشنا

شکل  .2میزان اهمیت و میزان رضایت از شاخصهای بُعد کالبدی از دید بانوان به ترتیب
از راست به چپ (درصد)

ارزیابی عوامل مؤثر بر تأمین امنیت شهری به منظور افزایش حضور بانوان در ...

شکل  .3میزان اهمیت و میزان رضایت از شاخصهای بُعد اجتماعی از دید بانوان به ترتیب از راست به چپ (درصد)

شکل  .4میزان اهمیت و میزان رضایت از شاخصهای بُعد کالبدی -اجتماعی از دید بانوان به ترتیب از راست به چپ (درصد)

شکل  .5مسيرهاي مورد استفاده توسط بانوان
در پارک ساعی (مأخذ :صادقی)1392 ،
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بررسی امنیت بانوان در پارک ساعی
در بررســی نقاط ناامن پارک ســاعی با توجه به نتایج مســتخرج
از پرســشنامه فضاهای مورد اســتفاده زنان بر اساس اولویت بندی در
شــکل  5ارائه شده است .محدودههای مشخص شده با رنگ قرمز به
دليــل وجود بوفه ،تعدد مراجعه کنندگان برای بازديد از قفس پرندگان،
درياچه و غيره ،در اولويت اول اســتفاده توســط بانوان قرار دارد .رنگ
سبز مشخص کننده مسيرهايي است که به دليل وجود فرهنگسرا ،مسير
عريض اصلي پارک از ورودي ســاعي ،وجــود آالچيق و هم جواري با
درياچه از اولويت دوم استفاده توسط بانوان نسبت به ساير قسمتهاي
پارک برخوردار اســت .با توجه به این نقشه ،سایر نقاط پارک به دلیل
نبــود امنیت کافی کمتر مورد اســتفاده بانوان قــرار میگیرد .بنابراین

هویت شهر

بودن با فضا ( 95درصد) براي درک امنيت برخوردار بوده است.
بدین ترتیب بر مبنای شاخصهاي بعد اجتماعي -کالبدي ،نظر اغلب
کاربران در مورد منطقه مورد مطالعه چندان مثبت نبوده و اکثر خانواده ها
تمايل زیادی به حضور فرزندانشان به خصوص دختران و همسرانشان
به صورت تنها در اين محیط ندارند

می توان نتیجه گرفت که پارک ساعی از لحاظ امنیت دارای مشکالت
و ضعف هایی می باشد.
با توجه به بررسیهای انجام شده داليل عدم استفاده يا استفاده کمتر
از فضا در منطقه مورد مطالعه توســط زنان به ترتیب اهمیت شــامل:
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نتیجه گیری
ايــن پژوهش با هدف تعيين عوامل مؤثــر بر امنيت زنان در فضاهاي
شــهري و تأثير اين عوامل بر ميزان حضــور آنان در این قبیل فضاها؛
به بررســي ميزان حضور بانوان و عوامل مؤثر بر آن در پارک ســاعي
تهران پرداخته اســت .نتايج مطالعه بیانگر آن بود که احســاس امنيت
زنان از فضاهاي عموميمتأثر از ســه بعد کالبدي ،اجتماعي و کالبدي
 اجتماعي اســت ،که مهمترين بعد مؤثر بر امنيــت« ،بُعد کالبدي-اجتماعي» شــناخته شد .در اين بعد ،شاخص «آشــنايي با محيط» از
اهميتي باالتر برخوردار اســت .همچنين نتايج مستخرج از پرسش نامه
نشــان داد که ويژگيهاي شــخصي بانوان مصاحبه شونده مانند سن،
سطح تحصيالت و شغل تأثير معناداري بر احساس امنيت آنان ندارد.
در بررســي وضعیت امنیت زنان در پارک ساعی نقاط و مسیرهایی
که به دلیل وجود حس امنیت بیشــتر در مقایســه با سایر نقاط پارک،
بیشتر توســط زنان مورد استفاده قرار میگیرند شناسایی شد .همچنین
مشــخص گردید در معابری از پارک به ویژه معابــر اصلي که در آنها
کيوســکهاي نگهباني و انتظامي ،بوفه ومســتقر شده اند ،احساس
امنيت بانوان افزايش یافته اســت .در مجموع عوامل عدم اســتفاده يا
اســتفاده کمتر زنان از موقعيتهاي مختلف در پارک ساعی به ترتيب
اهميت شــامل :دسترسي ،خوانايي ،پوشــش گياهي متراکم ،کنترل و
نظارت اجتماعي ،نورپردازي و کف سازي معرفی گردید.
در خاتمه راهکارهایی به منظور افزايش احســاس امنيت زنان و در
نتيجه افزايش حضورشان در فضاهاي شهري بر اساس سه بعد کالبدي،
اجتماعي و کالبدي  -اجتماعي ارائه ميشود.
راهکارهای طراحي شــهري در ابعــاد کالبدي ،اجتماعی
و کالبــدی -اجتماعی امنیت به منظــور افزايش امنيت
فضای شهری
راهکارهای بُعد کالبدی مؤثر بر امنیت

نورپردازی مناسب فضا :شــامل نورپردازی کامل مسیرهای پیاده،
پلهها ،فضای سبز.
اصالح پوشــش گیاهی پارک :شامل اســتفاده از پوشش گیاهی
مناســب با چتر محدودتر و ارتفاع بیشتر ،پرهیز از کاشت انبوه گياهان
بهطوري که در شب باعث ايجاد توهم شود ،پرهیز از ایجاد گوشههای
پنهان و دور از دید توســط کاشت گیاهان ،توجه به تغییرات فصلی در

انتخاب نوع پوشش گیاهی.
کیفیت راهها و دسترســیها :شــامل تأمین تســهيالت دسترسي
به ويژه تکميل شــبکههاي پياده راهي امن و با عرض و کف ســازي
مناسب ،تأمین اتصاالت تعريف شــده و ممتد ،استفاده از بافت مصالح
غيرلغزنده و بادوام برای کف سازی ،پرهیز از ایجاد مسيرهاي ناخوانا و
بن بست و یا پيچ در پيچ در فضا.
مبلمان :شــامل تأمین مبلمان متناســب شــهري در فضا با رعایت
اســتانداردهای بین المللی ،تأمین عالئم و نشــانهها بــه اندازه کافي
در فضا ،نصــب و راه اندازی تلفنهايي که بهطور مســتقيم به مراکز
فوريتهاي پليس يا اورژانس متصل میباشند ،استفاده از مصالح مقاوم
در مبلمان شــهری و تأمین مبلمان متناسب با ويژگيهاي جسميافراد
به ویژه زنان.
کنترل دسترسي :شامل ایجاد محدودیت دسترسی در طول ساعات
شب در ورودیهای فرعی پارک که فاقد نگهبانی میباشند.
حيات شــبانه کاربريها :ايجاد کاربريهاي فعال و روشن در شب،
احداث رســتوران و کافي شاپ و شبانهروزي نمودن کتابخانه پارک در
محل فرهنگسراي سرو و ایجاد سرويسهاي شبانه ایمن مانند استقرار
دفاتر تاکسي تلفني در محیط.
اختالط کاربري :شــامل تأمین تسهيالت الزم برای حضور و فعاليت
مستمر کودکان و زنان ،ایجاد کاربريهاي جاذب و متنوع براي گروهها
و افراد مختلف و جلوگیری از توســعه حوزههاي تخصصي و تک بعدي
فعاليتی.
دسترسي به کمک :شــامل قــرار دادن کيوسکهاي اطالع رساني،
استفاده از دوربينهاي مداربسته و آموزش باغبانان براي کمک رساني
به افراد.
خوانايي :شــامل وجود نشانههاي شــاخص و قابل رؤیت در فضاي
شــهري به منظور جهتیابی ،تأمین روشنايي کافي فضا در شب ،ایجاد
مسیرهای شفاف و واضح و قابل تشخيص براي افراد.
راهکارهای بُعد اجتماعي مؤثر بر امنيت

عدالت اجتماعي فضا :شــامل پرهیز از ایجــاد کاربریهای صرف ًا
مردانه ،تجهيز فضا براي استفاده جمعهاي مرکب از گروههاي مختلف
به ویژه زنان ،در نظر گرفتن نيازهاي هر دو گروه استفاده کننده از فضا
يعني هم زنان و هم مردان.
امنيت درک شده از تراکم جمعيت :شامل ايجاد تراکم در فعاليتهاي
اجتماعي برای جلوگیری از ارتکاب جرم ،استفاده از فعاليتهاي جاذب
جمعيت و توزیع مناسب آنهادر فضا.

ارزیابی عوامل مؤثر بر تأمین امنیت شهری به منظور افزایش حضور بانوان در ...

کنترل و نظارت اجتماعي :شامل جلوگیری از متروک ماندن واحدهاي
تجاري مجاور فضاي شــهري ،مکان یابی مناسب کيوسکهاي تلفن
و روزنامه فروشي يا دکههاي ســيار در مناطق جرم خيز برای افزایش
نظارت فضا.
راهکارهای بُعدکالبدی -اجتماعي مؤثر بر امنيت

آشنا بودن فضا :شــامل حفظ کاربريهاي داراي سابقه طوالني در
صورتي عدم مزاحمت با نام قديم خود ،حفظ ســاختمانهاي با ارزش
کالبدي و فعاليتهاي قديمي ،نصب عالیم ،نشــانهها يا کاربريهای
هویت بخش.
شــهرت فضا :شــامل خوش نام و يا بدناميفضا که تأثير زيادي بر
حضور و احســاس امنيت افراد (به خصوص زنان) در فضا دارد .بنابراین
می توان با توجه به مباحث روشــنايي ،کنترل ،نظارت اجتماعي و غيره؛
موجبات ارتقاء شهرت فضاي مورد مطالعه را فراهم آورد.
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1. Crime Prevention through Environmental Design
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... Abstract

Nowadays, the citizen's security and the ways of promoting it have been considered as a priority of urban designer.
Planning and design for safety in a city or a neighbourhood may become a very complex exercise from the physical
point of view.
Cities and urban areas are places where different communities and groups of people attend in. With a great variety of
social and cultural life styles and different attitudes, so that they have different demands and expectations from their
spaces. The amount of using urban spaces indicates its suitability to serve the needs and inspirations of each group.
Besides meeting the social needs, services and access for all users of space, urban spaces must deal with facilities and
conditions to develop and infuse a sense of security in space. Urban planners try to identify security threat, especially
in public and urban spaces, provide security for their users. Female due to differences in biological characteristics,
responsibilities, and attitudes compared to men, establish a different relationship with the space. So, Special facilities
are required to increase.
The confidence of the spaces for their presence in urban spaces, especially public spaces such as parks, in this
research relied on descriptive-analysis method has been studied in Tehran (Saei Park) on the purpose of promoting the
security of women in urban spaces and the effective factors for security of women. One hundred questionnaires consist
of multiple-choice questions and descriptive ones are prepared and distributed among the women in the park and the
responses were analyzed by the SPSS software. First of all, an introduction of the studied field and basis theoretical of
the research which consists of explanations, conceptions, and attitudes related to the topic is presented and afterwards
an investigation of the factors affecting the safety of women in the studied field, a description of the research history
(conducted similar researches) and a research approach are scrutinized. Finally, the outcomes and discoveries of the
research due to increasing the women's security in urban areas are studied.
The results of increasing women's security in urban spaces according to the results of the questionnaires about unsafe
parts in Saie Park, shows that more than half of the park spaces, including the southern and eastern parts and a large
area in the center of the park are insecure and women are less likely to use these parts. The reasons that women don't
intend to use the insecure areas or use them less include: accessibility, readability, vegetation, social control, lighting and
flooring. The result shows that women's high secure feeling in urban areas is not affected by personal characteristics,
such as age, education level and employment status; and three effective factors including physical (lighting, access
control, furniture, mixed land uses, access to quality, night life, green space and legibility), social (social justice space,
security understanding of population and Social control) and social-physical (being familiar with the space and renowned
space). Among these factors, social-physical factor is the most important reason to keep women safe in urban places.
... Keywords: Women security, Urban space, Social-physical factors, Saie Park.
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