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ارزیابی عوامل مؤثر بر تأمین امنیت شهری به منظور افزایش
حضور بانوان در فضاهای عمومی شهری
(مطالعه موردی :پارک ساعی تهران)

*

مهندس نرگس صادقی** ،دکتر سهیل سبحان اردکانی*** ،دکتر کیانوش ذاکر حقیقی

****

تاریخ دریافت مقاله ،1392/09/02 :تاریخ پذیرش نهایی1303/03/09 :

* اين مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناســی ارشــد طراحی شــهری با عنوان «ارزیابی عوامل مؤثر بر تأمین امنیت شهری جهت افزایش
حضور زنان در فضاهای شــهری :نمونه موردی پارک ســاعی تهران» است كه به راهنمايي دكتر ســهیل سبحان اردکانی و مشاوره دکتر
کیانوش ذاکر حقیقی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات همدان انجام شده است.
** دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،همدان ،ایران( .مسئول مکاتبات)
Email:narges.sadeghi86@gmail.com
Email: s_sobhan@iauh.ac.ir
*** استادیار دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان ،همدان ،ایران.
**** دانشیار دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان ،همدان ،ایرانEmail: k.zakerhaghighi@gmail.com .
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واژههای کلیدی
امنيت بانوان ،فضاي شهري ،عوامل کالبدی ،اجتماعی ،پارک ساعي تهران

هویت شهر

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 شهري بايد عالوه بر تأمین نيازهاي اجتماعي شهروندان و تأمین خدمات و
دسترسیهای الزم برای همه کاربران فضا ،تسهیالت و شرایطی را برای ایجاد و القاء حس امنیت فراهم سازند .لذا اين پژوهش
با هدف بررســی عوامل مؤثر بر تأمین امنیت زنان در پارک ســاعي تهران با رويکرد جنســيتي 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 شهری مؤثر بوده و در احساس امنیت زنان در فضاهای شهری
از اهمیت بیشتری برخوردار است.
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