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چکیده
ايمنی مهم ترين ويژگی فضا و شرط حضور و استفاده فعال شهروندان از فضاهای شهری است .همچنین ،وجود فضاهای امن ،ازجمله حقهو
شهروندان و تأمین آن يكی از تكالیف دولتها در برابر جامع است .برايناساس ،بخش اصلی مقال حاضر ،نتايج پهژوهش میهدانی انجهامشهده
در 999فضای عمومی شهر مشهد را در بر دارد ك در آنها وضعیت كالبدی فضاهای عمومی شهر ،درباره لزوم تأمین امنیت برای زنهان بررسهی
شده است .در بخش ديگر نیز درزمین احساس امنیت زنهان در فضهاهای عمهومی (بوسهتان هها ،زيرگهذرها ،په هها و مسهیرهای اصهلی تهردد
شهروندان) خالص ای از نتايج پیمايش انجام شده ،با كمك نمون 9999نفری از زنان بزرگ تر از  91سال ،در س حهوزه امنیهت جهانی ،مهالی و
اخالقی و در س بعد فیزيكی ،نمادين و اجتماعی ارائ شده است .نتايج مطالع نشهان مهی دههد ازنظهر پاسهخگويان ،زيرگهذرها و مسهافربران
شخصی ناامن ترين موقعیت ها بوده اند .پارکها و محدوده اطراف مح زندگی هم با میانگین نزديك به ههم در رده بعهدی قهرار مهیگیرنهد و
اتوبوس ،پ های عابر پیاده و تاكسی در مقايس با فضاهای عمومی ديگر ،بیشتر امنیت دارند .نكت مهم ،كم بودن میزان احساس امنیهت اخالقهی
در شهر مشهد است؛ ب گون ای ك نزديك ب نیمی از اين زنان (77درصد) در فضاهای عمومی شهر ،احساس میكنند با اتفاقاتی ماننهد تمهاس
بدنی ،ربودهشدن و ...مواج هستند .درپايان نیز پیشنهادات محقق درزمین بهبود وضعیت امنیت در فضاهای عمومی شهر ارائ شدهاند.

واژههایکلیدی :امنیت عمومی ،فضاهای عمومی ،احساس امنیت ،زنان ،مشهد.
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مقدمه و بیان مسأله

ب راحتی و آزادان جاب جا شوند و از مواهب زندگی فرهنگی،

فضاهای عمومی شهری ازنظر ويژگی های كالبهدی و كهاركرد

اجتماعی و اقتصادی شهر استفاده كننهد .زنهان هماننهد مهردان

اجتماعی محیط چشمگیری برای رشد و بالندگی جامع مدنی

حقو دارند و وقتی ك ب ديهدگاه آنهان توجه شهود ،امنیهت

هستند .فضای شههری مكهانی بهرای تعهامالت ،برخوردهها و

شبان روزی كامالً تضمین می شود؛ زيهرا در زمهان خشهونت و

تبهههاد ت اجتمهههاعی و همچنهههین ،محملهههی بهههرای انهههوا

پرخاشگری آنها نخستین هدف هستند و به همهین دلیه  ،در

فعالیتهاست .تشويق مردم ب حضهور در فضهای عمهومی يها

برنام ريزی شهری بايد تجديد نظر شود .يك شهر امن امكهان

فراهمكردن امكان دسترسی برابر هم افراد و گهروه هها به آن،

تحرک را برای هم  ،به ويهژه بهرای زنهان فهراهم مهی كنهد و

نخستین گام برای دسهتیابی به عرصه عمهومی اسهت و ايهن

احسههاس امنیههت در انسههجام اجتمههاعی بسههیار تههأثیر دارد

عرص  ،تحقق جامع مدنی را تضمین می كند .امنیهت عمهومی

(زنجانیزاده.)17 - 18 :9989،

هم شهروندان از مهمترين شاخصهای كیفیت فضها اسهت و

مشهد يكهی از قطهب ههای گردشهگری مهذهبی در جههان

فضای شهری امن ،امنیت و آسودگی خهاطر شههروندان را به

اسالم بوده و سا ن میزبان میلیهون هها زائهر از داخه و خهار

دنبال دارد .يكی از اولويت های اساسی در میان تئوریپهردازان

كشور است؛ باوجوداين ،مطالعات محدود انجهام شهده درزمینه

مسائ شهری توج ب امنیت شهروندان و روشهای ارتقاء آن

احساس امنیت زنان در ايهن شههر ،تصهوير چنهدان مثبتهی را از

است؛ ب طوری ك امروزه امنیت ،مؤلفه ای اساسهی در توسهع

وضعیت موجود نشان نمی دهند .مطابق نتهايج پهژوهش مظلهوم

پايههدار انسههانی بهه شههمار مههیرود و افههزايش رضههايتمندی

خراسانی و اسماعیلی ( )9981میانگین احساس امنیت اجتمهاعی

شهروندان و شك گیری سرماي اجتماعی را در ساختار شهری

زنان ،در يك طیف  1قسمتی از يك تا پنج برابهر بها  2/91بهوده

ممكن میكند .بدون ايجاد امنیت ،ساختار شههری به صهورت

است ك ايهن میهزان ،وضهعیت متوسهط رو به پهايین را نشهان

سیستمی از اجزا و عناصر برای سكونت شهروندان و زنهدگی

می دهد و در اين میان9/9 ،درصد افراد احساس امنیت اجتماعی

همراه با رفاه و كرامت انسانی كارايی ندارد.

زيادی داشت اند .اين موضو بیهانگر كهم بهودن میهزان احسهاس
1994

امنیت اجتماعی در میهان زنهان ايهن شههر اسهت .همچنهین ،در

توسع انسانی شام اين موارد است :امنیهت اقتصهادی ازنظهر

تحقیق زنجانیزاده ( )9989میانگین احساس امنیت زنان در بازه

میزان درآمد ،شغ و سرماي گذاری و امنیت محیطی و جهانی.

997ه 97معادل  97/97ب دست آمده است ك بها حهد متوسهط،

بههدون ارتقههاء مهؤثر مؤلفه هههای امنیههت شهههری رضههايتمندی

يعنی نمره 79ه 19بسیار فاصل دارد .از آن گذشهت 12/9درصهد

شهروندان و تحقق توسع پايدار شهری فراهم نمی شود و اين

افراد ،نمره ای كمتر از میانگین دريافت كرد ه اند ك اين امر بیانگر

مؤلف ها عبارت اند از :شك گیری سرماي اجتمهاعی ،مشهاركت

احساس امنیت كم در میان زنهان اسهت .بهاوجود ايهن مسهائ ،

اجتماعی و بهبود كیفیت زندگی.

چنان ك مشهود است ،تحقیقات انجام شده قهديمی هسهتند و در

براساس گزارش سازمان مل در سالهای  1998و

گفتنی است با محور قرار دادن موضو امنیت زنان ،يعنی

ضمن ،با در نظر گرفتن عواملی چهون تفكیهك انهوا فضهاهای

نیمی از ك جمعیت ،در فضاهای عمهومی بايهد فرصهت ههای

شهری و قابلیت تعمیم ب ك جامعه آمهاری تهاكنون پهژوهش

برابری فراهم شهود و ايهن فضهاها شهام ايهن مهوارد اسهت:

جامعی درباره امنیت زنان مشهد انجام نشده است.

آموزش و تحقیق در محیط كار و در هم مشهال مربهوط به

برنام ريزان ،شهرسازان و نیز محققان مسهائ اجتمهاعی به

شهر و برنام ريزی ،فضای شهری ،مسكن ،تحرک و تردد امن.

موضو امنیت ،ب صورت يكهی از شهاخص ههای مههم كیفیهت

زنان بايد ب وساي حم و نق عمومی دسترسی داشت باشند تا

زندگی توج كردهاند؛ ب اينترتیب ،انجام مطالع دربهاره فضهاهای
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عمههومی و امنیههت زنههان ضههرورت و اهمیههت دارد .در مطالعههات

عمومی شهر مشهد و نیهز كیفیهت فضهاهای مهدنظر براسهاس

شهری فضاهای عمومی همواره ب شك بستری اجتماعی هسهتند

شاخص های امنیت فضاست؛ ب اين ترتیب ،پرسش های ما ايهن

ك عموم شهروندان از آنها استفاده می كنند؛ بنهابراين ،ايهن فضهاها

است :زنان شهر مشهد در هريك از فضهاهای مهدنظر چقهدر

در صورت امن بودن ،گذشت از آنك آرامش را برای مردم شهر به

احساس امنیت می كنند و وضعیت كالبهدی فضهاهای عمهومی

ارمغان می آورند ،میزان تعامالت و فعالیت های اجتمهاعی سهاكنان

شهری براساس شاخص های تعريف شده در اين تحقیق ،تا چ

را افزايش می دهند و درنهايت ،احساس مطلوببهودن و رضهايت

حد الزامات تأمین امنیت را برای شهروندان تأمین میكنند.

را نیز در شهروندان تقويت میكنند.
در مقابههه  ،احسهههاس نهههاامنی عهههوار

براساس اين نكات ،اهداف اصلی تحقیق ،اين امور است:
و ضهههايعات

بررسی میزان احساس امنیت در میان زنان بیش از 91سال  ،به

روان شناختی ،اجتماعی ،فرهنگهی ،اقتصهادی و حتهی سیاسهی

تفكیك فضاهای عمومی شههر و همچنهین ،بررسهی فضهاهای

دارد و آثههار آن بههر كیفیههت زنههدگی و بهههروزی اقتصههادی و

عمومی شهر مشهد ازنظر شاخصهای امنیت ،ب تفكیك نهو

اجتمهههاعی درازمهههدت اسهههت .احسهههاس نهههاامنی تهههأثیرات

فضای شهری.

روان شناختی گسترده ای ايجاد می كنهد كه شهام ايهن مهوارد
اسههت :اضههطراب ،بههیاعتمههادی ،احسههاس بیگههانگی ،انههزوا و

مبانی نظری

نارضايتی از زندگی .همچنین ،ممكهن اسهت انسهان ههايی كه

احساس امنیت 9پديده ای روانشناختی ه اجتمهاعی و ناشهی از

احساس ناامنی می كنند ،برای مقابل با ترس خود از مكان های

تجرب ههای مسهتقیم و لیرمسهتقیم افهراد از اوضها و محهیط

معههین يهها افههراد لريبهه و بیگانهه دوری كننههد و درنتیجهه ،

پیرامون است و افراد مختلف ب صهورتههای گونهاگون آن را

فعالیتهای اجتماعی آنها محدود شود.

تجرب میكنند .ازنظر روششناسهی احسهاس امنیهت سهازه ای

باتوج ب تأكید تحقیق حاضر بر جمعیت زنهان ،اطهال از

چندبعههدی اسههت و متناسههب بهها وضههعیت اجتمههاعی و افههراد

میزان احساس امنیت آنها در فضاهای شههری و فهراهم كهردن

مختلف ،ب گون ههای متفهاوت ظههور مهی يابهد و به اشهكال

روش ها و راه كارهايی برای كهاهش احسهاس نهاامنی در میهان

مختلف سنجیده و اندازهگیهری مهی شهود .بنهابراين ،احسهاس

آنان ،دوبرابر اهمیت دارد؛ زيرا براساس مطالعات انجام شده در

امنیت با بسهیاری از عناصهر اقتصهادی ،اجتمهاعی ،سیاسهی و

كشور (و البت همسو بها مطالعهات انجهام شهده در كشهورهای

فرهنگههی جامع ه ارتبههاط دارد .پژوهشههگران برجسههت حههوزه

ديگر) زنان در مقايس با مردان ،كمتر احساس امنیت می كننهد.

مطالعات امنیت ،توصهیفههای مختلفهی از ايهن مفههوم ارائه

اين وضعیت ،امكان حضور اجتماعی زنان را محدود می كند و

داده اند ك بیانگر چندچهره بودن و ابهام مفهوم امنیهت اسهت.

با عدالت جنسیتی درزمین امكان برخورداری و استفاده زنان و

پر رمز و راز بودن و قرارگهرفتن مفههوم امنیهت در هاله ای از

مردان از فضاهای عمومی ناسازگار است.

پیچیدگی های تئوريكی ،ايدئولوژيكی و روزمرگهی به قهدری

نتايج تحقیقاتی مانند اين مقال  ،از جانب ارگان های مختلهف،

زياد است ك بهوزان ،نظريه پهرداز برجسهت  ،مهی گويهد« :ههر

ب ويژه سازمان شهرداری برای برنام ريزی و اقدام مناسب درزمین

كوششههی بههرای درک مفهههوم امنیههت ،بههدون آگههاهی كههافی از

طراحی و مديريت شهری ،ب منظهور تقويهت احسهاس امنیهت در

تناقضههات و نارسههايیهههای موجههود در خههود ايههن مفهههوم،

میان شهروندان و ب خصوص زنان استفاده میشود.

سههادهانديشههان اسههت» (تاجیههك .)97 :9971 ،بهه نظههر مانههدل،

باتوج ب مطالب ذكرشهده ،ايهن مقاله حاصه پژوهشهی
میدانی با موضو احساس امنیت زنهان به تفكیهك فضهاهای

ب طوركلی امنیت 2ب معنهای نداشهتن دلههره و دلدله اسهت
1

Secure feeling
2
security
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(ماندل .)77 :9971 ،بوزان ،امنیت را ب معنای حفاظت در مقابه

شهروندان و وج ذهنی آن هم ،بیانگر میزان «احساس امنیهت»

خطر (امنیت عینی) احساس ايمنی (امنیت ذهنی) و رههايی از

در میان اعضای جامع است .همچنین ،اين وجه شهام ايهن

می دانهد (مانهدل:9971 ،

موضو است ك افراد يا شههروندان تها چه حهد «احسهاس»

ترديد (اعتماد ب دريافتهای شخصی)

 .)12ولفرز ،با تفكیك بعد عینی و ذهنی امنیت  ،بعهد عینهی آن

می كنند خود يا ارزشهايشان در معر

را وجودنداشتن تهديد در برابر ارزشهای كسهبشهده و بعهد

.)77 :9982

تهديد

هسهتند (روی،

ذهنی امنیت را نبودن ترس و وحشت از حمل علی ارزشهها
تعريف كهرده اسهت (بهوزان .)92 :9978 ،احسهاس امنیهت يهك

امنیت و جنسیت

فرايند روانی  -اجتمهاعی اسهت كه صهرفاً بهر افهراد تحمیه

آسیب ها و پیامدهای ترس از جهرائم ،بهرای همه گهروه ههای

نمیشود؛ بلك بیشتر افراد جامع براساس نیازها ،دلبستگی هها،

اجتماعی ب يك اندازه نیست و زنان ،بنا ب برخی مشاهدات و

خواست ها و توانمندیهای شخصیتی و روانی خود در ايجاد يا

تجارب خود در زندگی بیشتر ب اين احساس دچار می شهوند.

از بین بردن آن سهم دارند و بر مبنای تمايز میان مرز احساس

كاسههكال و پههین معتقدنههد احسههاس تههرس و نههاامنی ب ه طههور

و واقعیت ،احساس امنیت از امنیت واقعهی تفكیهك مهی شهود

چشمگیری از تجارب و خاطرات فرد از فضاهای شهری تأثیر

(شار پور و همكاران.)12 :9919 ،

می پذيرد و عموماً اين تأثیرپذيری بر حضور افراد ،ب ويژه زنان

همچنین ،امنیهت از بعهد سهلبی يها ايجهابی نیهز ارزيهابی

در عرص عمومی اثرگذار است (.)Koskela & Pain, 2000: 75

می شود :امنیت ب معنای ايجهابی وجهود زمینه هها و امكانهات

طبق اعتقاد فرارو احساس نهاامنی و تهرس زنهان جهوان،

مناسب است؛ ب طوریك شهروندان درباره مصونیت ارزشهها

بیشتر در اثر ترس از تعر

جنسی است .نو جنايت دربهاره

و حقوقشان ،احساس آرامش و اطمینهان داشهت باشهند .وجه

زنان و مردان متفاوت است و ب همین دلی  ،حس امنیت آنهان

ايجابی امنیت را معادل «احساس رضهايت و اطمینهان خهاطر»

نیز تبعاً تفاوت دارد .عموماً زنان نسبت ب مردان بیشهتر تهرس

دانست انهد .امنیهت در معنهای سهلبی وجهود نداشهتن هرگونه

را احساس می كنند؛ گرچ ممكن است در محیط های عمهومی

احساس تهديد نسبت ب ارزشها و حقو فردی و اجتمهاعی

شهری درزمین مسائ خشونت بار كمتر از مردان قربانی شوند.

يا نترسهیدن ،وجودنداشهتن اجبهار و خطهر خهارجی يها رفه

ب طوركلی مردان نسبت ب زنان ،درباره امنیت محیط خودشهان

نیازمندیهای فردی و اجتماعی است.

احساسی مثبتتر دارند و درحالیك هم مردان و هم زنهان ،در

ابعاد امنیت براساس س معیار تفكیك میشوند:

تاريكی احساس ناامنی میكنند ،میزان ايهن احسهاس در زنهان

موضو  :مثال امنیت مالی ،جانی ،فكری و عهاطفی ،امنیهت در

بیشتر است (بمانیان و همكاران .)12 :9987 ،براسهاس ديهدگاه وار،

سطح فردی ،امنیت اداری ه شغلی ،اقتصادی ،سیاسی ،قضائی،

زنان كوچك تر از  91سال عمدتاً ازنظر تجاوز جنسهی نگهران

فرهنگههی ،روانههی و انتظههامی و امنیههت در سههطح اجتمههاعی

هستند؛ ولی پس از پا ب سن گذاشتن ،اين تهرس در آن هها از

(باباخانلو .)91 : 9982 ،همچنین ،امنیهت جهانی ،مهالی ،فكهری و

بین میرود و ب شك جديد ،دوباره ظهور مهیكنهد .ازنظهر او

امنیت جمعی (چلبی.)71 :9971 ،

در زنان پیر ،ترس از جرم ناشی از آسیب پذيری فزاينهده آنهان

قلمرو :مثال امنیت فردی ،اجتماعی ،ملی يا داخلهی ملهی،
اجتماعی و انسانی
عینی /ذهنیبودن :وج عینی امنیت ب معنای كم و كیهف
انههوا آسههیبههها و مخههاطرات تهديدكننههده امنیههت جامع ه و

است .طبق اعتقاد برانگارت نیز تهرس از خطهر آزار و اذيهت،
ب طور خاص در بین بخش ههای آسهیب پهذيرتر و منهزوی تهر
جمعیت بیشتر است و ب ويژه ،پیهرزنهها در ايهن بخهش قهرار
دارند (وار ،ب نق از علیخواه و نجیبیربیعی.)999-999 :9981 ،
مسائلی از اين قبیه به خلهق فضهاهای جنسهیتی منجهر
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می شوند :قلمروهای متفاوتی ك بهرای زنهان و مهردان تصهور

فضاهای بی دفا شهری زيرپ های شهری ،داخه زيرگهذرها،

می شود و همچنین ،ساخت شهرها ب دست مردان؛ زيهرا ايهن

پ های هوايی ،زمینههای فرورفته  ،گهودالهها و نظهاير اينهها

فضاها ب نیازهای مرد متوسط توج مهی كننهد .ازنظهر كهار،،

هستند (پودراتچی.)19 :9989 ،

استن و يولز ،ماهیت جنسی شده فضاهای شهری نحهوه عمه

مطالعات فراوانی نشان داده است ك نقش كالبهدی شههر

فضای شهری برای محدودكردن تحهرک پهذيری زنهان اسهت.

(برنامه ريههزی و طراحههی شهههری) در پیشههگیری از جههرائم و

همچنین ،اين ماهیت ،ب لحاظ فیزيكهی ايهن محهدوديت را بها

كاهش آنهها بسهیار اهمیهت دارد و بايهد به مفهاهیم ،اصهول،

القهاء الگوهههای حركههت و رفتههار بههر پايه تههرس و دسترسههی

پارادايمها و اسهتراتژیههای مربهوط به آن توجه كهرد .ايهن

محدود شده و ازنظر اجتماعی با انگاره هايی درباره نقش زنهان

رويكرد طراحی كارآمد و بهین محهیط مصهنو بهرای كهاهش

در جامع شهری اعمال میكند (مدنیپور.)927 :9971 ،

جرائم شهری محسوب می شود و در بهبود كیفیهت زنهدگی و

امنیت و فضاهای شهری
ابعاد و مؤلف های محیطی امنیت اجتمهاعی در سهال ههای اخیهر
موضو تأمالت نظری و تحقیقات متعهددی به ويهژه در حهوزه
مطالعات شهری بوده است؛ ب طوریك محققان و نظري پهردازان
در اين زمین ب مفاهیمی مانند فضهای شههری امهن و فضهاهای
لیرقاب دفا بسیار توج كرده اند .ازجمل اين فضهاهای شههری
امن ،فضهايی اسهت كه امنیهت و آسهودگی خهاطر سه گهروه
حاضران ،عابران و ناظران را در اين س سطح فراهم آورد:

افزايش رضايتمندی شهروندان ب طور شايست ای تأثیر دارد.
تحقیقی با نام «پروژه فضاهای عمومی» 9در بیش از 9999
فضای عمومی در سراسر جهان انجام شهده اسهت و براسهاس
آن ،فضای امن در محل ها زمانی ايجاد میشود كه الگهوی آن
چهار ويژگی داشت باشد .اين خصوصیات عبارتاند از:
 -9فعالیت ها و بهره وری ها 2؛  -2امكان دسترسی و ارتباط 9؛
 -9راحههتبههودن و احسههاس آرامههش 7و  -7وجههود روابههط
اجتماعی.1

 كالن :عوام مؤثر در پیدايش آنومی در جامع (جامعهفراشهری)

امکان دسترسی و ارتباط

فضای اجتماعی امن

 میان  :عوام مؤثر در پیدايش آنومی در هر شهر خرد :عوامه مهؤثر در پیهدايش آنهومی در مكهانهها وموقعیتهای شهری (فضاها) (صالحی.)991 :9987 ،

فعالیتها و بهرهوریها

راحتی و آرامش

وجود روابط اجتماعی
شکل  -1ویژگیهای فضای امن

ب طوركلی مفهوم فضای شههری امهن ،همه ايهن عوامه
مؤثر را در اين سطوح س گان در بر می گیرد .ب عبهارت ديگهر،
فضای شهری امن در صورتی معنا پیهدا مهیكنهد كه در همه
سطوح ،عوام بازدارنهده به صهورت مطلهوب عمه كننهد و

 :Project for Public Spaces 9معنای اين عبارت پروژه بهرای فضهاهای

سطوح با تر ب شك چتر حمايت كننده ،مان ريزش ،انتشار و

عمومی اسهت .ايهن سهازمان لیرانتفهاعی در سهال  9171تأسهیس شهده و

ايجاد ناهنجاری ب سطوح پايین تر شوند .همچنهین ،فضهاهای

هدفش كمك ب عموم مردم در ايجاد و پايهداری فضهاهای عمهومی بهرای

لیرقاب دفا اماكن و فضاهايی هستند ك ب كسی تعلق ندارند

ساختن اجتماعات قویتر است .رويكرد اين برنام ياریكهردن شههروندان

و كسی از آنها نگهداری نمی كند .اين گونه فضهاها از ديهدها
محفوظ هستند و ب همین دلی  ،فضاهای دنج و مطمئنی برای
فعالیت های لیرمجاز و ناهنجار محسوب مهی شهوند .ازجمله

برای تبدي فضاهای عمومی ب فضهاهايی زنهده ،به منظورتهأمین نیازههای
عمومی و برانگیختن شادابی و سرزندگی اجتماعی محلی است.
2

activities
accessible
4
comfortable
5
sociable
3
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.9در نظر داشتن فعالیتهای مناسب پیش از توج ب نظم

وكرل و وايتزمن ،برای افزايش ايمنی و امنیت در فضهای
شهری س عام را پیشهنهاد مهی كننهد -9 :آگهاهی از محهیط،

بصری محیط؛  .2استفاده از كاربری مختلط هم ازلحهاظ تنهو

 -2امكان مشاهده ب كمك ديگران و  -9دسترسهی آسهان به

استفاده و هم ازنظر حضور بناهايی با قدمتههای مختلهف در

كمك در صورت نیاز (بمانیان و همكاران.)19 :9987 ،

يك ناحی ؛  .9توج ب عنصر خیابان؛  .7نفوذپذير بودن (امكان

در كتاب محیطهای پاسخدهنده هفهت معیهار زم بهرای

دسترسی) بافت و  .1اختالط اجتماعی و منعطفبودن فضهاها
(جیكوبز9119 ،؛ ب نق از گلكار.)99 :9989 ،

ايجاد محیطهای پاسخدهنده معرفی شهده انهد كه شهام ايهن
مهههوارد هسهههتند .9 :نفوذپهههذيری؛  .2تنهههو ؛  .9خوانهههايی؛

اسكار نیومن ( )1973س فاكتور را برای افزايش جهرم در

 .7انعطههافپههذيری؛  .1تناسههبات بصههری؛  .1لنههای حسههی و

محل های مسكونی بر می شمرد -9 :بیگانگی :مردم همسايگان

 .7رنگ تعلق (بنتلی و همكاران.)997 :9982 ،

خود را نمی شناسند -2 ،نبودن نظارت :مكان های وقو جهرم،
زمین ارتكاب جرم را ب راحتی و بدون امكان ديدهشدن مجرم،

جین جیكوبز ،نظري پرداز بزرگ شههری ،در تبیهین امنیهت
شهری ب اين عوام توج و بر وجود آنهها تأكیهد كهرد :تعامه

فههراهم مههیكننههد و  -9در دسههترس بههودن راه فههرار :امكههان

فضای فیزيكی و فرايندهای اجتماعی سازنده محیط و فعال بودن

ناپديدشدن سري مجهرم از صهحن جهرم را ممكهن مهی كنهد.

فضا ب صورت عاملی در ايجاد محیط امن و موفق .جیكوبز ،اين

بنابراين ،نیومن معتقد است با استفاده از سازوكارهای نمهادين

مؤلف ها را در ايجاد محیط خوب شهری مؤثر می داند :حركهت،

شك دادن ب عرص های تعريف شده ،محیط ب كمك ساكنانش

استفاده های فعهال از سهطح خیابهان و فعالیهت ههای خیابهانی و

كنتههرل مههیشههود

 .)Newman,همچنههین ،يكههی از

مراقبت های طبیعی از اين فعالیت ها (بمانیان و همكاران.)19: 9987،

محققان هفت ويژگی را برای محیط های امن بر شمرده اسهت

او در سهال  1961در كتههاب زنههدگی و مههرگ شهههرهای بههزرگ

ك در اين نمودار نشان داده شدهاند:

(1973: 16

آمريكا پنج معیار را برای محیطی با كیفیت مطلوب معرفی كرد:
وجود فضاها و مسیرهايی با ورودیهای تعريفشده ك امكان نفوذپذيری را ب آن فضاها آسان میكند
دسترسی و جابهجایی

ساختار

مدیریت و نگهبانی

مكانهايی ك با تفكر مديريت مناسب طراحی شدهاند،

مكانها بايد ساختاری داشت باشند ك كاربریهای

جرم و تخلف را در زمان حال و آينده كاهش میدهند.

مختلف آنها ب تضاد منجر نشود
محیطهای

فعالیت

نظارت

ایمن

مكانهايی ك عموم مردم ب آنها دسترسی و اشراف داشت باشند

مكانهايی ك در آنها فعالیتهای انسانی ب صورت مناسب
وجود داشت باشند ،حس امنیت را ايجاد میكنند

مالکیت
حفاظت فیزیکی

مكانهايی ك حس مالكیت ،احترام ،مسئولیت و ارتباط اجتماعی را
مكانهايی ك امكانات ضروری و مناسب امنیتی داشت باشند

تقويت كنند و حس تعلق ب محیط را در افراد افزايش دهند

شکل  -2ویژگیهای محیط امن ازنظر لولین دیویس ()2222
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«مؤسس پیشگیری از جهرم ازطريهق طراحهی محیطهی»9

وقو جرائم شهری و كاهش آنها اين گون تعريهف مهی شهود:

يكی از معروف ترين نظري های مربوط ب مؤلفه ههای مكهانی

طراحی فضاهای شهری به صهورتی كه بهرای جلهوگیری از

امنیت را مطرح كرده است .اين رويكرد محیط فیزيكهی را به

فعالیت های نهامطلوب اجتمهاعی از نظهارت عمهومی اسهتفاده

گون ای سهازماندهی مهیكنهد كه وقهو جهرم و تهرس را بها

شود .عناصر اصلی اين نو طراحی عبارتاند از:

كههمكههردن حمايههت از رفتارهههای مجرمان ه كههاهش مههیدهههد
(طاهرخانی.)12 : 9989 ،
اساسهیتههرين اصههول ( )CPTEDدر اصههطالح

 -9تعريف فضاهای كنتهرل شهده در سهاختار شههری؛-2
افزايش نظارت طبیعی در معابر و فضاهای شهری؛  -9تعريف

2

OTREF

مشههخص فضههاهای عمههومی ،نیمه عمههومی و خصوصههی؛ -7

خالص می شوند و اين امر ،يعنی مزيت ارتكاب جرم تابعی از

آفرينش يا ايجاد فرصت برای انجام رفتارهای امهن در منهاطق

میزان تالش ،خطر ،ههدف و فرصهت (بهرای ارتكهاب جهرم)

ناامن شهر و  -1جلوگیری از ايجاد مكان های ناامن در منهاطق

است .اين اصول موجهب شهدند فرضهی مجهرم حسهابگر به

امن شهری (پورجعفر و همكاران.)77 :9987 ،

وجههود آيههد وبراسههاس ايهههن فرضههی  ،مجرمههان كسهههانی
(فرصت طلبانی) هستند ك مناف حاص از جرم را با مشكالت

بررسی پیشینه تجربی

و سختیهای ارتكهاب آن و خطهر شناسهايی يها دستگیرشهدن

مطهابق اطالعههات پايگههاهههای داده نشههريات علمههیپژوهشههی

می سنجند و سپس جرم را انجام می دهند .در چنهین مهوقعیتی

كشور ،در ايران مطالعات بسیاری درخصوص احساس امنیت،

طراحی شهری و برنام ريزی ازطريق برنام ها و طراحهی ههای

براساس ويژگیهای كالبدی فضاهای شهری انجام شده است.

سنجیده و درست ،با معنابخشیدن و تناسهب دادن بهین فهرم و

شبانی و همكاران ( )9919شاخص های امنیت كالبهدی را

كاركرد و معنای شهری فرصهتههای كالبهدی را بهرای وقهو

برای پذيرش حضور زنهان 91-19سهال در محهدوده خیابهان

جرم و خطر وقو آن ،كاهش میدهد (طاهرخانی.)12 : 9989 ،

سجاد شهر مشهد بررسی كرده انهد .براسهاس يافته ههای ايهن

معماران و شهرسازان با استفاده از روش شناسهی طراحهی
 CPTEDمجال ارتكاب جرم و تبهكاری را كاهش می دهنهد و

مقال  ،شاخص های امنیت اجتماعی پهذيرش حضهور زنهان در
فضای شهری منطق

كیفیت زندگی را بهبود می بخشند .آنها اين كار را براساس به

سجاد چنین است:

نخست اينك مردم با اسهتقبال از حضهور زنهان ،احسهاس

كارگیری طراحی مناسهب و هدفمنهد ايهن روش و در محهیط

امنیههت را بههرای آنههان ب ه وجههود مههیآورنههد؛ بنههابراين ،ايجههاد

ساخت شده ب دست انسهان انجهام مهیدهنهد .درواقه  ،ههدف

كاربری های جذاب مانند پاساژها و بوتیك های فروش اجنهاس،

نظريه ه پیشهههگیری از جهههرم ازطريهههق طراحهههی محیطهههی

رستورانها و كافیشا،ها و مجتم های تجاری میهزان پهذيرش

مشخص كردن وضعیت كالبدی و محهیط اجتمهاعی اسهت كه

حضور بانوان را افزايش مهی دههد .ويژگهی دوم اينكه حضهور

امكان ارتكاب جرم را فراهم می كند يا آن را تسري می بخشد.

دك های نگهبانی پارک های محدوده ،پشتوان و تكی گاهی بهرای

در ايههن چههارچوب ،طههرحهههای تخصصههی  CPTEDاز س ه

حضور زنان محسوب می شهود و در ايجهاد امنیهت اجتمهاعی و

استراتژی اساسی كنترل دسترسهی طبیعهی ،نظهارت طبیعهی و

پذيرش حضور آنها در جامع مؤثر است .از ديگر شاخص ههای

تقويت منطق ای استفاده میكنند (.)Atlas & Leblanc, 1994: 12

امنیت اجتماعی ب خصهوص در كهالن شههرهايی ماننهد مشههد،

راهبرد  CPTEDازطريق طراحی محیطی و برای جلهوگیری از

نورپردازی مناسب و صحیح ساختمان هها ،خیابهان هها و كمبهود
گوش

)Crime Prevention through Environment Design (C.P.T.E.D
Opportunity Target Risk Effort

1
2

های دنج و بدون نظارت برای پذيرش حضور زنان است.

ويژگی چهارم ،دسترسی راحهت به منهاطق مهدنظر به كمهك
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تسهههی رفههت و آمههد وسههاي حمه ونقه عمههومی و افههزايش
تاكسههیهههای خطههی و ايسههتگاههههای امههن اتوبههوس اسههت كه
تاحدزيادی ب

مؤيدی و همكاران ( )9912نقش مؤلف های منظر شههری
را در ارتقههاء میههزان احسههاس امنیههت مههردان 27-99سههال در

حضور زنان و امنیت آنان كمك میكند.

فضاهای عمومی محل اويهن تههران بررسهی كهرد ه انهد .طبهق

علی پور و نجفهی ( )9919راهبردههای اساسهی رويكهرد

مشاهدات آنها باوجود امن بودن محدوده مدنظر ،ازنظر ساكنان

 CPTEDو تأثیر آن را در میزان احسهاس امنیهت زنهان )بهازه

اين منطق  ،احساس امنیهت در آنجها كمتهر از میهزان متوسهط

سنی 79-19سال( در پارک كوثر مشهد ارزيابی كرده اند .طبهق

است .براساس مدل احساس امنیت ،شش معیار هويت مكهان،

بررسی آنها میزان وجود شهاخص ههای رويكهرد  CPTEDدر

خاطره انگیزی ،فرم و ساختار ،حس مكهان ،خوانهايی و ادراک

اين پارک قاب قبول است و ايهن شهاخص هها عبهارت انهد از:

عمهومی و بصهری احسهاس امنیهت را به وجهود مهیآورنههد.

میزان نظارت عمومی بر فضا (چشم خیابان) خوانهايی محهیط،

میانگین احساس امنیت در دو معیار خوانايی و ادراک عمهومی

امنیههت شههبان و كههارايی (بررسههی میههزان ايمنههی و كههارايی

و بصری بیشتر از میان نظری و در چهار معیار ديگر ،كمتهر از

حم ونق عمومی و نیز میزان ايمنهی و كهارايی فعالیهت هها و

میان نظری ارزيابی شده است .همچنین ،آنهها به ايهن نتیجه

كاربریهای موجود در فضا باوجود امنیت محیطی).

رسیده اند ك طبق باور شهروندان محدوده مدنظر (محل اوين)

در تحقیههق الیههاسزاده و ضههابطیان ( )9981شههاخصهههای

عواملی مانند خوانايی و ادراک عمومی و بصهری در احسهاس

برنام ريزی شههری مهؤثر در ارتقهاء امنیهت زنهان ،بها رويكهردی

امنیت آنها بیشتر اثر داشت است و به ايهنترتیهب ،در ايهن دو

مشاركتی در بخش مركزی شهر تهران بررسی شهده اسهت .طبهق

مؤلف عواملی چهون جههتيهابی و وجهود راهنمها و ايمنهی و

نتايج حاص شده ،هرچ میزان تهردد زنهان در پهنه ههای مهدنظر

نفوذپذيری بصری شاخصتر

هستند.

بیشتر بوده اسهت ،به همهان میهزان آنهها بیشهتر احسهاس امنیهت

گلی و همكاران ( )9917نمون ای 277نفهری را از زنهانی

داشت اند .همچنین ،بررسی شاخص ههای مهدل مفههومی تجربهی

با بیش از  91سال در پارک ائ گلی تبريهز بررسهی كهرده انهد.

نشان میدهد میزان احساس امنیهت فضها به كمهك ايهن عوامه

طبق ارزيابی آنان میزان احساس امنیهت زنهان بها ايهن عوامه

افزايش میيابد :افزايش میزان خوانايی و آشهنايی بها فضها ،ارتقهاء

ارتباط دارد :فرم فضا ،اطالعهات محیطهی گمهراهكننهده ،نهور،

شهرت (خوش نامی يا بدنامی( فضاها ،نظارت بر فضا و دسترسهی

آلهودگی محیطهی ،میهزان دسترسههی به خهدمات حمه ونقه

ب امداد ،ارتقاء حیات شبان فضا و كارايی حم ونق عمومی.

عمومی ،كیفیت فعالیتها و كاربری زمین پیرامون پارک و نیهز

گلی ( )9919پژوهشی درباره وضعیت زنهان و امنیهت در

ويژگیهای اجتماعی اسهتفادهكننهدگان از قبیه سهن ،شهغ و

فضاهای عمومی شهری (نمون  :پارک آزادی شهیراز) بهر روی

تحصیالت .همچنین ،دراينخصوص ،عام نور بیشترين تهأثیر

زنانی با بیش از 91سال سن انجام داده اسهت و ايهن زنهان در

و عام فعالیتها و كاربری زمین كمترين تأثیر را دارد .ديگهر

زمان پژوهش در پارک آزادی تنها بوده اند .مطابق نتايج تحقیق

اينك بین ايهن احسهاس و عهواملی چهون فهرم فضها ،وجهود

او عوام محیطی مانند كهاربری اراضهی ،تنهو كهاربریههای

اطالعات محیطی گمراهكننده ،نهور ،آلهودگی محیطهی ،میهزان

پیرامههون و زمههان فعالیههت آنههها و نیههز مجههاورتهههای مكههانی

دسترسی ب خدمات حم ونق عمومی ،كیفیهت فعالیهتهها و

كاربریها ب طورمعناداری با افزايش حس امنیت زنان پاسخگو

كاربری زمین ،همبستگی معناداری وجود دارد.

ارتباط دارد .همچنین ،عوام شخصی مانند سهن ،تحصهیالت،

رفعههتجههاه و همكههاران ( )9919در مطالعه كیفههی خههود،

اشتغال و مهاجرت ،ب طور معناداری بر میزان احسهاس امنیهت

امنیت و جنسیت زنان 21-11سال تهرانی را در فضاهای شهری

آنان تأثیر نداشت است.

سنجیدهاند .آنها ب اين نتیج رسیده اند كه نزديهك به نیمهی از

فضاهای عمومی و امنیت زنان در شهر مشهد
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اين زنان مح زندگی خود را امن و بیش از نیمی از آنهان ايهن

ناامنی در زيرگذر 1/2درصد و احساس نهاامنی در تاكسهی بها

محالت را نسبتاً امن ،ناامن يا بسیار نهاامن مهی داننهد .همچنهین،

 1/7درصد ،بیشترين فراوانی را داشت اند.

براساس نتايج اين تحقیق ،عهواملی چهون ويژگهیههای فضهای

در خار از كشور نیز مطالعات كمهی و كیفهی متعهددی

شهری ،میانجیهای انسانی ،حافظ جمعی و چنهدپارگی زمهانی

درزمین امنیت ،ب ويژه امنیت زنان در فضهاهای شههری انجهام
9

بههر نگههرش و ادراک زنههان از امنیههت شهههری مههؤثر هسههتند .در

شده است .برای مثال تحقیهق پهین در سهال  1997بها عنهوان

فضاهای شهری اين امور ب ترتیب احساس ناامنی را به وجهود

«جغرافیای اجتماعی ترس زنان از جرم» در يكهی از شههرهای

می آورنهد :كهاربریههای نهاهمخوان ،روشهنايی مصهنوعی كهم،

انگلستان انجام شهده اسهت و در آن ،چههار قلمهرو اصهلی در

بست بودن فضا ،تكجنسیتی بودن فضا و نبودن امكان گريز.

تحلی جغرافیايی ترس برجست شده اند :تحمی محدوديت بر

ضرابیان ( )9981در پايان نامه خهود بها عنهوان «طراحهی

زنان در استفاده از فضاهای عمومی ،تمايز میان فضای عمومی

فضاهای باز قاب دفا در محالت مسكونی شهر تهران :مطالع

و فضای خصوصی در درک خطر ،سهاخت اجتمهاعی فضها و

موردی محل باغ فیض  -پونك» نشان داده است اموری مانند

تفكیك آن ب مكانهای «امن» و «خطرناک» و كنترل اجتمهاعی

بیتوجهی ب ويژگیهای كالبدی برای افزايش امنیت و وجهود

بر فضاهای زنان .مطابق نتايج ترس زنان از خشهونت جسهمی

مكانهای مخروب و بیتوجهی ب نهورپردازی و امكهان ديهدن

و جنسههی وسههی و تههأثیرات آن عمیههق اسههت و تههرس از

فضاهای باز ،باعث شده است مردم از فضاهای شههری كمتهر

خشونت های مردان معمو ً ب وسیل ترس از فضاهای عمومی
2

استفاده كنند .همچنین ،مقابل با اين روند ازطريق تالش بهرای

نشان داده میشهود .كاسهكال و پهین ( )2000رابطه تهرس از

تأمین فضهاهای بهاز پاسهخگو و حفه بافهت ويهژه در قالهب

تهاجم را در میان زنان و فضاهای شهری در دو شهر اروپهايی

نوسازی و بهسازی آن برای هويتبخشی و ايجاد تمهايز فضها

(هلسههینكی و ادينبههورگ) بررسههی كههردهانههد و طبههق نتههايج

امكان پذير است .عسگری تفرشی و همكهاران ( )9981پهس از

حاص شده ،در هردو شهر در گزارش زنان مهدنظر ،وضهعیت

بررسی بافت فرسوده محل نعمت آباد منطق  91تههران نشهان

فیزيكی فرد در محیط های مصنو عمهومی مكهرراً ذكهر شهده

دادهاند ازجمل عوام مهؤثر در بهروز مشهكالت اجتمهاعی در

است و اين عام  ،ب صورت «نشان » مهم ترس از تهاجم عم

اين مكان ها نبودن نظارت كافی اهالی و نیروی انتظامی بر اين

می كند .ترس و احساس ناامنی ممكن است در ههردو محهیط

مكان ها و محصورنبودن مؤثر آنها ،وجهود نقهاط كهور در ايهن

متضاد «فضاهای خالی» و «فضاهای شلوغ» يا در فضاهای بهاز

فضاها ،نبودن روشنايی كافی در شب و همچنین ،نبودن فضای

و فضاهای بسهت رخ دههد؛ امها میهزان بهروز آن در فضهاهای

مؤثر مسهكونی در اطهراف ايهن زمهین هها (كه خهود نظهارت

بی نظم و شلوغ خیلی بیشتر است .در اين میهان18 ،درصهد از

اجتماعی و نیز مسئولیت پذيری ساكنان را در قبال اعمال انجام

زنان پاسخگو گزارش كرده اند كه «نهور ضهعیف خیابهان هها»
جنسی افزايش مهی دههد و به

شده در اين مح كاهش داده است) بوده است .طبق پهژوهش

اضطراب آنان را درباره تعر

ورشههوی بهها نههام «امنیههت زنههان در فضههای شهههری» ()9981

ترتیههب  91و 97درصههد نیههز «طراحههی بههد سههاختمانههها» و

زمین های رهاشده و مخروب  ،ب صورت يكی از عوام نهاامنی

«مكان يابی بد فضاهای سبز» را گزارش كهرد ه انهد .نتهايج ايهن

بیشترين فراوانی را در بین دو جنس دارند (مردان با 29درصد

پژوهش ،مانند بسیاری از مطالعات ديگر ،تاريكی و جهدايی از

و زنان با 29/7درصد) .رفتارهای لیراخالقی مهردان در پهارک

جم را نشان های مهم خطر می داند .در هلسهینكی نیهز نتهايج

91/1درصد و زنان 91/1درصد است .همچنین ،در بهین زنهان

نشان مهی دههد 19درصهد از زنهان برخهی از منهاطق شههر را

ناامنی در پارک بها 97درصهد ،نهاامنی در اتوبهوس 92درصهد،
روشنايی كم پارک 99درصهد ،نهور كهم زيرگهذر 1/1درصهد،

Pain
Koskela & Pain

1
2
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«ناخوشايند و ترسناک» ارزيابی كردهاند و 77درصهد گفته انهد

شده اند ك در بسیاری از تحقیقات و دستورالعم ههای اجرايهی

مناطق خاصی از شهر (ك محیط زندگی روزمهره آنهان اسهت)

سال  1983ب میزان 77درصد كاهش جرم را نشان داد ه اند .بوي

اين گون هستند؛ يعنی پاسخگويان از قهدم زدن در آن منهاطق،

و همكاران )2004( 2در پژوهش خود با عنوان «تحقیهق دربهاره

ب خصوص در شب واهم داشت اند .ترسناک ترين منهاطق ههم

درک زنان از ترس و طراحی محیط شهری» ب كمهك مصهاحب

شام نقاط جنگلی ،پهارکهها ،اسهتراحتگهاههها و مسهیرهای

كیفی با  91زن ب صورت نمونه (در شههر گالسهكو اسهكاتلند)

فرعی و پس از آنهها ايسهتگاههها ،مركهز خريهد و زيرگهذرها،

رابطهه عوامهه طراحههی شهههری و تههرس زنههان از محههیط را

تون ها و پ ها بوده انهد .درمجمهو  ،مطالعه وضهعیت ههردو

سنجیدهاند .در اين تحقیق مؤلف های محیط شهری اينها بودهانهد:

شهر ،تكرار موضو وضهعیت فیزيكهی تهرس در محهیط ههای

نو كاربرد فضا (مركز خريهد ،منطقه دارای كهاربرد چندگانه ،

مصنو عمومی را تأيید می كند و آن را ب شك «نشهان » مههم

منطق مسكونی و منطق اداری) حضور مهردم ،حركهت ،وجهود

ترس از تهاجم نشان میدهد.

فضههاهای بههاز و نههور و وجههود مسههیر پیههادهرو .طبههق نتههايج

پ  )2011( 9در پهژوهش خهود طهی سهال ههای  2007و

ب دست آمده ،فضاهايی ك مردم در آنهها حضهور داشهت باشهند،

 2008با تأكید بر نقش فضاهای عمهومی در نشهان دادن تهرس

احساس راحتی و ايمنی بیشتری ايجاد می كنند؛ ب ويهژه اگهر در

زنان از جرم ب صورت يك مسئل اجتماعی رابط میان فضهای

اين مكان ها دلیلی منطقی برای حضهور جمعیهت وجهود داشهت

درک شده ،رفتار و فعالیت جنسیتی را در شهر كلكته بررسهی

باشد (مثالً نزديك مراكز خريد) براين اساس ،طراحهی فضهاهای

كرده است .آشنايی با مكان عاملی كلیدی اسهت كه در تهرس

مناسب برای حضور مردم ،احساس امنیت را تقويت مهی كنهد و

زنان از مكانهای عمهومی تهأثیر دارد؛ به ايهنترتیهب ،درصهد

در اين تحقیق اين حضور ،بیشتر از هر عاملی بر احساس امنیت

بزرگههی از پاسههخگويان در مكههانهههای ناآشههنا و در «سههاعات

تأثیر می گذارد .فضاهای آشهنا احسهاس امنیهت بیشهتری ايجهاد

لیرمعمول» احساس آسیب پذيری داشت ا ند و اين احسهاس در

می كنند و افراد هنگام مواجه شهدن بها ايهن فضهاها به عوامه

میان زنان فقیرتر ،در مقايس با زنان طبق متوسط بیشهتر بهوده

فیزيكی مث نور و ...كمتر توج می كننهد .گذشهت از آن ،نحهوه

است .سرانجام ،مطابق نتیج حاص شده ،ترس از جرم ب دلی

آرايش فضاهای مسكونی نیز بهر احسهاس امنیهت تهأثیر داشهت

درک زنان از فضا ب وجود می آيد و اين امر ،خهود به وسهیل

است؛ ب طوری ك خان های متراكم و فشرده ،احساس آرامهش و

هنجارهای اجتماعی شك می گیرد و دسترسی محدود زنان ب

امنیت كمتری را منتق میكنند.

فضهاهای عمههومی بیههانگر تهرس اجتمههاعی ايجادشههده اسههت.
همچنین ،اين دسترسی محدود نیز حاص نحوه درک و تصور

روش تحقیق

زنان از فضاست.

تحقیق حاضر در دو بخش اصلی شام پیمايش ،با اسهتفاده از

طبق تحقیق گومز بوانديا ( )9989پلیس در توكیو ب كمهك

پرسشنام و مشاهده و براساس مشاهده نام انجام شده است.

طرحی ب نام «نهضت شهر بدون جرم» طراحهی سهاختمانههای

در بخش پیمايش ،احساس امنیت زنان به تفكیهك فضهاهای

پیشنهادی را برای كاهش زاوي ههای جهرم خیهزی آنهها ارزيهابی

عمومی شهر مشهد بررسی شده است و جامعه آمهاری تمهام

كهرده اسهت .بهرای انجهام ايههن كهار ،محله هها براسههاس روش

زنان 91سال و بیش از 91سهال سهاكن شههر مشههد (منهاطق

«خیابان هايی با الگوی ممانعهت از جهرم» بها اسهتفاده از امهوری

دوازده گان ) در زمان گردآوری اطالعات بوده اند .حجم نمونه

چون برقراری فعالیت های مثبت در محالت ،تلفنهای عمهومی،

9

نیز پس از انجام تست مقدماتی و ب دست آوردن واريهانس

زنگ های خطر ،روشنايی و استفاده از عالئم ب گون ای طراحهی
Paul

1

Boyle et al.
pretest

2
3
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متغیر محوری (امنیت زنهان در فضهاهای عمهومی شههر) و بها

شههدهانههد .سههپس پههس از حههذف واحههدهای لیرمسههكونی و

استفاده از فرمول كوكران محاسب شده است .درنهايهت ،طبهق

همچنین ،تعیین نسبت بلوک ها در هر منطق  ،تعهدادی خهانوار

اين فرايند و با میزان اطمینان 11درصد ،نمونه ای 9999نفهری

به شههیوه تصهادفی سیسههتماتیك ،به صههورت نمونه انتخههاب

از زنان ب دست آمده است ك ب مناطق دوازده گان ايهن شههر

شدهاند .اطالعات زم نیز ب كمهك ابهزار تحقیهق و ازطريهق

اختصاص داده شدهاند.

انجام مصاحب حضوری بها زنهان جمه آوری شهده اسهت .در

افراد مصاحب شونده (شهروندانِ زنِ ساكن در شهر مشهد)
ازطريق نمون گیری خوش ای دو مرحل ای 2انتخاب شدهانهد و

جدول ( )9تعريف نظری و عملیاتی احسهاس امنیهت مهدنظر
اين تحقیق ،ارائ شده است.

برای انجام ايهن كهار ،كلیه بلهوک ههای مسهكونی در منهاطق
شهرداری (بیش از  92999بلهوک) فهرسهت و شهماره گهذاری

جدول  -1تعریف نظری و عملیاتی ابعاد اصلی احساس امنیت
متغیر

تعریف عملیاتی

تعریف نظری
احساس ايمنی يا درخطر نبودن حق مالكیت فرد بر

احساس امنیت مالی

اموال و دارائیهای خويش

ارزيابی فرد از احتمال سرقت منزل ،زورگیری ،كیف ربايی و ...در فضاهای عمومی

احساس ايمنی يا در خطر نبودن سهالمت بهدن يها

ارزيابی فرد از احتمال آسیب ديدن ناشی از تصادف ،در معهر

صیانت نفس

فضاهای عمومی

احسههههاس امنیههههت

احساس ايمنی يا در خطر نبودن حیثیهت فهردی و

ارزيابی فرد از احتمال در معر

اخالقی يا حیثیتی

خانوادگی

عمومی ،ربودهشدن يا در معر

امنیت جانی احساس

حمله قهرار گهرفتن و ...در

اهانت يا مزاحمهت قرارگهرفتن به دسهت ديگهران در امهاكن
قرارگرفتن (ب ويژه درباره زنان و كودكان)

تعر

در بخش مشاهده با اسهتفاده از مشهاهده نامه  ،اطالعهات

نقش  999نقط در ك شههر ،شهام فضهاهای عمهومی تهردد

مربوط ب شاخص ههای امنیتهی مكهان ههای عمهومی محهالت

شهروندان ،پ های عابر پیاده ،زيرگذرها و بوستان هها انتخهاب

مدنظر گردآوری شده است .برای انجام اين كار ،با اسهتفاده از

شدهاند .در جدول ( )2مؤلف های امنیت فضا معرفی شدهاند.

جدول  -2تعریف نظری و عملیاتی مؤلفههای امنیت فضا
مؤلفه

بُعد

فرم فضا
كالبدی
(فیزيكی)

آلودگی فیزيكی
التشاش بصری

تعریف
امكان مشهاهده يها نمايهان بهودن
فضا
وجود مواد زايد جامد در محیط
وجود هرگون التشاش يا نمهای
ظاهری نامطلوب در شك شهر

نور
اجتماعی
نمادين

وجود اطالعات هدايت كننهده در
محیط

شاخصها
عوام محدودكننده نظارت پذيری فضا (درخت ،نرده و ،)...شكاف يا فضای خالی (با امكان اختفای
يك مهاجم) ،كنج ها يا زاوي های خار از ديد و همراه بها امكهان گیرافتهادن افهراد در آنهها ،امكهان
مشاهده عمومی فضا از خیابان ها و معابر عمهومی جهانبی ،امكهان مشهاهده ورودی سهاختمان هها از
بیرون ،زمینها و مكانهای متروک
زبال های رهاشده ،كم و كیف ظروف زبال در معابر
ساختمان های با ظاهر مخروب و كثیف ،تابلوههای كثیهف و شكسهت  ،ديوارنويسهی ههای ناهنجهار و
وندالیستی
كیفیت روشنايی محل  ،تاريكی ناشی از مپهای سوخت و شكست  ،امكان مطالع تابلوههای راهنمها در
شب ،روشنايی پارکها و زيرگذرها ،وجود گوش ها و زوايای تاريك در مح تردد ،روشنايی كوچ ها
وجود فعالیت انسانی كافی ،وجود مأموران يا مسئول كنترل و نظارت ،نظارتپذيری عمهومی فضها،
فعالیتهای ناهنجار و مجرمان
وجود تابلوههای راهنمها و اطهال رسهانی در مكهانههای مناسهب ،وجهود باجه تلفهن ،باجه ههای
اطال رسانی ،عالئم نشاندهنده نحوه كمكخواستن در وضعیت خاص و اضطراری
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مشك است؛ بااينحال محققان اين مقال  ،برای معرفی و تهیه

طبق اطالعهات جهدول ،مشهاهده نامه فضهاهای عمهومی
شهری (شام فضاهای عمومی تردد شهروندان ،پ ههای عهابر

سئوا ت ب منظور تأمین روايی محتهوايی در دو بخهش اصهلی

پیاده ،زيرگذرها و پارک ها) ب تفكیك ابعاد فیزيكی ،اجتمهاعی

سنجش ( ابعاد اصلی احساس امنیت و مؤلف های امنیت فضها)

و نمادين انجام شده است .در بعد فیزيكهی متغیرههايی ماننهد

نهايت تالش خود را انجام داده انهد .بهرای انجهام ايهن كهار از

پاكیزگی محیط از زبال  ،نور مناسهب ،نبهودن فضهاهای نهاامن،

توافق داوران استفاده شده است.

ديوارنويسی های ناهنجار و وندالیستی و ...درنظر گرفته شهده
است .در بعد نمادين ،وجهود عالئهم راهنمها دربهاره موقعیهت

یافتهها

منطق و تابلوهای اطال رسانی و نهايتاً در بعهد اجتمهاعی ههم

ابتدا يافت های مربهوط به احسهاس امنیهت زنهان به تفكیهك

عواملی مث حضور كافی مردم ،نظارت پهذيری فضها و وجهود

فضاهای مدنظر ارائه شهده اسهت و سهپس نتهايج حاصه از

مراكز فعال تجاری و ...بررسی شده است.

بررسی وضعیت فضاها ازنظهر شهاخص ههای امنیهت عمهومی
گزارش میشود .جدول ( )9میانگین احساس امنیهت جهانی را

تأمین روايی محتهوايی به خصهوص زمهانی كه مفهاهیم

در فضاهای عمومی نشان میدهد.

موجود در سئوا ت كلی تر و انتزاعی تهر باشهند ،امهری بسهیار

جدول  -3احساس امنیت جانی در فضاهای مختلف شهر مشهد به تفکیک روز و شب
روز

فضا

کم

شب
زیاد

متوسط

متوسط

کم

زیاد

میانگین

پل عابر

29

2771

1279

9171

92

9271

99797

زیرگذر

7177

2871

22

19

2977

9977

1791

پارک

2178

2179

7779

7177

2171

2777

1787

محله زندگی

9971

9179

1979

2971

7779

9778

99719

میانگین کلی

9277

1711

براساس اين نتايج ،میانگین كلی احساس امنیت جانی در

99/17

 ،92/7در ساعات تاريكی :حدود  1/1و میانگین كلی :كمتهر از
( 99در بازه .)9 - 29

موقعیتههای گونهاگون چنهین بهوده اسهت :در سهاعات روز:

جدول  -4توزیع درصدی احساس امنیت مالی در موقعیتهای گوناگون شهری به تفکیک روز و شب
روز

فضا

کم

شب
زیاد

متوسط

متوسط

کم

زیاد

میانگین

اطراف منزل

9771

28

1777

2179

9972

7971

99719

تاکسی

9778

2178

1177

9279

2779

7971

92771

پل عابر

9977

2878

1971

2879

9271

9179

99797

مسافرکش شخصی

7271

9271

21

1778

2971

9971

1777

اتوبوس

9278

9179

1279

9878

9971

7779

99797

زیرگذر

7777

92

2972

1771

22

9971

1772

پارک

27

27

1279

7779

2171

2179

99779

محله زندگی

2171

9971

7971

7979

9977

2879

9971

میانگین کلی

92798

1717
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طبق مطالب اين جدول ،میهانگین كلهی احسهاس امنیهت
مالی در موقعیتهای گوناگون ،ب اين صهورت محاسهب شهده

اسههت :در سههاعات روز :حههدود  ،92/7در سههاعات تههاريكی:
حدود  1/7و میانگین كلی.99 :

جدول  -5توزیع درصدی احساس امنیت اخالقی در موقعیتهای گوناگون شهری به تفکیک روز و شب
روز

فضا

کم

شب
زیاد

متوسط

متوسط

کم

میانگین

زیاد

77

2179

2977

1772

2979

9271

1779

پل عابر

9778

9978

1977

2777

9971

9878

92712

مسافرکش شخصی

7171

9771

9877

1977

2772

172

1778

زیرگذر

7979

2871

2879

1871

2277

9877

7728

پارک

2777

2777

7771

7179

2179

2771

99792

محله زندگی

9772

9777

7179

91

97

27

99729

میانگین کلی

99791

تاکسی

7799

8/81

مطابق دادههای جدول ( )1میانگین كلی احسهاس امنیهت

نمودار ( )9نشان می دهد نزديهك به نیمهی از نمونه مهدنظر،

اخالقی در فضهاهای گونهاگون شههری ايهن گونه اسهت :در

يعنی 77درصد آنها میهزان احسهاس امنیهت اخالقهی را كهم و

ساعات روز :حدود  ،99/7در ساعات تهاريكی :حهدود  7/9و

كمتههر از 21درصههد میههزان ايههن احسههاس را زيههاد مههیداننههد.

میانگین كلی.8/81 :

همچنین72 ،درصد آنها ازنظر مالی و 79درصد ههم به لحهاظ
اخالقی احساس امنیت میكنند.

بررسی تطبیقی احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شههر
مشهد ،به تفکیک ابعاد سهگانه امنیت (مالی ،جانی و اخالقی)

نمودار  -1مقایسه احساس امنیت در ابعاد سهگانه
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جدول  -6میانگین احساس امنیت به تفکیک فضاهای عمومی

طبق اطالعات اين جدول ،ازنظر پاسخگويان زيرگذرها و
مسافربران شخصی ناامن ترين موقعیت ها بوده اند و پارک هها و

فضا

محدوده اطراف مح زندگی با میانگین نزديك ب هم ،در رده

محدوده اطراف منزل

99719

بعدی قرار می گیرند .در مقاب  ،ازنظر آنان اتوبهوس ،په ههای

تاكسی

92771

پ عابر

99797

مسافركش شخصی

1777

اتوبوس

99797

زيرگذر

1772

مشاهدات اين مكان ها ارائه مهیشهود :وضهعیت بوسهتان هها،

پارک

99779

پ های عابر پیاده ،زيرگذرها و مسیرهای عمومی تردد.

محل زندگی

9971

میانگین كلی

99/97

عابر پیاده و تاكسی در مقايس با فضاهای عمومی ديگر بیشهتر
امنیت دارند.
در ادام ه  ،ازنظههر شههاخصهههای امنیههت محیطههی نتههايج

احساس امنیت

جدول  -7شاخصهای امنیت فضا در بوستانهای شهر مشهد
پاکیزگی محیط
خوب
بُعد فیزیکی

نور مناسب

متوسط

%87

ضعیف
%9

%92

خوب
%71

روشنایی میان فضاهای سبز
خوب

متوسط

%98

%91

کم

کافی
بُعد نمادین

%9971

%178

کافی

وجود ندارد

%1277

بُعد اجتماعی

%1271

%7271

%8171

وجود ندارد
%17

نظارتپذیری عمومی
وجود دارد

تاحدودی
%77

حضور کافی مردم

وجود ندارد
%29

نگهبانی یا انتظامات
وجود ندارد

%9771

%2977

%91

%777

وجود دارد

%7971

وجود دارد

فعالیتهای ناهنجار و مجرمانه
وجود دارد

وجود ندارد

باجه اطالعرسانی

وجود ندارد

وجود ندارد

ناکافی

%9777

نقشه یا بروشور قابل انتقال به داخل پارک
%771

%19

تابلوهای راهنما و اطالعرسانی
%8271

وجود دارد

زیاد

%28

وجود ندارد

%92

عالئم کمکخواستن
ناکافی

%99

فضاهای پنهان ناامن
ضعیف

%79

متوسط

%77

ضعیف

وجود دارد
%11

وجود ندارد
%91

براساس نتايج جدول ( )7بوستانهای مدنظر:

77درصد پارک ها نهور مناسهب دارنهد و در بقیه میهزان نهور

 -9در بعد فیزيكی ،ازنظر پاكیزگی يا پاكیزگی محیطی از

متوسط يها ضهعیف اسهت .روشهنايی بهین فضهاهای سهبز در

وضعیت مناسهبی برخهوردار هسهتند .ازلحهاظ وضهعیت نهور،

98درصد آنها مناسب بوده است و حدود 79درصد پارک ها ب

فضاهای عمومی و امنیت زنان در شهر مشهد
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در79درصد زيرگذرها جريهان مناسهب جمعیهت ديهده نشهده

میزان كم يا زياد ،فضاهای پنهان ناامن دارند.
 -2در بعد نمادين ،اين نتايج ب دست آمده است :حهدود
89درصد پارک ها فاقد عالئم و تابلوهای راهنمها بهرای نحهوه
كمههكخواسههتن در وضههعیت ويههژه 17 ،درصههد فاقههد باج ه
اطال رسانی79 ،درصد فاقد تابلوهای راهنما و اطال رسهانی و
سرانجام12 ،درصد فاقد نقش يا بروشور قاب انتقال ب داخه
پارک بودهاند.
 -9در بعد اجتماعی در 77درصد پارک ها امكان نظهارت
عمومی وجود نهدارد .همچنهین91 ،درصهد آنهها فاقهد واحهد

است.
جدول  -12شاخصهای امنیت فضا در پلهای عابر پیاده شهر مشهد
کیفیت نور در شب

بُعد
فیزیکی

خوب

متوسط

ضعیف

%29

%72

%7

دیوارنویسیهای

نور

وندالیستی

بُعههههد
فیزیکی

مطلوب

متوسط

ضعیف

%19

%29

%29

کم

زیاد

%9178

%9971

وجود
ندارد
%7977

%72

%7

%29

وجود عالئم نحوه کمکخواستن در
بُعد نمادین

حضور كافی مردم ،عاملی برای ارتقاء امنیت عمومی است.
جدول  -8شاخصهای امنیت فضا در زیرگذرهای شهر مشهد

بله

خیر

تاحدودی

جدول  -11شاخصهای امنیت فضا در پلهای عابر پیاده شهر مشهد

نگهبههانی يهها انتظامههات هسههتند و در 79درصههد فعالیههتهههای
مجرمان گزارش شده است .درعین حال ،در 81درصد پارک ها

امکان مشاهده پل از پایین

ورودی پل
کم
%971

وجود ندارد

زیاد

%81

%9971

جریان مناسب جمعیت
بُعد اجتماعی

وجود دارد
%71

وجود ندارد
%27

براساس اطالعات اين جداول :در بعد فیزيكی نهور شهب
در 72درصد پ ها ب میزان متوسط بوده است و 72درصد آنها
از پايین ديده می شوند .در وج نمادين ،در ورودی 81درصهد

جدول  -9شاخصهای امنیت فضا در زیرگذرهای شهر مشهد

از پ ها عالئم نحوه كمك خواستن در وضعیت ويژه ،پیش بینی

عالئم نحوه کمکخواستن در ورودیها

نشده است .همچنین ،در بعد اجتمهاعی در  71درصهد په هها

بُعد نمادین

-

بُعد اجتماعی

وجود دارد

-

-

حضور کافی مردم
%99

وجود ندارد
%79

براساس داده ههای جهداول ( )8و ( :)1در بعهد فیزيكهی،
نههور79درصههد زيرگههذرها متوسههط يهها ضههعیف بههوده و
ديوارنويسی های ناهنجار و وندالیستی در 77درصد زيرگهذرها
مشاهده نشده است .در وج نمادين ،در ورودی ههی كهدام از
زيرگههذرها عالئههم نحههوه كمههكخواسههتن در وضههعیت ويههژه،
پههیشبینههی نشههده اسههت .سههرانجام ،در بعههد اجتمههاعی هههم

جريان مناسب جمعیت ديده شده است.
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جدول  -12شاخصهای امنیت فضا در مسیرهای تردد اصلی شهر مشهد
عوامل محدودکننده نظارتپذیری فضا
کم

وجود ندارد

%92

%11

وجود فضای خالی با امکان اختفا

زیاد
%99

وجود ندارد
%79

زبالههای رهاشده در محیط
بُعد فیزیکی

کم

وجود ندارد

%97

%19

کم

وجود زمینها و مکانهای متروک

زیاد
%21

%99

وجود ندارد
%19

ساختمانهایی با ظاهر مخروبه و کثیف

زیاد
%91

وجود ندارد
%91

زیاد

کم

%21

%98

زیاد

کم

%91

%27

دیوارنویسیهای وندالیستی
وجود ندارد
%72

زیاد

کم

%1

%29

نور در شب
متوسط

خوب

%2

%97

ضعیف
%89

تابلوهای اطالعرسانی درباره موقعیت محل
بُعد نمادین

وجود ندارد
%91

کم
%99

عالئم نحوه کمکخواستن در وضعیت خاص

زیاد
%92

وجود ندارد
%11

%7

فروشگاهها و مراکز خدماتی فعال
بُعد اجتماعی

وجود ندارد
%91

کم
%78

فعالیتهای ناهنجار و مجرمانه
زیاد

%91

مطابق دادههای اين جدول:

کم

وجود ندارد
%98

کم
%99

زیاد
%99

 -9در بعد اجتماعی در 17درصد مسیرها فروشهگاه هها و

 -9در بعد فیزيكی عوام محدودكننده نظارت بر فضا در

مراكز خدماتی فعال وجهود نداشهت يها میهزان آن كهم بهوده و

71درصد مسیرهای مشاهده شده ،ب میزان كم يها زيهاد وجهود

نهايتهاً اينكه در 12درصههد مسههیرها فعالیههتهههای ناهنجههار و

داشت است .در 19درصد مسهیرها فضهاهای خهالی بها امكهان

مجرمان  ،ب میزان كم يا زياد گزارش شده است.

اختفای يهك مجهرم يها مههاجم و در درون حهدود 79درصهد
مسیرها زمین ها يا مكان های متهروک ،به میهزان كهم يها زيهاد

بحث و نتیجه

مشاهده شده است .در محیط حهدود نیمهی از مسهیرها زباله

طبق مطالب ذكر شده در مقال  ،احساس امنیت مهالی و جهانی

رهاشده ب میزان كم يا زياد وجود داشت اسهت .در 17درصهد

در موقعیت ههای گونهاگون و در بهازه  9-29در حهدود  99و

مسیرها ساختمان هايی با ظاهر مخروب و كثیف و در 28درصد

میههانگین احسههاس امنیههت اخالقههی  8/81بههوده اسههت .ازنظههر

آنها ديوارنويسیهای ناهنجار و وندالیستی ب میزان كم يا زيهاد

پاسخگويان ،درزمینه احسهاس امنیهت به تفكیهك فضهاهای

مشاهده شده اسهت .درپايهان ،بايهد گفهت نهور شهب نیهز در

موجود ،زيرگذرها و مسافربران شخصی ناامن ترين موقعیت ها

89درصد مسیرها ضعیف بوده است.

بوده اند .پارک ها و محدوده اطراف محه زنهدگی بها میهانگین

 -2در وج ه نمههادين ،در 17درصههد مسههیرها تابلوهههای

نزديههك به هههم در رده بعههدی قههرار مههیگیرنههد و همچنههین،

راهنما و اطال رسانی درباره موقعیت مح وجهود نداشهت يها

اتوبوس ،پ های عابر پیاده و تاكسهی در مقايسه بها فضهاهای

میههزان آن ناكههافی بههوده و تقريب هاً در هههی يههك از مسههیرهای

عمومی ديگر ،امنیت بیشتری دارند.

مشاهده شده ،عالئم نحوه كمهك خواسهتن در وضهعیت ويهژه،
وجود نداشت است.

ازجمل نكات قاب تأمه درزمینه مؤلفه ههای فیزيكهی،
اجتماعی و نمادين امنیهت فضها وجهود برخهی مشهكالت در
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پارکها است ك ايهن مشهكالت بسهتر مناسهبی بهرای نهاامنی

اين تحقیق ،با يافت های مطالعات انجام شده شبانی و همكهاران

محسوب می شوند .برای مثال اين موارد ذكر می شوند :كمبهود

( )9919اكبههری و همكههاران ( )9919الیههاسزاده و ضههابطیان

نور در نیمی از پارکهای مهدنظر و وجهود فضهاهای پنههان و

( )9981عسگری تفرشی و همكاران ( )9981فالحتی ()9917

لیرقاب ديد ،نبهودن عالئهم و تابلوههای راهنمها بهرای نحهوه

و گلی و همكهاران ( )9917تها حهدود زيهادی همسهو اسهت.

كمههكخواسههتن در وضههعیت ويههژه در دو سههوم پههارکهههای

همچنین ،برخی نتايج اين مقال با يافت های تحقیقات علی پهور

بررسی شده ،نبودن امكان نظارت عمومی در بیشتر (دو سهوم)

و نجفههی ( )9919و ورشههوی ( )9981تاحههدودی ناهماهنههگ

پارکها ،نبودن واحد نگهبانی يا انتظامات در يك سوم پارک ها

است.

و درپايان ،وجود فعالیتهای مجرمان در نیمی از آنها.
در بعد فیزيكی ،درزمین مسائ مربوط ب زيرگهذرها نیهز

جمعبندی و پیشنهادها

وضعیت نور تقريباً نیمی از آنها متوسط يا ضعیف بوده اسهت.

ازلحاظ نظری امنیت اجتماعی ازجمل نخسهتین حقهو همه

در ورودی هی كدام از زيرگذرها عالئم نحوه كمهك خواسهتن

شهروندان و زم توسع و رفاه اجتماعی است .ب جز تحقیهق

در وضعیت ويژه ،پیش بینی نشهده اسهت .در درون حهدود دو

حاضههر ،دربههاره نقههش متغیرهههای محیطههی و فضهها در امنیههت

سوم زيرگذرها جريان مناسب جمعیت ديده نشده اسهت .نهور

اجتماعی و نیز احسهاس امنیهت شههروندان و به ويهژه زنهان،

شب در دو سوم پ ها ب میزان متوسهط بهوده اسهت و امكهان

مطالعات وسهیعی انجهام شهده اسهت .ههدف ايهن تحقیقهات

ديدن آنها از پهايین وجهود دارد .همچنهین ،در ورودی بیشهتر

نشان دادن تأثیر جدی عام فضها و مختصهات آن ،بهر امنیهت

پ ها عالئم نحوه كمك خواستن در وضعیت ويژه ،پهیش بینهی

اجتماعی واقعی و درک شهده درمیهان شههروندان ،به ويهژه در

نشده است .در دو سوم پ ها هم جريان مناسب جمعیت ديده

محیط های شهری بوده است .در وج فیزيكی در جامع ای ك

شده است.

پاكیزگی محیط هنجار است ،رعايت نكردن پاكیزگی و نظافهت

در خصوص مسیرهای تردد اصهلی ،در نیمهی از مسهیرها

در فضای شهری نخستین نماد هنجارشكنی محسوب می شود؛

عوام محدودكننده نظارت بر فضا و نیز زمین ها يا مكان ههای

زيرا وضعیت را برای پیدايش ساير ناهنجاری ها آسان می كنهد.

متروک مشاهده شده است؛ ب طوری ك حهدوداً در دو سهوم از

در وج نمهادين ،كیفیهت زنهدگی انسهان به انهوا پیهامههای

اين مسیرها فضاهای خالی با امكهان اختفهای يهك مجهرم يها

دريافت شده از محیط زندگی و اطراف خود بستگی دارد؛ زيرا

مهاجم و در بیش از يك سوم آنها زمین ها يا مكان های متروک

طبیعت محیط ،طبیعهت زيسهتی و ذهنهی انسهان را پهیريهزی

ب میزان كم يا زياد ديده شده اند .گذشت از آن ،ايهن مهوارد از

میكند .ازنظر صاحبنظران ،نشان های سیمای شهری ازجمله

ديگر نتايج ب دست آمهده در مقاله هسهتند :نبهودن يها كمبهود

عوامه مهههم تشهخیص قسههمتههای مختلههف شههر هسههتند؛

تابلوهای راهنما و اطال رسانی دربهاره موقعیهت محه در دو

ب اينترتیب ،افراد ،ب خصهوص اشهخاص لريبه به محهیط و

سوم مسیرها و نبود عالئم نحوه كمهك خواسهتن در وضهعیت

تازهواردها ازطريق برقراری ارتباط با آنهها امنیهت را احسهاس

ويژه ،تقريباً در هی يك از مسیرها.

میكنند و مسیر خود را میيابند .در وج اجتماعی نیز حضهور

نتايج اين پژوهش با مطالعات پیشین چندان قاب مقايسه
نیست؛ زيرا نحوه شاخص سازی متغیهر اصهلی تحقیهق ،يعنهی

جمعیت و جريان تردد شهروندان ،نهوعی احسهاس ايمنهی به
افراد میبخشد و امكان ارتكاب جرم را كاهش میدهد.

مؤلف های امنیت فضا ،با شهیوه انجهام ايهن كهار در مطالعهات

اين پژوهش احساس امنیهت اجتمهاعی را در میهان زنهان

پیشین ،متفاوت است .باوجوداين ،ب طوركلی بايد گفت نتهايج

شهر مشهد سنجیده است و بها تفكیهك مؤلفه ههای فضهاهای
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شهری به سه بعهد فیزيكهی ،نمهادين و اجتمهاعی فضهاهای

 -استفاده از روشنايی مناسب در معابر ،ب ويژه زيرگذرها؛

عمومی اين شهر ارزيابی شده اند .مهم ترين نكات حاص شهده

 -از میان برداشتن عناصر زايد كه به محدودشهدن ديهد

اين مقال ك مسئو ن و تصمیم گیرندگان مسائ شهری بايد ب

شهروندان منجر میشوند؛

آنها توج كنند ،شام اين موارد است:

 -ايجاد محیط جذاب ازطريق تنو فرمی و كالبدی و

در بعد نمادین

 -استفاده از اصول طراحی در اجرای فضای سبز.

 مناسبسازی بصری نماها، اطال رسانی ب شهروندان درباره مسیرها بها اسهتفاده ازبناها يا عناصر شاخص در محل و
 -استفاده از تابلو راهنمای مسیرها برای مشهخص كهردن

منابع
الیاسزاده ،ن و ضهابطیان ،ا« .)9981( .بررسهی شهاخصههای
برنام ريزی شهری مؤثر در ارتقاء امنیت زنهان در

وضعیت دسترسیها.

فضاهای عمهومی بها رويكهرد مشهاركتی (نمونه

در بعد اجتماعی

مههوردی :بخههش مركههزی شهههر تهههران)» ،نشههري

 تقويت نظهارت عمهومی در محهدوده محله  ،ازطريهقفعالكردن كاربریهای 27ساعت ؛
 افزايش میهزان تعهامالت اجتمهاعی ازطريهق توجه بهوجود تنو كاربری و فعالیتی در محل ؛
 حضور مردم و نظارت های مردمهی ( مهثالً به صهورتپلیس محل )؛
 اسهههتفاده از عناصهههر طبیعهههی و درختهههان و گیاههههان،سرزندگی و شادابی محیط را تقويت میكند؛

هنرهههای زيبهها -معمههاری و شهرسههازی ،د  ،2ش
 ،77ص .79-11
باباخههانلو .)9982( .، ،چكیههده مقهها ت همههايش امنیههت
اجتماعی ،معاونت اجتماعی ناجا.
بمانیان ،م.؛ رفیعیان ،م و ضابطیان ،ا« .)9987 ( .سنجش عوام
مؤثر بر ارتقاء امنیت زنان در محیط ههای شههری
(مورد :محدوده اطراف پارک ههای شههر تههران)»
پژوهش زنان ،د  ،7ش  ،9ص .71-17

 -فعال كردن میدان های كوچك و محالت شهری ،ايجهاد

بنتلی ،ا.؛ الك ،آ.؛ مورين.، ،؛ مهكگلهین ،س و اسهمیت ،گ.

محههیطهههای فرهنگههی و ورزشههی ماننههد فرهنههگسههراها و

( .)9982محیط های پاسخ دهنده ،ترجم  :مصطفی

انجمنهای علمی و فرهنگی ،ايجاد مراكز خريد در محالت و

بهزادفر ،تهران :دانشگاه علم و صنعت ايران.

 ايجاد كیوسكهای نگهبانی.در بعد فیزیکی
 توج ب آمهاده سهازی مناسهب سهطح مسهیرهای تهردداحساس آشفتگی را تاحدزيادی كاهش میدهد؛
 آرايش درختان ،گیاهان و فضای سبز شهری ب صهورتعام مؤثر در كاهش آشفتگی فضا؛
 از بین بردن كنج ها و فضاهای بالاسهتفاده در فضهاهایشهری؛
 استفاده از فضهای سهبز مناسهب و ايجهاد پیونهد میهانعناصر طبیعی و عناصر مصنو ؛

پههودراتچی ،م« .)9989( .فضههاهای بههدون دفهها » ،فصههلنام
شهرداریها ،س  ،7ش  ،79ص. 12
پههورجعفر ،م.؛ محمههودینههژاد،ه.؛ رفیعیههان ،م.و انصههاری ،م.
(« .)9987ارتقاء امنیت محیطی و كهاهش جهرائم

شهری بها تأكیهد بهر رويكهرد  ،»CPTEDنشهري
بینالمللهی علهوم مهندسهی (ويهژهنامه مهندسهی

معماری و شهرسهازی) دانشهگاه علهم و صهنعت
ايران ،جلد  ،91ش  ،1ص .79-82
تاجیك ،م .)9971( .جامع ای امن در گفتهار خهاتمی ،تههران:
نشر نی.
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چلبی ،م .)9971( .جامع شناسی نظم ،تهران :نشر نی.

ارشد طراحی شهری ،دانشگاه آزاد واحد علهوم و

ديويس،ل .)9989( .مكانههای امهن :سیسهتم برنامه ريهزی و

تحقیقات.

پیشگیری از جرم ،مترجم :محسن هنرور و امهین
امینی ،تهران :آرمانشهر.
شار پور ،م.؛ تقوی ،ز و سلیمانیبشهلی ،م« .)9919( .بررسهی

طاهرخانی ،ح« .)9989( .طراحی شهری :ايجاد فضاهای قابه
دفا شهری» ،فصهلنام مهديريت شههری ،س ،9
ش  ،1ص ..88-11

جامع شناختی احساس امنیت زنان در شهر آم »،

عسگری تفرشی ،ح.؛ اديب زاده ،ب.؛ رفیعیهان ،م و حسهینی ،ا.

فصههلنام زن و مطالعههات خههانواده ،د  ،1ش ،97

(« .)9981بررسی عوام محیطی مؤثر در نوسازی

ص .19-991

بافت های فرسوده شههری بهرای افهزايش امنیهت

شههبانی ،م.؛ ملكههینیهها ،م و احتشههام ،س« .)9919( .بررسههی

محلههی (نمون ه مههوردی :بافههت فرسههوده محلهه

شاخص های امنیت كالبدی برای پذيرش حضهور

نعمت آباد منطق  91تهران)» ،هويهت شههر ،د ،1

زنان در فضای شهری نمون موردی :بلوار سهجاد

ش  ،7ص.91- 19

مشهد» ،ششهمین كنفهرانس ملهی برنامه ريهزی و

علیخواه ،ف و نجیبی ربیعهی ،م« .)9981( .زنهان و تهرس از

مديريت شههری بها تأكیهد بهر مؤلفه ههای شههر

جرم در فضاهای شهری» ،مجل رفاه اجتمهاعی ،د

اسالمی ،مشهد :شورای اسالمی شهر مشهد.

 ،1ش  ،22ص .991-999

صالحی ،ا .)9987( .ويژگی های محیطی فضاهای شهری امهن،

علههیپههور ،ب و نجفههی ،م« .)9919( .ارزيههابی شههاخصهههای

تهران :نشر مركز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی

برنام ريزی شهری مؤثر بر ارتقاء امنیهت محیطهی

و معماری.

زنان در فضاهای شههری بها اسهتفاده از رويكهرد

رفعت جاه ،م.؛ شار پهور ،م و رهبهری ،ل« .)9919( .امنیهت و

)CPTEDنمون مهوردی :پهارک كهوثر مشههد)»،

جنسیت در فضاهای شهری :مطالعه كیفهی حهق

مشهههد :ششههمین كنفههرانس ملهی برنامه ريههزی و

زنان در شهر» ،فصلنام مطالعات امنیت اجتماعی،

مديريت شههری بها تأكیهد بهر مؤلفه ههای شههر

د  ،9ش  ،97ص .921-977

اسالمی.

روی« .)9982( .، ،معمای امنیهت اجتمهاعی» ترجمه  :منیهژه

گههومز بوانههديا ،ه .)9989( .جههرائم شهههری ،گههرايشههها و

نويههدنیا ،مطالعههات راهبههردی ،د  ،1ش  ،29ص

روشهای مقابل با آنها ،ترجم  :فاطم گیوه چیان،

181-799

تهران :نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی.

زنجههانیزاده ،ه« .)9989( .زنههان و امنیههت شهههری» ،مجلهه

گلی« .)9919( . ،زنان و امنیت در فضاهای عمهومی شههری

تخصصی زبان و ادبیات دانشكده ادبیات و علهوم

(مطالع ه مههوردی :پههارک آزادی شههیراز)» ،مجل ه

انسانی مشهد ،د  ،97پیهاپی  997و  ،991ش  9و

جامع شناسی تاريخی ،د  ،9ش  ،2ص.979-911

 ،7ص .199-121

گلی. ،؛ قاسم زاده ،ب.؛ فتح بقالی ،و رمضان مقدم واجهاری،

ضههرابیان ،ف .)9981( .طراحههی فضههاهای بههاز قابه دفهها در

ی« .)9917( .عوامهه مههؤثر در احسههاس امنیههت

محالت مسكونی شههر تههران ،مطالعه مهوردی:

اجتمههاعی زنههان در فضههاهای عمههومی شهههری

محل باغ فیض  -پونهك ،پايهان نامه كارشناسهی

(مطالع موردی :پارک ائه گلهی تبريهز)» ،مجله

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال ششم ،شماره پیاپی  ،91شماره چهارم ،زمستان 9911
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مطالعهههات راهبهههردی زنهههان ،د  ،98ش  ،11ص
.17-991
بههوزان ،ب .)9978( .مههردم ،دولههتههها و هههراس ،ترجمهه :
پژوهشكده مطالعات راهبردى ،تهران :پژوهشكده
مطالعات راهبردی.
گلكههار ،ک« .)9989( .مؤلف ه هههای سههازنده كیفیههت طراحههی
شهری» ،مجل صف  ،د  ،99ش  ،92ص .98-11

مدنیپهور .)9971( . ،طراحهی فضهای شههری :نگرشهی بهر
فرآينههدهای اجتمههاعی و مكههانی ،ترجمه  :فرهههاد
مرتضايی ،تهران :شركت پردازش و برنامه ريهزی
شهری.

مؤيدی ،م.؛ علی نژاد ،م و نهوايی ،ح« .)9912( .بررسهی نقهش
مؤلف های منظر شهری در ارتقاء میزان امنیهت در
فضاهای عمهومی شههری (نمونه مهورد مطالعه :

محل اويهن تههران)» ،فصهلنام مطالعهات امنیهت
اجتماعی ،ش  ،91ص.911-919
ماندل ،ر .)9971( .چهره متغیر امنیت ملی ،ترجم  :پژوهشكده
مطالعات راهبردی ،تهران :انتشهارات پژوهشهكده
مطالعات راهبردی.
مظلوم خراسهانی ،م و اسهمعیلی« .)9981( . ،بررسهی میهزان
احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال

 9981 -81و عوام ه مههؤثر بههر آن» ،دوفصههلنام
علوم اجتماعی دانشهگاه فردوسهی مشههد ،س ،7
ش  ،2ص .291-219
ورشوی ،س .)9981( .امنیت زنان در فضای شههری -دومهین
كنفرانس برنام ريزی و مديريت شههری ،مشههد:
دانشگاه فردوسی.
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