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امروزه، امنيت یکی از نيازهای اساسی اجتماعات انسانی بوده و در برنامه ریزی 
شهری به مقوله ی امنيت زنان در فضاهای شهری توجه ویژه ای می شود. این تحقيق با 
هدف بررسی احساس امنيت زنان و عوامل اجتماعی و کالبدی مرتبط با آن در پارک 
ائل گلی تبریز انجام شده و در آن نمونه ی 277 نفری از زنان باالی 15 سال مصاحبه 
شدند. یافته های تحقيق نشان داد که بين عوامل فرم فضا، اطالعات محيطی گمراه کننده، 
نور، آلودگی محيطی، ميزان دسترسی به خدمات حمل ونقل عمومی، کيفيت فعاليت ها 
و کاربری زمين پيرامون پارک و عوامل اجتماعی استفاده کنندگان از قبيل سن، شغل، 
تحصيالت با ميزان احساس امنيت زنان رابطه وجود دارد. همچنين عامل نور بيشترین 
تأثير و عامل فعاليت ها و کاربری زمين کمترین تأثير را در احساس امنيت زنان دارد. 
دیگر اینکه بين فرم فضا، وجود اطالعات محيطی گمراه کننده، نور، آلودگی محيطی، 
ميزان دسترسی به خدمات حمل ونقل عمومی و کيفيت فعاليت ها و کاربری زمين و 

احساس امنيت زنان همبستگی معنی داری در سطح اطمينان 99 درصد وجود دارد. 
تغيير در طرح فضاهای مسکونی و تجاری و فضاهای عمومی و ایجاد محيط های 
قابل پيشگيری از جرم، نيازمند مدیریت، طراحی یا دست کاری محيط برای ایجاد یک 
سيستم روشمند است. این امر مستلزم آن است که برنامه ریزان و طراحان شهری در 
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به وجود می آورد، بکوشند. 
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1- مقدمه و بیان مسئله  سا

شهرها که حجم وسيعی از جمعيت شهری را در خود جای می دهند، 

اماکنی بالقوه و مستعد ايجاد رعب و آسيب پذيری هستند، چراکه شهرها 

 Bugliarello,( دارند  هم  با  مرتبط  بسيار  درونی  اجزاء  با  پيچيده  نظام های 

جديد  امکانات  تا  شده  سبب  اخير  دهه های  تحوالت   .)2005: 278-293

شهرهای امروز مانند گذشته قادر به تأمين آرامش و امنيت شهروندان نباشد 

امنيت  يا حذف  کاهش  تهديد،  موجب  که  عواملی   .)143-165 )گلی،1390: 

بااليی  ظرفيت  شهری  فضاهای  برخی  و  بی شمارند  می شوند،  شهرها  در 

در تهديد امنيت شهرها دارند. به دليل ازدحام و وسعت، فضاهای عمومی 

در تجاوز به فضای شخصی افراد و نقض امنيت آنها، همواره آمار بااليی 

دارند )تقوايی و همکاران،1390: 38-19(. وجود امنيت در فضاهای عمومی از 

شاخصه های کيفی زندگی شهری است. زنان به دليل ويژگی های جسمی 

و روحی خاص خود نسبت به مردان احساس امنيت کمتری دارند. حس 

امنيت زنان تنها يک مقوله ی مربوط به زنان نيست. احساس امنيت در زنان 

می تواند در ارتقای الگوی فعاليت های اجتماعی مؤثر باشد و مشارکتی بهتر را 

در صحنه ی اجتماعی به وجود آورد )رضايی، 1391: 70-69(. بر اساس تئوری 

نيازها در هرم مازلو1، امنيت يکی از نيازهای ضروری و وجودی انسان است. 

احساس امنيت و آسايش خاطر، اشاره به شرايطی دارد که سيستم حفاظتی 

جامعه در مقابل جرائم و رفتارهای آنوميک از شرايط مؤثر و کارآمدی در 

1. Maslow
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سا زمينه های پيشگيری از آن و برخورد با آن است )صالحی،1387(. امروزه، بيشتر 

فضاهای شهری ماهيتی جنسی شده يافته  و در عمل فضای شهری در برابر 

تحرک آزادانه ی زنان اعمال محدوديت می کند. متأسفانه زنان و بسياری از 

اقشار نه تنها از حق طبيعی خود، يعنی بهره مندی از فضاهای عمومی شهر 

محروم اند، بلکه به دنبال آن از سهيم شدن در فرآيند مشارکت و فعاليت های 

اجتماعی نيز باز می مانند. يکی از مسائل موجود در فضاهای جنسيتی، نبود 

احساس امنيت زنان در اين فضاهاست. بنابراين موضوع اصلی در اين مقاله 

ائل گلی  امنيت زنان در فضاهای عمومی شهری )پارک  بررسی وضعيت 

تبريز( و عوامل اجتماعی، بصری و فيزيکی است. حضور اجتماعی زنان 

و اهميت مقوله ی تأمين امنيت آنها در وجوه عينی و ذهنی ضرورت توجه 

در عرصه های عمومی را مشخص می کند. زنان نيمی از جمعيت ساکن در 

شهرها هستند و روند روزافزون حضور آنها در محيط های کار و فعاليت 

اجتماعی شهری سبب می شود تا در مکان يابی و طراحی و ساخت کالبد 

شهر، به حضور گسترده ی اين قشر در فضاها و عرصه های مختلف سکونت، 

کار، حمل ونقل توجه شد )قاضی نژاد و شاکری،1391: 202-182(. يکی از راه های 

برقراری امنيت، تغيير و اصالح کالبد شهرها و البته مهم تر از کالبد هر مکانی 

روح غالب بر آن مکان است که ناشی از روابط اجتماعی و مردمی است که 

به يکديگر وابسته هستند. يعنی کالبد در رفتارها تأثيرگذار است و رفتارها 

در نحوه ی استفاده از کالبد شهر تأثير می گذارند )گلی،1390: 165-143(. فقدان 

احساس امنيت زنان در فضاهای شهری مشارکت کامل آنها را در اجتماع 
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محدود می کند و عالوه بر آسيب های روانی فرد بر خانواده ها، در نهايت در سا

تبعيض  امکان تحرک می تواند شاخص  بود.  تأثيرگذار خواهد  کل جامعه 

اجتماعی باشد و کسانی که محدوديت جابه جايی دارند از مشارکت فعال 

باز می مانند. نبود امنيت برای زنان ـ چه واقعی و چه بالقوه ـ سبب می شود 

بيايند و به راحتی در زندگی  که زنان نتوانند شهروند تمام عيار به شمار 

عمومی مشارکت داشته باشند. به عالوه برنامه ريزی برای يک فضای شهری 

بدون توجه به امنيت آن، افزايش هزينه هايی چون روزآمد ساختن يا به هنگام 

کردن آن با استفاده از تجهيزات ايمنی و افزودن بر تعداد کارکنان امنيتی را در 

پی خواهد داشت )ضابطيان و همکاران، 1389: 147-108(. برای ايجاد احساس 

از  دور  به  آنها  برای  فضايی  طراحی  زنان  در  سرزندگی  و  روانی  آرامش 

هرگونه مشکالت امنيتی و جنسيتی ضروری به نظر می رسد؛ فضاهايی که 

مختص زنان بوده و آنها در آنجا احساس آرامش و امنيت کنند. نبود احساس 

امنيت زنان در فضاهای شهری، مشارکت کامل ايشان را در اجتماع محدود 

می کند و عالوه بر آسيب های روانی بر فرد، خانواده و جامعه را نيز متأثر 

خواهد کرد. با توجه به مطالب مذکور، اين تحقيق وضعيت امنيت زنان در 

پارک ائل گلی تبريز و عوامل مرتبط با آن را بررسی کرده و در انتها برای 

پارک های  و  به طور خاص  بررسی شده  پارک های  در  زنان  امنيت  ارتقاء 

عمومی به طور عام پيشنهاد های الزم را ارائه می دهد. با توجه به موارد فوق و 

ماهيت مسئله ی تحقيق، مقاله ی حاضر به دنبال پاسخ گويی به اين سؤال است 

که کدام عوامل اجتماعی، بصری و فيزيکی می تواند در ايجاد احساس امنيت 
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سا زنان در پارک ائل گلی تبريز تأثيرگذار باشد؟ در اين تحقيق تالش می شود 

اين عوامل شناسايی و راه کارهايی برای بهبود آن پيشنهاد شود.

2- پیشینه ی تحقیق 

حوزه ی شهری و فضاهای عمومی عرصه ای است که نابرابری و تبعيض 

مردان  و  زنان  می شود  ادعا  که  گونه ای  به  می شود،  ديده  آن  در  جنسيتی1 

فضاهای شهری را به صورت های متفاوتی تجربه می کنند و به عبارت ديگر 

زنان به طور يکسان با مردان از فضاهای شهری بهره مند نمی شوند و به زعم 

برخی مفسرين شهری: »شهرها محصول برنامه ريزی های شهری مردانه است 

و شهرسازی مدرن در ماهيت خود خصلتی پدرساالرانه دارد، گويا شهرسازی 

 .)6 )مهديزاده،1387:  می کند«  تبعيت  مردانه  هنجارهای  و  ارزش ها  از  مدرن 

عمل  در  و  شده  جنسيتی  شهری  فضاهای  بيشتر  ماهيت  امروزه  همچنين 

فضاهای شهری تحرک آزادانه ی زنان را محدود می کنند. به عقيده ی بسياری 

برای زنان در  ايجاد شده  از محققان، محدوديت ها و حصارهای فرهنگی 

فضای اجتماعی و عرصه های عمومی باعث شده است که آنها نتوانند به 

خوبی از موقعيت خود بهره ببرند و مجبور باشند خود را همچون يک عنصر 

غير الزم از صورت مسئله ی فضاهای شهری و عرصه های عمومی حذف 

کنند و نيازهای فضايی خود به عنوان يک شهروند را منکر شوند.

در اين راستا در دهه های اخير در کشورهای در حال توسعه از جمله 

ايران، توجه به نيازهای ويژه بانوان از سوی برنامه ريزان شهری مطرح شده 

1. Gender discrimination
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است، چراکه نيمی از شهروندان را بانوان تشکيل می دهند. پارک ها و فضای سا

و  رفاهی  خدمات  مراکز  مهم ترين  از  يکی  عنوان  به  بانوان،  مختص  سبز 

تفريحی بوده است که عالوه بر جنبه ی بهداشتی و روانی، در توسعه ی پايدار 

شهری و بهبود کيفيت زندگی بانوان اهميت بااليی دارد. در اغلب مطالعات، 

بر پارک ها و فضای سبز شهری ـ به عنوان عامل مهمی که می تواند کيفيت 

محققان  پژوهش های  است.  تأکيد شده  ـ  دهد  ارتقاء  را  اجتماعی  زندگی 

الگوهای فراغت زنان  ايران نشان می دهد که  از  ايرانی و مطالعات خارج 

شهری، از شکل انفعالی و درون خانگی به شکل فعاالنه و برون خانگی ميل 

می کند )سرايی و همکاران، 47:1391(.

طلعت در تحقيقی با عنوان »عوامل مؤثر بر افزايش احساس امنيت زنان 

در پارک های شهر بجنورد« به اين نتيجه دست يافت که خصوصيات محيطی، 

تصور فرد از خود، اعتماد اجتماعی، تجارب قبلی، آگاهی های اجتماعی، محل 

سکونت، احساس کنترل، نظم اجتماعی، پايبندی اجتماعی، پايگاه اجتماعی 

و اقتصادی، ضمن داشتن رابطه معنادار به ترتيب بيشترين تأثير را بر افزايش 

احساس امنيت زنان دارند )طلعت، 1393(.

گلی و همکاران در تحقيقی با عنوان »سنجش رضايتمندي از تفکيک 

جنسيتي فضاهاي عمومي شهري از ديدگاه کاربران مطالعه موردي: پارک 

بانوان شمس تبريز« به اين نتيجه دست يافت که توجه به جايگاه زنان در 

نموده  پررنگ تر  تا حدودی  را  کنونی و محدوديت ها- شاخصه ها  جوامع 

تا احساس امنيت محيطی در بخش های مختلف فضاهای شهری به ويژه 
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سا پارک ها و فضاهای گردشی در ساعات مختلف شبانه روز برای زنان فراهم 

شود )گلی و همکاران، 1393(. 

جمال محمدی و همکاران در تحقيق خود با عنوان »بررسی احساس 

به  اصفهان«  و13  مناطق 5  موردی  نمونه ی  مناطق شهری  در  زنان  امنيت 

دست آورد که بين شاخص های اجتماعی و کالبدی با ميزان امنيت، رابطه ی 

مستقيمی وجود دارد؛ يعنی هر چه اين شاخص ها در حد باالتری باشند، 

را  انتظامی  نيروی  و  پليس  حضور  مردم  می کند.  پيدا  افزايش  نيز  امنيت 

مهم ترين عامل در ايجاد حس امنيت می دانند )محمدی و همکاران، 1392(.

در  جنسيتی  نگرش  »ارزيابی  عنوان  با  پژوهشی  در  همکاران  و  گلی 

طراحی فضاهای شهری مطالعه موردی پارک بانوان شمس تبريز« به اين 

نتيجه رسيدند که بيشترين رضايت ساکنان از نحوه ی طراحی پارک بانوان 

شمس تبريز متعلق به متغيرهای طراحی مناسب فضای درونی پارک نسبت 

طراحی  خاطر  به  شادابی  و  سرزندگی  مجاور،  ساختمان های  اشرافيت  به 

فضاهای درونی پارک و ميزان احساس امنيت و آرامش روانی در پارک است 

)گلی و همکاران، 1392(. 

رحيمی و پيربابايی در تحقيقی با عنوان »نقش سازمان دهی فضايي و ادراکي 

خيابان در احساس امنيت عابرين؛ مطالعه موردی: شهر تبريز« به اين نتيجه 

دست يافتند که عالوه بر وجود همبستگی معنادار بين عوامل سازمان دهی 

فضايی و ادراکی، نقش سازمان فضايی، قوی تر و از ميان شاخص های آن، 

وضوح فضا و از ميان شاخص های عوامل ادراکی- خوانايی، ويژگی های 
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جداره ی خيابان، بيشترين نقش را در احساس امنيت عابرين دارند )رحيمی سا

و پيربابايی، 1392(.

امنيت  بر  تأثيرگذار  »مؤلفه های  عنوان  با  خود  تحقيق  در  زين العابدين 

مسائل  اثرگذاري  ميزان  که  آورد  دست  به  رشت«  شهر  در  شهروندي 

اجتماعي- فرهنگي بر امنيت شـهروندي در شـهر رشـت بيش از مسائل 

اقتصادي-سياسي است )زين العابدين، 1391(. 
رهبری در پژوهشی با عنوان »احساس امنيت در فضاهای شهری و حق 
زنان به شهر: پژوهش اکتشافی در شرق تهران« به دست آورد که چهار عامل 
مهم در نگرش و ادراک زنان از امنيت شهری مؤثر است: ويژگی های فضای 
شهری، ميانجی های انسانی، حافظه ی جمعی و چندپارگی زمانی. برای بيشتر 
زنان تأثير ميانجی انسانی، از جمله حامی فردی و حامی عام، به عنوان عوامل 
تعديل کننده ی احساس ناامنی تأثيرگذار است؛ لذا ايجاد فضاهای امن شهری 
با طراحی فضاهای مساعد، افزايش حضور ميانجی های عام و نظارت پليسی 

ممکن می شود )رهبری، 1391(.

رضايی در تحقيق خود با عنوان »مطالعه جامعه شناختی احساس امنيت زنان 

در فضاهای عمومی: مطالعه ی موردی خيابان پاسداران شهر سنندج« به اين 

نتيجه دست يافت که احساس ناامنی عموماً از طرف مردان به وجود می آيد و 

فضاهای عمومی را به فضاهايی مردانه تبديل می کنند. زنان بررسی شده در اين 

تحقيق معتقدند، اگر زنان در اين فضاها پوشش مناسب داشته باشند و از حرکاتی 

که باعث جلب توجه مردان می شود پرهيز کنند تا حدود زيادی در اين فضاها 

احساس امنيت خواهند داشت )رضايی، 1391(. 
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سا نيازی و همکاران در پژوهش انجام شده با عنوان »عوامل اجتماعی و 

فرهنگی مؤثر بر احساس امنيت زنان در مناطق شمال تهران و مناطق جنوب 

تهران« به دست آوردند که بين متغيرهای اجتماعی و فرهنگی )مهارت های 

زندگی، سرمايه ی اجتماعی، هويت ملی، سرمايه ی فرهنگی و پايگاه اجتماعی 

با مقوله ی احساس امنيت اجتماعی زنان در مناطق شمال و  اقتصادی(   –

جنوب تهران رابطه ی معنی داری وجود دارد )نيازی و همکاران، 1390(. 

امنيت در فضاهای عمومی شهری:  با عنوان »زنان و  گلی در تحقيقی 

مطالعه ی موردی پارک آزادی شيراز« به اين نتيجه دست يافت که عوامل 

محيطی مانند کاربری ارضی، تنوع کاربری های پيرامون و ساعت های فعاليت 

آنها و نيز مجاورت های مکانی کاربری ها، با افزايش حس امنيت زنان پاسخ گو 

رابطه ی معناداری دارد )گلی، 1390(. 

بمانيان و همکاران در پژوهش خود با عنوان »سنجش عوامل مؤثر بر 

ارتقای امنيت زنان در محيط های شهری: مطالعه ی موردی محدوده ی اطراف 

شهر تهران« به اين نتيجه دست يافتند که بين احساس امنيت درک شده از 

فضا و ميزان رفت وآمد و استفاده از آن رابطه ی مستقيمی هست. در بررسی 

رابطه ی بين نوع کاربری و ميزان احساس امنيت، باالترين ميزان احساس 

مربوط به کاربری های مسکونی پيرامون پارک شهر است )بمانيان و همکاران، 

 .)1388

زنجانی زاده در تحقيق با عنوان »زنان و امنيت شهري، مطالعه ی موردی: 

اقتدار زن در  ميزان  مانند  آورد که ويژگی هايی  به دست  کالنشهر مشهد« 
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خانواده، اشتغال زنان و محل سکونت در ميزان احساس امنيت اجتماعی زنان سا

تأثيرگذار است و رابطه ی معنی داری بين اين متغيرها با متغير امنيت اجتماعی 

زنان وجود دارد )زنجانی زاده، 1380(.

اسريسران و همکاران در پژوهشی با عنوان »ترس از جرم در پارک های 

شهری، مطالعه ی موردی ساکنين کواالالمپور« به دست آوردند که ويژگی هايی 

چيدمان  در  نامنظمی  پارک،  در  تنها  حضور  تراکم،  گياهی  پوشش  چون 

عناصر در پارک، آشنايی با پارک، اطالعات پيشين در خصوص جرائم اتفاق 

از عوامل مؤثر  قربانی شدن در جرائم  پيشين  پارک و تجربيات  افتاده در 

در ميزان احساس امنيت استفاده کنندگان از پارک های شهری کواالالمپور 

است« )اسريسران و همکاران، 2015(. همچنين در پژوهش ديگری با عنوان 

»مطالعه ی اجتماعی از ترس قربانی شدن در فضاهای سبز عمومی شهری، 

مطالعه مروری« با استفاده از مطالعات پيشين )48 مورد( عوامل مژثر در ميزان 

احساس امنيت در فضاهای سبز عمومی شهری استخراج و مشخص شد 

که عوامل فردی چون جنسيت و تجربيات پيشين بيش از عوامل محيطی و 

اجتماعی در احساس وقوع جرم مؤثر هستند )همان، 2014(.

در  زنان  اجتماعی  »امنيت  عنوان  با  تحقيقی  در  ابراهيم پور  و  طاهری 

امنيت  که  دادند  نشان  مشهد(«  کالنشهر  موردی:  )نمونه  شهری  فضاهای 

پايين است. اگر زمان حضور  فضاهای شهری در محدوده ی مطالعه شده 

زنان افزايش پيدا کند، امنيت شهری افزايش خواهد يافت )طاهری و ابراهيم پور، 

 .)2014
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سا رفتار  و  شهری  »امنيت  عنوان  با  خود  تحقيق  در  همکاران  و  دياس 

فضايی، تحليل ادراکی و ترکيبی از نواحی مرکز شهر پورتوآلجر« به دست 

آوردند که عوامل اجتماعی و فضايی با توجه به اثری که اجزای محيطی و 

شناخت فضايی محيط های باز شهری دارند، بر کمبود امنيت و افزايش جرم 

تأثيرگذارند )دياس و همکاران، 2007(. 

مارتين در پژوهش »زنان و امنيت در فضاهای شهری« به دست آورد 

که ادراک ناامنی در فضاهای عمومی بسيار با پروسه ی تعامالت اجتماعی و 

ساخت اجتماعی ناامنی رابطه دارد )مارتين، 2006(.

مورن طبق نتايج حاصل از پژوهشی با عنوان »نگرشی بر رويکرد زندگی 

روزمره« اعالم کرد که امنيت ذهنی جدا از ميزان جرم، به  وسيله ی عوامل 

زيادی از جمله خلق وخوی و طبيعت فردی، عالئم محيطی، اعتماد سياسی و 

رسانه ها، تأثير می پذيرد و افراد مختلف با تنوع شرايط محيطی، درک متفاوتی 

از ناامنی و سطح تحمل دارند )مورن، 2005(. 

باندز در تحقيق انجام شده با عنوان »نظريه های اجتماعی شهر )شهر، 

فرد و جامعه(« ثابت کرد که نظم پدرساالرانه ی جوامع با شکل گيری شهر 

تقويت  می شود؛ چرا که فضای جنسيت زده، ناهمسانی قدرت مردان و زنان 

را در جامعه تشديد می کند. محدوديت تحرک زنان در استفاده از فضا و 

برساخت هويتشان به معنی تحت سلطه بودن آنهاست. لذا تجربه ی زنان از 

کل زندگی شخصی و اجتماعی خود به نحو متمايزی از مردان تجلی می يابد 

و در بسياری از مراحل و موقعيت های زندگی با احساس هراس از مواجهه با 
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دنيای مردانه ای که متعلق به آنها نيست و قوانين خود را به آنها ديکته می کند، سا

مواجه می شوند )باندز، 2004(. 

السون در تحقيق خود با عنوان »تحقيقات کمی در حوزه ی مطالعات زنان 

به اين نتيجه دست يافت که در ميان زنان و افراد پا به سن گذاشته ی ساکنين 

شهری و گروه های با درآمد پايين ترس از ناامنی بيشتر است )السون، 2000(. 

فوآ و همکاران در پژوهشی با عنوان »گفت وگوهای روزانه: فضاهای 

زنانه و چشم انداز مساکن عمومی در سنگاپور« بيان کردند که زنان می توانند 

در زندگی روزانه ی خود در فضاهای اختصاصی خود تغيير به وجود آورند. 

اين تغيير در اماکن متراکم و با ازدحام بيشتر به وقوع می پيوندد )فوآ و همکاران، 

.)1988

براندا و همکاران نيز در پژوهش خود با عنوان »مکانی که زنان در آن 

احساس ناامنی می کنند، تصور از خطر و تأثير آن در احساس قربانی شدن 

در سنگاپور« به دست آوردند: مکان هايی که برای جنبش و حرکت ظرفيت 

بزرگ تر شدن فضا،  با  دارند، مستعد وقوع جرم هستند. همچنين  کمتری 

افزايش حضور مردم و ايجاد الگوهای حرکتی توسط فضاهای خصوصی 

شده با مردمی که در آن حضور دارند، امنيت استفاده کنندگان از فضا افزايش 

خواهد يافت )براندا و همکاران، 1997(.

با مرور تحقيقات فوق می توان به اين نتيجه رسيد که تحقيقات انجام 

شده بيشتر به عوامل اجتماعی و فرهنگی يا عوامل کالبدی شهر در ارتباط 

با احساس امنيت زنان پرداخته اند و کمتر تحقيقاتی هر دو عامل را هم زمان 
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سا مطالعه کرده اند. شايد يکی از نقاط برجسته ی تحقيق حاضر پرداختن هم 

زمان به عوامل اجتماعی و کالبدی در احساس امنيت زنان است.

3- مبانی نظری تحقیق 

با توسعه ی شتابان اقتصادی، اجتماعی جوامع مديريت شهرها نيز پيچيده تر 

از گذشته شده است. اين پيچيدگی سبب شده که استراتژی های مديريت 

شهری سنتی ديگر پاسخ گوی نيازهای جديد و نيازهای گروه های مختلف 

اجتماعی از قبيل زنان نباشد(Han & et al.,2014: 1613-1616). زنان يکی از 

گروه های آسيب پذير در مقابل اثرات ناامنی شهری، رفتارهای کناره گيرانه 

نشان می دهند. درباره ی امنيت در فضای عمومی دو رهيافت عمده وجود دارد: 

رهيافتی که به ارزش های عينی توجه دارد و رهيافتی که به ارزش های ذهنی 

معطوف است. دو رهيافت نظری که بيشتر به ارزش های عينی بها می دهند 

به رهيافت دولت محور1 و قدرت  محور2 مشهورند. مطابق اين رويکردها، 

مسئوليت برقراری امنيتی که قدرت برای صيانت مردم در قبال تهديدات 

بيرونی، ايجاد می کند، بر عهده ی دولت است که با دو روش مستقيم )پليس 

و دستگاه های قضايی( و غيرمستقيم )خانواده و عمدتاً از طريق آموزش  و 

پرورش( در جامعه برقرار می شود )احمدی و اسمعيلی،1389: 190-169(. بين 

قدرت دولت و برقراری امنيت اجتماعی رابطه ی معنی داری وجود دارد. بر 

اين اساس هر چه قدرت دولت بيشتر باشد، بهتر می تواند امنيت را در جامعه 

1. State-Centered
2. Power-Centered
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برقرار کند و مهم ترين منبع تحقق احساس امنيت اجتماعی برای افراد جامعه سا

است )نيازی و همکاران،1390: 72-47(. بر اساس رهيافت مبتنی بر ارزش های 

ذهنی، تهديدها اغلب عليه ارزش ها و هويت های گروه های اجتماعی است 

(Grove, 2009: 207-116)؛ در نتيجه امنيت در جامعه زمانی حاصل می شود 

و  خواسته ها  يکديگر،  با  تعامل  در  بتوانند  خرده فرهنگ ها  و  گروه ها  که 

ارزش های خود را به  راحتی مطرح کنند. در اين رويکرد، امنيت اجتماعی 

يک گروه خاص درون جامعه )مانند زنان( با سطح کالن پيوند دارد. بنابراين، 

امنيت اجتماعی زمانی مطرح می شود که نيروی بالقوه يا بالفعلی هويت افراد 

را در جامعه تهديد کند. بر پايه ی اين ديدگاه رفتارهای انحرافی نتيجه ی 

فشارهايی هستند که بعضی از مردم را به کج روی و بروز ناامنی وادار می کند 

)ستوده،1390: 37-25(. فضاهای شهری در عين اينکه می توانند با برنامه ريزی 

و طرح ريزی صحيح محل بروز و نمود فضائل انسانی باشند، از جهت ديگر 

نيز می توانند از طريق رهاشدگی و برنامه ريزی های نادرست و ساده انگارانه 

همکاران، 1389:  و  )ضابطيان  شوند  تبديل  جرائم شهری  انواع  بروز  مکان  به 

147-108(. رهيافت مطرح ديگر درباره ی امنيت، نظريه ی پيشگيری از جرم از 

طريق طراحی محيط است. اين نظريه تحت تأثير انديشه های جيکوبز1، فرم، 

کالبد شهری و ارتباط آن با جرائم شهری را بررسی می کند. بر اساس اين 

نظريه، طراحان و برنامه ريزان شهری با استفاده از آگاهی و تجربه ی خود و 

با توجه به ظرفيت ساخت وساز محيط برای کاهش ترس از جرائم و کاهش 

1. Jacobs (1965)
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سا پتانسيل های تخلف )در محيط( به طراحی و برنامه ريزی شهری اقدام می کنند 

)اديبی سعدی نژاد و عظيمی،1390: 81-105(. 

جيکوبز از نظريه پردازان شهرسازی در تبيين امنيت شهری است که به 

تعامل فضای فيزيکی و فرآيندهای اجتماعی که محيط را می سازند و بر فعال 

بودن فضا به عنوان عاملی در ايجاد محيطی امن و موفق، توجه و تأکيد دارد. 

او درباره ی کنترل فضا، به متمايز کردن آشکار عرصه ی عمومی و خصوصی 

اشاره می کند و درباره ی نظارت می گويد: »نياز به چشم هايی نظاره گر، از 

با  می توانند  که  استفاده کنندگان  هم  و  ساکنان  هم  طبيعی،  صاحبان  سوی 

استفاده از تنوع فعاليت ها و عملکردهايی که مردم را جذب می کند تقويت 

شود« )گلی،1390: 165-143(. حضور مردم حس امنيت در اماکن عمومی را 

افزايش می دهد و ابزاری ابتدايی ـ که به وسيله ی آن فضا به طور طبيعی 

محافظت می شود ـ  را فراهم می کند. هر چقدر که حضور طبيعی مردم از بين 

برود، خطر افزايش خواهد يافت. او در مطالعات خود درباره ی ارتباط بين 

موقعيت فضايی و حرکت عنوان کرد که ويژگی های خاص فضايی موجب 

افزايش حضور مردم و لذا افزايش حس امنيت خواهد شد. تحقيقات وی 

همچنين نشان داد که ميزان سرقت در اماکن کم تراکم تر بيشتر از اماکن با 

تراکم باالست (Carmona & et al., 2003). اليزابت وود1 نيز از اهميت عينيت 

بخشيدن به نظريه ی طراحی کالبدی در اجتماع دفاع و اين بحث را مطرح کرد 

که چگونه ويژگی های ساختاری مربوط به گسترش ساخت منازل عمومی 

1. Wood
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مانع تماس و ارتباط ميان ساکنان آن )که زيربنای کنترل اجتماعی غيررسمی سا

است( می شوند. عقيده ی وود در مورد کنترل اجتماعی محيط مسکونی بر 

حضور و نظارت توسط خود ساکنين مبتنی است. مناطقی که از ديد پنهان و 

هيچ کنترلی هم در آنها مؤثر نيست. وود نيز همانند جيکوب عقيده داشت 

که بعضی از انواع طراحی ها، کنترل اجتماعی ای که ساکنين برقرار کرده اند را 

از بين می برد )احمدی و اسمعيلی، 1389: 190-169(. عوامل کالبدی و اجتماعی 

در بيشتر موارد مهم اند. محيط کالبدی بايد خصوصياتی مانند مکانيزم های 

تا  عرصه های خصوصی  از  تعريف شده  مراتبی  و سلسله  مرزها  نمادين، 

عمومی را داشته باشد تا پهنه های مختلف درک شود )مديری،1390: 11-28(. 

و  بروز  محل  برنامه ريزی صحيح  با  می توانند  فضاهای شهری  به طورکلی 

نمود فضائل انسانی باشند و از طريق رهاشدگی و برنامه ريزی های نادرست 

و ساده انگارانه به مکان بروز انواع جرائم شهری تبديل شوند. در اين راستا، 

فضاهای بدون دفاع شهری که نسبت به ساير فضاها، برای وقوع جرائم، 

امنيت  کاهش  موجبات  دارند،  بيشتری  امکان  نابهنجار  اعمال  و  تخلفات 

اجتماعی افراد و به ويژه امنيت زنان را فراهم می کنند. در رويکرد ديگری که 

نگاهی جامعه شناختی-جمعيت شناسانه به موضوع امنيت داشته و رويکردی 

آسيب شناسانه به پديده دارد، جنسيت بيشترين قابليت را برای توضيح و 

پيش بينی احساس ناامنی دارد. مطالعات بسياری رابطه ی بين اين دو پديده 

را تأييد کرده و نشان داده اند که معموالً زنان بيش از مردان احساس ناامنی 

را گزارش می کنند. بنا بر اين رويکرد، افراد مسن بيش از ديگران می ترسند 
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سا و اين ترس ممکن است آنها را در خانه هايشان محبوس کند. به رغم ترس 

باالی افراد مسن، آمارها نشان می دهند که آنها در مقايسه با ديگر گروه های 

سنی، کمتر در معرض بزه ديدگی قرار دارند )احمدی و اسمعيلی، 1389: 190-

169(. از نظر اين ديدگاه، جنسيت و سن در اثرگذاری در احساس ناامنی با 

يکديگر تعامل و تأثير سن، از اين نظر بر مردان بيش از زنان است. به بيان 

ديگر، زنان معموالً صرف نظر از سن خود، بيشتر می ترسند و حال اينکه در 

مردها اين ترس، با باال رفتن سن، افزايش می  يابد و همراه با افزايش سن، 

نقش تفاوت های جنسيتی در پيدايش احساس ناامنی کاهش می يابد.

 9 

های جنسیتی در پیدایش همراه با افزایش سن، نقش تفاوتو یابد مردها این ترس، با باال رفتن سن، افزایش می
 یابد.یاحساس ناامنی کاهش م

 

 

 

 
 

 

 مدل نظری تحقیق -1شکل

حاضر نیز  که در تحقیقکند چارچوبی مفهومی فراهم می ،نظریات مختلف ی( با مطالعه7831) اسماعیل صالحی
نظر قرار گرفته و مدل نظری بر اساس آن تدوین شده است. تمامی ابعاد این مدل در شکل  این چارچوب مد

بصری ناشی از فرم فضاست که نشدن داده شده است. در این مدل منظور از فرم فضا رؤیت  نشان 7 یشماره
. ساختار فیزیکی فضا یا به عبارتی کندکاران فراهم میشرایط مناسبی را برای اهداف و رفتارهای بزهکاران و خالف

رو توجه به کیفیات فرم فضا فرم فضا در چگونگی ایجاد یک فضای بدون دفاع نقشی انکارناپذیر دارد و از این
شود. در های شهری امن محسوب میهای مهم و اساسی محیطیابد. آسایش بصری و محیطی از مؤلفهاهمیت می

 نبودهای مختلفی از قبیل فقدان آلودگی بصری، فقدان آلودگی صوتی و مورد آسایش بصری و محیطی شاخص
آلودگی رنگ ذکر شده است. و  ی(، آلودگی نمادی و خوانایی)تاریک آلودگی از حیث وجود زباله، آلودگی نور

منظور از نفوذپذیری قلمروها این است که روشنی و وضوح سازمان فضایی و مرزهای قلمروهای خصوصی، نیمه 
)دسترسی(، افزایش نظارت اجتماعی و پیشگیری از  خصوصی و عمومی از یکدیگر موجبات کاهش نفوذپذیری

ونقل عمومی از این جهت در امنیت تأثیرگذار است که مدت . میزان استفاده از خدمات حملندکجرائم را فراهم می
زمان صرف شده برای استفاده از این خدمات احتمال مواجهه با خطر را به ویژه برای زنان سنین باالتر افزایش 

ومی است، جایی شامل تعداد های عمونقل عمومی مستلزم حضور در مکانچرا که استفاده از وسایل حمل ؛دهدمی
بر موضوع ها و کاربری زمینزیادی از بیگانگان که هیچ کنترلی بر آنها وجود نخواهد داشت. در بعد کیفیت فعالیت

کیفیت زندگی و از این طریق بر رفتارهای نابهنجار و امنیت اجتماعی تأکید  برها اثر کیفیت توزیع و ترکیب فعالیت
 شود. می

 پژوهش هایفرضیه -4

  :های تحقیق به شرح زیر استفرضیه

 احساس امنیت زنان 

 آسایش بصری و محیطی اطالعات محیطی گمراه کننده  فرم فضا ازدحام 

 نور 

 متغیرهای زمینه ای 

 دسترسی به خدمات حمل و نقل عمومی  کنترل نفوذپذیری 

 کیفیت فعالیت ها و کاربری زمین 

شکل1- مدل نظری تحقیق

چارچوبی  مختلف،  نظريات  مطالعه ی  با   )1387( صالحی  اسماعيل 

مفهومی فراهم می کند که در تحقيق حاضر نيز اين چارچوب مد نظر قرار 

گرفته و مدل نظری بر اساس آن تدوين شده است. تمامی ابعاد اين مدل 

در شکل شماره ی 1 نشان داده شده است. در اين مدل منظور از فرم فضا 

رؤيت نشدن بصری ناشی از فرم فضاست که شرايط مناسبی را برای اهداف 
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فيزيکی فضا سا بزهکاران و خالف کاران فراهم می کند. ساختار  و رفتارهای 

نقشی  دفاع  بدون  فضای  يک  ايجاد  چگونگی  در  فضا  فرم  عبارتی  به  يا 

انکارناپذير دارد و از اين رو توجه به کيفيات فرم فضا اهميت می يابد. آسايش 

بصری و محيطی از مؤلفه های مهم و اساسی محيط های شهری امن محسوب 

می شود. در مورد آسايش بصری و محيطی شاخص های مختلفی از قبيل 

فقدان آلودگی بصری، فقدان آلودگی صوتی و نبود آلودگی از حيث وجود 

زباله، آلودگی نور )تاريکی(، آلودگی نمادی و خوانايی و آلودگی رنگ ذکر 

شده است. منظور از نفوذپذيری قلمروها اين است که روشنی و وضوح 

سازمان فضايی و مرزهای قلمروهای خصوصی، نيمه خصوصی و عمومی 

از يکديگر موجبات کاهش نفوذپذيری )دسترسی(، افزايش نظارت اجتماعی 

و پيشگيری از جرائم را فراهم می کند. ميزان استفاده از خدمات حمل ونقل 

عمومی از اين جهت در امنيت تأثيرگذار است که مدت زمان صرف شده 

برای استفاده از اين خدمات احتمال مواجهه با خطر را به ويژه برای زنان سنين 

باالتر افزايش می دهد؛ چرا که استفاده از وسايل حمل ونقل عمومی مستلزم 

حضور در مکان های عمومی است، جايی شامل تعداد زيادی از بيگانگان که 

هيچ کنترلی بر آنها وجود نخواهد داشت. در بعد کيفيت فعاليت ها و کاربری 

زمين بر موضوع اثر کيفيت توزيع و ترکيب فعاليت ها بر کيفيت زندگی و از 

اين طريق بر رفتارهای نابهنجار و امنيت اجتماعی تأکيد می شود. 
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سا 4- فرضیه های پژوهش

فرضيه های تحقيق به شرح زير است: 

1ـ بين شاخص های محيطی و کالبدی پارک ائل گلی شامل ازدحام، فرم، 

اطالعات محيطی، آلودگی ديداری و احساس امنيت زنان  در پارک ائل گلی 

رابطه  وجود دارد.

امنيت زنان برحسب متغيرهای زمينه ای سن، تحصيالت،  2 ـ  احساس 

شغل، درآمد و نحوه ی مراجعه متفاوت است. 

5- روش شناسی پژوهش 

اين تحقيق از نظر منطق اجرای تحقيق؛ استقرايی، از نظر هدف توصيفی 

به صورت مطالعات پيمايشی و تحليلی به صورت همبستگی است. واحد تحليل 

نيز فرد )زنان باالی 15 سال شهر تبريز( می باشد. جامعه ی آماری تحقيق حاضر 

کليه ی زنان باالی 15 سال که در زمان تحقيق )تابستان سال 1393( در پارک حضور 

داشته اند، است. حجم نمونه  بر اساس جدول مورگان 300 نفر است که به خاطر 

قابل استفاده نبودن برخی از پرسش نامه ها حجم نمونه به 276 نفر تقليل پيدا کرد 

و نمونه گيری به صورت طبقه ای در پارک ائل گلی انجام شده است. برای بررسی 

ميزان احساس امنيت زنان در پارک و عوامل مرتبط با آن، پرسش نامه ای حاوی 

گويه هايی در ارتباط با متغيرهای مستقل استخراج و طراحی شد. اعتبار سؤاالت 

پرسشنامه از طريق اعتبار صوری به اثبات رسيده و جهت بررسی پايايی سؤاالت 

تحقيق از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار اين شاخص 0/69 به دست 

آمده است که در حد مقبول و معقولی است. 
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با عنوان سا تحقيق حاضر از چارچوب مفهومی تحقيق صالحی )1387( 

بهره گرفته است و تمامی متغيرهای تحقيق از چک ليستی که در پيوست 

دليل  به  است.  استفاده شده  دارد  قرار  ايشان  تحقيق  و  تأليف   2 شماره ی 

محدوديت فضايی امکان ارائه ی توضيحات کامل تمامی متغيرها وجود ندارد 

و خوانندگان محترم را ارجاع می دهيم اين چک ليست را با عنوان نقش عوامل 

محيطی در جرم خيزی فضا در پيوست مذکور از کتاب مشاهده نمايند. فقط 

برای اطالع نحوه عملياتی شدن متغير امنيت توضيح داده می شود.

خالی،  و  بی کران  فضايی  ناامن  فضای  از  منظور  مذکور  در چارچوب 

است.  شده  دانسته  آسايش  سلب کننده ی  و  ناراحت کننده  و  اضطراب آور 

بنابراين دو مقياس فضايی و انسانی برای درک زنان از اين فضاها مطرح 

شده است. در مقياس فضايی درباره ی درک پاسخ گويان از نسبت مساحت 

فضا به انسان سؤال شده است که پاسخ های »فضای بی کران«، »فضای دارای 

قابل ادراک ولی بزرگی مقياس آن مانع از ادراک کامل آن  حدومرز نسبتاً 

می شود«و »حدومرز فضا کاماًل قابل ادراک و از هر نقطه قابل مشاهده است«  

ترتيب  اين  به  دو سؤال  انسانی  مقياس  در  است.  آن مشخص شده  برای 

افراد  خواهی  کمک  که صدای  فردی  نزديک ترين  »آيا  است:  شده  مطرح 

واقع در فضای اصلی را بشنوند در فاصله ی کمتر از پنجاه متر قرار دارند؟« 

با پاسخ های بله و خير. و سؤال »در فضاها و معابر فرعی و پرت ترين نقطه، 

نزديک ترين فردی که صدای درخواست کمک را بشنود در چه فاصله ای 

قرار دارد؟« با پاسخ های خيلی نزديک )کمتر از 25 متر(، نزديک )کمتر از 
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سا 100 متر(، نسبتاً دور )تا 250 متر( و دور )بيشتر از 250 متر(. با نمره دهی 

به هرکدام از پاسخ ها در نهايت ميزان احساس امنيت پاسخ گويان در قالب 

مقياسی سه گزينه ای يعنی »1=کم«، »2=متوسط« و »3=زياد« ارائه شد.

6- یافته های تحقیق  

6-1- یافته های توصیفی 

الفـ  ویژگی های اجتماعی – جمعيتی پاسخ گویان

بيش از 50 درصد پاسخ گويان کمتر از 30 سال سن دارند. پاسخ گويان 

با سطح تحصيالت کاردانی و کمتر، حضور خود را در پارک عموماً بيش از 

يک ساعت اظهار و بخش عمده ايی از آنها نيز دانشجويان و افراد با مشاغل 

آزاد بوده اند. طبق پاسخ مراجعه کنندگان مشارکت کننده در اين تحقيق، اکثراً 

)68/7 درصد( به اتفاق حداقل يک همراه و عمدتا ً)63/2 درصد( نيز در 

ائل گولی  پارک  از  فراغت  اوقات  منظور گذران  به  پارک  از  ساعات عصر 

استفاده می کنند. در جدول شماره ی 2 ويژگی های مبسوط پاسخ گويان نشان 

شده است.
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جدول2-توصیف آماره های مربوط به متغیرهای زمینه ای سا

%fنام متغیر%fنام متغیر

سن

16058کمتر از 30 سال 

زمان 
مراجعه

4416/2صبح

17263/2عصر406021/7-30 سال 

5620/6شب503613-40 سال 

272100کل207/3باالتر از 50 سال 

276100کل

عامل 
مراجعه

پرکردن اوقات 
12444/9فراغت

تحصیالت

فوق ديپلم و 
10437/7ورزش12043/5پايين تر 

4817/4مالقات دوستان9434/8ليسانس 
276100کل4615/9فوق ليسانس 

165/8دکترا و باالتر 

تعداد 
دفعات 
مراجعه

8831/9هر روز

حداقل يک روز 276100کل
9233/3در هفته

وضعیت 
اشتغال

5620/3روزهای تعطيل7630/2دانشجو

276100کل4819فرهنگی 

4819کارمند

مدت 
ماندگاری  

کمتر از يک 
6833/8ساعت 

8826/2يک ساعت 7630/2آزاد 

بيش از يک 252100کل
10440ساعت 

وضعیت 
درآمد

کمتر از 500 
260100کل11241/8هزار 

500هزار تا 1 
11241/8ميليون 

تعداد 
همراهان

13250دو نفر

بيش از  1 
6825/8سه نفر4416/4ميليون 

6424/2بيش از سه نفر268100کل

نحوه ی 
مراجعه

264100کل18468/7با همراه

8431/3بدون همراه
268100کل
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سا ب ـ توصيف آماره های مربوط به متغيرهای مستقل و وابسته  

بررسی آمارهای مربوط به متغيرهای مستقل و وابسته نشان می دهد که 

ميانگين متغيرهای احساس امنيت )2/35(، ازدحام )2/46(، فرم فضا )1/85(، 

آلودگی  نور )2/04(،  ديداری )2/18(،  آلودگی  اطالعات محيطی )1/69(، 

محيطی )2/28(، کنترل نفوذپذيری )2/34(، دسترسی به خدمات حمل ونقل 

)1/97( و کيفيت فعاليت ها و کاربری زمين )1/98( است. اين ارقام بيانگر 

ميزان رضايت پاسخ گويان از کيفيت های مذکور در حد متوسط يا بيش از 

حد متوسط است. جدول شماره ی 3 ميانگين و اطالعات توصيفی مربوط 

به متغيرهای مستقل و وابسته ی مربوط را نشان می دهد. همچنين با توجه 

به نتايج جدول شماره ی 3 در مورد متغير وابسته ی تحقيق )احساس امنيت 

زنان( می توان اذعان کرد که قريب به نيمی از پاسخ گويان )48/5 درصد( در 

پارک احساس امنيت زيادی دارند و 13/2 درصد از زنان احساس امنيت 

کمی در پارک دارند. 
جدول 3- آماره های مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته ی تحقیق 

MinMaxMSD%نام متغیر

احساس امنیت

13/2کم

132/350/70 38/2متوسط

48/5زياد

ازدحام
54متوسط

232/460/49
46زياد

فرم فضا

31/9کم

131/850/68 50/7متوسط

17/4زياد
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MinMaxMSD%نام متغیرسا

اطالعات 
محیطی 

گمراه کننده

50/7کم

131/690/78 29متوسط

20/3زياد

آلودگی 
دیداری

18/8کم

132/180/72 43/5متوسط

37/7زياد

نور

20/3کم

132/040/67 55/1متوسط

24/6زياد

آلودگی 
محیطی

23/2کم

132/280/81 24/6متوسط

52/2زياد

کنترل 
نفوذپذیری

21/7کم

132/340/81 21/7متوسط

56/5زياد

دسترسی 
به خدمات 
حمل ونقل 

عمومی

31/9کم

131/970/78
39/1متوسط

29زياد

39/1خير

کیفیت 
فعالیت ها و 

کاربری زمین

30/4کم

131/980/77 40/6متوسط

29زياد
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سا 6-2- یافته های استنباطی

الف ـ  آزمون رابطه ی بين متغيرهای مستقل و احساس امنيت زنان

برای بررسی ميزان رابطه ی برخی متغيرهای مستقل با متغير وابسته از 

آزمون r پيرسون استفاده شد. مقادير مربوط به همبستگی متغيرهای مستقل و 

احساس امنيت زنان در جدول شماره ی 4 درج شده است. 

متغير  همبستگی  که  کرد  اشاره  می توان  جدول  اين  نتايج  به  توجه  با 

احساس امنيت با همه ی متغيرهای مستقل به جز متغيرهای آلودگی ديداری 

ذکر  به  است. الزم  معنی دار   )P=0/918( نفوذپذيری  کنترل  و   )P=0/365(

همبستگی  همبستگی  امنيت  احساس  و  ازدحام  متغيرهای  بين  که  است 

معکوس وجود دارد. به عبارتی هر چه ميزان ازدحام در پارک بيشتر باشد، 

ميزان احساس امنيت زنان پايين تر است. اين همبستگی در سطح اطمينان 

99 درصد معنی دار است. به طور خالصه متغير “کيفيت فعاليت ها و کاربری 

زمين” با ضريب همبستگی 0/38 و متغير “نور” با ضريب همبستگی 0/36 

بيشترين و متغير “ازدحام” با ضريب همبستگی 0/23 و متغير “ اطالعات 

محيطی گمراه  کننده” با ضريب همبستگی 0/24 کمترين رابطه را با امنيت 

نشان می دهند.

در مقابل همبستگی متغيرهای فرم فضا، اطالعات محيطی گمراه  کننده، 

نور، آلودگی محيطی، دسترسی به خدمات حمل و نقل و کيفيت فعاليت ها 

و کاربری های زمين با متغير احساس امنيت زنان مستقيم است. به عبارتی با 

افزايش هر کدام از متغيرهای فوق الذکر ميزان احساس امنيت زنان افزايش 
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می يابد؛ لذا می توان پذيرفت که بين شاخص های ازدحام، فرم فضا، اطالعات سا

کيفيت  و  نقل  به خدمات حمل  دسترسی  محيطی،  آلودگی  نور،  محيطی، 

فعاليت ها و کاربری های زمين با متغير احساس امنيت زنان در پارک ائل گلی 

رابطه ی معنی داری وجود دارد.
جدول 4- آزمون رابطه ی  بین متغیرهای مستقل و احساس امنیت زنان

n rpنام متغیرها 

0/001**0/231-200ازدحام با احساس امنيت 

0/000**2720/331فرم فضا با احساس امنيت

0/000**2720/244اطالعات محيطی گمراه  کننده با احساس امنيت 

2710/0550/365آلودگی ديداری با احساس امنيت

0/000**2720/365نور با احساس امنيت

0/000**2720/294آلودگی محيطی با احساس امنيت

2720/0060/918کنترل نفوذپذيری با احساس امنيت 

0/000**2720/267دسترسی به خدمات حمل ونقل عمومی با احساس امنيت 

0/000**2700/382کيفيت فعاليت ها و کاربری زمين با احساس امنيت 

P >0/01 :** 

ب ـ آزمون نقش متغيرهای مستقل در پيش بينی تغييرات احساس امنيت زنان 

پيش بينی  در  مستقل  متغيرهای  سهم  برآورد  برای  حاضر  تحقيق  در 

تغييرات ميزان احساس امنيت زنان  از تحليل رگرسيون خطی چندمتغيره به 

روش گام به گام استفاده شد )جدول شماره ی 5(.  
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سا نتايج نشان داد که متغيرهای بررسی شده ـ که بعد از حذف متغيرهای 

غير معنادار در مدل باقی مانده اند )مدل شماره ی 6( ـ در مجموع 33 درصد 

از تغييرات متغير احساس امنيت زنان را تبيين و مابقی واريانس تبيين نشده ی 

متأثر از متغيرهای ديگری است که وارد مدل نشده است. 
جدول 5- آزمون رگرسیون خطی چند متغیره برای شناسایی عوامل پیش بینی کننده ی 

احساس امنیت زنان

RR2R2adjمدل

10/3110/0970/092

20/450/2070/199

30/500/250/239

40/5430/2950/28

50/5620/3160/298

60/5750/3310/31

اذعان کرد  به مقدار β متغيرهای جدول شماره ی 6، می توان  با توجه 

که متغيرهای کاربری، نور، فرم، حمل و نقل و آلودگی محيطی روی متغير 

احساس امنيت زنان تأثير افزايشی دارند. به عبارتی با يک واحد تغيير در 

انحراف معيار متغيرهای ذکر شده ميزان انحراف معيار احساس امنيت زنان 

به ترتيب به مقدار 0/394 ، 0/356، 0/203، 0/210 و 0/148  افزايش پيدا 

می کند. در حالی که تأثير متغير نفوذپذيری يک تأثير کاهنده است، به طوری 

که با يک واحد افزايش در ميزان انحراف معيار متغير نفوذپذيری به ميزان 

0/507 از انحراف معيار احساس امنيت کاسته می شود )مدل شماره ی 6(. 

الزم به ذکر است که متغيرهای ازدحام، اطالعات و آلودگی ديداری بعد از 
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ورود گام به گام متغيرها در 6 مرحله نتوانستند مالک معنی داری الزم را سا

برای ورود به مدل های 6 گانه کسب کنند و در نهايت حذف شدند. 

نتايج سطح معنی داری جدول شماره ی 6 نشان می دهد، در بين متغيرهای 

اطالعات   ،)0/313( ازدحام  متغيرهای  تأثير  رگرسيونی  مدل  به  وارد شده 

گمراه  کننده )0/466(، آلودگی ديداری )0/674( و آلودگی محيطی )0/100( 

بتای  ضريب  با  نور  متغير  جدول   )β( بتای  به  توجه  با  نيست.  معنی دار 

)0/202( بيشترين تأثير را روی احساس امنيت زنان دارد. قابل  ذکر است که 

به ترتيب متغيرهای فرم فضا )0/179(، آلودگی محيطی )0/165(، نفوذپذيری 

)0/100(، دسترسی به خدمات حمل ونقل )0/044( و کيفيت فعاليت ها و 

کاربری زمين )0/035( بيشترين تأثير را روی احساس امنيت زنان دارند. 
جدول 6- تحلیل رگرسیون چند متغیره عوامل مؤثر در امنیت زنان

.BBeta(β)tSigمدل

157.3114.594.000.کاربری1

2
181.3585.574.000.کاربری

396.3355.213.000.نور

3

207.4096.351.000.کاربری

498.4216.224.000.نور

3.362.001-229.-198.-نفوذپذيری

4

210.4156.623.000.کاربری

449.3805.687.000.نور

4.651.000-344.-298.-نفوذپذيری

092.2503.494.001.فرم
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سا .BBeta(β)tSigمدل

5

203.4026.469.000.کاربری

441.3735.644.000.نور

5.306.000-438.-380.-نفوذپذيری

085.2313.245.001.فرم

101.1832.444.015.حمل ونقل

6

199.3946.381.000.کاربری

420.3565.381.000.نور

5.740.000-507.-439.-نفوذپذيری

075.2032.829.005.فرم

116.2102.785.006.حمل ونقل

307.1482.076.039.آلودگی محيطی

ج ـ آزمون تفاوت احساس امنيت برحسب متغيرهای زمينه ای 

با توجه به فاصله ای بودن سطح سنجش متغير احساس امنيت زنان و 

رتبه ای يا اسمی چندحالته بودن برخی از متغيرهای زمينه ای برای بررسی رابطه 

از آزمون آناليز واريانس يک طرفه استفاده شده است. محاسبه ی واريانس 

يک طرفه برای مقايسه ی تفاوت ميانگين های متغيرهای سن، اشتغال، تعداد 

دفعات مراجعه، تعداد همراه و تحصيالت نشان می دهد افرادی که از لحاظ 

متغيرهای ذکر شده متفاوت اند، از نظر ميزان احساس امنيت نيز با همديگر 

تفاوت دارند. اين تفاوت با توجه به مقادير F و سطوح معنی داری به دست 

آمده و ارائه شده در جدول شماره ی 7 با اطمينان 95 درصد معنی دار بوده 

و تأييد می شود. نتايج جدول فوق نشان می دهد، بين رده های سنی بيشترين 
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ميزان احساس امنيت مربوط به رده ی سنی کمتر از 30 سال با ميانگين )2/62( سا

و کمترين ميزان مربوط به رده ی سنی باالی 50 سال با ميانگين )1/60( است. 

در مورد نوع مشاغل بيشترين ميزان مربوط به دانشجويان با ميانگين )2/62( 

و کمترين ميزان متعلق به گروه فرهنگيان با ميانگين )2( است. در رده های 

ميانگين  با  ليسانس ها  به  مربوط  امنيت  احساس  ميزان  بيشترين  تحصيلی، 

)2/56( و کمترين ميزان متعلق به مدارک دکترا و باالتر با ميانگين )2( است. 

در مورد نحوه ی مراجعه به پارک، افرادی که با 3 نفر همراه به پارک می روند 

بيشترين ميزان احساس امنيت را با ميانگين )2/58( دارند. از جهت تعداد 

دفعات مراجعه به پارک، افرادی که فقط يک روز در هفته به پارک می روند، 

با ميانگين )2/22( کمترين ميزان احساس امنيت را دارند.
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سا جدول 7- نتایج آزمون آنالیز واریانس یك طرفه بین متغیرهای زمینه ای و متغیر وابسته 

)احساس امنیت زنان(

ها
یر

متغ
ام 

ن

نام FPمیانگیننام گروه ها
متغیرها

نام 
FPمیانگینگروه ها

سن

2/62کمتر از 30

عامل 33/040/000
مراجعه

پر کردن 
اوقات 
فراغت

2/41

1/050/35
2/20بين30-40

2/30ورزشی

مالقات 1/75بين40-50
دوستان 

و 
آشنايان

2/27
1/60باالی50

غل
ش

2/63دانشجو

تعداد 7/880/000
همراه

2/30دو نفر

4/480/01
32/58 نفر2فرهنگی

2/36کارمند
بيش از 

32/26 نفر
2/42آزاد

الت
صي

تح
فوق ديپلم و 

2/23پايين تر

5/560/001
تعداد 
دفعات 
مراجعه

2/27هر روز

10/560/000
2/56ليسانس

يک 
روز در 

هفته
2/22

روزهای 2/36فوق ليسانس
2/28تعطيل

2/90متغير2دکترا وباالتر

جعه
 مرا

مان
ز

2/36صبح

مدت 0/0300/97
ماندگاری

يک 
2/23ساعت

2/380/09
2/38عصر 

کمتر 
از 1 
ساعت

2/36

2/35شب 
بيش 

از يک 
ساعت

2/48
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متغير سا به اسمی دوحالته بودن سطح سنجش  با توجه  قابل ذکر است، 

نحوه ی مراجعه و فاصله ای بودن سطح سنجش متغير وابسته )احساس امنيت 

زنان( برای آزمون تفاوت ميانگين احساس امنيت از آزمون t با دو نمونه ی 

مستقل استفاده شده است )جدول شماره ی 8(. 
جدول 8- نتایج آزمون تفاوت میانگین احساس امنیت زنان براساس نحوه مراجعه 

میانگین هامتغیرها
تفاوت 

میانگین ها

سطح 
معنی داری 

دوطرفه

درجه ی 
آزادی

t P

نحوه 
مراجعه و 
احساس 

امنيت

2/39با همراه
-0/0080/92262-0/0960/014

بدون 
2/40همراه

نتايج مقدار آزمون t )0/096-( و سطح معنی داری )0/92( گويای آن 

است که ميانگين احساس امنيت دو گروه از زنان با همراه و تنها به پارک 

آمده، تفاوت معنی داری با يکديگر نداشته و اين دو گروه با سطح اطمينان 

95 درصد در ميانگين احساس امنيت علی رغم اندک تفاوت مشاهده شده با 

هم مشابه هستند.  

نتیجه گیری

فرم فضا، وجود اطالعات محيطی گمراه کننده،  بين  داد که  نشان  نتايج 

نور، آلودگی محيطی، ميزان دسترسی به خدمات حمل ونقل عمومی و کيفيت 

فعاليت ها و کاربری زمين و احساس امنيت زنان همبستگی معنی داری در 

چند  روابط  بررسی  با  طرفی،  از  دارد.  وجود  درصد   99 اطمينان  سطح 

متغيره در اين تحقيق می توان اذعان کرد که متغيرهای نور، آلودگی محيطی، 
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سا نفوذپذيری، دسترسی به خدمات حمل ونقل و کيفيت فعاليت ها و کاربری 

زمين به ترتيب بيشترين و کمترين تأثير را در ميزان احساس امنيت زنان در 

پارک دارند. اين نتايج همسو با تحقيقات افرادی مانند گلی، محمدی و مرادی 

و براندا و همکاران است که نتايج تحقيقات آنها نشان داده عوامل محيطی 

مانند کاربری ارضی، تنوع کاربری های پيرامون و ساعت های فعاليت آن ها 

و نيز مجاورت های مکانی کاربری ها، با افزايش حس امنيت زنان رابطه دارد. 

همچنين اين نتايج همسو با نظريات افرادی مانند جان جيکوبز، اليزابت وود 

و اسکار نيومن است که معتقدند خصوصيات و ويژگی های مکان می تواند در 

پيش بينی ميزان ناامنی مؤثر باشد. اين افراد به نوعی به اين مبحث پرداخته اند 

که می توان با تغيير در طرح فضاهای مسکونی و تجاری و فضاهای عمومی 

و ايجاد فضاهای قابل دفاع از جرم پيشگيری و احساس امنيت را افزايش 

داد. پيشگيری از موقعيت های جرم با هدف نابود کردن فرصت های جنايی 

ايجاد می شود و آن شامل ابزاری برای کاهش فرصت ارتکاب جرم است که 

به سوی بعضی اشکال حاد جرم هدايت شده است. اين امر نيازمند مديريت، 

طراحی يا دست کاری محيط برای ايجاد يک سيستم روش مند است، به گونه ای 

که تالش و خطر ارتکاب جرم را افزايش و مزايايی را که در نظر مجرمين 

جلوه می کند کاهش و از طرفی احساس امنيت را افزايش دهد. به  طورکلی 

تنظيمات فضايی و کالبدی مثل اندازه، تراکم و شکل فضايی را در تحليل های 

جامعه شناختی نبايد ناديده گرفت. تنظيمات فضايی و کالبدی می تواند مانع يا 

زمينه ساز يک سری از پديده های اجتماعی باشد. هر فضا ويژگی های خاصی 
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دارد و در تعيين سرنوشت آن حياتی است. موفقيت يا شکست يک فضای سا

شهری متکی بر ويژگی آن و نه فقط بر تأسيسات و تجهيزات آن است. نتيجه ی 

ميانگين های  تفاوت  مقايسه ی  برای  يک طرفه  واريانس  محاسبه ی  بررسی 

متغيرهای سن، اشتغال، تعداد دفعات مراجعه، مدت ماندگاری، تعداد همراه، 

عامل مراجعه و تحصيالت نشان داد افرادی که از لحاظ متغيرهای ذکر شده 

متفاوت اند،  از نظر ميزان احساس امنيت با همديگر تفاوت دارند. افرادی مانند 

نيازی و همکاران و گلی در تحقيقات خود به تفاوت ميزان امنيت زنان بر 

حسب متغيرهای فوق اذعان داشته اند. اين نتايج همچنين با رويکرد آسيب پذير 

در ارتباط است که نگاهی جمعيت شناسانه به موضوع امنيت داشته اند. همچنين 

تأثير متغيرهايی مثل سن و جنس در ميزان احساس امنيت اشاره کرده اند. با 

توجه به اهميت و ضرورت ايجاد فضاهای مطلوب که تأثير عميقی در حيات 

شهری و زندگی شهروندان دارند، برنامه ريزان و طراحان شهری بايد در خلق 

فضاهای مناسب که امکان بروز و حضور همه ی گروه ها و ايجاد شهر سالم را 

به وجود می آورد، بکوشند. همچنين اگر جامعه ای خواهان ابقای خود است، 

بايد نيازهای اساسی و اجتماعی معينی را برآورده کند. شيوه ی برآوردن اين 

نيازها بر عهده ی نهادهای اجتماعی است. از جمله گروه هايی که شهر در 

رسيدگی به حقوقشان اجحاف داشته است، زنان اند و بايد برای زنان به دنبال 

ايجاد فضاهای ويژه ی آنها بود. رسيدگی به نظم، امنيت پارک ها و فضاهای 

شهری ـ که به ويژه بانوان از آنها استفاده می کنند، می تواند گامی مؤثر در مهيا 

کردن زمينه برای مشارکت هر چه بيشتر زنان در جامعه باشد. 
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سا جدول 8- مدل پیشنهادی برای افزایش احساس امنیت زنان در پارک ها

کنترل ورود و خروج افراد 
معتاد و منحرف/ نصب 
دوربين های مداربسته و 

کنترل های نامحسوس/ ايجاد 
محدوديت استفاده در برخی 

از ساعات

امنيت 
فيزيكی

احساس 
امنيت زنان در 

پارک ها

قلمرو سازی

تقويت قلمروها/ 
جدايی قلمروها از 

طريق حصارها/ تمايز 
مشخص بين فضاهای 
عمومی و خصوصی

ورودی های مشخص/حذف 
سطوح مرتفع/ استفاده از 

ساختمان های پذيرش/ ايجاد 
فضاهای فعال

کنترل 
دسترسی

نظارت 
طبيعی

پرهيز از ايجاد 
مكان های کم نور/ 

نظارت بيشتر بر 
فضاهای آسيب پذير/ 

ايجاد موانع روان  
شناسانه و نمادين

مكان يابی فعاليت هايی که 
موجب افزايش نظارت 
طبيعی در مناطق بحرانی 
می شود/ به عنوان مثال 
مكان يابی گردهمايی ها

پشتيبانی 
روشنايیفعاليت

نورپردازی بيشتر به 
فضاهای آسيب پذير/
ممانعت از کنتراست 

شديد نور/تعبيه نور در 
ارتفاع مناسب

حفاظت مناسب 
از چشم اندازها و 

نورپردازی های محيط/ 
حداقل رساندن اختالل در 

مكان نظارت و ساير جوانب 
پيشگيری کننده از جرم

منظرسازینگهداری

تفكيک زون ها با 
استفاده از حصارهای 
تزئينی، سطوح گل، 
پوشش چمن و ../ 
نظارت بر ارتفاع 

درختچه ها و شاخه های 
درختان
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