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چکيده

امن ّیت یکی از مهمترین مؤلّفههای شــهر اسالمی و تضمینکنندة انســجام و پکیارچگی شهر است .در دو دهة اخیر
گفتمان قدرتمندی در زمینة فضای عمومی شهری و نقش امن ّیت شهری بهویژه برای گروههای آسیبپذیر همچون
زنان و کودکان گسترش یافته و مناسبسازی فضاهای شهری برای زنان بهعنوان یکی از مهمترین محورهای مدیر ّیت
توجه قرار گرفته است .در این پژوهش میزان احساس امن ّیت زنان از تردد در فضای خارجی و داخلی
شــهری مورد ّ
ایســتگاههای مترو تجریش و پایانه جنوب مورد بررســی قرار گرفته اســت .جمع ّیت نمونه این مطالعه  375نفر است.
اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشــنامه جمعآوری و با اســتفاده از مدل معادالت ساختاری تحلیل شده است .نتایج
حاصل از مطالعه نشــان میدهد مشکالت کالبدی و وجود آسیبهای اجتماعی در محدوده خارج از ایستگاه بر میزان
احساس امن ّیت اثر کاهنده داشته و امکانات امن ّیتی داخل ایستگاه موجب تقویت احساس امن ّیت میشود .ولی خدمات
توجه به زیرساخت های
ایستگاه تأثیرمعناداری بر احســاس امن ّیت مسافران ندارد و بنابراین در توسعة فضاهای شهری ّ
توجه به ارتقای کیفیت فضای کالبدی خارج از ایســتگاهها و توســعة
بنیادین همچون تأمین امن ّیت نقش مهمی داردّ .
فضاهای مناســبتر برای حضور خانوادهها و ایجاد فضاهای قابل دفاع شهری از مهمترین راهکارهای افزایش سطح
امن ّیت مورد بحث است.
واژگانکليدي  :زنان ،شهر ،احساس امنیت ،ساختار فضایی شهر ،شهر اسالمی.
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مقدّ مه
در دو دهــة اخیــر گفتمان قدرتمنــدی در زمینه فضای عمومی
شــهری و نقش امنیّت شــهری بهویژه برای گروههای آسیبپذیر
همچون زنان و کودکان ،گسترش و مناسبسازی فضاهای شهری
بــرای زنان بهعنوان یکی از مهمترین محورهای مدیریّت شــهری
توجه قرار گرفته است .فضای عمومی شهری بهعنوان فضای
مورد ّ
متقابــل با عرصــة خصوصی نقش مه ّمی در شــکلگیری زندگی
روزمــرة مــردم دارد .در این فضا عوامل متعدّدی مانند دسترســی
توجه
برابــر و همگانی به عرصة عمومی و عــدم تمایز و جدایی و ّ
به نیازهای گروههای مختلف اجتماعی همچون معلوالن ،کودکان
و زنان اهمیّت ویــژهای دارد .عرصة عمومی مطابــق با نظریّههای
هابرماس ( )1989و ارنت ( )1958با مفهوم دسترسیپذیری بیقید
و شرط برای همگان تعریف میشود ،در حالیکه برخی محیطها
بهصورت عمــدی و یا غیرعمدی دسترســیپذیری کمتری برای
بخشــی از جامعه دارند .همین امر عامل احســاس ناامنی را در آن
اماکــن ایجاد میکند .الین ( )1997معتقد اســت اگر مردم فضایی
را به دلیل عدم راحتی یا ترس از وقوع جرم اســتفاده نکنند ،عرصه
عمومی از بین رفته اســت .زوکیــن بارزترین تهدید برای فرهنگ
عمومی را نگرانیها و ترسهای ناشــی از تهدیدها و خشــونتها
میداند و معتقد اســت این احســاس ،حضور در فضاهای شهری
را دچــار تردیــد میکند (مدیــری .)13 :1385 ،یکی از مهمترین
دالیــل افزایش نگرانی از وقوع جــرم در عرصة عمومی مرتبط با
ناهمگنی ایجاد شده در بافت جمعیتی و فرهنگی شهرها و در نتیجه
ی و آســیبهای شهری در نواحی مرکزی
افزایش میزان ناهنجار 
شهرهاســت .اهمیّت امنیّت شــهر در فرهنگ ایران از دیرباز مورد
توجه جدی بوده و در رویکرد اســام نیز امنیّت شهر و شهر ایمن
ّ
یکی از مؤلّفههای مهم شهر اسالمی تلقی میشود .این موضوع در
رویکرد اســام تا بدان جا اهمیّت دارد کــه قرآن کریم در آیات
توجه خاص به ســکونتگاهها و بهخصوص بالد و
مختلفی ضمن ّ
ّ
شــهرها ،با تقدیس از شهر مکه ،به شاخصهای مطلوب امنیّت در
شهر میپردازد .خداوند در قرآن کریم در دو نوبت به شهر سوگند
یاد میکند .در ســورة نمل آیة  91به حرمت شــهر و در سورة تین
آیة  3به امنیّت شهر اشاره دارد .دلیل عمدة تأکید بر این دو مفهوم
در آیات ،اهمیّت حرمت و امنیّت شــهر در آبادانی و پیشرفت آن
اســت ،بهطوری که در ســورههای بقره ،ابراهیم و اعراف بر ابعاد
مختلف آن شــامل امنیّــت اجتماعی ،اقتصادی ،قانونی ،معیشــتی
و قانونی تأکید میکند .بررســی منابع اســامی نشــان میدهد در
مجموع شش ویژگی و مؤلّفه شهر اسالمی شامل محور بودن اصل
توحید و خدامحوری ،حفظ کرامت و عزت نفس ،عدالت ،آزادی
و برابری ،امنیّت و اصل مســئولیت و عطوفت به طبیعت است ،که
در امنیّــت بهعنوان محوریترین آن نقش مهمی در شــکلگیری
دیگر ابعاد دارد (زرقانی و بخشی شادمهری.)1393 ،

احســاس امنی ّت و نگ رانی از وقوع جرم ب هعن وان یکی از مسائل
شــهری و امنی ّتی است .در بســیاری از م وارد نگ رانی ذهنی از وقوع
جرم بی شتر از اندازه واقعی وقوع جرم اســت (Bannister & Fyfe,
 .)2001تــرس از وقوع جــرم تبعاتی ه مچون پرهیــز از حضور و
یــا تر ّدد انفــرادی در مح لّهها و اماکنی دارد که فرد نســبت به آن
احســاس ناامنی م یکند .این در حالی است که مطالعات پیشین
نشــان داده که این ترس از وقوع جرم در بین زنان شــیوع بی شتری
دارد و در صورت احســاس عدم امنی ّت ترجیح م یدهند کمتر در
فضاهــای عمومی حضور یابند .بناب راین ،آزادیهای آنان محدودتر
م یشــود و اســتفاده و حضور آنــان در فضاهــای عمومی و حت ّی
بهرهبرداری از امکانات شــهری ب رای آنان کاهش م ییابد (Day et
 .)al., 2003; Loukaitou, 2005نقــش و جایــگاه زنــان در دو دهة
اخیر در ایــران تغیی رات مه ّم ی را تج ربه کرده اســت .ب هطوری که
ســطح تحصیالت زنان رشد چشــمگیری داشته و در حال حاضر
تعداد دانشج ویان دختر در دانشگاهها و م راکز آموزش عالی کشور
از مرز دو میلیون نفر عبور کرده اســت .افزایش سطح تحصیالت
زنان منجر به حضور بی شتر آنــان در عرصههای مختلف زندگی
اجتماعی و فعالی ّتهای اقتصادی شــده است .این امر خود باعث
توج ه
تغییــر در روند حضور زنان در فضاهای شــهری و در نتیجه ّ
جدیتر مدی ریّت شــهری به ایجاد فضاهای مناســب ب رای حضور
زنان شــده اســت .مطالعات قبلی در این زمینه نشــان م یدهد که
تمرکز مدی ریّت شهری بر موضوع زنان منجر به کاهش خش ونتها
و ارتقای امنی ّت در فضاهای شــهری م یشــود (Koskela & Pain,
 )2000; Deguzman et al., 2013هر چند بررســی وضعی ّت امنی ّت
زنان در فضاهای شــهری نشان م یدهد ناب رابری در فضاهای شهری
و حتی در ســطح مح لّهها به درک احساس ناامنی و ترس از وقوع
جرم در بین زنان منجر م یشود.
احســاس امنی ّت در فضای شــهری ارتباط مســتقیمی با نسبت
توزیع جرم در فضاها دارد و ش رایط عینی و کالبدی زندگی شهری
م یت واند روابط شهروندان را با شهر محدود و یا گسترده سازد .ریشة
تعرض و
محدودســازی تعامالت با شــهر ،نگ رانی و ترس آنان از ّ
اَعمال و رفتارهای مجرمانه است .شهروندان ب رای کاهش آسی بها
و ضررهای چنین تعرضــی ترجیح م یدهند تا قلمرو حضور را در
شهر محدود کنند .آســی بها و پیامدهای ترس از جرم ب رای همة
گروههــای اجتماعی به یک اندازه نیســت و برخــی از گروههای
اجتماعــی به ویژه زنان بنا به برخی مشــاهدهها و تج رب ههای خود
در زندگی بی شتر دچار احســاس ترس از جرم م یشــود .استانکو
( )1992معتقــد اســت ب هطور ثابتی ترس از جرم در بین زنان ســه
ب رابر مردان است و دالیل آن شــامل م واردی چون ت وان کمتر زنان
در دفــاع از خــود ،گ رایش به یادآوری حــوادث قبلی و تعمیم آن
به موقعی ّتهای گ وناگون ،نگهــداری از کودکان ،کنترل کمتر بر
حیطة خصوصی و آســی بپذیری بی شتــر در مقابل تعرضها و

اهمیت امن ّی ت شهر در اسالم
امنی ّــت در دین اســام اهمی ّــت ف راوانــی دارد و در متون دینی
ب هخصــوص قرآن ک ریم ،از واژة امنی ّت و ه مخان وادة آن ،بســیار نام
برده شده اســت؛ ب هطوری که در  6هزار و  236آیة قرآن ک ریم 853
مورد پی رامون امنی ّت و ایمنی اســت .در دین اســام اصول ،ق واعد و
آموزههای ف راوانی ب رای ابعاد مادی و معنوی زندگی موجود اســت و
اصــل امنی ّت به عن وان یکــی از محوریت رین مبانی زندگی فردی و
توج ه به امنی ّت در دین اسالم
توج ه ق رار گرفته استّ .
اجتماعی مورد ّ
شــامل ابعاد فردی و اجتماعی و نظام کالن جامعه یا همان امنی ّت
ملی است .در مجموع از این منظر در قرآن ک ریم در دو سطح امنی ّت
نسبی (سرزمین ،شهر ،جامعه) و امنی ّت ذهنی (احساس امنی ّت ناشی
از ایمان به خدا و باورهای دینی) مطرح است (ک ریمانی.)91 :1389 ،

دوم که به بُعد معنوی شــهر اســامی اصالت م یدهد (نقی زاده و
همکاران .)152 :1392 ،از دیدگاه دیگر شــاخ صهای شهر اسالمی
را م یت وان به ســه دســته تقسیم کرد -1 :شــاخ صهای کالبدی-
فی زیکی -2 ،شــاخ صهای غیرکالبدی -3 ،شاخ صهای محیطی.
به اعتقاد اندیشمندان ،دین و فرهنگ اسالمی که مبی ّن نوع خاصی
از فرهنگ دینی با نمود مردمی است حداقل دو نوع تأثیر عمده در
شهرهای اســامی گذاشته است :اول تح ّول صورت ظاهری شهرها
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جامع هپذیری با ترس از بیرون اســت .احســاس عدم امنی ّت یکی
از مه مت ریــن ع وامل مؤث ّر بر عدم اســتفاده از وســایل حمل و نقل
عمومی و در نتیجه ترجیح در اســتفاده از وســیلة نقلیه شــخصی
اســت که منجر به ت رافیــک و در نتیجه ناپایداری فضای شــهری
م یشــود .بررس یها نشان داده ع وامل مؤث ّر در ایجاد احساس ناامنی
و تــرس در فضاهــای عمومی شــهر و فضای وســایل تقلیه مانند
متــرو در بین اغلب اف راد مشــترک اســت ( )Day et al., 2003که
مه مت رین ویژگی آن خارج از کنترل بودن و آسی بپذیری مساف ران
در مقابــل آن ،محــدود بودن فضــا در صورت وقوع حادثه اســت
(جانسون .)2001 ،عالوه بر این ویژگ یهای مبادی ورودی و خروجی
و پایانههای دسترســی به این اماکن نیز در می زان احســاس امنی ّت
و ترس از وقوع جرم مؤث ّر اســت .مطالعات پیشــین مؤید این است
کــه زنان معموالً بی شتر ترجیح م یدهند از وســایل نقلیة عمومی
استفاده کنند .عالوه بر این که ع وامل متع دّدی مانند سروی سدهی
منظم و امنی ّت فضای ایســتگاهها و پایانهها بر جلب اعتماد آنها
تأثیــر دارد .ه مچنیــن ،ع واملی ماننــد تنظیم فاصلة ایســتگاهها،
ســروی سدهی در ساعات انتهایی شــب ،حضور کارکنان با لباس
فرم در ایجاد امنی ّت بی شتر در ایستگاهها و در نتیجه جلب اعتماد
نقش مؤث ّری دارد (بمانیان و همکاران.)1387 ،
بر این اســاس جنســی ّت یکی از ع وامل مهم در می زان احساس
امنی ّت اســت و نقش مؤث ّری در ایجاد پنداشت نسبت به امنی ّت در
فضای شهر در ذهن شهروندان دارد .سنجش می زان احساس امنی ّت
زنان در فضای شهری بر اساس ویژگ یهای شهر امن اسالمی است
تا ع وامل مؤث ّر بر نگ رانــی و ترس های زنان در فضاهای عمومی و
محیط شهری در هنگام اســتفاده از وسیله نقلیه عمومی شناسایی
گــردد .اهمیت ایــن مطالعه در بررســی ع وامل مؤث ّــر بر کاهش
تبعی ضها و تق ویت احساس اعتماد و امنی ّت در بین بخش مهمی
از شهروندان به منظور تق ویت احساس امنی ّت و مشارکت بیشتر در
عرصه عمومی خ واهد بود.

ه مچنیــن به مصادیق و تج ل ّیگاه مکانــی امنی ّت ،در قالب م راکز
جمعی ّتی و ســک ونتی چون شــهر و ق ریه امن نیز اشاره شده است و
واژههایــی چون بلد و بلده و دار در کنــار صفاتی مانند امن ،امین،
امنه ب رای توصیف سک ونتگاههای آن آمده است .چنانچه خداوند
یزند که امــن و آرام بود
در ســورة نحل آیة  112شــهری را مثال م 
و روزیش از هر ســو ف راوان م یرســید (عاملــی )18 :1388،و یا در
آیة  3ســورة تین اشارة ص ریحی به شــهر امن و امنی ّت پایدار دارد.
بناب راین در مبانی اســامی امنی ّت شــهر اهمی ّــت ف راوانی دارد و به
دلیل آمیخته بودن جهانبینی اســامی با فضا در بســیاری از م وارد
با واژههایی هم چون «شــهر اسالمی»« ،شهر مسلمین» و «شهرسازی
اسالمی» روب هرو هســتیم (بمات .)18 :1369 ،از نظر تاریخی اطالق
تســری آن به شهرهای مســلمانان از قرن
عن وان شــهر اســامی و
ّ
نوزدهم توســط مستشــرقان با این فرض آغاز شد که این شهرها از
نظر کالبدی جلوگاه تج ل ّی خاصی از اصول و ارزشهای اســامی
هســتند و به همین سبب از شهرهای ســایر تمدنها و فرهنگها
متمایز م یشــوند .از آن دوران به بعد ،شهر اسالمی که به شهرهای
شاخته شده توسط مسلمانان و محل زندگی آنان اطالق م یگردید.
به مرور در نوشــتهها و آثار م ربوط و تتبعات شــهری ســک ونتگاه
مســلمانان ،بر این اساس که با ح ریم فی زیکی یا ذهنی خاص خود
تج ل ّی جامعة فرهنگی متمایز از ســایر تمدنها هستند ،در ادبیات
یزاده و همکاران .)148 :1392 ،بررسی
غرب تثبیت شده اســت (نق 
منابع و متون اســامی مؤید این است که جهانبینی و نگرش دینی
و فرهنگی مه مت رین عامل شــکلگیری فضاهای انسانی و شهرها
تلقی م یشــود و در تحلیل فضاهای جغ رافیایی عملکرد و کارکرد
فضا در ارتباط و تناسب با مبانی فرهنگی و جهانبینی جامعه مورد
بررســی ق رار م یگیرد .در نتیجه پی وند عمیقی بین مبانی اعتقادی
یزاده .)378 :1381 ،در واقع
و فضای کلی شــهرها دیده م یشود (نق 
شهر اســامی از حیث کالبدی ،فرهنگی ،تاریخی و معنوی دارای
ویژگ یهای خاصی اســت که برگرفته از اصول و معیارهای اسالمی
است .در این شهرها ارتباط ذاتی،کلی و ساختاری بین دین و فضای
ساخته شدة شهری و مناســبات فردی و اجتماعی مشاهده م یشود
(محمدی و دیگ ران.)25 :1391 ،
در اسالم دو دیدگاه نســبت به شاخ صهای شهر اسالمی وجود
دارد .دیــدگاه اول که به کالبد اصالــت م یدهد و معیارها و اصول
مشخّ صی را ب رای ساخت فضای کالبدی پیشنهاد م یکند ،و دیدگاه
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و دوم تغییر رفتار شه رنشینی مردم (نصر .)843 :1392 ،بدین ت رتیب
در شهر اســامی عم ران ،آبادانی و زیبایی شهری حفظ طبیعت و
صفای طبیعی و ع واملی از این دســت در کنار عدالت و تقســیم
خدمات شــهری ،تأمیــن آرامش روحی و امنی ّــت معنوی و ظهور
و اعتالی مظاهر اســامی مطرح اســت (آقا شــریفیان اصفهانی و
احمدیان .)107 :1392 ،در مجموع ،شــهر امن از نظر اســام دارای
توج ــه به امنی ّت
ســه ویژگی مهم اســت که ابتدا مســأله امنی ّت و ّ
توج ه ق رار گیرد و در
مردم و شــهر از نظر ابعاد مختلف باید مورد ّ
بخش دوم امیدوار ســاختن مردم به آینده شــهر و سوم به حرکت
درآوردن چرخهای اقتصادی شــهر (صارمــی و صارمی.)8 :1390 ،
در مجموع باال بردن کیفی ّت محیط شــهری به منظور آســایش و
خوشایندی شهروندان و محافظت از شهروندان از اصول زیرساختی
ترسیم شهر امن در اسالم اســت .جلوگیری از گسترش ناامنی در
همة م وارد و حفاظت از عموم مردم یا به حداقل رســاندن خط رات
محیطی و اجتماعی از اصول شهر امن محسوب م یشود.

مبانی نظری
آرای اجتماعی دربارة فضا در ســه گروه عمده شــامل فضایی،
نافضایی و غیرفضایی قابل تقســیم اســت (پارسی .)45: 1379 ،در
رویکــرد فضایی اعتقاد بر این اســت که فضا بر روابــط ،ف رایندها
و پدیدههــای اجتماعی نقــش دارد و دنیای اجتماعی بر حســب
مقوالت و تمایزات فضایی بررســی م یشــود .در رویکرد نافضایی
در تبیین پدیدههای اجتماعی بر تأثیر ع وامل غیرفضایی ه مچون
ذهني ،فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و اقتصادي تأکید م یشود .در
رویکرد غیرفضایی به عن وان رویکردی میانه ،در حالی که بر نقش
ع وامل غیرفضایی تأکید م یشــود فضا به عنــوان عاملی در کنار
دیگر ع وامل مدنظر ق رار م یگیرد (افروغ )15: 1377 ،بر این اساس
بی شتر نظ ری ّهها و رویکردهای ارائه شــده دربارة فضاهای شــهری
تحــت تأثیر این ســه رویکرد عن وان شــدهاند و بی شتر متمرکز بر
تبییــن تأثیر فضا بر روابط و پدیدههای اجتماعی هســتند .هرچند
که مکاتب و نط ری ّهپردازان دربارة چگ ونگی تأثیر فضاها (فضاهای
شــهری) بر روابط اجتماعی با یکدیگر ت وافــق دارند ،اما آنها در
دیــدگاه تأثیــر فضاها بر کنشهــا و اینکه هر کنش یــا فعالی ّت
اجتماعی ،شــکل فضایی خاص خود را دارد ،ت وافق دارند (نایبی و
همــکاران .)1390 ،دی وید چپمن ،از جمله نظ ری ّهپردازان غیرفضایی
معتقد اســت که خصوصی ّات کالبدی فضاها مســتعد تأثیرگذاری
بر رفتار ما هســتند و فضاها معمــوالً زمانــی تأثیرگذارت رند که به
روشــنی تع ریف شده باشــند .چپمن فضاهای شهری تع ریف شده
مجرد بودن و احساس
را دارای ویژگ یهای ت والی ،تن ّوع ،شــگفتی و ّ
محصوریّــت م یداند تا بت وانند امنی ّت ایجــاد کنند (چپمن:1386 ،
 .)178احســاس امنی ّــت مفهومی چند بعدی در ارتباط با شــرایط
اجتماعــی و افــراد مختلف به گ ونههای متفــاوت ظهور یافته و به

اشــکال مختلــف نیز قابــل ســنجش و اندازهگیری اســت .منابع
تأمی نکنندة احساس امنی ّت ب رای آحاد جامعه ،متفاوت است و این
منابع در ســه ســطح کالن ،میانی و خرد اثرگذار اســت .در سطح
کالن ساختار کلی جامعه و ایمن بودن از ح وادث بزرگی ه مچون
جنگ و قحطی و خشکســالی و زلزله و ســتون ساختار سیاسی
حکومت ،ســاختار کالن احساس امنی ّت را در اف راد شکل م یدهد
(غفــاری و صفری شــالی .)1388 ،روابط میان نهادهای سیاســی،
اجتماعــی و اقتصادی جامعه ،چالشهای بین گروهها و جناحهای
مختلف ،کارکــرد نیروی انتظامی ،ارتش ،قوة قضاییه ،نظام پ ولی و
نظاممندی شــغلی و بهرهوری اقتصادی و بسیاری دیگر از پارامترها
ســاختار میانی احســاس امنی ّت را در گروههای جامعه را شــکل
م یدهنــد .روابط بین افــراد جامعه در حــوزة کار ،تحصیل ،اق وام،
همســایگان و نیز تج رب ههای مستقیم و غیر مســتقیم روازنه اف راد
و برخورداریهــای اقتصادی-اجتماعی اف راد احســاس امنی ّت را در
ســطح خرد را تشکیل م یدهند .بناب راین احساس امنی ّت با بسیاری
از عناصــر اقتصادی ،اجتماعی ،سیاســی و فرهنگی جامعه ارتباط
دارد .در ایــن میان اعتماد ،احســاس امنی ّت و عــدم ترس از وقوع
جرم ،کنش اجتماعی را تسهیل و نقش مهمی در تعامالت زندگی
روزمره و فرهنگ عامه ایفا م یکند (نیازی و همکاران.)1390 ،
جیــن جاک وبــز ( )1961نظ ری ّهپــرداز بــزرگ شــهری در تبیین
امنی ّت شــهری به تعامل فضــای فیزیکی و ف رایندهــای اجتماعی
توج ه نمــوده و بر نقــش تعاملی فضا به
را کــه محیط م یســازد ّ
عنــوان عاملی در ایجــاد محیط امن و موفق تأکیــد م یکند .وی
ع وامل متع دّدی ه مچــون ایجاد حرکت ،اســتفادة مؤث ّر از خیابان
و فعالی ّتهــای خیابانــی و م راقبت از آن را به عنــوان مؤلّفههایی
در جهــت ســاختن محیط خوب شــهری در نظر م یگیــرد .این
نظ ری ّهها بر شــرایط کالبدی و فیزیکی و به طور کلی ویژگ یهای
توج ــه دارد و مفاهیمی مثل فضای عمومی
فضــا ،محیط و مکان ّ
طراحــی محیطی را مد نظر قــرار م یدهند .در
و خصوصــی و یا ّ
این نظ ری ّهها ارتباط بین محل ســک ونت و احساس ناامنی مفروض
است و آسی بهای ایجاد شده در کالبد محل سک ونت و عالوه بر
این ضعف نظارتهای اجتماعی منجر به تق ویت احســاس ناامنی
م یشود (حســینی .)24: 1386 ،دربارة تأثیر محیط فیزیکی و فضا
بر امنی ّت ،نظ ری ّههای ب یشــماری مطرح شــده است .بر اساس این
نظ ری ّهها فضاهای ب یدفاع شــهری و فضاهایی که قابلی ّت بی شتری
ب رای وقوع جرم دارند موجب کاهش امنی ّت اجتماعی ب هویژه امنی ّت
اجتماعی زنان م یش وند (طاهرخانی.)88 : 1381 ،
طراحی محیطی نقش
تأثیر فضا در نظ ری ّة پیشگیری جرم از ط ریق ّ
جدیتری به خود م یگیرد .در این نظ ری ّه بر تأثیر متغی ّرهای فرهنگی و
اجتماعی بر فضا و نقش آنها در کاهش می زان جرم و آسی بپذیری
در مح لّهها تأکید م یشــود ( .)Taylor & Harrell, 1996در این نظ ری ّه
طراحی مناسب و استفادة مؤث ّر از محیط بر کاهش ترس از بزهکاری
بر ّ

ساختار فضایی شهر و احساس امن ّیت در بین زنان (مطالعه موردی :ورودی مترو تجریش و پایانه جنوب تهران)

و وقوع جرم و در نتیجه افزایش کیفی ّت زندگی تأکید شده و در پی
توج ه جدیتر ق رار گ رفته است.
آن نقش فضاهای ب یدفاع شهری مورد ّ
بناب راین در ف رایند شکلگیری و رخداد رفتارهای خش ونتآمیز فضاهای
ب یدفاع شهری نقش مهمی دارند؛ به طوری که در هر فضای شهری به
صورت مفروض مقداری خش ونت وجود دارد اما خش ونتها در سطح
شهر به طور تصادفی توزیع نشدهاند و در فضاهای ب یدفاع شهری نرخ
بی شتری از آنها دیده م یشــود (ناقبی و همکاران .)1390 ،فضاهای
ب یدفاع از جمله فضاهایی با ض ریب آســی بپذیری باال هستند که با
توج ه با ســاختار فی زیکی به هم راه تع ریف اجتماعــی ب رای به فرجام
ّ
رســاندن عملی مغایر با فرمهای تع ریف شــده اجتماعی نقش بارز و
نهایــی دارنــد ( .)White, R., & Sutton, 1995بناب راین فضاها تأثیر
ف راوانی بر شــکلگیری ناامنی و زمینهسازی وقوع جرم و خش ونت در
عرصة شــهر دارند .جاک وبس ( ،)1961جفری ( )1971و نیومن ()1972
در مطالعات خود دربارة خش ونت و محیط فی زیکی-اجتماعی با تأکید
طراحی فی زیکی عن وان کردهاندکه فضاهای فی زیکی به عن وان متغی ّر
بر ّ
مســتقل قادر به مداخله در ماهی ّت و اندازة جرم در شــهر هســتند و
اندیش ة خود را در قالب «فضای قابل دفاع» (ابتدا توسط جاک وبس 1961
و سپس نیومن  )1972مطرح ساختند (نایبی و همکاران.)1390 ،
نیومــن ( )1970به صورت خاص به بررســی ع وامل فیزیکی بر
ایجاد ترس از محیط و یــا وقوع جرم پرداخت و نظارت فعاالنه بر
عرصههــا را در قالب نظ ری ّة «فضای قابــل دفاع» مطرح کرد .در این
نظ ری ّه بر ع واملی مانند ایجاد قلمرو مناسب ،احساس تع لّق به مکان
و امکان وجود نظارت و بهبود شــرایط فی زیکی ب رای کاهش ترس
تأکید شد .وی سه عامل بیگانگی ،نبود نظارت و در دسترس بودن
رها ف رار را به عن وان ع وامل افزایش جرم در فضاهای شهری برشمرد.
نیومن تأکید کرد با اســتفاده از ســازوکارهای نمادین شــکل دادن
به عرصههای تع ریف شــده ،م یت وان محیط را به کنترل ساکنانش
درآورد .نیومــن دربــارة کنترل فضا م یگ وید محیــط کالبدی باید
دارای خصوصیاتــی مانند ســازوکارهای نمادین ،مرزها و سلســله
م راتبی تع ریف شــده از عرصههای خصوصی تا عمومی باشــد تا
پهنههای مختلف درک شود .وی دربارة نظارت تأکید م یکند باید
فضای کالبدی نظارتی در فضا ایجاد شــود تا فرصت نظارت ب رای
همگان ف راهم شــود (مدیــری .)15 :1385 ،در همین زمینه وکرل و
وایتزمــن ( )1995رویکرد شــهرهای امن را با تأکیــد بر مدی ریّت و
پیشــگیری ج رایم پیشــنهاد کردند .این رویکرد بــر همکاری بین
دولتها و شــهروندان بــه ویژه با تأکید بر گروههــای منزوی و در
حاشیه ق رار گرفته ،پیشــگیری اجتماعی و تغیی رات فی زیکی مؤث ّر
توج ه م ینماید .وکــرل و و وایزمن ب رای افزایش
بر امنی ّت شــهری ّ
ایمنی و امنی ّت در فضای شــهری ســه عامل را بیــان م یکنند-1:
آگاهی از محیط -2 ،قابلی ّت مشاهده توسط دیگ ران -3 ،دسترسی
آســان به کمک در صورت نیاز .در این رویکرد آگاهی از محیط
نقش مهمی در احساس امنی ّت دارد؛ به طوری که با افزایش سطح

آگاهی و شناخت فرد نسبت به فضا ،سطح امنی ّت فرد نیز افزایش
م ییابد (رحیمی و پی ربابایی.)1392 ،
لینچ ( )90 :1383لینچ معتقد است فضا هم فرصت مناسب ب رای
حضــور و هم عدم حضور را ف راهم مــیآورد ،بناب راین محیط باید
مطلوب و از نظر کالبدی محیطی امن باشد تا اف راد فرصت حضور
در آن را داشــته باشند(لینچ .)90 :1383 ،بر این اساس آرکالرک در
مدلی که آن را ش رایط ،موقعی ّتها و وضعی ّتهای خاص م ینامد،
احتمال بروز رفتار خش ونتآمیز را در برخی فضاها بی شتر م یداند
و معتقد اســت فضاهایی ه مچون خیابانهای مناطق فقی رنشــین،
مکانهای فاقد گشت پلیس ،مکانهای مخروبه و متروکه ،کوچ هها
و خیابانهــای تاریک و خلوت ،خانه هــای خالی ،مکانهایی که
ســابقة خش ونت و وندالیســم در آنها وجود داشته است و باالخره
اشــیا و موضوعهایی که قبــ ً
ا در معرض تخ ریب قــرار گرفتهاند
امــکان بی شتری ب رای بــروز جرم دارند (محســنی تب ریزی:1383 ،
 .)168در نتیجــه فرد در این اماکن احســاس امنی ّت کمتر و ترس
بی شتری از وقوع جرم دارد .کاســکال ( )304 :1997معتقد است که
احســاس ترس و ناامنی به طرز چشمگیری تحت تأثیر تجارب و
خاط رات فرد از فضاهای شــهری است و عموماً این تأثی رپذیری بر
حضور اف راد ب هویژه زنان( (�Plazinić, B. R., & Jović, 2014, Dunck
 )el-Graglia, 2013در عرصة عمومی تأثیر دارد.
نتایــج حاصل از مطالعــات انجام گرفته در ایــران نیز م وید این
نکته اســت که امنیت نقش مهمی در حضور و مشارکت زنان در
عرصه فضای شــهری دارد .نتایج بررسی علیخ واه و نجیبی ()1385
بیانگر این اســت که  48درصد از زنــان در حد زیاد 33 ،درصد در
حد متوســط و  19درصد در حد کم در فضاهای شــهری نســبت
بــه تهدید ج رائم دچار تــرس و اضط راب هســتند .در واقع نتایج
این مطالعه نشــان میدهد کــه نیمی از زنان هنگام تردد در شــهر
احساس امنیت ندارند .در زمینه تاثیر فضا نتایج مطالعه شارع پور و
همکاران ( )1391در بررسی احساس امنیت زنان در شهر آمل نشان
داد که بین ویژگی های فردی شامل سن ،تحصیالت ،درآمد ،طبقه
و وضعیــت تاهل با احســاس امنیت رابطه وجود نــدارد ،در حالی
که بین محل ســک ونت ،ایجاد امنیت توســط ارگان های دولتی و
احساس امنیت رابطه وجود دارد .بر این اساس زنان احساس امنیت
کمتری در فضاهای شــهری دارند (مدیری )1385 ،و توجه این امر
مســتلزم کاربست رویکرد جنســیتی در ب رنامه ریزی شهری است.
مطالعه خلیل آباد و همکاران ( )1392پی رامون ب رنامه ریزی فضاهای
امن شهری مبتنی بر تفکیک جنسیت ،بیانگر این است که توجه
به رویکرد جنســیتی در ب رنامه ریزی شهری منجر به تق ویت امنیت
و مشــارکت بیشتر در فضای شهر دارد .از مهمت رین ع واملی که بر
عدم امنیت زنان در فضای شــهری مورد تاکید ق رار میگیرد میت وان
به تاثیر بیشتر جرم نسبت به خش ونت بعن وان مانع حضور در مطالعه
مدیری ( )1385اشــاره نمود .نقش فضاهای بی دفاع شهری در بروز
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رفتارهای خش ونت آمیز نیز از دیگر ع واملی است که در مطالعات
مورد توجه ق رار گرفته است .نتایج مطالعه نائبی و همکاران ()1390
در مورد نقش فضاهای بی دفاع شــهری در رفتارهای خش ونت آمیز
بیانگر این اســت ویژگی فضاهای بی دفاع شــهری در ســه دسته
فیزیکی ،اجتماعی و فی زیکی-اجتماعی قابل دســته بندی است و
نقش اســیب هــای اجتماعی در بروز جرم از دیگر ع وامل بیشــتر
اســت .بر این اســاس ع واملی متعددی همچون فضا ،اسیب زایی
منطقــه ،امکانات و خدمات فضا نقش مهمی در ارتقا امنیت دارد.
در این زمینه نتایج بررسی بمانبان و همکاران ( )1387درباره امنیت
تردد زنان در فضاهای شــهری و سنجش مشارکت آن ها در بخش
مرکــزی ته ران نشــان داد که ارتقای امنیت وســائل نقلیه عمومی،
بهبود امنیت عابــران پیاده ،افزایش نظارت بر تــردد عاب ران ،نقش
مهمی در ارتقای امنیت تردد شــبانه زنان دارد .جمع بندی نظ ریات
و پیشــنه مطالعه نشــان میدهد امنیت نقــش مهمی در حضور در
عرصه عمومی دارد و تضمین کننده رابطه فرد با اجتماع اســت و
توزیع ب رابر این فرصت ب رای همه گروه ها و اقشــار نقش مهمی در
مشــارکت در عرصه عمومی دارد .عالوه بــر این حضور در عرصه
عمومی متاثر از ع وامل متعدد جمعی تشناختی همچون جنسیت،
جامع هشــناختی همچون اعتماد و احســاس امنیت ،روانشــناختی
همچون آگاهی و تجارب در فضای شهر ،ع وامل کالبدی همچون
کیفیت امکانات و یا اماکن تخ ریب شده توسط وندالها و ع وامل
نظارتی همچون حضور نیروی پلیس دارد.
بر اساس مدل پژوهش چهار فرضیه اصلی در نظر گ رفته شده است.
 -1با افزایش ســطح رضایت از امنی ّت ایستگاه ،می زان احساس
امنی ّت افزایش م ییاید.
 -2با افزایش ســطح رضایت از خدمات ایستگاه می زان احساس
امنی ّت افزایش م ییاید.
 -3با افزایش ســطح آســی بهای اجتماعی در اط راف ایستگاه،
می زان احساس امنی ّت کاهش م ییاید.
 -4با افزایش مشــکالت کالبــدی در اط راف ایســتگاه ،می زان
احساس امنی ّت کاهش م ییاید.
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روش تحقیق
پژوهــش حاضر از نــوع مطالعات علی -همبســتگی اســت و
محقق در صدد بررسی روابط بین متغی ّرها در تبیین می زان احساس
امنی ّت در بین مســاف ران زن مترو در ورودی ایســتگاهها اســت .در
این پژوهش از تکنیک پیمایش و ابزار پرسشــنامه ب رای گردآوری
اطالعات استفاده شده است .جمعی ّت آماری این پژوهش تمام زنان
باالی  15ســال که روزانه از مترو شــهر ته ران اســتفاده م یکنند و
از ورودیهــای پایانه ترمینال جنــوب (منطقه  )16و پایانه تج ریش
(منطقه  )1در مترو در حال تردد هســتند .حجم نم ونه با استفاده از
فرمول کوک ران  384نفر برآورد شــده اســت .در تکمیل پرسشنامه
از تکنیک مصاحبه و نم ونهها به صورت تصادفی انتخاب شــدند
و در مجموع  375پرسشــنامه قابل تحلیل وارد مدل شدند که 205
پرسشــنامه م ربوط به پایانه تج ریش و  170پرسشنامه م ربوط به پایانه
جنوب است .مقدار آلفای پرسشنامه  0/81به دست آمد که بیانگر
سطح مناسب پایایی آن است.
منطقه مورد مطالعه

ایســتگاه تج ریش به عن وان نقطه آغازین بــردار اصلی موقعیت
شــمالی  -جن وبی شــکل دهنده ی اســتخ وان بندی اصلی شــهر
ته ران در دامنه ی جن وبی رشــته کوه های البــرز ،منتها الیه خیابان
ولیعصر از غرب ،خیابان شــریعتی از جنوب و خیابان های نیاوران
و دزاشــیب در شرق ق رار گرفته اســت .وجود بازار قدیم تج ریش،
امازاده صالح (ع) و مسیر کوه نوردی ،مسیلهای گالب دره و دربند
و همچنین کاخ های دوره قبل از انقالب اسالمی از مهمت رین م وارد
ت وپوگ رافی منطقه م یباشــد .ایســتگاه پایانه جنوب در ناحیه  6از
منطقــه  16ته ران واقع اســت کــه از جنوب به بزرگــراه بعثت و از
غرب به ج وادیه و شرق به پارک و شمال شرقی به محله باغ آذری
محدود م یگــردد در اط راف این منطقه تعداد زیادی انبارهای کاال
و حمل و نقل و تعدادی کارخانههای بجا مانده از دوران قدیم که
امروزه بدون استفاده باقی مانده است را ف را گرفته است.
مفاهیم مورد سنجش

رضایت از امنیت ایستگاه :یکی از مهمت رین ع وامل تامین کننده
امنیت در فضای ایستگاه حضور نیروهای امنیتی و کارکنان ایستگاه
و همچنین استفاده از تکن ولوژی هایی همچون دوربین های مداربسته
اســت .اســتفاده ار تکن ولوژی هایی کنت رلی از مهمت رین روش های
مرسوم در ارتقا کیفیت امنیت در فضای تردد دارد .تجارب قبلی در
کشــور ام ریکا در شهرهای واشنگتن ،آتالنتا ،لس-آنجلس و میامی
نشان داده که با نصب دوربین های مداربسته امنیت ایستگاه افزایش
یافته و مســاف ران رضایت بیشتری از امنیت ایســتگاه دارند (کازن و
همکاران .)2004 ،هر چند نصب دوربین ها به تنهایی تضمین کننده
امنیت فضا نیســت و حضور پرســنل و کارکنان تاثیر بیشــتری بر
احســاس امنیــت و کاهش ترم از وقوع جرم در بین مســاف ران ب ویژه
زنان دارد ( .))Loukaitou-Sideris, & Fink 2009در این مطالعه به

یافت ههای پژوهش
بر اســاس یافتهها میانگین سن پاســخگ ویان  25سال و بی شتر
پاســخگ ویان در گــروه ســنی  23تــا  26ســال قــرار دارنــد .اکثر
پاســخگ ویان از مترو ب رای رســیدن بــه محل کار ،خ ریــد و زیارت
(تج ریش) و ســفرهای برون شهری ،ارســال کاال و دسترسی محلی
(پایانه جنوب) استفاده م یکنند .بررسی تفاوت میانگین شاخ صهای
مورد بررسی نشان م یدهد بین متغی ّرهای نم ونههای تج ریش و پایانه

ساختار فضایی شهر و احساس امن ّیت در بین زنان (مطالعه موردی :ورودی مترو تجریش و پایانه جنوب تهران)

منظور ســنجش می زان رضایت از امنیت ایستگاه چهار گزینه بروی
طیف پنچ قســمتی لیکرت استفاده شده و رضایت پاسخگو درباره
دوربین های مداربسته ،حضور پرسنل امنیتی ایستگاه ،حضور نیروی
انتظامی در مبادی خروجی و ورودی ایستگاه ،و کنترل و جلوگیری
از حضور اف راد خالفکار مورد بررسی ق رار گرفته است.
خدمات و سرویس ایستگاه :خدمات و سرویس های ارائه شده
در ایســتگاه نقش مهمی در تق ویت اعتماد اف راد به خدمات حمل
و نقل شــهری دارد .ع وامل متعددی همچون حرکت به موقع قطار،
اطالع رسانی در مورد مسیرهای مختلف ،ارائه اطالعات درباره فاصله
قطار بعدی ،حضور پرسنل ایستگاه ب رای کمک و ارائه خدمات بر
می زان احساس امنیت و رضایت از فضا تاثیر دارد .مطالعه جانسون
( )2001نشــان داده که وقتی اف راد احســاس کنند که در فضا سطح
ســرویس و خدمات پایین است و نظم مناسبی در فضای ایستگاه
برق رار نیســت احساس ناامنی بیشــتری میکنند و عالوه بر این بی
نظمی در ارائه ســرویس و خدمات تاثیر بیشــتری بــر زنان دارد و
منجر به ایجاد نگ رانی بیشــتری در آنها می شــود .در این مطالعه
خدمات و سرویس ایســتگاه با بررسی هفت شاخص بروی طیف
لیکــرت پنچ گزینه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد مورد ســنجش
ق رار گرفته اســت .این شاخص ها شــامل زمان بندی مناسب ورود
قطــار به ایســتگاه ،فاصله ورود بین قطارها ،ارائه مناســب خدمات
بلیط ،بهداشــت محیط ،اعالم زمان ورود و خــروج قطار ،تابلوهای
مناسب ب رای تعیین مسیر و اطالع رسانی مناسب و برخورد مناسب
نیروی انسانی و کمک رسانی به موقع آنها است.
آگاهی از محیط :می زان آگاهی و شــناخت فرد از محیط نقش
مهمی در احساس امنیت دارد بطوریکه هر قدر فرد نسبت به محیط
خود دارای اطالعات بیشــتری باشد است راتژی های مناسب تری ب رای
م واجه به مســائل و مشــکالت آن منطقه در نظر میگیرد .تجارب و
مشاهدات فرد درباره منطقه نیز بر این آگاهی اثر دارد بطوریکه وکرل
و وایتزمن ( )1995در زمینه معتقدند با افزایش آگاهی فرد از محیط
می زان احســاس امنیت نیــز افزایش م ییابد .در ایــن مطالعه می زان
آگاهی با چهار گزینه می زان آشــنایی با منطقــه ،می زان رفت و آمد
در مسیر ،می زان مشاهده ج رائم و می زان تج ربه شخصی بروری طیف
پنج گزینه ای لیکرت مورد بررسی ق رار گرفته است.
مشــکالت کالبدی :کالبــد و فضــای عمومی شــهر یکی از
مهمت رین متغیرهای م وثر در تســهیل حضور و مشــارکت اف راد در
فضای شــهر محسوب می شــود .عناصر متعددی در شکل گیری
فضــای کالبدی شــهرها اثر دارد و هر قدر فضــای عمومی از این
عناصر بهره مند باشــد امنیت بیشــتری در اختیار فرد ق رار میدهد
و در صورت اســیب زا بودن این عناصر کالبدی امکان وقوع جرم
در ان مناطــق افزایش می یابد .در این مطالعه مشــکالت کالبدی
با ســنجش هشــت عامل شــامل کمبود و فقدان نور و روشنایی،
وجود ســاختمان های نیمه کاره و مخروبه ،ت راکم جمعیت ،دست

فروشــی ،تنوع کاربری ،امکان دسترســی ســریع به خیابان اصلی،
فضاهای ارتباطی با مترو ،استفاده از المان و سازه های مناسب مورد
سنجش ق رار گرفته است.
آسیب های اجتماعی :همانگ ونه که فضای کالبدی و سازه ای
در شهر نقش مهمی در تق ویت امنیت و یا برعکس ایجاد احساس
وقوع جرم دارد،اســیب های موجود در منطقه نیز در ایجاد احساس
ناامنــی نقش مهمی دارد .در این مطالعه آســیب های اجتماعی با
بررسی هفت گزینه شامل وقوع ح وادثی همچون تهدید و زورگیری،
کیف قاپی و دزدی ،لمس کردن بدن ،مزاحمت م وتوری ،مزاحمت
ماشــین ها و بوق زدن های مکرر ب رای ســوار کزدن ،نزاع فردی و
دسته جمعی و وجود معتادین و کارتن خ واب ها مورد بررسی ق رار
گرفته است.
احساس امنیت :احســاس امنیت یک ف راینــد روانی-اجتماعی
اســت که صرفا بر اف راد تحمیل نمی شــود بلکه اکثر اف راد جامعه
بر اساس نیازها ،عالیق و خ واســته ها و ت وانمندی های شخصیتی
و روانی خود در ایجاد یا از بین بردن آن ســهم دارند و بر اســاس
تمایــز میان مرز احســاس و واقعیت میت وان احســاس امنیت را از
امنیت واقعی تفکیک کرد (شــارع پور و همکاران .)1391 ،از یک
منظر احســاس ناامنی و ترس از وقوع جــرم بعن وان واکنش مبتنی
بــر تــرس و نگ رانی از وقوع جرم و یا اشــکال مختلف آن تع ریف
می شــود (یاوز و ولش ،)2009 ،این در حالی اســت که کاســکال
( ،1997صفحه  )304معتقد اســت که احساس ترس و ناامنی بطرز
چشمگیری تحت تاثیر تجارب و خاط رات فرد از فضاهای شهری
اســت .مطالعات پیشین نشان میدهد که زنان نسبت به مردان نرخ
بیشــتری از احساس ناامنی و ترس از وقوع جرم در فضای عمومی
را گزارش میدهند .ع واملی متعددی در این امر دخیل هســتند که
از جمله میت وان به حساســیت بیشتر زنان نسبت به جرم و در عین
حال اســیب پذیری بیشــتر زنان نســبت به ح وادث و ب ویژه ج رائم
جنســی ( )1984اشــاره نمــود که همیــن امر بر احســاس ناامنی
آنــان تاثیر می گذارد (بور .)2007 ،در این مطالعه احســاس امنیت
پاسخگو با بررســی چهار گزینه بروی طیف لیکرت شامل می زان
احساس امنیت کلی در هنگام تردد در منطقه ،امنیت کلی هنگام
تــردد در مترو ،نگ رانی از وقوع جرم در مترو و نگ رانی از وقوع جرم
هنگام تردد در اط راف ایستگاه مورد بررسی ق رار گرفته است.
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جنوب تفاوت معناداری (جدول شــماره  )1وجود دارد .به طوری که
سطح آگاهی مســاف ران شامل شاخ صهای می زان آشنایی نسبت به
توج ه به ج رایم و
منطقه ،می زان رفت و آمد در مســیر و مشــاهده و ّ
آســی بهای منطقه و تج ربه برخی از آنها در ایستگاه پایانة جنوب
باالتر از مســاف ران پایانه تج ریش اســت .بررسی مشکالت م ربوط به
فضای اط راف ایستگاه نشان م یدهد که مساف ران پایانة جنوب می زان
آســی بهای اجتماعی ه مچون تر ّدد معتادان ،مزاحم تها و نزاعهای
گروهی را در اط راف ایستگاه در سطح باالتری برشمردهاند .به همین
ت رتیب دربارة وضعیت کالبدی آن نیز مشکالتی مانند کمبود نور و
روشنایی ،ت راکم جمعی ّت ،دستفروشی و ساختمانهای نیمه کاره و
مخروبه از سوی نم ونه ترمینال جنوب بی شتر بیان شده است .بررسی
می زان رضایت از خدمات ایســتگاه ه مچــون حرکت به موقع قطار،
اطالعرسانی دربارة حرکت قطارها و نصب تابلوهای اطالعرسانی ،در
ایستگاه تج ریش باالتر از پایانه جنوب است .از نظر خدمات امنی ّتی
در ایســتگاه مانند نصب دوربین مداربســته و کنترل جرم و حضور
ماموران امنی ّتی ســطح رضایت در ایستگاه تج ریش باالتر است .در
مجموع می زان احساس امنی ّت مساف ران در ایستگاه تج ریش باالتر از
ایستگاه پایانه جنوب است.
جدول شماره  :1مقایسه میانگین متغ ّی رهای مورد بررسی در بین
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مسافران ایستگاه تجریش و پایانه جنوب

میانگین

مقدار t

سطح
معناداری

* -5/86

0/000

-37/65

0/000

تجریش

جنوب

آسیبهای اجتماعی

12/73

30/11

-34/62

رضایت از خدمات
ایستگاه

22/24

15/31

11/8

0/000

19/31

12/3

15/96

0/000

آگاهی از محیط

مشکالت کالبدی

رضایت از امنیّت
ایستگاه

10/98
12/23

13/3
32/5

جدول شمارة  :2شاخص کلی برازش مدل

0/000

0/000
17/88
11/1
احساس امنیّت کلی 15/83
* عالمــت منفــی  tبــه ایــن معناســت کــه میانگیــن گــروه دوم باالتــر از
گــروه اول اســت.
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با چند متغی ّر وابسته است .معادله ساختاری تکنیکی چند متغی ّری
از خان واده رگرســیون چند متغی ّری است که امکان آزمون همزمان
مجموعــهای از معادالت رگرســی ونی را ف راهــم م یکند .معادالت
ســاختاری به عن وان الگوی آماری به بررســی روابط بین متغی ّرهای
پنهان و آشــکار (مشاهده شــده) م یپردازد .از ط ریق مدل معادالت
ســاختاری م یت وان ســاختارهای فرضی کلی یا الگوهای علی را با
دادههــای غیرآزمایشــی تأیید کرد .معادالت ســاختاری چارچوب
منسجمی را ب رای برآورد قدرت روابط بین متغی ّرهای الگوی نظری
ف راهم م یآورد .نظ ری ّهها محور اساســی در این الگو هستند و بدون
آنها نم یت وان توصیف مناســبی از روابط درونی متغی ّرها داشــت
(.)Bentler and Yuan, 1999
نتایج تحلیــل عاملی تأییدی م رتبه اول با بهرهگیری از نرم افزار
آموس نشاندهندة پایایی مناســب ابزار تحقیق است .مدل ب رازش
کلی شــامل کای اســک وئر ،3شــاخص ب رازش هنجار شــده بتلر-
ب ونت ،4شــاخص ب رازش افزایشی ،5شاخص توکر-ل ویس ،6شاخص
ب رازش تطبیقی 7و ریشــة دوم م ربعهای خطای برآورد 8هستند .در
صورتی ب رازش مدل مورد بررســی مورد تأیید است که مقدار کای
اســک وئر کوچک و کمتر از  0/05و مقادیر شــاخ صهای ب رازش
بی شتر از  0/9و مقدار ریشــة دوم م ربعهــای خطای برآورد کمتر
از  0/05باشــد .بر اساس جدول شــماره  ،2مقادیر مختلف ب رازش
از سطح مورد انتظار باالتر است و بناب راین م یت وان دریافت که این
مدل از ب رازش مناسبی برخوردار است.

در تحلیل یافتهها به غیر از تحلیل درصدی و به منظور بررســی
چارچــوب مفهومی مطالعه حاضر و بررســی رابطة بیــن متغی ّرها
2
از نرمافــزار تحلیل دادههای آماری 1و تکنیک معادله ســاختاری
استفاده شده است .تکنیک معادالت ساختاری از روشهای جدید
آماری و یکــی از قویت رین روشهای تجزیه و تحلیل چند متغی ّره
اســت .کاربرد اصلــی آن در موضوعات چند متغی ّرهای اســت که
نم یت وان آنها را به شــیوه دو متغی ّری و با تک رار ســنجش مستقل
رابطه متغی ّرهای مســتقل با متغیر وابسته انجام داد .تجزیه و تحلیل
چنــد متغی ّــره به روشهای تجزیــه و تحلیلی اطالق م یشــود که
ویژگــی اصلی آنها تجزیه و تحلیل همزمان چند متغی ّر مســتقل

مدل برازش
شده

CMIN/DF

NFI

IFI

CFI

RMSEA

1/94

0/94

0/97

0/97

0/055

بر اساس یافتههای این مطالعه می زان آگاهی از محیط ()0/591
بی شت رین تأثیر را در احســاس امنی ّت دارد؛ به طوری که مساف رانی
که آگاهی بی شتری نسبت به فضا دارند احساس امنی ّت بی شتری
هم دارند .بررســی تأثیر دیگر فاکتورها نشان م یدهد که به ت رتیب
آســی بهای اجتماعی ( )-0/543و مشــکالت کالبدی ()-0/473
بی شت رین نقش را در کاهش احســاس امنی ّت دارند .بر این اساس
هر قدر می زان آســی بهای اجتماعی در منطقه اط راف ایســتگاه و
فضای نامســاعد کالبدی ه مچون اماکن مخروبه و ساختمانهای
نیمه کاره بی شتر اســت ،فرد احســاس ناامنــی و ترس بی شتری
از وقوع جــرم دارد .بررســی وضعی ّت ایســتگاه ها نشــان م یدهد
کــه رضایت از خدمات ایســتگاه مانند حرکت بــه موقع قطارها و
زمانبندی و نصب تابلوها در افزایش احســاس امنی ّت نقش ندارد،
در حالــی که خدمات امنی ّتی ( )0/424ه مچون نصب دوربی نهای
مدار بسته و مأمورین ایســتگاه و حضور محسوس نیروی انتظامی
تأثیر مثبتی بر افزایش احســاس امنی ّت دارد .در کل نتایج حاکی

از آن اســت که چهار متغی ّر می زان آگاهی از محیط ،آســی بهای
اجتماعی ،آســی بهای کالبــدی ،رضایت از امنی ّت ایســتگاه 73
توج ه به
درصد از تغیی رات را در احســاس امنی ّت تبیین م یکند .با ّ
نتایج حاصل از این بررســی ،از مجموع چهار فرضیه مورد بررسی
ســه فرضیه تأیید شد و فرضیه تأثیر خدمات ایستگاهها بر افزایش
احساس امنی ّت مورد تأیید ق رار نگرفت.
جدول شماره  :3تأثیر متغ ّی رهای مورد بررسی در تبیین میزان
احساس امن ّی ت

متغیّر مستقل
آگاهی از محیط

سطح
خطای
وزن
رگرسیونی استاندارد معناداری
0/591

0/022

0/000

0/032

0/00

رضایت از خدمات ایستگاه

0/225

0/018

R2

0/73

مشکالت کالبدی

رضایت از امنیّت ایستگاه

-0/473
0/424

0/06

0/65

0/000

نمودار شماره :2تأثیر متغ ّی رهای مورد بررسی در تبین میزان احساس امن ّی ت

بحث و نتیج هگیری
امنی ّت نقش مهمی در حضور فرد در عرصة عمومی دارد و یکی
توج ه به بعد امنی ّت است و در ترسیم
از مه مت رین اهداف در اســام ّ
آرمانشــهر اســامی هر نوع تصمی مگیری و ب رنام هریزی امنی ّتزدا،
نامعتبــر و نامشــروع تلقی م یشــود .این مطالعه بــا در نظر گرفتن
ویژگ یهای امنی ّت شــهر از منظر اســام به بررســی ع وامل مؤث ّر در
احســاس امنی ّت زنان پرداخته است .بر اســاس مرور منابع مشخّ ص
توج ه به کالبد و فضای شهری نقش مهمی
شــد که از نظر اســام ّ
در بازنمایی احساس امنی ّت در فضا دارد و امنی ّت یکی از مه مت رین
ویزگ یهای شــهر مطلوب اسالمی است .مرور منابع نظری نیز مؤید
این اســت که ع وامل متعــدّدی چون فضای کالبدی ،آســی بهای
اجتماعــی ،خدمات و امنی ّت فضا نقش مهمی در تبیین احســاس
امنی ّت دارند .مدل توســعه یافته این پژوهش در بین زنان نشــان داد

ساختار فضایی شهر و احساس امن ّیت در بین زنان (مطالعه موردی :ورودی مترو تجریش و پایانه جنوب تهران)

آسیبهای اجتماعی

-0/543

0/065

0/000

آگاهی از محیط مه مت رین عامل پی شبینی کنندة احســاس امنی ّت
در بین زنان است .وکرل و وایتزمن ( )1995در تبیین شهر امن نیز بر
تأثیر این عامل تأکید دارند .ه مچنین آســی بهای اجتماعی مانند
احتمال کیف قاپی ،وجود معتادان و کارتخ وابها ،مزاحم تهای
اطــراف ایســتگاه ،احســاس امنی ّــت را کاهش م یدهــد .عالوه بر
این مشــکالت کالبدی مثــل کمبود نور و فقدان نور و روشــنایی،
ســاختمانهای مخروبه ،ت راکم جمعیت و دستفروشــی نیز نقش
مهمی در کاهش احساس امنی ّت دارند .در این زمینه مطالعات نیومن
( ،)1973جفری ( ،)1977محسنی تب ریزی ( ،)1383ادیبی سعدی نژاد
و عظیمی ( )1390و نایبی و همکاران ( )1390و کالنتری و همکاران
( )1392نیز بیانگر همین نکته است که با افزایش سطح آسی بهای
اجتماعی در مناطق شهری و نامناسب بودن فضای کالبدی احساس
امنی ّت کاهش جدی خ واهد داشت .نتایج مطالعه یاوز و ولچ ()2010
هم بیانگر این اســت که مشکالت کالبدی و فضایی نقش مهمی
در کاهش احســاس امنی ّت در بین اف رادی دارد که از وســایل تقلیه
عمومی استفاده م یکنند.
بررسی عامل امکانات و خدمات ایستگاه که شامل اطالعرسانی
در زمینــه حرکت قطارها ،تابلوها و نوشــتهها ،زمانبندی مناســب
حرکت قطارها و برخورد نیروی انســانی ایســتگاه با مساف ران است
با احســاس امنی ّت زنان در مدل ب رازش شــده رابطه معناداری ندارد.
این در حالی اســت که بررسی امکانات و خدمات امنی ّتی ایستگاه
ه مچون دوربی نهای مداربسته ،حضور ماموران امنی ّتی در ایستگاه و
کنترل حضور اف راد خالفکار رابطة معناداری با احساس امنی ّت دارد.

69

تصویر شماره  1و  : 2راهرو ارتباطی پایانه جنوب با مترو

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره بیـستــم تابستـان 1394

70

بررســی این نتایج در تطبیق با وضعیت دو ایستگاه نشان م یدهد
که فضای دو ایستگاه با یکدیگر تفاوتهای بصری دارد که بر ایجاد
احســاس امنی ّت تأثیر دارد .ورودی ایستگاه تج ریش با فضای عمومی
طراحی شده و دارای نقوش
بسیار بزرگ ،راهروهای ع ریض ،دی وارهای ّ
و طرحهای زبیا ،شیشههای رنگی روشن ه مچون آبشار استفاده شده در
باالی پلههای برقی منجر به ایجاد روحیه مثبت شده و در نتیجه منجر
به کاهش استرس در اف راد م یشود .این در حالی است که در ایستگاه
ترمینال جنوب فضای عمومی فشردگی بســیار زیاد دارد و داالنهای
دسترسی از مترو به پایانه جنوب طوالنی ،تنگ و دلهرهآور و بدون هیچ
نقش و نگار ،ه مچنین نورپردازی نامناسب است و عدم حضور ماموران
مترو در این داالنها منجر به افزایش استرس در اف راد ب هویژه زنان م یشود
(تص ویر شماره  1و  .)2وجود این فضای کالبدی نامناسب تأثیر ف راوانی
در احساس وقوع جرم همچون کیف قاپی ،زورگیری ،تجاوز جنسی و
 ...را در ذهن فرد پرورش م یدهد .هر چند در این داالنها تعداد مناسبی
توج ه به نتایج به دست آمده از
دوربی نهای مدار بسته وجود دارد اما با ّ
تحقیق به نظر م یرســد در احساس امنی ّت فرد تأثیرگذار نبوده است.
از ســوی دیگر فضای ترمینال و عن وان آن نیز تداع یکننده محیطی
ناآرام با آسی بهای ف راوان است که بر ذهن اف راد اثر دو چندان داشته و
حس ناامنی را افزایش م یدهد .این احساس هنگامی شدیدتر م یشود
که فرد تج ربة دیدن آسی بها و یا مشکالت اجتماعی ه مچون دزدی
و ســرقت ،نزاعهای فردی یا جمعی و  ...باشد و یا آن را تج ربه نموده
باشد .عالوه بر این فضای کالبدی خارج از دو ایستگاه نیز تفاوتهایی
دارد .فضای کالبدی خارج از ایستگاه پایانه جنوب در صورت خروج
از خیابان پشت پایانه فرد را در معرض تعداد زیادی از دستفروشان در
پیادهرویی تنگ و باریک ق رار م یدهد که ب یتردید فرد در این مسیر
با ان واع آسی بهای اجتماعی ب هویژه معتادان و کارتون خ وابها روب هرو
م یشــود .وجود فضاهای ب یدفاع شهری ف راوان ش رایط را ب رای حضور
آســی بدیدگان اجتماعی ف راهم نموده است ،ب هگ ونهای که در تمامی
اط راف پایانه حضور این اف راد مشهود است در سمت غرب ورودی مترو
تعداد زیادی از ســاختمانهای مخروبه ،در جنوب غ ربی وجود پل ،در
شرق وجود بوستان و بسیاری از این گ ونه فضاها منجر به تعدد آسی بها
و مسائل و مشکالت گردیده است .ورودی پایانه پس از گذر از داالن
متصل کننده مترو به پایانه که ش رایط مناسبی ندارد فرد را با انبوهی از
ات وبوسهای توقف کرده و یا در حال طردد و تعداد زیادی از دالالن و
جارزنان روب هرو م ینماید که هرچند منجر به افزایش اســترس در اف راد
م یشود ولی این فشار روانی به نظر م یرسد نسبت به خارج از محوطه
به دلیل ساختار فضایی مترو از جمله فضای بی شتر و باز آن ،حضور
اف راد مختلف و نیروهای انتظامی پایانه کمتر اســت( .تصاویر شماره
 3و  )4این در حالی اســت که در فضای کالبدی خارج از ایســتگاه
تج ریش با وجود دستفروشــان ،احتمال دزدی و کیف قاپی به علت
جمعیت انبوه ،حضور متکدیان و حتی محل داد و ســتد م واد مخدر
که در بســیاری از م وارد قابل رؤیت است ،اما به علّت ساختار فضایی

محله و وجود بازار سنتی ،تحرک باالی جمعی ّت با ان واع کاربریهای
تجاری ،در دســترس بودن ش رایط خروج از محل و دسترسی س ریع به
پلیس در نزدیکی مترو تا حدودی منجر به کاهش استرس و احساس
امنی ّت م یشــود (تصاویر شماره  5و  .)6عالوه بر این حضور نیروهای
امنی ّتی و انتظامی در اط راف ایســتگاهها ب ویژه در ایستگاههایی که در
طول شــب نیز مســاف ران زیادی دارند منجر به افزایش سطح امنی ّت و
کاهــش احتمال وقوع جرم م یشــود .کازن و همکاران ( )2004تأکید
دارند که اکثر مساف ران بر حضور نیروهای پلیس در ایستگاهها اص رار
دارند و وقتی تعداد نیروهای پلیس کم است و یا حضور آنها محسوس
نیست نرخ بی شتری از احساس ترس از وقوع جرم را گزارش م یکنند.
در مجمــوع نتایج حاصل از این مطالعه نشــان م یدهد که زنان در
تردد در برخی از فضاهای شهری احساس ناامنی تج ربه م یکنند و این
در حالی است که با حضور گستردهتر زنان در عرصه عمومی نیازمند
توج ه جدیتر به امنی ّت به عن وان زیرســاخت مهم پایداری در فضای
ّ
شــهری با تأکید بر ه ویّت ای رانی-اسالمی هستیم .این در حالی است
که با گسترش فضای مدرنیته در فضاهای شهری و ایجاد تسهیالتی
ه مچون خدمات عمومی حمل و نقل تردد در فضاهای شهری تسهیل
و تس ریع گردیده است و در صورت عدم برخورداری و احساس امنی ّت
زنان ،ب رای بخش مهمی از اعضای جامعه فضای ناب رابری تشدید و در
نتیجه ب یاعتمادی گسترش م ییابد .نتایج این مطالعه با مطالعه اب راهیم
( )2013همخ وانی دارد که احســاس هر قدر فضا بــرای زنان ناامنتر
باشــد ،می زان اعتماد ب رای تردد در فضاهای شــهری کاهش م ییابد و
توج ه به نتایج حاصل
در نتیجه ناب رابری جنسیتی بازت ولید م یشود .با ّ
توج ه بی شتر به فضای کالبدی خارج از
از این مطالعه به نظر م یرسد ّ
ایســتگاهها نقش مهمی در تق ویت احساس امنی ّت دارد .در این زمینه
توج ه به تن ّوع کاربری م یت واند حضور شــهروندان را در ســاعتهای
ّ
مختلف شــب و روز ،در فضاهای شــهری تســهیل نموده با حضور
خان وادههــا ،زنان و مردان ســبب افزایش ایمنی اجتماعی شــود .تن ّوع
کاربری باید با تمرکز بر نیازهای گروههای مختلف مانند زنان ،کودکان
و خان وادهها باشــد .به عن وان مثال تنــ ّوع کاربری در منطقه تج ریش از
کاربریهای تجاری تا آموزشی و زیارتی منجر به رجوع بسیاری از اف راد
در این منطقه ،و برعکس در پایانة جنوب تعداد محدودی فروشگاه و
اغذی هفروشی وجود دارد که جذابی ّت خاصی ب رای اف راد ایجاد نم یکند.
توج ه داشت که زنان بخش مهمی از عاب ران پیاده
عالوه بر این باید ّ
را تشــکیل م یدهند و در اکثر م وارد کودکان را ب ههم راه دارند ،این امر
هنگام حضور در فضاهای ب یدفاع شهری که آسی بهای زیادی در ان
قابل رؤیت است ب رای آنان به عن وان امری چالشی و تشدیدکنندة ترس
از وقوع جرم و احساس ناامنی است .نتایج این مطالعه نیز مؤید این بود
که در حوزة کالبدی نیز گستردگی فضاهای ب یدفاع شهری منجر به
کاهش احساس امنی ّت در پاسخگ ویان شد که در هر دو منطقه موجود
بود ،ولی گســتردگی آن در منطقه پایانــه جنوب و حضور معتادان و
کارتونخ وابهــا تأثیر بی شتری بــر کاهش امنی ّت داشــت .بر این

ساختار فضایی شهر و احساس امن ّیت در بین زنان (مطالعه موردی :ورودی مترو تجریش و پایانه جنوب تهران)

اساس تعیین تکلیف ساختمانهای مخروبه ،ساختمانهای نیم هکاره
و زمی نهای بزرگ و کوچک بالاســتفاده و بالتکلیف از مه مت رین و
توج ه گردد.
ضروریت رین اقداماتی است که باید به آن ّ
توج ه به برخی از ویژگ یهای شــهری در اســام که
عالوه بر این ّ
همانا وجود م راکز اســامی ه مچون مســجد با کارکردهای ایمنی
دهنده به فضا اســت باید در راهبردهای توســعه فضای شهری مورد
توج ه جدیتر ق رار گیرد .یکی از مه مت رین توصی هها در ب رنام هریزی
ّ
شــهر اســامی ،ف راهم آوردن ســازوکارهای مناسب ســختافزاری
طراحی ساختار
امنی ّ 
تزا و امکانیابی ب رای احداث مناطق شــهری و ّ
شــهری به گ ونهای که با کمت رین آســی بپذیری ت وان تأمین امنی ّت
شــهروندان را داشته باشد اســت (ســنایی و احمدوند.)187 :1378 ،
توج ه جدیتر به منابع اســامی در توســعة شــهری
عــاوه بر این ّ
م یت واند مسیر مطلوبتری را ب رای ب رنام هریزی شهری ترسیم نماید.
بررسی منابع اسالمی نشان م یدهد مه مت رین شاخ صها و راهکارهای
امنی ّتبخش در شهر اسالمی در دو بعد کالبدی و غیرکالبدی قابل
تقسیم است که از جمله م یت وان به استحکام بخشی به زیرساختها
و بناهای شهری ،بهبود کیفی ّت محیط شهر ،پی شگیری و حفاظت
از شهروندان در مقابل هرگ ونه ناامنی ،مسکن مطلوب ،نظم و تدبیر
طراحی،رعایت عدالت در ادارة امور شهر با خردمندان ،فقرزدایی،
در ّ
تق ویت فعالی ّتهای اجتماعی ،تعمی قبخشی ارتباط با خدا در جامعه
توج ه به نحوة
(صارمی و صارمی )1390 ،اشــاره نمود .از ایــن منظر ّ
توســعة فضای کالبدی و عالوه بر ایــن زمینه اصلی کالبد ه مچون
توج ه ق رار گیرد،
طبقه اجتماعی ســاکنان در منطقه نیز باید مــورد ّ
چنانچــه مطالعه ادیبی ســعدینژاد و عظیمی ( )1390در بررســی
ع وامل مؤث ّر بر امنی ّت مح لّهها نشــان داد که مح لّههایی که بصورت
ب رنام هریزی گسترش یافتهاند زمینه کمتری ب رای بروز جرم دارند و در
مح لّههایی که شــهروندان با درآمد کمتر و طبقة اجتماعی پایی نتر
ساکن هستند ،زمینه بروز جرم بی شتر ف راهم است.
بر این اساس یکی از مه مت رین راهبردها در تأمین امنی ّت شهرها از
طراحی فضاها است .بررسی
دیدگاه اســام ّ
توج ه به نظم و تدبیر در ّ
منابع اسالمی نشــان م یدهد که در شهرهای اســامی نقشهبرداری
طراحی از
صحیــح ،اســتفاده از تناســبهای طالیــی ،و نظــم در ّ
طراحی بــوده و بر این اســاس نماها و فضا به
ویژگ یهــای بارز در ّ
طراحی م یشــده که بی شت رین احساس آرامش را منعکس
گ ونهای ّ
م ینموده اســت (صارمــی و صارمی .)1390 ،از ایــن منظر م یت وان
بــه مدی ریّت فضاهای ب یدفاع شــهری پرداخت که نتایج این مطالعه
نشــان داد نقش مهمی در ایجاد احســاس ناامنی در بین شهروندان
دارد .یکــی از راهکارهای مهم رفع فضاهای ب یدفاع شــهری ایجاد
کاربریهای فرهنگی ،تف ریحی ،اداری ،مسک ونی و ...درمنطقه است،
هرچند در منطقه پایانه جنوب از این قبیل اقدامات از جمله ساخت
پارک تف ریحی صورت پذیرفته ،اما عدم ب رنام هریزی و مدی ریّت پایدار
در آن منجر به تشــدید آسی بهای اجتماعی شــده و پارک منطقه

مرکــز تجمع معتادان ،خ ریــد و فروش م واد مخــدر ،تجمع کارتون
خ وابها و در نهایت منجر به تشــدید ناامنی در منطقه شده است.
بناب راین مدی ریّت پایدار فضاها و ایجاد شــرایط مناسب ب رای حضور
خان وادههــا در این مناطق از ط ریق ســاماندهی بــه معتادان و کارتون
خ وابها از یک سو ،و ایجاد فعالی تهای و فضاهای فرهنگی ب هویژه
مســاجد و اماکن مذهبی که نقش ایمن یدهنده در فضای عمومی
دارد و م یت واند منجر به اســتفاده عمومی بی شتر از فضا شود نقش
توج ه
مهمی در ارتقای ســطح امنی ّت دارد .در پایان ب هنظر م یرســد ّ
جدی تر به رویکردهای جنســیتی در ب رنام هریزی و مدی ریّت شهری
توج ه
هم راه با شــناخت و تحلیل الگوی توسعة اســامی باید مورد ّ
جدیتر ق رار گیرد تا منجر به تسهیل حضور فعال زنان در فضاهای
شهری و پایداری شهر در مسیر تح ّقق شهر مطلوب اسالمی شود.
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