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تاثير کالبد فضاهاي عمومي بر احساس امنيت
اجتماعي زنان
(نمونهموردي :محله نارمک و شهرک اکباتان شهر تهران)
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رضااکبري**،1سمانهپاکبنيان
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1عضو هيات علمي دانشکده هنر و معماري ،دانشگاه يزد ،يزد ،ايران.
2دانشجويکارشناسيارشدبرنامهریزیشهری،دانشگاهپيامنور،تهران،ايران.
(تاریخ دریافت مقاله ،91/2/26:تاریخ پذیرش نهایی)91/4/10:

چکیده
امنیت از مهم ترین توقعات برای زندگی مطلوب در شهرهاست و جنسیت از مهم ترین عامل شخصیتی در درک امنیت؛ و احساس امنیت اجتماعی
از مولفههای سرزندگی فضاهای عمومی محسوب میشود .فقدان احساس امنیت زنان در فضاهای باز عمومی شهرها باالخص محالت مسکونی
موجب کاهش سرزندگی در این مکانها میشود .در اين پژوهش با سنجش احساس امنيت زنان در دو نمونه موردی ،فضاهايي كه زنان ساكن در
محله نارمك و شهرک اكباتان به ترتيب بيشترين و كمترين احساس امنيت را از حضور در آنها داشتند ،انتخابشده و براساس معيارهاي كالبدي
منتخب از بررسيهاي نظري شامل اندازه فضا ،فرم فضا ،آسايش بصري و آسايش محيطي مورد تحليل قرارگرفتهاند .يافتههاي پژوهش نشانميدهد
كه ويژگيهاي كالبدي در قالب این معيارها؛ در محله نارمك از عوامل بسيار موثر در باال بودن احساس امنيت در فضاهاي اين محله است و در مقابل
این ويژگيها در شهرک اكباتان زمينه احساس ناامني در فضاهای جمعی را مهيانموده است .از طرف ديگر ،تفاوت الگوهاي اين دو مجموعه به سبب
ايجاد ويژگيهاي كالبدي متفاوت تا حدودي بر تفاوت احساس امنيت در فضاهاي آنها موثر بودهاست ولي نميتوان ادعا كرد كه بلند مرتبه بودن يك
مجموعه مسكوني دليل بر كاهش احساس امنيت در فضاهاي آن مجموعه است ،بلكه به نظرميرسد بلندمرتبهبودن ،پتانسيلهايي براي كاهش احساس
امنيت در مجموعههاي مسكوني فراهمميآورد.

واژه های کلیدی
کالبد فضاهاي عمومي ،احساس امنيت زنان ،الگوي بلندمرتبه ،الگوي متعارف.
* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی شهرسازی نگارند ه دوم با عن وان «بررسی تاثیر ویژگی های کالبدی فضاهای عمومی بر احساس امنیت
اجتماعی» که به راهنمایی نگارنده اول در دانشگاه یزد انجام شده است
** نویسنده مسئول :تلفن ، 09122242794:نماب ر.E-mail: r_akbari@yazd.ac.ir ،0351-6228833 :
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مقدمه
وجود محيطي امن براي زندگي در كنار ساير نيازهاي
اساسي فيزيولوژيكي انسان مانند غذا ،سرپناه و بهداشت
از ضروريات زندگي انسان است .ارضا نشدن نياز به امنيت
انسان در فضاهاي جمعي ،نه تنها او را از رسيدن به نيازهاي
رده باالتر همچون خودشكوفايي ،زيباشناختي ،دانستن و
فهميدن باز ميدارد ،بلكه كاهش تعامالت اجتماعي و در نهايت
خاليماندن فضاهاي عمومي را در پي دارد .اين مقاله سعي بر
آن دارد تا با بررسي رابطه ميان ويژگيهاي کالبدي فضاهاي

عمومی و احساس امنيت اجتماعي در دو مجموعه مسکوني با
الگوهاي متفاوت و با بهرهگيري از رهنمودهاي شهرسازانه،
به ارائه ضوابط کالبدي جهت ارتقاي حس امنيت اجتماعي در
فضاهاي جمعي محیط های مسکونی بپردازد ،به نحوي که
باتحديد فرصتهاي مکاني براي کاهش احساس امنيت اجتماعي،
موجبات حضور هر چه بيشتر زنان را در فضاهاي جمعی
فراهمکرده و سبب ارتقاي پويايي و سرزندگي در فضاهای باز
عمومی مجموعه های مسکونی گردد.

1ـ مفهوم امنيت اجتماعي در ارتباط
با ويژگيهاي کالبدي فضاي شهري با
تاکيد بر امنيت زنان

تشکیل شده که جنبه عینی و بیرونی آن همان ایمنی و جنبه ذهنی
و درونی آن احساس امنیت نام دارد(کارگر .)36 ،1383 ،به عبارت
دیگر منظور از احساس امنیت اجتماعی زنان ،حاالت درونی و
جنبه ذهنی از امنیت است که زنان در ارتباط با دیگر افراد جامعه
و در فضاهای عمومی شهر احساس می کنند.
منظور از جرایم شهری ،جرايمي است که در فضاهاي عمومي
شهري ،يا مکانهايي که احتمال سرايت جرم از فضاهاي عمومي
به فضاهاي خصوصي وجود دارد صورت میگیرد .ويژگي ديگر
جرايم شهري اين است که ناآشنا بودن افراد نسبت به هم منجر به
تشديد آنها ميشود .وقتي افراد نسبت به هم شناخت حاصلکرده
باشند ،ديگر نميتوانند در فضاهاي عمومي به ارتکاب جرم
بپردازند و اين کار را فقط در فضاهاي خصوصي يا فضاهاي
خاص انجام ميدهند (علي آبادي.)7 ،1385 ،
دو عنصر اساسي در طراحي شهرها ،فضا و تودهي
ساختماني هستند .فضا به اندازهي تودهي ساختماني ،نيروي
سازماندهندهي با اهميتي در شهرها محسوب ميشود و نبايد آن
را محدودهاي به جا مانده از ساخت و ساز بناها دانست .به عبارت
ديگر ،فضا مجموعهاي از روابط ميان مردم و مردم ،اشيا و مردم
و اشيا و اشياست ( .)Rapoport,1977,68فضا براساس تعامالت
اجتماعي صورتگرفته در آن به سه دسته فضاهاي عمومي ،نيمه
عمومي /نيمه خصوصي و خصوصي تقسيمميشود .از اين ميان
فضاهاي عمومي به فضايي اطالق ميشود كه دسترسي به آن
براي همهي اعضاي جامعه امكانپذير است ،اما فرد در انجام

امنيت به معناي «رهايي از خطر ،تهديد ،آسيب ،ترس يا
وجود آرامش ،اطمينان ،آسايش و اعتماد» است (ساروخاني،
نويدنيا )88 ،1385 ،و محصول برقراري نظم در جامعه است
كه در اعالميهي جهاني حقوق بشر به عنوان يکي از حقوق
اجتماعي انسان بيانشده و هم رديف آزادي قرارگرفتهاست
(صالحي .)22-20،1387،نياز به امنيت همواره از نيازهاي اساسي
انسان بوده که براساس طبقهبندي مازلو ()A.H. Maslow,1943
در رتبهي دوم و بعد از نيازهاي جسماني و زيستي قراردارد
(نمودار  )1و در صورت برآوردهنشدن نسبي اين نياز ،نيازهاي
ردهي باالتر انسان مانند نياز به عشق ،نياز به احترام به طور
نسبي برآوردهنشده و انسان از دستيابي به باالترين نياز خود
که خودشکوفايي است باز ميماند (پاکزاد .)33 ،1385،امنيت از
سه اليهي اصلي و متکامل تشکيلشدهاست که عبارتند از :امنيت
فردي ،امنيت اجتماعي و امنيت ملي .در اين پژوهش منظور از
امنيت ،همان امنيت اجتماعي است؛ حالت فراغت همگاني از تهديدي
که رفتار غيرقانوني يک فرد(جرم) ،ممکن است در تمامي يا در
بخشي از يک جامعه پديد آورد (ساروخاني و نويدنيا،1385 ،
 .)89برخی صاحبنظران معتقدند امنیت از دو جنبه عینی و ذهنی

نمودار  -1جايگاه نياز به امنيت در سلسله مراتب نيازهاي مازلو و تاثير عدم ارضاي اين نياز بر ساير نيازهاي انسان.
ماخذ( :نگارندگان 1391 ،براساس )Maslow`s Hierarchy of Needs
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اعمالش آزادي كامل نداشته و هنجارهاي جامعهاش را در نظر
ميگيرد (همان.)289 ،
هر فضاي عمومی توسط عناصر محدودکننده و مستقر در
آن قابل شناسايي است و شخصيت آن تابع چگونگي و نظم حاکم
بين اين عناصر است .مراد از کالبد فضای عمومی در این پژوهش
همان عناصر و اجزاي كالبدي تشکيلدهندهي فضاهاي عمومی
باز می باشد که عبارتند از :کف ،بدنه ،سقف و عناصر مستقر
در فضا (اثاثه شهري و پوشش گياهي) و از آن جايي كه هدف
طراحي شهري تبديل نيازهاي فضايي ـ رفتاري مردم (از جمله
نياز به امنيت) به فضاي کالبدي مناسب است (بحريني)49،1386،؛
كالبد فضاهاي باز عمومی به عنوان يكي از مهمترين محصوالت
طراحي شهري بايد بتواند نيازها و توقعات استفادهكنندگانش را
برآوردهكند و در صورتي كه نتيجهي كار طراحي شهري نتواند
نياز به امنيت استفادهكنندگان از فضاها را ارضا كند ،فضاهايي
در شهر خلق ميشوند که مردم در آنها احساس امنيت نميکنند
و زمينه بروز رفتارهاي نابهنجار و جرايم شهري فراهم ميشود.
برخي محققان معتقدند همانطور که ميان ترس و خطر تفاوت
وجود دارد ،بايد ميان احساس امنيت و امنيت نيز تفاوت قايل شد.
زيرا باال بودن آمار جرايم در فضاهاي شهري ،حاکي از پايين
بودن امنيت در آنهاست ،اما نميتوان نتيجه گرفت که احساس
امنيت نيز در اين فضاها پايين باشد؛ به طور مثال فضاهايي نظير
ناصرخسرو در تهران محل وقوع بيشترين جرایم در آمارهاي
نيروي انتظامي است و داراي سطح پاييني از امنيت است ،اما به
دليل حضور فعال مردم ،تنوع فعاليتها و دسترسي کالبدي بااليي
که دارد ،از احساس امنيت مناسبي براي استفادهکنندگان از آن
برخوردار است (مديري.)26 ،1385،
عوامل زیادی برای عکسالعمل نشان دادن مردم به ترس وجود
دارد که برخی از این عوامل ازجمله جنسیت ،سن ،تجربههای
گذشته در مورد جرم ،محیط وجغرافیا ،قومیت و فرهنگ نقش
بیشتری دارند اما جنسیت به عنوان مهم ترین عامل شخصیتی در
درک امنیت محسوب می شود .حس امنیت در مورد مردان و زنان
متفاوت است اما عموم ًا زنان ترس بیشتری احساس می کنند و
مردان احساس مثبتتری در مورد امنیت محیط خودشان نسبت
به زنان دارند ( .)Howard,1999, 219استانکو 1معتقد است که به
طور ثابتي ترس از جرم در زنان سه برابر مردان است .داليل اين
امر عبارتند از:
ـ زنان به لحاظ جسماني توان کمتري در دفاع از خود دارند.
ـ نگهداري و حفاظت از کودکان ،زنان را بيشتر مستعد ترس
از جرم ميسازد.
ـ زنان کنترل کمتري بر حيطهي خصوصيشان دارند ،از اين
رو بيشتر ميترسند.
ـ زنان نسبت به ساير انواع آسيبها بيشتر در معرض تعرض
جنسي قرار دارند از اين رو به خطراتي که با آن مواجه ميشوند،
عکس العمل واقعگرايانهاي نشان ميدهند.
ـ سطح ترس زنان معقول است اما مردان تمايل دارند ترسهاي
خود را طبيعي جلوه دهند )Stanko, 1992,127(.

يافتههاي پژوهشي ،2نشان ميدهد اکثريت زنان (بيش از
 )%80از حضور در فضاهاي عمومي احساس امنيت کافي
ندارند و در ميان عوامل موثر در کاهش احساس امنيت زنان،
ويژگيهاي فيزيکي فضاهاي شهري از مواردي است که تاثير
بسزایی بر کاهش احساس امنيت زنان دارد (عليخواه و ربيعي،
111 ،1385ـ.)112
از آن جایی که امنیت اجتماعی در زمره عوامل اجتماعی
تاثیرگذار کالن بر سرزندگی فضاهای شهری  3بوده وگلکار نیز
در پژوهشی ،4سرزندگی را به همراه  16کیفیت دیگر که ایمنی و
امنیت یکی از آنهاست آفریننده ی کیفیت طراحی شهری می داند؛
با جمع بندی مطالب گفته شده میتوان ادعا کرد اگر در نتيجهي
فرايند طراحي شهري ،فضايي با ويژگيهاي کالبدي مناسب و
درخور فضاي شهري امن و قابل دفاع خلق نشود ،استفادهکنندگان
از اين فضاها و به طور اخص زنان همواره در اين فضاها ترس
از وقوع جرم داشته و احساس امنيت کافي براي حضور در اين
فضاها ندارند .اين عدم حضور زنان در فضاهاي بازعمومي
محالت مسکونی عالوه بر كاهش سرزندگي فضاهاي عمومي و
اختالل در کیفیت طراحی شهری ،موجبات کاهش نظارت اجتماعی
و در پی آن افزايش موقعيتهاي مجرمانه در این فضاها را فراهم
و در نهايت ناامني هرچه بيشتر اين فضاها را درپی خواهد داشت.

2ـ پيشينه نظري پيشگيري از جرايم و
ارتقای امنيت اجتماعي از طريق طراحي
محيطي
زمينهي نظري شروع مباحث جرم شناسي شهري را بايد از
مکتب جامعه شناسي شيکاگو و مطالعات اوليهي اکولوژي شهري
دانست .مکتب اکولوژي شهري با افرادي چون پارک 5در سير
تکويني خود به بررسي پديدههاي اجتماعي مانند جرم و جنايت
و امراض رواني در شهرها و ترسيم نقشههاي آن پرداخ ت (�Cat
 .)ton,1993,23در سال 1961جين جیکوبز  6موضوع وحشيگري
خياباني را مورد بررسي قرار داد .او معتقد بود مشکل عدم امنيت
بسياري از نقاط شهرها ،گروههاي جمعيتي بزهکار يا فقير نيست
بلکه آنها به عنوان يک نقطهي شهري ،از نظر فيزيکي قادر به اعمال
امنيت و سرزندگي ناشي از آن نيستند (جیکوبز.)29-32 ،1386 ،
برطبق نظريه چشمان خيابا ِن 8جیکوبز ،از مهمترين مولفههاي
برقراري احساس امنيت در خيابانهاي شهري گشودهبودن
چشمهايي رو به خيابان (قرارگيري ساختمانها رو به خيابان)
است.
مقاالت پژوهشي و تالشهاي فراوان جیکوبز و جفري 8در
دههي  1960 -1970مسبب شکلگيري و توسعهي نظريهي
پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي( 9)CPTEDشد.
اين نظريه يک پيشنهاد روششناسي طراحي است که براساس
آن با بکارگيري طراحي مناسب و هدفمند محيط انسانساخت،

56
نشریههنرهایزیبا  -معماریوشهرسازی دوره  17شماره 2تابستان1391

معماران و شهرسازان ميتوانند مجال ترس از جرم و تبهکاري
را کاهشداده و کيفيتزندگي 10را بهبود بخشند( .)Altas, 1999,11
به وسیله پنج اصل قلمرو ،نظارت طبیعی ،کنترل دسترسی ،حمایت
از فعالیت و تعمیر و نگهداری CPTED ،در محیط اعمال می شود
(ایرانمنش18 ،1384 ،ـ .)16با مطرحشدن نظريهي پيشگيري از
جرم از طريق طراحي محيطي ،اليزابت وود 11و اسكالمو انجل 12از
جمله کساني بودند که به حمايت از آن پرداختند .انجل اعتقاد داشت
که با مشخصکردن حدود مالکيت ،کاهش يا افزايش دسترسي به
محل و نيز باالبردن نظارت شهروندان از طريق محيط کالبدي،
ميتوان در کاهش جرايم تاثير مستقيم اعمال نمود (Robinson,
 .)1996,15نوع ديگري از پيشگيري از جرم را كالرك 13در سال
 1992مطرح كرد كه پيشگيري وضعي از جرم 14نام دارد و با
عقايد اسکار نيومن سازگاري زيادي دارد (حشمتي.)86 ،1384 ،
او معتقد بود با تقسيم بخشهاي بزرگ فضاهاي عمومي و واگذار
نمودن آنها به تک تک افراد و گروههاي کوچک ،ميتوان فضا را
به وسيلهي مردم کنترل نمود (نيومن .)30 - 33 ،1387 ،در سال
 1982ويلسون و کلينگ 15نظريهي پنجرههاي شکسته 16را ارائه
نمودند .براساس اين نظريه ،وجود نشانههايي از نبود کنترل و
نظارت اجتماعي بر محيط نظير پنجرههاي شکسته يک ساختمان،
وجود زباله و .....به مثابهي چراغ سبزي براي مجرمين است.
آخرين نسل از نظريهپردازان پيشگيري از جرم از طريق طراحي
محيطي بر روي شرايطي که جرم در آن اتفاقميافتد ،تکيهکردند.
ازجمله تايلور و هال 17که چهار اصل را براي پيشگيري از آن
مطرح کردند :مراقبت و نظارت ،حضور شهروندان در فضاي
شهري ،کنترل دسترسي و از بين بردن عامل تحريکآميز
(حشمتي.)86،1384،نتایجبررسیهانشانمیدهدطراحیشهری
میتواند از طریق «تغییر در کالبد محیط شهری» مانع از ارتکاب
جرم و رفتار مجرمانه شود .طراحی شهری ،ابزارهای الزم دراین
خصوص از قبیل ایجاد موانع و سدکردن موقعیت های ارتکاب
جرم ،دشوارکردن اهداف مجرمانه ،تغییر رفتار شهروندان در
محیطهای شهری ،از بینبردن مکان اختفا و راههای فرار مجرمان
در محیطهای شهری و ...را در اختیار داشته به گونهای که مردم
را قادر سازد از فضاهای در اختیارخود در شهر به نحو مطلوب
استفادهکنند(همان.)88،

3ـ مولفههاي كالبدي موثر در احساس
امنيت اجتماعي در فضاهاي شهري
عوامل گوناگون اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و محيطي در
سطح جامعه موجب به وجود آمدن رفتارهاي نامتعارف ميشوند
كه داراي روابط علت و معلولي هستند و در سه سطح کالن ،ميانه
و خرد مطرح ميباشند .اين عوامل در سطح خرد دربردارندة
عوامل موثر بر ايجاد رفتارهاي مجرمانه در فضاهاي شهري
هستند كه از جمله مهمترين آنان عوامل محيطي است (نمودار .)2
در اين پژوهش ناهنجاريهاي کالبدي موثر در ايجاد
موقعيتهاي مجرمانه از ميان ويژگيهاي محيطي برگزيده

شدهاند .برخي از مولفههاي کالبدي موثر بر احساس امنيت
استفادهکنندگان از فضاهاي شهري عبارتند از:
نخست ـ اندازه و فرم فضا :اين مولفه خود از دو معيار
اندازهي فضا و فرم فضا تشکيل ميشود که به ترتيب تشريح
ميشوند:

نمودار  -2جايگاه ناهنجاريهاي کالبدي در عوامل موثر در پيدايش جرم در
فضاي شهري.
ماخذ( :صالحي)1387 ،

الفـمعياراندازهيفضا:اين معيار دربردارندهشاخصهاي
مقياس فضا و احساس ازدحام است .از نظر مامفورد 18برای
برقراری روابط اجتماعی در فضای شهری ،محدودیت در اندازه
19
فضا و تراکم جمعیت ضروری می باشد و بنابر نظر کالینز
در میدانهای عظیم شهری مردم دچار اضطراب میشوند که به
بیماری ترس از فضای باز شهرت دارد .درنهایت بیان میشود
که هرچه اندازهی فضا بزرگتر باشد ،احتمال وقوع رفتارهای
آنومیک در فضا افزایش می یابد (تواليي.)11-19 ،1379،
ب ـ معيارفرم فضا :اين معيار دربردارندة شاخص قابليت
نماياني فرم فضا است .بدون شک يک مجرم نميخواهد درحين
ارتکاب به جرم ديده شود؛ عدم رويت بصري ناشي از فرم
فضا ،شرايط بسيار مناسبي براي اهداف و رفتارهاي بزهکاران
و خالفکاران فراهم ميسازد .ساختار فيزيکي فضا يا فرم فضا
نقش انکارناپذيري در چگونگي ايجاد فضاهاي بدون دفاع دارد
(علي آبادي .)8 ،1381،سطوح و عناصر عمودي ،فضاي برآمده
و محيط آن ،سطوح کف فرورفته ،کنجها ،سطوح  Lو  Uشکل و...
به دليل عدم رويت بصري به مكانهايي تبديل ميشوند كه طيف
وسيعي از ناهنجاريها را پذيرا بوده و از موارد كاهنده قابليت
نماياني در فضا هستند (پودراتچي95 ،1373،و.)232
دوم ـ آسايش بصري و محيطي :همبستگي آماري ميان
فراواني وقوع جرايم و رفتارهاي غيرمتعارف با مکانهاي آلوده
بيانگر آنست كه آسايش بصري و محيطي از مولفههاي مهم و
اساسي محيطهاي شهري امن محسوب ميشود (صالحي،1387،
 .)163انواع آلودگيها در فضاهاي شهري که ميتواند موجب
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رفتارهاي غيرمتعارف شود به ترتيب زير است:
الف ـ آلودگي نمادي :نمادها و عاليم يا به عبارت ديگر
نشانهها از عوامل مهم تشخيص قسمتهاي مختلف شهر
هستند و افراد و به خصوص غريبهها از طريق برقراري
ِ
تشخيص
ارتباط با آنها احساس امنيت ميکنند .تسهيل در امر
جهت از نخستين خصوصياتي است که بايد بر تصويري
خوب از محيط مترتب باشد و به نوعي به شخص احساس
امنيت در فضا ميدهد و اين درست برخالف احساس ترسي
است که بر شخص مستولي ميشود(لينچ.)92 ،1372،
ب ـ آلودگي ديداري :اغتشاش بصري در شکل شهر
ميتواند از طريق احساسي و ادراکي بر روي رفتارهاي
اجتماعي انعکاس يافته و اغتشاش رفتاري (رفتارهاي
نابهنجار) را در فضاي شهري توجيه نمايد .بنابراين ،آن
بخش از فضاهاي شهري که واجد تناسبات بصري مطلوبي
هستند و به عبارت ديگر در آن اغتشاش بصري کمتري
وجود دارد ،نسبت به ساير فضاها کمتر با اغتشاشهاي
رفتاري عجين ميشوند (صالحي.)163 –177 ،1387،
پ ـ آلودگي نور :منظور از آلودگي نور ،فقدان روشنايي
مناسب در فضاهاي شهري و عمومي است .سيستم
روشنايي خوب خطرات احتمالي اينکه متخلفان ممکن است
شناساييشوند را افزايش ميدهد و شانس اينکه کسي براي
کمک به يک قرباني اقدام کند ،افزايش مييابد (Wekerle and
 .)Whitzman, 1995, 28کميت و کيفيت نور از عوامل مهم در
تامين روشنايي و موثر بر احساس امنيت شهروندان است.
خيرهشدن چشم (اختالف زياد ميان باالترين و پايينترين
ميزان روشنايي در ميدان ديد) از بزرگترين دشواريها در
نورپردازي است و بايد لوازم نورپردازي طوري طراحي
شود که روشنايي مناسب را بدون خيرگي ايجاد کند.کيفيت
نور نيز بستگي به جنبههاي مختلف که طراحان با آنها
نور را کنترل ميکنند دارد که شامل انواع مختلف وسايل
نورپردازي است(ووالند و وينترباتم.)42 -167 ،1380،
ت ـ آلودگي محيطي :وجود فاضالب و زباله در محيطها
و فضاهاي شهري موجب کاهش کيفيت محيط ميشود
كه بنابر نظريه پنجرههاي شكسته ويلسون و كلينگ ،ميان
محيطهاي شهري آلوده و افزايش جرايم ارتباط مستقيمي
وجود دارد زيرا نشانه نبود كنترل فردي و جمعي در
اين فضاها بوده و چراغ سبزي براي مجرمين محسوب
ميشود(.)Perkins, 1993,29
سوم ـ سازمان فضايي ونفوذپذيري :روشني و وضوح
سازمانفضاييومرزهايقلمروهايخصوصي،نيمهخصوصي
(نيمه عمومي) و عمومي از يکديگر موجب کاهش نفوذپذيري
بصري و افزايش نظارت اجتماعي و پيشگيري از جرايم ميشود.
تعريف مرزهاي روشن ،مالکيت يک فضا را تعريف ميکند و
بنابراين يک حس قلمرو و حس مکان ايجاد ميکند .اصلي که
نيومن در طراحي فضاهاي قابل دفاع براي چندين پروژه به اجرا
درآورد ،به اين صورت که با استفاده از دروازهها ،پرچينها،

نردههاي کوتاه و ....به تعريف مالكيت در فضا پرداخت تا از اين
طريق افزايش نظارت مردم بر فضاهايشان صورت گيرد.

4ـ چارچوب نظري و روش پژوهش
ازمهمترينبخشهايهرشهرکهمحلبروزتعامالتاجتماعي
شهروندان و محمل جريان زندگي شهري است ،فضاهاي عمومي
است .يکي از شرايط حضور مردم در اين فضاها ،تامين احساس
امنيت آنها ميباشد .ناهنجاريهاي كالبدي از جمله عوامل موثر بر
كاهش احساس امنيت استفادهكنندگان از فضاهاي عمومي است.
برايسنجشميزانمتغيروابستهپژوهشيعنياحساسامنيت
در جامعهي آماري پژوهش (ساکنين زن هر دو نمونهموردي
نارمک و اکباتان) ،از ابزار پرسشنامه براساس سه شاخص اصلي
عدم وجود آزار بصري ،عدم وجود آزار لساني و عدم وجود آزار
فيزيکياستفادهميشود.
هدف از پرسشگري در اين پژوهش ،سنجش ميزان احساس
امنيت زنان ساکن در محله نارمک و شهرک اکباتان در فضاهاي
جمعي هر دو مجموعه بوده است .پس از تکميل پرسشنامه،
اطالعات مربوط به احساس امنيت در فضاها استخراج گردید و
براساس شاخصهاي كالبدي برآمده از مباني نظري ،چكليستي
از اجزاي کالبدي گوناگون فضاي عمومي (شامل بدنه ،كف و
عناصر مستقر در فضا) تنظيم و با ثبت مشاهدات نگارندگان در
فضاهايمنتخبتکميلگرديد.درنهايتبامقايسهميانويژگيهاي
كالبدي فضاهاي بررسيشده در نارمك و اكباتان ،به شناسايي
علل كالبدي تفاوت احساس امنيت در اين دو مجموعه پرداختهشد
و تاثر آنها از الگوي متفاوت دو مجموعه مورد تحليلقرارگرفت.
الزم به ذکر است تمامی مولفههای مذکور درفضاهایِ
ی نمونههایِ موردی ،بررسی وتحلیل شدهاند که در این
عموم ِ
مقاله از ارائه نتايج بررسيهاي كالبدي شاخصها در تمامي
اجزاي فضاهاي عمومي اجتنابشده و به بررسي مولفههاي مهم
و تاثيرگذار در دو مجموعه اكتفاشدهاست .نتایج بررسیهایِ
پژوهش در فضاهای عمومی نارمک و اکباتان مبین آن است
ت در ادراک احساس امنیت زنان در نمونههای
که بیشترین تفاو 
موردی ناشی از دو مولفه اندازه و فرم فضا و آسایش بصری
و محیطی است(جدول .)1

ه موردي :محله نارمک و
5ـ مطالع 
شهرک اکباتان
آغاز دههي ،1320رواج ايده کوي و شهرکهاي مسکوني براي
اسکان مهاجران و اقشار کمدرآمد بر پايهي برنامهي اول توسعه
است .نارمک به همراه چهارصددستگاه از جمله اين کويها است.
همچنين از دههي  ،1340احداث مجتمعهاي مسکوني براي اقشار
مياندرآمد با مشارکت بخش خصوصي مورد توجه قرارگرفت
که شهرک اکباتان واقع در غرب تهران نمونهاي از اين مجتمعهاي
مسکوني است (عزيزي و ملک محمدنژاد .)29 ،1386،در ادامه هر
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جدول  -1شاخصهاي كالبدي مورد بررسي در فضاهاي جمعي منتخب در
محله نارمك و شهرک اكباتان شهر تهران.

يک از نمونهها به اختصار توضيحدادهميشوند.
نخست ـ محلهي نارمك :برنامهريزي ،طراحي و احداث
محلهي نارمک از اوايل دههي  1330آغاز گرديد .هدف اوليه
از احداث شهرک نارمک ،ساخت خانههاي ارزان قيمت براي
گروههاي کمدرآمد بودهاست .در دهه  ،80کالبد محله نارمک در
اثر افزايش تراکم ساختماني به شدت دچار دگرگوني گرديد .با اين
حال شايد تنها عنصر کالبدي از نارمک که تحتتاثير جريانهاي
مختلف قرارنگرفته و همچنان در تطبيق کامل با طرح اوليه است؛
ميدانهاي محله نارمک است (عزيزي .)41 ،1385 ،محله نارمک
در منطقه هشت شهرداري تهران واقعشده و محل اسکان قشر
متوسط جامعه است .جمعيت تقريبي اين منطقه  400000نفر
ميباشد که حدود  100000نفر از اين تعداد متعلق به ناحيه نارمک
مرکزي است .اين منطقه شامل سه ناحيه شهري (نارمک مرکزي
و مجيديه ،تهرانپارس جنوبي و وحيديه) است که در درون هر
کدام از اين نواحي محالت ديگري نيز قرار دارد.

تصویر - 1جایگاه فاز  1درشهرک اکباتان
ومحدوده توزیع پرسشنامه.

دوم ـ شهرك اكباتان :اين شهرک که در منطقه  5شهرداري
تهران قرارگرفتهاست ،از جمله اولين مجموعههاي مسکوني است
که با هدف انبوهسازي مسکن براي اقشار متوسط (از نظر درآمد)
جامعه ساختهشدهاست .جمعيت تقريبي آن  35000نفر است و از
سه فاز تشکيل شده است .محدوده مورد نظر اين پژوهش فاز يک
شهرک اکباتان ميباشد که قديميترين فاز آن است و شامل ده
بلوک مشابه است.
جهت تکميل پرسشنامه نهايي در دو نمونه موردي؛ محله
نارمک مرکزي كه در کل شامل  75ميدان است؛ براساس وسعت
و مرزبندي شبکه معابر اصلي به پنج قسمت تقريب ًا مساوي تقسيم
شده؛ هرکدام از اين پنج قسمت تقريب ًا شامل پانزده ميدان ميباشد
که از ميان آنها ،سه ميدان انتخاب شدهاست .در اين انتخاب دو
مولفه لحاظ شدهاست ،نخست :ابعاد و اندازه ميدان و دوم :نزديکي
و همجواري سه ميدان (به دليل محدوديتهاي زماني براي تکميل
پرسشنامه) (تصوير  .)1در شهرک اکباتان که فاز يک آن در اين
پژوهش مدنظر است ،ابتدا به طور تصادفي از ميان ده بلوک ،پنج
بلوک (دو بلوک از سري  ،Aدو بلوک ازسري  Bو يک بلوک
سري  )Cبراي تکميل پرسشنامه انتخابشده است (تصوير .)2
در نهايت با استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه کوکران،
حجم نمونه مورد نياز براي نمونهگيري در هر دو مجموعه
برآوردشدهاست .20در ادامه براساس شاخصها و نشانهها و
پيامدهاي احساس امنيت ،ميزان احساس امنيت با استفاده از
مقياسهاي اسمي تعيينگرديدهاست (جدول.)2

 1-5شاخصهاي احساس امنيت زنان
در فضاهاي عمومي
براساس سه شاخص وجود آزار بصري ،لساني و فيزيکي
براي زنان ،احساس امنيت در ميدانهاي محله نارمك و فضاهاي
باز بلوكهاي شهرک اکباتان مورد پرسشگري قرارگرفتهاست.
مشاهدات و نتايج برآمده از اين مطالعه در جدول  3نشان
دادهشدهاست .به نظرميرسد در مواجهه با آزارهاي بصري،
لساني و فيزيکي ،زنان ساکن در محله نارمک نسبت به زنان
ساکن در شهرک اکباتان از امنيت نسبي بيشتري برخوردارند.

تصویر -2جایگاه نارمک مرکزی درمنطقه  8ومحدوده توزیع پرسشنامه.
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جدول  -2شاخص ها ،نشانه ها و پيامدهاي احساس امنيت استفاده كنندگان از
فضاي شهري مورد استفاده در تنظيم پرسشنامه.

پرسشگري در ميدانهاي محله نارمک و فضاهاي باز بلوکهاي
شهرک اکباتان ،گواه بر اين مدعا است که ساکنين محله نارمک
بيش از ساکنين شهرک اکباتان از فضاهاي عمومي موجود
استفاده ميکنند و اين عامل باعث تقويت احساس امنيت در اين
محله شدهاست (جدول .)5
جدول  -5سنجش پيامدهاي احساس امنيت زنان در نارمك و اكباتان.

جدول  -3سنجش شاخصهاي احساس امنيت زنان در نارمك و اکباتان.

با توجه به نتايج حاصل از پرسشگري و مشاهدات ميداني
براساس شاخص ،نشانه و پيامدهاي احساس امنيت ،ميانگين
احساس امنيت زنان در بلوکها و محدودههاي شهرک اکباتان
و محله نارمک در قياس با هم در جدول  6نشاندادهشدهاست.
در نهايت ميتوان گفت که ميدانهاي محله نارمک (با )%57.94
از فضاهاي باز بلوکهاي شهرک اکباتان (با  ) %32.12احساس
امنيت نسبي بيشتري براي زنان ساکن در اين محله فراهمميکند.

 2-5نشانههاي احساس امنيت زنان
در فضاهاي عمومي

جدول  -6مقايسه ميانگين درصد احساس امنيت زنان در نارمك و اكباتان.

از ميان نشانههاي احساس امنيت ،ميزان اهميت جنسيت افراد
استفادهكننده از فضا بر استفاده زنان که يکي از نشانههاي مورد
پرسشگري در اين پژوهش است ،در جدول  4نشاندادهميشود.
براساس نتايج حاصل از اين مطالعه ،زنان ساکن در شهرک
اکباتان بيش از زنان ساکن در محله نارمک به جنسيت افراد
استفادهكننده از فضاها اهميت ميدهند و اين نشانه در افزايش
احساس امنيت آنها نقش بسزاييدارد.
جدول  -4سنجش درصد نشانههاي احساس امنيت زنان در نارمك و اكباتان.

 3-5پيامدهاي احساس امنيت زنان
در فضاهاي عمومي
يکي از پيامدهاي احساس امنيت در يک فضا ،ميزان استفاده
افراد از آن فضا است .مشاهدات ميداني و نتايج حاصل از

6ـ بررسي و تحليل شاخصهاي
كالبدي موثر بر احساس امنيت
اجتماعي در محله نارمک و شهرک
اکباتان شهر تهران
 6-1مولفهي اندازه و فرم فضا

 6-1-1معيار اندازهي فضا
براساس بررسيهاي صورتگرفته در ميدانهاي منتخب
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نارمك ،حد و مرز فضا در اين پنج ميدان كام ً
ال قابل ادراك است
به نحوي كه بيننده در مواجهه با آنها كامال حد و مرز فضا را
درككرده و مسيرهاي فرعي و پرتي مشاهده نميكند .از طرف
ديگر ،ازدحام در اين فضاها به گونهاي است كه استفادهكننده
از فضا نه دچار احساس ترس از خاليبودن فضا ميشود،
نه احساس عدم رعايت حريم شخصي و همواره فعاليتها به
صورت تقريب ًا مستمر در اين فضاها جريان دارد (تصوير .)3
نتايج حاصل از تکميل چکليستها در فضاهاي باز بلوك A1
اكباتان حاكي از آن است كه تعدد مسيرهاي ارتباطي ميان اين
فضاها موجب شده است فردي كه براي اولين بار با اين فضاها
مواجه ميشود ،دچار نوعي سردرگمي شده به گونهاي كه فضا
را متخلخل احساسكرده و نميتواند انسجام كافي را براي اين
فضاها تعريفكند .از طرف ديگر بنا بر مشاهدات صورت گرفته
ميتوان ادعا كرد كه استفادهي ساكنين از فضاهاي باز اين بلوك
كم است و در بسياري از ساعات روز اين فضاها بيش از حد خالي
به نظر رسيده به گونهاي كه ترس از خالي بودن فضا ميتواند از
موارد بسيار موثر در كاهش احساس امنيت استفادهكنندگان از
اين فضاها تلقي شود (تصوير .)4

 6-1-2معيار فرم فضا

 6-1-2-1بدنه :بررسيهاي صورتگرفته در نمونههاي
موردي حاكي از آن است كه در بدنه ميدانهاي نارمك ،اثري از
كنجهاي پرت به چشم نميخورد و بنبستهاي كوتاه و خوانا
موجبشده تا بدنه اين فضاها داراي قابليت نماياني مناسبي باشند
(تصوير .)5
از سوي ديگر در بدنههاي فضاهاي مورد بررسي در اكباتان
شكافهايي وجود دارد كه امكان اختفاي افراد سوءاستفادهكننده
از فضا را فراهمكرده و موجب به وجود آمدن فضاهايي بدون
رويت بصري در بدنهها شدهاست .اين شکافها پتانسيل بروز
بسياري از بزهکاريها را دارند و در پايينآمدن احساس امنيت
افراد استفادهکننده از فضاهاي جمعي در اين بلوک موثر واقع
ميشوند (تصوير .)6
 6-1-2-2کف :بررسيها در ميدانهاي منتخب نارمك
نشانميدهد در كف اين فضاها هيچگونه اختالف سطح بارزي
وجود نداشته و فرم كالبدي كف در اين ميادين امكان مشاهده

تصویر - 3مسیرهای ارتباطی مناسب درمیدان  7نارمک.

كامل فضا را از خيابانها و معابر عمومي جانبي به وجود آورده
است .در حاليكه بنابر مشاهدات چك ليست در فضاهاي اكباتان،
اختالف سطحهاي افقي گوناگون در كف اين فضاها (تاسيسات،
موتورخانه ،استخر و  )...موجب ايجاد فضاهايي فاقد ديد بصري
در كف شدهاست كه فضاهاي مذكورپتانسيل زيادي (خصوص ًا
در شب) براي كاهش احساس امنيت زنان استفادهكننده از اين
فضاها دارند.
برقراري ارتباط ميان نتايج بررسي مولفه اندازه و فرم فضا
در دو نمونه موردي با الگوهاي دو مجموعه مسکوني (متعارف
و بلند مرتبه) نشان ميدهد در معيار اندازه فضا ،الگوهاي متفاوت
تا حدي سبب بروز نتايج متفاوت در اين دو مجموعه شدهاست.
به عبارت ديگر در نارمک به خاطر الگوي متعارف اين مجموعه
مسکوني ،از آنجا که بدنههاي ميدانها داراي مقياس انساني است،
لذا استفادهکننده ،در فضا احساس آرامش ميکند و ورودي و
خروجيها به فضا نيز مناسباند .در حاليكه فضاهاي باز اکباتان
به خاطر بدنههاي صلب ،بلند و پيوسته؛ بهگونهاي داراي مقياس
غيرانسانياند و استفادهکننده ،در فضا احساس اضطراب ميکند.
ازسوی دیگراز نظر تاثير معيار فرم فضا بر احساس امنيت افراد
در فضاهاي مذکور در نارمک و اکباتان ،الگوي دو مجموعه
(متعارف و بلند مرتبه بودن مجموعههاي مسکوني) تاثيري بر
ويژگيهاي کالبدي فرم فضا ندارد و اين مقوله بيشتر تحت تاثير
طراحي فرم کالبدي مجموعهها است.
بنابر بررسيهاي صورت گرفته در معیار اندازه و فرم فضا،
در کل به نظر مي رسد ویژگیهای فضاهای عمومی بررسی شده
در نارمک همانند مقیاس انسانی فضا ،بدنه های رو به میدان،
قابلیت نمایانی فرم فضا و تراکم جمعیتی مناسب در فضا سبب
میشود تا استفادهکننده به وضوح نظارت بر فضا را احساس
کند همان مقولهای که جاکوبز آنرا چشمان خیابان می داند و
این در حالی است که به نظر میرسد مقیاس غیرانسانی فضا،
بدنههای صلب و خلوتی بیش از حد فضاهای عمومی دراکباتان
سبب شده تا استفاده کننده نظارت بسیار کمی در اکباتان احساس
کند و اصل نظارت طبیعی که درنظریه  CPTEDیاد شد ،برآورده
نشود .در نهایت میتوان از بررسی این مولفه نتیجه گرفت الگوي
دو مجموعه بر ميزان تاثير مولفه اندازه و فرم فضا بر احساس
امنيت استفادهکنندگان از آن موثر بوده است ولي نه تا حدي که

تصویر -4تعدد مسيرهاي ارتباطي دربلوك  A1اکباتان.
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نقش کليدي را ايفا کند ،به طوريکه متعارف و بلندمرتبهبودن يک
مجموعه مسکوني به ترتيب موجب باال و يا پايينبودن احساس
امنيت در آن مجموعه شود.

 6-2مولفه آسايش بصري و محيطي

 6-2-1معيار آسايش بصري
 6-2-1-1بدنه :بر مبناي مطالعات ميداني ،انطباق تقريبي
بدنههاي ميدانهاي نارمک با توقعات بيننده (تصور ذهني مردم از
خانه مسکوني) و هماهنگي نسبي ميان بدنهها (نوع و رنگ مصالح،
تعداد طبقات و )...موجبشده تا بيننده فضا را واجد تناسبات
بصري مطلوب و فاقد آلودگي ديداري ارزيابيكند و اين در حالي
است که در اکباتان کالبد فضاها با توجه به کارکردشان(مسکوني
بودن) در انطباق با توقعات ذهني مخاطب نميباشند .به عبارت
سادهتر ،براي يک ايراني كه بار اول وارد شهرك اكباتان ميشود
فضا تا حدود زيادي منطبق با الگوهاي ذهني او از يك محيط
مسكوني نيست؛ چرا كه الگوي شهرك اكباتان (بلندمرتبه)
تفاوتهاي اساسي با الگوي متداول مسکن سنتي ايراني در
محلههاي مسكوني (متعارف) دارد .از سوي ديگر تشابه كامل
ساختمانهاي بلوكها (نوع و رنگ مصالح ،فرم كالبدي ،تعداد
طبقات و )...سبب شده تا فضاهاي مذكور خوانايي كالبدي مناسبي
نداشته و آلودگيهاي ديداري موجب شود تا بيننده فضاها را
واجد تناسبات بصري مطلوب ارزيابي نكند.
 6-2-1-2مبلمان شهري(اثاثه شهري) :در ميدانهاي نارمك
آلودگي نمادي كه منجر به اختالل در مسيريابي و سردرگمي
ميشود ،وجود ندارد و مسيريابي در آنها تقريب ًا به راحتي
صورتميگيرد ،زيرا در همه اين ميدانها ،نام ميدان با تابلويي
در ابتدا و انتهاي ميدان مشخص شدهاست و مسيرهاي ورودي
و خروجي به هر ميدان بهگونهاي است كه با ورود به محوطة
ميدان ،تابلوي ميدان كام ً
ال مشخص است و اغلب مسيرهاي فرعي
دسترسي به جز وروديهاي اصلي به ميدان وجود ندارد و دور
تا دور ميدانها را بنبستها احاطه كردهاند .از طرف ديگر همنام
بودن اين مسيرها با شماره ميدانها ،سبب خوانايي هرچه بيشتر
ميادين شدهاست .در اين ميادين نه تنها اثري از اغتشاشات بصري
به چشم نميخورد بلكه هماهنگي مناسبي ميان نماها وجود داشته
و نورپردازي مناسب در شب نيز موجب شده تا فضاهاي منتخب
در نارمك از نظر معيار آسايش بصري ،واجد پتانسيلهاي مثبتي

تصویر -6شکافهای کاهنده قابلیت نمایانی بدنهها دربلوک  A1اکباتان.

براي باالبردن احساس امنيت بانوان استفادهکننده از فضا باشند.
بررسيها در اكباتان حاكي از آنست كه آلودگي نمادي يكي از
مهمترين مسايلي است كه به وضوح در اين فضاهاي منتخب
به چشم ميخورد .كمبود شديد نمادها و عاليم در وروديهاي
بلوكها و نبود نقشههاي راهنما و مسيريابي در وروديهاي
اين شهرك موجب شده تا مسيريابي در اين شهرك به سختي
صورت گيرد .از سوي ديگر مناسب نبودن فرم ،نوع مصالح و
چيدمان مبلمان شهري (خصوص ًا نشستنگاهها) در اين فضاها
سببشده كه نه تنها مردم به استفاده از اين فضاها جذب نشوند،
بلكه نورپردازي نامناسب اين فضاها سبب ايجاد فضاهايي بسيار
تاريک در شب به عنوان بستر وقوع بسياري از جرايم شده است.
در مجموع ،در فضاهاي مذكور درشهرك اكباتان ،كمبود عاليم
راهنما و مسيريابي ،خوانا نبودن در فرم و عملكرد ،يكنواختي
موجود در بدنه ها و نيز نورپردازي نامناسب فضاها ،موجب شده
اين فضاها نه تنها واجد ويژگي هاي مثبتي براي ارتقای احساس
امنيت نباشند ،بلكه در كاهش احساس امنيت زنان استفاده كننده از
اين فضاها موثر باشند.
 6-2-2معيار آسايش محيطي
 6-2-2-1بدنه :وجود آلودگيهاي محيطي در بدنههاي
فضاهاي جمعي زمينهاي را براي بزهکاران فراهم ميکند .گواه
اين ادعا مشاهدات صورتگرفته در فضاهاي منتخب در نارمك
ميباشد ،به طوري که بدنههاي غيرمتعارف ،كثيف و ديوارنويسي
شده در اين محله وجود نداشته و بدنههاي فضاها عاري از
آلودگي محيطي ميباشند و در حاليكه نكته بسيار مهم و جالب
توجه در مشاهدات ميداني از بلوك  A1اكباتان ،كثيفي بدنههاي
ساختمانهاي اين بلوك است كه نظر بيننده را به خود جلب كرده
و به وضوح نمايان است .وضعيت پلههاي اضطراري در اين
فضاها بهگونهاي است كه بيننده احساس ميكند قدم به فضايي
متروك و رهاشده گذاشته است .عالوه بر موارد مذکور ،آنچه که
در بدنههاي اين فضاها خودنمايي ميكند و توجه هر بيننده را در
ابتداي ورود به اين فضاها به خود جلب ميكند ،ديوارنويسيهاي
ناهنجار بر روي بدنهها است .همانطور که ویلسون وکلینگ در
نظریه پنجرههای شکسته وجود آلودگیهایی از این قبیل در فضا
را نشانههایی از نبود کنترل و نظارت اجتماعی دانستهاند؛ ساكنان
اين بلوك نسبت به فضاي زندگي خود حساسيت و نظارت كافي
را نداشته و همین مقوله می تواند به مثابه چراغ سبزی برای
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مجرمین و از عوامل موثر بر ايجاد موقعيتهاي مجرمانه وكاهش
احساس امنيت در اين فضاها تلقيشود.
 6-2-2-2كف:
بررسي ميدانهاي نارمك نشان ميدهد اثري از آلودگي
محيطي در كف (وجود مواد زايد جامد و فاضالب و ديوارنويسي)
اين فضاها به چشم نميخورد .که بر اساس اصل تعمیر و نگهداری
نظریه CPTED؛ تعمیر ونگهداری مناسب فضاها مبین آن است
که مردم چتر نظارت خود را بر این فضاها گستردهاند و فضا
رها شده نمیباشد .بررسيهاي مشابه در فضاهاي باز بلوك
 A1اكباتان ،گوياي آن است كه فاضالب وزبالههاي رهاشده در
كف فضا مشاهده نميشود ،اما مواردي اندك از آلودگي زباله در
برخي فضاهاي اين بلوك وجود دارد و اختالف سطحهاي موجود
در کف به زبالهداني تبديلشده كه نشان از كوتاهي كارگران
شهرداري در انجام وظايف خويش يا بيمسئوليتي ساكنين دارد.
نكته جالب توجه در زمينه آلودگي كف در محوطههاي اين بلوك،
نخست ضايعات ساختماني رهاشده در اين فضاها است ـ در
حالي كه اثري از تعميرات نيز به چشم نميخورد ـ و ديگري
ديوارنويسيهاي ناهنجاري است كه در كف یاجداره برخی از
فضاها شديداً جلب نظر ميكند و علت هردو مورد نبود نظارت و
کنترل کافي ساکنين است .
در جمعبندي از بررسي معيار آسايش محيطي در فضاهاي
منتخب در نارمك ميتوان ادعا کرد كه اين فضاها واجد آسايش
محيطي هستند .همين از داليلي است كه موجب شده زنان احساس
امنيت مناسبي به هنگام استفاده از اين فضاها داشتهباشند .در
مورد شهرك اكباتان ،كثيفي بدنه ،كف ،سقف و مبلمان شهري
در اين فضاها موجب شده تا معيار آسايش محيطي در آنها
خدشهدار شده و پتانسيلهايي براي كاهش احساس امنيت زنان
در اين فضاها فراهم شود .در نهايت بررسي مولفه آسايش
بصري و محيطي تحت چارچوب چك ليست در هر دو نمونه
نارمك و اكباتان حاكي از آن است كه ويژگيهاي كالبدي تحت
عنوان اين مولفه در نارمك بسيار موفقتراز اكباتان عملكردهاند
تاجايي كه ميتوان مدعي شد فضاهاي منتخب در نارمك نمونهاي
از فضاهاي واجد مولفه آسايش بصري و محيطي و فضاهاي
منتخب در اكباتان نمونهاي منفي ازاين مولفه هستند و همين تفاوت
در ايجاد آسايش بصري و محيطي در فضاها از موارد بسيار مهم
و تاثيرگذار در تفاوت احساس امنيت در اين دو نمونه است.
بنابر نتايج مطالعات ميداني صورتگرفته؛ از عوامل بسيار
کليدي و موثر بر نارسايي اين مولفه در اکباتان ميتواند الگوي
اين مجموعه مسکوني باشد .بدين معنا که بلندمرتبه بودن اين
مجموعه مسکوني موجبشدهاست تراکم مسکوني در اين
مجموعه باال باشد و فضاهاي باز متعلق به تعداد زيادي از افراد
باشد .همين مقوله سبب شده است ساکنين احساس مسئوليتي
نسبت به فضاهاي باز محيط زندگي خود نداشته باشند چرا که
احساس تعلق الزم را به اين فضاها ندارند و به همين علت در
قبال کثيفي بدنهها ،خرابي سقفها ،ديوارنويسيهاي ناهنجار و
 ....عکسالعمل الزم را نشان نميدهند .منظور از اينکه اين مقوله

تحتتاثير الگوي شهرک اکباتان است اين نيست که لزوم ًا الگوي
بلندمرتبه موجب به وجودآمدن اين ويژگيهاي منفي و کاهش
احساس امنيت ميشود ،بلکه منظور آنست که اين الگو پتانسيل
به وجودآوردن بسياري از نارساييها را دارد که طراحان بايد با
راهکارهاي طراحانه خود از بروز اين نارساييها جلوگيري کنند؛
چنانچه پيشگيري نشود درمان پرهزينه و پر خطر است.

7ـ جمعبندي و ارائه راهکارهاي
طراحانه فضاهاي شهري امن
امنیت از بنیادیترین ارکان حیات هر فرد و جامعه است
که در اعالمیه جهانی حقوق بشر به عنوان یکی از حقوق
اجتماعی انسان و در ردیف آزادی است .منظور از احساس
امنیت اجتماعی بعد روانی و ذهنی امنیت است که از حضور در
فضاهای جمعی و تعامل با سایر افراد جامعه ناشی میشود و
از آن جایی که یکی از آسیبپذیرترین اقشار جامعه در مقوله
احساس امنیت اجتماعی در فضاهای عمومی ،زنان هستند؛ هدف
كلي پژوهش حاضر ،شناسايي رابطه ميان ويژگيهاي كالبدي
فضاهاي جمعي و احساس امنيت اجتماعي زنان در دو مجموعه
مسكوني با دو الگوي متفاوت (متعارف و بلندمرتبه) و بررسي
ميزان تاثير الگوي دو مجموعه بر اين رابطه بوده است .فرضيات
پژوهش بر اين استوار بوده كه میان احساس امنیت اجتماعی
زنان در محله نارمک و شهرک اکباتان تهران تفاوت معنی داری
وجود دارد و يكي از مهمترين عوامل این تفاوت؛ ويژگيهاي
كالبدي متفاوت اين فضاها است كه الگوي دو مجموعه نيز بر اين
تفاوت ویژگیهای کالبدی موثر بودهاست .يافتههاي پژوهش
تا حد زيادي فرضيات مذكور را مورد تاييد قرار ميدهند.
نتايج بررسي چك ليست كالبدي در محله نارمك و شهرك
اكباتان نشان ميدهد كه فضاهاي جمعي در محله نارمك واجد
شاخصهای كالبدي موثر در كاهش موقعيتهاي مجرمانه نظير
مقياس انساني فضا ،قابليت نماياني فرم فضا ،آسايش بصري
و محيطي و افزايش احساس امنيت اجتماعي است .اين در حالي
است كه بررسي چك ليست در فضاهاي جمعي شهرك اكباتان
نتايج متفاوتي را نشان ميدهد و بر تاثيرشاخصهای کالبدی
این فضاها نظیر مقیاس غیرانسانی فضا ،عدم قابلیت نمایانی فرم
فضا ،آلودگی بصری ،آلودگی نمادی ،آلودگی نور و آلودگی
محیطی بر افزايش پتانسيل وقوع جرم و كاهش احساس امنيت
در اين فضاها صحه ميگذارد.
از سوي ديگر ،بررسيها نشان ميدهد ،تفاوت الگوي نارمك
و اكباتان تا حدود زیادی بر نتايج متفاوت پژوهش در اين دو
مجموعه موثر بوده است و به عبارت سادهتر بلندمرتبهبودن
اكباتان سبب ايجاد پتانسيلهايي براي وقوع جرايم وكاهش
احساس امنيت براي زنان شدهاست .البته اين بدان معنا نيست كه
صرف ًا بلندمرتبهبودن يك مجموعه سبب كاهش احساس امنيت در
آن شود ،بلكه نتايج اين پژوهش نشان ميدهد كه مجموعههاي
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مسكوني با الگوي بلندمرتبه نسبت به مجموعه هاي متعارف
پتانسيلهاي بيشتري براي ايجاد فضاهاي ناامن دارند و طراحي
كالبدي اين مجموعهها نقش بسيار مهمي در باالبردن احساس
امنيت ساكنين اين مجموعهها ايفا ميكند تا جايي كه درنظرگرفتن
ويژگيهاي كالبدي موثر بر كاهش موقعيتهاي جرم زا و افزايش
احساسامنيتساكنينبايدهموارهنقشپررنگتروكليديتريدر

مجموعههاي مسكوني بلندمرتبه نسبت به مجموعههاي متعارف
داشته باشد .براساس يافتههاي پژوهش حاضر ضوابط عام
كالبدي براي باالبردن احساس امنيت در مجموعههاي مسكوني
ارائه شده ،که گزيدهاي از اين ضوابط در چارچوب معيارهاي
كالبدي مورد بررسي در اين مقاله در جدول ذيل آمدهاست
(جدول .)7

جدول  - 7ضوابط كالبدي پيشنهادي براي باال بردن احساس امنيت در فضاهاي جمعي مجموعه هاي مسكوني.
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