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ــه عنــوان یکــی از اصلی تریــن نیازهــای اجتماعــی انســانی قلمــداد می شــود  چکیــده | امــروزه امنیــت ب
ــن مؤلفه هــای کیفــی  ــوان یکــی از مهم تری ــه عن ــان ب ــاز امنیــت زن ــه نی و در برنامه ریزی هــای شــهری ب
توجــه خاصــی شــده اســت. وجــود امنیــت اجتماعــی در فضاهــای بــاز شــهری بــرای صنعــت گردشــگری 
بــه عنــوان یکــی از شــاخص های پــر اهمیــت معرفــی شــده اســت چراکــه تصویــر ذهنــی ای کــه نســبت 
ــوده و در  ــرای جــذب گردشــگر ب ــا عــدم موفقیــت آن ب ــه هــر فضــا وجــود دارد موجــب موفقیــت و ی ب
طوالنــی مــدت می توانــد بــر اقتصــاد یــک کشــور تأثیرگــذار باشــد. فرضیــۀ پژوهــش ایــن اســت کــه بــا 
ــان از  ــان، یــک فضــای گردشــگری پررونق تــر شــده و افزایــش اســتقبال زن افزایــش احســاس امنیــت زن
فضــا موجــب افزایــش کیفیــت آن فضــا بــرای همــگان اســت. هــدف پژوهــش معرفــی مؤلفه هــای کالبــدی 
ــاز گردشــگری می شــود. روش  ــای ب ــان در فضاه ــت زن ــش احســاس امنی ــه موجــب افزای فضــا اســت ک
پژوهــش کیفــی و پیمایشــی اســت و در ایــن راســتا، پــس از مطالعــات اســنادی و مــرور تجــارب مرتبــط، 
بــه ارزیابــی ســنجه های پژوهــش در نمونــۀ مــوردی پرداختــه شــده اســت. در نتیجــۀ ایــن ارزیابــی، پــس 
از ارائــۀ مؤلفه هــای مؤثــر کالبــدی بــر احســاس امنیــت زنــان و آزمــودن آنهــا در فضاهــای بــاز خیابــان 
ســی تیــر تهــران، یکــی از مقاصــد گردشــگری ایــن شــهر، فرضیــۀ پژوهــش اثبــات شــده و بــه ســواالت 

پژوهــش پاســخ داده شــده اســت.

تأثیــر مؤلفه هــای کالبــدی بــر احســاس امنیــت زنان 
در فضاهــای باز گردشــگری شــهری
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مقدمــه | امکانــات بالقــوۀ شــهر آن را به یک مقصد برای گردشــگران 
تبدیــل می کنــد. امکانــات معیشــتی و رفاهــی، فعالیت هــای 
ــتی،  ــی، بهداش ــی، سیاس ــی، فرهنگ ــی، صنعت ــادی، بازرگان اقتص
ارتباطــی، فراغتــی و داشــتن جاذبه هــای تاریخــی و گردشــگری، از 
ایــن جملــه هســتند )موحــد و دولتشــاد ،1390(. فضایــی از شــهر 

کــه چنیــن ویژگی هایــی در آن موجــود باشــد، فضــای گردشــگری 
شــهر را حاصــل می شــود )همــان(، کــه خود بــه دو دســتۀ فضاهای 
مــدرن یــا جدیــد و فضاهــای ســنتی، تقســیم می شــود. پارک هــا، 
ــا  ــن و پالژه ــدرن، فرهنگســراها، میادی ــروش م ــد و ف ــز خری مراک
جــزو دســته اول و بازارهــا، امام زاده هــا، گورســتان ها، باغ هــا، 
ــتند  ــتۀ دوم هس ــۀ دس ــی از جمل ــن تاریخ ــایر اماک ــاجد و س مس
)انــوری آریــا و نســاج، 1386(. در حــال حاضــر مســئلۀ گردشــگری 
شــهری از عوامل مؤثر بر تغییرات فضایی گســترده در شــهرها محســوب 
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ــز  ــهری نی ــزان ش ــه، 5:1382(. برنامه ری ــود )کازس و پوتیی می ش
ایــن فضاهــا را اجــزای بســیار مهــم بدنــۀ شــهری، انســانی و طبیعی 
می داننــد و معتقدنــد هریــک بــا توجــه بــه ویژگی هــای سیســتمی 
و نظام منــد مکان یابــی، چگونگــی طراحــی، دسترســی، روشــنایی، 
ســاخت جمعیتــی و دیگــر عوامــل، می توانــد در کیفیــت احســاس 
ــای  ــودن فضاه ــر باشــد )Gobster, 2002(. دائمــی نب ــت مؤث امنی
گردشــگری و در نتیجــۀ آن کاهــش جمعیــت در ســاعات تعطیلــی، 
ــه کاهــش امنیــت ایــن فضاهــا و افزایــش ناامنــی و جــرم  خــود ب

ــود. ــر می ش منج
بــا توجــه بــه آمــار، ســاالنه یــک میلیــون و دویســت هــزار گردشــگر 
خارجــی شــهر تهــران را بــه عنــوان مقصــد گردشــگری خــود انتخاب 
می کننــد. چنیــن آمــاری اهمیــت گردشــگر را در کیفیــت شــهری 
تهــران نشــان می دهــد. امنیــت بــه عنــوان یکــی از جنبه هــای مهــم 
ــان،  ــرای زن ــه خصــوص ب ــراد در فضــای شــهری ب ــرای حضــور اف ب
ــک ســو و  ــاری از ی ــن آم ــش چنی ــا افزای ــر کاهــش و ی ــد ب می توان
از ســوی دیگــر بــر الگــوی فعالیت هــای اجتماعــی و حضــور هرچــه 
بیشــتر در اجتمــاع مؤثــر باشــد )رضایــی و همــکاران، 1391(. ایــن 
امــر در تئــوری نیازهــا در هــرم مازلــو نیــز دیــده می شــود. امنیــت 
ــدرت  ــوان یکــی از نیازهــای ضــروری و وجــودی انســان، ق ــه عن ب
ــم، ناامنــی و پیشــگیری پیــش از  ــر جرائ حفاظتــی جامعــه در براب
وقــوع و برخــورد پــس از مواجــه شــدن بــا آن، محســوب می شــود 
)صالحــی،1387(. عاملــی کــه نبــود آن بر تشــدید جنســیتی شــدن 
ــه  ــان آزادان ــی کــه درآن زن ــد. فضای فضــای شــهری کمــک می کن
ــای  ــیاری از فعالیت ه ــد و از بس ــور ندارن ــت حض ــدون محدودی و ب
ــت  ــکاران، 1394(. اهمی ــی و هم ــتند )گل ــه دور هس ــی ب اجتماع
ــبب  ــگری، س ــای گردش ــان در فضاه ــت زن ــاس امنی ــر احس تأثی
ــر شــده اســت:  ــه شــرح زی شــکل گیری ســؤاالت ایــن پژوهــش ب
1.مؤلفه هــای کالبــدی مؤثــر بــر حضــور زنــان در فضاهــای عمومــی 

شــهری چیســت؟ )مــدل مفهومــی پژوهش(
ــرای  ــت ب ــران، در حــوزۀ ایجــاد امنی ــر ته ــان ســی تی ــا خیاب 2.آی
زنــان بــه عنــوان یــک مقصــد گردشــگری، در شــرایط مطلوبــی بــه 

ــرد؟ ــر می ب س

تعاریف و مفاهیم کلیدی
امنیت1

ــه  ــو در 1968، ب ــرم مازل ــا در ه ــوری نیازه ــاس تئ ــر اس ــت ب امنی
ــان  ــی انس ــرای تعال ــه  ب ــروری و پای ــای ض ــی از نیازه ــوان یک عن
ــان، 1389(.  ــدم و ضابطی ــاس زاده مق ــت )الی ــده اس ــی ش معرف
امنیــت یــک مفهــوم عینی-ذهنــی اســت. بعــد عینــی آن بــه معنی 
ایجــاد شــرایط ایمــن بــرای حفاظــت و گســترش ارزش هــای اصولی 
و حیــات ملــی اســت و بعــد ذهنــی آن بــه مفهــوم احســاس امنیــت 
تلقــی می شــود. بعــد ذهنــی امنیــت بــه طــور مســتقیم بــا ذهنیــت 

و ادراک انســان از آســیب پذیری و تهدیــدات امنیتــی کــه از ســمت 
ــی  ــری، 1389(. از آنجای ــاط دارد )نظ ــود ارتب ــا می ش ــت الق دول
کــه جــرم یکــی از مســائل تهدید کننــدۀ کیفیــت زندگــی شــهری 
ــروز جــرم در  ــی کــه امــکان ب ــراد از حضــور در مکان های اســت، اف
 .)Blobaum & Hunecke, 2005( آن وجــود دارد پرهیــز می کننــد
ــه طراحــی  ــکاری اســت ک ــان پیشــگیری از جــرم راه ــن می در ای

ــود ببخشــد.  ــد آن را بهب محیطــی می توان
ــه  ــه ب ــی ک ــه های ــن مؤلف ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــت ب امنی
فضاهــای عمومــی شــهری کیفیــت مــی بخشــد بــه شــمار 
ــود  ــار وج ــت در کن ــتن امنی ــه نداش ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب می آی
همــه مؤلفه هــای کیفیت بخــش در یــک فضــای عمومــی شــهری، 
بیانگــر عــدم موفقیــت آن فضــا اســت. فضاهایــی ماننــد بازارهــا، 
خیابــان هــا و پارک هــا از میــان انــواع فضاهــای عمومــی شــهری 
بــه ســبب ماهیــت، موقعیــت ویــژه ای کــه دارنــد انتظــار مــی رود 
ــزدی و  ــد )ای ــه دهن ــی ارائ ــاظ امنیت ــه لح ــری را ب ــت بهت کیفی
حقــی، 1394(. تــرس از وقــوع جــرم در جامعــه بــه عنوان مشــکلی 
بزرگتــر از خــود جــرم تلقــی مــی شــود؛ زیــرا مــردم از حضــور در 
فضاهایــی کــه احســاس در خطــر بــودن و آســیب دیــدن می کننــد 
ــای  ــه مکان ه ــل ب ــج تبدی ــه تدری ــا ب ــن محیط ه ــرده و ای دوری ک
ناامــن می شــوند. ایجــاد محیطــی کــه مــردم در آنهــا بــدون 
ــش  ــر را افزای ــداد چشــم های ناظ ــد، تع ــاده روی می کنن ــه پی واهم
می دهنــد و همیــن امــر باعــث افزایــش کیفیــت محیــط می شــود 
ــش  ــرای افزای ــر ب ــی دیگ )Lubuva & Mtani, 2004: 16(. از طرف
حــس تعلــق در افــراد و باالبــردن امنیــت، نحــوۀ طراحــی محیــط را 
بایــد بــرای ایجــاد تصویــری مثبــت از فضــا و عرضــۀ میــزان ارتکاب 
ــته بندی  ــد )Cozens et al., 2005: 328(. دس ــر دهن ــرم، تغیی ج

عوامــل پیشــگیری از جــرم در تصویــر 1 آمــده اســت. 

تأثیر مؤلفه های کالبدی بر احساس امنیت زنان در فضاهای باز گردشگری شهری | علی یاران، هانی ارجمندی و مریم مسگریان

تصویــر 1: عوامل پایۀ پیشــگیری از جرم از طریق طراحــی محیطی. مأخذ: 
Cozens et al., 2005 :330 بــه نقل از ایزدی و حقی، 1394.
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فضاهای عمومی شهری2
فضــای شــهر و ســاخت فضایــی شــهر دو مفهــوم مرتبــط بــا یکدیگر 
هســتند و بــه مــوازات یکدیگــر در طــول تاریــخ دگرگــون شــده اند 
ــای  ــوم فض ــت مفه ــد اس ــر«3 معتق ــی، 1380(. »راب کری )حبیب
شــهری بــدون تحمیــل مؤلفه هــای زیبایی شناســی، فضاهــای بیــن 
ســاختمانی  اســت کــه از نظــر هندســی و کیفیــت زیبایی شــناختی 
باعــث می شــوند آگاهانــه آنهــا را فضــای شــهری تلقی کنیــم. »برونو 
زویــی«4 نیــز فضــا را ذات معمــاری معرفــی کــرده و به همیــن دلیل 
فضــای شــهری را فضایــی محصــور و محــدود شــده ماننــد خیابــان، 
ــور،  ــی می کنــد )مدنی پ ــاغ معرف ــازی و ب ــارک، زمیــن ب ــدان، پ می
10:1387(. بــه بیــان بحرینــی )1386( فضــای شــهری، صحنــه ای 
بــرای فعالیت هــای عمومــی زندگــی اســت. ایــن فضــا در دســترس 
همــگان و تحــت ادارۀ یــک ســازمان عمومــی اســت. فضــای شــهری 
زمینــه ای بــرای بــروز تعامــالت اجتماعــی و فعالیت هــای عمومــی 
فراهــم می کنــد. ایــن فضاهــا در گذشــته چنــد عملکــردی بودنــد 
ــه خــود جــذب می کــرد.  ــی را ب و هــر بخــش فعالیت هــای متفاوت
امــروزه ایــن فضاهــا شــامل چندیــن بخــش اســت کــه هریــک صرفاً 
ــردی  ــک عملک ــی ت ــه فضای ــامل می شــود و ب ــرد را ش ــک عملک ی
تبدیــل شــده اســت. امــا بازگشــت بــه فضاهــای شــهری مطلــوب 
در گذشــته شــهرها نمی توانــد بــا تکیــه بــر الگوگیــری عملکــردی 
ــه در آن  ــروز جامع ــته و ام ــران گذش ــاوت کارب ــه تف ــد چراک باش

ــان: 10(. لحــاظ نمی شــود )هم
»پــاول زوکــر«5 درک اشــتباه از اصطــالح فضا را عامل از دســت دادن 
ــا ارزش  ــار ب ــارۀ آث ــۀ دوب ــه مطالع ــد. او ب ــی آن می دان ــوم اصل مفه
معمــاری و شهرســازی گذشــته تأکیــد دارد و دســتاورد آن را 
کمکــی بــرای فضــای شــهری امــروز می خوانــد. وی فضــای شــهری 
را ســاختاری ســازمان یافته، آراســته و منظــم در قالــب کالبــد بــرای 
ــان  ــاط می ــون، ارتب ــی چ ــد و قوانین ــانی می بین ــای انس فعالیت ه
شــکل بدنــۀ ســاختمان هایی محصــور کننــده، هماهنگــی در عیــن 
تنــوع، ابعــاد خالــص بدنــه بــه پهنــا در نســبت بــا فضــای میانــی، 
زاویــۀ مســیرهای عبــوری کــه بــه نقطــۀ مشــخصی چــون میــدان 
می رســند و موقعیــت بناهــای تاریخــی، آب نماهــا و فــواره و دیگــر 
ــد )توســلی، 1371(. عناصــر ســه بعــدی در فضــا را در آن می یاب

جنســیت6 و فضاهــای عمومــی شــهری )بــا تأکید 
ــان( بر زن

ــی شــهر  ــن جنســیت در فضــای اجتماع ــاط بی »شــورت«7 در ارتب
ــه  ــت بلک ــی نیس ــد فیزیک ــط کالب ــهری فق ــای ش ــد فضاه می گوی
مشــتمل بــر جنبه هــای نمادیــن فرهنگــی و اجتماعــی نیــز هســتند 
کــه مربــوط بــه روابــط جنســیتی میــان مــردان و زنــان در ســاخت 
اجتماعــی شــهر اســت )شــورت، 1390: 156(. فضا و جنســیت رابطۀ 
تنگاتنگــی بــا هــم دارنــد. ایــن رابطــه بــه ســمت تهدیــد و کنتــرل 

زنــان و مــردان در فضاهــای شــهری و همچنیــن در تحلیــل و تخطی 
از قوانیــن جدایی گزینــی جنســیتی اســت. وی بــا اشــاره بــه جامعــۀ 
ســنتی چیــن و عربســتان و بــا تأکیــد بــر اینکــه بســیاری از جوامــع 
ــاً  ــه اساس ــد ک ــه می کن ــد اضاف ــدود می کنن ــان را مح ــنتی زن س
توانایــی حرکــت آزادانــۀ زنــان در فضاهــای شــهری بــا وجــود فشــار 
و محدودیت هــای مــردان محــدود شــده اســت. فضــا و جنســیت دو 
مؤلفــۀ نظــام اجتماعــی هســتند کــه رابطــه ای متقابــل دارنــد و در 
کنــش و واکنــش بــا یکدیگــر قــرار دارنــد. در نتیجــه اهمیــت دادن 
بــه ســاختار جنســیت و تأثیــر آن بــر فضاهــای شــهری و طراحــی 
و برنامه ریــزی بــرای آن، از جملــه اولویت هــا اســت. در جامعــۀ 
معاصــر کــه بــا ســرعت در حــال تغییــر اســت، توجــه بــه مؤلفه هــای 
ــر  ــا تغیی ــورد اهمیــت اســت؛ چراکــه ب ــط کنشــی م دو ســویۀ رواب
فضاهــای کالبــدی، پدیده هــای اجتماعــی متفاوتــی را خواهیــم دیــد. 
آگاهــی بــر روابــط متقابــل فضــا و جنســیت، برنامه ریــزی و طراحــی 
فضایــی اصولی تــری را باعــث می شــود )کمالــی و همــکاران، 1388(. 
ایــن رابطــۀ متقابــل از یک ســو در بازتاب هــای فضایــی جنســیت و از 
دیگــر ســو، در تولیــد و بازتولیــد فعــال فضــای اجتماعــی نقــش پایــه 
دارد. اجتمــاع بســتر ایجــاد فضــا و فضــا الزامــی بــرای تولیــد اجتمــاع 
اســت. فضــا بازتابــی از ســاختار جنســیت و همچنین عاملــی مؤثر در 

 .)Rendell et al., 2000( ــت ــاختار اس ــن س ــکل گیری ای ش
حضــور فعــال همــۀ آحــاد جامعــه از جملــه عواملــی اســت کــه کیفیت 
محیــط زندگــی شــهری را ارتقــا می دهــد. چنیــن حضــوری مســتلزم 
ــدم درک  ــرای آن اســت. ع ــه ب ــا و طراحــی آگاهان درک مناســب نیازه
صحیــح افــراد مؤثــر همچــون دســت اندرکاران، سیاســت گذاران و 
طراحــان دو وجــه اصلــی حضــور کارآمــد، همگانــی بــودن و همیشــگی 
بــودن ایــن حضــور را از دســترس خــارج می کنــد. بــه بیــان دیگــر بــرای 
جــذب افــراد گوناگــون جامعــه و ایجــاد محیــط شــهری پویا و دلنشــین، 
اولیــن گام، شــناخت مخاطبــان و نیازهــای آنــان اســت. به نظــر در میان 
مخاطبــان ایــن زنــان هســتند کــه نیــاز بــه حضورشــان در عرصه هــای 
عمومــی شــهری و داشــتن تعامالت اجتماعــی، بیش از دیگــر مخاطبان، 
ــه  نادیــده گرفتــه شــده اســت )صادقــی و همــکاران، 1391(. نظــر ب
ــوند،  ــامل می ش ــه را ش ــراد جامع ــی از اف ــش بزرگ ــان بخ ــه زن اینک
ــر  ــه تأثی ــی جامع ــدی کل ــان در کارآم ــن نیازهایش ــده گرفت نادی
ــه  ــزي ب ــه برنامه ری ــروزه، دوران توج ــت. ام ــد داش ــزایی خواه به س
مفاهیمــي همچــون عدالــت جنســیتي، بــا تمرکــز بــر اهدافــي چون 
ــر و  ــش کشــیدن فک ــه چال ــل و ب ــه و تحلی ــون ، تجزی کشــف، آزم
ــی و  ــر جنســیت اســت )صادق ــارف از منظ ــزي متع ــدام برنامه ری اق

ــکاران، 1394(. ــدی و هم ــل: پورمحم ــه نق ــکاران، 1391، ب هم

صنعت گردشگری8
امــروزه صنعــت گردشــگری در توســعه اقتصادی-اجتماعی کشــورها 
ــی  ــادرات نامرئ ــان آن را ص ــت و اقتصاددان ــت اس ــر اهمی ــیار پ بس

جســتار
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نامیده انــد )محســنی، 1388(. گردشــگری بــه عنــوان یکــی از ابعــاد 
مهــم اقتصــادی کشــورها، یــک صنعــت پــاک شــناخته می شــود و 
در جوامــع مختلــف عــالوه بــر افزایــش درآمدهــای ارزی، بــه ایجــاد 
اشــتغال کمــک شــایان توجهــی کــرده اســت )معاونــت برنامه ریــزی 
و امــور اقتصــادی، 1388، بــه نقل از عشــوریان و طالشــی، 1392(.

ــا و  ــایر فرهنگ ه ــا س ــردم ب ــنایی م ــر آش ــم از نظ ــت توریس صنع
همچنیــن بــه لحــاظ اقتصــادی حائــز اهمیت اســت. گردشــگری در 
بســیاری از کشــورهای کوچــک و بزرگ، ســودآورترین صنایــع امروز 
اســت. آمــار نشــان مي دهــد 11 درصــد نیــروي کار در کشــورهاي 
توســعه یافته در بخــش توریســیم فعــال بــوده و ســاالنه 30 تــا 40 
ــن کشــورها مي شــود.  ــب ای ــن راه نصی ــد از ای ــارد دالر در آم میلی
جهانگــردي یکــي از مطمئن تریــن، پاک تریــن و ارزان تریــن منابــع 
ــد ارزي اســت )حســینی، 1385: 4(. متخصصــان در  کســب درآم
زمینــۀ اقتصــاد، گردشــگری را منبــع اقتصــادی حائــز اهمیــت برای 
ــا فرهنــگ و تمــدن یــک  یــک کشــور می داننــد؛ اقتصــادی کــه ب
ملــت گــره خــورده اســت. کشــور ایــران نیــز از ایــن قاعده مســتثنی 
نبــوده و بــه دو جنبــۀ اقتصــادی و نیــز حفــظ و گســترش فرهنــگ 

خــود بــه کمــک صنعــت گردشــگری تأکیــد دارد. 

مبانی نظری
ــم  ــه رغ ــه ب ــت ک ــي از آن اس ــده حاک ــل آم ــه عم ــات ب تحقیق
ــه  ــا ب ــه تنه ــان، ن ــردان و زن ــي، م ــالمت آمیز فضای ــتي مس همزیس
شــیوه هاي متفاوتــي از فضــا اســتفاده مي کننــد، بلکــه تجربــۀ آنهــا 
در رابطــه بــا فضــا نیــز تــا حــدودي متفــاوت اســت. بــه عنــوان مثال، 
زنــان فضاهــاي شــهري را بــه فضاهــاي »امــن« و »نــا امــن« تقســیم 
مي کننــد. ایــن امــر باعــث مي شــود کــه زنــان در برخــي از فضاهــاي 
ــح  ــه ترجی ــد، در حالیک ــت کنن ــي حرک ــه تنهای ــد ب ــهري بتوانن ش
مي دهنــد در برخــي از فضاهــاي شــهري تنهــا بــه همــراه دیگــران و 
یــا توســط خــودرو عبورکننــد )استیونســون، 1388: 75 و 77(؛ بدین 
ترتیــب، بــه علــت منطــق ســلطه و تــرس از رفتــار جنســي، زمینــۀ 
ــان از فضــاي شــهري، محــدود  ادراکات و بهره گیــري بســیاري از زن
ــا تــرس از  ــه، و ی ــان از خشــونت مردان مي شــود. بنابرایــن، تــرس زن
فضــا، باعــث شــده اســت کــه زنــان بیــش از مــردان نگــران قربانــي 
جــرم شــدن باشــند. امــروزه حضــور زنــان در فضاهــای عمومی شــهر، 
بــه یکــی از مهم تریــن عوامــل کیفیــت ســنجی ایــن فضاهــا بــدل 
شــده اســت. بــه ایــن معنــی کــه اگــر یــک فضــای شــهری را مطلوب 
قلمــداد می کنیــم، ایــن فضــا از منظــر زنــان مطلــوب تلقــی می شــود 
چرا کــه زمانــی کــه فضایــی بــرای زنــان )و یــا کــودکان( امــن تلقــی 

شــود بــرای همــۀ اقشــار جامعــه امــن خواهــد بــود. 

چیستی و عوامل مؤثر بر امنیت شهری
ــذار  ــهر تأثیرگ ــه در ش ــای مجرمان ــروز رفتاره ــر ب ــه ب ــی ک عوامل
ــوند.  ــرح می ش ــرد و کالن مط ــطح خ ــه س ــاً در س ــتند غالب هس

ــدي  ــاي کالب ــي از مؤلفه ه ــان )1391( برخ ــاک بنی ــری و پ اکب
مؤثــر بــر احســاس امنیــت اســتفاده کنندگان از فضاهــاي شــهري را 
بــه دو دســتۀ کلــی انــدازه و فــرم فضــا و آســایش بصــری و محیطی 
ــر امنیــت فضــای  ــر ب ــی عوامــل مؤث ــد. به طــور کل تقســیم کرده ان
ــن  ــرد. در ای ــته بندی ک ــدول 1 دس ــق ج ــوان طب ــهری را می ت ش
ــاد  ــت از ابع ــد و فعالی ــات بصــری، نظــارت، کالب دســته بندی کیفی
اصلــی محســوب می شــوند کــه خــود حاصــل متغیرهایــی هســتند 

ــه آن اشــاره داشــته اند. ــر ب ــن ام کــه متخصصــان ای

تأثیــر احســاس امنیــت بــر کیفیــت گردشــگری 
و توســعه آن

امنیــت و ایمنــی بــرای ارتقــای کیفیــت گردشــگری در هــر مقصــد یک 
فاکتــور حیاتــی اســت. بیــش از هــر فعالیت اقتصــادی دیگــری موفقیت 
یــا شکســت یــک مقصــد گردشــگری بســتگی بــه فراهــم آوردن فضای 
امــن و ایمــن بــرای گردشــگران دارنــد )UNWTO, 1996(. ایــن دو 
مؤلفــه بــرای گســترش همــۀ مقاصــد گردشــگری امــری ضــروری 
اســت. یکــی از دغدغه  هــا بــرای مــردم و مســافران نگرانــی از 
صدمــات جانــی و مالــی در مکان هایــی اســت کــه اطالعــات کافــی 
از آنهــا ندارنــد. بــه عنــوان مثــال تبدیــل شــدن بــه یــک قربانــی در 
حــوادث جنایــی، تروریســتی و یــا تصادفــات از انــواع ایــن نگرانی ها 
هســتند )Amir et al., 2015(. گردشــگری یــک صنعــت شــکننده 
اســت، بعضــی مؤلفه هــا ماننــد شــرایط اقتصــادی و ثبــات سیاســی 
از عوامــل ایجــاد کننــدۀ امنیــت و ایمنــی برای گردشــگران هســتند 
)Ibid( کــه موجــب تقویــت ایــن صنعــت می شــوند. تــالش 
ــزودن  ــتن و اف ــال نگه داش ــر فع ــالوه ب ــگر ع ــش گردش ــرای افزای ب
شــرکت های فعــال در ایــن زمینــه، عامــل مناســبی بــرای مبــارزه 
بــا فقــر و شــرایط اقتصــادی پاییــن جامعــه و بیــکاری اســت. ایــن 
ــق  ــت. رون ــر اس ــعه یافته پررنگ ت ــر توس ــورهای کمت ــر در کش ام
ــه و  ــی جامع ــاه کل ــغلی، رف ــای ش ــش موقعیت ه اقتصــادی و افزای
کیفیــت زندگــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت. »لویــس ترنــر«9 بــا 
تأکیــد بــر اهمیــت صنعــت گردشــگری، آن را جایگزیــن مناســب 
دیگــر صنایــع، بــه خصــوص در کشــورهای جهــان ســوم می دانــد 

ــي، 1387(. )کاظم
اکنــر و ریچــی10 )1991( معتقدنــد ایجــاد تصویــر ذهنــی مناســب 
بــرای بازاریابــی و تثبیــت موقعیــت یــک مقصــد و اســتراتژی بســیار 
ــت در  ــور موق ــل حض ــه دلی ــاً ب ــگران غالب ــت. گردش ــروری اس ض
ــرده و  ــی ک ــاس ناتوان ــد، احس ــدن می کنن ــه دی ــی ک ــکان های م
ــان  ــخیص می ــی تش ــود توانای ــث می ش ــا باع ــدک آنه ــناخت ان ش
فضاهــای امــن و ناامــن و رفتارهــای مناســب آن فضاهــا را نداشــته 
باشــند. امنیــت و ایمنــی دو مؤلفــه وابســته بــه هــم هســتند کــه 
ــه مــکان هایــی کــه احتمــال  ــا آنهــا ب ــد. آی گردشــگران نیــاز دارن
خطــر وجــود داشــته اســت ســفر می کننــد؟ قطعــاً غالــب پاســخ ها 
» نــه« هســتند؛ اگــر چــه برخــی هــم »بلــه« می گوینــد. افــرادی 

تأثیر مؤلفه های کالبدی بر احساس امنیت زنان در فضاهای باز گردشگری شهری | علی یاران، هانی ارجمندی و مریم مسگریان
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جســتار

جدول 1: عوامل مؤثر بر امنیت شهری. مأخذ: اکبری و پاک بنیان، 1391.
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کــه مقاصــد پــر خطــر را می پســندند از ایــن دســته افــراد هســتند. 
امــا بــه طــور کلــی افــراد معمولــی )میانــه رو( امنیــت را بــه عنــوان 
مهم تریــن اولویتشــان در نظــر می گیرنــد همان گونــه کــه در هــرم 
مازلــو بــه عنــوان دومیــن مؤلفــۀ پــر اهمیــت شــناخته شــده اســت. 
ــک  ــه بی ش ــر اینک ــد ب ــد می کن ــن11)2003( تأکی ــن بیرم همچنی
امنیــت و ایمنــی بــه عنــوان مهم تریــن راهبــرد تشــخیصی گردشــگران 
بــرای انتخــاب مقصدشــان اســت. آم و کرامپتــون12 )1992( معتقداند 
مقصــد یــک ســفر همــواره توســط اطالعــات موجــود دربــارۀ آنجــا 
انتخــاب می شــود و بــه نــدرت بــر مبنــای تجربیــات شــخصی مــورد 
ــد  ارزیابــی قــرار می گیــرد. ایرویــن و اندرســون13 )2006( معتقدان
ادراک تــرس از جــرم و جنایــت گردشــگران بــر رفتارشــان دربــارۀ 
برنامه هــای سفرشــان بســیار مؤثــر اســت. به طــور کلی گردشــگران 
ــان  ــاس ادراکاتش ــر اس ــفرها را ب ــوزۀ س ــود در ح ــات خ تصمیم
ــر اســاس واقعیــت )روهــل و فســنمایر14،  ــه الزامــاً ب ــد و ن می گیرن
1992 بــه نقــل از Amir et al., 2015( میــان گردشــگري، ثبــات، 
توســعه و امنیــت رابطــه اي تعریف شــده وجــود دارد، چراکه توســعه 
زیرســاخت هاي جهانگــردي تــا حــدود زیــادي بــه ســایر فعالیت هاي 
ــن  ــده، قوانی ــل حمایت کنن ــه، عوام ــک منطق ــي ی ــاري و عمران ج
ســازمان هاي  هماهنگــي  اطالع رســاني،  )امنیــت(،  مقــررات  و 
ــته  ــردي وابس ــور جهانگ ــل در ام ــل و نق ــترش حم ــط وگس مرتب
اســت و هرگونــه بــروز ناامنــي و به کارگیــري خشــونت در ســطوح 
مختلــف زیان هــاي جبران ناپذیــري بــه ایــن صنعــت وارد مي کنــد 
)رحیم پــور، 1384(. ایــن در صورتــی اســت کــه حضــور گردشــگر 
در کشــور عــالوه بــر رونــق اقتصــادی و تأثیــرات فرهنگــی، خــود بــر 
امنیــت محیــط مؤثــر اســت و رفته رفتــه کشــور بــه مرکــز امنیــت 
گردشــگری در دنیــا تبدیــل می شــود. در ایــن زمینــه مي تــوان بــه 
ــل سیاســي  ــت فرهنگــی، عوام ــزي، هوی ــا، برنامه ری نقــش دولت ه
ــت  ــذار در امنی ــوان عناصــر تأثیرگ ــه عن ــا ب ــبکۀ راه ه و اداري و ش
جهانگــردان اشــاره کــرد )صیدایــی و هدایتــی مقــدم، 1389(. کلیۀ 
عوامــل نامبــرده بــر میــزان اهمیــت مبحــث امنیــت بــر گردشــگری 
و گردشــگران داخلــی و خارجــی اذعــان داشــته و اشــاره دارنــد کــه 
ــی  ــۀ کل ــب دو مقول ــای مناس ــاخت های الزم و برنامه ریزی ه زیرس
هســتند کــه بــر موفقیــت در حــوزۀ گردشــگری تأثیرگــذار هســتند.

ــاس  ــۀ احس ــا و تجرب ــان در ادراک فض ــای زن نیازه
ــت امنی

همان طــور کــه قبل تــر گفتــه شــد از آنجــا کــه میــان رویکردهــای 
زنــان و مــردان نســبت بــه جهــان تفــاوت وجــود دارد، اولویت هــای 
ــد ادراک و شــناخت  ــارۀ شــناخت و درک محیــط و فراین آنهــا درب
ــط  ــزای محی ــات و اج ــر کلی ــان دیگ ــه بی ــت. ب ــاوت اس ــا متف آنه
ــان بــه شــکل های متفاوتــی درک مــی شــوند  توســط مــردان و زن
)براتــی، 1389(. بــه ایــن ترتیب مســألۀ تــرس از رفتارهای جنســی 
بــر زمینــۀ ادراکات و بهره گیــری زنــان از فضاهــای شــهری تأثیرگذار 

اســت و تــرس زنــان دانــش جرم شناســی را بــه ایــن نتیجــه رســانده 
ــی جــرم در  ــد کــه قربان ــردان نگرانن ــان بیشــتر از م اســت کــه زن
فضاهــای شــهری شــوند. همچنیــن »والنتیــن« اظهــار مي کنــد کــه 
ــه عنــوان مــکان خطــر دریافــت مي کننــد  ــان، فضــا را زمانــي ب زن
کــه رفتــار مــردم بــه ویــژه مــردان بــه گونــه اي بي نظــم بــه نظــر 

برســد )تانکیــس، 1388: 161-149(. 
از ایــن رو توجــه بــه ویژگی هــای کالبــدی محیــط در حیــن طراحی 
شــهری بــرای رســیدن بــه امنیــت بــرای کاربران بــه خصــوص زنان 
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. کلیــت مطالعات صــورت گرفته 
در ایــن بحــث بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه عواملــی چــون نــور، 
آلودگــی محیطــی، نفوذپذیــری، دسترســی بــه خدمــات حمل ونقــل 
ــترین و  ــب بیش ــه ترتی ــن ب ــری زمی ــا و کارب ــت فعالیت ه و کیفی
ــان در فضاهــای  ــزان احســاس امنیــت زن ــر را در می ــن تأثی کمتری
ــری  ــل کارب ــی از قبی ــل محیط ــن عوام ــد. همچنی ــی دارن عموم
ــوع کاربری هــای پیرامــون و ســاعت های فعالیــت آنهــا  اراضــی، تن
ــه  ــت ب ــر امنی ــر ب ــا، مؤث ــی کاربری ه ــای مکان ــز مجاورت ه و نی
خصــوص بــرای زنــان هســتند. در همیــن راســتا، برخــی همچــون 
ــر در  ــن«، تغیی ــت وود« و» اســکار نیوم ــز«، »الیزاب ــن جیکوب »جی
ــان صحیــح فضاهــای مســکونی،  ــد چیدم ــکان مانن ویژگی هــای م
ــاع  ــل دف ــه فضاهــای قاب تجــاری و فضاهــای عمومــی و رســیدن ب
ــمارند  ــی می ش ــا ناامن ــورد ب ــری و برخ ــرای پیش گی ــی ب را راه حل

ــان ، 1391(. ــاک بنی ــری و پ )اکب
ــران  ــهرداری ته ــکاری ش ــا هم ــه ای ب ــکوهی )1391( در مطالع ش
ــان را نورپــردازی  نقــاط ضعــف و قــوت فضــا در تأمیــن امنیــت زن
مناســب، میــزان نقــاط کــور در فضا، میــزان تداخــل ســواره و پیاده، 
اشــکال مختلــف درخواســت کمــک در مواقــع اضطــرار، ویژگی هــای 
فضــا بــه منظــور مکــث اســتفاده کنندگان، خوانایــی مســیر و فضــا 
و شــناخت و وضــوح فضــا را مهم تریــن عوامــل ایــن نیــاز دانســت. 
پژوهشــی دیگــر کــه توســط گلــی و همــکاران )1394( انجام گرفت، 
ــرم  ــده، ف ــات محیطــی گمراه کنن آســایش بصــری و محیطــی، اطالع
فضــا، ازدحــام، نــور، کنتــرل نفوذپذیــری، کیفیــت فعالیت هــا و کاربــری 
زمیــن، متغیرهــای زمینــه ای و دسترســی بــه حمــل و نقــل عمومــی از 
جملــۀ مؤلفه هــای افزایش دهنــدۀ احســاس امنیــت زنــان در فضاهــای 
عمومــی شــهر هســتند. اکبــری و پــاک بنیــان )1391( همچنیــن 
در مطالعــه ای در همیــن حــوزه شــاخص های کالبــدی در فضاهــای 
ــدازۀ فضــا )مقیــاس- ــرای ایجــاد احســاس امنیــت را ان عمومــی ب

احســاس ازدحــام( فــرم فضــا، آســایش بصــری و آســایش محیطــی 
برشــمرده اند. همچنیــن زیویــار پــرده ای و همــکاران )1394( 
ــت  ــروی کیفی ــر را در گ ــتی بابلس ــهر توریس ــان در ش ــت زن امنی
شــبکۀ معابــر، مبلمان مناســب شــهری، روشــنایی، پوشــش گیاهی، 
ــتند و  ــری( دانس ــودن )نفوذپدی ــته ب ــاز و بس ــت و ب ــردگی باف فش
ــرای آنکــه  ــد. ب بررســی هــای خــود را در ایــن زمینــه انجــام دادن
مفاهیــم قابــل اســتفاده شــوند، بایــد شــاخص های تجربــی 
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ــم  ــرای فه ــه ب ــتند ک ــی هس ــا ابزارهای ــرا تنه ــند، زی ــته باش داش
ــک  ــی انتزاعــی از ی ــد و چکیده های ــه کار می رون ســریع مســائل ب
ــمار  ــه ش ــی ب ــا و ویژگی های ــا، نگرش ه ــی از رفتاره ــۀ کل مجموع
ــد مفهوم ســازی،  ــد. در فراین ــزی مشــترک دارن ــه چی ــد ک می رون
ــت. گام دوم،  ــوم اس ــکیل دهندۀ مفه ــاد تش ــن ابع گام اول، تعیی
ــاد  ــوان ابع ــا بت ــک آنه ــه کم ــه ب ــت ک ــاخص هایی اس ــن ش تعیی
ــه  مفهــوم مــورد نظــر را اندازه گیــری کــرد )خاکــی، 1378: 75 ب

ــکاران، 1396(. ــدی و هم ــل از نهاون نق
بــا بررســی ایــن تعاریــف و بــا توجــه بــه مبانــی و نظریــات مطــرح 
شــده، می تــوان گفــت مفهــوم احســاس امنیــت زنــان در فضاهــای 
گردشــگری را می تــوان در ابعــاد کالبــدی و غیــر کالبــدی بررســی 
کــرد کــه در ایــن مقالــه صرفــاً بــه بعــد کالبــدی آن پرداخته شــده 
ــی ســنجش  ــدل مفهوم ــک م ــب ی ــه در قال ــج مربوط اســت. نتای
ــه  ــل ارائ ــهری قاب ــی ش ــای عموم ــه فضاه ــرزندگی در این گون س
ــات  ــدی مطالع ــا جمع بن ــش ب ــن پژوه ــر 2(. در ای ــت )تصوی اس
کــم  تــا  پراهمیت تریــن  از  نتیجه گیــری  و  گرفتــه  صــورت 
ــای  ــه مؤلفه ه ــورت گرفت ــات ص ــا در مطالع ــن مؤلفه ه اهمیت تری
مــورد نظــر ایــن پژوهــش بــه دســت آمده انــد. بــر همیــن اســاس 
ــد  ــان در بع ــت زن ــاس امنی ــرای احس ــر ب ــورد نظ ــای م متغیره
کالبــدی فضاهــای عمومــی شــهری از جملــه: نورپــردازی مناســب، 
ــا،  ــی فض ــبانه، خوانای ــی ش ــا، زندگ ــا و فعالیت ه ــوع کاربری ه تن
ــری،  ــایش بص ــرار، آس ــان اضط ــک در زم ــت کم ــکان درخواس ام
ــهری مناســب  ــان ش ــر و مبلم ــت معاب ــات محیطــی، کیفی اطالع

هســتند. 

روش تحقیق
ایــن پژوهــش براســاس هــدف، کاربــردی اســت و براســاس ماهیــت 
ــرد و  ــرار می گی ــی ق ــات توصیفی-تحلیل ــف تحقیق و روش در ردی
روش فکــری تحقیــق، اســتدالل اســتقرایی اســت. گــردآوری داده ها 
ــت  ــه دس ــی ب ــه ای و میدان ــق دو روش کتابخان ــات از طری و اطالع
آمــده اســت. در ایــن پژوهــش مبانــی و نظریــات در حــوزۀ امنیــت 
ــر  ــاد کالبــدی و غی ــان در فضاهــای عمومــی گردشــگری در ابع زن
کالبــدی بررســی شــدند؛ کــه در ایــن تحقیــق تنهــا بعــد کالبــدی 
ــه تحلیــل  ــا توجــه ب ــرار گرفتــه اســت. ســپس ب مــورد مطالعــه ق
ــده  ــی ش ــه معرف ــورد مطالع ــی م ــدل مفهوم ــات م ــی مطالع کیف
)تصویــر 2( و در ادامــه بــا انجــام مطالعــات میدانــی و پیمایشــی در 
نمونــۀ مــوردی )خیابــان ســی تیــر(، بــه بررســی و تحلیــل آن فضــا 

پرداختــه و نتایــج مربوطــه ارائــه شــده اســت.

معرفی نمونه موردی
مســئوالن شــهر تهــران در تــالش  هســتند تا تهــران را از یــک معبر 
و مســیر گردشــگری بــه مقصــد گردشــگری تبدیــل کننــد. ســاالنه 
بــر تعــداد گردشــگران داخلــی و خارجــی تهــران افــزوده می شــود و 
همیــن امــر موجــب شــده اســت کــه مصوبــات شــورای شــهر تهران 
ــران و باززنده ســازی بخش هــای تاریخــی و  ــگ ســازی ته ــر پررن ب
توریســتی افزایــش یابــد. یکــی از ایــن خیابان هــا خیابــان ســی تیــر 
اســت. در گذشــته بــا نــام قــوام الســلطنه شــناخته می شــده و امروز 
بــه دلیــل همجــواری بــا مســجد، آتشــکده، کلیســا و کنیســه بــه 
گــذرگاه ادیــان شــهرت یافتــه اســت. امــروزه ایــن خیابــان تبدیــل 

جســتارجســتارجســتارجســتار

تصویر 2: مدل مفهومی پژوهش. مأخذ: نگارندگان.
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تصویر 3: عکس هوایی خیابان ســی تیر و تقســیم بندی آن. مأخذ: Google Earth ، باز طراحی شده توسط نگارندگان.

بــه اســتریت فــود تهــران شــده و بخــش مهمــی از زندگــی شــبانۀ 
منطقــه را از آن خــود ســاخته اســت. خیابــان ســی تیــر از شــمال با 
خیابــان نوفــل لوشــاتو و از جنــوب بــا خیابــان امام خمینــی محدود 
شــده و توســط خیابان هــای جمهــوری و ســرهنگ ســخایی قطــع 
ــه ســه بخــش  ــان ب ــا، خیاب ــه واســطۀ همیــن تقاطع ه می شــود. ب
تقســیم شــده اســت. بــه همیــن ترتیــب مؤلفه هــای مــورد پژوهــش 
ــد  ــرار گرفته ان ــی ق ــه و ارزیاب ــورد مطالع ــش م ــه بخ ــن س در ای

)تصویــر 3(.

تجزیه و تحلیل
ــر،  ــی تی ــان س ــه در خیاب ــورت گرفت ــی ص ــات پیمایش ــا مطالع ب
نگارنــدگان بــه ارزیابــی متغیرهــای معرفــی شــده به منظور بررســی 
میــزان امنیــت زنــان در ایــن خیابــان کــه امــروزه بــه عنــوان یکی از 
مقاصــد گردشــگری شــهر تهــران معرفــی شــده اســت، پرداختنــد. 
ــان،  ــی مؤلفه هــای مــورد پژوهــش در بخــش اول خیاب ــرای ارزیاب ب
)حدفاصــل خیابــان نوفــل لوشــاتو و خیابــان جمهــوری کــه امــروز 
بــه نــام خیابــان میــرزا کوچــک خــان نام گــذاری شــده اســت( بــه 
دلیــل تعــداد بیشــتر اماکــن مذهبــی، مســجد، کلیســا، آتشــکده و 
کنیســه و همچنیــن بــه دلیــل امــکان بازدیــد از آنهــا در طــول روز، 
بــه طــور کلــی زندگــی شــبانه در ایــن فضــا جریــان نــدارد. از طرفی 
ــن فضــا  ــردازی شــبانه در ای ــرای نورپ ــوری ب ــع ن ــه منب ــچ گون هی
دیــده نشــده اســت در حالــی کــه از لحــاظ کیفیــت معابــر )تمیــزی 
فضــا، کــف ســازی و کیفیــت جــداره هــای خیابــان( در حــد قابــل 
قبولــی برداشــت شــده اســت. همچنیــن در ایــن بخــش، توجهــی 
ــرای نشســتن و اســتراحت نشــده، هرچنــد  ــه مبلمــان شــهری ب ب
تعــداد ســطل های زبالــه قابــل قبــول اســت. محــور پیــاده در ایــن 

بخــش بــه خوبــی از ســواره تفکیــک شــده و بــه دلیــل کــم بــودن 
ــرای اســتفاده پیــاده مناســب اســت. در ایــن  ازدحــام میــزان آن ب
ــوان  ــه عن ــدارد و بیشــتر ب بخــش عملکردهــای متنوعــی وجــود ن
بخــش فرهنگی-ادیانــی ایــن خیابــان، عملکردهــا در کنــار هــم قرار 
ــن  ــن تفریحــی در ای ــتوران ها و اماک ــری از رس ــا خب ــد؛ ام گرفته ان
بخــش نیســت، بــه همیــن دالیــل زندگی شــبانه نیــز در ایــن بخش 
رونقــی نــدارد. اطالعــات محیطــی در ایــن بخــش ضعیــف بــوده و 
تنهــا امــکان درخواســت کمــک از طریــق تلفن هــای همگانــی بــرای 
امــداد وجــود دارد کــه همیــن امــر بــر ارتقــای حــس امنیــت زنــان 

در ایــن مــکان مؤثــر اســت )تصاویــر 4 و 5(.
در بخــش دوم خیابــان، یعنــی حدفاصل خیابان جمهــوری و خیابان 
ســرهنگ ســخایی، مجــدد مؤلفه هــای مذکــور مــورد ارزیابــی قــرار 
ــر  ــت معاب ــردازی و کیفی ــت نورپ ــر 6 و 7(. وضعی ــد )تصاوی گرفتن
ماننــد بخــش اول بودنــد و تفاوتــی نداشــتند. همچنیــن مؤلفه هــای 
آســایش فیزیکــی اعــم از مبلمــان شــهری و پیــاده مــداری خیابــان، 
کمــاکان بــا وضعیــت خیابــان در بخــش اول یکســان بــوده و از آن 
ــوع  ــر تن ــه ب ــان رفته رفت ــش دوم خیاب ــد. در بخ ــت می کن تبعی
ــزوده شــده اســت و رســتوران ها و اماکــن  ــان اف کاربری هــای خیاب
ــبانه در  ــات ش ــوز حی ــا هن ــه شــده اند؛ ام ــه فضــا اضاف تفریحــی ب
ــدارد؛ هرچنــد وضعیــت آن نســبت  ــی ن ــق چندان ــن بخــش رون ای
بــه بخــش اول خیابــان بهتــر اســت. همچنیــن مؤلفه هــای خوانایــی 
فضــا نیــز در ادامــه بخــش اول خیابــان، از همــان تبعیــت می کننــد. 
 در بخــش ســوم خیابــان کــه حدفاصــل خیابــان ســرهنگ 
ســخایی و خیابــان امــام خمینــی اســت، کمــاکان بــه دلیــل عــدم 
برنامه ریــزی، وجــود عناصــر نورپــردازی و چراغ هــای شــهری، 
انتظــار می رفــت کــه شــرایط بخش هــای دیگــر را داشــته باشــد؛ اما 
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بــه دلیــل وجــود رســتوران های ســیار در سرتاســر خیابــان وضعیــت 
نورپــردازی آن در وضعیــت مطلوبــی قــرار دارد. همچنیــن کیفیــت 
معابــر نیــز شــرایط خوبــی را همچــون بخش هــای قبلــی دارا اســت. 
ــای  ــود پیاده روه ــهری و وج ــان ش ــاظ مبلم ــه لح ــش ب ــن بخ ای
مناســب، شــرایط مطلوبــی را دارد؛ امــا تداخــل نامناســب ســواره و 
پیــاده در آســایش فیزیکــی اختــالل ایجــاد کــرده اســت. از طرفــی 
بــا وضعیــت مناســب تنــوع فعالیتــی در بخــش ســوم، هــم زندگــی 
شــبانه و هــم عملکردهــای متنــوع در ایــن بخــش کیفیــت فضایــی 
ــاکان  ــا کم ــی فض ــای خوانای ــا مؤلفه ه ــیده اند؛ ام ــود بخش را بهب
ــر 12-8(. ــد )تصاوی ــان را دارن ــای اول و دوم خیاب ــرایط بخش ه ش

در جدول 2 جمع بندی مؤلفه های مورد ارزیابی آمده است.

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه مباحــث مطــرح شــده و مطالعــات پیمایشــی صــورت 
گرفتــه در نمونــه مــوردی )خیابــان ســی تیــر(، مؤلفه هــای پژوهــش 
ــه  ــۀ ب ــد. نتیج ــرار گرفته ان ــی ق ــورد ارزیاب ــش، م ــه بخ ــر س در ه

تصویر 5 : بخش اول خیابان ســی تیر، دید شمال به جنوب. 
عکس: هانی ارجمندی، 1397.

تصویر4: بخش اول خیابان ســی تیر، دید جنوب به شمال.
.www.eligasht.com : مأخذ

تصویر 6: بخش دوم خیابان ســی تیر، فروشگاه ها و فضاهای خرید. 
عکس: هانی ارجمندی، 1397.

تصویر 7: بخش دوم خیابان ســی تیر. رستوران های موجود در  پیاده رو.  
عکس: هانی ارجمندی، 1397.

دســت آمــده حاکــی از آن اســت کــه در بخــش اول خیابــان 
ــدۀ  ــوری( عم ــان جمه ــاتو و خیاب ــل لوش ــان نوف ــل خیاب )حدفاص
ــا در  ــده اند و تنه ــن نش ــان تأمی ــت زن ــر امنی ــر ب ــای مؤث مؤلفه ه
حــدود 38 درصــد معیارهــای مــورد نظــر را تأمیــن کرده انــد. ایــن 
ــان  ــی ادی ــای مذهب ــدۀ بخش ه ــه در برگیرن ــان ک ــش از خیاب بخ
ــی  ــتردۀ فرهنگ ــیل گس ــتن پتانس ــم داش ــه رغ ــت، ب ــف اس مختل
ــوان  ــه عن ــوده و ب ــوت ب ــول روز و شــب خل ــاً در ط ــی عمدت فضای
ــدۀ  ــوز نتوانســته دعوت کنن ــگری مناســب هن ــد گردش ــک مقص ی
ــد. در  ــترده باش ــورت گس ــه ص ــی ب ــی و خارج ــگران داخل گردش
ــرهنگ  ــوری و س ــان جمه ــل خیاب ــان )حدفاص ــش دوم خیاب بخ
ســخایی( شــرایط بهتــری نســبت بــه بخــش اول حاکــم اســت. در 
ایــن قســمت مؤلفه هــای مؤثــر بــر امنیــت زنــان بیــش از نیمــی از 
متغیرهــای مــورد نیــاز احســاس امنیــت زنــان )53 درصــد( را دارا 
اســت. بــه طــور کل بــه دلیــل وجــود مؤلفه هــای فــوق، میــزان آمــد 
ــوده و فضــا ســرزنده تر اســت. امــا  و شــد در ایــن بخــش بیشــتر ب
ــام  ــا ام ــان ســرهنگ ســخایی ت در بخــش ســوم )حدفاصــل خیاب



33شماره 47تابستان 1398

تصویر8: بخش ســوم خیابان، قرق پیاده رو ها توسط کافه های خیابانی.
 عکس: هانی ارجمندی، 1397. 

تصویر 9: بخش سوم خیابان، خودروهای فروش صنایع دستی.
عکس: هانی ارجمندی، 1397. 

تصویر 10: بخش سوم خیابان، مبلمان شهری. عکس: هانی ارجمندی، 1397. 
تصویر 11: بخش سوم خیابان، محلی برای قرارهای زنان.

. www.Davatonline.com :مأخذ

.www.jamaran.ir :تصویر 12: بخش سوم خیابان، زندگی شبانه. مأخذ

ــک رابطــۀ دو ســویه  ــوده و ی ــاوت ب ــاًل متف ــی( شــرایط کام خمین
در ایــن بخــش حاکــم اســت. از طرفــی عوامــل متعــددی کــه بــر 
احســاس امنیــت زنــان تأثیرگــذار هســتند، بــه میــزان نســبتاً مــورد 
قبولــی تأمیــن شــده اند )70 درصــد(. همیــن امــر باعــث افزایــش 
ــگران  ــور گردش ــا و حض ــرزندگی فض ــا، س ــن فض ــتقبال از ای اس
داخلــی و خارجــی شــده اســت. از طرفــی دیگــر، ســرزندگی 
فضایــی موجــب ایجــاد احســاس امنیــت در زنــان شــده و حضــور 
ــه  ــخ ب ــت. در پاس ــش داده اس ــز افزای ــب نی ــاعات ش ــا را در س آنه
ســؤاالت پژوهــش مبنــی بــر احســاس امنیــت زنــان در ایــن فضــای 
ــه ســمت  ــه هرچــه از شــمال ب ــرد ک ــه ک ــد اضاف گردشــگری، بای
ــی  ــوع فعالیت ــش تن ــا افزای ــود، ب ــت می ش ــان حرک ــوب خیاب جن
ــورد  ــای م ــب، مؤلفه ه ــول ش ــب در ط ــردازی مناس ــاد نورپ و ایج
نظــر زنــان در ایــن بخــش تأمیــن شــده و همیــن امــر ایــن بخــش 
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ــدل ســاخته  ــه یــک فضــای عمومــی گردشــگری ب ــان را ب از خیاب
ــای  ــه فض ــل آن ب ــور و تبدی ــن مح ــود ای ــور بهب ــه منظ ــت. ب اس
ــی،  ــایش بصــری و فیزیک ــن آس ــان، تأمی ــوب زن ــگری مطل گردش

جــدول 2: ارزیابی مؤلفه ها در نمونه موردی. مأخذ: نگارندگان.

خوانایی فضاییتنوع فعالیتیآسایش فیزیکیآسایش بصری
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تنــوع فعالیتــی و خوانایــی فضــا در کل محــور، الزمــۀ موفقیــت آن 
بــوده و موجــب دعــوت بیشــتر گردشــگران داخلــی و خارجــی بــه 

ایــن مــکان خواهــد شــد. 
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* ایــن مقالــه برگرفتــه از رســالۀ دکتــری »هانــی ارجمنــدی« بــا عنــوان »تبییــن مؤلفــه هــای زنانــه بــه منظــور افزایــش کیفیــت فضاهــای عمومــی شــهری/ نمونه 
مــوردی شــهرهای رشــت و یــزد« اســت کــه بــا راهنمایــی آقــای دکتــر »علــی یــاران« و مشــاورۀ دکتــر »ناصــر براتــی« در پژوهشــکدۀ نظــر در حــال انجــام اســت.
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