مجله منظر /37 -24 : )47( 11 ،تابستان 1398
DOI: 10.22034/manzar.2019.163900.1885

جســتار

ـت زنان
ـاس امنیـ
ـر احسـ
ـدی بـ
ـای کالبـ
ـر مؤلفههـ
تأثیـ
ـهری
ـگری شـ
ـای باز گردشـ
در فضاهـ
(نمونۀ موردی :خیابان سی تیر تهران)

*

علی یاران

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،تهران ،ایران.

هانی ارجمندی

**

پژوهشگر دکتری پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر ،تهران ،ایران.

مریم مسگریان

دانشگاه تهران ،ایران.

تاریخ دریافت97/10/01 :

تاریخ پذیرش97/12/20 :

تاریخ قرارگیری روی سایت98/03/29 :

چکیــده | امــروزه امنیــت بــه عنــوان یکــی از اصلیتریــن نیازهــای اجتماعــی انســانی قلمــداد میشــود
و در برنامهریزیهــای شــهری بــه نیــاز امنیــت زنــان بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن مؤلفههــای کیفــی
توجــه خاصــی شــده اســت .وجــود امنیــت اجتماعــی در فضاهــای بــاز شــهری بــرای صنعــت گردشــگری
بــه عنــوان یکــی از شــاخصهای پــر اهمیــت معرفــی شــده اســت چراکــه تصویــر ذهنـیای کــه نســبت
بــه هــر فضــا وجــود دارد موجــب موفقیــت و یــا عــدم موفقیــت آن بــرای جــذب گردشــگر بــوده و در
طوالنــی مــدت میتوانــد بــر اقتصــاد یــک کشــور تأثیرگــذار باشــد .فرضیــۀ پژوهــش ایــن اســت کــه بــا
افزایــش احســاس امنیــت زنــان ،یــک فضــای گردشــگری پررونقتــر شــده و افزایــش اســتقبال زنــان از
فضــا موجــب افزایــش کیفیــت آن فضــا بــرای همــگان اســت .هــدف پژوهــش معرفــی مؤلفههــای کالبــدی
فضــا اســت کــه موجــب افزایــش احســاس امنیــت زنــان در فضاهــای بــاز گردشــگری میشــود .روش
پژوهــش کیفــی و پیمایشــی اســت و در ایــن راســتا ،پــس از مطالعــات اســنادی و مــرور تجــارب مرتبــط،
بــه ارزیابــی ســنجههای پژوهــش در نمونــۀ مــوردی پرداختــه شــده اســت .در نتیجــۀ ایــن ارزیابــی ،پــس
از ارائــۀ مؤلفههــای 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.
واژگان کلیدی | امنیت ،زنان ،جنسیت ،گردشگری ،فضاهای باز شهری.

مقدمــه | امکانــات بالقــوۀ شــهر آن را به یک مقصد برای گردشــگران
تبدیــل میکنــد .امکانــات معیشــتی و رفاهــی ،فعالیتهــای
اقتصــادی ،بازرگانــی ،صنعتــی ،فرهنگــی ،سیاســی ،بهداشــتی،
ارتباطــی ،فراغتــی و داشــتن جاذبههــای تاريخــی و گردشــگری ،از
ایــن جملــه هســتند (موحــد و دولتشــاد  .)1390،فضایــی از شــهر
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کــه چنیــن ویژگیهایــی در آن موجــود باشــد ،فضــای گردشــگری
شــهر را حاصــل میشــود (همــان) ،کــه خود بــه دو دســتۀ فضاهای
مــدرن یــا جدیــد و فضاهــای ســنتی ،تقســیم میشــود .پارکهــا،
مراکــز خريــد و فــروش مــدرن ،فرهنگســراها ،میاديــن و پالژهــا
جــزو دســته اول و بازارهــا ،امامزادههــا ،گورســتانها ،باغهــا،
مســاجد و ســاير اماکــن تاريخــی از جملــۀ دســتۀ دوم هســتند
(انــوری آریــا و نســاج .)1386 ،در حــال حاضــر مســئلۀ گردشــگری
شــهری از عوامل مؤثر بر تغییرات فضایی گســترده در شــهرها محســوب

تأثیرمؤلفههایکالبدیبراحساسامنیتزناندرفضاهایبازگردشگریشهری | علی یاران ،هانی ارجمندی و مریم مسگریان
میشــود (کازس و پوتییــه .)5:1382 ،برنامهریــزان شــهری نیــز
ایــن فضاهــا را اجــزای بســیار مهــم بدنــۀ شــهری ،انســانی و طبیعی
میداننــد و معتقدنــد هریــک بــا توجــه بــه ویژگیهــای سیســتمی
و نظاممنــد مکانیابــی ،چگونگــی طراحــی ،دسترســی ،روشــنایی،
ســاخت جمعیتــی و دیگــر عوامــل ،میتوانــد در کیفیــت احســاس
امنیــت مؤثــر باشــد ( .)Gobster, 2002دائمــی نبــودن فضاهــای
گردشــگری و در نتیجــۀ آن کاهــش جمعیــت در ســاعات تعطیلــی،
خــود بــه کاهــش امنیــت ایــن فضاهــا و افزایــش ناامنــی و جــرم
منجــر میشــود.

بــا توجــه بــه آمــار ،ســاالنه یــک میلیــون و دویســت هــزار گردشــگر
خارجــی شــهر تهــران را بــه عنــوان مقصــد گردشــگری خــود انتخاب
میکننــد .چنیــن آمــاری اهمیــت گردشــگر را در کیفیــت شــهری
تهــران نشــان میدهــد .امنیــت بــه عنــوان یکــی از جنبههــای مهــم
بــرای حضــور افــراد در فضــای شــهری بــه خصــوص بــرای زنــان،
میتوانــد بــر کاهــش و یــا افزایــش چنیــن آمــاری از یــک ســو و
از ســوی دیگــر بــر الگــوی فعالیتهــای اجتماعــی و حضــور هرچــه
بیشــتر در اجتمــاع مؤثــر باشــد (رضایــی و همــکاران .)1391 ،ایــن
امــر در تئــوری نیازهــا در هــرم مازلــو نیــز دیــده میشــود .امنیــت
بــه عنــوان یکــی از نیازهــای ضــروری و وجــودی انســان ،قــدرت
حفاظتــی جامعــه در برابــر جرائــم ،ناامنــی و پیشــگیری پیــش از
وقــوع و برخــورد پــس از مواجــه شــدن بــا آن ،محســوب میشــود
(صالحــی .)1387،عاملــی کــه نبــود آن بر تشــدید جنســیتی شــدن
فضــای شــهری کمــک میکنــد .فضایــی کــه درآن زنــان آزادانــه
و بــدون محدودیــت حضــور ندارنــد و از بســیاری از فعالیتهــای
اجتماعــی بــه دور هســتند (گلــی و همــکاران .)1394 ،اهمیــت
تأثیــر احســاس امنیــت زنــان در فضاهــای گردشــگری ،ســبب
شــکلگیری ســؤاالت ایــن پژوهــش بــه شــرح زیــر شــده اســت:
.1مؤلفههــای کالبــدی مؤثــر بــر حضــور زنــان در فضاهــای عمومــی
شــهری چیســت؟ (مــدل مفهومــی پژوهش)

و ادراک انســان از آســیبپذیری و تهدیــدات امنیتــی کــه از ســمت
دولــت القــا میشــود ارتبــاط دارد (نظــری .)1389 ،از آنجایــی
کــه جــرم یکــی از مســائل تهدیدکننــدۀ کیفیــت زندگــی شــهری
اســت ،افــراد از حضــور در مکانهایــی کــه امــکان بــروز جــرم در
آن وجــود دارد پرهیــز میکننــد (.)Blobaum & Hunecke, 2005
در ایــن میــان پیشــگیری از جــرم راهــکاری اســت کــه طراحــی
محیطــی میتوانــد آن را بهبــود ببخشــد.

امنیــت بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن مؤلفــه هایــی کــه بــه
فضاهــای عمومــی شــهری کیفیــت مــی بخشــد بــه شــمار
میآیــد .بــه ایــن معنــا کــه نداشــتن امنیــت در کنــار وجــود
همــه مؤلفههــای کیفیتبخــش در یــک فضــای عمومــی شــهری،
بیانگــر عــدم موفقیــت آن فضــا اســت .فضاهایــی ماننــد بازارهــا،
خیابــان هــا و پارکهــا از میــان انــواع فضاهــای عمومــی شــهری
بــه ســبب ماهیــت ،موقعیــت ویــژهای کــه دارنــد انتظــار مـیرود
کیفیــت بهتــری را بــه لحــاظ امنیتــی ارائــه دهنــد (ایــزدی و
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 میکننــد
دوری کــرده و ایــن محیطهــا بــه تدریــج تبدیــل بــه مکانهــای
ناامــن میشــوند .ایجــاد محیطــی کــه مــردم در آنهــا بــدون
واهمــه پیــادهروی میکننــد ،تعــداد چشــمهای ناظــر را افزایــش
میدهنــد و همیــن امــر باعــث افزایــش کیفیــت محیــط میشــود
( .)Lubuva & Mtani, 2004: 16از طرفــی دیگــر بــرای افزایــش
حــس تعلــق در افــراد و باالبــردن امنیــت ،نحــوۀ طراحــی محیــط را
بایــد بــرای ایجــاد تصویــری مثبــت از فضــا و عرضــۀ میــزان ارتکاب
جــرم ،تغییــر دهنــد ( .)Cozens et al., 2005: 328دســتهبندی
عوامــل پیشــگیری از جــرم در تصویــر  1آمــده اســت.

.2آیــا خیابــان ســی تیــر تهــران ،در حــوزۀ ایجــاد امنیــت بــرای
زنــان بــه عنــوان یــک مقصــد گردشــگری ،در شــرایط مطلوبــی بــه
ســر میبــرد؟

تعاریف و مفاهیم کلیدی
امنیت

1

امنیــت بــر اســاس تئــوری نیازهــا در هــرم مازلــو در  ،1968بــه
عنــوان یکــی از نیازهــای ضــروری و پایــ ه بــرای تعالــی انســان
معرفــی شــده اســت (الیــاسزاده مقــدم و ضابطیــان.)1389 ،
امنیــت یــک مفهــوم عینی-ذهنــی اســت .بعــد عینــی آن بــه معنی
ایجــاد شــرایط ایمــن بــرای حفاظــت و گســترش ارزشهــای اصولی
و حیــات ملــی اســت و بعــد ذهنــی آن بــه مفهــوم احســاس امنیــت
تلقــی میشــود .بعــد ذهنــی امنیــت بــه طــور مســتقیم بــا ذهنیــت

تصویــر  :1عوامل پایۀ پیشــگیری از جرم از طریق طراحــی محیطی .مأخذ:
 Cozens et al ., 2005 :330بــه نقل از ایزدی و حقی.1394 ،
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فضاهای عمومی شهری

2

فضــای شــهر و ســاخت فضایــی شــهر دو مفهــوم مرتبــط بــا یکدیگر
هســتند و بــه مــوازات یکدیگــر در طــول تاریــخ دگرگــون شــدهاند
(حبیبــی« .)1380 ،راب کریــر» 3معتقــد اســت مفهــوم فضــای
شــهری بــدون تحمیــل مؤلفههــای زیباییشناســی ،فضاهــای بیــن
ی اســت کــه از نظــر هندســی و کیفیــت زیباییشــناختی
ســاختمان 
باعــث میشــوند آگاهانــه آنهــا را فضــای شــهری تلقی کنیــم« .برونو
زویــی» 4نیــز فضــا را ذات معمــاری معرفــی کــرده و به همیــن دلیل
فضــای شــهری را فضایــی محصــور و محــدود شــده ماننــد خیابــان،
میــدان ،پــارک ،زمیــن بــازی و بــاغ معرفــی میکنــد (مدنیپــور،
 .)10:1387بــه بیــان بحرینــی ( )1386فضــای شــهری ،صحنـهای
بــرای فعالیتهــای عمومــی زندگــی اســت .ایــن فضــا در دســترس
همــگان و تحــت ادارۀ یــک ســازمان عمومــی اســت .فضــای شــهری
زمین ـهای بــرای بــروز تعامــات اجتماعــی و فعالیتهــای عمومــی
فراهــم میکنــد .ایــن فضاهــا در گذشــته چنــد عملکــردی بودنــد
و هــر بخــش فعالیتهــای متفاوتــی را بــه خــود جــذب میکــرد.
امــروزه ایــن فضاهــا شــامل چندیــن بخــش اســت کــه هریــک صرفاً
یــک عملکــرد را شــامل میشــود و بــه فضایــی تــک عملکــردی
تبدیــل شــده اســت .امــا بازگشــت بــه فضاهــای شــهری مطلــوب
در گذشــته شــهرها نمیتوانــد بــا تکیــه بــر الگوگیــری عملکــردی
باشــد چراکــه تفــاوت کاربــران گذشــته و امــروز جامعــه در آن
لحــاظ نمیشــود (همــان.)10 :
«پــاول زوکــر» 5درک اشــتباه از اصطــاح فضا را عامل از دسـتدادن
مفهــوم اصلــی آن میدانــد .او بــه مطالعــۀ دوبــارۀ آثــار بــا ارزش
معمــاری و شهرســازی گذشــته تأکیــد دارد و دســتاورد آن را
کمکــی بــرای فضــای شــهری امــروز میخوانــد .وی فضــای شــهری
را ســاختاری ســازمانیافته ،آراســته و منظــم در قالــب کالبــد بــرای
فعالیتهــای انســانی میبینــد و قوانینــی چــون ،ارتبــاط میــان
شــکل بدنــۀ ســاختمانهایی 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
میرســند و موقعیــت بناهــای تاریخــی ،آبنماهــا و فــواره و دیگــر
عناصــر ســه بعــدی در فضــا را در آن مییابــد (توســلی.)1371 ،

جنســیت 6و فضاهــای عمومــی شــهری (بــا تأکید
بر زنــان)

«شــورت» 7در ارتبــاط بیــن جنســیت در فضــای اجتماعــی شــهر
میگویــد فضاهــای شــهری فقــط کالبــد فیزیکــی نیســت بلکــه
مشــتمل بــر جنبههــای نمادیــن فرهنگــی و اجتماعــی نیــز هســتند
کــه مربــوط بــه روابــط جنســیتی میــان مــردان و زنــان در ســاخت
اجتماعــی شــهر اســت (شــورت .)156 :1390 ،فضا و جنســیت رابطۀ
تنگاتنگــی بــا هــم دارنــد .ایــن رابطــه بــه ســمت تهدیــد و کنتــرل
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زنــان و مــردان در فضاهــای شــهری و همچنیــن در تحلیــل و تخطی
از قوانیــن جداییگزینــی جنســیتی اســت .وی بــا اشــاره بــه جامعــۀ
ســنتی چیــن و عربســتان و بــا تأکیــد بــر اینکــه بســیاری از جوامــع
ســنتی زنــان را محــدود میکننــد اضافــه میکنــد کــه اساســاً
توانایــی حرکــت آزادانــۀ زنــان در فضاهــای شــهری بــا وجــود فشــار
و محدودیتهــای مــردان محــدود شــده اســت .فضــا و جنســیت دو
مؤلفــۀ نظــام اجتماعــی هســتند کــه رابط ـهای 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 برنامهریــزی بــرای آن ،از جملــه اولویتهــا اســت .در جامعــۀ
معاصــر کــه بــا ســرعت در حــال تغییــر اســت ،توجــه بــه مؤلفههــای
دو ســویۀ روابــط کنشــی مــورد اهمیــت اســت؛ چراکــه بــا تغییــر
فضاهــای کالبــدی ،پدیدههــای اجتماعــی متفاوتــی را خواهیــم دیــد.
آگاهــی بــر روابــط متقابــل فضــا و جنســیت ،برنامهریــزی و طراحــی
فضایــی اصولیتــری را باعــث میشــود (کمالــی و همــکاران.)1388 ،
ایــن رابطــۀ متقابــل از یکســو در بازتابهــای 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
شــکلگیری ایــن ســاختار اســت (.)Rendell et al., 2000

حضــور فعــال همــۀ آحــاد جامعــه از جملــه عواملــی اســت کــه کیفیت
محیــط زندگــی شــهری را ارتقــا میدهــد .چنیــن حضــوری مســتلزم
درک مناســب نیازهــا و طراحــی آگاهانــه ب ـرای آن اســت .عــدم درک
صحیــح افــراد مؤثــر همچــون دســتاندرکاران ،سیاســتگذاران و
طراحــان دو وجــه اصلــی حضــور کارآمــد ،همگانــی بــودن و همیشــگی
بــودن ایــن حضــور را از دســترس خــارج میکنــد .بــه بیــان دیگــر بـرای
جــذب افـراد 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 عرصههــای
عمومــی شــهری و داشــتن تعامالت اجتماعــی ،بیش از دیگــر مخاطبان،
نادیــده گرفتــه شــده اســت (صادقــی و همــکاران .)1391 ،نظــر بــه
اینکــه زنــان بخــش بزرگــی از افــراد جامعــه را شــامل میشــوند،
نادیــده گرفتــن نیازهایشــان در کارآمــدی کلــی جامعــه تأثیــر
بهســزایی خواهــد داشــت .امــروزه ،دوران توجــه برنامهريــزي بــه
مفاهيمــي همچــون عدالــت جنســيتي ،بــا تمركــز بــر اهدافــي چون
كشــف ،آزمــون  ،تجزيــه و تحليــل و بــه چالــش كشــيدن فكــر و
اقــدام برنامهريــزي متعــارف از منظــر جنســيت اســت (صادقــی و
همــکاران ،1391 ،بــه نقــل :پورمحمــدی و همــکاران.)1394 ،

صنعت گردشگری
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امــروزه صنعــت گردشــگری در توســعه اقتصادی-اجتماعی کشــورها
بســیار پــر اهمیــت اســت و اقتصاددانــان آن را صــادرات نامرئــی
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نامیدهانــد (محســنی .)1388 ،گردشــگری بــه عنــوان یکــی از ابعــاد
مهــم اقتصــادی کشــورها ،یــک صنعــت پــاک شــناخته میشــود و
در جوامــع مختلــف عــاوه بــر افزایــش درآمدهــای ارزی ،بــه ایجــاد
اشــتغال کمــک شــایان توجهــی کــرده اســت (معاونــت برنامهریــزی
و امــور اقتصــادی ،1388 ،بــه نقل از عشــوریان و طالشــی.)1392 ،
صنعــت توریســم از نظــر آشــنایی مــردم بــا ســایر فرهنگهــا و
همچنیــن بــه لحــاظ اقتصــادی حائــز اهمیت اســت .گردشــگری در
بســیاری از کشــورهای کوچــک و بزرگ ،ســودآورترین صنایــع امروز
اســت .آمــار نشــان ميدهــد  11درصــد نيــروي كار در كشــورهاي
توســعهيافته در بخــش توريســيم فعــال بــوده و ســاالنه  30تــا 40
ميليــارد دالر در آمــد از ايــن راه نصيــب ايــن كشــورها ميشــود.
جهانگــردي يكــي از مطمئنتريــن ،پاكتريــن و ارزانتريــن منابــع
كســب درآمــد ارزي اســت (حســینی .)4 :1385 ،متخصصــان در
زمینــۀ اقتصــاد ،گردشــگری را منبــع اقتصــادی حائــز اهمیــت برای
یــک کشــور میداننــد؛ اقتصــادی کــه بــا فرهنــگ و تمــدن یــک
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

تحقيقــات بــه عمــل آمــده حاكــي از آن اســت كــه بــه رغــم
همزيســتي مســالمتآميز فضايــي ،مــردان و زنــان ،نــه تنهــا بــه
شــيوههاي متفاوتــي از فضــا اســتفاده ميكننــد ،بلكــه تجربــۀ آنهــا
در رابطــه بــا فضــا نيــز تــا حــدودي متفــاوت اســت .بــه عنــوان مثال،
زنــان فضاهــاي شــهري را بــه فضاهــاي «امــن» و «نــا امــن» تقســيم
ميكننــد .ايــن امــر باعــث ميشــود كــه زنــان در برخــي از فضاهــاي
شــهري بتواننــد بــه تنهايــي حركــت كننــد ،در حاليكــه ترجيــح
ميدهنــد در برخــي از فضاهــاي شــهري تنهــا بــه همــراه ديگــران و
يــا توســط خــودرو عبوركننــد (استيونســون 75 :1388 ،و )77؛ بدين
ترتيــب ،بــه علــت منطــق ســلطه و تــرس از رفتــار جنســي ،زمينــۀ
ادراكات و بهرهگيــري بســياري از زنــان از فضــاي شــهري ،محــدود
ميشــود .بنابرايــن ،تــرس زنــان از خشــونت مردانــه ،و یــا تــرس از
فضــا ،باعــث شــده اســت کــه زنــان بيــش از مــردان نگــران قربانــي
جــرم شــدن باشــند .امــروزه حضــور زنــان در فضاهــای عمومی شــهر،
بــه یکــی از مهمتریــن عوامــل کیفیــت ســنجی ایــن فضاهــا بــدل
شــده اســت .بــه ایــن معنــی کــه اگــر یــک فضــای شــهری را مطلوب
قلمــداد میکنیــم ،ایــن فضــا از منظــر زنــان مطلــوب تلقــی میشــود
چراکــه 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

عواملــی کــه بــر بــروز رفتارهــای مجرمانــه در شــهر تأثیرگــذار
هســتند غالبــاً در ســه ســطح خــرد و کالن مطــرح میشــوند.

اکبــری و پــاک بنیــان ( )1391برخــي از مؤلفههــاي کالبــدي
مؤثــر بــر احســاس امنیــت اســتفادهکنندگان از فضاهــاي شــهري را
بــه دو دســتۀ کلــی انــدازه و فــرم فضــا و آســایش بصــری و محیطی
تقســیم کردهانــد .بهطــور کلــی عوامــل مؤثــر بــر امنیــت فضــای
شــهری را میتــوان طبــق جــدول  1دســتهبندی کــرد .در ایــن
دســتهبندی کیفیــات بصــری ،نظــارت ،کالبــد و فعالیــت از ابعــاد
اصلــی محســوب میشــوند کــه خــود حاصــل متغیرهایــی هســتند
کــه متخصصــان ایــن امــر بــه آن اشــاره داشــتهاند.

تأثیــر احســاس امنیــت بــر کیفیــت گردشــگری
و توســعه آن

امنیــت و ایمنــی بـرای 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 ب ـرای گردشــگران دارنــد ( .)UNWTO, 1996ایــن دو
مؤلفــه بــرای گســترش همــۀ مقاصــد گردشــگری امــری ضــروری
اســت .یکــی از دغدغههــا بــرای مــردم و مســافران نگرانــی از
صدمــات جانــی و مالــی در مکانهایــی 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., 2015گردشــگری یــک صنعــت شــکننده
اســت ،بعضــی مؤلفههــا ماننــد شــرایط اقتصــادی و ثبــات سیاســی
از عوامــل ایجــاد کننــدۀ امنیــت و ایمنــی برای گردشــگران هســتند
( )Ibidکــه موجــب تقویــت ایــن صنعــت میشــوند .تــاش
بــرای افزایــش گردشــگر عــاوه بــر فعــال نگهداشــتن و افــزودن
شــرکتهای فعــال در ایــن زمینــه ،عامــل مناســبی بــرای مبــارزه
بــا فقــر و شــرایط اقتصــادی پاییــن جامعــه و بیــکاری اســت .ایــن
امــر در کشــورهای کمتــر توســعهیافته پررنگتــر اســت .رونــق
اقتصــادی و افزایــش موقعیتهــای شــغلی ،رفــاه کلــی جامعــه و
کیفیــت زندگــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت« .لویــس ترنــر» 9بــا
تأکیــد بــر اهمیــت صنعــت گردشــگری ،آن را جایگزیــن مناســب
دیگــر صنایــع ،بــه خصــوص در کشــورهای جهــان ســوم میدانــد
(كاظمــي.)1387 ،
اکنــر و ریچــی )1991( 10معتقدنــد ایجــاد تصویــر ذهنــی مناســب
بــرای بازاریابــی و تثبیــت موقعیــت یــک مقصــد و اســتراتژی بســیار
ضــروری اســت .گردشــگران غالبــاً بــه دلیــل حضــور موقــت در
مــکان هایــی کــه دیــدن میکننــد ،احســاس ناتوانــی کــرده و
شــناخت انــدک آنهــا باعــث میشــود توانایــی تشــخیص میــان
فضاهــای امــن و ناامــن و رفتارهــای مناســب آن فضاهــا را نداشــته
باشــند .امنیــت و ایمنــی دو مؤلفــه وابســته بــه هــم هســتند کــه
گردشــگران نیــاز دارنــد .آیــا آنهــا بــه مــکان هایــی کــه احتمــال
خطــر وجــود داشــته اســت ســفر میکننــد؟ قطعـاً غالــب پاسـخها
« نــه» هســتند؛ اگــر چــه برخــی هــم «بلــه» میگوینــد .افــرادی
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تأثیرمؤلفههایکالبدیبراحساسامنیتزناندرفضاهایبازگردشگریشهری | علی یاران ،هانی ارجمندی و مریم مسگریان
کــه مقاصــد پــر خطــر را میپســندند از ایــن دســته افــراد هســتند.
امــا بــه طــور کلــی افــراد معمولــی (میانــه رو) امنیــت را بــه عنــوان
مهمتریــن اولویتشــان در نظــر میگیرنــد همانگونــه کــه در هــرم
مازلــو بــه عنــوان دومیــن مؤلفــۀ پــر اهمیــت شــناخته شــده اســت.
همچنیــن بیرمــن )2003(11تأکیــد میکنــد بــر اینکــه بیشــک
امنیــت و ایمنــی بــه عنـوان مهمتریــن راهبــرد تشــخیصی گردشــگران
بـرای انتخــاب مقصدشــان اســت .آم و کرامپتــون )1992( 12معتقداند
مقصــد یــک ســفر همــواره توســط اطالعــات موجــود دربــارۀ آنجــا
انتخــاب میشــود و بــه نــدرت بــر مبنــای تجربیــات شــخصی مــورد
ارزیابــی قــرار میگیــرد .ایرویــن و اندرســون )2006( 13معتقدانــد
ادراک تــرس از جــرم و جنایــت گردشــگران بــر رفتارشــان دربــارۀ
برنامههــای سفرشــان بســیار مؤثــر اســت .به طــور کلی گردشــگران
تصمیمــات خــود در حــوزۀ ســفرها را بــر اســاس ادراکاتشــان
میگیرنــد و نــه الزام ـاً بــر اســاس واقعیــت (روهــل و فســنمایر،14
 1992بــه نقــل از  )Amir et al., 2015ميــان گردشــگري ،ثبــات،
توســعه و امنيــت رابطـهاي تعريف شــده وجــود دارد ،چراكه توســعه
زيرســاختهاي جهانگــردي تــا حــدود زيــادي بــه ســاير فعاليتهاي
جــاري و عمرانــي يــك منطقــه ،عوامــل حمايتكننــده ،قوانيــن
و مقــررات (امنيــت) ،اطالعرســاني ،هماهنگــي ســازمانهاي
مرتبــط وگســترش حمــل و نقــل در امــور جهانگــردي وابســته
اســت و هرگونــه بــروز ناامنــي و بهكارگيــري خشــونت در ســطوح
مختلــف زيانهــاي جبرانناپذيــري بــه ايــن صنعــت وارد ميکنــد
(رحيمپــور .)1384 ،ایــن در صورتــی اســت کــه حضــور گردشــگر
در کشــور عــاوه بــر رونــق اقتصــادی و تأثیــرات فرهنگــی ،خــود بــر
امنیــت محیــط مؤثــر اســت و رفتهرفتــه کشــور بــه مرکــز امنیــت
گردشــگری در دنیــا تبدیــل میشــود .در ايــن زمينــه ميتــوان بــه
نقــش دولتهــا ،برنامهريــزي ،هويــت فرهنگــی ،عوامــل سياســي
و اداري و شــبكة راههــا بــه عنــوان عناصــر تأثيرگــذار در امنيــت
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
زیرســاختهای الزم و برنامهریزیهــای مناســب دو مقولــۀ کلــی
هســتند کــه بــر موفقیــت در حــوزۀ گردشــگری تأثیرگــذار هســتند.

نیازهــای زنــان در ادراک فضــا و تجربــۀ احســاس
امنیــت

همانطــور کــه قبلتــر گفتــه شــد از آنجــا کــه میــان رویکردهــای
زنــان و مــردان نســبت بــه جهــان تفــاوت وجــود دارد ،اولویتهــای
آنهــا دربــارۀ شــناخت و درک محیــط و فراینــد ادراک و شــناخت
آنهــا متفــاوت اســت .بــه بیــان دیگــر کلیــات و اجــزای محیــط
توســط مــردان و زنــان بــه شــکلهای متفاوتــی درک مــی شــوند
(براتــی .)1389 ،بــه ایــن ترتیب مســألۀ تــرس از رفتارهای جنســی
بــر زمینــۀ ادراکات و بهرهگیــری زنــان از فضاهــای شــهری تأثیرگذار

اســت و تــرس زنــان دانــش جرمشناســی را بــه ایــن نتیجــه رســانده
اســت کــه زنــان بیشــتر از مــردان نگراننــد کــه قربانــی جــرم در
فضاهــای شــهری شــوند .همچنيــن «والنتيــن» اظهــار ميكنــد كــه
زنــان ،فضــا را زمانــي بــه عنــوان مــكان خطــر دريافــت ميكننــد
كــه رفتــار مــردم بــه ويــژه مــردان بــه گون ـهاي بينظــم بــه نظــر
برســد (تانکیــس.)161-149 :1388 ،

از ایــن رو توجــه بــه ویژگیهــای کالبــدی محیــط در حیــن طراحی
شــهری بــرای رســیدن بــه امنیــت بــرای کاربران بــه خصــوص زنان
از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .کلیــت مطالعات صــورت گرفته
در ایــن بحــث بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه عواملــی چــون نــور،
آلودگــی محيطــی ،نفوذپذيــری ،دسترســی بــه خدمــات حملونقــل
و کيفيــت فعاليتهــا و کاربــری زميــن بــه ترتيــب بيشــترين و
کمتريــن تأثيــر را در ميــزان احســاس امنيــت زنــان در فضاهــای
عمومــی دارنــد .همچنیــن عوامــل محیطــی از قبیــل کاربــری
اراضــی ،تنــوع کاربریهــای پيرامــون و ســاعتهای فعاليــت آنهــا
و نيــز مجاورتهــای مکانــی کاربریهــا ،مؤثــر بــر امنیــت بــه
خصــوص بــرای زنــان هســتند .در همیــن راســتا ،برخــی همچــون
«جیــن جيکوبــز»« ،اليزابــت وود» و« اســکار نيومــن» ،تغییــر در
ویژگیهــای مــکان ماننــد چیدمــان صحیــح فضاهــای مســکونی،
تجــاری و فضاهــای عمومــی و رســیدن بــه فضاهــای قابــل دفــاع
را راه حلــی بــرای پیشگیــری و برخــورد بــا ناامنــی میشــمارند
(اکبــری و پــاک بنیــان .)1391 ،
شــکوهی ( )1391در مطالعــهای بــا همــکاری شــهرداری تهــران
نقــاط ضعــف و قــوت فضــا در تأمیــن امنیــت زنــان را نورپــردازی
مناســب ،میــزان نقــاط کــور در فضا ،میــزان تداخــل ســواره و پیاده،
اشــکال مختلــف درخواســت کمــک در مواقــع اضطــرار ،ویژگیهــای
فضــا بــه منظــور مکــث اســتفادهکنندگان ،خوانایــی مســیر و فضــا
و شــناخت و وضــوح فضــا را مهمتریــن عوامــل ایــن نیــاز دانســت.
پژوهشــی دیگــر کــه توســط گلــی و همــکاران ( )1394انجام گرفت،
آســایش بصــری و محیطــی ،اطالعــات محیطــی گمراهکننــده ،فــرم
فضــا ،ازدحــام ،نــور ،کنتــرل نفوذپذیــری ،کیفیــت فعالیتهــا و کاربــری
زمیــن ،متغیرهــای زمینـهای و دسترســی بــه حمـلو نقــل عمومــی از
جملــۀ مؤلفههــای افزایشدهنــدۀ احســاس امنیــت زنــان در فضاهــای
عمومــی شــهر هســتند .اکبــری و پــاک بنیــان ( )1391همچنیــن
در مطالعـهای در همیــن حــوزه شــاخصهای کالبــدی در فضاهــای
عمومــی بــرای ایجــاد احســاس امنیــت را انــدازۀ فضــا (مقیــاس-
احســاس ازدحــام) فــرم فضــا ،آســایش بصــری و آســایش محیطــی
برشــمردهاند .همچنیــن زیویــار پــردهای و همــکاران ()1394
امنیــت زنــان در شــهر توریســتی بابلســر را در گــروی کیفیــت
شــبکۀ معابــر ،مبلمان مناســب شــهری ،روشــنایی ،پوشــش گیاهی،
فشــردگی بافــت و بــاز و بســته بــودن (نفوذپدیــری) دانســتند و
بررســی هــای خــود را در ایــن زمینــه انجــام دادنــد .بــرای آنکــه
مفاهیــم قابــل اســتفاده شــوند ،بایــد شــاخصهای تجربــی
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جســتار
داشــته باشــند ،زیــرا تنهــا ابزارهایــی هســتند کــه بــرای فهــم
ســریع مســائل بــه کار میرونــد و چکیدههایــی انتزاعــی از یــک
مجموعــۀ کلــی از رفتارهــا ،نگرشهــا و ویژگیهایــی بــه شــمار
میرونــد کــه چیــزی مشــترك دارنــد .در فراینــد مفهومســازی،
گام اول ،تعییــن ابعــاد تشــکیلدهندۀ مفهــوم اســت .گام دوم،
تعییــن شــاخصهایی اســت کــه بــه کمــک آنهــا بتــوان ابعــاد
مفهــوم مــورد نظــر را اندازهگیــری کــرد (خاکــی 75 :1378 ،بــه
نقــل از نهاونــدی و همــکاران.)1396 ،
بــا بررســی ایــن تعاریــف و بــا توجــه بــه مبانــی و نظریــات مطــرح
شــده ،میتــوان گفــت مفهــوم احســاس امنیــت زنــان در فضاهــای
گردشــگری را میتــوان در ابعــاد کالبــدی و غیــر کالبــدی بررســی
کــرد کــه در ایــن مقالــه صرفـاً بــه بعــد کالبــدی آن پرداخته شــده
اســت .نتایــج مربوطــه در قالــب یــک مــدل مفهومــی ســنجش
ســرزندگی در اینگونــه فضاهــای عمومــی شــهری قابــل ارائــه
اســت (تصویــر  .)2در ایــن پژوهــش بــا جمعبنــدی مطالعــات
صــورت گرفتــه و نتیجهگیــری از پراهمیتتریــن تــا کــم
اهمیتتریــن مؤلفههــا در مطالعــات صــورت گرفتــه مؤلفههــای
مــورد نظــر ایــن پژوهــش بــه دســت آمدهانــد .بــر همیــن اســاس
متغیرهــای مــورد نظــر بــرای احســاس امنیــت زنــان در بعــد
کالبــدی فضاهــای عمومــی شــهری از جملــه :نورپــردازی مناســب،
تنــوع کاربریهــا و فعالیتهــا ،زندگــی شــبانه ،خوانایــی فضــا،
امــکان درخواســت کمــک در زمــان اضطــرار ،آســایش بصــری،
اطالعــات محیطــی ،کیفیــت معابــر و مبلمــان شــهری مناســب
هســتند.

تصویر  :2مدل مفهومی پژوهش .مأخذ :نگارندگان.
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روش تحقیق

ايــن پژوهــش براســاس هــدف ،کاربــردی اســت و براســاس ماهیــت
و روش در رديــف تحقیقــات توصیفی-تحلیلــی قــرار میگیــرد و
روش فکــری تحقیــق ،اســتدالل اســتقرايی اســت .گــردآوری دادهها
و اطالعــات از طريــق دو روش کتابخانــهای و میدانــی بــه دســت
آمــده اســت .در ایــن پژوهــش مبانــی و نظریــات در حــوزۀ امنیــت
زنــان در فضاهــای عمومــی گردشــگری در ابعــاد کالبــدی و غیــر
کالبــدی بررســی شــدند؛ کــه در ایــن تحقیــق تنهــا بعــد کالبــدی
مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت .ســپس بــا توجــه بــه تحلیــل
کیفــی مطالعــات مــدل مفهومــی مــورد مطالعــه معرفــی شــده
(تصویــر  )2و 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

ش هســتند تا تهــران را از یــک معبر
مســئوالن شــهر تهــران در تــا 
و مســیر گردشــگری بــه مقصــد گردشــگری تبدیــل کننــد .ســاالنه
بــر تعــداد گردشــگران داخلــی و خارجــی تهــران افــزوده میشــود و
همیــن امــر موجــب شــده اســت کــه مصوبــات شــورای شــهر تهران
بــر پررنــگ ســازی تهــران و باززندهســازی بخشهــای تاریخــی و
توریســتی افزایــش یابــد .یکــی از ایــن خیابانهــا خیابــان ســی تیــر
اســت .در گذشــته بــا نــام قــوام الســلطنه شــناخته میشــده و امروز
بــه دلیــل همجــواری بــا مســجد ،آتشــکده ،کلیســا و کنیســه بــه
گــذرگاه ادیــان شــهرت یافتــه اســت .امــروزه ایــن خیابــان تبدیــل
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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 خیابانهــای جمهــوری و ســرهنگ ســخایی قطــع
میشــود .بــه واســطۀ همیــن تقاطعهــا ،خیابــان بــه ســه بخــش
تقســیم شــده اســت .بــه همیــن ترتیــب مؤلفههــای مــورد پژوهــش
در ایــن ســه بخــش مــورد مطالعــه و ارزیابــی قــرار گرفتهانــد
(تصویــر .)3

تجزیه و تحلیل

بــا مطالعــات پیمایشــی صــورت گرفتــه در خیابــان ســی تیــر،
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.
بــرای ارزیابــی مؤلفههــای مــورد پژوهــش در بخــش اول خیابــان،
(حدفاصــل خیابــان نوفــل لوشــاتو و خیابــان جمهــوری کــه امــروز
بــه نــام خیابــان میــرزا کوچــک خــان نامگــذاری 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
هیــچ گونــه منبــع نــوری بــرای نورپــردازی شــبانه در ایــن فضــا
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
بــه مبلمــان شــهری بــرای نشســتن و اســتراحت نشــده ،هرچنــد
تعــداد ســطلهای زبالــه قابــل قبــول اســت .محــور پیــاده در ایــن

بخــش بــه خوبــی از ســواره تفکیــک شــده و بــه دلیــل کــم بــودن
ازدحــام میــزان آن بــرای اســتفاده پیــاده مناســب اســت .در ایــن
بخــش عملکردهــای متنوعــی وجــود نــدارد و بیشــتر بــه عنــوان
بخــش فرهنگی-ادیانــی ایــن خیابــان ،عملکردهــا در کنــار هــم قرار
گرفتهانــد؛ امــا خبــری از رســتورانها و اماکــن تفریحــی در ایــن
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 تلفنهــای همگانــی بــرای
امــداد وجــود دارد کــه همیــن امــر بــر ارتقــای حــس امنیــت زنــان
در ایــن مــکان مؤثــر اســت (تصاویــر  4و .)5

در بخــش دوم خیابــان ،یعنــی حدفاصل خیابان جمهــوری و خیابان
ســرهنگ ســخایی ،مجــدد مؤلفههــای مذکــور مــورد ارزیابــی قــرار
گرفتنــد (تصاویــر  6و  .)7وضعیــت نورپــردازی و کیفیــت معابــر
ماننــد بخــش اول بودنــد و تفاوتــی نداشــتند .همچنیــن مؤلفههــای
آســایش فیزیکــی اعــم از مبلمــان شــهری و پیــاده مــداری خیابــان،
کمــاکان بــا وضعیــت خیابــان در بخــش اول یکســان بــوده و از آن
تبعیــت میکنــد .در بخــش دوم خیابــان رفتهرفتــه بــر تنــوع
کاربریهــای خیابــان افــزوده شــده اســت و رســتورانها و اماکــن
تفریحــی بــه فضــا اضافــه شــدهاند؛ امــا هنــوز حیــات شــبانه در
ایــن بخــش رونــق چندانــی نــدارد؛ هرچنــد وضعیــت آن نســبت
بــه بخــش اول خیابــان بهتــر اســت .همچنیــن مؤلفههــای خوانایــی
فضــا نیــز در ادامــه بخــش اول خیابــان ،از همــان تبعیــت میکننــد.
در بخــش ســوم خیابــان کــه حدفاصــل خیابــان ســرهنگ
ســخایی و خیابــان امــام خمینــی اســت ،کمــاکان بــه دلیــل عــدم
برنامهریــزی ،وجــود عناصــر نورپــردازی و چراغهــای شــهری،
انتظــار میرفــت کــه شــرایط بخشهــای دیگــر را داشــته باشــد؛ اما

تصویر  :3عکس هوایی خیابان ســی تیر و تقســیم بندی آن .مأخذ ، Google Earth :باز طراحی شده توسط نگارندگان.
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تصویر :4بخش اول خیابان ســی تیر ،دید جنوب به شمال.
مأخذ .www.eligasht.com :

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

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

تصویر  :7بخش دوم خیابان ســی تیر .رستورانهای موجود در پیادهرو.

بــه دلیــل وجــود رســتورانهای ســیار در سرتاســر خیابــان وضعیــت
نورپــردازی آن در وضعیــت مطلوبــی قــرار دارد .همچنیــن کیفیــت
معابــر نیــز شــرایط خوبــی را همچــون بخشهــای قبلــی دارا اســت.
ایــن بخــش بــه لحــاظ مبلمــان شــهری و وجــود پیادهروهــای
مناســب ،شــرایط مطلوبــی را دارد؛ امــا تداخــل نامناســب ســواره و
پیــاده در آســایش فیزیکــی اختــال 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
را بهبــود بخشــیدهاند؛ امــا مؤلفههــای خوانایــی فضــا کمــاکان
شــرایط بخشهــای اول و دوم خیابــان را دارنــد (تصاویــر .)12-8

دســت آمــده حاکــی از آن اســت کــه در بخــش اول خیابــان
(حدفاصــل خیابــان نوفــل لوشــاتو و خیابــان جمهــوری) عمــدۀ
مؤلفههــای مؤثــر بــر امنیــت زنــان تأمیــن نشــدهاند و تنهــا در
حــدود  38درصــد معیارهــای مــورد نظــر را تأمیــن کردهانــد .ایــن
بخــش از خیابــان کــه در برگیرنــدۀ بخشهــای مذهبــی ادیــان
مختلــف اســت ،بــه رغــم داشــتن پتانســیل گســتردۀ فرهنگــی
فضایــی عمدتــاً در طــول روز و شــب خلــوت بــوده و بــه عنــوان
یــک مقصــد گردشــگری مناســب هنــوز نتوانســته دعوتکننــدۀ
گردشــگران داخلــی و خارجــی بــه صــورت گســترده باشــد .در
بخــش دوم خیابــان (حدفاصــل خیابــان جمهــوری و ســرهنگ
ســخایی) شــرایط بهتــری نســبت بــه بخــش اول حاکــم اســت .در
ایــن قســمت مؤلفههــای مؤثــر بــر امنیــت زنــان بیــش از نیمــی از
متغیرهــای مــورد نیــاز احســاس امنیــت زنــان ( 53درصــد) را دارا
اســت .بــه طــور کل بــه دلیــل وجــود مؤلفههــای فــوق ،میــزان آمــد
و شــد در ایــن بخــش بیشــتر بــوده و فضــا ســرزندهتر اســت .امــا
در بخــش ســوم (حدفاصــل خیابــان ســرهنگ ســخایی تــا امــام

در جدول  2جمعبندی مؤلفههای مورد ارزیابی آمده است.

نتیجهگیری

بــا توجــه بــه مباحــث مطــرح شــده و مطالعــات پیمایشــی صــورت
گرفتــه در نمونــه مــوردی (خیابــان ســی تیــر) ،مؤلفههــای پژوهــش
در هــر ســه بخــش ،مــورد ارزیابــی قــرار گرفتهانــد .نتیجــۀ بــه
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تصویر :8بخش ســوم خیابان ،قرق پیادهروها توسط کافههای خیابانی.
عکس :هانی ارجمندی.1397 ،

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

تصویر  :10بخش سوم خیابان ،مبلمان شهری .عکس :هانی ارجمندی.1397 ،

تصویر  :11بخش سوم خیابان ،محلی برای قرارهای زنان.
مأخذ. www.Davatonline.com :

خمینــی) شــرایط کام ـ ً
ا متفــاوت بــوده و یــک رابطــۀ دو ســویه
در ایــن بخــش حاکــم اســت .از طرفــی عوامــل متعــددی کــه بــر
احســاس امنیــت زنــان تأثیرگــذار هســتند ،بــه میــزان نســبتاً مــورد
قبولــی تأمیــن شــدهاند ( 70درصــد) .همیــن امــر باعــث افزایــش
اســتقبال از ایــن فضــا ،ســرزندگی فضــا و حضــور گردشــگران
داخلــی و خارجــی شــده اســت .از طرفــی دیگــر ،ســرزندگی
فضایــی موجــب ایجــاد احســاس امنیــت در زنــان شــده و حضــور
آنهــا را در ســاعات شــب نیــز افزایــش داده اســت .در پاســخ بــه
ســؤاالت پژوهــش مبنــی بــر احســاس امنیــت زنــان در ایــن فضــای
گردشــگری ،بایــد اضافــه کــرد کــه هرچــه از شــمال بــه ســمت
جنــوب خیابــان حرکــت میشــود ،بــا افزایــش تنــوع فعالیتــی
و ایجــاد نورپــردازی مناســب در طــول شــب ،مؤلفههــای مــورد
نظــر زنــان در ایــن بخــش تأمیــن شــده و همیــن امــر ایــن بخــش

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

تابستان  1398شماره 47

33

جســتار
از خیابــان را بــه یــک فضــای عمومــی گردشــگری بــدل ســاخته
اســت .بــه منظــور بهبــود ایــن محــور و تبدیــل آن بــه فضــای
گردشــگری مطلــوب زنــان ،تأمیــن آســایش بصــری و فیزیکــی،

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.

جــدول  :2ارزیابی مؤلفه ها در نمونه موردی .مأخذ :نگارندگان.
آسایش بصری
وهش
ای پژ
ؤلفهه
م

نورپردازی

کیفیت معابر

پیاده مداری

مبلمان
شهری

خیا
ی تیر
بان س

نورپردازی شب

عدم وجود تاریکی یا خیرگی

بهداشت معابر

مصالح و بافت

عدم تداخل سواره و پیاده

کیفیت پیاده رو

نیمکت ،سطل زباله و ...

رستورانها

موسیقی زنده

تنوع کاربری عملکرد های متنوع

زندگی شبانه

اطالعات
محیطی
جهتیابیمناسب

*

*

*

وجود تلفن همگانی



*

*

امکان
درخواست
امداد

*

*







تنوع فعالیتی



وجودکیوسکامدادپلیس

بخش اول

آسایش فیزیکی

خوانایی فضایی

*

(حدفاصل
نوفل لوشاتو
و جمهوری)
بخش دوم

*

*









*





*

*



*

(حدفاصل
جمهوری
و سرهنگ
سخایی)
بخش سوم



(حدفاصل
سرهنگ
سخایی و امام
خمینی)
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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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فهرستمنابع
• استیونســون ،دبــورا .)1388( .شــهرها و فرهنگهــای شــهری .ت :رجــب

• الیــاسزاده مقــدم ،ســید نصرالدیــن و ضابطیــان ،الهــام .)1389( .بررســــی

پناهــی و احمــد پوراحمــد ،تهــران :مرکــز مطالعاتــی و تحقیقاتــی شهرســازی

شــاخصهای برنامهریــزی شهــــری مؤثــــر در ارتقـــای امنیــت زنـــان

و معمــاری.

درفضـــاهای عمومــــی با رویکــــرد مشارکتــــی (نمونۀ مــوردی :بخش مرکزی

• اکبــری ،رضــا و پــاک بنیــان ،ســمانه .)1391( .تأثیــر کالبــد فضاهــاي عمومي

شــهر تهــران) .نشــریۀ هنرهــای زیبا-معمــاری و شهرســازی.43-56 :)44( 2 ،

بــر احســاس امنیــت اجتماعــي (زنــان نمونــه مــوردي :محلــه نارمــک و شــهرک

• انــوری آریــا  ،مینــا و نســاج ،مینــا .)1386( .بررســی و تبییــن نقــش صنعــت

(.53-64 :)2

گردشــگری و توســعه پایــدار ،اسالمشــهر :دانشــگاه آزاد اســامی.

اکباتــان شــهر تهــران) .نشــریۀ هنرهــای زیبــا  -معمــاری و شهرســازی17 ،

گردشــگری در توســعۀ فضــای شــهری .اولیــن همایــش منطقــهای جغرافیــا،
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تهــران :وزارت مســکن و شهرســازی ،مرکــز مطالعاتــی و تحقيقاتــی شهرســازی

• ایــزدی ،محمــد ســعید و حقــی ،محمدرضــا .)1394( .ارتقــای احســاس

و معمــاری.

امنیــت در فضاهــای عمومــی بــا بهرهگیــری از طراحــی شــهری نمونــۀ مطالعــه:

• صیدایــی ،ســید اســکندر و هدایتــی مقــدم ،زهــرا .)1389( .نقــش امنیــت در

توســعه گردشــگری ،علــوم اجتماعــي.97-110 :)8( 4 ،

• عشــوریان ،فاطمــه و طالشــی ،امیــن مصطفــی .)۱۳۹۲( .اهمیــت و نقــش

امنیــت در بــازار گردشــگری و اثــرات آن بــر توســعه پایــدار مقاصــد ،اولیــن

همایــش ملــی گردشــگری ،جغرافیــا و محیــط زیســت پایــدار ،همــدان :انجمــن
ارزیابــان محیــط زیســت هگمتانــه .قابــل دســترس درhttps://www.civilica. :

 ,com/Paper-TGES01-TGES01_279.htmlrhfgتاریــخ دسترســی دی .1397
• کازس ،ژرژ و پوتیــه ،فرانســواز  .)1382( .جهانگــردی شــهری .ت :صالحالدیــن
محالتــی ،تهران :دانشــگاه شــهید بهشــتی.

.5-12 :)2( 20

• بحرینــی ،ســید حســین .)1386( .فرآینــد طراحــی شــهری .تهــران :دانشــگاه

تهران.

• براتــی ،ناصــر .)1389( .ادراک محیــط؛ نقــش نســبیتهای روانشــناختی در
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