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 ی درون شهری هاپارککاربردی به احساس امنیت زنان در نگرشی

 مورد مطالعه: شهر بجنورد
 

 0اسکوییباللی  آزیتا

 2عاطفه صداقتی

 3شهال درتومی

 

 

 

 چکیده
ی اول و سپس شناسایی پارامترهای مؤثر ی درون شهری در وهلههاپارکنگاشت حاضر، با هدف پایش میزان احساس امنیت زنان در 

شناسی تحقیق، کمی و روش آن پیمایش از نوع ی بعدی، انجام شده است. روشهای آن در وهلهامنیت زنان و اولویتبر احساس 

ی ساله 10تا  00نفر از زنان  044(، بوده است که بین CPTED)تحلیلی با کاربرد خاص رویکرد طراحی محیطی -مطالعات توصیفی

تأیید و  مند انجام شده است. نتایج پژوهش بامتناسب و تصادفی نظام بندیطبقهی، اگیری خوشهی نمونهشهر بجنورد براساس شیوه

، تنها شاخص حمایت CPTEDی مطرح شده برای رویکرد هاشاخصپرسشنامه، نشان داد که از میان تمامی  314اعتبارسنجی نهایی 

ی مورد مطالعه در شهر بجنورد ندارد. اما خوانایی، هاپارکهای اجتماعی است که هیچ نقشی در احساس امنیت زنان در از فعالیت

ها و طراحی ی روشنایی، مدیریت نگهداری، انزوا و تراکم جمعیت، نشانههاشاخصنظارت و ادراک عمومی از فضا در میان سایر 

اس امنیت ثرگذاری بر احسکلی فضا که وجود رابطه معنادار آنها با احساس امنیت زنان مورد تأیید قرار گرفت، از باالترین میزان ا

 توانیمزنان برخوردار هستند. انزوا و تراکم جمعیت نیز دارای رابطه معکوس با احساس امنیت است. از این رو، احساس امنیت زنان را 

ن، خی شهر نبایستی مورد غفلت قرار بگیرد؛ به دیگر سها و روند توسعهی مدیریت و طراحی کلی فضا دانست که در سیاستنتیجه

آن در  ی معناییهانظامی ساختارهای مدیریتی و حضورپذیری زنان در برخی فضاهای عمومی شهر اگر پایین است، این امر نتیجه

دهی کالبدی به آن و در نتیجه القای احساس امنیت پایین به آنها در این ی شهر و شکلارتباط خاص با نقش زنان در روند توسعه

 فضاها، است.

 

 ی:واژگان کلید
 فضای شهری یطی،احساس امنیت، زنان، طراحی مح
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 مقدمه

های نامطلوب شهری، مشکالت در عصر حاضر، محیط

بسیاری را برای امنیت شهروندان ایجاد کرده و در رشد 

. شهرها (Day,2003: 311)اندآسیب های اجتماعی موثر بوده

ی پیچیده با اجزا درونی بسیار مرتبط با هم؛ و هانظام

تند. پذیری هساماکنی بالقوه و مستعد ایجاد رعب و آسیب

همانطور که یک خانه و همه فضاهای داخلی آن، پناهگاه 

، شهر و کندمیها فراهم امنی برای خانواده و مهمان

فضاهای آن هم باید ایمنی و امنیت را به طور مشابه برای 

 :Hiile & Rachel, 1999)ان و ناظران فراهم کندهمه ساکن

امنیت به عنوان یکی از الزامات اصلی کیفیت  .(23

 اساسی در نیازی (01، 0334یاپنگ غراوری،)زندگی

ای اساسی در توسعه پایدار انسانی، مؤلفه اجتماعات

و نیز یکی از  (0330زاده و شریعتی مزینانی، فروغ)انسانی

بخشی به فضاهای عمومی، از کیفیتهای اصلی مؤلفه

جایگاهی ویژه برخوردار است. چنانچه اگر در فضایی 

تمامی اصول طراحانه رعایت شده باشد اما امنیت آن 

 فضاهای د موفق ظاهر شود.توانمیتأمین نشده باشد، ن

هایی برای مناسبات و روابط بیرونی، عمومی شامل مکان

های اجتماعی ها، تغییرات و رویاروییبرهم کنش

. آنچه در دانش (0330)ایراندوست و غالمی زارچی، است

قش ن باشدمیطراحی شهری برای فضای باز شهری ارزش 

اجتماعی و تعاملی است که این فضا در زندگی جمعی 

. میزان توفیق یک فضای شهری به کندمیشهروندان ایفا 

)پرهیزکار و میزان استقبال عمومی از آن بستگی دارد

که  شوندمی. مردم زمانی در فضا حاضر (0373همکاران، 

کاری برای انجام دادن داشته باشند. بنابراین همیشه باید 

ی گیریک فضای شهری ظرفیت تجربه شدن، شکل

. این (0370)پاکزاد، ها و بروز رفتارها را داشته باشدفعالیت

                                                      
1. Rostami Tabriznia & Madanipour 

رد اولیه هر ففضا در وهله اول باید قادر به تأمین نیازهای 

ش و دان)باشد تا بستر حضور آنها در فضا را فراهم سازد

در هرم نیازهای مازلو که سلسله مراتب . (0334طیبی،

، نیاز به امنیت در دهدمیاهمیت نیازهای انسان را نشان 

دومین رتبه قرار دارد. از آنجایی که امنیت فضاها از نظر 

ارد، تفاده از آنها دروانی تاثیر بسزایی در نحوه و میزان اس

های اصلی فضاهای شهری مطلوب به شمار از کیفیت

. امنیت اجتماعی با (0330،2اقدم و درتومی،کاربهذه)آیدمی

ی رستمفضا و ساخت و ساز شهری ارتباط معناداری دارد)

رتبریزنیا و مدنی ها و فضاهای . ناامنی مکان(0،2441پو

مره مختل و با عمومی، نشاط و سالمتی را در زندگی روز

ایجاد مانع بر سر راه رشد فرهنگی و مشارکت عمومی، 

ساسانی و )کندمیهای زیادی را بر جامعه تحمیل هزینه

. یکی از معیارهای فراهم نمودن آسایش (0330همکاران، 

شهروندان در چنین فضاهایی، ارتقای امنیت محیطی 

. اصول طراحی فضای شهری (0330ایزدی و حقی،)است

ینه فراهم کردن امنیت محیطی به صورت کلی تمام در زم

، ولی نکته مهمی که دهدمیاقشار جامعه را مد نظر قرار 

ماند، توجه به جنسیت افراد گاه از دید طراحان پنهان می

گیری از فضاهاست؛ چه بسا فضاهایی که به راحتی در بهره

گیری است، ولی برای جنس برای جنس مذکر قابل بهره

 . که(0330)رضوان و فتحی، ایی چندانی نداردمونث کار

 باز فضاهای در زنان حضور عدم ادامه در امر این

 مسبب و داشته دنبال به را مسکونی عمومی و محالت

 عمومی سرزندگی فضاهای کاهش باری مانندزیان آثار

جهانشاهی، )گرددمی شهری طراحی کیفیت در اختالل و

عنوان فضاهای شهری به. امروزه، جایگاه زنان در (0331

یکی از موضوعات اصلی مطرح در طراحی شهری بدل 

شده است؛ در واقع موفق بودن فضای شهری با توجه به 

کننده و تنوع گیری تعداد زنان و مردان استفادهاندازه
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ند، کنی افرادی که در این فضاها فعالیت میهاویژگی

ا توجه ع ب. بنابراین اهمیت موضوشودمیارزیابی و بررسی 

که در تاریخ شهرسازی همواره طراحی شهرها بر  به این

ها و نیازهای مردان منطبق بوده و فارغ از توجه به فعالیت

احمدی حاجی)، ضرورت داردباشدمیشرایط خاص زنان 

. امنیت نداشتن زنان در فضاهای شهری، (0330 و همکاران،

لی و گ)کندمیمشارکت کامل آنان را در اجتماع محدود 

شهروند  نتوانند زنان که شودمی سبب (0330همکاران،

 عمومی زندگی در راحتی به و بیایند شمار به عیار تمام

. اما اگر (0330شاطریان و همکاران، )باشند داشته مشارکت

زنان در جامعه احساس امنیت کنند در مجموع فضای 

تازیکی، )عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار خواهند داد

و ارتقای امنیت زنان در فضاهای شهری منافع  (0333

 اجتماعی و اقتصادی زیادی را در پی خواهد داشت

د در ارتقای الگوی توانمیو  (0330پور و همکاران، صفائی)

 .(0330رضایی، )های اجتماعی مؤثر باشدفعالیت

با توجه به مباحث مطرح شده پژوهش حاضر قصد دارد 

ی شهر بجنورد و نیز هاپارکمیزان احساس امنیت زنان در 

در افزایش احساس    0CPTEDرویکردبررسی نقش 

ی درون این شهر را هدف مطالعه هاپارکامنیت زنان در 

قرار دهد. زیرا زنان نیمی از جمعیت این شهر را تشکیل 

دهند و با توجه به مرکز استان شدن شهر بجنورد، در می

، و افزایش مهاجرت افراد و اقشار مختلف به 0371سال 

شهر بجنورد و تاحدودی شهرنشینی صرف این مهاجرین 

ن بیشتر در معرض خطر و عدم شهرگرایی آنان، امنیت زنا

 به توجه با بجنورد شهر . بعالوه، درگیردمیقرار 

 از مندیبهره و خاص اقلیمی شرایط و هاویژگی

 و مسافران برای تفریحی یهاپارک و سرسبز فضاهای

 احساس تأمین که گفت توانمی خود، بومی ساکنان

 اجتماعی مسئله یک عنوان به دتوانمی زنان امنیت

                                                      
1. Crime prevention through environmental design 

دارد. لذا مسئله  بررسی میدانی به نیاز که باشد مطرح

اصلی تحقیق آن است تا بررسی نماید، احساس امنیت 

ی درون شهر بجنورد، از چه پارامترهایی هاپارکزنان در 

های رویکرد طور خاص میان مؤلفهو به شودمیمنبعث 

CPTED با احساس امنیت چه ارتباطی وجود دارد؟ 

 

 چارچوب نظری
امنیت رهایی از تشویش، اضطراب، معنای لغوی 

 یا احساس و اطمینان خاطر است (0378نصرتی، )ترس

. در فرهنگ معین امنیت با معانی ایمن (0383 ،ماندل)

. (0370معین، )شدن، در امان بودن و بی بیمی آمده است

 ایمنی و امنیت خود دارای دو مؤلفه نیز امن بودن فضا

ارد و عوامل محیطی در مؤلفه ایمنی، اشاره به مو: است

که در صورت عدم تأمین شرایط مطلوب وقوع دارد 

حوادث اجتناب ناپذیر است و خطرات به صورت بالقوه 

و بالفعل جان و مال حاضران، عابران و ناظران را تهدید 

یک فضای  .(Kelly & Crabtree, 2009: 2)خواهد نمود

شهری امن در معنای کامل آن شامل هر دو مؤلفه 

و شرایطی که از فصل مشترک این دو  شودمیذکر الفوق

یم به عنوان فضای شهری امن توانمیبه وجود آید را 

اگر چه امنیت مسئله  .(Rothrock, 2010: 9)توصیف کنیم

ان احساس امنیت را شناسجامعهمهمی است، اما بسیاری از 

 کنند وتر از وجود امنیت توصیف میتر و ضروریمهم

امنیت یک پدیده احساسی و ادراکی است و معتقدند که 

بیشتر به احساس روانی شهروندان از عوامل تهدید کننده 

و ممکن است میزان احساس ناامنی فرد با  گرددمیجرم بر

واقعیت خارجی میزان عوامل تهدید کننده، میزان احساس 

 .یان کردب توانمیناامنی فرد نیز در نوسان باشد. بنابراین ن

ای که امنیت وجود دارد، حتما احساس امنیت در جامعه

نیز وجود دارد. چرا که احساس امنیت از موارد دیگر 
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 گیردمیهمانند ذهنیت مردم از جامعه مورد مطالعه نشأت 

ای امنیت از لحاظ انتظامی و مثال ممکن است در جامعه

پلیسی وجود داشته باشد، اما افراد احساس امنیت 

. به طور کلی در تعریف این (0332)اصفهانیان، نکنند

گفت احساس امنیت اجتماعی عبارت  توانمیمفهوم 

است از میزان آرامش خاطر ذهنی و روانی زنان در مورد 

اینکه در زندگی روزمره خود چقدر در برابر خطرات 

احتمالی و مزاحمت دیگر افراد جامعه مصونیت 

 .(0370اسمعیلی، )دارند

 باید را شهری شناسیجرم مباحث نظری زمینه و پیشینه

 و مطالعات شیکاگو یشناسجامعه مکتب از حداقل

 داد. اکولوژی قرار بررسی مورد شهری اکولوژی اولیه

 زمینه در 0301 سال در بار اولین برای شهری

شناسایی  علم را آن و آمد وجود به شهری هایبررسی

صالحی، )اندکرده ذکر محیط و انسان میان متقابل روابط

 هایپدیده بررسی به مشخصا دیدگاه . این(0378

شهرها  در روانی امراض و جنایت و جرم نظیر اجتماعی

 ترسیم و شهر مختلف هایبخش با ارتباط در و

 آن طی که یافت اختصاص آن به مربوط هاینقشه

 به شهری محالت یا و شهرها داخلی مناطق برخی از

روانی  امراض حوزه و جنایت و جرم های حوزه عنوان

 مکتب 0310 سال . در(0330)کالنتری، گردیدند معرفی

 شناخت به شهری شناسی آسیب و تطبیقی اکولوژی

 کمک شهری مختلف در محالت مردم زندگی

 پیدایش شهری شناسی آسیب اساس این بر نمود.می

 شهری هایناآرامی امراض، پراکندگی جرایم، کیفیت،

 قرار بررسی مورد جهان مختلف شهرهای در را

 و هیلیر فضا . بر طبق نظریه ترکیب(0378)صالحی،داد

 و بوده ساکت که در جاهایی بیشتر ( جرم0374)هنسون

 دهدمی رخ دارد، دیگر هایمکان با کمی ارتباط

 میزان نیز در مکان از استفاده و ساخت فرم همچنین

 که هاییمکان در و است مؤثر آنها در جرم ارتکاب

وجود  عمومی، و خصوصی فضاهای بین زیادی تفاوت

 جرم است، ارتکاب کم آن بر طبیعی نظارت و نداشته

 در است جرم نیز معتقد توزیع است. نظریه بیشتر

 در تا میفتد اتفاق مکان در بیشتر جرم تمرکز مجموع

 بیشتر خاص در مکانی جرمی تکرار احتمال افراد. یعنی

است.  خاص مجرمی توسط جرم تکرار احتمال از

 توجه بدون، موقعیتی جرایم از جلوگیری بعالوه، نظریه

 حذف یا آن اصالح برای تالش مجرم، شخصیت به

 هایکاهش فرصت دنبال به صرفا مجرمانه، تمایالت

 که است هاییمحیط بر نظریه این است. تمرکز مجرمانه

 که مرتکب کسانی بر نه ،شودمی محقق آن در جرم

. جین (0330میرجمشیدیان و همکاران، )شوندمی جرم

زندگی و مرگ شهرهای »( در کتاب 0310جیکوبز)

چشمان خیابان پرداخته است  یبه نظریه« بزرگ آمریکا

که بین جرم و محیط کالبدی ارتباط نزدیکی وجود داشته 

. از نظر او یکی از باشدمیکه قابل سنجش و کنترل 

ها و رگیری پنجرهراهکارهای ایجاد نظارت بر فضاها، قرا

ها و فضاهای عمومی است که بدین ها رو به خیابانبالکن

بدین وسیله  ها بوده وترتیب چشمان بیشتری ناظر بر فعالیت

رضازاده و )یابدهای جرم کاهش میامکان وقوع فرصت

های شکسته ویلسون و . تئوری پنجره(0373خیبر، 

( نیز به مقوله پیشگیری از جرم با تمرکز بر 0372کلینگ)

روی آگاهی ساکنین از رفتارهای مشکوک، حفاظت از 

 هددمیپردازد. این تئوری نشان محیط و پیامدهای آن می

که تصویر محالت با حضور نورپردازی، مراقبت و 

هش تأثیر بسیاری بر کاها، نگهداری صحیح و ایجاد نشانه

ته های شکسمیزان ترس از جرم دارد. همچنین نظریه پنجره

پردازد. هنگامی که یک مکان شده به تمرکز جرم می

هدف شود، موجب تضعیف تمایل و توانایی ساکنان به بی

همکاران، )نظریان و گرددمیمنظور اجرای نظم اجتماعی 
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 دان یک جامعه. بر اساس این تئوری، چنانچه شهرون(0332

و ضابطین، نسبت به جرایم خفیف و انحرافات خرد با 

اغماض برخورد کنند، این امر در درازمدت، سبب 

نظمی بوجود آید و که در آن منطقه و محله بی شودمی

چنین تصور شود که آن محله یا گروه به زعم برخی 

ها پاسخ بدهد. صاحب ندارد که به انحرافات و کجروی

نظمی ناشی از عدم برخورد با جرایم ساده و یاز دل این ب

پور یشرافت)آیندخفیف، جرایم بزرگ و شدید بوجود می

نظریه فضاهای قابل  ( در0314. نیومن)(0378و عبدی، 

 اهمیت دولت مداخله از بیش مردم، خودیاری دفاع به

در  کالبدی طراحی قابلیت به همچنین و دهدمی

 کرده بسیار توجه مردم طبیعی نظارت سطح افزایش

 تشخیص که است فضایی دفاع، قابل است. فضای

 به سازد. اومی آسان ساکنین برای را هافعالیت وکنترل

 بلند ساختمان که جایی در که داشت اشاره نکته این

 سطح و کمتر تعداد کودکان که بود افرادی برای

 که زمانی همچنین و داشتند باالتری و حقوق درآمد

 نگهبانان امنیتی و قوی ابزارهای توسط هاساختمان این

 یافت. فضایمی کاهش جرم ، آمارشدندمی حافظت

طراحی شامل قلمرو،  اصلی عنصر چهار دفاع وی، قابل

 نظارت، سیمای ساختمان و مجاورت با دیگر تسهیالت

 کنار هم، در یا جداگانه صورت به عناصر دارد. این

میرجمشیدیان و )ارندد نقش دفاع قابل فضای مفهوم

هنگامی که مقاله  0380. در سال (0330همکاران، 

ی. توسط س« پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی»

ری جفری برای اولین بار منتشر شد، نقطه عطفی در 

های اجتماعی و رفتارهای ارتباط با بررسی ناهنجاری

نابهنجار پدید آمد. زیرا این مقوله تا قبل از آن در حوزه 

این  (Robinson, 1996: 1)گرفتمیقرار  شناسیجرممباحث 

نگرش مشتمل بر طراحی و مدیریت محیط کالبدی به 

های جرم، جنایت و بزهکاری منظور کاهش فرصت

. افزون بر این، این نگرش بر اساس این فرض باشدمی

استوار است که مجرمان و بزهکاران قبل از آنکه مرتکب 

منطقی  گیریتصمیم فرآیندجرم شوند وارد یک 

پیشنهاد  CPTEDهای واقع مجموعه نظریه . درشوندمی

و طراحی مجدد محیطی است  ریزیبرنامهشناسی روش

ند مجال توانمیکه بر آن اساس، معماران و شهرسازان 

ترس از جرم تبهکاری را کاهش داده و کیفیت زندگی را 

. از میان نظریات (0332)نظریان و همکاران، بهبود بخشند

آنها در نیمه دوم قرن بیستم رویکرد  ترینمهممطرح شده، 

ری جفری بود. وقتی او تئوری پیشگیری از جرم از طریق 

ها را متوجه تجدید طراحی محیطی را ارائه داد، همه نگاه

نظر درباره علل رفتارهای ضد اجتماعی و غیرقانونی 

. پیشگیری از جرم از طریق طراحی (0330برتاو، )کرد

ی الح عناصر محیط فیزیکمحیطی به معنی تشخیص و اص

ب های ارتکاها و موقعیتو اجتماعی فراهم کننده فرصت

. (Brantigham and Faust, 1976: 190)عمل مجرمانه است

تغییر محیط و طراحی محیط  CPTEDهدف اصلی  عموماً

های اجتماعی است، اما در برای کاهش جرایم و آسیب

م، بردارنده نتایج دیگری همچون کاهش ترس از جر

افزایش کیفیت زیبایی شناختی مکان و افزایش کیفیت 

. به عبارت (Clarke, 1995: 8)باشدمیزندگی شهروندان 

د وانتمیدیگر طراحی مناسب و استفاده درست از محیط 

عالوه بر پیشگیری از وقوع جرم، کیفیت زندگی را بهبود 

. (Crowe, 2000: 46)بخشیده و ترس از جرم را کاهش دهد

این بهترین روش برای به  (0370کوسن، )عقیده کوسنبه 

حداقل رساندن جرم است. زیرا بجای تغییر شخصیت تک 

 ترین روش، آسانشوندمیتک افرادی که مرتکب جرم 

ه . بنابراین پژوهش حاضر بباشدمیتغییر شرایط محیط 

بررسی نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 

  پردازد.می
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 ی تجربیپیشینه

مطالعات متعددی در زمینه امنیت و استفاده از رویکرد 

طراحی محیطی، قابل مرور هستند. حقیقت و 

و  امنیت»میرابوالقاسمی بهابادی در پژوهشی با عنوان 

حقوق شهروندی زنان در فضاهای شهری با رویکرد 

CPTED دریافتند در کشورهایی « راهمورد: خیابان و پیاده

شد تری وجود داشته باکه ساختار فرهنگی و مذهبی عمیق

و طراحی شهرهای آنها مردمحور بوده و باعث ایجاد حس 

های مشکالت اجتماعی، فرهنگی عدم امنیت و بروز زمینه

، کندمیو همه اقشار جامعه را متأثر  شودمیو روانی 

معیارهای ریزتر و بایستی در ارتباط با این رویکرد 

ی طراحی هاشاخصتری را در ارتباط با زنان و جزئی

ت زنان و امنی»ای با عنوان در مقالهمحیط لحاظ کرد. گلی 

به امنیت زنان در پارک « در فضاهای عمومی شهری

امل که عو دهدمیآزادی شیراز پرداخته است. نتایج نشان 

رامون، پیهای محیطی مانند کاربری اراضی، تنوع کاربری

، با هاساعات فعالیت آنها و نیز مجاورت مکانی کاربری

افزایش حس امنیت زنان پاسخگو رابطه معناداری دارد. 

عوامل شخصی، تأثیری بر میزان امنیت زنان نداشته است. 

فر و انصاری در پژوهشی مرتبط هدف خود را الماسی

مشخص نمودن معیارها و ضوابطی که مشخصا به جزئیات 

ان پردازد. آنتر احساس امنیت در رابطه با قشر زن میریز

یی چون دید و نظارت عمومی، نور و روشنایی، هاشاخص

مسیرهای مخفی و جدا افتاده، وجود فضاهای جدا افتاده، 

 های روزمره، عالئم وها، افزایش فعالیتترکیب کاربری

راهنما، ایجاد حس مالکیت و طراحی کلی را به عنوان 

مورد  CPTEDمهم در طراحی بر پایه اصول  یهاشاخص

 های مختلف. به طور کلی در پژوهشدهدمیبررسی قرار 

یی چون تقویت قلمروهای طبیعی، کنترل هاشاخص

های دسترسی، نظارت طبیعی و حمایت از فعالیت

اجتماعی، افزایش دید و نظارت عمومی، حضور مستمر و 

طریق  سازی محیط ازفعال نیروی انتظامی، سالم

سازی مطلوب، نور و آوری افراد ناسالم، کفجمع

روشنایی، اجتناب از مسیرها و فضاهای مخفی و جدا 

مره، های روزها، افزایش فعالیتافتاده، ترکیب کاربری

عالئم و راهنما، ایجاد حس مالکیت و طراحی کلی به 

 CPTEDی مهم در طراحی بر پایه اصول هاشاخصعنوان 

 اند. نتایج پژوهش نشانسی قرار گرفتهمورد توجه و برر

در مناطقی با  CPTEDکه به کارگیری اصول  دهدمی

درجات متفاوتی از رهیافت و امنیت، قابل تجدید نظر 

است. رویکرد مذکور، در غالب بخشی از سیاست جامع 

و در کنار اجرای سایر راهبردهای پیشگیری از جرم، 

 د بخشی از امنیت را بوجود بیاورد. توانمی

، بیشتر های فوقرسد که نگاه به امنیت در تحقیقبه نظر می

معطوف به بعد صرف کالبدی است و نقش کاربری زمین 

اند و یا اینکه احساس را به نحوی مورد مداقه قرار داده

. استامنیت در حد یک امر اجتماعی صرف، دانسته شده

 -حاضر، تأکید بر ابعاد اجتماعیدر عین حال در پزوهش 

کالبدی و مؤثر در طراحی شهر و توسعه آن، توأمان، 

 مدنظر قرار گرفته است.

 

 روش پژوهش

تحلیلی بر پایه  -روش تحقیق انجام شده توصیفی

محاسبات کمی و پیمایش است و در پی یافتن چگونگی 

 CPTEDهای احساس امنیت طبق رویکرد ارتباط مؤلفه

 10سال تا  00است. جامعه مورد مطالعه تمامی زنان باالی 

سال شهر بجنورد است. به کمک جدول مورگان حجم 

نفر تعیین شد اما به منظور اطمینان  370نمونه مورد مطالعه 

ای و گیری خوشهپرسشنامه، با روش نمونه 044بیشتر، 

ها به صورت تصادفی در اختیار زنان در سپس در خوشه

ختلف شهر بجنورد قرار گرفت و از این تعداد، مناطق م
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ها، پرسشنامه مورد قبول واقع شد. جهت تحلیل یافته 314

گیری و بارتلت برای اندازه KMOنخست از آزمون 

-گیری، دوم، از آزمون کلموگروفکفایت نمونه

ها، سوم، به منظور اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن داده

تگی ن متغیرها از ضرایب همبستعیین میزان همبستگی بی

اسپیرمن استفاده شده و چهارم، مدل تحلیل مسیر در نرم 

 استفاده گردیده است.  Lisrelافزار 

دا گویی به سواالت، ابتبه اهداف و پاسخ یابیدستجهت 

 ای و با بررسی متون، تمامیبه کمک مطالعات کتابخانه

مورد مطالعه قرار گرفت.  CPTEDی رویکرد هاشاخص

یافته مستخرج از شورای ساختی نیمهسپس پرسشنامه

های اقبال و ملی پیشگیری از جرم و جنایت و پژوهش

به منظور بررسی میزان احساس  و صدرالسادات 0سکاتو 

امنیت زنان در فضاهای مورد مطالعه و نیز میزان توجه این 

جهت طراحی گردید.  CPTEDی هاشاخصفضاها به 

های مناسب برای پرسش در زمینه طراحی انتخاب گویه

های مختلف مورد محیطی ابتدا مطالعات و چک لیست

مطالعه قرار گرفت اما با توجه به آنکه پژوهش حاضر قصد 

 هاپارکدارد در گام اول، به نقش طراحی محیطی در 

های فراوانی که در بپردازد لذا مطالعات و چک لیست

یطه بودند از دایره بررسی خارج شدند؛ و خارج از این ح

ها بهتر گودر نهایت سه مطالعه مذکور جهت بررسی دقیق

انتخاب گردیدند. در گام دوم، با توجه به تأکید پژوهش 

ی مورد مطالعه؛ از هاپارکحاضر بر توجه به نقش بومی 

های مذکور در مطالعات نام برده تنها آنهایی میان گویه

و فرهنگ شهر بجنورد  هاویژگیبا  انتخاب شدند که

و  بندیطبقههمخوانی داشتند؛ بعالوه سعی شد تا 

فارغ از مطالعات مذکور، همخوان و  هاشاخصگذاری نام

در راستای فرهنگ ایرانی و نیز ویژگی چند قومیتی شهر 

و پرسشنامه از  هاشاخصبجنورد تدوین شوند. اعتبار 

                                                      
1. Iqbal & Ceccato 

وع، در ارتباط با موض نظرطریق ارسال برای اساتید صاحب

( مورد تأیید 773/4)و روایی آن به کمک آلفای کرونباخ

( در قالب 0)ی مطرح شده در شکلهاشاخصقرار گرفت. 

 مدل ارتباط مفهومی متغیرهای تحقیق، لحاظ شده است.

 مدل ارتباط مفهومی متغیرهای پژوهش(: 0)شکل

های صورت گرفته و مبانی نظری مرور شده، طبق بررسی

ی موثر شهر بجنورد، هاویژگیهمچنین با عنایت به 

متغیرهای پژوهش به این شرح تدقیق شدند: ادراک 

آشنایی با فضا، مناطق ناامن، داشتن خاطره )عمومی از فضا

 (بد از وضعیت ناامن فضا، تجمع جمعیت ناآشنا و غریبه

وشنایی در شب، تعداد مسیرها با وضعیت ر)روشنایی

روشنایی کافی، کاهش نور توسط درختان، وجود 

 20های شکسته و سوخته، شناسایی چهره در فاصله المپ

 (یهای راهنمایها و نقشهمتری، نقش نور در شناسایی نشانه

های دور از دید در فضا و معابر، وجود کنج)خوانایی

رو از  ر مسیر پیشموانع دید د ،فرورفتگی و عقب نشینی

 (هاهای تیز، دیوارها، حصارها و بوتهجمله لبه

واسطه پوشش گیاهی و درختان مانع دید، تعداد )نظارت

های موجود، کاربری انتظامی و محل استقرار نیمکت

پلیس، امکان نظارت بر فضای بازی کودکان، میزان 

 (هاهای امنیتی در اطراف کنجضرورت وجود آینه

های رها شده در فضا، محافظت اری)زبالهمدیریت نگهد

های وندالیسم، ها، وجود نشانهها و تابلواز درختان، چراغ

های های دیواری، امکان بروز فعالیتی و نقاشیکاربهخرا
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انزوا و تراکم  (غیرقانونی در فضا، وجود فضاهای خالی

 (بیش از حد خلوت یا خالی از جمعیت بودن فضا)جمعیت

های کافی جهت شناسایی ها و نقشهوجود نشانه)هانشانه

میزان راحتی ورود مزاحم به )طراحی کلی فضا (مسیر

های بهداشتی، لزوم محوطه سازی و طراحی بهتر سرویس

 (فضا، وضوح طراحی فضا، میزان استفاده متناقض از فضا

های اجتماعی)کمبود فضای فرهنگی و حمایت از فعالیت

وقات فراغت کوتاه برای ورزشی، امکانات گذران ا

های خانه، فعال بودن فعالیتجوانان مانند کتابخانه و سفره

های روز، سازگاری فعالیتموجود در فضا در طول شبانه

های معرف هر شاخص، به این متغیرها و گویه.موجود(

 نامه لحاظ شدند.ای هدفمند در پرسششیوه

 

 ی درون شهری بجنوردهاپارکمعرفی  :(0)جدول

 سطح عملکرد مساحت نام پارک سطح عملکرد مساحت نام پارک

 ناحیه و محله متر مربع 3083 پارک گلستان شهر هکتار 20 پارک شهربازی
 محله متر مربع 144 پارک حر شهر متر مربع 00004 پارک شهر قدیم

 ناحیه و محله متر مربع 3130 پارک خانه فرهنگ ناحیه هکتار 0 پارک آفرینش
 محله متر مربع 2274 پارک ینگه قلعه محله متر مربع 044 زادهپارک معصوم

 محله متر مربع 3231 پارک میرزا کوچک خان شهر متر مربع 03084 پارک بلوار آزادی
 محله متر مربع 2000 پارک فردوسی ناحیه و محله متر مربع 0800 پارک شهید آذری آزاد

 محله متر مربع 2070 پارک شهدا ناحیه و محله متر مربع 0080 2رسالت  پارک
 ناحیه و محله متر مربع 0320 پارک روشن ضمیر محله متر مربع 034 2پارک حر

 ناحیه و محله متر مربع 2033 0پارک رسالت شهر متر مربع 33204 پارک دانشجو
 محله مترمربع 3044 شهیدپارک سرداران  ناحیه مترمربع 2344 فرهنگسرای شهروند

 ناحیه مترمربع04444 پارک خطی آسایش محله و ناحیه مترمربع 20444 متری شهدا32پارک خطی 
 محله مترمربع 2344 پارک فجر - هکتار 24 2زادهپارک معصوم

 0331پژوهش، هاییافتهو  0373مود ومعصومی،مأخذ: انصاری
 جغرافیایی پژوهشقلمرو 

 204شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی، در فاصله 

درجه  08کیلومتری شمال غرب مشهد در طول جغرافیایی 

دقیقه در  27درجه و 38دقیقه و عرض جغرافیایی  24و 

متری از سطح دریا و تقریبا در مرکز  0404ارتفاع متوسط 

 جهانمهندسین مشاور )جغرافیایی استان واقع شده است

.به استناد نتایج آخرین سرشماری انجام (0373،23پارس،

نفر  233704، جمعیت شهر بجنورد 0330شده، در سال 

خراسان  ریزیبرنامهسازمان مدیریت و )بوده است

های میدانی نگارنده تعداد . بر اساس بررسی(0330شمالی،

پارک در حال حاضر در شهر بجنورد موجود است که  20

ف شهری توزیع شده است. مساحت کل در سطوح مختل

هکتار  13فضای سبز شهری بجنورد به طور تقریبی برابر 

ی درون شهری و هاپارک( 0. جدول)باشدمیمترمربع 

 .کندمیسطح عملکرد هر یک را بیان 

ی مورد مطالعه، دقت شده است تا هاپارکدر انتخاب 

پارکی انتخاب شود که بیشترین میزان از حضور 

ن به خصوص بانوان را در خود جای داده باشد، شهروندا

برای شهروندان آشنا باشد و بر مسائل آن اشراف داشته 

باشند. لذا با تأکید بر موارد فوق و پرسش آنها از تعدادی 

از بانوان، محققین به این نتیجه رسیدند که از میان 

ی شهر بجنورد، دو پارک شهربازی و بلوار هاپارک

لکرد شهر جهت مطالعه احساس امنیت آزادی در سطح عم

ح در سط هاپارکزنان انتخاب شوند. برای انتخاب سایر 

عملکرد ناحیه و محله، که جامعه هدف بر افراد آن ناحیه 

شد و قطعا ساکنان محل با مسائل آن و محله متمرکز می

ته بندی شهر بجنورد کمک گرفقهآشنا بودند، از نقشه منط
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(، 8)بندی شهر بجنورد در شکلقهبر اساس نقشه منطشد. 

سه پارک سرداران شهید واقع در منطقه دو، پارک شهر 

واقع در منطقه یک و پارک شهدا در منطقه مهر در سطح 

عملکرد محله و ناحیه جهت بررسی احساس امنیت زنان 

 انتخاب شدند.

 

رد ی رویکهاشانصتحلیل رابطه احساس امنیت و 

CPTED   ی مورد مطالعههاپارکبه ت کی 

( نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن میان 2)جدول

ی رویکرد هاشاخصمتغیر احساس امنیت زنان با 

CPTED  ی مورد مطالعه نشان هاپارکرا در هر یک از

. الزم به ذکر است که میانگین احساس امنیت زنان دهدمی

 (کمتر از حد متوسط)81/2در پارک سرداران شهید برابر 

 (کم)70/2بلوار آزادی،  (متوسط)43/3پارک شهربازی، 

در پارک شهر برابر متوسط( و )42/3پارک شهدا،

 است. کم()38/2
 0331پژوهش، هاییافتهمأخذ:  (n=360)در پارک ها CPTEDاسپیرمن( متغیرهای احساس امنیت و رویکرد )آزمون همبستگی(: 2)جدول

 CPTEDرویکرد  احساس امنیت

ضا
ز ف

ی ا
وم

عم
ک 

درا
ا

 

یی
شنا

رو
یی 

وانا
خ

 

ت
ظار

ن
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ت ن

یری
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ی  
 ها

ت
عالی

ز ف
ت ا

مای
ح
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ما
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ا

 

ت
معی

 ج
کم

ترا
 و 

زوا
ان

 

 ها
انه

نش
 

ضا
ی ف

کل
ی 

اح
طر

 

پارک سرداران 

 (n=40)شهید

 080/4** 333/4* 324/4* -324/4 800/4** 320/4** 701/4** 001/4** 814/4** ضریب همبستگی

Sig 444/4 444/4 444/4 444/4 444/4 407/4 400/4 432/4 444/4 

پارک 

 (n=119)شهربازی

 243/4* 073/4* -238/4** 427/4 073/4* 048/4 023/4 037/4 003/4** ضریب همبستگی

Sig 444/4 030/4 070/4 201/4 433/4 810/4 443/4 404/4 428/4 

 000/4 474/4 -407/4 -413/4 -000/4 030/4 240/4* 202/4* 000/4** ضریب همبستگی (n=119)پارک آزادی

Sig 444/4 420/4 423/4 000/4 200/4 037/4 032/4 370/4 234/4 

 -4,101** 220/4 444/4 -837/4** 344/4** -400/4 010/4** 400/4 -240/4 ضریب همبستگی (n=35)پارک شهدا

Sig 238/4 884/4 444/4 884/4 444/4 444/4 0,444 038/4 444/4 

 242/4 -37/4 -483/4 044/4 -010/4 002/4** 008/4** 010/4** 020/4** ضریب همبستگی (n=47)پارک شهر

Sig 4,444 4,444 4,444 4,440 4,274 4,043 4,031 4,000 4,082 

 0331های پژوهش،ی مورد مطالعه، مأخذ: یافتههاپارکبندی شهر بجنورد و موقعیت نقشه منطقه (:8شکل)
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نتایج حاصل از جدول بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار 

میان ادراک عمومی ازفضا، روشنایی، خوانایی، نظارت، 

ها و مدیریت نگهداری، انزوا و تراکم جمعیت، نشانه

طراحی کلی فضا با احساس امنیت زنان در پارک سرداران 

های اجتماعی با شهید است. شاخص حمایت از فعالیت

ای ندارد. زنان در این پارک رابطه احساس امنیت

های روشنایی، خوانایی، نظارت و حمایت از فعالیت

اجتماعی فاقد هرگونه ارتباط با احساس امنیت زنان در 

پارک شهربازی هستند. انزوا و تراکم جمعیت دارای 

ارتباط معکوس، و ادراک عمومی از فضا، مدیریت 

 ترتیب دارایها به نگهداری، طراحی کلی فضا و نشانه

 باشند. در پارکارتباط مثبت با احساس امنیت زنان می

ی مورد بررسی مرتبط هاشاخصآزادی نیز از میان تمامی 

با طراحی محیطی با میزان احساس امنیت زنان، تنها 

ی ادراک عمومی از فضا، روشنایی و خوانایی هاشاخص

با احساس امنیت دارای ارتباط هستند. همچنین، میان 

راک عمومی از فضا، روشنایی، نظارت، انزوا و تراکم اد

ها با احساس امنیت زنان در پارک شهدا جمعیت و نشانه

های معناداری یافت نشد. حمایت از فعالیت رابطه

اجتماعی و طراحی کلی دارای رابطه معکوس با احساس 

ترین ارتباط مربوط به مدیریت نگهداری با اند. قویامنیت

است به طوری که ضریب همبستگی آن  احساس امنیت

است. ادارک عمومی فضا، روشنایی، خوانایی و  3/4برابر 

نظارت با احساس امنیت زنان در پارک شهر رابطه مثبت 

و معناداری دارند. میان مدیریت نگهداری، حمایت از 

ا و ههای اجتماعی، انزوا و تراکم جمعیت، نشانهفعالیت

 داری یافت نشد.طراحی کلی فضا رابطه معنا

 

رد ی رویکهاشانصتحلیل رابطه احساس امنیت و 

CPTED  ی مورد مطالعههاپارکدر مجموع 

به منظور بررسی رابطه میان احساس امنیت زنان و طراحی 

ی مورد مطالعه از معادالت ساختاری و هاپارکمحیطی 

بهره گرفته شد. به منظور استخراج  Lisrelتحلیل مسیر در 

 هایداده spssافزار اطالعات مربوط به هر شاخص در نرم

ها در یک شاخص با یکدیگر جمع گردید مربوط به گویه

ص شونده مشختا نمره هر شاخص از نقطه نظر افراد پرسش

وارد  314فراوانی  شاخص به 04گردد. در نهایت تعداد 

س از معرفی متغیرهای آشکار و گردید. پ  lisrelافزارنرم

پنهان، مستقل و وابسته در فضای تحلیل مسیر؛ برای تمامی 

این متغیرها روابط تحلیل عامل و تحلیل مسیر تنظیم 

-RMSER=0/137 ،Pگردید. پس از اجرای برنامه 

value=0/00 ،df=35 ،=269/602X .شانص  بدست آمد

برای مدل دهنده میزان آماره کای دو نشان ،(2X)کای دو

ها را است. در واقع این شاخص اختالف بین مدل و داده

و معیاری برای بد بودن مدل است. لذا هر  دهدمینشان 

قدر که میزان آن کمتر باشد، حاکی از اختالف کمتر بین 

کواریانس نمونه اتخاذ شده و ماتریس  -ماتریس واریانس

د ب کواریانس حاصل از مدل اتخاذ شده بوده و -واریانس

. البته الزم به ذکر است که دهدمیبودن مدل را نشان 

میزان این شاخص تحت تأثیر نمونه اتخاذ شده قرار 

این شاخص درجه آزادی  ،(df)درجه آزادی. گیردمی

و نباید کوچکتر از صفر باشد.  دهدمیمدل را نشان 

معیاری برای سنجش مناسب بودن  ،P-valueشانص 

مدل است. اما در مورد میزان قابل قبول بودن این شاخص، 

اجماع نظری وجود ندارد. برخی از اندیشمندان حوزه 

باشد، در  40/4آماری معتقدند که میزان آن باید کمتر از 

 حالی که برخی بر بیشتر بودن این میزان تأکید دارند. 
 (،RMSEA)ی مدلشانص میانگین مجذور نطاها

معیاری برای بد بودن مدل است. برخی از اندیشمندان 

 باشد. 0معتقدند که این شاخص باید کمتر 

که بیشتر  RMSEA(، با توجه به مقدار آماره 7)در شکل

در جهت پیرایش یا حذف احتمالی  باشدمیاز یک 

-Tهایی از مدل اقدام خواهد شد. با اجرای دستور بخش
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Value باشد  31/0مقدار قدرمطلق عددی کمتر از ، اگر

باید حذف گردد. پس از اجرای این دستور، تنها شاخص 

است.  23/4برابر ( HH)های اجتماعیحمایت از فعالیت

 .گرددمیبنابراین این ارتباط حذف 

افزار شش های برازش کل مدل، نرمبرای بهبود آماره 

براین ها قابل قبول بود بناپیشنهاد ارائه داد. تمامی پیشنهاد

( نمودار مسیر و 3مورد پذیرش قرار گرفت. شکل)

 .دهدمیپیشنهادهای پذیرفته شده توسط محقق را نشان 

، با پیرایش مدل مقادیر دهدمی( نشان 3همانطور که شکل)

RMSEA ،df  2وX  01/80و  03، 478/4به ترتیب به 

 بهبود یافته است. RMSEA تغییر یافتند؛ و مقدار آماره

ی رویکرد هاشاخصنتایج حاصل ارتباط هر یک از 

CPTED  ی مورد هاپارکبا احساس امنیت زنان در

ی هاشاخصکه  دهدمیمطالعه، با ضرایب استاندارد، نشان 

(، ادراک عمومی از NN(، نظارت)KKخوانایی)

(، طراحی کلی MM(، مدیریت نگهداری)FFفضا)

( و انزوا و تراکم Sها)(، نشانهRR(، روشنایی)TTفضا)

( به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین میزان Eجمعیت)

 ی موردهاپارکتأثیرگذاری بر احساس امنیت زنان در 

( نحوه محاسبه این عوامل 3)مطالعه هستند. جدول

 .دهدمیتأثیرگذار را بهتر نشان 

 

 ،ی مورد مطالعههاپارکاولویت بندی عوامل اثرگذار بر احساس امنیت زنان در تمامی (: 3)جدول

 مفهوم فضای گذار0331پژوهش، هاییافتهمأخذ:  

 اثر کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم عوامل اثرگذار بر احساس امنیت اولویت

 30/4 80/4*  00/4 4 خوانایی 0

 30/4 83/4*  00/4 4 نظارت 2

 33/4 80/4*  00/4 4 عمومی از فضاادراک  3

 23/4 13/4*  00/4 4 مدیریت نگهداری 0

 21/4 01/4*  00/4 4 طراحی کلی فضا 0

 23/4 03/4*  00/4 4 روشنایی 1

 01/4 31/4*  00/4 4 هانشانه 8

 04/4 -23/4*  00/4 4 انزوا و تراکم جمعیت 7

 

 گیرینتیجهبحث و 

پژوهش حاضر هدف خود را بررسی پارامترهای دخیل بر 

ی درون شهر بجنورد و هاپارکاحساس امنیت زنان در 

در افزایش احساس   CPTEDنیز بررسی نقش رویکرد

ی درون شهر قرار داد تا هاپارکامنیت زنان در برخی 

بتواند بدین سبب، تقویت حضورپذیری آنها را به همراه 

که میزان  دهدمیپژوهش نشان  هاییافتهد. باشداشته

ی مورد مطالعه متوسط و هاپارکاحساس امنیت زنان در 

 0331های پژوهش،مأخذ: یافته ،Tنمودار مسیر با مقادیر (: 7)شکل

   های پیشنهادی پذیرفته شده توسط محققنمودار مسیر با فلش (:3)شکل
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کم است. با آنکه نتیجه این بخش  هاپارکحتی در برخی 

از پژوهش با نتایج تازیکی که در پژوهش خود به بررسی 

ساله شهر  04-07احساس امنیت اجتماعی در بین زنان 

ی شهر هاپارکبر افزایش آن در بجنورد و عوامل مؤثر 

؛ اما این پژوهش صرفا باشدمیپرداخته است؛ همراستا 

پارامترهای اجتماعی را در مقولۀ احساس امنیت دخیل 

اند حال آنکه در مقالۀ حاضر، سعی شد تا با اتخاذ دانسته

تعداد نه شاخص از  (،CPTED)رویکرد طراحی محیطی

خود قرار داده  در مرکز توجه ی این رویکردهاشاخص

ی شهر صرفاً بعد اجتماعی مورد شود تا در روند توسعه

فضا، روشنایی،  از عمومی تأکید قرار نگیرد. ادراک

 تراکم و نگهداری، انزوا خوانایی، نظارت، مدیریت

فضا و حمایت از  کلی ها، طراحیجمعیت، نشانه

های اجتماعی که در این پژوهش بر آنها تأکید فعالیت

یی هستند که نه تنها در هاشاخصصورت گرفت، از 

اند بلکه برخی مطالعات مرور شده، مورد تأکید قرار گرفته

شرایط بومی شهر بجنورد نیز توجه به آنها را ضروری 

ی مذکور تنها شاخص هاشاخصنمایاند. از میان می

 معناداری ماعی است که رابطههای اجتحمایت از فعالیت

ندارد. به عبارت دیگر  هاپارکبا احساس امنیت زنان در 

کمبود فضای فرهنگی و ورزشی، امکانات گذران اوقات 

خانه، فراغت کوتاه برای جوانان مانند کتابخانه و سفره

روز و های موجود در فضا در طول شبانهفعال بودن فعالیت

ی مثبت و معناداری ، رابطههای موجودسازگاری فعالیت

ندارد. این بدان معناست  هاپارکبا احساس امنیت زنان در 

د ضامن احساس توانمیها نکه صرفاً وجود این کاربری

قلمداد شود. در حالی که نتایج  هاپارکامنیت زنان در 

عوامل محیطی مانند کاربری  دهدمیپژوهش گلی نشان 

ن، ساعات فعالیت آنها و های پیرامواراضی، تنوع کاربری

ها، با افزایش حس امنیت زنان نیز مجاورت مکانی کاربری

شان ها نپاسخگو رابطه معناداری دارد. در عین حال، یافته

داد انزوا و تراکم جمعیت نیز دارای رابطه معکوس با 

احساس امنیت است؛ هرآنچه فضا خالی از جمعیت باشد 

ین . اما باید بر اشودیماز حس امنیت زنان در فضا کاسته 

موضوع نیز توجه داشت که گاهی ازدحام بیش از حد در 

فضا نیز خود باعث ناامنی خواهد شد. چرا که همواره 

ها حضور دارند که از شلوغی برخی از افراد در این ازدحام

بهره جسته و در راستای آزار و اذیت زنان و حتی گاهی 

 دارند.دزدی و کیف قاپی گام برمی

ی ی مورد مطالعه در نمونههاپارکررسی و پیمایش ب

بجنورد حاکی از آن است که پارک شهربازی در مجموع 

موده بردار ایجاد ناحساس امنیت بیشتری را برای زنان بهره

است به گونه ای که میانگین احساس امنیت این پارک 

در حد متوسط است. در عین حال پارک سرداران  43/3

ی آخر به این لحاظ قرار ( در رده81/2 با میانگین)شهید

 گرفته است. 

نشان داد  Lisrelافزار نتایج حاصل از تحلیل مسیر در نرم

کننده که پارامترهای مؤثر بر احساس امنیت زنان استفاده

در بجنورد، قابلیت اولویت  ی درون شهریهاپارکاز 

ر که متغیر خوانایی با اثر کل براب ایگونهبندی دارند. به 

ی نخست قرار دارد. به همین صورت، در رتبه 30/4

های نظارت، ادراک عمومی از فضا، مدیریت متغیر

ها در نگهداری، طراحی کلی فضا، روشنایی و نشانه

، 23/4، 33/4، 30/4های بعدی به ترتیب با ضرایب اثر رده

ین حال طبق قرار دارند. در ع 01/4و  23/4، 21/4

برآوردها، عامل انزوا و تراکم جمعیت ضریب اثر 

 CPTED( داشته است. کاربرد مدل 04/4کمتری)حدود

و نمودار مسیر، عالوه بر نشان دادن ارتباط مستقیم معنادار 

متغیرهای فوق، نشان از ارتباط بینی و ساختاری 

که متغیر خوانایی  ایگونههای مطروحه، دارد. به اولویت

تغیرهای مدیریت نگهداری، انزوا و تراکم جمعیت و با م

ها دارای ارتباط معنادار است. به همین ترتیب، متغیر نشانه
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انزوا و تراکم جمعیت نیز با متغیر ادراک عمومی از فضا 

ی آن دهندهدارای ارتباط ساختاری است. این امر نشان

است که بایستی ارتباطات ساختاری بین متغیرها نیز در 

گذاری و توسعه فضاهای عمومی مدنظر قرار ند سیاسترو

ن د ضامتوانمیی صرف به یک اولویت نگیرد و توجه

 تحقق پارامترهای تبیین شده باشد. 

 نتیجه گرفت که احساس توانمیمطابق آنچه بحث شد، 

 یهاپارکطور خاص امنیت زنان در فضاهای شهری و به

ر شهر تر آنها ددرون شهری، که منتج به حضورپذیری بیش

ی صرف اجتماعی نیست. بلکه، خواهد شد، یک مقوله

ای در ندهکنهایی معنایی حمایتنگاهی مدیریتی و پشتوانه

ی شهر بایستی تعریف و لحاظ شود؛ که سازوکار توسعه

 -جسمی)سازیهای شهری تسهیل و ایمنطراحی محیط

. دهمراه داشته باشروانی( هر چه بیشتر را برای زنان به

طراحی محیطی با تکیه خاص بر مالحظات کالبدی، 

مند، هدف ایگونهی درون شهر را بههاپارکد بستر توانمی

متناسب با زنان سامان بدهد؛ آنگونه که با درک و القای 

امنیت به زنان، تقویت حضور بیشتر آنها را در فضاهای 

خود،  یعمومی شهر به دنبال داشته باشد. این امر به نوبه

ی د به صورت چند سیاست کلی مؤثر در توسعهتوانمی

 فضاهای شهری ذکر شود:

 اهای ی فضی نگاه سنتی در روند توسعهپرهیز از غلبه

عمومی شهر و اتخاذ رویکردهای منعطف برای درنظر 

گرفتن نیازهای خاص و ویژه زنان در طراحی فضاهای 

عمومی شهر که منطبق با فرهنگ بومی کشور و در 

 ای بعدی، شهرها باشد. هرده

 های محیط شهری در راستای ایجاد تقویت قابلیت

ی فضاهای عمومی شهر و احساس امنیت در توسعه

ی شهری برمبنای ارتباط هاپارکطراحی محیط 

 .هاپارکبردار از مشارکتی با زنان بهره

  ،در نظر گرفتن خوانایی، نظارت، ادراک عمومی از فضا

ها مدیریت نگهداری، طراحی کلی فضا، روشنایی، نشانه

و انزوا و تراکم جمعیت بعنوان پارامترهای مؤثر بر 

و در عین  هاپارکدهی به فضاهای عمومی شهر و شکل

های توسعه شهری از منظر حال توصیه به پایش برنامه

 ایرانی حاکم بر زنان در فرهنگ اسالمیی نیازهای ویژه

 جامعه.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0337، بهار و تابستان دوم، سال 3نشریه گروه معماری دانشگاه زنجان، شماره   

 
 

 

78 

 منابع

 امنیت احساس میزان . بررسی(0370).ع اسمعیلی،

 هنام پایان آن، بر مؤثر عوامل و مشهد شهر زنان اجتماعی

 و اتادبی پژوهشگری، دانشکده رشته ارشد، کارشناسی

 .مشهد فردوسی دانشگاه انسانی، علوم

(. بررسی نقش شهرداری زنجان در 0332).اصفهانیان، ف

ارتقاء امنیت زنان در عرصه عمومی، پایان نامه کارشناسی 

ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردسی 

 مشهد.

 جستجوی در .(0373).س معصومی، م.ح. مود، انصاری

 اتیتحقیق و مطالعاتی تهران: مرکز ،بجنورد شهری هویت

 معماری. و شهرسازی

ارتقای (. »0330).ایراندوست، ک. غالمی زارچی، م

شارکت مردم با استفاده از معرفی فرصت حضور و م

نمونه موردی شهر )فضای عمومی شهر خالق هایگونه

، 2، ش24معماری و شهرسازی، دوره-، هنرهای زیبا«یزد(

 .08-07ص 

نیت ارتقای احساس ام(. »0330)ایزدی، م. س. حقی، م.ر.

ه نمون)گیری از طراحی شهریدر فضاهای عمومی با بهره

معماری و  -، هنرهای زیبا«مطالعه: میدان امام شهر همدان(

 .02-0، ص2، ش24شهرسازی، دوره 

سناریوی ایجاد (. »0330)قری، م. زمانی، الف. زمانی، م.با

با )CPTEDامنیت در فضاهای شهری با استفاده از روش 

افیا، ، مطالعات جغر«زی امنیتی شهرها(تاکید بر توانمندسا

 .78-83، ص2، ش2عمران و مدیریت شهری، دوره

، «درآمدی بر ارتباط مکان و جرم(. »0330)برتاو، ع.

 .020-30، ص03، ش 0کارآگاه، دوره دوم، س 

طراحی شهری،  فرآیند(. مبانی نظری و 0370)پاکزاد، ج.

 چاپ اول، تهران: انتشارات شهیدی.

گره، میدان، فلکه، بررسی معنا (. »0373)ج.پاکزاد، 

ی ضمیمه)ها، شهرداری«شناختی سه واژه در شهرسازی

 .01-7 ص ،18 (، شمیدان و فضای شهری

الدین پرهیزکار، الف. کالنتر، س.ک.الف. رکن

سهم (. »0373)افتخاری، ع.الف موسوی جهرمی، ی.

فضای مجازی از فضای خدمات شهری تهران و تأثیر 

شهروندان در میزان استفاده از خدمات فضای خصوصیات 

، «مجازی)مورد مطالعه: منطقه شش شهرداری تهران(

 .20-30، ص 3، ش00فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 

عوامل مؤثر بر افزایش احساس (. »0333تازیکی، ط.)

-07مطالعه موردی زنان )ی شهرهاپارکامنیت زنان در 

فصلنامه دانش انتظامی ، «سال شهرستان بجنورد( 04

 .031-000، ش اول، ص0خراسان شمالی، س 

بررسی رابطه بین وضعیت زنان و (. »0331)جهانشاهی، م.

احساس امنیت اجتماعی در فضای شهری در شهر 

، 0، فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی، س «بجنورد

 .03-08، ص 00ش

لو، الف. ماجدی، ح. جهانشاهحاجی احمدی همدانی، 

بررسی معیارای تأثیرگذار بر افزایش میزان (. »0330)ل.

مطالعه موردی: محله )فعالیت زنان در فضاهای شهری

، مطالعات شهری، «متری گلستان( شهر تهران(24)پونک

 .03-08ش چهاردهم، ص

امنیت (. »0331)میر ابوالقاسمی بهابادی، س. م. حقیقت، م.

ویکرد و حقوق شهروندی زنان در فضاهای شهری با ر

CPTED پژوهشهای مکانی «راهمورد: خیابان و پیاده ،

 .83- 00،ص2فضایی، ش

کیفیت حضور در میادین (. »0334)دانش، ج. طیبی، الف.

شهر  ، فصلنامه«های سنتی ایرانشهری با تأکید بر نمونه

 .80-74ایرانی اسالمی، ش چهاردهم،ص 

 ارائه(. »0330)اقدم، ن. درتومی، ش. کاربهذه

 در انیایر زندگی سبک و فرهنگ با متناسب رهاییراهکا
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 رویکرد با مسکونی محالت امنیت ارتقا جهت

CPTED(زاده معصوم و فردوسی محالت: موردی مطالعه 

 ،معماری انسان، المللی بین ، کنفرانس«(بجنورد شهر

 و معماری راهبردی مطالعات شهر، تبریز: مرکز و عمران

 شهرسازی.

ارزیابی (. »0332)نیا، ف.؛ مقدم، ش.ار، م. عبادی رستگ

ای با در نظر ی محلههاپارکامنیت زنان شهر مشهد در 

گرفتن سطح برخورداری مناطق شهری بر پایه رویکرد 

، ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک «CPTEDباید رویکرد 

 شگاهدان ایران، ژئوپلتیک ایران پدافند غیر عامل، انجمن

 .032-020مشهد، ص  فردوسی

بررسی رویکردهای (. »0373)رضازاده، ر. خبیر، س.

موقعیتی پیشگیری از جرم از منظر معماران و طراحان 

(، ص 11پیاپی)30، ش 24، فصلنامه آبادی، س «شهری

13-07. 

مطالعه جامعه شناختی احساس امنیت (. »0330)رضایی، م.

زنان در فضاهای عمومی: مطالعه موردی خیابان پاسداران 

یده مقاالت اولین همایش ملی علمی و ، چک«سنندج

 انزن توانمندسازی پژوهشی زنان و زندگی شهری، ستاد

 تهران. شهرداری

بررسی عوامل مرتبط با (. »0330)رضوان، ع. فتحی، م.

 08منقه  3احساس ناامنی در محالت شهری؛ در ناحیه 

، 00، ش02، فصلنامه راه اجتماعی، س«شهرداری تهران

 .38-81ص 

( 0330)خراسان شمالی. ریزیبرنامهدیریت و سازمان م

گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان »

 «.0370-30خراسان شمالی

ر. اکبری ریابی، م. رضایی،  ساسانی، م. بالغی اینالو،

عناصر محیطی و فردی تأثیرگذار بر احساس (. »0330)م.

مطالعه موردی )امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری

، 8نامه زن و جامعه، زمستان، دوره، ویژه«شهر شیراز(کالن

 .204-203ص 

(. بررسی امنیت شهروندان در محالت 0334)ستوده، س.

نمونه موردی: محله جلفا اصفهان(، پایان نامه )شهری

کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی گروه شهرسازی، 

 دانشگاه هنر اصفهان.

(. 0330)حسینی، ن.زاده، م. سادات سهرابشاطریان، م. 

سنجش احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای »

، مطالعات «عمومی شهرهای جدید نمونه موردی: پرند

 .037-083، ص07امنیت اجتماعی، ش

پیشگیری از جرم از (. »0378)پور، ج.؛ عبدی، ن.شرافتی

، 00، مطالعات امنیت اجتماعی، ش«طریق طراحی محیطی

 .047-78ص

 امن، شهری فضای یهاویژگی .(0378)الف. صالحی،

 ری.و معما شهرسازی تحقیقاتی و مطالعاتی تهران: مرکز

 دیکالب فضای تاثیر (. تحلیل0330)السادات، الف.صدر

 :موردی مطالعه)ساکنین امنیت احساس بر روستایی

، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده (طوس دهستان

 مشهد.ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردسی 

ی، ف. امانپور، س. شجاعیان، پور، م. پیرصفائی

ی شهری با هاپارکبررسی امنیت زنان در (. »0330)ع.

مونه ن)کالبدی( واجتماعی)ی محیطیهاشاخصتأکید بر 

 ،فصلنامه علمی ترویجی پلیس زن ،«موردی: شهر ایالم(

 .23-0، ص 23ش،3دوره 

بررسی »(. 0330)زاده، س. شریعتی مزینانی، س.وغفر

، «احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر مشهد

 .32-0، ص 2، ش 8فصلنامه انتظام اجتماعی، س 

(. 0333)ف.؛ سنگتراش، ن.؛ محمدزاده، الف.قلندریان، ال

به منظور  CPTEDبررسی مالحظات محیطی با رویکرد »

به فضای شهری امن نمونه مورد بررسی خیابان  یابیدست

و  ریزیبرنامهمین کنفرانس ملی ، شش«فردوسی مشهد
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های شهر اسالمی، مدیریت شهری با تاکید بر مولفه

 دانشگاه فردوسی مشهد.

نقش راهبردهای نظریه (. »0373)قورچی بیگی، م.

CPTED های جرم در فضاهای عمومی در کاهش هزینه

، ص 00، ش0، مطالعات پیشگیری از جرم، س «شهری

70-000. 

در  هایدادهدازش و تحلیل (. پر0330)کالنتری، خ.

، SPSSار افزتحقیقات اجتماعی اقتصادی با استفاده از نرم

 تهران: فرهنگ صبا.

اهلل صدیق، شناسی، روحاصول جرم (.0370کوسون، م.)

 .(La criminology)تهران: دادگستر،

زنان و امنیت در فضاها عمومی (. »0334)گلی، ع.

، «مطالعه موردی:پارک آزادی شیراز()شهری

 .010-033، ص2، ش3ی تاریخی، دورهشناسجامعه

مقدم قالی، ع. رمضانبزاده، ب. فتحقاسم .گلی، ع

عوامل مؤثر در احساس امنیت ( »0330)واجاری، ی.

مطالعه موردی: )اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهری

جتماعی ا، فصلنامه شورای فرهنگی «گلی تبریز(پارک ائل

، 13، ش07زنان و خانواده، مطالعات راهبردی زنان، س 

 .031-38ص 

بررسی امنیت محیطی (. »0373)، ن. انصاری، م.فرالماسی

ای به عنوان بخشی از فضاهای شهری ی منطقههاپارکدر 

مطالعه موردی )CPTEDاز دیدگاه زنان بر پایه رویکرد 

 .30-20،ص 20، مدیریت شهری، ش«پارک ساعی(

تهران:  ملی، امنیت متغیر چهره( 0383)ر. ماندل،

 The changing face of)،راهبردی مطالعات پژوهشکده

national security: a conceptual analysis). 

 تهران: انتشارات ،0 جلد فارسی، فرهنگ .(0370)م. معین،

 ساحل.

 و توسعه طرح» .(0373)پارسجهان نقش مشاور مهندسین

 شناخت و بررسی دوم جلد ،«بجنورد شهر( جامع)عمران

 .شمالی خراسان استان شهرسازی و راه سازمان شهر،

(. 0330)زاده، ه. عباسپور، س.نعمت ع. میرجمشیدیان،

، («CPTED)پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی»

، ش 2های جدید در مدیریت و حسابداری، س پژوهش

 .04-30، ص 0

 ،«امنیت یشناسجامعه ارکان معنا و» .(0378)ق. نصرتی،

 .033-002 ،ص21،ش راهبرد، مطالعات فصلنامه

بررسی (. »0332)خزائی، ن. نظریان، الف. زیاری، ی.ع.

شناسی محیطی در ارتباط با پیشگیری از نظریاتجرم

های علوم ، پژوهش«های شهریبزهکاری در محیط

 .17-08، ص 20، ش 0دانشگاه اصفهان، س انسانی 

(. تحلیل نقش فضای سبز 0334)یاپنگ غراوی، ب.م.

منطقه مورد مطالعه؛ )شهری در توسعه پایدار شهر سالمت

ارشد، دانشکده  تهران(، پایان نامه کارشناسی 1منطقه 
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