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(مطالعة موردی :محلة مهدی القدم ارومیه)
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چکیده
امنیت به عنوان نی ازی اساس ی در اجتماع ات ان سانی ،جایگ اه خاص ی دارد .در ای ن ب ین ،زن ان ب ه واس طة
خ صوصیات بیولوژیک ،مسئولیتها و نگاه متفاوت ،در مقایسه با مردان ارتباط متمایزی با فضا برق رار م یکنن د.
آن ان به تسهیالت خاصی از فضا نیازمند هستند تا اطمینانشان از حضور امن در فض اهای ش هری اف زایش یاب د.
ایمنسازی فضاهای شهری یکی از ضروریات اساسی شهرسازی ،ب هوی ژه شهرس ازی ایران ی–اس المی اس ت.
پژوهش حاضر در پی تحلیل ساختار فضای شهری محلة مهدی القدم ،از مح الت ق دیمی ش هر ارومی ه ب ا ه دف
سنجش شاخصههای شهر ایرانی-اسالمی و تعیین میزان مطلوبیت ساختار فضاهای شهری این محله در رابط ه ب ا
نیازهای امنیتی زنان بوده است .روش پژوهش بهصورت توصیفی-تحلیلی ،پیمایشی و با استفاده از نرمافزار  Spssو
 Gisاست .بهمنظور درک بهتر و سنجش میانگین شاخصهای فضای شهری مناسب زنان ،بهویژه شاخص امنی ت،
محلة مهدیالقدم به  9بخش تقسیم شده است .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  993نمونه انتخ اب ش د
که برای بخش  5و بخش  9به ترتیب  553و  597نمونه است .در این پژوهش بهمنظور دس تی ابی ب ه قض اوتی
صحیح از  3شاخص استفاده و این شاخصها در دو بخش محله از طریق آزمونه ای  Tت کنمون های و  Tزوج ی
تحلیل شد .نتایج نشان میدهد بین شاخص های انتخابی و شاخص امنیت در دو بخش محله ،ب هج ز  9م ورد33 ،
درصد رابطة معنادار وجود دارد .مقایسة میانگین شاخصها نشان میدهد که بخش  9محله از نظر فضاهای ش هری
مطلوب زنان در سطح مناسبتری در مقایسه با بخش  5محله قرار دارد.
کلیدواژهها :امنیت ،زنان ،ساختار فضای شهری ،شهر ایرانی -اسالمی ،محلة مهدی القدم ارومیه.
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نویسنده مسئول :تلفن31292130113 :

E- mail: as.abedini@urmia.ac.ir
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مقدمه
توسعة شهری در ابعاد عینی ،بیشتر ناظر بر افزایش سط زندگی عمومی ،از طریق شرایط مطلوب و بهینه در زمینههـای
مختلف است .بهمنظور تحقق توسعة شهری که بهدنبال بهبودبخشیدن به وضعیت اقتصادی ،اجتمـاعی و فرهنگـی یـک
جامعه است ،شکلگیری و تقویت امنیت شهروندان امری الزم و ضروری است (رزمپوری .)9 :2010 ،احسـاس امنیـت از
جمله مقوالت مهم در هر جامعهای بهشمار میرود و مقدمة الزم بـرای حیـات هـر نظـام سیاســی و اجتمــاعی اسـت.

احساس امنیت موضوعی روانشناختی و عبارت است از احساس آزادی نسبی از خطر که وضع خوشایندی در افراد جامعـه
ایجاد میکند و سبب آرامش جسمی و روحی فرد میشود (رجبیپور .)10 :2019 ،درواقع امنیت یعنـی رفـع خطـر و رفـع
خطر یعنی استفادة بهینه از فرصت (بزی و رضایی )19 :2012 ،همچنین امنیت یکی از نیازهای اساسی شـهروندان اسـت
که بهواسطة احساس آرامش و آسایش محیطی ،اهمیت ویژهای برای آنها دارد .از دیدگاه بسـیاری از صـاحبنظـران در
تقسیم بندی نیازها ،نیاز به امنیت بر فراز همة نیازهای اجتماعی و بعد از نیازهای زیستی قرار میگیـرد؛ بـه همـین دلیـل
ارضای این نیاز یکی از مهمترین وظایف هر جامعهای است؛ زیرا ناامنی ،احساس آرامش و اطمینان را کـه الزمـة وجـود
نشاط و شادابی اجتماعی است کاهش میدهد.
امنیت را می توان در قالب ابعاد مختلفی بررسی کرد که یکی از اصلیترین مؤلفههای آن ،امنیت اجتماعی زنان اسـت
که جامعه را سالم ،آرام و مطلوب میکند .زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل میدهند و در سالهای اخیر ،بـهویـژه در
کالنشهرها ،حضور اجتماعی آنها افزایش یافته است .در این بین ،با بررسی پژوهشها درمییـابیم کـه زنـان حاضـر در
فضاهای شهری ،امنیت یا احساس امنیت زیادی ندارند (عریضی و همکاران .)10 :2012 ،ضرورت و اهمیت بررسـی ایـن
موضوع هنگامی آشکار می شود که امکان تحر ،،شاخص تبعیض اجتماعی است و کسانی که محدودیت جابهجایی دارند
از مشارکت فعال بازمیمانند و نبود امنیت برای زنان چه بهصورت واقعی و چه بهصـورت بـالقوه سـبب مـیشـود نتواننـد
شهروندان تمامعیار بهشمار بیایند و بهراحتی در زندگی عمومی مشارکت داشته باشند (زنجانیزاده اعزایـی )01 :2012 ،در
حالی که فضاهای شهری مکانهایی هستند کـه بـه عمـوم شـهروندان تعلـق دارد و بـهواسـطة سـاختار و نـوع خـاص
شکلگیری آن ،به جنبة کالبدی و فیزیکی منحصر نبوده و درحقیقت با حضور انسان و فعالیت او معنا مـییابنـد (کاشـانی
جو .)11 :2011 ،هماکنون ،نبود برنامهریزی مناسب فضاهای مذکور -چه بهصورت فضاهای باز و چه غیر آن -سبب شده
است که از توانهای بالقوه این فضاها بهگونهای مطلوب بهرهبرداری نشود .در این شرایط ،بذل توجه به فضاهای عمومی
شهری ،به عنوان ضرورت اساسی در برنامههای توسعة شهری بیانگر بازتولید این فضاها جهت تقویـت وجهـة فرهنگـی-
اجتماعی و جامعهشناختی است؛ مانند امنیت بهعنوان یکی از مهمترین نیازهای انسان از نظر مازلو ،و بهویژه امنیت زنـان
در فضاهای شهری عمومی (جاجرمی و ترشیزیان)231-233 :2011 ،؛ بنابراین یکـی از مهـمتـرین دغدغـههـای امـروز
طراحان در خلق و ارتقای کیفیت عرصههای عمومی ،رسیدن بهنوعی از فضاهای جمعی است که بتواند میان حضور اقشار
مختلف اجتماعی و مشارکت و فعالیت آنها با درنظرگرفتن امنیت به عنوان شاخصة مهم فضاهای عمومی تعـادلی پایـدار
برقرار کند (رفیعیان و همکاران.)0 :2011 ،
در شهر ارومیه نیز بهتبع سایر شهرهای بزرگ کشور ،بیشتر فضاهای عمومی نظیر میدانهـا ،پیـادهراههـا ،پـار،هـا،
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خیابانها و ...کارایی الزم وجود ندارد و نقش ارتباطی ،مهمترین کارکرد آنها تلقی میشود؛ همچنین نبـود برنامـهریـزی
مناسب در فضاهای عمومی این شهر سبب شده است بسیاری از کارکردهای بالقوه این فضا بدون بهـرهبـرداری بمانـد و
حضور زنان در فضاهای شهری کمرن

شود .پژوهش حاضر در پی تحلیل ساختار فضای شهری محلة مهدی القدم شهر

ارومیه ،یکی از محالت قدیمی با ترکیبی از ارامنه و تر،هاست .از آنجا که اولین نمودهای فضای عمومی در این محلـه،
و محل برگزاری مراسم تعزیه و شبیه خوانی است ،ضرورت بررسی ساختار فضایی و سازگاری آن بـا حضـور زنـان وجـود
دارد .هدف از این نوشتار ،سنجش شاخصههای شهر ایرانی-اسالمی در محله مهدیالقدم و تعیین میزان مطلوبیت ساختار
فضاهای شهری این محله در رابطه با نیازهای امنیتی زنان با استفاده از آزمونهای آماری  Tیکطرفه و دوطرفـه اسـت.

بهنظر میرسد بین مطلوبیت ساختارهای فضای شهری ایرانی -اسالمی و احساس امنیت زنـان رابطـهای معنـادار وجـود
دارد .فرض بر این است که بهدلیل تفکیک جنسیتی فضاهای شهری ،شانس استفاده از فضای شهری بهعلت ناامنیهـای
فضایی برای زنان و مردان ،در محله مهدیالقدم یکسان نیست.

سابقة پژوهش
در ابتدا ضروری است بهمنظور جلوگیری از دوبارهکاری و اتالف وقت به پژوهشهایی پرداخته شود کـه قبـل از پـژوهش
حاضر در این زمینه انجام شده است:
 مریم سادات نقیبی و همکاران ( )1325در پژوهشی تحت عنوان «موفقیت مؤلفههای امنیـت فیزیکـی در محـالتمسکونی »2بهدنبال شناسایی و تدوین معیارها و اصولی بودهاند که به احساس امنیت مرتبط اسـت .ایـن پژوهشـگران بـا
استفاده از ترکیب مدلهای کمی و کیفی به این نتیجه رسیدند که ارتباط معناداری بـین مؤلفـههـایی ماننـد نـورپردازی،
خدمات عمومی ،حضور افراد ،فضای سبز و امنیت وجود دارد.
 امیریان ،علیجـانزاده و نیکنـامی ( ،)1325در پژوهشـی بـا عنـوان «بررسـی احسـاس امنیـت اجتمـاعی و عوامـلجمعیتشناختی در زنان سرپرست خانوار در قزوین »1بهدنبال ارزیابی احساس امنیت اجتماعی و عوامل جمعیتشناختی در
زنان سرپرست خانوار در قزوین در سال  1329بودهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین درآمد ،اندازة خانوار ،سط
تحصیالت و احساس امنیت اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد.
 سید عباس آقایزدانفر و نسیم نظری در سال  1325در پژوهشـی بـا عنـوان «ارزیـابی عوامـل کالبـدی-محیطـیتأثیرگذار بر امنیت اجتماعی و شخصی در نواحی مسکونی »0تعریفی از مؤلفههای امنیت و مطالعة اثرات عوامـل طراحـی
کالبدی -محیطی را بر جلوگیری از جرم در محلة چیذر تهران بیان کردند .نتایج این پژوهش نشان داد با توجه به بهبـود
جنبههای ذهنی امنیت ،جنبههای عینی آن باید در زمینههای عوامل اجتمـاعی (حـس مالکیـت) ،جنبـههـای عملکـردی
(ساختار فضایی) ،منظر (جلوگیری از آلودگی) و عوامل کالبدی (اندازه و شکل ،تراکم ساختمانی مناسب) بهبود یابد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Achievement to Physical Characteristics of Security in Residential Neighborhoods
2. Association of social security feeling and demographic factors in women heading households in Qazvin
3. Proposed Physical-environmental Factors Influencing Personal and Social Security in Residential Areas
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 زینب افشار در سال  2010در مقالهای با عنوان «بررسی امنیت اجتماعی زنان در نواحی مختلف شهر» بـا بررسـیمیزان امنیت اجتماعی زنان شهر یاسوج از دیدگاه شهروندان ،به شناخت محدودیتهـای زنـان بـرای حضـور در شـهر و
امن یت آنان ،همچنین ارائة راهکارها و پیشنهادها برای دسترسی به امنیت اجتماعی زنان در جامعه پرداخت.
 عاطفه صداقتی و سیده شبناز اتحاد در سال  2010در مقالة «بررسی حضور زنان در فضاهای شهری بـا تأکیـد بـرشهرهای اسالمی» با بررسی وضعیت زنان در فضاهای شهری و اتخاذ رویکرد توصیفی -تحلیلی ،محدودیتهای حضـور
زنان را در این فضاها جستوجو ،و درنهایت راهکارهایی بهمنظور افزایش حضور زنـان در فضـاهای شـهری در راسـتای
تأمین امنیت ،افزایش نظارت ،کاهش ترس و ایجاد حیات شبانه پیشنهاد کردند.

 خدارحم بزی و بیتاله رضایی در سال  2012در مقالة خود با عنوان «بررسی ساختارهای شهری مطلـوب زنـان بـاتأکید بر امنیت در شهر زابل» از طریق پیمایش میدانی و تکمیل پرسشنامه و مدل «ارزیابی مشارکت شهری» یـا همـان
 PUAبهدنبال بررسی و تحلیل وضعیت شهر زابل از نظر ساختارهای فیزیکی-کالبدی و مناسبسازی فضاهای شهری با
توجه به نیازهای امنیتی زنان هستند .نتایج بهدستآمده نشاندهندة سط پـایین امنیـت شـهر زابـل بـرای زنـان اسـت؛
بهطوری که نبود پار ،و فضای سبز ویژة بانوان در سط شهر مهمترین اولویت جامعة نمونه در ارتباط با کـاهش امنیـت
است.
 حنیفیاصل در سال  2011در پایاننامة خود با عنوان «ارزیابی نقش زنان در برنامهریزی ایمنـی فضـاهای شـهریارومیه با استفاده از روش  »PUA1بیان میدارد وضعیت نامناسب روشنایی پیادهروها و معابر در شب یکی از عوامل مهم
کاهش ایمنی زنان در فضاهای عمومی شهر است.
 رفیعیان و همکارانش در سال  2011در مقالهای با عنوان «تدقیق انگارههای حـاکم بـر حضـور زنـان مسـلمان درعرصههای عمومی شهری» به ارائة انگارههای حاکم بر حضور زنان مسلمان در عرصههای عمومی شهری بـا تأکیـد بـر
نیازهای آنان پرداخته و دریافتند که وجود انگاره های دسترسی ،امنیـت ،آسـایش و ...در عرصـه هـای عمـومی شـهر ،بـر
انگیزش حضور زنان در این عرصهها مؤثر است.

روش پژوهش
رویکرد مطالعاتی منتخب در این پژوهش ،استفاده از مشارکت مردمی و پرسش از بانوان حدفاصل  15-25سال در تحلیل
ساختار فضاهای محله با رویکرد سنجش امنیت در شهر ایرانی-اسالمی در محلة مهدی القدم اسـت .در راسـتای اهـداف
پژوهش ،محدودة منتخب به دو بخش تقسیم شده و در هر دو بخش ارزیابیها براساس نتایج پرسشنامههای توزیـعشـده
صورت گرفته است .محدودة منتخب برای مطالعة میدانی ،شامل فضاهایی پرتردد با تنوعی از کاربریهـا و فعالیـتهـای
متنوع است.
پرسشنامهها در ساعات مختلف روز و شب در بین زنان استفادهکننده از فضا توزیع شده است .در تنظیم پرسشنامه نیز
از طیف لیکرت ( 5گزینه ای) استفاده شده است .روایی و اعتبار پژوهش و پرسشنامه نیز با تأیید صـاحبنظـران سـنجیده
شده و شاخصهای مورد سنجش در قالب پرسشها منعکس شده اسـت .حجـم جامعـة آمـاری بـا بهـرهگیـری از روش
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کوکران  101مورد بهدست آمده و پرسشنامهها در بین اقشار گوناگون بانوان در محدوده توزیع شده است .پایایی پژوهش
نیز از طریق  SPSSو آلفای کرونباخ سنجش و مشخص شده همه موارد پایایی مناسبی (باالتر از  )3/1دارنـد .درنهایـت،
پس از دستهبندی دادههای خام بهدستآمده ،بهمنظور سنجش رابطة بین شاخصهای پـژوهش از آزمـون  Tیـکطرفـه
استفاده شده ،در پایان نیز برای بررسی رابطة بین شاخصها در دو بخش از محله بهمنظور مقایسة مطلوبیت ساختاری آن
فضا از نظر امنیت زنان ،آزمون  Tدوطرفه بهکار رفته است .گفتنی است نوع این پـژوهش ،توصـیفی–تحلیلـی و از نظـر
هدف کاربردی است.

نمودار  .5فرایند پژوهش (نگارندگان)5935 ،

مبانی نظری
ساختار فضای شهر
ساختار فضایی شهر مجموعهای مرکب از ستون فقرات و شبکهای بههمپیوسته از کاربریها و عناصـر مختلـف و متنـوع
شهری است که شهر را در کلیت آن انسجام میبخشد و تاروپودش در همة گسترة شهر تا انتهاییترین اجـزای آن یعنـی
محلههای مسکونی امتداد مییابد (حمیـدی و همکـاران .)2 :2031 ،سـاختار اصـلی شـهر ،بخـش اصـلی آن اسـت کـه
کارکردهای اصلی در آن قرار دارد و کلیات شهر و جهات توسعة آتی آن را مشـخص مـیکنـد؛ ماننـد محورهـای اصـلی
ارتباطی ،فضاهای باز عمده و بناهای عمومی .این ساختار اصلی ،عالوه بر تمرکز فعالیتهای اقتصادی ،سیاسی ،حکومتی،
فرهنگی و مذهبی و فراغتی ،روابط اجتماعی را نیز متمرکز میکند (بحرینی و همکاران.)253 :2011 ،
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تحلیل ساختار فضای شهر و معیارهای آن
در تحلیل ساختار بر مجموعه مناسبات میان اجزای ساختار در هر پدیدار تأکید میشود (جان پـارکر .)12 :2015 ،سـاختار
اصلی شهرها را می توان با معیارها و زیرمعیارهای مختلفی بررسی و تحلیل کرد که در جدول زیر ایـن معیارهـا و عناصـر
اصلی آنها بررسی و توضی داده شده است.
جدول  .5معیارهای شناخت ساخت اصلی شهر (بذرگر)37-00 :5959،

امنیت
واژة «امنیت» در کاربرد عام به معنای رهایی از مخاطرات مختلف است .تعاریف مندرج در فرهن

لغـات دربـارة مفهـوم

کلی امنیت ،بر «احساس آزادی از ترس» یا «احساس ایمنی» تأکید دارند که ناظر بر امنیت مادی و روانی است( ،مانـدل،
 .)91 :2031امنیت در سط فردی سبب آرامش ،بروز استعدادها و خالقیت میشود (رضایی و حـاتمی )201 :2013 ،و در
سط اجتماعی زمینهساز توسعه است (نوروزی و فوالدی سنهر .)202 :2011 ،افزون بر این ،احسـاس امنیـت جنبـههـای
عینی و ذهنی دارد .دین اسالم برای امنیت فردی و اجتماعی اهمیت خاصی قائل است و بسیاری از تعالیم خود را بر پایـة
حفظ امنیت سرمایههای وجودی انسان اعم از جان ،مال ،آبرو و ناموس او قرار داده است (کالنتری خلیلآباد و همکـاران،
.)23 :2011

امنیت در فضاهای شهری
امنبودن فضا از دو مؤلفه ایمنی و امنیت تشکیل شده است .در مؤلفه ایمنی ،به موارد و عوامل محیطی اشاره میشود که
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در صورت تأمیننشدن شرایط مطلوب وقوع حوادث اجتنابناپذیر میشود و خطرات بهصورت بالقوه و بالفعل جـان و مـال
حاضران ،عابران و ناظران را تهدید خواهد کرد ()Kelly et al. , 2009: 2
مؤلفة امنیت نیز به جرائم علیه اشخاص و اموال آنها اشاره دارد که در صورت تأمیننشدن شرایط پیشـگیریکننـده،
اموال و جان حاضران ،عابران و ناظران را بهصورت بالقوه و بالفعل تهدید خواهد کرد .هر فضای شـهری امـن در معنـای
کامل آن شامل این دو مؤلفه میشود .شرایطی را که از فصل مشتر ،این دو بهوجود آید میتوان بهعنوان فضای شهری
امن توصیف کرد (.)Roth rock, 2010: 9
درمجموع ،امنیت ارتباط مستقیمی با فضا و کیفیت محیط شهری دارد .یک فضای شـهری مناسـب تـا حـد زیـادی
تأمینکنندة امنیت و زمینهساز نابودی انواع آسیبها و معضالت اجتمـاعی اسـت .فضـاهای نامناسـب شـهری ،فضـاهای
بیدفاع و محالت ناامن ،از عوامل تهدیدکنندة امنیت شهری و اجتماعی هستند (قرایی و همکاران.)11 :2011 ،

امنیت زنان در فضاهای شهری (با تأکید بر فضاهای شهری ایرانی-اسالمی)
حضور زنان در فضاهای شهری شهر اسالمی جایگاه واالیی دارد .با توجه به انگارههای شـهر اسـالمی ،حضـور زنـان در
فضای شهری حق مسلم آنان است .با توجه بـه حقـوق شـهروندی در جامعـة مـدنی امـروز و رویکـرد عـدالتمحـور در
برنامهر یزی و طراحی شهری الزم است شرایط حضور زنان در فضای شهری بـا مـردان برابـر باشـد (اتحـاد و صـداقتی،
 .)1-1 :2010در گذشته ،ساختارهای اجتماعی و سیاستها در ایران متأثر از اعتقادات مذهبی بود و پوششـی از دسـتورات
دینی اسالم در سرتاسر فضای کالبدی شهرها اعمال شده بود .در این بین ،ایدة پوشـش در قالـب محلـههـا بـا مرزهـا و
حریمهای مشخص بهخوبی جلوهگر ،و شهرهای ایران به محلههایی کوچکتر تقسـیم شـده اسـت .براسـاس ایـن ایـده،
تفکیک جنسیتی در بیشتر فضاهای عمومی شهرهای ایران دیده میشد .درواقع ،در طراحی فضاها مکانهایی ویژه بـرای
استفادة زنان تعیین میشد (سلطانی و همکاران .)02 :2013 ،یکی از تفاوتهای اجتمـاعی تعریـفشـده در ایـن شـهرها،
متفاوتبودن نقشهای اجتماعی زن و مرد است .در ساختار فضایی محلههای شهری ،امنیت زیادی بـرای عبـور و مـرور
زنان حاکم بود و آنها اغلب از فضاهای شهری عمومی محروم نمیشدند ( .)Alizadeh, 2007امروزه ،با توجه بـه رشـد
سریع و ناگهانی شهرها و مشکالت آنها ،زندگی زنان همواره از ناامنی شهری واقعی یا بالقوه تأثیر میپذیرد.

ساختار فضایی شهری مطلوب بانوان
در فضاهای شهری که بستر زندگی و فعالیت شهروندان است ،باید محیطی امن ،سالم ،پایدار و جذاب برای همة افـراد بـا
توجه به شباهتها و تفاوتهای میان آنها گروههای سنی ،اجتماعی و جنسی فراهم ،و پاسخی مناسـب بـه تمـام اقشـار
اجتماعی داده شود (مازلو .)11 :2111 ،فضاهای شهری و شیوة طراحی آنان بر میزان ترس آنها از فضا اثرگذار است کـه
این میزان با مکان استقرار فضا ،زمان استفاده از فضا در طول روز ،وسیلة حملونقل و میزان حضور سایر کاربریها ارتباط
دارد .بهنظر میرسد سلسلهمراتب فضاهای شهری از مهمترین عوامل افزایش حضـور زنـان در فضـاهای شـهری اسـت
(اتحاد و صداقتی .)1-1 :2010 ،امروزه بیشتر فضاهای شهری ماهیتی جنسیشده یافتهاند؛ یعنی فضای شـهری در برابـر
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تحر ،آزادانة زنان اعمال محدودیت میکند (کالنتری خلیلآباد و همکاران)21 :2011 ،؛ بنابراین ،بهمنظور تداوم و بقـای
تعامالت اجتماعی انسان و محیط ،همچنین حضور فعال مردم بهویژه قشر حساس زنان در این فضاها ،وجود امنیت یکـی
از اساسیترین نیازهاست (خدایی و تقوایی.)0 :2013 ،
باید توجه داشت که حضور گسترده و فعال زنان در شهر ،شرط الزم و اساس سرزندگی ،عدالت و امنیت شهری است،
اما حضور آنان بدون فراهمکردن مبانی و امکانات فضایی و عملکردی الزم در ایجاد امنیت در فضـاهای شـهری ،میسـر
نیست .در این خصوص به چند نظریه اشاره میکنیم که در آن رابطة میان احساس امنیت و حضور در فضای شهری بیان
شده است.

جدول  .9نظریات مطرحشده در مورد رابطة میان احساس امنیت و حضور در فضای شهری (نگارندگان)5935 ،

شاخصهای تحلیل امنیت در فضاهای شهری ایرانی -اسالمی
امروزه ،ریشة احساس ناامنی شهروندان ،به ویژه قشر زنان درون شهرها وجـود دارد .گفتنـی اسـت معیارهـای شـناخت و
تحلیل امنیت در پهنة شهر متفاوت ،و شامل شاخصهای کالبدی (مکانی) ،کـارکردی (عملکـردی) و محیطـی -رفتـاری
(ذهنی) است.
در جدول  ،0معیارهای فضای شهری متناسب با امنیت زنان از دیدگاههای مختلف گردآوری شده است:
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جدول  .9معیارهای فضای شهری متناسب با امنیت زنان از دیدگاههای مختل (نگارندگان)5935 ،

* معیارهای مشتر ،از میان معیارهای مدنظر نگارندگان مختلف

شاخصها و معیارهای فضای شهری در شهر ایرانی -اسالمی ،با توجه به معیارهـای مشـتر ،منـتج از جـدول  ،0در
جدول  9آمده است:
جدول  .5معیارهای موردنظر در تحلیل ساختار فضایی مطلوب زنان در شهر ایرانی-اسالمی (نگارندگان)5935 ،
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محدوده و قلمرو پژوهش
محلة مهدیالقدم در منطقة چهار شهر ارومیه طبق نقشه منطقهبندی سال  ،2015در محدودة خیابـانهـای سـرداران ،1
حافظ  ،1عسگرخان و مدنی  1واقع شده است که تنوعی از کاربریهای مسکونی ،تجاری ،مذهبی و شبکة معابر دارد.
در محلهبندی طرح جامع سال  ،2015این محله به محلة مهدیالقدم نامگذاری شده است؛ مساحت آن تقریبـاً حـدود
 1/5هکتار و شامل  95312مترمربع ( 93/35درصد) توده 92311 ،مترمربع ( 90/55درصد) فضا و  1211مترمربـع (1/11
درصد) معابر است .همانطور که از عناصر موجود در محله مشخص است ،ساخت آن ترکیبـی از ارامنـه و تـر،هاسـت.
قرارگیری کلیسا و مسجد در کنار هم در این محله نشانگر وجود رابطهای بین آنهاست که بهنظر میرسد از زبان محلـی
سرچشمه میگیرد .با استناد به سن نوشتة موجود در قدمگاه مسجد مهدی القدم ،که تاریخ تعمیر قـدمگاه را  2121ه .ق
قید کرده است ،میتوان بیان کرد که مسجد میبایست پیش از این تاریخ ساخته شده باشد .در تاریخ رضـائیه کـه حـدود
نیمقرن پیش تألیف شده در کنار مساجدی چون جامع ،سردار ،بازارباش و غیره از مسجد مهدیالقـدم بـهعنـوان یکـی از
مهمترین مساجد شهر رضائیه (ارومیه) نام برده شده است .در شهر ارومیه در سال  2012ه.ش برای اولین بار بـازیگران و
ایفاکنندگان نقشهای مختلف از عزاداران مسجد مهدیالقدم ،نمایشهای تعزیه و شبیهخوانی را در مزار شـهدای ارومیـه
(باغ رضوان) اجرا کردند که تاکنون نیز ادامه داشته است (شفیعپور.)2012 ،

نقشة  .5ساختار کلی محله به همراه عناصر و کاربریهای شاخص (نگارندگان)5935 ،
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بحث و تجزیهوتحلیل
به منظور در ،بهتر و سنجش میانگین احساس امنیت زنان در مواجهه با فضاهای مختلف ،ابتدا بـهدلیـل تنـوع و تفـاوت
رفتاری در فضاها ،پهنهبندی از قسمتهای مختلف براساس عملکرد آنها صورت گرفت که نقشة آن براساس نقشة زیـر
است؛ یعنی محله به دو بخش یا بلو ،تقسیم ،و در توزیع پرسشنامهها نیز ضمن نشاندادن نقشههای فضـاهای شـهری
مذکور ،طی پرسش هایی جداگانه دربارة احساس امنیت زنان درمورد هر پهنه پرسش شده است .ابتدا بـهمنظـور تحلیـل و
بررسی میزان پایایی و روایی پرسشنامه پس از تأیید اعتبار پژوهش از جانب صاحبنظران ،ضرایب آلفای تمام پرسـشهـا
در نرمافزار  Spssمحاسبه شده و میزان روایی شاخصهای متعدد پژوهش براساس آلفای کرونباخ در جدول  5آمـده کـه
بهنظر میرسد همـة شاخصهای موردمطالعه در حد مطلـوبی روایـی دارنـد (بـزرگتـر از  .)3/1پـس از سـنجش روایـی
پرسشنامه و پژوهش ،دو مرحله تحلیل از طریق آزمونهای  Tیک و دوطرفه ،مطلوبیت شاخصها و رابطة آنها با هـم و
میزان مطلوبیت آنها در هر دو بخش از محله بررسی شده است.
جدول  .5بررسی ضریب آلفای کرونباخ شاخصها (نگارندگان)5935 ،

نقشة  .9تفکیک محله به دو بخش (نگارندگان)5935 ،
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بهمنظور ارزیابی مطلوبیت شاخصهای مدنظر از آزمون  Tیکطرفه استفاده کردهایم؛ به این ترتیـب کـه اگـر فـرض
کنیم  xیک متغیر تصادفی و بیانگر ویژگی مورد نظر باشد ،رابطة مستقیم هریک از شاخصها با شاخص امنیت را معـادل
گزارة  µ<αمیدانیم که در آن  µمجموع  xاست .از این نظر انجام آزمون فرضهای زیر اگـر بـه رد فـرض

منجـر

شود ،میتوان رابطة مستقیم امنیت را با سایر شاخصها نتیجه گرفت:
{

در جدول زیر نتایج این آزمون بهطور جداگانه برای هریک از شاخصها در هر بخش از محله مشاهده میشود که بـا
توجه به آنها بین شاخصهای درنظر گرفته شده برای فضاهای شهری متناسب با امنیت زنان ،رابطة معنادار و مسـتقیمی
وجود دارد؛ همچنین نتایج فرض

نشان میدهد بین هریک از این شاخصها و امنیت نیز رابطة معناداری موجود است.

جدول  .5نتایج آزمون  Tیکطرفه (مأخذ :نگارندگان)5935 ،

در پژوهش حاضر ابتدا میانگین شاخصهای فضای شهری مناسب برای بانوان از طریق پرسشـنامه ،بـرای بخـش 2
محله محاسبه و ثبت شد .در مرحلة بعد برای بخش  1محله هم میانگین هریک از شاخصها از طریق پرسشنامه محاسبه
شد و نتایجی که در جدول  3مشاهده میشود ،بهدست آمد.
به منظور ارزیابی و مقایسة رابطة شاخصهای یکسان در دو محله از آزمون  Tدوطرفه استفاده شد تا مشـخص شـود
تفاوت میانگین این دو بخش از محله معنادار است یا خیر .در این قسمت از تحلیل نیز با استفاده از آزمون فـرض
دیگر ارتباط هریک از این شاخصها با یکدیگر و شاخص امنیت سنجیده ،و نتایج زیر دریافت شد.

بـار
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با استفاده از آزمون  Tدوطرفه دریافتیم که در رابطه با دو شاخص خوانایی و اختالط کاربری در دو بخـش محلـه بـا
تفاوت میانگین بدون معناداری مواجه هستیم؛ بنابراین فرض

درمورد این شـاخصهـای یکسـان در دو بخـش محلـه

پذیرفته میشود و نتیجه میگیریم که این شاخصها با امنیت در محله رابطة معناداری ندارند .درمورد شاخصهای تعامل
اجتماعی ،نظارت عمومی ،عدالت ،دسترسی ،محرمیت ،درونگرایی و امنیت مشاهده میشـود تفـاوت میـانگینهـا کـامالً
معنادار است و با رد فرض

درمییابیم که بین این شاخصها در دو بخش محله و بـا شـاخص امنیـت رابطـة معنـادار

وجود دارد.
جدول  .0نتایج آزمون  Tدوطرفه (نگارندگان)5935 ،

نتیجهگیری
امنیت نخســتین الزمة حیات انسانها و مهمترین شرط زندگی ســالم اجتماعی در شهر ایرانـی اسـالمی اسـت کـه در
صورت نبود آن ،دیگر نعمتهای مادی و معنــوی با خطر مواجه خواهد شد .زنان و فضاهای شـهری کـه در آن زنـدگی
میکنند کلیتی تفکیکناپذیر از یکدیگر هستند ،این فضاها عرصة اجرای کارکردهای اجتماعیاند که امنیت آنها ،یکی از
اساسی ترین نیازها برای تداوم حضور زنان در اجتماع امروزی است؛ همچنین بسیاری از تعامالت اجتماعی در این فضـاها
صورت میگیرد .در این نوشتار سعی بر آن شد که رابطة بین ساختارهای فضایی شـهری و حـس امنیـت زنـان در شـهر
ایرانی -اسالمی یافت شود .با استفاده از آزمون  Tیکطرفه مشخص شد که بین شاخص امنیت و شـاخصهـای فضـای
شهری مطلوب زنان رابطة معناداری وجود دارد که این نتیجه از سنجش سط امنیت و سایر شاخصهـای مـرتبط در دو
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بخش محله بهدست آمد .در مرحلة بعد برای مقایسة میزان مطلوبیت شاخصها در دو بخش محله از آزمـون  Tدوطرفـه
استفاده شد که با استفاده از آن میانگین شاخصها در دو بخش از محله با یکدیگر مقایسه شد .در پایان ،با توجه به نتایج
درمییابیم که بین شاخصهای انتخابی و شاخص امنیت در دو بخش از محله رابطة معناداری تا  11درصد وجود دارد .در
بخشهای تفکیکشدة محله با ساختار فضای شهری متفاوتی روبهرو هستیم؛ بنابراین تفـاوت میـانگینهـا در دو بخـش
توجیهشدنی است .مقایسة میانگین شاخصها نشان داد که بخش  1محله در مقایسه با بخش  ،2در سط بهتر و باالتری
از نظر امنیت و فضای شهری مطلوب زنان قرار دارد .در بخش  2محله بهدلیل ناکارآمدی شاخصها و پایینبـودن سـط
آنها در ایجاد امنیت ،شاهد سط پایین امنیت بودیم ،اما در بخش  1محله وجود شاخصهای بارزتر و بـاالبـودن سـط
آنها ،امنیت بیشتری را در آن محدوده به وجود آورده است؛ همچنین مشخص شد میزان استفاده و بهـرهمنـدی یکسـان
مردان و زنان در دسترسی به خدمات و تسهیالت در محله و شانس استفاده از فضاهای شهری ،امنیت را بهطـور یکسـان
باال میبرد .در این محله شاهد بی عدالتی فضایی و دسترسی نابرابر به خدمات شهری بین دو گروه مردان و زنان هسـتیم
که از این بین سهم مردان از خدمات در مقایسه با زنان بیشتر است.
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