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چکیده
امروزه توجه به امنیت بانوان در پارکها بر پايه ديدگاه پیشگیرانه از جرم از طريق طراحی محیطی
به يکی از اولويتهای اساسی تبديل شده است .لذا برای افزايش آن بايستی معیارها و استانداردهايی
برای طراحی فضاهای شهری در نظر گرفت .رويکرد  CPTEDازجمله رويکردهايی است که بر
«کاهش جرائم توسط طراحی محیطی» تأکید دارد .البته اين قوانین بر پايه رفتارهای جوامع غربی
شکلگرفته و نکته مهمی که کمتر بدان پرداخته شده ،عامل جنسیت و توجه به اقشار مختلف بانوان
است .در اين مقاله به بررسی امنیت محیطی در پارکهای منطقهای بهعنوان بخشی از فضاهای
شهری از ديدگاه زنان میپردازيم و پس از آن اين موارد را بر پايه رويکرد پیشگیری از جرم از طريق
طراحی محیطی ( )CPTEDمورد بررسی قرار میدهیم .در اين تحقیق پارک باغ جهان شهر کرج
مورد مطالعه قرار میگیرد .روش تحقیق در اين پژوهش توصیفی تحلیلی بر پايه پیمايش بوده و
بهمنظور جمعآوری دادههای حاصل از مطالعات میدانی از پرسشنامه استفاده شده است .نتیجه
پژوهش نشان میدهد که از طريق طراحی پارک بانوان و لحاظ کردن معیارهای جزئیتر در خصوص
بانوان در رويکرد  ،CPTEDبا توجه به ساختار فرهنگی و اعتقادی عمیقتر در برخی از کشورها،
پیشگیری از جرم صورت پذيرفته و امنیت بانوان تأمین میگردد.
واژههای کلیدی :امنیت ،پارک بانوان ،طراحی محیطی ،کرج.CPTED ،
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مقدمه
امروزه «جايگاه زنان» به يکی از نکات اصلی طراحی فضاها بشمار میرود .توجه به حضور فعال زناان
در دامنه فعالیتهای روزانه ،زمینهای را میطلبد تاا براحتای بتوانناد باه فعالیاتهاای روزاناه خاود
بپردازنااد و اياان خاسااتگاههااا تمااام زمینااههااای کاااری ،اداری و تفريحاای آنااان را در برماایگیاارد
(الماسی فر .)1389 ،اصول طراحی فضاها در زمینه فراهم نمودن امنیت محیطای باهطاورکلی تماام
اقشار جامعه را مدنظر قرار میدهد ،ولی نکته مهمی که گاه از ديد طراحان پنهان میماند ،توجاه باه
«جنسیت افراد در بهره گیری از فضاهاست»؛ چه بسا فضاهايی که به راحتی برای جانس ماذکر قابال
بهرهگیری است ولی برای جنس مؤنث کارايی چندانی ندارد.
احساس امنیت با توجه به خصوصیات جنسی نیز ،متغیر است و توانايی جسامی و قادرت دفاا
شخصی نیز به نوعی دريافت انسان از امنیت را تحت شعا قرار میدهد« .جرم» و «ارتکاب جارم» در
جوامع امروزی به عنوان يک مشکل اجتماعی بشمار میآيد .ترس ناشی از بروز جرم مایتواناد آزادی
رفت وآمد شهروندان را محدود کرده و مانع حضور و شرکت آنان در عرصه جامعه شود؛ بهويژه برخای
از گروههای اجتماعی ،در برابر جرم و ترس از آن بسیار آسیبپذير میباشاند ،از قبیال افاراد مسان،
بانوان ،کودکان و نوجوانان؛ بدين منظور راهکارهای متعددی برای مقابله با انوا جارم و تارس از آن
موردنیاز است (الماسای فار .)1389 ،از ساوی ديگار« ،مقابلاه باا جارم از طرياق طراحای محایط»
( )CPTEDاثبات میکند که طراحان ،عوامل توسعه و معماران میتوانند نقش بارزتری را در حفاظت
و کنترل جامعه در مقابل جرائم از طريق رويکرد  CPTEDدر طراحی و مديريت محیط فیزيکی ايفاا
نمايند (صالحی.)1387 ،
در زمینه «امنیت محیطی» و درک ناامنی محیط ،خاستگاههاای مختلفای وجاود دارد .دريافات
پديده ناامنی ،دو جنبه «ذهنی» و «عینی» را در کلیه عرصهها در برمیگیرد؛ «مقوله عینی» ،وقايعی
چون سرقت و خشونت و «جنبه ذهنی» ،دريافت ذهنی در خصوص امنیت منطقاه و فضاا را شاامل
میگردد (الماسی فر .)1389 ،انسان بعد از برآوردن نیازهای فیزيولاویيکی نیااز باه وجاود امنیات و
احساااس امنیاات دارد و در اياان میااان مهاامتاار از امنیاات ،مواااو احساااس امنیاات اساات
(الماسی فر .)1389 ،پارکها ازجمله فضاهايی هساتند کاه در فصاول مختلاف ماورد اساتفاده قارار
میگیرند .بر همین اساس برقراری امنیت پارکها از اروريات است که با توجه به ادراک متفااوت از
امنیت در جنس بانوان ،طراحی محیطی ويژه در رابطه با آناان مطار مایشاود .بار اسااس ااوابط
امنیتی ،پارکهای بانوان بهگونهای طراحیشدهاند تا توسط بانوان قابلاستفاده باشاند .حضاور باانوان
در اين پارکها موجب تلطیف فضا ،افزايش امنیت و کاهش خطرات محیطای بارای آناان مایشاود.
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بهطوری که هدف از اين پژوهش بررسی امنیت محیطی در پارکهای بانوان بر پايه رويکرد پیشگیری
از جرم از طريق طراحی محیطی ( )CPTEDمیباشد .در اين پژوهش به صورت موردی در پارک بااغ
جهان کرج سعی شده تا برخی از خاستگاهها از ديدگاه خود بانوان موردبررسی قرار گیرند.
به همین سبب با توجه به هدف مدنظر در اين مقاله سؤاالت ذيل مطر میگردد:
 پارکهای بانوان به چه صورت میتوانند محیط امنی را برای بانوان فراهم آورند؟ پارکهای بانوان با رويکرد پیشگیری از جرم به چه صورت میتوانند امنیات محیطای را تاأمیننمايند؟
 چگونه پارک باغ جهان مؤلفههای امنیت محیطی از طريق رويکرد  CPTEDرا برآورده میسازد؟روش تحقیق
نو تحقیق در پژوهش حاار ،کاربردی توسعهای و روش مطالعه توصیفی -تحلیلی بر پاياه پیماايش
است و بهمنظور جمعآوری دادههای حاصل از مطالعات میدانی از تکنیک مشاهده و فان پرسشانامه
اسااتفاده شااده اساات .باارای تعیااین حجاام نمونااه از تکنیااک کااوکران اسااتفاده شااده اساات
(حافظ نیا .)1390 ،تعداد  27پرسشنامه در بین خانم های پارک که بهطور تصادفی انتخابشادهاناد،
توزيع شده است .در زمینه تحلیل اطالعات ،روابط بین احساس امنیت زنان و نحاوه طراحای محایط
مورد مطالعه قرارگرفته است و میخواهیم با بررسی شرايط موجود و بر اساس مجموعهای از ااوابط
و معیارهای معین نسبت به آنچه بايد باشند ،داوری و ارزشایابی نماايیم .ساؤاالت پرسشانامه در دو
گروه سؤاالت تشريحی ،مشخص نمودن مسیر حرکت در پارک و سؤاالت چندگزينهای طراحیشده و
متغیرهای ثابت و کنترل به شر زيار مایباشاند ،تماام پرساش ناماههاا در محوطاه ايان بوساتان
پخششدهاند که اين به نوعی متغیر فضای ثابت را حفظ میکند ،شرايط آب و هوايی برای همه افاراد
يکسان بوده و جنسیت نیز بهعنوان متغیر کنترل لحاظ گرديده است .پرسش نامهها توسط خانمهای
داخل پارک که به صورت مستمر از پارک استفاده میکنند ،تکمیلشده است (با سايت پالن آشانايی
دارند) و سن افراد نیز در مطالعه پارک مورد توجه قرارگرفته است .برای رسیدن به جواب ،هر بخاش
از سوالهای اولیه در قالب چندين سؤال در پرسش نامه مطر گرديده است .ساؤاالت پرساش ناماه
مورد نظر بر پايه مدل ساماندهی فضای شهری و رويکرد پیشگیری از جرم از طريق طراحی محیطای
طراحی گشته و در آن از خانمها خواسته شد (میشود) تا داليل ذهنی و برداشت شخصی خاود را از
فضاهايی که در آنها احساس ناامنی میکنند شر دهند.
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محدوده موردمطالعه
کرج يکی از کالنشهرهای ايران و همچنین مرکز استان البرز و شهرستان کرج است .کرج يکای از
شهرهای مرکزی و کوهپايهای ايران میباشد و هماکنون بهعنوان يکی از کالنشهرهای کشاور اياران
به شمار میآيد .اين شهر در میان کالنشهرهای ايران با رشد جمعیت ساالنه  14/3درصد بااالترين
رشد جمعیت را دارد .محدوده مورد مطالعه در اين تحقیق يکی از پارکهای شهر کرج بوده کاه بااغ
جهان نام دارد .اين بوستان در محله جهانشهر و مابین خیابان فرمانداری و میدان گلها واقاعشاده و
بهعنوان يکی از بوستانهای مخصوص بانوان در شهر قرارگرفته است.

تصویر  .1موقعیت جغرافیایی استان البرز ،کرج و باغ جهان

مبانی نظری
«امنیت» [ ]Securityاز ريشه التین « »securesکه در لغت باه معناای «نداشاتن دلهاره و دغدغاه
است» ،میباشد .بنابراين معنای لغوی امنیت« ،رهاايی از خطار ،تهدياد ،آسایب ،اااطراب ،هاراس،
ترس ،نگرانی يا وجود آرامش ،اطمینان ،آسايش ،اعتماد ،تأمین ،اامن اسات» (مانادل .)1379 ،نیااز
بااه امنیاات همااواره از نیازهااای اساساای انسااان بااوده کااه براساااس طبقااهبناادی ماسااالو
( ،1943 ،A.H.Maslowنمودار  )1در رتبه دوم و بعد از نیازهاای جسامانی و زيساتی قارار دارد .در
صورت برآورده نشدن نسبی اين نیاز ،نیازهای رده باالتر انسان مانند نیاز باه عشاق ،نیااز باه احتارام
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به طور نسبی برآورده نشده و انساان از دساتیابی باه بااالترين نیااز خاود کاه خودشاکوفايی اسات،
بازمیماند (پاکزاد .)1385 ،امنیت از سه اليه اصلی تشکیلشده است که عبارتناد از :امنیات فاردی،
امنیت اجتماعی و امنیت ملی .در اينجاا هادف امنیات اجتمااعی اسات؛ حالات فراغات همگاانی از
تهديدی که رفتار غیرقانونی يک فرد (مجرم) ممکن است در تمامی يا بخشای از ياک جامعاه پدياد
آورد (ساروخانی و نويدنیا« .)1385 ،احساس ترس» و «احساس امنیات» از بزرگتارين چاالشهاای
زندگی روزانه افراد است .آنچه چنین احساسی را در افراد به وجود مایآورد ،تهدياداتی اسات کاه از
سوی محیط پیرامون و يا درون انسان ،بهطور مستقیم يا غیرمستقیم ،بقا و سالمت او را تحات تاأثیر
قاارار ماایدهنااد و بااهنااوعی احساااس عاادم ايمناای و عاادم امنیاات را در وی بااه وجااود م ایآورد
(طهرانی.)1390 ،
احساس ترس در فضايی شکل میگیرد که امنیت خدشهدار میشود .هرچند نبايد تفااوتهاای
شخصیتی مردم را در درجات ادراک میزان امنیت محیط ازنظر دور داشت ،اما از ساوی ديگار تاأمین
امنیت برای همه اقشار و گروههای شهروندان برای افزايش استفاده از فضای شاهری ااروری اسات.
برای مثال سالخوردگان يا بانوان محدوديت بیشتری در استفاده از فضااهای شاهری ازجملاه بادلیل
ترس از وقو حوادث ناگهانی و حمله و آزار دارند .بی ترديد الگوی ويژه جنسیتی از احساس ترس در
هر اجتما وجود دارد (سلطانی وهمکاران .)1392 ،عموماً زنان نسبت به مردان بیشتر احساس تارس
میکنند ،گرچه ممکن است کمتر از مردان قربانی خشونت در محیطهای عمومی شوند .باهطاورکلی
مردان احساس مثبتتری در مورد امنیت محیط خودشان نسبت باه زناان دارناد ()1999 ،Howard
مثالً هم مردان و هم زنان در تاريکی احساس ناامنی میکنند ،اما درجه حس نااامنی در زناان بااالتر
است (گزارش کنفرانس لنادن .) 2003 ،ساط تارس زناان معقاول اسات اماا ماردان تمايال دارناد
ترسهای خود را طبیعی جلوه دهند (.)1992 ،Stanko
بنابراين ايجاد محیطی که زنان را جذب و تشويق به پیادهروی بدون ترس و حس نااامنی کناد،
درواقع شمار حضور آنان را افزايش میدهد و باعث ايجاد حس امنیت در آنان شده و کیفیت زنادگی
در آن فضا (پارک بانوان) را افزايش میدهد .اساسیترين نیاز انسان بهعنوان ياک موجاود اجتمااعی،
تعامل و کنش متقابل با همنوعان خود است که به فضاايی بارای تبلاور و نماو احتیااج دارد .رواباط
اجتماعی در فضا و زمان اتفاق میافتد.
بنابراين مجموعهای از روابط اجتماعی را در برمیگیرد .بهايانترتیاب زنادگی اجتمااعی در فضاا
واقااع شااده و توسااط آن محاادود مایگااردد (طااالبی .)1383 ،هاار فضااای عمااومی توسااط عناصاار
محدودکننده و مستقر در آن که اجزا کالبدی نامیده میشود ،قابلشناسايی بوده و شخصیت آن تاابع
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چگونگی و نظم حاکم بین اين عناصر است .اين اجزا عبارتند از :کف ،بدنه ،سقف و عناصر مساتقر در
فضا مانند اثاثیه و پوشش گیاهی و ازآنجايی که هدف طراحی شهری تبديل نیازهای فضايی -رفتاری
م ردم (ازجمله نیاز امنیت) به فضای کالبدی مناساب اسات (بحرينای)1386 ،؛ کالباد فضااهای بااز
عمومی بهعنوان يکی از مهم ترين محصوالت طراحی بايد بتواند نیازها و توقعات استفادهکنندگانش را
برآورده کند .يک فضا برای استفاده کنندگانش بايد از يک هويت و از يک ساختار برخوردار باشد .يک
فضای مناسب (پارک بانوان) تا حد زيادی تأمینکننده امنیت بهعنوان نیااز اساسای انساان (باانوان)
است و يک فضای نامناسب ،باعث از بین رفتن آن و زمینهساز انوا آسایبهاا و معضاالت اجتمااعی
میباشد .فضاهای نامناسب ،فضاهای بیدفا  ،کانونهاای پرتاراکم باا نظاارت کام و مکاانهاايی باا
کاربریهای خاص از عوامل تهديدکننده امنیت اجتماعی به ويژه بانوان هساتند .فضاا و جارم رابطاه
نزديکی باهم دارند .بنابراين شناخت فضاهای نامناساب و تاأثیر آن هاا در کااهش امنیات و بار هام
خوردن نظم فضايی از نکات بسیار مهمی هستند که طراحان باياد باه آنهاا توجاه وياژهای داشاته
باشند .گفته میشود که جرم يکی از مسائل اصلی تهديدکننده کیفیت زندگی است به هماین دلیال
افراد از مکانهايی که توأم با خطر شخصی و جانی است ،دوری میجويناد (،Blobaum & Hunecke
.)2005
ايجاد فضاهای قابل دفا مانند پارک باانوان ،ياک منظاور اجتمااعی دارد و آن ايان اسات کاه
ساختار کالبدی فضا به گونهای باشد که مراقبت و کنترل سطو اطراف فضاها با کاربریهای مختلاف
را به انجام برساند و بانوان را قادر میسازد که از فضاهای در اختیار خاود باه نحاو مطلاوب اساتفاده
نموده و از يک زندگی حقیقی و باارزش بهرهمند شوند .فضاهای قابل دفا پارک بانوان بدون دخالت
مستقیم سیستم دولتی و پلیس ،به خودیخود آرامش و امنیات را باه هماراه دارد و امنیات در ايان
پارکها تکیهبر نفس آن ها خواهد داشت ،بهنحویکه باعث کااهش جارائم و دوری از جارائم شاهری
میگردد .اکثريت زنان (بیش از  )%80از حضور در فضاهای عمومی احساس امنیت کافی ندارند و در
میااان عواماال مااؤثر باار کاااهش احساااس امنیاات زنااان ،ويژگاایهااای فیزيکاای فضااا اساات
(علیخواه و ربیعی .)1385 ،معماران و شهر سازان میتوانند مجال ترس از جرم و تبهکاری را کااهش
داده و کیفیت زندگی را بهبود بخشند (.)1998 ،Altas
نظريه « »CPTEDدر دهه  60میالدی در آمريکاا تحات تاأثیر انديشاههاای جفاری و جاین
جاکوبز ،مطر شد .اين نظريه بر اين ادعا استوار است که میتوان با طراحی مناسب و کااربری ماؤثر
از محیط بر بهبود کیفیت زندگی ناشی از ترس از جرم غلبه کرد .جین جاکوبز بارای امانتار شادن
خیابانها در کتاب خود پیشنهاد کرد که فضاهای عماومی و خصوصای از يکاديگر مشاخص گردناد
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(رحمت .)1385 ،جین جاکوبز معتقد است که محلههايی با کاربریهای متنو نظیر تجاری ،اداری و
تفريحی نسبت به محلههای تک کاربری ،امنتر هستند .نواحی چند کاارکردی در طاول روز و شاب
شهروندان را به خود جلب کرده و بدينوسیله نظارتی غیررسمی را فراهم مینمايد .برعکس ،فعالیات
مجرمان در اماکن خلوت بیشتر جريان میيابد ( .)1981 ،Jacobsنظريه  CPTEDبهوسیله پان اصال
قلمرو ،نظارت طبیعی ،کنترل دسترسی ،حمايت از فعالیات و تعمیار و نگهاداری ،در محایط اعماال
میشود (ايرانمنش .)1384 ،اسکالمو آنجل اعتقاد داشت که با مشخص کردن حدود مالکیت ،کاهش
يا افزايش دسترسی به محل و نیز باال بردن نظارت افراد از طريق محیط کالبدی ،میتوان در کااهش
جرائم تأثیر مستقیم اعمال نمود ( .)1996 ،Robinsonنو ديگری از پیشگیری از جارم را کاالرک در
سال  1992مطر کرد که با عقايد نیومن سازگاری دارد و معتقد بود که با تقسیم بخشهای بازر
فضاهای عمومی و واگذار نمودن آن ها به تک تک افراد و گروههای کوچک ،میتوان فضا را باهوسایله
مردم کنترل نمود (حشمتی.)1384 ،
نظريه فضای قابل دفا در دهه  80توسط اسکار نیومن مطار شاد .وی باهعناوان ياک معماار
تأکید کار خود را بر طراحی قرار داده بود .وی به رابطه بین طراحی و شکل فیزيکی باا جارم تأکیاد
داشت .هدف نظريه فضای قابل دفا اين است که حس خفته قلمرو گرايی را در ساکنان محله بیادار
نمايد بهگونهای که اين خصیصه تبديل به مسئولیتی برای ساکنان در جهت تبديل محله باه فضاايی
امن برای ساکنان شاود .نیاومن معتقاد اسات باا اساتفاده از ساازوکارهای نماادين شاکل دادن باه
عرصههايی تعريف شده ،میتوان محیط را به کنتارل سااکنانش درآورد .وی مایگوياد باياد فضاای
کالبدی نظارتی در فضا ايجاد گردد تا فرصات نظاارت بارای سااکنان و ديگار نهادهاا ممکان شاود
(مديری.)1385 ،
موقعیت های مجرمانه از میان ويژگیهای محیطی برگزيده شدهاند .برخای از مؤلفاههاای کالبادی
مؤثر بر احساس امنیت بانوان از فضاها عبارتند از:
 معیار «اندازه فضا» که دربردارنده شاخصهايی برای مقیاس فضا و احساس ازدحام است .ازنظارمامفورد برای برقاراری رواباط اجتمااعی در فضاا ،محادوديت در انادازه و تاراکم جمعیات ااروری
میباشد .درنهايت هرچه فضا بزر تر باشد ،احتمال وقو رفتارهای آنومیک در فضا افزايش مایياباد
(تواليی.)1379 ،
 معیار «فرم فضا» دربردارنده شاخص قابلیت نمايانی فرم فضا میباشد .يک مجرم نمیخواهاد درحین ارتکاب جرم ديده شود؛ و ساختار فیزيکی و فرم فضا نقش انکارناپذيری در ايجاد فضاای بادون
دفا دارد (علیآبادی .)1381 ،سطو و عناصر عمودی ،فضای برآمده ،سطو کف فرورفته ،کان هاا،
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ساطو  Uو  Lشاکل و  ...باه علات عادم رتياات بصاری پاذيرای ناهنجاااریهاای وسایعی هسااتند
(پودراتچی.)1373 ،
 «آلودگی نمادی» که مانع تشخیص قسمتهای مختلف فضا شده که تسهیل در تشخیص عالئمبه شخص احساس امنیت در فضا را میدهد (لینچ.)1372 ،
 «آلودگی ديداری» که موجب اغتشاش بصری از طريق احساسی و ادراکی و درنتیجاه اغتشااشرفتاری در فضا میشود (صالحی.)1387 ،
 «آلودگی نور» که منظور فقدان روشنايی مناسب در فضا مایباشاد و احتماال اينکاه متخلفاانشناسايی و کمکرسانی به قربانی صورت گیرد ،افزايش مایياباد (.)1995 ،Wekerle & Whitzman
کمیت و کیفیت نور از عوامل مؤثر بر احساس امنیت فرد میباشد .اختالف زيااد بااال و پاايین باودن
میزان روشنايی موجاب آزار دياد مایشاود کاه طراحاان باياد باه ايان نکتاه توجاه داشاته باشاند
(ووالند و وينترباتم.)1380 ،
 «سازمان فضايی» و «نفوذپذيری» حکايت از روشانی و وااو مرزهاا و قلمروهاای خصوصای،نیمهخصوصی /نیمه عمومی و عمومی از يکديگر دارد و موجب کاهش نفوذپاذيری بصاری و افازايش
نظارت اجتماعی و پیشگیری از جرائم میشود (نیومن.)1387 ،
دو محقق کانادايی «وکرل» و «وايتزمن» در جهت طراحی کارآمد و باهکاارگیری بهیناه کلیاه
عناصر موجود در فضاها سه عامل را بهمنظور افزايش ايمنای و امنیات در آن فضااها مطار کردناد
(پور جعفر و همکاران:)1387 ،
آگاهی از محیط؛
-1
قابلیت مشاهده توسط ديگران؛
-2
دسترسی سهل به کمکرسانی در صورت نیاز.
-3
بر اساس اين سه عامل ،نحوه استفاده از فضا و دقت به خوانا بودن آن ازجمله مهمتارين نکااتی
است که در طراحی محیط میبايستی در نظر گرفته شود .بر پايه رويکرد  CPTEDدر طراحی فضاها
چهار اصل ذکر شده که از آنها بهعنوان برنامهريزی و استراتژیهای طراحی بهمنظور افزايش امنیات
نامبرده میشود:
 خطوط و زاويه ديد روشن و واا ؛ فراهم نمودن نور کافی؛ کاهش فضا و مسیرهای مخفی؛ -اجتناب از فضاهايی که در آن امکان غافلگیری و خطر وجود دارد؛
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 استفاده بهینه از فضاها (استفاده چندمنظوره)؛ استفاده از فعالیتهای بهینه و کاربری بخشیدن به فضا؛ ايجاد حس مالکیت بهمنظور نگهداری و حفظ فضا؛ پیشرفت طراحی و بهبود کیفیت آن در زمینه طراحی محیط.هرکدام از اين شاخصهای طراحی نیز بهنوبه خود زيرشاخههايی دارند که به کمک آنها میتوان باه
مقصود موردنظر رسید (موسسه بینالمللی مبارزه با جرم توسط طراحی محیطی.)2003 ،
یافتههای پژوهش
رتبه بندی جامعه آماری و ويژگیهای آن در رده های سنی ،شغلی و تحصیالت به صورت نمودار زيار
است :فراوانی کل بانوان  27نفر باوده کاه از میاان مجماو آناان  %17/65در سانین  12-20ساال،
 %35/3در سنین  20-30سال %23/53 ،در سنین  30-40ساال و  %23/52در سانین  40ساال باه
باال قرار داشتند (نمودار .)1

نمودار  :1گروههای سنی جامعه آماری

35.3
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23.52
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ب ه ب ا ال 40

0
درصد

از میان مجمو بانوان موردمطالعه  %17/65زير ديپلم %29/4 ،دياپلم %11/76 ،فاوقدياپلم%29/4 ،
لیسانس %11/79 ،فوقلیسانس بودند (نمودار .)2
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نمودار  :2گروههای تحصیلی جامعه آماری
29.4
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کارشناسی ارشد

0
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حدود مسافت بانوان تا پارک بانوان از میان مجماو موردمطالعاه %35/3 ،دور %11/7 ،میاناه و %53
نزديک بوده ،همچنین نتاي نشان میدهد بیشترين گروه موردمطالعه از مساافت نزدياک باه پاارک
مراجعه مینمايند (نمودار .)3
نمودار  :3حدود مسافتی جامعه آماری تا باغ جهان
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در جهت طراحی کارآمد و به کارگیری بهینه کلیه عناصر موجود در پارک باانوان بار اسااس ساه
عامل مطر شده و نیز برای افزايش ايمنی و امنیت در آن فضا ،نحوه استفاده از پارک بانوان و دقات
به خوانا بودن آن ازجمله مهم ترين نکاتی است که در طراحی محیط میبايستی در نظر گرفته شاود.
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همچنین بر پايه رويکرد  CPTEDدر طراحی پارک بانوان چهار اصل ذکرشده که از آنهاا باهعناوان
برنامهريزی و استراتژیهای طراحی به منظور افزايش امنیت نامبرده میشود و به کمک آنها میتوان
به مقصود موردنظر رسید .از اين معیارها میتوان برای بررسی امنیت محیطی؛ و میزان امنیت پاارک
بانوان ،بهره جست که در جدول زير به برخی از آنها اشارهشده است.
جدول  .1بررسی عوامل و شاخصههای مهم در طراحی پارک بانوان بر پایه رویکرد CPTED
مؤلفهها

فضاها و روشهای دستیابی به هدف

دید و نظارت عمومی

توسط بانوان استفادهکننده
از پارک؛ توسط نگهبانان.

نحوه کاشت گیاهان
بهگونهای که مانع ديد نشوند؛
اجتناب از موانع بلند و
زاويههای بسته در طراحی.

نور و روشنایی

چراغهای داخل پارک؛
نوردهی کاربریهای
ساختهشده در پارک.

کاشت تیرهای چراغ
بهگونهای که چهرهای از 10
متری ديده شوند؛ نورپردازی
خوب فضاهای مخفی و
ورودی و خروجیها؛ تنظیم
نور بدون آزار چشم.

مسیرهای مخفی

مسیرهای بنبست ،بدون
چرخه و باريک در پارک،
مسیرهای پوشیده شده با
گیاهان در پارک؛ مسیرهايی
که به دلیل بهسازی
مورداستفاده قرار نمیگیرند.

استفاده از دوربینهای
مداربسته؛ قرار دادن
کیوسکهای اطال رسانی؛
نورپردازی مناسب؛ ممانعت از
پوشش گیاهی بلند و
بیشازاندازه در مسیر؛ عالئم
هشدار در مسیرهای
غافلگیرکننده.

جلوگیری از جدا افتادگی
فضاهای پارک بانوان.

استفاده از کاربریهايی چون
کتابخانه و فضای بازی
کودکان در پارک بانوان.

استفاده از ترکیب
کاربریها
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افزایش فعالیتهای روزمره

در فضاهای پارک بانوان.

ايجاد تعادل در پخش
فعالیتها در سط پارک
مانند بخش ورزشی ،بازی و
تفريحی ،آموزشی و خدماتی.

ایجاد حس مالکیت

فضای پارک بانوان.

طراحی مناسب فضای
ورودی پارک بانوان برای
دعوتکنندگی؛ ايجاد حس
قلمرو در بانوان.

طراحی کلی

-

اهمیت دادن به کیفیت،
زيبايی و لذت بخشی؛
قابلدرک و فهم بودن
فضاهای پارک؛ پرهیز از
فضاهای بدون کاربری در
پارک؛ استفاده از مصال
مناسب در زمینه رنگ ،شکل
و بافت برای دعوتکنندگی.

مأخذ :نگارندگان

پارک بانوان ازنظر امنیتی يک فضای معماری مورد خواست بانوان میباشد که در اين فضاا براسااس
آنچه گفته شد ،ايجاد و افزايش احساس امنیت در بانوان کاه يکای از اصاول رسایدن باه ارزشهاای
واالی انسانی است ،برآورده میشود .اين فضای معماری ،به بانوان اين امکان را میدهد تا بتوانناد باا
میل و خواست خود به آن وارد شده و مدت زيادی از محیطی امن و زيبا بهره ببرند .در پارک باانوان
به علت ايجاد احساس امنیت ،فضايی بامعنا و حاس تعلاق و دارای تعاامالت اجتمااعی بارای باانوان
فراهم میآيد.
در بررسی نمونه موردی پارک باغ جهان کرج چنین مشخص است که در نزديکی پاارک باانوان،
پارک عمومی نیز وجود دارد که بانوان به دلیال وجاود فضاای معمااری امان و آرام ،عالقاهمناد باه
استفاده از پارک بانوان میباشند و در ساعات مختلاف جهات ساپری شادن اوقاات فراغات ،ورزش،
استراحت و تجديد روحیه به صورت انفرادی يا گروهی بااحساس امنیت کامل از فضای مناسب پاارک
استفاده میکنند .همچنین برای دختران نوجوان اين امکان فراهمشده تاا از فضاای معمااری زيباا و
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امن پارک به همراه همساالن خود در طوالنیمدت و به دفعات در طی هفتاه بهاره ببرناد .در اامن
احساس امنیت برای خانوادههای آنان نیز فراهمشده تا با حضور دختران نوجوان خود بادون نیااز باه
والدين در اين فضا موافقت شود .تنها  23/5درصد از بانوان به دلیل وجود ديد ساختمانهاای مقابال
به داخل پارک در قسمتی از فضای آن ،دچار ناامنی و عدم امکان حضور در آن قسمت شدهاند ،البته
اين نگرانی و عدم امنیت در ساير بانوان وجود ندارد و در کل فضای پارک احساس امنیت دارند.

تصویر  .2پالن باغ جهان کرج

در موقع پیادهروی  35درصد بانوان از راه اصلی (رنگ زرد) که برای دسترسی به تماام فضااهای
معماری پارک ساخته شده ،استفاده میکنند  .اين مسیر باا سانگ صایقلی کاه باه نظار آناان بارای
پیادهروی راحتتر میباشد ،کفپوش شده است .درحالیکه  29درصد بانوان از مسیر پیاده راه (رناگ
نارنجی) که مسیری طوالنیتر با امکان اشراف به ساير فضاهای معماری پارک در حاین پیاادهروی را
دارا میباشد ،استفاده میکنند .آنان بر اين اعتقاد هستند که پیاده روی بر کفپوش سنگ ريازه بارای
سالمتی مناسبتر است .همچنین  12درصد بانوان باوجود ممنوعیات تاردد در اطاراف درياچاه ،باه
دلیل احساس آرامش در کنار آب ،از آن فضا بهره میبرند .در اين میان  6درصد از باانوان نیاز بارای
سپری کردن اوقات فراغت در فضايی امن و سرسبز و نشاطآور باه هماراه دوساتان خاود باه پاارک
مراجعه و از فضاهای معمارانه آن استفاده میکنند .از ديدگاه بانوانی که از اين فضا استفاده میکنند،
نیاز و کمبودی را با توجه به احسااس امنیات و آراماش در فضاای معماراناه پاارک باانوان ،مادنظر
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نداشتند .تنها با توجه به ساخت و سازهايی که بهتازگی در الع شامالی پاارک انجاام شاده ،ارتفاا
ديوار شمالی نیازمند افزايش میباشد.

نتیجهگیری
با شناسايی معیارهای احساس امنیت و محیط امن ،پژوهش به ايان نقطاه ساوق داده شاد کاه در
پارکها ی بانوان بر اساس توجه معمارانه به ايجاد و افزايش احساس امنیت در بانوان ،ايان پاارکهاا
میتوانند محیطی امن را برای آنان فراهم سازند .بر پايه رويکرد  CPTEDدر طراحای پاارک باانوان،
نکات و شاخصههای مهمی وجود دارد که توسط طراحان در ساختار طراحی لحاظ شادهاناد و کلیاه
شاخصههای مطر شده در اين رويکرد همانند ديد ،روشنايی ،مسیرهای مخفی ،ترکیب فعالیتهاا و
افزايش فعالیتهای روزمره و ايجاد حس مالکیت ،بر بعد ادراک ذهنی بانوان و احساس امنیات آناان
نسبت به محیط اطراف تأثیرگذار بوده است.
از نمونه مورد مطالعه چنین نتیجهگیری میشود که پارک بانوان باغ جهان کرج باهعناوان ياک
نیاز اجتماعی مطر است و بايد وجود داشته باشد .همچنین ازنظر امنیتی يک فضای معماری ماورد
خواست بانوان میباشد که باوجود پارک عمومی و بزر تر در نزديکای ايان پاارک و همچناین بعاد
مسافتی ،بانوان تمايل به استفاده و بهره گیری از اين پارک را دارند .پارک بانوان باغ جهان برای کلیه
اقشار بانوان بهويژه نوجوان دارای امنیت میباشد و احساس امنیت را برای آنان و خاانوادههاا فاراهم
نموده است.
پیشنهادات
برای باال بردن احساس امنیت بانوان در پارکهای بانوان بر پايه رويکرد پیشاگیری از جارم از طرياق
طراحی محیطی ( )CPTEDموارد زير مطر است:
پرهیز از طراحی فضاهای فرعی و پرت در پارک و طراحی مناسب سطو و عناصر
عمودی ،فضاها ،کف ،کن ها با توجه به قابل رتيت بودن؛
طراحی مسیرهای ورودی و خروجی مناسب با پارک و فضاها با توجه بهواو سازمان
فضايی و مرزها و قلمروها؛
چیدمان مناسب مبلمان و اثاثیه شهری در پارک و خوانايی نشانهها و عالئم در فضاهای
پارک؛
استفاده از فرم و مصال مناسب جهت افزايش دعوتکنندگی فضا؛
-
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-

طراحی مناسب فضای سبز و پوشش گیاهی بهمنظور رتيت پذيری همهجانبه فضاها؛
توجه به کمیت و کیفیت روشنايیها در فضاها؛
پراکندگی کاربریها در پارک و جلوگیری از تمرکز فعالیتها.
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