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چکیده
وجود امنیت و احساس امنیت در شهرها یکی از مهمترین نیازهای شهروندان میباشد که کاهش یا فقدان آنها ،بهشدت بر
کیفیت زندگی شهروندان و میزان استفاده آنها از فضاهای شهری بخصوص فضاهای عمومی شهری تأثیر منفی میگذارد .در این
میان وجود فضاهای بیدفاع در یک محله از مهمترین عواملی میباشد که باعث کاهش و یا سلب امنیت و احساس امنیت
شهروندان میشود .این مقوله در بافتهای فرسوده و قدیمی شهری با توجه به شرایط فیزیکی و اجتماعی آنها نمود بیشتری
دارد .در همین راستا ،هدف از این پژوهش بررسی فضاهای بیدفاع شهری در محله هرندی تهران میباشد .این تحقیق از نظر
هدف جزء تحقیقات کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی میباشد و برای گردآوردی اطالعات از روش اسنادی و میدانی
استفاده شده است .در بخش میدانی به دو صورت مشاهده مستقیم و پرسشنامهای در قالب مدل ارزیابی ایمنی به بررسی
موضوع پرداخته شد .جهت تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامههای
طراحیشده ( 0/896باالتر از  )0/7میباشد .نتایج تحقیق نشان داده که وضعیت ایمنی فضاها در سطح محله نامناسب میباشد
( .)mean=0/238همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که در بین شاخصهای موردبررسی شاخص حضور مردم در فضا (خلوتی
بیشازاندازه یا ازدحام) بیشترین تأثیر را در بیدفاع کردن فضاهای محله دارد ( .)B=0/237درنهایت جهت بهبود وضعیت ایمن
سازی فضاهای بیدفاع در سطح محله راهکارهایی ارائه گردید.
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مقدمه
یکی از مهمترین مسائل شهری بهویژه در کالنشهرها ،مسئله جرم و ناامنی است .همهساله هزاران تن قربانی خشونتهای پیدا
و پنهان میشوند .تهدیدهای ناشی از دریافت و احساس ناامنی بهوسیله اقشار مختلف اجتماعی بهخصوص زنان ،کودکان و
سالمندان ،در بسیاری از فضاهای شهری کشور ما امری انکارناپذیر است ( .)Gholich & Amari, 2013: 10شهرهای کنونی
به واسطه عواملی نظیر نرخ رشد ،ساختار فضایی محالت ،کیفیت توزیع فضایی خدمات و الگوی کاربری زمین و  ،...محیط مساعد
ارتکاب جرم را فراهم آورده است ( .)Sadeghi et al, 2015: 66قابلذکر است ،مکان (شهری) نقش بسیار مهم و انکار ناشدنی
در وقوع یا پیشگیری از وقوع جرائم ایفا میکند .مجرمان ،بیشتر مناطقی را برای ارتکاب جرم برمیگزینند ،که وقوع جرم در آنها
راحتتر بوده و امکان مشاهده و دسـتگیری آنـان در آن مناطق کمتر باشد ( .)Ebadinejad & Bahoosh, 2012: 105این
مسئله نشاندهنده ضـرورت شـناخت مکان بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در ایجاد فرصتهای جرمزا یا تسهیلکننده وقـوع آن
است .از اینرو ،میتوان با تغییر شرایط جرمزای محیطـی و فیزیکـی و ایجـاد یـا تقویت فضاهای قابل دفاع و مقاوم در برابر جرم
و مجرمان بـه میـزان قابلتوجهی از وقوع جرائم و ناهنجاریهای موجود در شهرها کاست ()Rahmat, 2011: 14؛ بنابراین،
عوامل متعددی در وقوع و گسترش خشونت مؤثر هستند .یکی از این عوامل ،فضاهای بیدفاع شهری یا جرم خیز است
( .)Mohseni et al, 2012: 51بعضی مکانها به دلیل ویژگیهای کالبدی و محیطی و همچنین خصوصیات اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی ساکنین آن ،امکان و فرصت بیشتری برای وقوع جرم دارند ،بـرعکس بعضـی مکانهـا مانع و بازدارنده
فرصتهای مجرمانه هستند ،همین امر موجب شده است تا در دو دهه گذشته سیاستمداران و محققان به مکان و زمان جرم جهت
کنترل و جلوگیری از بـروز جرم توجـه ویژهای نشـان دهند ( .)Taghvaee, 2011: 11در فرایند شکلگیری و بروز رفتارهای
خشونتآمیز عوامل متعددی نقش دارند .ازجمله مهمترین آنها فضـاهای بیدفاع میباشند .شاید بتوان گفت که در هر فضای
شهری مفروض ،مقدار معینی از خشـونت وجود دارد ،اما خشونتها در فضاهای مختلف شهری بهطور تصادفی توزیع نشدهاند،
فضاهای بیدفاع و یـا آلوده ،محل اتفاق انواع و اقسام خشونتها هستند ،درحالیکه در محلههـا (فضاها)ی دیگر یا هیچگونه
خشـونتی رخ نمیدهد یا خشونت کمتری اتفاق میافتد ( .)Nayebi et al, 2012: 199بنا بر آنچه گفته شد؛ فضاهای بیدفاع
شهری از حیث آثار عدیدهای که بر حیات شهری بهویژه از جهت تأثیری که در ایجاد ترس از جرم و ناامنی در شهر دارند از اهمیت
پژوهشی باالیی در مطالعات شهری برخوردارند و انجام تحقیقات مروری نظاماند در این زمینه بینشهای نوینی را پـیش روی ما
قرار میدهد (.)Yousefi and Johari, 2015: 129
راجر ترانسیك ( )1986در کتاب خود با عنوان "یافتن فضاهای گمشده" به مسـئله فضاهای بیاستفاده توجه میکند .از نظر او
فضاهای شهری بیاستفاده فضاهایی هستند که هیچگونه اثر مثبتی در محیط اطراف و استفادهکنندگان ندارند ،فضاهایی که بهطور
ضعیفی تعریف شدهاند ،مرز و محدوده قابل اندازهگیـری ندارند و میان عناصر شهر پیوستگی ایجاد نمیکنند .اکبری و همکاران
( )2015در مقالهای تحت عنوان "مقدمهای بر امنیت اجتماعی در مناطق بیدفاع شهری " نشان دادهاند که رابطه مستقیمی بین
نظارت اجتماعی و امنیت اجتماعی در مناطق بیدفاع شهری وجود دارد .همچنین یك رابطه مثبت و معنادار بین نظارت رسمی،
آگاهی جمعی ،ارتباط فرد با جامعه ،عضویت در گروههای اجتماعی و امنیت اجتماعی وجود دارد .دریاباری و همکاران ( ،)2016در
مقالهای تحت عنوان "فضاهای بی دفاع شهری ،تهدیدی برای توسعه پایدار شهری" ضمن ارائه تعاریفی از فضاهای بیدفاع
شهری ،معتقد بودند اکثر جرائم شهری در مکانهایی اتفاقی میافتد که از نظارت عمومی پنهان باشند .همچنین آنان تأکید میکنند
که عالوه بر شرایط اجتماعی ،شرایط فیزیکی نیز باعث تسهیل ناهنجاری در محیطهای شهری میشود .محمدعلی جعفری
( )1394در پژوهشی به بررسی فضاهای بیدفاع ناحیه  3کابل پرداخته و به این نتیجه رسیده است که فضاهای بیدفاع در ناحیه
مذکور وضعیت نامطلوبی دارند و شاخص های ازدحام ،قابلیت نمایی فضا ،آلودگی محیطی ،آلودگی نور ،کیفیت کلی سکونت
بیشترین تأثیر را در ایجاد فضاهای بیدفاع شهری در ناحیه  3کابل دارند .یوسفی و جوهری ( )1393در مقالهای با عنوان "فضاهای
بیدفاع در شهر و حس ترس ،پدیدارشناسی تجربه عبور از پلهای زیرگذر در مشهد" بیان میدارند که ضعف نظارت ،رؤیت
پذیری ،خلوتی و تاریکی ،آشفتگی و فرسودگی از مهمترین عناصر بیدفاعی فضاهای شهری (پلهای زیرگذر) هستند .ابراهیمیجم
و احمدیان ( )1392در مقالهای با عنوان "علل شکلگیری فضاهای بیدفاع شهری در پایانه غرب شهر تهران" با روش میدانی و
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تکنیك مشاهده و مصاحبه نا آشکار به بررسی علل شکلگیری فضاهای بی دفاع در این پایانه پرداختهاند و به این نتیجه رسیدند که
فضاهایی که بر اساس مشاهدات و مصاحبه نا آشکار و ..توسط مردم جزء ناامنترین فضاها مطرحشدهاند با پهنههای نهایی هم
پوشانی دارند که این مسئله توجه نکردن به کارکرد شبانهروزی و تأثیر عوامل و معیارها ی طراحی فضاهای قابل دفاع بر میزان
ناامنی و ایجاد فضاهای بیدفاع را اثبات میکند .محسنی تبریزی و همکاران ( )1390در مقالهای با عنوان "فضاهای بیدفاع
شهری و خشونت" به مطالعه فضاهای بیدفاع در شهر تهران پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که وجود روشنایی و نور مناسب
و عدم تراکم ساختمانی ،از ویژگیهای هستند که فضاهای دارای کیفقاپی را از دیگر فضاها تفکیك میکند .عدم پیوند ارتباطی با
فضاهای نمایان ،وجود نقاط فرورفته و یا برآمده ،داشتن مرز و محدوده مشخص و کم بودن ساختمانها نیز از ویژگیهای
تفکیكکننده فضاهای دارای نزاع و درگیری از دیگر فضاها هستند .توالی و امتداد نیز از ویژگیهای متمایزکننده دارای مزاحمت از
دیگر فضاها هستند .با این توصـیف ،تاکنون درکشور ما مطالعات اندکی در ارتبـاط با ایمنسازی فضاهای بیدفاع شهری انجام
گرفته است .در این میان محله شهید هرندی در منطقه مرکزی تهران ،با انواع مسائل و مشکالت اجتماعی و کالبدی روبرو
میباشد ،که این مسائل در ایجاد فضاهای بیدفاع یا فعال نمودن این فضاها در محله مؤثر میباشند .بنابراین بررسی فضاهای
بیدفاع در سطح محله ،شناخت ویژگیهای مختلف آنها و همچنین ارائه راهکارهایی جهت بهبود و ساماندهی فضاهای مذکور در
سطح محله کامالً ضروری است .این پژوهش نیز ضمن ارائه مبانی نظری فضاهای بیدفاع شهری ،به دنبال بررسی فضاهای
بیدفاع در سطح محله هرندی در قالب مدل ارزیابی ایمنی1میباشد .جهت دستیابی به هدف تحقیق سؤالهای زیر تدوین شدند:
 .1وضعیت فضاهای بیدفاع در سطح محله نامناسب است.
 .2در بین شاخصهای ارزیابی ایمنی ،شاخص تاریك بودن فضا بیشترین تأثیر را بر بیدفاع کردن فضاها در سطح محله دارد.
بعضی از فضاهای شهری به دلیل ویژگی های کالبدی و اجتماعی خود ،شرایطی را ایجاد میکنند که باعث ترغیب مجرمین و
بزهکاران به انجام عمل بزه در این فضاها میشوند .هرچند امکان دارد در این فضاها بهندرت جرم اتفاق بیفتد ولی این فضاها
بیدفاع بودن را به مخاطبان خود القاء میکنند و موجب ترس و احساس ناامنی شهروندان در استفاده از این فضاها شود ،درنتیجه
بهمرورزمان از میزان استفاده از این فضاها در شهرها کاسته میشود و خلوت شدن این فضاها باعث میشود تا شرایط برای اعمال
بزهکاری مجرمان مهیاتر شود .این امر بهخصوص در مناطق مرکزی و فرسوده شهرها به دلیل شرایط فیزیکی و اجتماعی حاکم بر
آنها نمود بیشتری دارد.
محلۀ هرندی یکی از محالت شهر تهران است که درنتیجه گـسترش شهرنـشینی به وجود آمده است و بیسازمانی اجتماعی و
مهاجرتهای بیرویه از شاخصههای اساسی آن است .نابسامانی حاکم براین محلـه موجبـات حـضور مردمـان مهـاجر بـا تنوعهای
قومی ،زبانی و فرهنگی را فراهم آورده است .هرکدام از این گروه ها به دالیلی مانند ارزان بودن مسکن ،وجود خانههای مجردی و
نظارت اجتماعی و انتظامی محدود در این محله ساکن شدهاند ( .)Parvin & darvishi, 2015: 53ساکن شدن افراد مهاجر در
این محله و نبود تعلقخاطر به محله بر مشکالت اجتماعی محله افزوده است .عالوه بر این باید مشکالت فیزیکی و ساختاری محله
نظیر شبکه ارتباطی پرپیچوخم و باریك ،وجود کنجها و مکانهای دنج برای بزهکاران ،عدم نظارت قوی (اعم از نظارت رسمی،
مکانیکی و محیطی در فضاهای عمومی محله شامل پارکها ،خیابانها و کوچهها در سطح محله بهگونهای که این فضاها از
کارکرد اصلی خود دور شده و این محله را به یکی از امنترین محلهها برای فعالیت بزهکاران در تمام شهر تبدیل کرده است)،
همچنین وجود بافت فرسوده ،در حال تخریب و متروکشده در این محله بهخصوص در شب که برای اقشار ضعیف (خانمها و
کودکان) تهدید محسوب میشود را اضافه کرد .وجود فضاهای بی دفاع در سطح محله هرندی به همراه مسائل اجتماعی خاص
سبب کاهش امنیت و احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان ،افزایش جرائم ،افزایش مشکالت بهداشتی در سطح محله،
افزایش بدآموزیهای اجتماعی و  ...شده است ،همچنین وجود این فضاها در سطح محله خودبهخود باعث جذب بزهکاران از سایر
نقاط شهر و تجمع آنها در سطح محله میشود؛ بنابراین بررسی فضاهای بیدفاع در سطح محله ،شناخت ویژگیهای مختلف آنها
و همچنین لزوم ارائه راهکارهایی جهت بهبود و ساماندهی فضاهای مذکور در سطح محله کامل ضروری است .بر همین اساس
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ابتدا مهمترین مباحث مرتبط با مقوله فضاهای شهری ،بخصوص فضاهای بیدفاع و نقش این فضاها در امنیت شهروندان پرداخته
خواهد شد.
فضای شهری :مفهوم فضای شهری از دیدگاه اندیشمندان شاخههای مطالعاتی مختلف با توجه به رویکردشان بهصورت متفاوتی
تعریفشده و هر یك از آنها بر جنبههای خاصی تأکید دارند .باوجود این در سالهای اخیر با مطرحشدن فضای شهری بهمثابه
موضوع میان رشتهای تالش های جدیدی در جهت پیوند ابعاد مختلف و نزدیك ساختن نظریات صورت گرفته است .فضای شهری
به باور اندیشمندان معماری و شهرسازی فراتر از مؤلفه های هندسی و کالبدی است .فضای شهری در تعریفی عام شامل فضای
زندگی شهروندانی است که آگاهانه یا ناآگاهانه برای مقاصد مختلف طی میشود .خیابانها ،بلوارها ،میدانها ،پارکها ،معابر،
نماهای ساختمانی و جز آن را میتوان فضای شهری نامید ( .)Gholich & Amari, 2013: 22فضای شهری به ترکیبی
اطالق میشود که از فعالیت ها ،بناهای مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،اداری ،تجاری و مانند آن و عناصر و اجزای شهری به صورتی
آراسته ،هماهنگ و واجد نظم و بالطبع با ارزشهای بصری سازمانیافته است ( .)Azhdar, 2011: 35کالکان واژه فضای
شهری را به دو گونه تعریف میکند :فضای اجتماعی و فضای ساختهشده و مصنوع .به گفتهی کالکان ،این تعریف به دو رویکرد
میانجامد ،آنکه فرمها را مستقل از کارکرد میبیند که به دیدگاه شهرسازان و معماران نزدیك میشود و آن که کارکردها را
تعیینکنندهی فرمها میداند و در ارتباط متقابلِ فرم و کارکرد است که دیدگاه دوم به رویکرد جامعه شناسان و جغرافیدانان نزدیك
میشود ( .)Madani pour, 2006: 13بهطورکلی فضاهای شهری بر اساس روابط اجتماعی به سه دسته تقسیم میشوند:
فضاهای عمومی :فضاهایی هستند که دسترسی به آن برای همه اعضای جامعه امکانپذیر است .اعضای جامعه نیز در انجام
کارها و اعمال خود آزادی کامل ندارند و هنجارها و قوانین جامعه را در نظر میگیرند .فضای عمومی بستر مشترکی است که مردم
در آن فعالیتهای کارکردی و مراسمی را انجام میدهند که پیونددهنده اعضای جامعه است؛ چه این امور روزمرگیهای معمولی
باشند و چه جشنوارههای دورهای و صحنهای برای در معرض دید قرار گرفتن یك نمایش جمعی باشند ( Madani pour,
.)2006: 14

فضاهای خصوصی :فضاهایی که بهوسیله اشخاص اشغالشده و بهنوعی حیطه خصوصی افراد تلقی میشوند .خانهها و مغازهها
جزء فضاهای خصوصی هستند (.)Gholich & Amari, 2013: 24
فضاهای نیمه عمومی :فضاهایی هستند که برای استفاده عموم آزادند؛ اما به دلیل محدودیت و هدف کاربری ،استفادهکنندگان
خاص خود را دارند .مدرسهها ،دانشگاهها ،ادارهها ،زمینهای ورزش ،رستورانها و سینماها در این گروه هستند ( & Gholich
 .)Amari, 2013: 24یا به عبارتی؛ فضاهایی خاص از شهر که مورداستفاده عموم قرار میگیرند؛ ولی دولت یـا مؤسسهای بر
آنها نظارت میکند و سرپرستی آنها را به عهده دارد ،مانند بنای شهرداریها ،دادگاهها ،مدارس دولتی ،دفاتر پست ،بیمارستانها،
ایستگاههای مسافربری ،پارکینگها ،گاراژها ،تعمیرگاهها ،استادیومها و تئاترها (.)Ashrafi et al, 2015: 452
فضاها در شهر

فضاهای گم (نیمه
عمومی)

فضاهای عمومی

فضاهای سخت (فضاهای با وجوه کالبدی
مشخص)

میدان

خیابان

فضاهای خصوصی

فضاهای نرم (فضاهای با وجوه کالبدی
نامشخص)

پارکها

فضاهای باز دارای
عملکرد شهری
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شکل  .1گونه شناسی فضاهای شهری

()Source: Salehi, 2009: 95

فضاهای عمومی کارکردهای کالبدی متعددی را در شهرها دارند ،فضاهای عمومی ،چون خیابانها ،عناصر اصلی ارتباطی شهر
هستند ،که وسیله حرکت اشیا مردم و اطالعات از یك بخش به بخش دیگر را فراهم میکنند ،این فضاها شامل تسهیالتی چون،
خیابانها ،عالئم ترافیکی و محل توقف وسایل نقلیه برای آسان کردن ارتباط درونی در شهرها هستند (.)Akkareran, 2007
نقش کالبدی فضاهای عمومی در صورت عدم استفاده مناسب میتواند یکی از مهمترین عوامل بروز ناهنجاریها و درنتیجه کاهش
احساس امنیت شهروندان شود:
عوامل مؤثر در پیدایش جرم

سطح کالن

سطح میانه

سطح خرد

ملی

شهر

فضای شهری

ناهنجاری

ناهنجاری

عملکردی

کالبدی

رفتار مجرمانه

شکل  .2جایگاه ناهنجاری کالبدی در بروز رفتارهای مجرمانه

()Source: Razavian & Aghaei,2014: 51

فضاهای قابل دفاع :مفهوم فضای شهری امن در مقابل مفهوم فضای شهری ناامن قرار دارد .پدیده ناامنی دارای دو جنبه عینی
و ذهنی است و کلیه عرصههای زندگی را در برمیگیرد .مقوله ناامنی از جنبه عینی ،کلیه مظاهر ناامنی ازجمله سرقت ،قتل،
خشونت و  ...را شامل می شود .و مقوله ناامنی از جنبه ذهنی ،شامل داوری در خصوص امنیت منطقه و فضا است .ناامنی ،پدیدهای
همانند فقر است و میتوان گفت که فقر مقدمه دیگر پدیدههای آسیبشناختی ازجمله ناامنی ،خشونت شهری و غیره است
( .)Salehi, 2009:107معیارهای فضای شهری امن بهنوعی استراتژی محیطی را شامل میشوند .این استراتژیها سه حوزه را
در برمیگیرند:
آگاهی از محیط :به این معناست که ساختار فضایی و شبکه دسترسی محل قابلدرک باشد و این دربرگیرنده قابلیت دیدن و
درک اهمیت آنچه پیش رو و آنچه پشت سر میگذارد ،است تا بدین طریق از موقعیتهای خطرناک جلوگیری شود.
وضوح از دید دیگران :بدان معناست که یك شخص به سبب رابطه ساختمانها با فضا احساس انزوا نکند این موضوع در بر
دارنده توانایی به چشم آمدن است.
دسترسی به کمک  :به معنای آن است که شخص بتواند از دیگران کمك دریافت کند .که شامل تهیه راههای مشخص
عالمتدار برای کمك مثل دربهای خروج اضطراری ،زنگهای خطر ،تلفنها و قابلیت فرار ،گفتگو یا دسترسی به کمك به
هنگام خطر و.)Jaafari, 2015: 82( ...
فضاهای بیدفاع :فضاهایی که نسبت به سایر فضاهای شهری قابلیت بیشتری برای بروز جرم دارند .عواملی مانند خلوتی
محیط ،بینظمی ،فرسودگی سبب ایجاد این گونه فضاها میشوند .به عبارتی ،فضاهایی هستند که هیچگونه اثر مثبتی در محیط
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اطراف و استفادهکنندگان ندارند ( .)Ghahramani, 2009: 48فضاهای بیدفاع شهری مناطقی در شهرها هستند که با توجه
به ویژگیهای فیزیکی  ،نسبت به دیگر مناطق شهری مناطق مناسب تری برای وقوع جرائم هستند .این فضاها اغلب به کسی تعلق
ندارد و در صورت داشتن مالك از آنها نگهداری نمیشود .برخی از این مکانها از دید عموم پنهان میباشند بهطوریکه آنها
بهعنوان فضاهای دنج و امن برای رفتارهای انحرافی در نظر گرفته میشوند :فضاهای رهاشده اطراف ساختمانهای بلند ،کنجهای
رهاشده  ،پارکینگ و زمینهایی که در حاشیهی راهها وجود دارند و بهندرت مورداستفاده قرار میگیرند ( Daryabari et al,
 .)2014: 327در تعریف دیگر ،فضاهای بیدفاع که امکان اتفاق افتادن آسیب اجتماعی در آنها بیشتر از فضاهای دیگر است،
فضاهایی هستند که ازنظر حفاظتی مرده ولی ازنظر اتفاق افتادن مسائل نابهنجار فضایی فعال و زنده هستند .این فضاها معلول
رخدادهایی هستند که در شهر رخ میدهند؛ زیرا به علت بزرگ شدن یا بزرگ بودن شهر و فقدان نظارت مناسب فیزیکی و
اجتماعی ،فضاهایی به وجود میآیند که فعالیتهای غیرمجاز و متعارض با هنجارهای جامعه در آن نقاط صورت میگیرد و اثرات
نامطلوبی بر پیکر جامعه میگذارد و منجر به حادث شدن انواع خشونتها میشوند ( .)Rapaport, 2005: 58درمجموع فضاهای
بدون دفاع شهری فضاهایی در درون شهرها هستند که به دلیل ویژگیهای فیزیکی و موقعیت قرار گرفتن آنها نسبت به دیگر
نقاط شهری قابلیت بیشتری برای وقوع رفتارهای انحرافی دارند ،این فضاها به کسی تعلق ندارد و کسی از آنها نگهداری و
مراقبت نمیکند ،بعضی ازاینگونه فضاها از دید عمومی پنهان هستند و به همین دلیل فضاهای دنج و مطمئنی برای رفتارهای
انحرافی محسوب میشوند (.)Gholich & Amari, 2013: 28
فضاهای بیدفاع شهری دارای کژ کارکردهایی هستند که در اینجا چند مورد از کم ضررترین تا پرضررترین آنها بدین شرح است:
حاشیهنشینی ،کارتنخوابی ،گذاشتن زباله ،ادرار در فضای باز ،تکدیگری ،محل تجمع ولگردان ،انواع سرقتها ،تعرض به زنان و
دختران و قتل ( .)Gholich & Amari, 2013: 33با توجه به اینکه بحث طیفبندی فضاهای بیدفاع بیشتر معطوف به طبقه
بندی کالبدی میباشد ،بااینحال نگاهی گذرا به طیف عملکردی فضاهای بیدفاع نیز الزامی است.

شکل  .3طیف عملکردی فضاهای بیدفاع

() Source: Podratchi,1993: 147

با نگاهی گذرا به طیف عملکردی فضاهای بدون دفاع و با در نظر گرفتن اثرات نامطلوب هرکدام بر جامعه مشخص میشود که
استفاده از فضایی برای دستفروشی ،آلودگی اجتماعی و محیطی بهمراتب کمتری را نسبت به فضائی دارد که در آن فروش و
استفاده از مواد مخدر صورت میپذیرد .بنابراین طبقهبندی دیگری را نیز بهعنوان پر ضررترین و کم ضررترین فضا میتوان از طیف
باال استنباط کرد ( .)Podratchi ,1993: 147در ادامه به مهمترین ویژگیهای فضاهای بیدفاع شهری اشاره میشود:
ویژگیهای فیزیکی :ویژگیهای از قبیل کمبود و فقدان نور ،ساختمانهای مخروبه ،ساختمانهای ناتمام ،مشاهده بصری
محدود و عدم نمایش بصری ،بینظمی فیزیکی( ،وجود مکانهای با قابلیت) به دام افتادن ،فرصت محدود برای نظارت و کنترل،
وجود گوشه و کنار ،پیچوخم( ،مکانهای) محصور مجاور با فضاهای قابل مشاهده ،تراکم ساختمانی ،کمبود ساختمان ،عدم وجود
مرزهای و محدودههای قابل اندازهگیری را میتوان بهعنوان ویژگیهای فیزیکی فضاهای بیدفاع به شمار آورد.
ویژگیهای اجتماعی :مهمترین ویژگیهای اجتماعی فضاهای بیدفاع عبارت اند از :عدم استفاده یا استفاده مداوم ،آرام و خلوت
بودن ،ازدحام بیشازحد  ،تراکم ،عدم حضور انسان ،عدم حضور مسئول کنترل و نظارت (نیروی حفاظتی) ،بینظمی در فعالیتها،
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کاهش کنترل و نظارت توسط مردم ،عدم ارتباط بین فضا و مردم ،و عدم وجود این ارتباط در ساعات خاص و همچنین تراکم
فعالیتی.
ویژگیهای فیزیکی -اجتماعی :مهمترین ویژگیهای فیزیکی  -اجتماعی فضاهای بیدفاع عبارتاند از :فضاهای رهاشده،
فقدان عالئم و نشانههای شناسایی ،هویت و تعریف ضعیف ،عدم روشنایی و معنیدار بودن منظره یا ضعف در این منظره ،ساختار
پیچیده ،گوناگونی فعالیت ها ،تناسب ضعیف یا عدم وجود تناسب ،باریك و تنگ بودن ،عدم تفکیك فضاهای عمومی و خصوصی،
ارتباط ضعیف ساختمانها با خیابان یا با فضاهای باز دیگر (.)Daryabari et al, 2014: 328

ارزیابی ایمنی
ارزیابی ایمنی یك روش سیستماتیك برای تعیین دقیق مناطقی میباشد که باعث افزایش ترس و فرصتهای جرم میشوند
( .)Mckenzie & Council, 2000:10همچنین ارزیابی ایمنی بهعنوان ابزاری برای مقاومت و اقدام جمعی است که میتواند
فضا را ایمنتر و درنتیجه به توسعه کلی جامعه بینجامد ( .)Andrew, 2006ارزیابی ایمنی یك نوع همکاری بین ساکنان،
گروههای اجتماعی ،مغازهداران محلی ،مؤسسات محلی و دولت می باشد .که باعث تسهیل ارتباط با همسایگان ،کاسبان محلی،
مدارس محله ،مرکز خدمات اجتماعی محله ،گشت پیاده محله (انتظامات) و سایر ذینفعان برای رسیدگی به مشکالت ایمنی محله و
همچنین ایجاد راهحلی برای تبدیل محله به مکانی امن ،میشود ( .)Municipality of Edmonton, 2000: 3ارزیابی ایمنی
عبارت است از:
 ارزیابی ایمنی یك فرآیند است که به شما و دیگر کاربران عادی یك ناحیه اجازه میدهد تا مکانهایی که به شما احساس ناامنیمیدهند را شناسایی کنید.
 ارزیابی ایمنی یك فرآیند بسیار انعطافپذیر است که بهراحتی با نیازهای جامعه انطباق مییابد. یكراه برای شناسایی مسائل مختلف است که امنیت محله ،را تحت تأثیر قرار میدهند ،مانند ویژگیهای فیزیکی (مانندروشنایی ،تابلوها و دسترسی) ،نگرش و رفتار ،شیوهها و سیاستهای رسمی و غیررسمی.
 یك ابزار است که بر حس ایمنی و تجارت ایمنی یا ناامنی فرد در یك فضا استوار است.بـر اسـاس تعریف انجمن مهندسان ایمنی آمریکا ( )ASSEمدل ارزیابی ایمنی ( (S.Aیك ارزیابی دقیق ،دورهای و
سیستماتیك است که از طریق آن میتوان وضعیت ایمنی محیط را برآورد کرد و از آن بهعنوان محملـی بـرای برنامـهریـزیهـای
بعـدی و سـنجش پیشرفتها و نقاط ضعف احتمالی استفاده کرد ( .)Aadal, 2000: 16-20بهعبارت دیگر ،مدل ارزیابی ایمنی
) (S.Aروشـی برای بررسی مستقیم یك فعالیت است که با استفاده از یك نگرش اصولی بهمنظور شناسـایی نقـاط ضـعف و
قـوت آن فعالیت و بر اساس مقایسه با استانداردها و قوانین صورت میگیرد .در ممیزی هم نرمافزار سیستمهـا و دسـتورالعملهـا و
هم سختافزار مانند دستگاهها و تأسیسات بررسی میشود ( .)Wallace, 2001: 218ارزیابی ایمنی دارای چهارعنصر است و
وسعت این فرآیند به مقیاس توسعه بستگی دارد .در طرحهای متوسط و بزرگ مقیاس فرآیند ارزیابی ایمنی شامل چهار مرحله زیر
است:
 بازدید محلی تحقیق و پیمایش محلی :مصاحبه با ساکنان و استفادهکنندگان از فضا و دیگر اشخاص مـرتبط در ایـن مرحله انجاممیگیرد.
 ارزیابی اولیه :گفتوگو با افسران پلیس و اهل محل و برنامهریزان بهصورت میدانی در این مرحله انجام میگیرد. ارزیابی بزهکاری :تحلیل بزهکاری ،تحلیل جمعیت محل مطالعه و پیشبینیهای ممکن در این مرحله انجام میگیرد. بازنگری طراحی :این مرحله شامل بازنگری کارگاههای طراحی و معماری و بازبینی برنامههایی است که از اصول نگرشپیشگیری از جرم طراحی محیطی بهره میگیرد (.)Mohamadi et al, 2015: 331
ارزیابی ایمنی برای هدایت ،درگیر کردن و به چالش کشیدن افراد برای تغییر قسمتی از محله  ،جایی که ساکنان احساس ناامنی و
ناراحتی میکنند ،طراحیشدهاند .مهمترین مزایای ناشی از اجرای مدل ارزیابی ایمنی در سطح محله عبارتاند از:
 آشنایی بهتر با همسایگان -کاهش احساس ترس
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 تغییرات فیزیکی که باعث احساس امنتر شدن مکان میشود. افزایش مشارکت در برنامههای اجتماعی کاهش وقوع جرائم کاهش تکبر (غرور) اجتماعی (.)www.toronto.comدرمجموع مدل ارزیابی ایمنی شامل یك سری شاخص در قالب یك پرسشنامه میباشد که به بررسی وضعیت ایمنی فضاهای
شهری (اغلب در سطح محله) میپردازد و اغلب یك نتیجه کلی از وضعیت فعلی ایمنی فضاهای شهری به محقق میدهد .با توجه
به اینکه مدل مذکور در قالب پرسشنامه طراحیشده است و جنبه ذهنی دارد و بیشتر نظر مردم را بررسی میکند الزم است که در
کنار این مدل از روش مشاهده مستقیم بهعنوان روشی تکمیلی در جهت باال بردن سطح اطمینان تحقیق استفاده کرد.
مهمترین شاخصهای ارزیابی ایمنی عبارتاند از :روشنایی ،وضعیت تابلوها ،طراحی کلی ،انسانی بودن فضاها ،تعمیر و نگهداری،
راههای فرار مجرمین ،خط دید (تشخیص اشیا و افراد در فضا)  ،فاصله شنیداری ،فاصله دید (حضور مردم در فضا)
()City of Everett: Community Safety Audit And Photovoice Project, 2012( )www.lisc.org
((Mohamadi et al, 2015: )www.cmap.illinois.gov( )www.saskatoon.com( )www.edmonton.com
.)331

روش پژوهش
هر پژوهشی بسته به موضوع ،مسئله تحقیق ،اهداف و فرضیههای تحقیق ،متغیرها ،شرایط زمانی و مکانی و امکانات موجود روش
خاصی را برای انجام تحقیق در راستای اهداف و فرضیهها برمیگزیند .این تحقیق ازنظر هدف ،جزء تحقیقات کاربردی میباشد و
ازنظر روش جزء تحقیقات توصیفی – تحلیلی میباشد .همچنین برای جمعآوری اطالعات از روشهای کتابخانهای و میدانی
استفادهشده است .در بخش کتابخانه ای ضمن آشنایی با مبانی و ادبیات تحقیق ،به استخراج شاخصهای مربوط به مدل Safety
 auditپرداخته شد .در بخش میدانی تحقیق نیز شاخصهای ارزیابی ایمنی به دو روش پرسشنامهای (نظرخواهی از مردم) و
مشاهده (بهعنوان روش تکمیلی) ،استفادهشده است.
انسانی بودن فضا
تعمیر و نگهداری
پرسشنامه

روشنایی
تابلوها

بررسی فضاهای بی
دفاع با Safety Audit

طراحی کلی

مشاهده مستقیم

راههای فرار
خط دید
فاصله دید
فاصله شنیداری
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شکل  .4مدل مفهومی تحقیق

جامعه آماری این تحقیق ساکنان محله هرندی میباشند ( 24000نفر ( )harandi.mytehran.irبرای تعیین حجم نمونه از
بین ساکنان محله با استفاده از فرمول کوکران ،حجم نمونه الزم  378نفر به دست آمد که بین ساکنان محله بهصورت تصادفی
توزیع گردید .ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامههای طراحیشده ( 0/896باالتر از  )0/7میباشد که این مسئله نشاندهنده
پایایی باالی سؤاالت پرسشنامه و همبستگی درونی سؤاالت برای سنجش متغیرهای تحقیق میباشد .برای تجزیهوتحلیل دادهها و
آزمون فرضیهها نیز از آزمونهای  T-testو رگرسیون چند متغیره در نرمافزار  SPSS 21استفادهشده است.

محدوده مورد مطالعه
منطقه 12شهرداری تهران ،که یکی از قدیمیترین و تاریخیترین مناطق شهر تهران هم محسوب میشود ،در مرکز تهران
قرارگرفته است .این منطقه از جنوب به خیابان شوش ،از شمال به خیابان انقالب ،از شرق به خیابان 17شهریور و از غرب به خیابان
وحدت اسالمی و حافظ محدود میشود .یکی از قدیمیترین محالت شهر تهران محله هرندی میباشد ،که در منطقه  12ناحیه 4
واقع می باشد و از شمال به خیابان مولوی مرکزی از جنوب به خیابان شوش از غرب به خیابان خیام و از شرق به خیابان ری منتهی
میشود .بافت قدیمی این محل که قدمت بین  70تا حتی  100سال دارد با منازل قدیمی و فرسوده و در حال ریزش از مشخصات
بارز این محل بوده که نیازمند فکر اساسی و برنامهریزی اصولی و دقیق میباشد معابر تنگ و باریك که تردد موتورسیکلت نیز با
مشکل انجام میشود از مشکالت دیگر این محله میباشد .جمعیت این محله  24000هزار نفر میباشد ).(www.mytehran.ir

شکل  .5محدوده موردمطالعه

یافتهها و بحث
یافتههای توصیفی
از مجموع  378شهروندی که در این تحقیق شرکت کردهاند  304مرد ( 80/4درصد) و  74نفر را زنان (19/6درصد) تشکیل دادهاند.
شرکتکنندگان در تحقیق به چهار گروه سنی  45-59 ،30-44 ،15-29و  60سال و باالتر از آن سال تقسیمبندی شدند که از این
تعداد  163نفر در گروه سنی  15-30سال قرار داشتند ( 43/1درصد) 135 .نفر از افراد در سنین بین  31-45سال قرار داشتند
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( 35/71درصد) 55 .نفر در سنین بین  46-60سال قرار داشتند ( 14/55درصد) و  25نفر نیز در سنین باالی  60سال ( 6/61درصد)
مورد پرسش قرار گرفتند .از بین شهروندان شرکتکننده در این تحقیق  63نفر بیسواد یا زیر دیپلم (16.66درصد) 148 ،نفر دیپلم
و فوقدیپلم (39.15درصد) 146 ،نفر دارای مدرک لیسانس (38.62درصد) 21 ،نفر دارای تحصیالت فوقلیسانس و باالتر (5/55
درصد) بودهاند .از بین شرکتکنندگان در تحقیق  144نفر مجرد ( 38/1درصد) و  234نفر متأهل ( 61/9درصد) هستند.

یافتههای تحلیلی
در ابتدا برداشتهای میدانی کدام از شاخصهای ارزیابی ایمنی در سطح محله ارائه میشود و سپس نتایج حاصل از پرسشنامه و
نتیجه آزمون فرضیهها آورده میشود.

روشنایی
برخی فضاهای مشاهدهشده در سطح محله از نور و روشنایی کمی برخوردار بودهاند و حتی برخی نقاط فاقد روشنایی بودهاند.
خیابان های اطراف محله اعم از خیابان مولوی ،خیابان خیام ،خیابان ری و بخصوص خیابان شوش ،قسمت سوارهرو آنها به دلیل
جهت قرارگیری چراغها مناسب میباشد اما به دلیل قرارگیری درختان بین چراغها و سطح پیادهروها اغلب نقاط پیادهروها فاقد
روشنایی مناسب میباشند و حتی برخی نقاط حالت تاریك به خود گرفتهاند .در سایر مناطق شهر هم اغلب بین چراغهای روشنایی
در خیابان (سوارهروها) و پیادهروها درختان قرارگرفتهاند ،اما تفاوت محله هرندی با سایر مناطق شهر ،عدم وجود چراغهای
نورپردازی در سطح پیادهروها یا غیرفعال بودن اکثر مغازهها در این محله میباشد .زیرا در صورت فعال بودن مغازهها در این محله،
هر مغازه بهخوبی میتوانست محدو ده جلوی خود را روشن کند .این نکته نیز قابلذکر است که خیابانهای فرعی داخل محله و نیز
کوچهها بهمراتب از روشنایی کمتری برخوردارند .به این مهم باید بعضی فضاهای رهاشده را اضافه نمود که اکثراً به حال خود
رهاشده اند و در شب فضاهای تاریك و بسیار خطرناک تشکیل دادهاند .که این فضاها اکثر در روز و شب بهوسیله معتادین
تصرفشدهاند .روشنایی پارکها نیز ازجمله مواردی میباشد که طی چندین بار بازدید موردبررسی قرارگرفتهاند .طی این بررسیها
مشخص گردید که در بین  4پارک موجود در سطح محله ،پارک هرندی دارای بدترین وضعیت روشنایی میباشد بهگونهای که در
قسمت شمالی آن فضاهای تاریك و دور از چشم بسیار وجود دارد .هرچند قسمت جنوبی پارک شرایط بهمراتب مناسبتری دارد.
پارک خواجوی کرمانی نیز در حال ساخت بوده وضعیت روشنایی متفاوتی در قسمتهای آن مشاهده شد ،در قسمت شمالی مناسب
و در قسمت جنوبی نا مناسب بوده است .پارک بهاران وضعیتی شبیه پارک خواجوی کرمانی داشته است .پارک شوش هم به دلیل
نزدیك به میدان شوش و قرار داشتن مسیرهای اصلی اطراف آن و همچنین کوچك بودن محیط پارک ،از روشنایی مناسبتری
نسبت به سایر پارکها برخوردار بوده است.

وضعیت تابلوها
دومین شاخصی که در مدل ارزیابی ایمنی موردبررسی قرار گرفت ،وضعیت تابلوها در سطح محله بوده است .مسیرهای خروج
اضطراری ،مسیرهای استفاده از ویلچر ،آدرس کمكهای اولیه ،اعالم ساعات آغاز و پایان کار مراکز و ...در سطح محله وجود
نداشت؛ ولی تابلوهای (نام) معابر تقریباً مناسب بودهاند ،اما درمجموع وضعیت تابلوها در سطح محله نامناسب میباشد.

خط دید
ازجمله عواملی که میتواند بر بی دفاع کردن فضاها تأثیر بگذارد و در مدل ارزیابی ایمنی نیز بدان توجه شده است مناسب بودن
خط دید در سطح محله میباشد .بر ای مثال چنانچه در یك فضا موانعی در دید فرد باشد ،امکان اختفاء یا پنهان شدن بزهکاران
وجود خواهد داشت و این امر بر بیدفاع شدن فضا میافزاید .این مسئله در سطح محله به دلیل ساختمانهای مخروبه ،شبکه معابر
مغشوش و ...بهوفور قابل مشاهده بوده است.
حضور مردم در فضا (فاصله دید)
شلوغی و خلوتی یك فضا میتواند نقش اساسی در بیدفاع یا قابل دفاع کردن یك فضا داشته باشد .این نکته قابلذکر است که
مجرمان برای انجام عمل مجرمانه خود ،بسته به نوع عمل ،به فضاهای خلوت یا شلوغ نیاز دارند .مثالً مجرمان برای زورگیری از
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یك فرد به فضای خلوت نیاز دارند .زیرا عدم حضور افراد دیگر و نبود دید طبیعی (نظارت اجتماعی) از اولین پارامترهایی میباشد
که برای انجام این نوع جرائم ،مجرمان بدان توجه دارند .درصورتیکه مجرمین برای عملی نظیر جیببری و کیفقاپی بیشتر به
فضایی شلوغ که در آن ازدحام جمعیت وجود داشته باشد و فاصله افراد به هم ،به حداقل ممکن برسد نیاز دارند .پس حضور مؤثر
مردم در فضا برای تبدیل فضای بیدفاع به فضای قابل دفاع ،حدی بین این دو میباشد یعنی نه آنچنان شلوغ باشد که حریم افراد
نگهداشته نشود و نه آنچنان خلوت باشد که چراغ سبزی باشد برای مجرمان و انجام اعمالی که به فضای خلوت نیاز دارند .بررسی
این شاخص در سطح محله نشاندهنده خلوت بودن بعضی فضاهای محله در طول روز و خلوت بودن قریب بهاتفاق فضاهای محله
در طول شب میباشد .شلوغ بودن فضاها نیز در قسمت شمالی محله که خیابان مولوی و قسمتی از بازار تهران واقعشده است قابل
مشاهده میباشد.

فاصله شنیداری
یکی دیگر از مواردی که بر بیدفاع بودن فضاهای شهری میافزاید و مجرمان بهخوبی به این نکته توجه دارند عدم رسیدن
صدای کمك خواهی بزه دیده به گوش سایرین میباشد تا امکان فرار راحت از محل جرم را داشته باشند .در صورت خلوت بودن
فضا ،بیکران بودن فضاها ،نزدیك بودن فضا به مکانهای پرسروصدا نظیر اتوبانها ،خیابانهای شلوغ ،بازارهای پرسروصدا و ....
امکان شنیده شدن صدای بزه دیده بهوسیله دیگران ،بسیار کم میشود و در این فضاها شرایط مناسبی برای بزهکار مهیاست تا
عمل بزه خود را بهراحتی و با جسارت بیشتری انجام دهد .در سطح محله هرندی ،دلیل عالوه بر وجود فضاهای بیکران زیاد در
سطح محله ،خلوت بودن قسمت اعظم محله و نیز صدای فراوان ناشی از عبور موتورسیکلتهای که به بازار تهران مراجعه میکنند،
میتواند باعث کاهش صدای کمك خواهی افراد بزه دیده شود و درنتیجه سبب بیدفاع شدن بعضی از فضاها شود.

امکان فرار مجرمین
مجرمین قبل از وقوع جرم ازجمله مهمترین مواردی که به آن توجه دارند راههای فرار و همچنین سهولت فرار آنان بعد از انجام
جرم میباشد .در مدل ارزیابی ایمنی این مهم بهعنوان یك شاخص نیز در نظر گرفتهشده است .وجود کوچههای باریك و متعدد که
ناشی از بافت سنتی محله میباشد و وجود خروجیهای متعدد میتواند یکی از مهمترین دالیلی باشد که امکان فرار راحت را برای
مجرمین مهیا میکند و در سطح محله قابل مشاهده میباشند.

آلودگی محیطی
آلودگی محیطی نظیر وجود زبالهها در سطح فضا ،نامناسب بودن وضعیت مجاری فاضالب ،عدم تعمیر بهموقع آثار وندالیسم و....
بهصورت مستقیم باعث بیدفاع شدن فضا و افزایش جرائم نمیشود بلکه خود بهعنوان چراغ سبزی به مجرمان میباشد مبنی بر
اینکه فضای موردنظر کنترلی بر آن وجود ندارد .ذکر این نکته الزامی میباشد که بزهکاران در محیطهای کثیف به دلیل اینکه فکر
میکنند نظارتی بر آن وجود ندارد ،جسارت بیشتری به انجام عمل بزه دارند .در سطح محله کانالهای فاضالب اکثراً بهصورت روباز
میباشد و بهوسیله زبالهها راه آب بستهشده است و بعد از مدتی این آب گندیده شده و بوی بدی را در اطراف پخش میکند .هر
چند در طی مراجعات محقق به محل کانال فاضالب شمالی محله در خیابان مولوی در حال بازسازی و لولهگذاری بود و در قسمت
جنوبی محله در خیابان شوش نیز از سیستم لولهگذاری جهت فاضالب استفاده است ولی کماکان در این دو محل نقاط غیربهداشتی
دیده میشد بهخصوص در خیابان شوش .در سایر نقاط محله از سیسیم فاضالب روباز استفاده میشود .که معموالً یا راه آب این
کانالها بستهشده است یا اصالً آبی در آنها جاری نیست و در بعضی مواقع معتادین از آنها بهعنوان محل سکونت استفاده
کردهاند .درمجموع غیربهداشتیترین قسمت محله در این مقوله ،قسمتهای نزدیك بازار و نزدیك تقاطع خیابان صاحبجمع و
خیابان مولوی و پشت بیمارستان اشرفی و همچنین ابتدای خیابان هرندی (از سمت شرق) میباشد .در سایر بخشهای محله و در
قسمتهای داخل محله از جوی آب بهجای کانال استفادهشده است .در مقوله انباشت زباله نیز در سطح محله وضعیت تا حدودی
شبیه به وضعیت فاضالب میباشد .بیشترین زبالههای موجود در سطح فضاهای محله در قسمتهای نزدیك بازار ،خیابان مولوی و
خیابان صاحبجمع به دلیل شلوغی این فضاها میباشد .در سایر فضاها نظیر قسمت غربی پارک خواجوی کرمانی ،جنوب پارک

مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی ،دوره  ،13شماره  ،1بهار 1397

30

هرندی و قسمت شمالی پارک بهاران ،روبروی ورزشگاه هرندی و کوچههای داخل محله ،نیز بهوفور زباله رهاشده در سطح فضاها
قابل مشاهده میباشند.

انسانی بودن فضا
وجود فضاهای رهاشده ،دیوارهای کثیف ،وجود شعار های نژاد پرستانه و جنسیتی ،بافت محله و حتی رنگهای بکار رفته در فضا
میتواند در بی دفاع کردن فضا و کاهش احساس امنیت افراد در فضا تأثیر بگذارد .در این زمینه فضاهای رهاشده و دیوارهای کثیف
به وفور در سطح محله قابل مشاهده میباشند و نیازمند اندیشیدن تدابیری در خصوص ساماندهی فضاهای مذکور میباشند.

طراحی کلی
وجود سطوح مغشوش و پیچدرپیچ ،گستردگی محله (بزرگ بودن محله) و مشکل بودن تشخیص راههای عبوری محله نیز ازجمله
مواردی میباشند که در مدل ارزیابی ایمنی موردبررسی قرار گرفتند .بافت محله به علت اینکه اکثراً ساختار قدیمی خود را حفظ
کرده است ،دارای پیچوخم و تورفتگیهای فراوان میباشد.
فرضیه اول :به دلیل تك متغیره بودن فرضیه و همچنین پارامتریك بودن آن از آزمون  T-testاستفادهشده است .آزمون  Tکه
یکی از روشهای پارامتری است برای دستیابی به اینکه آیا تفاوت بین یك حد استاندارد ازنظر آماری معنیدار است ،یا خیر
استفادهشده است .زمانی مورداستفاده قرار میگیرد که یك نمونه از جامعه داریم و میخواهیم میانگین آن را با یك حالت معمول و
رایج ،استاندارد و یا حتی یك عدد فرضی و مورد انتظار مقایسه کنیم .در این آزمون فرض  H1یا فرض تحقیق بدینصورت تدوین
شد که به نظر میرسد شاخصهای موردبررسی برای ارزیابی ایمنی در محله هرندی وضعیت مناسبی ندارند .و فرض  H0نیز
مبتنی بر مناسب بودن وضعیت شاخصها میباشد .در آزمون استفادهشده چنانچه سطح معناداری کمتر از  0/05باشد و میانگین
شاخصها از  3کمتر باشد فرضیه تحقیق تائید خواهد شد.
با توجه به نتایج جدول ( ،)1که در آن سطح معناداری همه شاخصها به جزء دو شاخص خط دید و طراحی کلی ،کمتر از  0/05و
میانگین آنها کمتر از  3میباشد .میتوان گفت که این شاخصها وضعیت مناسبی ندارند .و لی دو شاخص خط دید و طراحی کلی
با توجه به سطح معناداری باالی  0/05و میانگین باالتر از  3نشاندهنده وضعیت نسبتاً مناسب دو شاخص در سطح محله میباشد.
جدول  .1نتیجه آزمون  Tجهت بررسی شاخصهای مدل ارزیابی ایمنی در محله هرندی
شاخصها

ارزیابی ایمنی

تعداد

میانگین

درجه آزادی

انحراف معیار

Safety audit

طراحی کلی

378

3.06

معیار

فاصله شنیداری
راههای فرار
تعمیر و نگهداری
انسانی شدن فضا

378
378
378
378

2.15
2.19
2.18
2.14

میانگین انحراف

فاصله دید

378

2.15

377
377
377
377
377

تفاوتها

روشنایی
تابلوها
خط دید

میانگین

378
378
378

2.36
2.32
3.017

377
377
377
377

T

sig

تفاوت در سطح 95
درصد اطمینان
پایینترین

باالترین

0.349
1.026
1.038

0.018
0.053
0.053

121.351
41.292
42.657

0.000
0.000
0.069

2.181
2.178
2.278

-2.15
-2.07
2.17

-2.22
-2.28
-2.38

0.706

0.036

59.325

0.041

2.153

-2.08

-2.22

0.763
0.869
0.661
0.346

0.039
0.045
0.034
0.018

54.758
48.951
64.021
120.163

0.000
0.000
0.007
0.000

2.149
2.188
2.176
2.137

-2.07
-2.10
-2.11
-2.10

-2.23
-2.28
-2.24
-2.17

0.708

0.036

58.627

0.059

2.136

2.06

-2.21

درنهایت برای مشخص کردن وضعیت محله در تمامی شاخصها ،ابتدا تمامی  9شاخص با هم ترکیبشده سپس با استفاده از
آزمون  T-testبه آزمون گذاشته شد.
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یا توجه به جدول ( )2معلوم میگردد که سطح معناداری کمتر از  0/05و نیز میانگین کمتر از  3میباشد بنابراین فرض  H1مبنی
بر نامناسب بودن شاخصها (مجموع) تأیید میشود و فرض  H0رد میشود.

جدول  .2نتیجه آزمون  Tجهت بررسی شاخصهای (مجموع) مدل ارزیابی ایمنی در محله هرندی
Safety audit

شاخصها

ارزیابی ایمنی

تعداد

میانگین

درجه آزادی

انحراف معیار

میانگین انحراف
معیار

378

0.349

0.018

T

sig

میانگین
تفاوتها

ترکیب شاخصهای مدل ارزیابی

2.38

377

تفاوت در سطح 95

121.35
1

0.00
1

2.171

درصد اطمینان
پایینترین

باالترین

-2.25

-2.12

جهت بررسی فرضیه دوم از رگرسیون چندمتغیره استفادهشده است .با استفاده از رگرسیون چند متغیره ،محقق میتواند رابطه خطی
موجود بین مجموعهای از متغیرهای مستقل با یك متغیر وابسته را به شیوهای مطالعه نماید که در آن ،روابط موجود فیمابین
متغیرهای مستقل نیز مورد مالحظه قرار گیرد .وظیفه رگرسیون این است که به تبیین متغیر وابسته کمك کند و این وظیفه تا حدودی
از طریق برآورد مشارکت متغیرها (دو یا چند متغیر مستقل) در این واریانس به انجام میرسند .تحلیل رگرسیون چند متغیره برای
مطالعه تأثیرات چند متغیر مستقل در متغیر وابسته کامالً مناسب است .نتایج مربوط به ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیرهای مستقل را
اینگونه میباشد بیشترین تأثیر را شاخص فاصله دید (حضور مردم در ساعات مختلف در سطح محله) با بتای  0/237دارد و بعد از آن
امکان فرار مجرمان ( )0/199و شاخص روشنایی ( )0/188قرار دارند .بنابراین فرضیه دوم رد میشود.
جدول  .3ضرایب تأثیر مدل رگرسیونی تبیینکننده عوامل مؤثر بر فضاهای بیدفاع در سطح محله هرندی
متغیر
()Constant
فاصله دید
خط دید
فاصله شنیداری
امکان فرار مجرمان
تعمیر و نگهداری
انسانی بودن فضا
طراحی کلی فضا
روشنایی فضا
وضعیت تابلوها

ضرایب غیراستاندارد
B
1/119
0/523
0/361
0/451
0/325
0/236
0/274
0/150
0/453
0/287

خطای استاندارد
0/114
0/118
0/078
0/101
0/138
0/37
0/129
0/061
0/083
0/074

ضرایب استاندارد
بتا
0/237
0/162
0/175
0/199
0/151
0/079
0/162
0/188
0/185

T
3/325
1/329
5/631
7/452
4/653
3/724
2/128
1/645
5/453
3/864

سطح
معنیداری
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

نتیجهگیری
فضاهای شهری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در وقوع یا پیشگیری از جرائم ،نقش مهم و انکارناپذیری را ایفا میکنند.
به صورت مستقیم از طریق مهیاکردن وقوع جرم و تسهیل وقوع جرم در این فضا .بهگونهای که امکان انجام عمل برای مجرمان
بهمراتب در این فضاها از فضاهای دیگر راحتتر میباشد؛ و به صورت غیرمستقیم از طریق تصوری که شکل ظاهری برخی فضاها
به مجرمان می دهد مبنی بر عدم وجود مراقب در این فضاها (نظیر انباشت زباله) .این مسئله نشاندهنده ضرورت شناخت فضاهای
شهری بهعنوان عامل تسهیلکننده جرائم در سطح محلههای شهر میباشد .در این میان محلههای قدیمی شهرهای کشور به دلیل
ساختار کالبدیشان که معموالً کمتر دست خوش تغییرات کلی و نوین شهرسازی شدهاند ،دارای فضاهای بیدفاع فراوان میباشند.
عالوه بر ساختار کالبدی این محالت ،باید مشکالت اجتماعی نظیر سکونت ا فراد نابهنجار ،تجمع معتادین ،اوباش ،خانههای تیمی،
کارتنخوابی و  ...را اضافه کرد که وجود فضاهای بیدفاع را در این محالت بیشتر نمایان میکند .ترکیب فضاهای بیدفاع با
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مشکالت مذکور در محالت قدیمی ،این محالت را مستعد وقوع انواع جرائم کرده است .از طرفی یکی از مهمترین دالیل توزیع
متفاوت جرائم و ناهنجاریها در سطح محلههای شهرها بخصوص در کالنشهرها ،تفاوت وجود فضاهای بیدفاع در سطح محالت
شهری میباشد که معموالً در محالت قدیمی شهرها فضاهای بیدفاع شهری بیشتر است.
پیشینه بررسی فضاهای بیدفاع شهری در کشور ما بسیار اندک میباشد و بررسی این مقوله تنها از ابتدای دهه 1370تاکنون به
تعداد اندک انجامشده است ،بنابرین لزوم پرداختن به این مسئله شهری به دلیل کمبود تحقیقات در این حوزه و همچنین تأثیر
منفی این فضاها بر کیفیت شهروندان ،کامالً مشهود میباشد .با توجه به اهمیت موضوع ،هدف از این تحقیق بررسی فضاهای
بیدفاع با استفاده از مدل ارزیابی ایمنی در سطح محله هرندی بهعنوان یکی از محالت قدیمی شهر تهران میباشد .برای بررسی
فضاهای بی دفاع از مدل ارزیابی ایمنی هم بهصورت پرسشنامهای و هم بهصورت مشاهده مستقیم استفاده شده است .نتایج بررسی
شاخصها بهصورت پرسشنامه نشان میدهد که محله هرندی از شاخص موردبررسی وضعیت مناسبی ندارد و این محله ازنظر
مدل ارزیابی ایمنی بیدفاع میباشد (تأیید فرضیه اول) (جدول  )2همچنین در بین شاخصهای موردبررسی ،بیشترین تأثیر بر
بیدفاع کردن فضاها را شاخص فاصله دید (حضور مردم در فضا) داشته است (جدول  .)3مهمترین نتایج بررسی به صورت مشاهده
مستقیم ،حاکی از عدم وضعیت مناسب محله در شاخصهای ارزیابی ایمنی میباشد .وجود فضاهای خلوت فراوان در طول روز در
سطح محله ،ازدحام جمعیت در قسمت شمال (ادامه بازار تهران) و از طرفی خلوتی تقریبا سرتاسری محله در طول شب؛ فضاهای
رها شده در سطح محله؛ فضاهای عمومی که محل تجمع معتادین شدهاند و ...همگی دال بر تأیید نظر مردم مبنی بر نامناسب
بودن فضاهای محله و بخصوص شاخص حضور مردم در فضاهای میباشد .درنهایت جهت بهبود ایمنی فضاها در سطح محله
هرندی پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 ایجاد نظم و هماهنگی کالبدی در سطح محله استفاده از تابلوها با نقشهها در طول مسیرها و مکانهای عمومی محله بهبود وضعیت روشنایی در سطح محله (اعم از روشنایی پیادهروها ،کوچهها ،معابر و)... تقویت سیستمهای جمعآوری زباله و فاضالب در سطح محله ساماندهی ساختمانهای محله (اعم از حذف کنجها ،ساختمانهای نیمهکاره و ساختمانها مخروبه) ساماندهی فضاهای رهاشده در سطح محله هدفمند نمودن گشت زنی نیروهای پلیس در سطح محله (شبانهروز) جلوگیری از تجمع معتادین و اوباش در سطح محله بخصوص در پارک هرندی و شوش کاهش کاربریهای غیرفعال در سطح محله افزایش فعالیتهایی که موجب تقویت حضور مردم در شب در سطح محله میشود جانمایی کاربریهای جذاب و پرمخاطب در سطح محله میتواند یکی از مهمترین عوامل در کاهش فضاهای بیدفاع در سطحمحله درنتیجه حضور مردم
 رفع مسدودیت پیادهروها حذف نقاط دور از دید در سطح محله (تقویت نظارت عمومی) تعیین تکلیف زمینهای بالاستفاده و رهاشده در سطح محله تعریض برخی از معابر در سطح محله ایجاد قابلیت نظارت از درون منازل به معابر اطرا برقی نمودن پلهای هوایی محله (پلها موجود کمترین میزان استفاده از آنها نیز نمیشود) بهبود زیباسازی بدنه ساختمانهای محله (نظیر دیوارنویسیهای متعارف و استفاده از رنگهای مطلوب در بدنه ساختمانها). تشویق مردم محله در جهت حفظ زیبایی و امنیت محله از طریق برنامههای فرهنگی اجتماع. -اتخاذ تدابیری جهت کاهش تردد موتورسیکلتها در سطح و بخصوص لبههای محله.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
Some urban spaces, due to their structural and social features, create situations in which
criminals are encouraged to commit crimes. Although in these spaces, the rate of crimes may be
low, these spaces induce the sense of defenseless to citizens and give rise to the sense of
unsafety and fear among people. As a result, the use of such spaces decrease gradually and their
emptiness results in the situations that are proper for committing crimes. This fact is more
probable in central and worn areas due to the dominant physical and social conditions in these
areas. These areas are known as “defenseless spaces”, which are prone to crimes more than
other urban spaces. Factors such as the emptiness of the environment, chaos, and weariness lead
to the creation of such unsafe spaces. On the other word, these are spaces that do not have any
positive effects on the surrounding environment as well as the people who use them. Urban
defenseless spaces are areas that according to their physical properties, they are more suitable
spaces for committing crimes relative to other urban areas. These spaces often do not belong to
any body and even if they have proprietress, they are abandoned. Urban defenseless spaces are
so important in urban studies due to their numerous effects on the urban lives especially their
effect on the creation of fear and unsafety. So, performing systematic research in this field
develops new insights. Harandi neighborhood in the central area of Tehran faces with different
types of physical and social problems. So, these problems are effective in creating defenseless
spaces in this neighborhood. In order to investigate defenseless spaces in Harandi neighborhood,
the safety audit model was used.
Methodology
This work is considered as practical studies in terms of the aim and in terms of the
methodology, it is descriptive-analytical. For data gathering, library and field-based methods
were used. In the library-based section, along with becoming familiar with the principles and the
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literature of the study, the indexes related to the safety audit model were also extracted
(LIGHTING ،SIGNAGE ،SIGHTLINES ،ISOLATION - EYE DISTANCE ،ISOLATION EAR DISTANCE ،MOVEMENT PREDICTORS ،OVERALL DESIGN ،MAINTENANCE
،FACTORS THAT MAKE THE PLACE MORE HUMAN). In the field-based section of the
current study, the safety audit indexes were used in two methods including questionnaire-based
(asking from people) and observation (as the supplementary method). The statistical society was
the residents of Harandi neighborhood (24000 persons). For determining the volume of the
sample from residents of the neighborhood, Cochran formula was used and the obtained volume
was 378 persons which were randomly selected. Cronbach's alpha coefficient is equal to 0.896
for the designed questionnaire which is indicative of the high reliability of questionnaire’s
questions and the internal correlation of questions for evaluating the study variables. For
analyzing data and testing assumptions, T-test and multivariable regression tests were used in
the SPSS 21 software.
Results and Discussion
Results of the current study in the questionnaire section indicated that all safety audit indexes,
except for SIGHTLINES and OVERALL DESIGN, have an average less than 3, so there are in
the improper situation. On the other hand, the total situation of the neighborhood is
inappropriate in terms of the safety audit model (Mean = 2.38). Among the studied indexes,
EYE DISTANCE, ISOLATION, MOVEMENT PREDICTORS, and LIGHTING have the most
effect on the creation of defenseless spaces in the neighborhood. The most important results in
the direct observation section indicated that the situation of the neighborhood in the safety audit
indexes is improper. The existence of much uncrowded spaces during the day in the
neighborhood, the crowd of the population in the northern areas (the continuation of the Tehran
bazaar), the uncrowdedness of the neighborhood during the night, the abandoned spaces in the
neighborhood, public spaces that are occupied by addicted people, are factors confirming that
Harandi neighborhood is improper.
Conclusion
Urban spaces directly or indirectly play a vital and undeniable role in preventing or committing
crimes. The direct role is preparing suitable situations for committing crimes easily, relative to
other spaces, and the direct role is that some spaces, due to their appearance, encourage
criminals to commit crimes (for examples, the existence of accumulated wastes). Therefore, it is
necessary to recognize urban spaces which facilitate crimes in the urban neighborhoods. In this
regard, old neighborhoods of cities, due to their physical structure, have many defenseless
spaces. Results of investigating indexes in forms of the questionnaire and direct observation
showed that Harandi neighborhood is improper in terms of the studied safety audit index.
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