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  چکیده

هاي شهرها جهت استفاده زنان، تحت  فضاهاي عمومی شهري به عنوان یکی از مهمترین بخش
د که گاهی نقش عوامل بازدارنده را در استفاده از این فضاها نگیر تأثیر عوامل مختلفی قرار می

براي زنان هدف از این تحقیق سنجش عامل احساس امنیت در فضاهاي شهري . کنند بازي می
این پژوهش از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردي و از نظر ماهیت و روش جزء . باشد می

گیري از  مطالعات نظري این تحقیق با بهره. رود تحلیلی به شمار می-هاي توصیفی  پژوهش
محقق ساخته  پرسشنامهتکمیل و با استفاده از ابزار  ،تحقیقات پیشین و مرور بر ادبیات موضوع

سؤال در مورد فضاهاي عمومی  61شامل  پرسشنامهسؤاالت . دآوري اطالعات انجامیدبه گر
هاي بدست آمده در  داده. نفر از پاسخگویان توزیع و تکمیل شد 450شهر آمل طراحی و بین 

اسمیرنوف و آزمون کروسکال والیس مورد  –با استفاده از آزمون کلموگروف  Spssمحیط 
هاي احساس امنیت  دهد که تفاوت معناداري بین مؤلفه قیق نشان مینتایج تح. تحلیل قرار گرفت

ها  ها و پارك ها بیانگر این است که در خیابان همچنین نتایج آزمون. و نگرش زنان وجود دارد
کمترین احساس امنیت و در میادین بیشترین میزان رضایت از مقوله امنیت در بین زنان وجود 

اي چون سن، تحصیالت، شغل و میزان  میان متغیرهاي زمینه همچنین تفاوت معناداري. دارد
  .دفعات استفاده از فضاهاي عمومی و احساس امنیت زنان وجود دارد

 احساس امنیت، زنان، فضاي عمومی شهري، آمل :هاي کلیدي واژه
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  بیان مسئله
هاي پیدایش  یکی از ضرورت. شهرکانون و بستر اصلی رشد و تکامل بشري است

ر آرامش و آسایشی است که انسان شهرنشین از سکونت در چنین فضایی وتداوم شه
میل به دیدن یکدیگر در یک محیط عمومی ودیدن فضاهاي عمومی . آورد بدست می

آید که الزمه آن رها شدن  شهر به عنوان یک مطلوبیت در زندگی شهري به حساب می
داخل شدن به فضایی  ی ورسیدن به یک آرامش روح افراد از زندگی پردغدغه روزانه و

فضاهاي شهري  .است که راحتی حضور مردم و احساس امنیت در آن تأمین گردد
د و منحصر به جنبه کالبدي و نهایی هستند که به عموم شهروندان تعلق دار مکان

کاشانی (یابد  فیزیکی نبوده و در حقیقت با حضور انسان و فعالیت اوست که معنا می
  .)96: 1389جو، 

بارت دیگر، فضاهاي باز شهري بستر ارتباطات وتعامالت اجتماعی شهروندان به ع
حضور مثبت افراد در فضاهاي باز شهري سطح تعامالت اجتماعی و حس . دنباش می

همچنین این فضاها امکان برقراري روابط و . دهد تعاون و شهروندي را ارتقاء می
، افسردگی و تقویت اعتماد به برخوردهاي اجتماعی، جلوگیري از بروزمشکالت روانی

امنیت در این فضاهاي شهري از مهمترین توقعات براي . آورند نفس را فراهم می
در واقع احساس امنیت به احساس روانی شهروندان از . شهرهاست زندگی مطلوب در

مسائل بسیاري را پیرامون خویش در رابطه  امنیت مرتبط بوده و از این رو موضوعات و
در این میان درکی که از امنیت در فضاهاي . یا عدم تأمین آن به همراه داردبا تأمین 

زنان به دلیل . عمومی وجود دارد، بر اساس عامل جنسیت، کامالً متفاوت است
بسیار بیشتر در ... فرهنگی و - هاي کالبدي، اجتماعی پذیري ناشی از محدودیت آسیب

از این رو میزان درك از . دارندمعرض احساس عدم امنیت در فضاهاي عمومی قرار 
امنیت در فضاهاي عمومی بر میزان کیفیت حضور آنان در این فضاها تأثیرگذار خواهد 

  .بود
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با در نظر گرفتن حقوق شهروندي کثرت گرا در جامعه مدنی و رویکرد عدالت 
محور در برنامه ریزي و طراحی شهري، حضور زنان در فضاهاي شهري حق مسلم آنان 

زنان نیز همانند مردان باید از شرایط برابر براي حضور در فضاي شهري است و 
اهمیت و ضرورت حضور آنها در فضاي شهري، عوامل  باوجوداما . برخوردار باشند

متعددي بر کاهش حضور زنان در فضاي شهري تأثیر گذار است؛ عواملی مانند طراحی 
ی به نیازهاي آنها طراحی نامناسب فضا که عمدتاً توسط مردان و براي پاسخگوی

شود و همچنین هنجارهاي اجتماعی و فرهنگی حاکم بررفتار زنان در محیط که  می
یک فضاي شهري مناسب تا . شود منجر به کاهش حضور زنان در فضاهاي شهري می

کننده امنیت و فضاهاي شهري نامناسب، از بین برنده و زمینه ساز انواع  حد زیادي تأمین
بر این اساس لزوم توجه به ارتباط بین ). 1:1378بیات، (ضالت است ها و مع آسیب

یش از پیش آشکار بآسیب پذیري افراد در فضاهاي شهري و طراحی محیط زندگی 
  . شود می

این . دهند هاي متفاوتی از خود نشان می زنان در فضاهاي مختلف شهري واکنش
. گیرند که در آن قرار می گردد ها تا حدود زیادي به خصوصیات فضایی برمی واکنش

قطعاً زنان تجربه زیستی متفاوتی از فضاهاي شلوغ و یا بالعکس فضاهاي خلوت نسبت 
به مردان خواهند داشت که در نهایت مفهوم متفاوتی را از امنیت در ذهنشان شکل 

هر چند مفهوم احساس امنیت به عوامل زیادي وابسته است اما از منظر . خواهد داد
تواند براي زنان بسیار تاثیرگذار  این پژوهش است می تأکیدبدي که مورد عناصر کال

شهر آمل به عنوان یکی از شهرهاي استان مازندران در جریان تجربۀ  گذار به . باشد
وضعیت مدرنی است که خواه ناخواه بخش مهمی از جمعیت خود یعنی زنان را درگیر 

هر که مبتنی بر روابط اجتماعی گستردة  با توجه به فرهنگ غالب این ش. خود کرده است
باشد، باعث حضور حداکثري زنان در فضاهاي مختلف  افراد در فضاهاي شهري می

  . شهري است
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هاي اجتماعی، خودباوري و استقالل زنان در این حضور بی  قطعاً افزایش آگاهی
ت و مصائبی توان معضال با این وجود با یک مشاهدة  میدانی ساده می. تأثیر نخواهد بود

شوند را مشاهده  که زنان بابت حضور خود در فضاهاي مختلف شهري درگیر آن می
از این رو براي حل و رویارویی با این مشکالت در شهري چون آمل، باید ابتدا . نمود

از . بندي مولفۀ امنیت در فضاهاي مختلف آن از نظر کالبدي پرداخت به شناخت و طبقه
صدد است تا به این تفاوتها در فضاهاي مختلف شهري از  این رو پژوهش حاضر در

از این . جمله خیابان، میدان و پارك به عنوان فضاهاي عمومی شهري در آمل بپردازد
  :دند تا مباحث مطرح شده را مورد بررسی قرار دهنرو سؤاالت زیر سعی دار

 هاي امنیت فضاهاي عمومی در شهر آمل چگونه است؟ وضعیت مؤلفه - 1

ي مختلف چقدر متفاوت ها ویژگیعمومی بر حسب  فضاهايامنیت  وضعیت - 2
   باشد؟ می

  
 چارچوب مفهومی

 شهري 1فضاهاي عمومی - 1

شوند و دقیقاً  ها با هم روبرو می فضاي عمومی شهري جایی است که در آن غریبه
در آن وجود ) مانند روابط خانوادگی(در مقابل فضاهاي خصوصی که روابط نزدیک 

ها با دیگرانی  فضاهاي عمومی بستري براي تبادل اطالعات و پیام. گیرد دارد، قرار می
هاي شهري،  این فضاها شامل خیابان. است که ممکن است از هر لحاظ متنوع باشند

هایی است که از نظر قانونی قابل دسترس همۀ   ها و میدان هاي شهري، پارك پیاده راه
 2از نظر فرانسیس تیبالدز. )Hampton et al, 2014: 49( افراد ساکن در شهر است

هاي بافـت شهري که عموم مردم به آن دسترسی فیزیکی و  عرصۀ عمومی به تمام بخش
ها و میادین، شهرك یا شهر  ها، پارك بدین ترتیب خیابان. شود بصري دارند، اطالق می

                                                
1. Public spaces 
2. Francis Tibbalds 



   
  
  
  

 183     …واکاوي احساس امنیت زنان در فضاهاي عمومی 

کنند، گسترش  شان را مشخص می کنند و محدوده هایی که محصورشان می به ساختمان
ها و شهرهاي ما  هاي عمومی مهمترین بخش از ساختار شهرك در واقع، عرصه. یابد یم

به نقل (دهد  ها در آن روي می جایی که بیشترین میزان از تماس و تعامل انسان  هستند،
  ).3: 1384 از رفیعیان و سیفائی،

  
  امنیت  - 2

وضوعات مسئله امنیت و عوامل بازدارنده فضایی و کالبدي شهرها و محالت از م
فضاهاي عمومی از لحاظ دسترسی . مهم در برنامه ریزي فضاهاي عمومی شهري است

. گیرد وضعیت متفاوتی به خود می ،و کیفیت حضور براي زنان با توجه به مقولۀ  امنیت
رسد که تحرك و جابجایی شهري زنان و مردان در شهر متفاوت از یکدیگر  به نظر می

زنان را هدایت به نوع خاصی از جابجایی در شهر  ساختار شهري همواره. باشد می
سیر تکامل فضایی شهر را همیشه  1به همین دلیل است که جان رنه شورت. کند می

هاي عمومی متفاوت از دیگر  میزان دسترسی زنان به انواع عرصه. جنسیتی دانسته است
هاي عمومی  عرصهشدگان از  باشد و گاهی آنها را تبدیل به رانده هاي اجتماعی می گروه

). 55: 1391؛ به نقل از پور احمد و ساالروندیان،1386 و سرائی، علیرضانژاد(کند  می
این احساس عدم امنیت در فضاهاي عمومی توسط زنان در سایه مجموعه عوامل عینی 
و ذهنی که در فضاهاي عمومی شهري وجود دارد، به تصویر و درکی از امنیت در 

  .د که با مردان متفاوت استانجام فضاهاي عمومی می
کند تا در طول  این احساس ترس و عدم امنیت است که براي زنان تعیین می

سفرهاي شهري خود چه مسیري را نتخاب کنند، به چه مسیرهایی وارد نشوند و از چه 
اي استفاده کنند و این امر الگوهاي سفر متفاوتی را براي زنان نسبت به  وسایل نقلیه
ي فیزیکی و استفاده از فضاي ها فعالیتمیزان ). Uteng et al, 2019(ی زند مردان رقم م

                                                
1. John Rennie Short 
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زنان هم مدت زمان کمتري . باشد بین زنان و مردان متفاوت می عمومی مانند پارك در
را در مراجعه هفتگی به پارك داشته و هم فعالیت فیزیکی کمتري نسبت به مردان در 

روان شناسی زنان در فضاهاي عمومی نشان  همچنین). Derose, 2018: 4(پارك دارند 
زنان در فضاهاي عمومی حریم فضایی کوچکتري نسبت به مردان دارند دهد که  می

هاي  ، زنان در موقعیت)ایستند افراد در فضاهاي عمومی با فاصلۀ  کمتري با زنان می(
 گاهی عمداً فضاي شلوغ را(پرجمعیت استرس کمتري نسبت به فضاهاي خلوت دارند 

هاي  هاي زنان نسبت به گروه گروه). کنند به دلیل احساس امنیت بیشتر انتخاب می
 ).Mozingo, 1989: 40(کنند  مردان قلمرو کمتري را در فضاي عمومی اشغال می

ي طراحی پوشش گیاهی به کار برده شده در فضاهاي عمومی مانند ها ویژگیهمچنین 
  ).Hashiam, 2016(است  ارها نیز بر درك زنان از محیط تاثیرگذ پارك

ده استراتژي را پیشنهادکرد که عموماً شامل  1990در این راستا، ولنتاین در سال 
هاي  ها، نورپردازي، نقاشی دیوارها، پل موقعیت، قابلیت دید به خصوص در ورودي

ها و  ها، کنج ها و راههاي زیرگذر، منظرسازي، توسعه کف سازي عبور عابرپیاده، کوچه
زنان «: بسط داد و گفترا ولنتاین رویکردش نسبت به محیط اجتماعی . شد ها می زاویه

کنند  می کنند زیرا آنها فکر با حضور بالفعل و بالقوة  دیگران احساس امنیت بیشتري می
دانند شاهدان  حتی هنگامی که می ،ترسند که متخلفین با حضور و مداخله ناظران می

طور  درواقع، درك یک زن از امنیت به. »را بگیرنددادن جرمی  توانند جلوي رخ نمی
قوي با اینکه چگونه او در ارتباط با هر دو نوع محیط فیزیکی و اجتماعی اطرافش 

 مهرآبادي و سجودي،(شناسد ارتباط دارد  کند و آنها را چگونه می احساس راحتی می
  ).118- 117: 1389به نقل از ضابطیان و همکاران،  70: 1394

ریزي براي طراحی فضاهاي عمومی شهري و  رسد برنامه میبه نظر 
فضایی شهري در بسیاري از مواقع حس امنیت زنان را تأمین  هاي گذاري سیاست

ي مختلف طراحی و هندسی فضاهاي عمومی، ازدحام جمعیت، ها ویژگیقطعاً . کند نمی
عیت ها، وض میزان در دسترس بودن، در میدان دید بودن فضاهایی همچون پارك
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اي  ها، عالئم و تابلوهاي شهري به عنوان بخشی از مبلمان و منظر شهري نمونه روشنایی
تواند احساس امنیت زنان را در فضاهاي عمومی شهري تحت  از مواردي است که می

هاي مختلف احساس  در ادامه به مطالعات صورت در گرفته در حوزه .تأثیر قرار دهد
  .ري اشاره خواهیم کردامنیت زنان و فضاهاي عمومی شه

  
  پیشینه تحقیق

درباره تغییر ساختار محیط » مردم و طراحی در شهر پرخشونت«در کتاب  1نیومن
تا  ،از جمله ایجاد ظرفیت کالبدي نظارتی در فضا. دهد شهري پیشنهادهایی ارائه می

  ). Newman, 1973(فرصت نظارت براي ساکنان و دیگر نهادها ممکن گردد 
اي در شهر تورنتو از روش برنامه ریزي و طراحی براي  ر پروژههمچنین بل د

تر  در این برنامه دو راهبرد عمده را براي ایجاد شهر امن. ایجاد حس امنیت استفاده نمود
هایی براي ایجاد فضاهاي باز امن شهري و  اول ایجاد خط مشی: براي زنان مطرح کردند

  ).Bell, 1991(ها از دور نگاه کنند  دوم آماده کردن مسئولین شهر که به گزینه
و همکاران با یک مدل رگرسیون خطی تأثیرات ترس از جرم در راه رفتن  2فوستر

و پیاده روي افراد را در استرالیا تحلیل کردند که با افزایش مداخالت و 
به (توان ترس از جرم را کاهش و میزان پیاده روي را افزایش داد  هایی می گیري تصمیم

  ).1393 ز لطفی و دیگران،نقل ا
یوتنگ و همکاران در پژوهش خود به مشکالت استفادة  زنان از وسایل حمل و 

درصد  90اند که طبق آمار سازمان ملل حدود  نقل عمومی اشاره کرده و اذعان کرده
اند و  زنان در فضاهاي حمل و نقل عمومی نوعی از خشونت یا تجاوز را تجربه کرده

 3"امن ساختن شهر مکزیکو سیتی براي زنان و دختران"اجراي برنامه این خود منجر به 
  ).Uteng, 2019(شده است 

                                                
1. Newman 
2. Foster 
3. Mexico City Safe City and Safe Public Spaces for Women and Girls program 
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مطالعات وتحقیقات زیادي طی سالهاي اخیر درمورد سنجش احساس امنیت در 
ترین آنها در رابطه با موضوع حاضر یا  فضاهاي عمومی ایران انجام گرفته که مهم

  :نزدیک به آن به شرح زیر بوده است
در بررسی وضعیت زنان، امنیت شهري و عوامل تأثیرگذار بر ) 1381(زاده  زنجانی

کاهش امنیت زنان اذعان کرده است که بیش از نیمی از زنان یکی از شهرها هنگام رفت 
و آمد و فعالیت در سطح شهر احساس ناامنی دارند که این احساس در زنانی که تجربه 

  .بوده است اند به مراتب بیشتر ناامنی داشته
بازنگري و : اي با عنوان فضاهاي شهري در مقاله) 1384(رفیعیان و سیفیایی 

نوین  هاي بر ضرورت بازنگري در فضاهاي عمومی بویژه در گرایش ،ارزیابی کیفی
نتایج حاصل از این تحقیق نشانگر این است که ارتقاء کیفیت . دارند تأکیدشهرسازي 

 ،رمایه اجتماعی و تقویت یکپارچگی جامعهفضاهاي عمومی شهري جهت ایجاد س
  .امري ضرریست
وضعیت ترس زنان از جرم در فضاهاي «با بررسی ) 1385(نجیبی  علیخواه و

دهند که حدود نیمی از زنان پاسخگو  گانه شهر تهران نشان می 22شهري در مناطق 
در بین  این میزان. احساس امنیت ندارند ،هنگام رفت و آمد در فضاهاي عمومی شهري

هاي  زنان با تحصیالت و درآمد کم و زنان ساکن در محالت داراي زمین و ساختمان
  .بیشتر است ،متروك

اي با عنوان سنجش عوامل مؤثر بر ارتقاي امنیت زنان  در مطالعه) 1388( بمانیان
هاي شهري در محدوده پیرامون پارك شهر تهران بیان کرده است که بین  در محیط

درك شده از فضا و میزان رفت و آمد و استفاده ازآن رابطه مستقیمی احساس امنیت 
در بررسی رابطه بین نوع کاربري و میزان احساس امنیت، باالترین میزان . وجود دارد

  .هاي مسکونی پیرامون پارك شهر است مربوط به کاربري
ل اي احساس امنیت زنان را مبتنی بر عوام در مقاله) 1389(احمدي و اسمعیلی 

ی در یاهاي در شهر مشهد مورد سنجش قرار دادند و پیشنهاد چند بعدي و میان رشته
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ها باید انجام بگیرد ارائه  زمینه طراحی شهري و اقدامات الزم که توسط شهرداري
  .اند داده

بررسی و سنجش حس امنیت در «با عنوان ) 1389(نتایج مقاله قرایی و همکاران 
دهد که مردم در انتخاب فضاهاي ناامن در کل شهر  نشان می» مناطق مختلف شهري

هاي نیمه کاره و  هاي پایین شهر، حاشیه ساختمان ها محله اکثریت آن. تفاهم نسبی دارند
این حس عدم . دنکن هاي خلوت و تاریک را فضاهایی با امنیت کم ارزیابی می کوچه

  .یابد امنیت، درخیابان هاي شلوغ و مملواز جمعیت کاهش می
در بررسی جامعه شناختی امنیت در زنان شهر آمل ) 1391(ع پور و دیگران شار

. دارند که احساس امنیت تلفیقی از عوامل فردي، روانی و اجتماعی است اذعان می
ئعد عینی مسامنیت بنتایج این تحقیق نشان . شود عد ذهنی تلقی میله و احساس امنیت ب

  .باشد اجتماعی در سطح میانی و کالن می دهنده رابطۀ  بین احساس امنیت و اعتماد
در بررسی وضعیت امنیت زنان در فضاهاي شهري ) 1394(جعفري و سجودي 

هاي کالبدي،  هاي عابر پیاده رشت با استفاده از شاخص رشت به طور اخص در پل
رفتاري به این نتیجه رسیدند که احساس ناامنی درك شده توسط - کارکردي و محیطی 

ه شاخص بیشتر از حد متوسط است و بیشترین احساس ناامنی درك شده زنان در هر س
 .باشد هاي کالبدي می مربوط به شاخص

با توجه به پیشینۀ  تحقیق ذکر شده اهمیت پژوهش حاضر در ضرورت بررسی 
تفاوت تحقیق حاضر با . مولفۀ  امنیت در سه فضاي خاص کالبدي شهرآمل نهفته است

هاي پیشین به بررسی میزان امنیت در  که در پژوهش تحقیقات مشابه در این است
که بررسی امنیت  ضمن این. میدان، خیابان و پارك به صورت یکجا پرداخته نشده است

بر این سه فضاي خاص، براي اولین بار است که در شهرآمل مورد بررسی قرار  تأکیدبا 
  .گیرد می
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  روش شناسی تحقیق
 از نوع کاربردي است و) ان در فضاهاي عمومیسنجش احساس امنیت زن(تحقیق حاضر 

باشد که در  مراحل تحقیق نیز بدین گونه می .باشد تحلیلی می -روش انجام آن توصیفی
اي و میدانی مرتبط بهره گرفته  هاي مورد نیاز از روش کتابخانه آوري اطالعات و داده جمع

ز براي دستیابی به سؤاالت گردآوري اطالعات میدانی در منطقه مورد مطالعه نی. شده است
، مصاحبه با مردم و مشاهده پرسشنامهتحقیق و آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از ابزار 

روایی پرسشنامه این پژوهش از طریق مطالعه مقدماتی سئواالت . مستقیم صورت گرفت
ی پرسشنامه و تائید همکاران و کارشناسان متخصص مورد تأیید قرار گرفته است و پایای

پرسشنامه با اجراي طرح مقدماتی و از طریق ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شد که در 
محاسبه گردید که  89/0نفر و اجراي آزمایشی برابر  20پرسشنامه پژوهش با نمونه اولیه 

ها  براي تحلیل داده. دهد پرسشنامه از پایایی خوبی جهت اجراء برخوردار است نشان می
هاي مورد استفاده براي  شاخص. استفاده شده است spss افزار نرم و آزمون آماري از

در بررسی روابط . سنجش میزان امنیت از مطالعات پیشین مورد استفاده قرار گرفته است
میان متغیرها از آزمونهاي آماري همچون آزمون کروسکال والیس، یومن ویتنی، آزمون 

  .فریدمن و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است
ریزي و  بر اساس آنچه که انجمن شهرسازي آمریکا در قالب استانداردهاي برنامه

طراحی شهري مطرح کرده است، جهت ارزیابی فضاي شهري در مقابل تهدیدها و 
هاي مجاور، الگوهاي  بایست شرایط درونی و بیروي فضا، شامل کاربري ها می آسیب

شدن، روشنایی فضا و جلوگیري از  هاي بالقوه براي پنهان حرکتی، مرزهاي فضا، محل
افزون بر این باید به پیاده روهاي اطراف فضا، . اعمال خرابکارانه مورد توجه قرار گیرند

ها هم توجه داشت و سپس فضا را الیه بندي امنیتی نمود  حرکت خودروها و دسترسی
ن پژوهش در ای). 46: 1393لطفی و دیگران، . (تا بر اساس این الیه بندي کنترل شوند

ي ها ویژگیاز این ده شاخص استاندارد جهت سنجش احساس امنیت با توجه به 
  .کالبدي استفاده شده است
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  هاي احساس امنیت در فضاهاي عمومی ن شاخصیتبی -1جدول 
  هاي احساس امنیت در فضاهاي عمومی تبیین مختصر شاخص  ها شاخص  ردیف

یاس انسانی راحت فضاي بیکران و خالی، اضطراب آور و مق  مقیاس  1
  .وآرامبخش است

امکان برخورد فیزیکی و ) ازدحام(تراکم و فشردگی زیاد جمعیت   ازدحام  2
  دهد آسیب پذیري را افزایش می

قابل  ها فعالیتنمایانی فضا کیفیتی است که در آن نه تنها اشیا و   فرم فضا  3
 اند، بلکه به شدت و وضوح تمام خود را به تمام حواس آدمی رؤیت

  .کنند عرضه می
دهد و  تصویري نیکو از محیط به شخص نوعی احساس امنیت می  هاي اطالعاتی المان  4

کنند  غالباً افرادي که به دالیل مختلف در شهر احساس گم گشتگی می
شوند، از نظر  و در تشخیص موقعیت و مسیر خود با مشکل مواجه می

  .شوند هاي خوبی می بزهکاران طعمه
تواند، از طریق احساسی و ادراکی  اغتشاش بصري در شکل شهر می  اريآلودگی دید  5

بر روي رفتارهاي اجتماعی انعکاس یابد و اغتشاش رفتاري را در 
  )هاي شهري عامل افزایش خشونت. (فضاي شهري توجیه نماید

تفاوت ) شب و روز(فراوانی وقوع جرائم در تاریکی و روشنایی   نور و روشنایی  6
  .دمعناداري دار

عدم رعایت پاکیزگی و نظافت در فضاي شهري، اولین نماد   آلودگی محیطی  7
شود و نشانه نبود کنترل فردي و جمعی در  هنجارشکنی محسوب می

  .شود آنها محسوب می
دسترسی حمل و نقل   8

  عمومی
کیفیت دسترسی به خدمات حمل و نقل عمومی براي جابجایی 

 .ارهاي شهر امن استمطمئن عموم مردم از مهمترین سازو ک

و  ها فعالیتکیفیت   9
  کاربري زمین

بر روي کیفیت زندگی و از این  ها فعالیتاثر کیفیت توزیع و ترکیب 
  طریق بر رفتارهاي نابهنجار و امنیت اجتماعی

کیفیت سکونت در   10
  محالت مجاور فضا

  )بزهکاري و ناهنجاري(رابطه کیفیت سکونت و آنومی، اجتماعی 

  )46: 1393طفی و دیگران، ل(: منبع
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  محدوده مورد مطالعه
 12کیلومتر مربع، 4/3074شهر آمل در بخش میانی استان مازندران با وسعتی بالغ بر 

درصد از کل مساحت استان را در برمی گیرد که طبق آخرین سرشماري عمومی نفوس 
و  سرشماري نفوس. (بوده استجمعیت نفر  237528، داراي 1395و مسکن در سال 

هاي انجام گرفته درشهر آمل در سه بافت قدیم، میانی و  طبق بررسی). 1395 مسکن،
و از  21ا ت 17جدید مهمترین زمان عدم احساس امنیت زنان در این شهر از ساعت 

است، هاي خیابانی و کیف قاپی  لحاظ مکانی در بافت جدید که مربوط به مزاحمت
پرسشنامه  450تعداد . در این راستا). 1393فرماندهی انتظامی ناجاآمل، . (باشد می

نوع . در بین شهروندان زن آملی تکمیل گردیده است) محاسبه از طریق فرمول کوکران(
پرسشگري نیز به صورت تصادفی و میزان دردسترس بودن پرسش شوندگان انجام 

آمل  هاي پر تردد شهر ها و پارك فضاهاي عمومی مورد نظر میادین، خیابان. گرفته است
 .بوده است

  
  هاي تحقیق یافته
 :اي پژوهش بررسی متغیرهاي زمینه - الف

 1/35درصد دانشجو و  3/19 درصد از زنان کارمند، 6/45 از نظر موقعیت شغلی،
درصد متأهل  68درصد از بانوان، مجرد و  32همچنین، . باشند درصد نیز خانه دار می

عه مورد مطالعه به ترتیب مربوط به یشترین درصد مقطع تحصیلی زنان جام. باشند می
، کارشناسی ارشد )2/32(، دیپلم و فوق دیپلم )درصد 2/34(مقطع تحصیلی کارشناسی 

الی  31از نظر سنی، زنان مربوط به طیف . باشد می) 2/16(و زیر دیپلم ) 4/17(و باالتر 
 4/36(سال  30الی  18و بعد از آن مربوط به طیف سنی ) درصد 6/39(سال  40

توزیع درصد دفعات استفاده از فضاهاي عمومی توسط زنان در . اند بوده) درصد
درصد از زنان فقط یک بار در هفته،  6/28فضاهاي شهري متفاوت است به طوري که، 
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درصد از زنان پنج بار و بیشتر در  2/20همچنین و درصد از زنان دو بار در هفته  7/22
  .ایندنم هفته از فضاهاي عمومی استفاده می

 
  :بررسی نرمال بودن متغیرها - ب

ها  در ابتدا قبل از انجام هر آزمون آماري باید از نرمال یا غیر نرمال بودن داده
اسمیرنوف روي متغیرها، فرض نرمال - با انجام آزمون کلموگروف. اطالع حاصل نمود

است  ها در این آزمون فرض صفر نرمال بودن داده. بودن آنها مورد سنجش قرار گرفت
- نتایج آزمون کلموگروف. شود 0,05شود که سطح معناداري کمتر از  و زمانی رد می

تر از  هاي پژوهش، کوچک ، سطح معناداري در کلیه مؤلفهکه دهد اسمیرنوف نشان می
ها غیر نرمال  است، یعنی سطح معناداري آزمون معنادار شده است، در نتیجه داده 05/0

  .غیر پارامتریک استفاده کردهاي  هستند و باید از آزمون
  
  :اي و شاخص امنیت بررسی ارتباط میان متغیرهاي زمینه - ج

هاي  دهد که با توجه به میانگین نتایج آزمون کروسکال والیس نشان می :شغل
داري بدست آمده، بین نظرات زنان در مورد سنجش احساس  اي و سطح معنی رتبه

ضریب . تفاوت معناداري وجود دارد امنیت در فضاهاي شهري از لحاظ شغل زنان
رسد  به نظر می. باشد می) 34/37(و ضریب کا اسکوئر ) 000/0(معناداري در این آزمون 

حضور بیشتر زنان شاغل در اجتماع نسبت به زنان خانه دار، ذهنیت آنان نیز به با توجه 
 .نسبت به مقوله امنیت متفاوت خواهد بود

داري بدست  ااي و سطح معن هاي رتبه به میانگین نتایج آزمون با توجه :تحصیالت
دهد که بین نظرات زنان در مورد سنجش احساس امنیت در فضاهاي  آمده نشان می

اختالف معناداري میان میانگین . شهري از لحاظ تحصیالتی تفاوت معناداري وجود دارد
زیردیپلم با  هاي مختلف تحصیلی وجود دارد که بیشترین اختالف میان گروه رتبه گروه

 و 3، درجه آزادي )001/0(سطح معناداري در این آزمون . باشد کارشناسی ارشد می
 .باشد می) 27/26(ضریب کااسکوئر 
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بین نظرات زنان در مورد سنجش احساس امنیت در فضاهاي شهري از لحاظ  :سن
این تباط با سن، رضریب کا اسکوئر بدست آمده در ا. سنی تفاوت معناداري وجود دارد

نتایج نشان . باشد می 05/0کند و ضریب معنا داري نیز کمتر از  معناداري را تأیید می
سال و  50تا  40هاي سنی  گروه میانسال با تر و هاي جوان دهد که اختالف میان گروه می

سطح معناداري در این آزمون . بیشتر از نظر احساس امنیت به طرز فاحشی وجود دارد
 .باشد می) 17/32(اسکوئر و ضریب کا ) 001/0(

بین نظرات زنان در مورد سنجش  ):در هفته(دفعات استفاده از فضاهاي عمومی 
احساس امنیت در فضاهاي شهري از لحاظ تعداد دفعات استفاده از فضاهاي عمومی 

بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش . شهر در هفته تفاوت معناداري وجود دارد
به این معناست که هرچه تعداد دفعات حضور در فضاهاي عمومی  این. گردد تأیید می

بیشتر شود، ترس از حضور در فضا کمتر شده و احساس امنیت بیشتري را به وجود 
، ضریب کا 3، درجه آزادي )001/0(ضریب معناداري در این آزمون . خواهد آورد

 .باشد می) 59/21(اسکوئر 

باط میان امنیت و تأهل از آزمون یومن براي آزمون فرضیه مربوط به ارت :تأهل
نشان ) 158/0(، نتایج آزمون با توجه به سطح معناداري .ویتنی استفاده شده است

دهد که از نظر زنان مجرد و متأهل، سنجش احساس امنیت در فضاهاي شهري  می
بنابراین فرض صفر تأیید و فرض تحقیق رد . تفاوت معناداري با یکدیگر ندارند

  .باشد می 158/0و سطح معناداري  022/2ضریب آزمون . شود می
  
  :هاي کالبدي و احساس امنیت مؤلفه - د

براي بررسی تفاوت احساس امنیت زنان درفضاهاي شهري آمل با توجه به نتایج 
ها از آزمون کروسکال والیس  آزمون کلموگروف اسمیرنوف و غیرنرمال بودن داده

باشد که با  ها می شامل میدان، خیابان و پاركاین فضاهاي شهري . استفاده شده است
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توجه به ضریب اسکوئر و میزان معناداري فرضیه، وجود ارتباط معنا دار میان فضاهاي 
  )2جدول (شود  شهري و احساس امنیت تائید می

 
تفاوت سنجش احساس امنیت زنان در نتایج آزمون کروسکال والیس در بررسی  -2جدول 

  فضاهاي شهري آمل

  رمتغی
  ها شاخص

  فضاهاي شهري
  تعداد

میانگین 
  رتبه

  آزمون کروسکال والیس

Chi-
Square  

 )خی دو(

درجه 
آزادي 

)df( 

سطح 
معناداري 

)Sig(  
احساس 

  امنیت
    91/245  150  میدان

500/12  
 
2 

  
  10/235  150 خیابان  002/0

  49/195  150  ها پارك
  نگارندگان: منبع

  
 05/0از مقدار ) 002/0(تر  معناداري آزمون کوچک، سطح 2با توجه به جدول 

همان طور که در جدول . گردد یعنی فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید می. شده است
این نتیجه . باشد ها متفاوت می پیداست این احساس امنیت در میدان، خیابان و پارك 2

که ) 1385(جیبی و علیخواه ون) 1389(با نتایج تحقیق افرادي چون قرایی و همکاران 
تفاوت معناداري در احساس امنیت زنان در فضاهاي مختلف شهري مشاهده نمودند، 

مؤلفۀ  مقیاس، ازدحام، فرم  10هاي احساس امنیت شامل  همچنین مؤلفه. همخوانی دارد
فضا، آلودگی نمادي، آلودگی دیداري، نور، آلودگی محیطی، دسترسی به خدمات حمل 

و کاربري  ها فعالیتکونت در محالت مجاور فضا، کیفیت و نقل عمومی، کیفیت س
هاي احساس امنیت زنان در فضاهاي شهري  براي بررسی تفاوت مولفه. باشد زمین می

ها از آزمون  با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف و غیرنرمال بودن داده
  :یر آمده استنتایج مربوط به این آزمون در جداول ز. فریدمن استفاده شده است
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 بندي متغیرهاي تحقیق تجزیه و تحلیل رتبه -3جدول 

  )خی دو(Chi-Square  سطح معناداري  درجه آزادي  حجم نمونه نوع آزمون
 920/451  001/0  10 450  فریدمن

  نگارندگان: منبع
  

درصد، چون سطح معناداري  95، در سطح اطمینان 3بر اساس نتایج جدول 
)001/0= sig(گیري  دازه، از خطاي ان)005/0=α(تفاوت  ، پستر است ، کوچک

  .معناداري بین متغیرهاي تحقیق وجود دارد
 

  رتبه بندي متغیرهاي تحقیق -4جدول 
  رتبه  اي میانگین رتبه  انحراف معیار  میانگین  هاي تحقیق شاخص  ردیف

  3  96/6  936/0  88/2  مؤلفه مقیاس  1
  4  88/6  617/0  76/2  مؤلفه ازدحام  2
  8  14/5  593/0  44/2  م فضامؤلفه فر  3
  2  7  553/0  76/2  مؤلفه آلودگی نمادي  4
  10  66/4  530/0  37/2  مؤلفه آلودگی دیداري  5
  6  41/6  497/0  65/2  مؤلفه نور  6
  5  82/6  734/0  85/2  مؤلفه آلودگی محیطی  7
  7  59/5  808/0  49/2  مؤلفه نفوذپذیري  8
دسترسی به خدمات   9

  حمل و نقل عمومی
82/2  690/0  08/7  1  

کیفیت سکونت در   10
  محالت مجاور فضا

36/2  692/0  84/4  9  

و  ها فعالیتکیفیت   11
  کاربري زمین

31/2  738/0  62/4  11  

  نگارندگان: منبع
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، بر اساس نتایج رتبه بندي آزمون فریدمن، مؤلفه 4با توجه به جدول شماره 
در رتبه اول، مؤلفه  08/7اي  دسترسی به خدمات حمل و نقل عمومی با میانگین رتبه

 96/6اي  در رتبه دوم، مؤلفه مقیاس با میانگین رتبه 7اي  آلودگی نمادي با میانگین رتبه
و  ها فعالیتو مؤلفه کیفیت  66/4هاي آلودگی دیداري با میانگین  در رتبه سوم و مولفه

س هاي سنجش احسا هاي آخر از مولفه در رتبه 62/4اي  کاربري زمین با میانگین رتبه
  .امنیت زنان در فضاهاي شهري آمل قرار دارند

هاي شهري آمل  همچنین براي بررسی تفاوت احساس امنیت زنان در میدان
با توجه به نتایج آزمون کلموگروف ) شهریور، قائم 17چاکسر، فجر، صدف، (

  .ها، از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است اسمیرنوف و غیرنرمال بودن داده
  
هاي  تفاوت سنجش احساس امنیت زنان در میداننتایج آزمون کروسکال والیس در بررسی  -5جدول 

  شهري آمل

 متغیر
  شاخص

  هاي شهري میدان
  تعداد

میانگین 
  رتبه

  آزمون کروسکال والیس

Chi-
Square  

 )خی دو(

ددرجه 
آزادي 

)df(  

سطح 
 معناداري

)Sig(  
احساس 

  امنیت
    75/77  30  چاکسر

  
628/7  

  
  
44  

  
  
106/0  

  58/62  30  فجر
  10/87  30  صدف

  33/84  30  شهریور 17
  73/65  30  قائم

  نگارندگان: منبع
  

شده  05/0از مقدار ) 106/0(سطح معناداري آزمون بزرگتر  5با توجه به جدول 
توان  نمی 5طبق نتایج آزمون . گردد یعنی فرض تحقیق رد و فرض صفر تأیید می. است
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. هاي مختلف شهر آمل بر اساس احساس امنیت زنان قائل شد تی میان میدانچندان تفاو
اما نتایج آزمون کروسکال والیس براي بررسی تفاوت احساس امنیت زنان در 

وضعیت متفاوتی ) نور، طالب آملی، سبزه میدان، امام رضا، هراز(هاي شهري آمل  خیابان
ها نقش  هاي شهري خیابان انکه بر خالف مید) 6جدول شماره (دهد  را نشان می

  .اند گیري این احساس زنان داشته مهمتري را در شکل
  

تفاوت سنجش احساس امنیت زنان در نتایج آزمون کروسکال والیس در بررسی  -6جدول 
  هاي شهري آمل خیابان

  متغیر
  شاخص

هاي  خیابان
  شهري

  تعداد
میانگین 

  رتبه

  آزمون کروسکال والیس

Chi-
Square  

 )وخی د(

درجه 
آزادي 

)df(  

سطح 
 معناداري

)Sig(  

احساس 
  امنیت
  

    65/71  30  نور
  
950/21  

  
  
44  

  
  
000/0  

  62/57  30  طالب آملی
  10/89  30  سبزه میدان
  22/59  30  امام ر ضا

   92/99  30  هراز
  نگارندگان: منبع

  
اداري میان بعد از میدان و خیابان، در بررسی احساس امنیت زنان تفاوت معن

دهکده طالیی، بانوان، دانشجو، آزادگان، (هاي شهري آمل  احساس امنیت در پارك
هاي مختلف شهر آمل از نظر ایجاد  شود که در این زمینه نیز پارك مشاهده می) مادر

  ).7جدول شماره (احساس امنیت وضعیت متفاوتی نسبت به میدان دارند 
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تفاوت سنجش احساس امنیت زنان در در بررسی  نتایج آزمون کروسکال والیس -7جدول 
  هاي شهري آمل پارك

  متغیر
  شاخص

  هاي شهري پارك
  تعداد

میانگین 
  رتبه

  آزمون کروسکال والیس

Chi-
Square  

 )خی دو(

درجه 
آزادي 

)df(  

سطح 
 معناداري

)Sig(  

احساس 
  امنیت

  73/110  30  دهکده طالیی

477/46  4  001/0  
  47/49  30  بانوان

  38/82  30  انشجود
  3/47  30  آزادگان
  8/87  30  مادر

  نگارندگان: منبع
  
  گیري نتیجه

توان  ها در راستاي فضاهاي عمومی شهر و احساس امنیت زنان می با توجه به یافته
اظهار داشت که احساس امنیت در فضاهاي شهري آمل با شرایط متفاوتی روبرو 

تر از دیگر  منتخب پژوهش، پایین هاي ها و خیابان پاركباشد به طوري که امنیت در  می
نتایج آزمون تحلیل واریانس . منتخب پژوهش است هاي میدانفضاي عمومی شهر یعنی 

ها و میزان رضایت زنان از کیفیت فضاهاي عمومی  به تفکیک اولویت هر یک از مؤلفه
رین احساس امنیت و ها و پارکها کمت دهد که خیابان هاي مختلف نشان می در محدوده

بر طبق نتایج . میادین، بیشترین سهم را در میزان رضایت زنان از فضاهاي عمومی دارند
و ) 1388(، بمانیان )Mozingo, 1989(تحقیقات پیشین که در تحقیق کسانی مانند 

هاي عمومی شلوغ احساس امنیت  به آن اشاره شده است، زنان در عرصه) 1389(قرائی 
کنند که در این تحقیق نیز فضاي پارك و خیابان  ه فضاهاي خلوت میبیشتري نسبت ب
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باشد که در نتیجه در راستاي تحقیقات قبلی فرضیۀ  ما را  تر می نسبت به میدان ناامن
  . دهد مورد اثبات قرار می

تر بودن،  ها به دلیل دسترسی همگانی بیشتر و شلوغ رسد که فضاي میدان به نظر می
افزایش  وکنند  ري را نسبت به خیابان و پارك منتقل میاحساس امنیت بیشت

ها از طریق  ها بوسیله شهرداري ها و پارك هاي امنیتی براي زنان در خیابان شاخص
فاع در د قطعاً وجود فضاهاي بی. رسد تر ضروري به نظر می هاي اصولی طراحی
را بوجود  تر مانند عصر و شب این احساس عدم امنیت ها در ساعات خلوت خیابان

ها مواردي مانند روشنایی مناسب ونظارت بیشتر در  در مورد طراحی پارك. خواهد آورد
همچنین . تواند به احساس امنیت بیشتر، کمک فراوانی بکند تر می فضاهاي خلوت

تواند زنان را دچار قضاوت نسبت به آن  هرگونه تغییر و تحول در فضاهاي شهري می
کاري شدة  جدید مانند احداث یک پل هوایی یا  دست محیط کند که آیا این محیط

تواند احساس امنیت وي را تأمین کند یا  زیرگذر عابر پیاده در بدنۀ  یک خیابان می
متولیان شهري نباید صرفاً با تجربۀ  زیستی مردانه دست به ایجاد تغییرات  بنابراین. خیر

تا با عینک و خوانشی زنانه در فضاهاي عمومی شهري بزنند و گاهی الزم خواهد بود 
  . به فضاهاي شهري بنگرند

هاي مدرن و ویترینی که در منطقۀ  مرفه  خیابان هراز آمل به عنوان یکی از خیابان
نشین شهر آمل واقع شده و از نظر امکانات کالبدي و اجتماعی مانند فضاهاي خوانا، 

ستمر مردم و حیات روشنایی مناسب، پیاده روهاي عریض براي پیاده روي، حضور م
شبانه شهري در وضعیت مناسبی قرار دارد، توانسته این احساس امنیت را براي زنان به 

در مقابل خیابانی مانند خیابان امام رضا به دلیل کمبود امکانات کالبدي . وجود بیاورد
مناسب و عدم تجهیز براي حضور پر رنگ زنان در ساعات مختلف شب و روز، 

همچنین پارك دهکدة  طالیی آمل به دلیل . براي زنان رقم زده استرضایت کمتري را 
باشد توانسته  پیشینه، موقعیت جغرافیایی و مرکزیتی که بین دو نیمۀ  شهر دارا می

ها به دست آورد بدیهی است که  احساس امنیت بیشتري را در مقایسه با سایر پارك
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هاي شهري و  ار گرفتن در لبههاي دیگر به دلیل موقعیت دسترسی نامناسب، قر پارك
عدم شناخت کافی، احساس امنیت کمتري را نسبت به پارك دهکده طالیی تداعی 

 .کنند می

هاي احساس امنیت و نگرش زنان بر اساس نتایج رتبه بندي آزمون فریدمن  مؤلفه
دهد که مؤلفه دسترسی به خدمات حمل و نقل عمومی در رتبه اول و مؤلفه  نشان می

ها حاکی از تفاوت  تري قرار دارد که یافته و کاربري زمین در رتبه پایین اه فعالیت
. هاي احساس امنیت و نگرش زنان در فضاهاي شهري است معنادار بین مؤلفه

هاي فعالیت و کاربري زمین، فرم فضا، آلودگی دیداري، نور، کیفیت سکونت در  مؤلفه
که نتایج آزمون کلموگراف  دنرمحالت مجاور فضا، تأثیر منفی در امنیت زنان دا

نتایج این بخش از پژوهش در راستاي . دهد اسمیرنوف این نتیجه را مورد تأیید قرار می
هاي کالبدي  باشد که شاخص می) 1394(تحقیقات پیشین از جمله جعفري و سجودي 

ها در  را در احساس عدم امنیت زنان مورد بررسی قرار داده است و تمام آن شاخص
  .ندا داري داشتهاضوع رابطه معناین مو

ها توسط  ها و خیابان رسد که یکی از دالیل احساس عدم امنیت در پارك به نظر می
هاي کالبدي باشد چرا که کاربري زمین به  زنان آمل، به دلیل نقص در همین مؤلفه

ها، عدم سیستم روشنایی مناسب در  صورت فرسوده با نفوذپذیري خاص این بافت
ها، عدم خوانایی فضاها، شکل فضاها و سطوح مختلف کیفیت  و پارك ها خیابان

. ها تأثیر گذار بوده است سکونت بر احساس عدم امنیت زنان آمل به نسبت سایر مؤلفه
بیشترین احساس امنیت در فضاهاي خدمات حمل و نقل عمومی عمدتاً به دلیل جدا 

که این موضوع، جداسازي و  هرچند. بودن این فضاها براي زنان و مردان بوده است
اي از  کند چرا که فضاهاي شهري باید به درجه تفکیک فضاهاي شهري را تائید نمی

امنیت و آسایش برسند تا نیازي به تفکیک فضاها و چه بسا جنسیتی شدن بیشتر جامعه 
  .نباشد

اي همچون سن، تحصیالت، شغل، تعداد دفعات و  همچنین میان متغیرهاي زمینه
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بنابراین به تفکیک گروههاي سنی، نوع . منیت تفاوت معناداري وجود دارداحساس ا
هاي  شغل، میزان تحصیالت و تعداد دفعات استفاده از فضاهاي عمومی، سنجش

رسد که دلیل  به نظر می. متفاوتی از وضعیت امنیت در فضاهاي شهري خواهیم داشت
ن باشد که روحیه محافظه احساس امنیت بیشتر در سنین جوانی نسبت به کهنسالی ای

از طرف . کاري و غلبه ترس در سنین باال موجب این احساس عدم امنیت خواهد شد
دیگر تحصیالت بیشتر جسارت و جرات بیشتري در محیط داده و آگاهی بیشتري را در 
دفاع از حقوق شهروندي در پی خواهد داشت که در نتیجه بر احساس امنیت بیشتر 

) 1385(د که این نتیجه همسو با نتایج پژوهش علیخواه ونجیبی تاثیرگذار خواهد بو
رسد زنانی که  به نظر می. شود این مسئله در وضعیت شغلی نیز مشاهده می. باشد می

احساس امنیت بیشتري ) مانند کارمندان و دانشجویان(بیشتر در اجتماع حضور دارند 
حضور در اجتماع، اعتماد به  قطعاً. در فضاهاي عمومی نسبت به زنان خانه دار دارند

  .نفس بیشتري در پی داشته و بر احساس امنیت آنها تاثیرگذار خواهد بود
فضاهاي عمومی شهري از عناصر مهم یک شهر هستندکه از گذشته تاکنون در 

هاي شهري به عنوان عرصه ارتباطات فیزیکی و اجتماعی مورد توجه قرار  سکونت
توان دریافت که در  ف پژوهش حاضر و همچنین نتایج آن میبا توجه به اهدا. اند فتهگر 

هاي مختلف ذکر  بین فضاهاي عمومی مختلف شهر آمل، عدم تعادل از نظر شاخص
آید که براي سنجش امنیت زنان در  بنابراین از نتایج چنین بر می. شده وجود دارد

هري و توزیع عادالنه هاي ش ي و اجراي بهینه پروژهگیر تصمیمهاي بعد نیاز مبرم به  دهه
. ها در مناطق مختلف، وجود دارد که در نهایت به فضاهاي امن شهري منتهی گردد آن

نکته قابل ذکر این است که نتایج تحقیق حاضر در قالب فضاهاي عمومی منتخب بوده 
براي رسیدن به نتایج  ، پسباشد و قابل تعمیم به همۀ فضاهاي عمومی شهرآمل نمی

  .دنایر فضاهاي عمومی شهر مورد بررسی قرار گیرتر، باید س عام
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