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 ایران تهران، ،یآزاد اسالمی واحد تهران مرکز دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا دانشجوی دکتری – پریسا بیکی
 ، تهران، ایران آزاد اسالمی واحد تهران مرکزیدانشگاه  شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا یاردانش - 1آزیتا رجبی

 نشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانریزی شهری، داجغرافیا و برنامه اردانشی - ژیال سجادی

 
 09/08/1398 :پذیرش تاریخ                                   10/04/1398 :دریافت تاریخ

 

 دهیچک
ی گرفته، تبدیل به یکی از مسـائل اساسـکه به دنبال آن شکل هاییچالش و در حال حاضر، بافت فرسوده شهری

 .است هاافتباین  در شهری جرائم افزایش شهری، فرسوده هایبافت جدی از معضالت شده است. یکی اکشوره

هـای خـود را یتفعالیری کرده و زندگی و گکنارهمی شود که افراد از حوزه عمویماحساس ناامنی در جامعه باع  

د خواهـد جتمـاعی افـرای اقتصـادی و اوربهـرهدر انزوا ادامه دهند و درازمدت اثرات نامطلوبی بر کیفیت زنـدگی، 

 هـایگروه تأثیرگذارترین و ترینمهم عنواندهند و بهاختصاص می خود به را جامعه جمعیت از نیمی داشت. زنان

باشند. یکی از عواملی که مانع حضـور می آینده هستند، نسل تربیت و خانواده در کلیدی نقش دارای که اجتماعی،

 به ست. بر همین اساس ضروری است تاهای فرسوده اویژه در بافتباشد موضوع امنیت بهمیمؤثر و فعاالنه زنان 

نبال کشـف عوامـل اصـلی دبه  انسانی پرداخته شود. پژوهش حاضر و اجتماعی هایسرمایه عنوانبه زنان مسائل

عوامل بـر امنیـت  از تأثیر و میزان تأثیر هر یک و سپس تحلیل مؤثر در امنیت زنان بافت فرسوده محالت شهری

تحلیلی است و برای کشـف عوامـل  –وصیفی تباشد. روش تحقیق پژوهش زنان بافت فرسوده محله طرشت می

شـده از دام از عوامـل کشفمیزان تأثیر هرک ؛ سپس برای تحلیلSpssافزار اصلی از تحلیل عامل اکتشافی و نرم

دهنده آن اسـت کـه عوامـل کالبـدی، های تحقیـق نشـانبهره گرفته شد. در نهایت یافته Smart plsافزار نرم

شـت دارا وده محلـه طررا در زمینه ارتقای امنیت زنان در بافـت فرسـ بیشترین تأثیر نظارتی و اجتماعی به ترتیب

گیری عامـل نظـارتی در رتبـه دوم و بـاالتر از خورد جـایها به چشم میکه در یافته حائز اهمیتینکته باشند، می

 باشد که خود داللت بر اهمیت این عامل در بین زنان محله طرشت دارد.می ماعیعامل اجت

 

 امنیت زنان، بافت فرسوده، محالت شهری، محله طرشت، تحلیل عامل اکتشافی. :یدیکل واژگان
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 مقدمه

شهری، در گـرو  پایداریاست.  1ی فرسوده شهریهابافتشود، یمامروزه یکی از مسائل حاد شهری که بسیار بر آن تأکید 

سوی سازگاری با نیازهـای زمـانی ـ مکـانی اسـت و تحقـق دگرگونی و تغییر تدریجی حیات شهر در ابعاد گوناگون و به

سوی نابودی ( و بافت را به1: 1391شود )زیاری و همکاران،یکم سبب فرسودگی بافت شهرها منیافتن این سازگاری، کم

ی شهری که وجود عوامل و عناصـر مختلـف هابافتوده شهری عبارت است از کشاند. بافت فرسیمعملکردی  _کالبدی

محیطی، اقتصـادی و ی کالبـدی، عملکـردی، زیسـتهاجنبـهزیست انسـان را )از ی محی کیفی هاارزشدر آن، کاهش 

سـاکن  ی سکونتی، نوسازی در بافت متوقف و میل بـه مهـاجرت در جمعیـتهاارزشآورد و با نزول یماجتماعی( فراهم 

(. فرسودگی بافت و عناصر درونی آن یا بـه علـت قـدمت و یـا بـه 36: 1391همکاران، و سیاهویییعامریابد )یمفزونی 

ی فرسـوده بـا مسـائل چندبعـدی و هـابافتآیـد، یمیری آن به وجود گشکلسبب فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر 

شـود، در یمنهایت به از بین رفتن منزلت آن در ذهن شهروندان منجر رو هستند و پیامد فرسودگی که در ای روبهیچیدهپ

اشکال گوناگون از جمله کاهش و یا فقدان شرای  زیست پذیری و ایمنی و نیز نابسامانی کالبـدی، اجتمـاعی، اقتصـادی، 

یری گشـکل(. نواحی کهن شـهری کـه در زمـان 64: 1394،کشمهرهتأسیساتی قابل دریافت و شناسایی است )سرائی و 

زیسـتی،  نیازهـای در و تغییـر فـن شـناختی تحوالت پی در اندبوده خود ساکنان نیازهای مراتبسلسله به فضایی پاسخگو

 ولی بودند شهرها قدرت و ثروت کانون و محل نواحی زمانی باشند. اینیمعملکرد قوی  فاقد اکنون اقتصادی و اجتماعی

نابسـامان  کالبدی حی  از و ضعیف شهری خدمات و هایرساختز از برخورداری ی ح ( ازشهرها  اکثر درکنونی ) شرای  در

جلـب  خـود بـه را نقـا  دیگر پندارها، مردمان و هاارزش تنوع با شهری (. زندگی166: 1395هستند )گردانی و همکاران،

(. از 127: 1394یی،تقواگـذارد)یمتزاید  به رو اجتماعی برخوردهای و تشدید شده موجود اختالفات هاآن تجمع و با کندیم

 رویـهیب و افـزایش جهـان کشـورهای اکثـر در شـهری جمعیـت شـتابان و سـریع رشـد بـه دلیـل مـیالدی 1970دهه 

 باع  شد امر این آمد. به وجود شهری جرائم محی  و هاییبررس توجه وافری به شهرها این در اجتماعی هاییناهنجار

(. 36: 1391همکـاران، و سـیاهویییعامرمطـرح شـود ) جرم و مکان رابطه فهم بهتر ایبر جدیدی نظریات و هایدگاهد تا

 و فیزیکـی گسـترش اسـت. بـا هـابافتایـن  در شهری جرائم افزایش شهری فرسوده یهابافت جدی از معضالت یکی

 هـاییناهنجار یـزانم فرهنگی و اجتماعی و جمعیتی نامتجانس به مراکز هاآن تبدیل و امروز جهان در شهرها اجتماعی

 را زمینـه فقـر اقتصـادی و اجتماعی و جمعیتی ناهمگنی افزایش همچنین و یافتهافزایش مرکزی در نواحی ویژهبه شهری

 بیشـترین موجب شده است. در واقـع، شهرها در هایناهنجارگسیخته لجام و رویهیب رشد و شهری هاییبآس بروز برای

 شود.یممحسوب  منطقه هر جرم خیز عوامل از تنوع فرهنگی و سکونت دارند. فقر آمددرکم یهامحله در شهری مجرمان

روسـتایی  مهـاجران را هاآن ساکنان بیشتر و هستند مواد مخدر به آلودگی و اعتیاد مستعد توسعه معموالً فقیرنشین مناطق

 و گسترده ابعاد امنیت موضوع جوامع، نشد و پیچیده گسترده با (. امروزه44: 1395دهد )روستایی و همکاران،یمتشکیل 

ی هاشـاخص(. امنیت یکی از نیازهای اساسی انسان و از Mousavi et al,2014:186است ) گرفته خود ای بهیچیدهپ

خود برای حیات جوامع از اهمیت فراوانی برخوردار بـوده اسـت )هزارجریبـی و خودیتوسعه است و تأمین نظم و امنیت به

رویـه یبافـزایش  و شـهری شـتاب آلـود جمعیـت رشـد بـا زمـانهم قـرن بیسـتم، نخسـت نیمـه . در(1395:120فعلی،

 مهـم مباحـ  از جرم خیـز، یهاکانون شناسایی و های شهرییهنجارنا جغرافیایی هاییبررس اجتماعی، هاییناهنجار

 بوده هاانسان دغدغه ترینمهم دورآنکهن از طورکلی امنیت(. بهAzimi & Roosta,2012:180شد ) مسائل اجتماعی

های شهری یکی از الزامات کیفیـت زنـدگی محسـوب ی مح(. وجود امنیت در Asari Nejad et al,2013:53است )

                                                           
1 . Urban Fabric 
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خـود  بـه خاصـی مکـان کـه نقشی کالبدی، فضای طراحی موارد نوع بسیاری (. درZabihi et al,2013:120شود )یم

: 1396شوند )پوراحمد و همکاران،  ناامن یا برعکس و امن فضاها گردد کهیم منجر محدوده یک اجتماعی ابعاد گیرد ویم

سـرقت  و گـدایی ولگـردی، نامناسـب نیـز هماننـد: اعتیـاد، و رفتارهـای هـایناهنجاراز  هامحله در (. احساس ناامنی54

نیز  را جرائم گسترده واجر زمینه باشند،یم عمومی ناامنی احساس و اصلی ترس گیرد و عالوه بر اینکه عاملیمسرچشمه 

شـهرها  بیستم، قرن نخست نیمه در شهری هاییزیربرنامهنخستین  در .(Badland et al,2005:87آورند )یمفراهم 

 عمومی حوزه به مردان و خصوصی حوزه به زنان اند؛ یعنیقرارگرفته موردتوجه سنتی شیوه به کارکردها تفکیک بر اساس

 تناقضـی ایجاد باع  و ماندهباقی همچنان تغییرات شهرها و توسعه شهرنشینی، افزایش وجودبا تفکیک تعلق داشتند. این

 شهری امنیت نبود تأثیر تحت همواره شهرها زنان در زندگی است. شهری فضاهای در زنان ناامنی آن نتیجه است که شده

 Lotfi etباشـند ) جانبـههمه فعـال شـهروندان نتواننـد کـه اسـت زنـان بـرای مـانعی امـر ایـن و بالقوه است یا واقعی

al,2014:139و تـرینمهم عنواندهنـد و بـهیماختصـاص  خـود بـه را جامعـه جمعیـت از نیمـی که زنـان(. ازآنجایی 

 و هـاییتوانا کـه باشـندیم آینـده نسـل تربیـت و خـانواده در کلیـدی نقـش دارای که اجتماعی یهاگروه تأثیرگذارترین

 نادیـده توسـعه،درحال کشـورهای ویژهبـه جهـان مختلف کشورهای در اغلب و نشدهشناخته تیدرسبه آنان هاییتخالق

 شهرها که سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، شماریب یهافرصت باوجود درنتیجه و اندشده رانده حاشیه به و انگاشته

د. یکـی از عـواملی کـه مـانع حضـور مـؤثر و ندارن فعالیت برای مطلوبی وضعیت و جایگاه نموده، فراهم زنان حضور برای

وضوح روشن است کـه یـک جامعـه و ی فرسوده است. همچنین بههابافتویژه در باشد موضوع امنیت بهیمفعاالنه زنان 

کند که تمامی اقشار جامعه مشارکت الزم را داشته باشند. بر همین اسـاس یمجانبه دست پیدا کشور زمانی به توسعه همه

طور کـه ذکـر شـد انسانی پرداخته شود از طرفـی همـان و اجتماعی هاییهسرما عنوانبه زنان مسائل ت تا بهضروری اس

اند که یکی دادهی فرسوده شهری یکی از معضالت کنونی شهرها هستند که در دل خود مسائل گوناگونی را جایهابافت

ومـرج، نـاامنی و ازپیش بـا هرجم تمرکز بر این مورد بیشویژه زنان است و در صورت عدمسئله امنیت ساکنان به هاآناز 

رو خواهیم بود. پژوهش حاضر در محله طرشت واقع در ناحیه پنج از منطقه دو یکی از مناطق بـا قـدمت انزوای زنان روبه

ه را زنـان ها نیمی از جمعیت محلتهران و دارای بافت فرسوده، انجام گردید. الزم به ذکر است که طبق آخرین سرشماری

دهند. هدف از انجام این مطالعه در وهله اول کشف عوامل اصلی مؤثر در امنیت زنان بافت فرسـوده محـالت تشکیل می

و میزان تأثیر هر یک از عوامل بر امنیت زنان بافت فرسوده محله طرشت  شهری و سپس تحلیل معناداری، تحلیل مسیر

ترین تحقیقـات خـارجی مـرتب  بـه در زمینه موردمطالعه مهم پیشینه تحقیق ودر ارتبا  با  باشد.در منطقه دو تهران می

 باشند:شرح زیر می

ضمن پرداختن بـه مباحـ  گونـاگون، ارتقـای « شهرسازی شهروندگرا»در کتاب ارزشمند خود با عنوان  1فرانسیس تیبالدز

« تیبالـدز»تأکید قرار داده است. به باور  های شهری را موردی محهمگانی در شهرها و توجه به مقیاس انسانی در  عرصه

هـا، آزادی عـابران پیـاده، قابلیـت دسترسـی بـرای همگـان، ایجـاد وضـوح و یتفعالها و یکاربرعبرت از گذشته، ادغام 

تـوان کیفیـت یم هـاآنکارگیری از اصول و معیارهـایی هسـتند کـه بـا بـه هاروشهای ماندگار، کنترل و ترکیب ی مح

از دیگر محققانی هسـتند کـه  2ینکا و دین برانزلال (.9: 1383ومی شهرهای معاصر را افزایش داد )تیبالدز، قلمروهای عم

، «یزی و طراحـیربرنامـهتر از طریـق یستزتر، قابل یمنامنظر ایمن: ایجاد اجتماعات »در آستانه هزاره سوم و در کتاب 

ی ایمنی و کـاهش جـرم و تـرس از جـرم تعریـف هادرکرتقا عنوان طراحی فضای عمومی برای امنظرسازی ایمن را به

 (.53: 1389کنند )کالنتری و همکاران، یم

                                                           
1 . Francis Tybaldrz 

2 . Alzlinka & Dean Brown 
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ارائه و تأکیـد  "فضاهای عمومی امن: طراحی مجدد برای امنیت زنان  "ای تحت عنوانمقاله 2017 در سال 1سوراگانوی 

ت است و مـواردی چـون بـه حـداقل رسـاندن کرد که حس امنیت و نیازهای مربو  به آن از شهری به شهر دیگر متفاو

 طریـق و درنهایـت دسـتیابی بـه امنیـت از ها و سهولت استفادهای از کاربریها، ارتقای طیف گستردهفاصله تا دسترسی

و همکـاران در  2باشند. بـاجواآمده این پژوهش میدستاز نتایج به نظارت و اطراف محی  با بصری ارتبا  باز، ساختارهای

را ارائـه  "عمومی، نمونه موردی شهر الهـور  هایبررسی تجربی امنیت زنان در مکان"ای تحت عنوان مقاله 2018سال 

ونقل ایمن و های کنترل در مناطق مختلف، حملاز جمله نصب دوربین در محی  ایمنی کردند که نتیجه حاصل بر عناصر

سـئولیت نسـبت بـه زنـان در خیابـان و غیـره. همچنـین های برانگیزنده حس مدسترسی راحت برای زنان، ایجاد کمپین

 طراحـی در زنـان راحتـی و خصوصـی حـریم حفـ  ایمنـی، هـایویژگی معرفی منظوربه را شهر ریزان برنامه و طراحان

های کالبدی بر احساس ( در مطالعه خود تحت عنوان مؤلفه1394رهنما و حسینیان ) .داندمی ضروری عمومی، هایمکان

فضاهای عمومی در محله آبکوه شهر مشهد نشان داد که احساس امنیت با باالترین درجه همبستگی معکـوس امنیت در 

ها و جلوآمدگی در بافت و عـر  کـم محـور رابطـه معنـاداری دارد. ینینشعقب، هاتقاطعبه ترتیب با متغیرهای نزدیکی 

رسوده شهری موردمطالعه، محلـه عـامری شـهر پیری و ملکی در تحقیقی تحت عنوان احساس امنیت ساکنان در بافت ف

صورت گرفته، اشاره کردند که بین احساس امنیت و سه متغیر وضعیت فیزیکی و کالبدی محلـه،  1395اهواز که در سال 

مشارکت و هماهنگی در برقراری امنیت و میزان حضور نیروی انتظامی رابطه معناداری وجود دارد. پوراحمد و همکاران در 

پژوهشی تحت عنوان ارزیابی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری مطالعه موردی: منطقه یک شهر اهـواز  1396سال 

 احساس بر و دسترسی محیطی مبلمان، کالبدی، رفتاری، اجتماعی، نظارت، یهاشاخصانجام دادند که نتایج حاصل از آن 

 یک منطقه امنیت زنان احساس بر را تأثیر بیشترین رتنظا گذارند و شاخصیم تأثیر اهواز شهر یک منطقه زنان در امنیت

ی فرسوده شهری در هابافتی به بررسی امنیت ساکنان در امطالعه( در 1397نسب )ینیمعپور و یلاسماعدارد.  اهواز شهر

 وضـعیت فیزیکـی و وضـعیت -1کوی عامری شهر اهواز پرداختند. نتایج نشان داد که بین احساس امنیت و سـه متغیـر 

میزان حضور نیـروی انتظـامی، رابطـه معنـاداری وجـود  -3 مشارکت و هماهنگی در برقراری امنیت و -2کالبدی محله، 

، حـریم هـایمتغیرها ازنظر میزان تأثیرگذاری بر احساس امنیت نیز نشان داد کـه اخـتال  مناسـب کاربر یبندرتبه .دارد

بل فهم بودن فضـا و مشـارکت در حفـ  و نگهـداری فضـاها ازنظـر ، خوانا و قاپذیریبسواره و پیاده، حذف فضاهای آس

شـده در های انجامیبررسـ( نشـان داد در پـی 1397فـرداد ) .ساکنان محله عامری تأثیر بیشتری بر احساس امنیت دارند

تـی ی فرسوده شهری فراتر از عوامل اقتصادی و اجتمـاعی، مشـکالت فرهنگـی و امنیهابافتفرآیند نوسازی و بهسازی 

ویژه در تهران شاهد آن هسـتیم فقـدان چـارچوب شود. آنچه در اغلب این نواحی بهیمناپذیری ایجاد ی جبرانهاخسارت

کوهی و میرشـفیعی در یـتلیزی منسجم شهری و کنترل مشکل کـاربری اراضـی شـهری اسـت. ربرنامهمشخص برای 

کرد ارتقا امنیت در بافت فرسوده محله باغ خلـج اراک، در شده بر روی ساماندهی بافت فرسوده شهری با رویمطالعه انجام

پذیر، هرچند عوامل اجتماعی مانند فقر، بیکاری، ناهمـاهنگی اجتمـاعی، یبآسنتیجه گرفتند که در این محله  1397سال 

کالبـد حال طـرح و شود، بااینیممیزان باالی جمعیت باع  ایجاد محیطی مستعد و در معر  جرم و ناهنجاری رفتاری 

تـوان بـا اسـتخراج و یمفیزیکی فضا، نقش مهمی در توسعه یا پیشگیری از جرم و ناهنجاری و ارتقای امنیـت داشـته و 

ها را کاهش داد. با بررسی پیشینه تحقیقـات خـارجی و داخلـی ینابهنجارکارگیری راهکارهای مناسب میزان وقوع این به

در بافت فرسوده محالت شهری مورد تأکید  بح  امنیت زنان ر خاصطوبه مشخص گردید که در مطالعات صورت گرفته

تنها از بعد کالبدی بلکـه شود تا بح  امنیت زنان نه. همچنین در پژوهش حاضر سعی میاندنپرداخته قرار نگرفته و به آن

                                                           
1 . Ar. Seemantini Soraganvi 

2 . Muhammad Usman Bajwa 
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باشـد و یموآمـد ن پـر رفتکه محله طرشت از جمله امـاکازآنجایی از ابعاد گوناگون مورد ارزیابی قرار بگیرد. و در نهایت

 باشـد.دهند؛ بنابراین پرداختن به ایـن موضـوع حـائز اهمیـت مییباً نیم بیشتری از جمعیت را تشکیل میتقرنیروی زنان 

 هاروشهای ماندگار، کنترل و ترکیب ی محها، آزادی عابران پیاده، قابلیت دسترسی برای همگان، ایجاد وضوح و یتفعال

توان کیفیت قلمروهای عمومی شـهرهای معاصـر را افـزایش داد یم هاآنکارگیری ایی هستند که با بهاز اصول و معیاره

 (.9: 1383)تیبالدز،

 

 نظری مبانی

 شهری بافت فرسوده

ین در غلـب متخصصـپیش از پرداختن به مبح  بافت فرسوده، الزم است مروری بر محله و بافت شهری داشته باشیم. ا

انـد، البتـه ایـن أکید کردهعوامل اجتماعی و فرهنگی ت عوامل کالبدی و فیزیکی محله و یا بر یـا براز محله تعریف خـود 

هـوم محلـه در هـر مف» ماهیت خود محله است که ماهیت اجتماعی و کالبـدی را توممـاً دارد. از طرفـی موضوع ناشی از

کـه بیشـتر متـر مفهوم اداری یـا تجـاری دارد بلراکش محلـه کعنوان نمونـه در کـشور مـکشوری تعریفی خاص دارد به

ت که مردمی با روابـ  (. محله محدوده و فضای جغرافیایی اس139: 1395و نجاتیان، گریوسته)پ« مفهومی سمبلیک است

جـود مـردم و و اجتماعی در آن سکونت دارند. داشتن قلمرو جغرافیایی مشخص، وجود یک اجتمـاع محلـی و گروهـی از

بخش به تعریـف اصلی هویت هاییژگی، از جمله وزندگی اجتماعی هاییتضرورت استفاده از مزاعی بنا بهارتباطات اجتم

پیـران . )آیدیها به وجود مپیوستگی، اتحاد غیررسمی و رواب  همسایگی میان خانوادهاز محله هستند. محله از تجمع، هم

 در کـه شـودیم طالقا اجتماعی به معین، مکان بودن دارا نضم محله مفهوم جغرافیایی، تعبیر (. در5: 1395،و همکاران

 محله . ماهیتشوندیم مندبهره یکدیگر با« رویارویی»یا « نخستین»سکونت دارند و از برخوردهای فراوان  فضایی چنین

 روزمره زندگی انگذر در نند،ک دیدار یکدیگر با تا آوردیم فراهم مردم برای فرصتی اجتماعی و شهری جغرافیدان دیدگاه از

شهر بافت  .(89: 1389،رانهمکابپردازند )عبداللهی و  همکاری به مشکالتشان بر غلبه منظوربه در تالش و جویند شرکت

خصـوص به محـی  طبیعـی، هـایویژگیتبع عناصر شـهری کـه بـه هم تنیدگی فضاها و در و بندیدانهعبارت است از 

یگزین بانظمی خاص جـا طور فشرده یا گسسته وشهری به هایمحله و هابلوک اقلیم در محدوده شهر یعنی توپوگرافی و

دیگر، منظور از بافت شهری، سنتزی از تمام اجزای کالبدی است. بافـت عبارتی. به(94: 1390،جهانیان و پژوهان)اند شده

تـوان می ، بافـت راتـرین سـطحمشـاهده اسـت و درکلیشهری یک کل ارگانیک است که در سطوح وضوح متمایز قابل

تـوان در کنـار سـاخت یم(. بافت شهری را 106: 1389ها توصیف کرد )ذاکرحقیقی و همکاران،ها و بلوکسازمان خیابان

ی عناصـر عنوان مکمل اندام شهر دانست و در واقع بافت هر شهر بیانگر چیدمان فضـایی شهری( بهبنداستخوانشهری )

غیـره  وماعی، سیاسـی عوامل مختلف همانند عناصر جغرافیایی، اقتصادی، اجت هندهدنشانآن در یک فرم عینی است که 

 (.7-6: 1393های شهری است )زیویار و همکاران،یکاربری نحوه قرارگیر دهندهنشانباشد. بنابراین بافت هر شهر یم
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 (89: 1384)شماعی و پوراحمد، . انواع بافت شهری، منبع: با اقتباس از 1شکل شماره 

 

هـای خاصـی مواجـه یژگیوبـا  هـاآننگهـداری از  گذاری الزم دریهسرماعدم  و زمان گذشت علت بهی فرسوده هابافت

 التمشـک مناسـب، زیربنـاییتأسیسـات  فقـدان بافـت، درون بـه دسترسـی عـدم: اسـت ذیـل مـوارد شامل کههستند 

 برابـر در پذیرییبآسـ محرومیـت، و فقـر ،امکانات گذران اوقات فراغت کمبود آلودگی، حجم بودن باال و محیطییستز

، ناامنی و معضالت اجتماعی )سرائی دوامکمتراکم ساختمانی  باالی جمعیت( تراکم) زیاد جمعیت ،خدمات کم سرانه زلزله،

افت فرسوده شـهری ، بی مصوب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانهاشاخص(. بر اساس 66: 1394،کشمهرهو 

ک آن ریزدانـه درصد بناهای آن ناپایدار، معـابر آن نفوذناپـذیر و امـال 50شود که بیش از یمبه محدوده یا بلوکی اطالق 

 بیـان معیـار شـش قالـب در را شهریده های بافت فرسویژگیو(. همچنین این شورا 12: 1393باشد )زیویار و همکاران،

 و خـدمات وضـعیت ،هایدسترسـوضـعیت  ،مصـالح نـوع ،تطبقـا تعـداد و یبنـددانه ابنیه، رعم اند از:کند که عبارتیم

شده است )دویـران و همکـاران، معرفی برای شناسایی ضواب  یک هر برای که کیفی؛ یهاشاخص شهری، هاییرساختز

1390 :77.) 

 

 امنیت و فضای شهری

مـردم، را از  عامه ترس، ازنظر و گرددمی جامعه در ش خاطرآرام و ثبات موجب که است وضعیتی و شرای  مجموعه امنیت

 عـدم و تـرس فقـدان آرامش، و آزادی معنای به فارسی فرهنگ در امنیت .( (56: 1396برد )پوراحمد و همکاران،بین می

 و تاحتیاجـا ارضـای آن در کـه حـالتی شـامل واژه ایـن از معنـی نیز رفتاری علوم فرهنگ در و شدهبیان دیگران هجوم

 سوی از نهایت در که پذیرشی و نفساعتمادبه خاطر، اطمینان شخصی، ارزشی احساس و شود انجام شخصی هایخواسته

تعریـف  چنین را امنیت ملل (. سازمان44: 1387)ماندل، است شدهمطرح شود،می اعمال فرد به نسبت اجتماعی هایطبقه

 و گسـترش آزادانه بتوانند و نکنند اقتصادی یا سیاسی خارجی، فشار حمله خطر احساس گونههیچ کشورها کهاین»کند می

 همـواره شـهری، هـایپژوهش و مطالعات در اساس (. بر این7: 1390)آدمی و همکاران،« نمایند تعقیب را توسعه خویش

 موردتوجـه شـهری زنـدگی کیفیـت سـنجش مهـم هایاز شـاخص و کیفیـت اصـلی معیارهـای از یکی عنوانبه امنیت

 هـا،راه تأسیسـات، از هـاآن اضـطراب و هـراس عـدم با شهر ساکنان امنیت امروزه معیار است و قرارگرفته نظرانحبصا

(. 44: 1386گیرد )شیعه،می قرار موردسنجش دارد وجود شهر در هاآن وقوع که امکان هاییغیرمترقبه اتفاقات ها،ساختمان

 ارتبـا  خـود همشـهریان بـا جابجا شوند، بتوانند آزادانه شهروندان که معناست این به امنیت احساس فضاهای شهری در

دارای  بافت فرسوده:

میراث، فاقد میراث، 

 ایحاشیه

 

 

گسترش متروپلی شهر 

 و ایجاد شهرهای جدید

بافت اقماری یا 

 پیرامونی بافت گسترش ناپیوسته شهر

 بافت جدید

 بافت میانی

 بافت قدیمی

بافت تاریخی، هسته 

 اولیه شهر

 ریانواع بافت شه
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 یـا روحـی و جسـمی اذیـت و آزار و با خشـونت یا شوند تهدید آنکه بدون بپردازند، های اجتماعیبه فعالیت و کنند برقرار

غیـره  و جـان ل،مـا از خاطر شـهروندان امنیت معنای به شهری فضاهای در امنیت احساس .مواجه شوند جنسی نابرابری

از  (. یکـی56: 1396است )پوراحمد و همکـاران، جامعه بودن باثبات و یافتگی، قانونمندیسازمان نشانگر خود باشد کهمی

باشـد )پوراحمـد و همکـاران، یمفضاها  این در زنان احساس امنیت عدم دارد، وجود شده جنسیتی فضاهای در که مسائلی

 فضای یک ایجاد صورت در زیرا شود ی محسوبکشخ  و تبعیض تواندینم امنیت همسئل به جنسیتی (. نگرش56: 1396

 عـدالت بعـد از خواهنـد داشـت. همچنـین آرامـش و امنیـت احساس نیز مردان و کودکان متعاقب طوربه زنان برای امن

 احسـاس شـوند،یممحسـوب  آن شـهروند کـه شهری فضای در باید مردان مانند زنان نیز شهروندی، عدالت و اجتماعی

)پیری  نشده باشد محدود ی شهرسازیهاضعف از ناشی ناامنی دلیل به در شهر هاآن حضور و باشند داشته امنیت و راحتی

 هسـتند، مواجـه آن بـا اشکال متفـاوت به مختلف جوامع در زنان که هاییتاذ و آزار انواع از (. یکی120: 1395و ملکی،

 حیطـه در هسـتند کـه زیـادی رفتارهـای"نویسـد یمخیابـانی  مزاحمـت تعریـف است. بـومن در خیابانی یهامزاحمت

 نظارت(. Sahabi,2009:82)"شوند گیرند و شامل دو نوع مزاحمت کالمی و غیرکالمی مییم قرار خیابانی یهامزاحمت

ضـریب  بهبـود و ایجاد در عامل دو باشد. معموالًیمها ی مح زنان از اجتماعی رضایت میزان ارتقای در مهمی بسیار مؤلفه

جـین  وسـیلهبه خیابان یهاچشم تئوری قالب در که عامل طبیعی این و اجتماعی عمومی، . نظارت1باشد: یم مؤثر نظارت

 بـر اسـاس باشـد.یم غیررسـمی صـورتبه شـهری بـر فضـای مردم خود وسیلهبه نظارت معنای به شده،مطرح جیکوب

 خشـونت نـر  داد نشان انجام شد. نتایج 1990دهه  اواس  در شهری همسایگی واحدهای در خشونت روی ی کهامطالعه

 مراقبت و نگهداری در نظارت روحیه باع  این و افتدیماتفاق  دارند، «جمعی روحیه» که در واحدهای همسایگی کمتری

 در« باشند یکدیگر پلیس خودمردم باید » جمله قالب در مفهوم این درواقع شود.یمنظام عمومی  ابقای آنان و یهابچه از

شود )پوراحمـد یمعابران  امنیت حس افزایش موجب مردم سایر وسیلهبه فضا احساس کنترل و داشته رواج نیز ما فرهنگ

 طبیعـی مراقبـت کـه درجایی ابزار مداربسته( این هاییندورب غیراجتماعی )مانند . نظارت2(. 57- 56: 1396و همکاران،

 درون ماننـد شـهر سـطح در ییهـامکاندر  توانندیم مداربسته هاییندورب باشد. مناسب کن استمم نیست، یرپذامکان

 بـا ابزار این شوند. در واقع کار گذاشته پیاده ی عابرهاپل و زیرگذرها در یا و ماشین هایینگپارکدر  ،هااتوبوسدر  معابر،

همچنین بمانیـان (. Ditton,2000:683)برند یم البا را محی  ایمنی ضریب است، تحت نظر محی  که حس این ایجاد

 برای آن پوشش و پیاده معابر شبکه کیفیت روانی، و فیزیکی امنیت ارتقای ( بیان داشته که از دیگر عوامل مؤثر بر2008)

 ،گـردش اجتمـاعی، تماس برای راحت و امن ارتباطی، مکانی و دسترسی نقش بر روها عالوهپیاده باشد.شخص پیاده می

 بـا مسـتقیم تمـاس و جهـت تغییـر توقف، مکـ ، برای پیاده فرد عمل آزادی روهاپیاده در آورند.می غیره فراهم و تماشا

(. همچنین در این راستا مطالعات دیگـری نیـز صـورت گرفتـه Bemanian et al,2008:40است ) زیاد بسیار دیگران

از  اند. روشـنایی، یکـیشـدهوامل متعددی گردآوری و اشاره( ع1396است که در یک مطالعه توس  پوراحمد و همکاران )

 کنـدمی کمـک مردم به مناسب باشد. نورمی روشنایی و نور استفاده از است، مؤثر امنیت افزایش در که عواملی ترینمهم

و  امنیـت احسـاس افـزایش در فاکتور مهـم یک بودن دید قابل محی ، بودن دید قابل شوند؛ نقش دیده و ببینند که بهتر

 اسـت که ممکن افرادی حضور بررسی توانایی و اجازه کاربران به مرزها است. وضوح محی  یک کنندگاناستفاده آسایش

بصـری  نفوذپـذیری منطقـه خـارج و داخل دید توانایی یعنی این عمل دهد کهیم را شوند محسوب خطر یک هاآن برای

کـاهش  نتیجـه در و دید از مانع تواندمی هاساختمان با هایقآالچ، هاگوشه رها،دیوا ،هانرده ،زارهابوته شود وجودیم نامیده

 ازنظـر هـم رنـگ کـه معتقدنـد روانشناسـان (؛ همچنـین برخـی57: 1396شود )پوراحمد و همکاران، واقعی ایمنی درک

امنیـت فضـاهای شـهری نیـز  گذارد در نتیجه تأثیر مؤثری بریم تأثیر هاانسان بر روانی -روحی هم ازنظر و فیزیولوژیک

 باید اتوبوس ایستگاه هر که ویژگی ونقل عمومی نیز چهاربح  حمل در (.Ebrahimi,2009:19تواند داشته باشد )می
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 بایـد مـردم باشـند. دسترسـی؛ ایسـتگاه بـه شدن اتوبـوس نزدیک دیدن به قادر باید مردم دید؛ از: اندعبارت داشته باشد،

 اتوبـوس ایسـتگاه یـک ویژگی ترینجنبه مهم این مسافران از بسیاری برای باشند. اتوبوس به نبه سوارشد قادر راحتیبه

 باشد داشته آب و هوایی شرای  در برابر محافظت نشستن، برای جایی باید اتوبوس ایستگاه و امنیت؛ راحتی آسایش، .است

 ویژهبه امر این دارند. وبرگشت اتوبوسرفت زمان تندانس به نیاز مردم اطالعات؛ باشد. و امنیت ایمنی احساس القاکننده و

 کاشـت دفاع پـذیر، نقـش شهری فضاهای طراحی زمینه در دارد؛ اهمیت نیستند، روند آشنا این با که اییبهغر افراد برای

 در هارختچـهدو  درختان که است استوار پایه این بر ایده این گیردیمقرار  موردتوجه فردی ایمنی در هادرختچه و درختان

( و هابوتـه حجـم و هادرختچـه و درختـان ارتفـاع سـازند )ازنظـر فـراهم را جنایتکاران به کمک موجبات توانندیم شهرها

شـر  نخسـتین پیش در واقـع اسـت. غیره و شهری مختلف بافت یهابخش به "نفوذپذیری"سهولت مفهوم به دسترسی

 فضـا و از اسـتفاده امکـان مناسب، امکان دسترسی بدون است. نآ به دسترسی امکان شهر، در خوب یک فضای طراحی

(. با توجـه 58-57: 1396)پوراحمد و همکاران، باشدشود که خود بر امنیت شهری نیز مؤثر میمی کم آن به احساس تعلق

نان در بافـت شده بود، در نهایت عوامل مؤثر بر امنیت زآوریبرجسته جمع نظرانصاحبشده که همگی از به مطالب گفته

 ی نهایی شدند.بندجمعمتغیر، جدول شماره یک،  19فرسوده محالت شهری در قالب 
 

 متغیر 19ی عوامل مؤثر در امنیت زنان در بافت فرسوده محالت شهری در قالب بندجمع. 1جدول شماره 

 متغیر شماره

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

 دسترسی
 یک و تنگی بارهاکوچه

 ی مخروبههاساختمان
 روهایادهپکیفیت معابر و 
 بافت محالت

 روشنایی و نورپردازی
 ونقلحملهای یانهپاها و یستگاهافضای 
 رنگ

 فضای سبز و پوشش گیاهی
 قابل دید بودن محی 

 و غیرکالمی مزاحمت کالمی
 معتادین

 هاخوابکارتنسرپناهان و بی
 ساخته ی نیمههاساختمانوجود کارگران 
 موتورسوارها
 پایگاه پلیس

 ی پلیس محلیهاگشت
 نظارت عمومی و اجتماعی

 نظارت غیراجتماعی )دوربین مداربسته(

  

 پژوهش روش

باشـد. اطالعـات موردنیـاز از تحلیلـی می -پژوهش حاضر کاربردی و از حیطه محتوا و روش در زمره تحقیقات توصـیفی

منظور روشن شـدن مسـئله صورت که در ابتدا مفاهیم نظری بهاند. بدینشدهریآوای و میدانی جمعطریق روش کتابخانه

موردنظر، تشریح شدند و در ادامه برای بح  و بررسی منسجم و کارآمدتر منطقه، عوامل مؤثر بر امنیـت زنـان در بافـت 

بندی شدند. متغیر جمع 20آوری و در نهایت در قالب نظران برجسته جمعفرسوده محالت شهری مطابق با نظرات صاحب

 نمونه آماری موردنظر در این پژوهش از طریق فرمول جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زنان محله طرشت بوده و حجم
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بندی متغیرهای موجود و تعیین نهایی عوامل اصـلی، متغیرهـا باشند. سپس برای دستهنفر می 379کوکران محاسبه و به 

نان محله قرار داده شد. برای به دست آوردن روایی محتـوایی آزمـون در ایـن پـژوهش بـا در قالب پرسشنامه در اختیار ز

صـورت کـه بدینهای آزمـون موردبررسـی و تائیـد قـرار گرفـت. استادان فن، گویه هایگیری از نظرات و راهنماییبهره

 شـنهادیجهت اصـالح پ یموارد جهیقرارگرفته است در نت تیرینظران سازمان و مداز صاحب یتعداد اریپرسشنامه، در اخت

الزم به ذکر اسـت  مورداستفاده قرار گرفت. یینها شنامهاز موارد پرس یاو سرانجام پس از اعمال اصالحات در پاره دیگرد

بار بعد از کشـف و بـرای بررسـی تـأثیر نهـایی، بار قبل از کشف متغیرهای اصلی و یککه این مطالعه در دو مرحله یک

بهـره  Spssافزار شده است. جهت استخراج نتایج از تحلیل عامل اکتشافی و نرمآوریها پخش و جمعن آنپرسشنامه مابی

 Smart pls افـزارگرفته شد. در انتها برای تحلیل میزان تأثیر هر یک از عوامـل بـر متغیـر وابسـته امنیـت زنـان، از نرم

 شده است.استفاده

 

 موردمطالعه محدوده

 دقیقه شـرقی 34درجه و  51طول جغرافیایی در که  باشدیقدیمی و به نام شهر تهران م یهاحلهمحله طرشت یکی از م

منطقـه  5ربی ناحیه در جنوب غ متر از سطح دریا 1195دقیقه شمالی و ارتفاع حدودی  70درجه و  35و عر  جغرافیایی 

ای قدیمی در محدوده غرب ، محله«شتدر»یا « طرشت». شده استواقع 9و  5شهرداری تهران و در مجاورت مناطق  2

های زنـدگی سـنتی، تنهـا شود تا دوران سلطنت سلجوقیان قدمت دارد، امروز از مؤلفهو جنوب غرب تهران، که گفته می

هران بـزر،، عظمی از تبافتی فرسوده را به یادگار گذاشته است. باوجودآنکه در اغلب گذرهای این محله، همچون بخش ا

بنـای  سـوکـه از یکنـاهمگونی اسـت  بافـتدارای محله این توان دید، اما و شهرنشینیِ امروزی را میردپای مدرنیسم 

سـوی دیگـر از کنـد و های باریـک خودنمـایی میبسـتهای تنـگ و بنقدیمی آرامگاه شیخ عبـداهلل طرشـتی و کوچـه

جمعیـت کـل . (1397رسانی محلـه طرشـت، اند)مرکز اطالعشدهواقع چندان مرتفع هایی نههای چندطبقه و برجآپارتمان

 باشد.که جمعیت زنانمی 26372و  51751به ترتیب برابر با،  1395منطقه و زنان طبق آخرین سرشماری مربو  به سال 

شـود درصد کل جمعیـت را شـامل می 51یافته و در حال حاضر برابر افزایش 39/2حدود  (11134) 1390نسبت به سال 

 (.1397)مرکز آماری ایران،

 

 
 مطالعه مورد محدوده جغرافیای موقعیت .1 شماره شکل
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 هایافته و بحث

 379گیری باشند که نهایتاً پس از نمونهطور که اشاره شد جامعه آماری هدف پژوهش حاضر، زنان محله طرشت میهمان

دیـپلم و کمتـر،  %8/15 متأهل، در زمینه تحصـیالت؛ %5/52مجرد و  %5/47 نفر مشخص شدند. ازلحاظ وضعیت تأهل؛

 %4/2 ازلحاظ سن نیـز پاسـخگویان پـژوهش دکتری، و %6/2لیسانس و فوق %8/28لیسانس،  %4/45دیپلم، فوق 4/7%

 40بـاالی  %0/10سال و در نهایت  45 – 40 %2/27سال،  40تا  35 %8/38سال،  35- 30 %6/21سال،  30 – 25بین 

بندی و تن روایی ظاهری و محتوا، باید متغیرهای اصلی و نهایی تحقیق دسـتهباشند. در مرحله اول و پس از گرفسال می

گرا روی آن اعمال نمـاییم امـا پـیش از آن بایـد شده از روایی واگرا و هماکتشاف شوند تا بتوانیم روایی سازه که تشکیل

توانـد بـدون وجـود دارد کـه می شده بررسی گردد. تنها یک آزمون در ادبیات آماریهای ساختهپایایی سؤاالت یا شاخص

را 1افزار برای هـر دسـته ضـریبی بـه نـام المبـدا باشد. نرمکشف متغیرها پایایی را بسنجد و آن آزمون، آزمون گاتمن می

ای که ساختیم و هنوز متغیر ندارد، پایایی باشد تا ادعا کنیم پرسشنامه 6/0ترین المبدا باید باالی کند. کوچکمحاسبه می

 دارد.
 

 . تحلیل گاتمن2جدول شماره 

 مقدار المبدا ردیف

1 841/0 

2 894/0 

3 885/0 

4 652/0 

5 873/0 

6 931/0 

 

توان ادعـا کـرد کـه پرسشـنامه پایـایی الزم را دارد. می 652/0با توجه به نتایج آزمون گاتمن، ردیف چهار با کسب نمره 

پرداختـه  (.Xu et al,2019:7گرا و واگـرا )زمان روایی همهماکنون به بررسی دو هدف اصلی کشف متغیرها و بررسی 

پردازشـی شود. این دو هدف از طریق آزمونی به نام تحلیل عاملی اکتشافی قابل انجـام اسـت. در همـین رابطـه پیشمی

 EFA شـده بـرایکفایت حجم نمونه و کرویت رواب  مشهور است کفایت حجم نمونه یعنی نمونه تعیینوجود دارد که به

یت یعنی جهت نـدارد. شود تا بیانگر کفایت باشد. کرو 7/0باید باالی  KMO)تحلیل عاملی اکتشافی( کافی است: آزمون 

شده و نتـایج لب گفتهمعنادار باشد. با توجه به مطا > 05/0Sig خودش مقدار ندارد: کافی است KMOآزمون بارتلت مثل 

 ا داریم.رکرد که کفایت حجم نمونه و کرویت الزم توان ادعا یمو بارتلت  KMOحاصل از آزمون 
 

 و بارتلت KMO نتایج آزمون .3جدول شماره 

 

 تحلیل گاتمن

 KMO df sigمقدار 

850/0 190 000/0 

 

                                                           
1 lambda 
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 ریزه حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی. نمودار سنگ3شکل شماره 

 

یـک  ر ویـژه بـاالییزه مشـهور اسـت. مقـادیرنگسـبا توجه به نمودار حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی که بـه نمـودار 

قـدار ویـژه م 4باشند. که در اینجا بـه دلیـل اینکـه یمی اصلی و یا به عبارتی متغیرهای اصلی هادستهتعداد  دهندهنشان

گیرد. در مرحله بعد، ازآنجاکه تفسیر بارهای عاملی بدون چـرخش دسته جای می 4سؤال در  19باالی یک است بنابراین 

ها افزایش یابد. جدول شماره چهار، ماتریس چرخیده شـده چرخانیم تا تفسیرپذیری آنها را میده نیست، بنابراین عاملسا

مانده پس از چـرخش اسـت. هرچقـدر های باقیدهد که شامل بارهای عاملی هریک از متغیرها در عاملاجزا را نشان می

ارد. الزم بـه موردنظر د نقش بیشتری در کل تغییرات )واریانس( متغیرمقدار مطلق این ضرایب بیشتر باشد، عامل مربوطه 

 کند.ها به شکل یکنواخت توزیع میشده است که تغییرات را میان عاملاستفاده Varimaxذکر است که از چرخش 

 
 ها پس از چرخش.ماتریس مؤلفه4جدول شماره 

  هامؤلفه
 1 2 3 4 سؤاالت

026/0 041/0 770/0 124/0 1 

127/0 014/0 857/0 197/0 2 

110/0 083/0 850/0 123/0 3 

073/0 024/0- 766/0 57/0 4 

219/0 023/0 808/0 136/0 5 

196/0 022/0 121/0 796/0 6 

202/0 025/0 132/0 851/0 7 

146/0 188/0 029/0 807/0 8 

043/0 114/0 141/0 700/0 9 

315/0 149/0 192/0 707/0 10 

220/0 655/0 027/0 100/0 11 

010/0 853/0 082/0 131/0 12 

289/0 642/0 030/0- 164/0 13 

107/0 804/0 055/0 027/0 14 

121/0 804/0 013/0- 096/0 15 

763/0 219/0 158/0 296/0 16 

733/0 171/0 040/0 319/0 17 

768/0 172/0 208/0 152/0 18 

697/0 181/0 148/0 208/0 19 
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ه محـالت شـهری، چهـار متغیر مؤثر بر امنیت زنان در بافت فرسـود 19با توجه به انجام تحلیل عاملی اکتشافی بر روی 

رت شود. این چهار عامل، با توجه به بررسـی ادبیـات موضـوع بـه ایـن صـویمی اصلی شناسایی هاعاملعنوان عامل به

 و عامل نظارتی. تماعیعامل اج شوند: عامل کالبدی، عامل محیطی،یمی گذارنام

 
 و زیر معیارها . معیارها5جدول شماره 

 زیر معیارها اصلی معیارهای

 
 

 کالبدی

 دسترسی
 ی باریک و تنگهاکوچه

 ی مخروبههاساختمان
 روهایادهپکیفیت معابر و 
 بافت محالت

 
 

 محیطی

 روشنایی و نورپردازی
 ونقلحملهای یانهپاها و یستگاهافضای 
 رنگ

 و پوشش گیاهی فضای سبز
 قابل دید بودن محی 

 
 

 اجتماعی

 و غیرکالمی مزاحمت کالمی
 معتادین

 هاخوابکارتنسرپناهان و بی
 ی نیمه ساختههاساختمانوجود کارگران 
 موتورسوارها

 
 نظارتی

 پایگاه پلیس
 ی پلیس محلیهاگشت

 نظارت عمومی و اجتماعی
 نظارت غیراجتماعی )دوربین مداربسته(

 

 رونیمدل بی

ثیر هر یک حله بررسی میزان تأ، نوبت به مرهاآنی گذارنامپس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی و کشف عوامل اصلی و  

رفته شد. در این بخش گبهره  Smart plsافزار نرمور از شود. که به این منظیماز این عوامل بر متغیر وابسته امنیت زنان 

دارد و معناداری افزار مربوطه، مدل بیرونی در دو حالت تخمین ضرایب استانار در نرمپس از ورود متغیرهای مکنون و آشک

 ضرایب مورد تحلیل قرار گرفت.
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 . مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد4شکل شماره 

 
 

 . مدل در حالت تخمین معناداری ضرایب5شکل شماره 

 

 هایهفرضآزمون معناداری 

دت باید بررسی شود که ضریب مسیر شـ Sigو  β،Tvalueها سه مورد ضریب مسیر یا یهضفرمنظور بررسی معناداری به

توان یمباشد در این صورت  05/0 تر ازکوچک Sigو مقدار  96/1 و -96/1باید در بازه  Tvalueو و جهت را نشان داده 

تر از همان د در یک نمونه بزر،شویمبینی یشپباشد. یعنی یممعنادار  H1رد و  H0فر   %95گفت در سطح اطمینان 

 جامعه رابطه علی تأیید شود.

 ها. آزمون معناداری فرضیه6جدول شماره 

 نتیجه β Tvalue sig هافرضیه

H1 284/0 452/4 000/0 معنادار 

H2 142/0 142/2 03/0 معنادار 

H3 339/0 051/6 000/0 معنادار 

H4 248/0 747/4 000/0 معنادار 
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یـا  و -96/1و  96/1ازه بـکـه خـارج از  Tvalueمقدار ی بر تأثیر متغیر کالبدی بر امنیت زنان با توجه به فرضیه اول مبن

بـر اسـاس مقـادیر  بـه همـین ترتیـب و باشـد.یممعنادار  H1رد و  H0فر   %99در سطح اطمینان  >01/0Sigمقدار 

 محیطی بر امنیت زنان با توجه به مقدار تأثیر متغیرها، فرضیه دوم مبنی بر یهفرضمعناداری  آمده حاصل از آزموندستبه

Tvalue ،05/0و مقدار  96/1تر از که بزرSig<  فر %95در سطح اطمینان  H0  رد وH1 باشـد. فرضـیه معنـادار می

 ه بـهت زنان بـا توجـی بر امنیسوم مبنی بر تأثیر متغیر اجتماعی بر امنیت زنان و فرضیه چهارم مبنی بر تأثیر متغیر نظارت

 H1رد و  H0فـر   %99در سـطح اطمینـان  >Sig 01/0یـا مقـدار  و -96/1و  96/1که خارج از بـازه  Tvalueمقدار 

 باشد.یممعنادار 

 

 (GOFمدل کلی )معیار  آزمون برازش

زیـر  به ترتیب GOFکند، معیار یمیری و ساختاری را کنترل گاندازهبرای بررسی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل 

 شود:یممحاسبه 

 
GOF میانگین مجذور از محاسباتی معیار R square (R2) در AVE مسیر تحلیل لمد ساختار کلی برازش که باشدیم 

 معرفـی قـوی و متوسـ  ضـعیف، عنوان مقادیررا به 36/0و  25/0 ،01/0 مقدار سه  همکاران و وتزلس نماید.یم تأیید را

مطابق با محاسبات  (.Wetzels et al,2009:180) نمود کنترل را کلی بخش برازش توانیم معیار این توس  .اندکرده

ه مطابق بـا فرمـول مقـدار در نتیج 630/0و میانگین مقادیر اشتراکی برابر است با  760/0برابر است با  R2پیشین مقدار 

GOF  آمده برای دستبنابراین چون مقدار به 715/0برابر است باGOF  ر اسـت، نشـان از بـرازش قـوی تبزر، 36/0از

 مدل کلی دارد.

 

 گیرینتیجه

یی هـاچالشهستند، بافت فرسوده محالت شهری و معضـالت و  روروبهیکی از مسائلی که امروزه شهرهای بزر، با آن 

، عنوان نیمی از جمعیت ساکن شـهرهااست که به دنبال آن فضای شهری و ساکنان را تحت تأثیر قرار داده است. زنان به

کنند و از طرفی فضـای یمی گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره ایفا هاجنبهنقش مهمی در جامعه و از تمامی 

حال امنیت یکی از مسـائل مهمـی شماری برای حضور هر چه بیشتر زنان فراهم نموده است بااینی بیهافرصتشهری 

های علمی بـه بررسـی ایـن معضـل کـه یلتحلن ضروری است تا با شود. بنابراییمزنان  است که مانع از حضور فعاالنه

در پژوهش حاضر، که هدف اصلی آن بررسی و تحلیل تأثیر عوامل مؤثر بـر  شود، پرداخته شود.یمروز بر آن افزوده روزبه

مل کالبـدی، ، چهار عاSpss افزارنرمامنیت زنان در بافت فرسوده محالت شهری است، از طریق تحلیل عامل اکتشافی و 

 Smartافـزار نرمعنوان عوامل اصلی مؤثر در امنیت زنان شناخته شدند و سپس از طریق محیطی، اجتماعی و نظارتی به

pls .عامـل و تـأثیر آن در امنیـت زنـان  4آمده هر دستطبق نتایج به سعی بر آن شد تا تأثیرات این عوامل بررسی شود

 و محیطـی به ترتیب عامل کالبـدی، نظـارتی، اجتمـاعی 6یل مسیر و جدول شماره معنادار و تأیید شدند و بر اساس تحل

ها بـه چشـم بیشترین تأثیر را در امنیت زنان بافت فرسوده محله طرشت دارند. همچنین نکته حائز اهمیـت کـه در یافتـه

خود داللـت بـر اهمیـت ایـن باشد که در رتبه دوم و قبل از عامل نظارتی قرارگرفته است که خورد، عامل نظارتی میمی

شود. بر همین مبنا، مشـخص گردیـد باشد و ضرورت بهبود و ارتقای آن احساس میعامل در بین زنان محله طرشت می

که هر دو در زمینـه  2018 و هیمید در سال 2017 ویژه مطالعه سوراگانوی در سالبا سایر تحقیقات به که پژوهش حاضر
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ها مورد تأکید قرار نگرفته اسـت، شده و سایر جنبهاشاره ها بر بُعد کالبدی و فضا در امنیتتن و امنیت زنان صورت پذیرفته

طور که ذکر گردید پس از مرور ادبیات مربو  و تحلیل عامل اکتشافی عالوه بر بُعـد تفاوت فاحشی وجود دارد زیرا همان

 Smartافـزار پس از تحلیل کمی در نرم گردید کهنیز در امنیت زنان تعیین  نظارتی، اجتماعی و محیطی عوامل کالبدی؛

plsکالبدی، عامل نظارتی بیشترین تأثیر را در ارتقای امنیت زنان دارد کـه خـود نیـز بـر  ، مشخص گردید که بعد از بُعد

ر از ایـن توان گفت که مطالعه حاضشده، میبا توجه به مباح  بیان اهمیت این عامل در بین زنان نیز تأکید دارد. بنابراین

شود تا با اقدامات مؤثر در جهت ساماندهی بافت فرسوده محله طرشت لذا پیشنهاد می حی  با سایر تحقیقات، تفاوت دارد.

 در زمینه امنیت زنان گام برداشته شود:

ن مور زنان سـازماکه توس  ا HeforShe. ایجاد کمپین حمایت مردان از حضور زنان در سطح محله، بر مبنای کمپین 1 

های فرهنگی حضـور و اندازی شده است، در سرای محله طرشت و ارتقای آگاهی و اصالح باورها و نگرشملل متحد راه

 محله؛ فعالیت زنان در

هید اکبری و ویژه در حدفاصل میدان تیموری تا میدان سماء، خیابان ش. ترتیب گشت پلیس محلی پس از تاریکی هوا به2

 خورد؛وفور به چشم میهای مخروبه بهد روشنایی الزم هستند و ساختمانکه فاق طرشت شمالی و جنوبی

ان طرشـت های پرنور در نقا  تاریک منطقه )میدان تیموری تا میدان سماء، خیابان شـهید اکبـری و خیابـنصب چراغ .4

 های باریک و خلوت وجود دارد؛کوچه وفورکه به (جنوبی

یشـترین های مخروبه، ساماندهی و احیـاء بافـت محلـه کـه بازسازی ساختمان. حمایت مالی نهادهای دولتی در جهت ب5

 باشند؛های محله نیز میترین پاتوقباشد که از مهمهای طرشت شمالی و جنوبی میتمرکز آن در خیابان

ح ر سـطوآمـد امـن زنـان دهای مربوطه جهت رفتویژه احداث خ  تاکسی ایمن تحت نظر سازمان. بهبود دسترسی به6

 محله طرشت؛

هـای طرشـت شـمالی و ویژه در خیابانها در سطح محله طرشت بـهسرپناهان و کارتون خوابساماندهی معتادین، بی .7

 تر زنان و ارتقای حس امنیت؛جنوبی و پارک سماء در میدان سماء جهت حضور هرچه ایمن

وسازهای کـه رو بـه گسـترش با توجه به ساختحله و مهای نیمه ساخته در سطح . نظارت مداوم بر کارگران ساختمان8

 باشد.می

رشـت و طرای محلـه الزم به ذکر است در این راستا مدیریت یکپارچه مابین شهرداری ناحیه پنج منطقـه دو تهـران، سـ

ات شدن اقدامبهتر شدن وضعیت بافت فرسوده محله در زمینه امنیت زنان و مؤثرتر واقعتواند به هر چهمی نیروی انتظامی

 الزم کمک نماید.

 

 منابع

های فرسوده شهری )نمونه موردمطالعه: ( بررسی امنیت ساکنان در بافت1397نسب، محسن )ینیمعمنظم و یعلپور، یلاسماع (1
 .1-15 .صص ،97تیرماه  ،21کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن  ،کوی عامری شهر اهواز(

دو فصلنامه ایدار، پ( الزامات گذار به امنیت ملی 1390پناه، مهدی )زاده، هادی؛ یزدانآدمی، علی؛ خضریان مهدی؛ عباس (2
 .5-27 .صص ،2، شماره 7سال ، 1390 ستانزم و پاییزپژوهشی دانش سیاسی،  -علمی

ی: منطقه طالعه موردم( ارزیابی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری 1396پور، نگار )یمرح، احمد؛ آروین، محمود؛ پوراحمد (3
 .53-68 .، صص22شماره ، 6ورهد، 1396نامه مطالعات شهری، تابستان یک شهر اهواز، فصل

ت یجاد نهادهای اجتماعی در مدیری( شناسایی عوامل مؤثر بر ا1395، هما )دهقان یعیان، مجتبی؛ رضائی، میثم؛رف یران، پرویز؛پ (4
ریزی شهری، امهنشریه پژوهش و برنشهرستان شهریار، –سیه اقع در شهر فردووبهتر محالت؛ نمونه موردی: محالت هر چه
 .1-22.صص، 25، شماره 7سال ، 1395تابستان 
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 عامری محله ردمطالعه:شهری )مو فرسوده هایبافت در ساکنان امنیت احساس ( بررسی1395پیری، فاطمه و ملکی، سعید ) (5

 .123-141، صص.3شماره ،18 لسا ،1395انتظامی، پاییز  دانش هایپژوهش ، فصلنامه)اهواز شهر
وردی مریزی محله محور در بافت فرسوده با رویکرد نوشهر گرایی مطالعه برنامه( 1395گر، یعقوب و نجاتیان، اسالم )پیوسته (6

 .133-153 .، صص1، شماره 24، دوره 1395پاییز ، محالت محمودآباد سفلی و سالم آباد شهر یاسوج
هری با تأکید بر توانمندسازی محالت استراتژی توسعه ش( 1394ن؛ علیزاده اصل، جبار )خواهی، حسیینحسیی، مسعود؛ تقوا (7

 .126-142.، صص15اره ، شم5، سال 1394بهار  مجله آمایش جغرافیایی فضا،، مطالعه موردی: محله اکبرآباد یزد ،شهری
 محمدترجمه  ،شهری هایمحی ای همگانی در شهره هایعرصهشهرسازی شهروندگرا؛ ارتقاء ( 1383)، فرانسیس تیبالدز (8

 .انتشارات خاک :، تهراننژاداحمدی
کارهای تهران و راه شهرکالنفرسوده شهری  هایبافتانواع  بندیطبقهبررسی و  (1390جهانیان، منوچهر و پژوهان، موسی ) (9

 .93-106.صص ،2، شماره 3سال ، 1390بهار  ،جغرافیای انسانی های نو درنگرش فصلنامه، مداخله در آن
 یهابافت در ساماندهی مداخله بررسی( 1390زینب ) آبادی،یعل غالمرضا؛ کاظمیان، ابوالفضل؛ مشکینی، اسماعیل؛ یران،دو (10

، 7، شماره 2یزی شهری، سال ربرنامهزینبیه زنجان، پژوهش و  محله موردی: نمونه ترکیبی رویکرد با شهری ناکارآمد و فرسوده
 .71-90 .صص

، نشریه هویت ی بافت شهریمؤثر بر گونه شناس هایشاخصتدوین ( 1389انوش؛ ماجدی، حمید؛ حبیب، فرح )ذاکرحقیقی، کی (11
 .105-112.، صص7، شماره 5، سال 1389شهر، پاییز و زمستان 

 های اجتماعی،فقر شهری بر پایه مؤلفه بندیپهنهتوزیع فضایی و ( 1395روستایی، شهریور؛ رحمتی، خسرو؛ شیخی، عبداهلل ) (12
 .، صص30 مارهش ،8دوره ، 1395 تانزاگرس، زمس اندازچشم نامه(، فصلمطالعه موردی: شهر میاندوآب)اقتصادی و کالبدی 

64-44. 

وه شهر های کالبدی بر احساس امنیت در فضاهای عمومی )مطالعه آبک( تأثیر مؤلفه1394، محمدرحیم و حسینیان، نگار )رهنما (13
 .61-79 .صص ،18شماره  ،6وهشنامه خراسان بزر،، سال ژپژوهشی پ -مشهد(. فصلنامه علمی

بافت  سازیایمنبه  بخشی( اولویت1391چشمه، مصطفی؛ پوراحمد، احمد؛ قالیباف، محمدباقر )اهلل؛ محمدی دهزیاری، کرامت (14
، 1شماره ، 44دوره، 1391های جغرافیای انسانی، بهار ، پژوهشکرج با استفاده از مدل ارزیابی چندمعیاری شهرکالن فرسوده
 .1-14 .صص

های فرسوده شهری، ریزی و مدیریت نوسازی و بهسازی بافت( برنامه1393مالئی، امین )زیویار، پروانه؛ عظیمی، آزاده؛ فرجی (15
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی )ره( شهر ری.تهران: انتشارات 

 جایگاه و اصفهان شهر سه منطقه محالت بافت فرسودگی میزان ابی( ارزی1394، شیرین )کشمهرهی، محمدحسین و سرائ (16

، 3، شماره 5، سال 1394اییز پ (،یاجغراف)فضایی یزیربرنامه پژوهشی- علمی فرآیند ساماندهی، فصلنامه در مشارکت ساکنین
 .63-84 .صص

 .هراننتشارات دانشگاه تا تهران: ،بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا( 1384) احمد ،پوراحمد و علیشماعی،  (17
 .نعتشارات دانشگاه علم و صانت: شهری، چاپ هیجدهم، تهران ریزیبرنامهبر مبانی  ای( مقدمه1386) ، اسماعیلشیعه (18
بخش بافت تاریخی شهر بندی عوامل هویت( رتبه1391گورانی، ابراهیم )سیاهویی، حمیدرضا؛ بیرانوندزاده، مریم؛ رستمعامری (19
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