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واژگان کلیدی

چکیده

فضاهای شهری

فضاهای بیدفاع از مهمترین عوامل القای احساس عدم امنیت در فضاهای شهری است که منجر به کاهش
فضاهای بیدفاع شهری
آرامش روانی شهروندان و افزایش فرصتهای بزهکاری در این فضاها میشود .با کنترل و بهکارگیری مناسﺐ
پویایی فضاهای شهری
عوامل فیزیکی و اجتماعی ،این فضاها بهبود کالبدی و ارتقای معنایی یافته و از آﺛار نامﻄلوبی که منجر به وقوع
امنیت
انواع ﺧشونتها میشود ،جلوگیری میکند .این پژوهش با بررسی فضاهای بیدفاع شهری منﻄقه یک شهر
منطقه یک شهر تبریز
تبریز ،سعی دارد تا بر اساس دیدگاه پویایی فضاهای شهری ،الگویی برای بهسازی و ارتقای امنیت این فضاها
ارائه دهد .نوع پژوهش بر مبنای هدف ،کاربردی و بر اساس ماهیت و روش توصیفی -تحلیلی است که بر مبنای دادههای اسنادی و میدانی انجام
شدهاست .جامعه آماری ،محالت منﻄقه یک شهر تبریز انتخاب و در تحلیل دادهها از تکنیک  VIKORو تحلیل اهمیت-عملکرد  IPAاستفاده
شدهاست .یافتهها نشان میدهد محالت شرقی ،کمترین و محالت غربی ،بیشترین فضاهای بیدفاعترین محدوده مورد مﻄالعه را دارند .همچنین
نتایج ماتریس ربعی اهمیت-عملکرد حاکی از آن است که نفوذپذیری وآسایش بصری و عملکردی؛ ارتقای امنیتاجتماعی و قابلیتهای گردشگری؛
بکارگیری فناوریهای نوین و پاسخگویی فضا به گروههای مختلف اجتماعی ،مؤلفههایی هستند که باالترین اولویت در پویاسازی فضاهای بیدفاع
شهری را دارند.

 -1پیشگفتار
فضاهای شهری بسترساز تعامالت اجتماعی شهروندان یک شهر
و مکانی برای جریان یافتن زندگی میباشد ( Alimardani, et.
 .)al, 2016:5این فضاها دارای سه بعد در هم تنیده کالبد،
عملکرد و ادراک است ) (Majedi, et. al, 2011:263که
مشتمل بر دو فضای اجتماعی و فیزیکی بوده که ارتباطی پویا با
هم داشته و تمامی عوامل و عناصر یک شهر را تحت تأﺛیر قرار
میدهد.

* دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران؛ رایانامهaka. kashani@yahoo.com :

فضاهای شهری بهعلت ماهیت اجتماعی و کالبدی ﺧود،
محملی مناسﺐ برای بررسی و ارزشیابی کیفی محیط میباشند
) .(Sarvar, et. al, 2017:57همگام با رشد شتابزده
شهرنشینی در دهههای اﺧیر و پیچیدهشدن فرآیندهای درونی
جوامع ،با مهاجرت گروههای انسانی از نواحی کمبرﺧوردار به
سوی نواحی برﺧوردار از امکانات و ﺧدمات گوناگون ،شهرها و
بویژه کالنشهرها با افزایش بیرویه جمعیت مواجه شده و با طیف
گستردهای از مسائل امنیتستیز اجتماعی از قبیل گسترش
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نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی و پیامدهای فضایی آن یعنی
جداییگزینی ،ناعدالتی کالبدی ،بروز جرایم ،بزهکاری و
نابهنجاریهای اﺧالقی و بسیاری از آسیﺐهای اجتماعی دیگر
روبرو بوده ( )Schneider and Kitchen, 2007و به همین
دلیل نیز این جوامع بهویژه در کشورهای توسعهنیافته و در حال
توسعه ،در معرض آسیﺐپذیری قرار گرفته و مستعد بحران
شدهاند .با عنایت به این موارد در سالهای اﺧیر با گسترش
شهرها ،بار معنایی و اجتماعی فضاهای شهری دچار تزلزل شده
و در بعضی موارد تنها کالبدی بیجان از آن باقیمانده که با عدم
تعادل ،توازن و تناسﺐ ،فضاهایی بیروح ،ساکن و مستعد
رفتارهای ناهنجار را ایجاد کرده است.
در ادبیات شهرسازی ،به طور کلی مفهوم امنیت ،ارتباطی
تنگاتنگ و مستقیم با فضاهای شهر و کیفیت محیط شهری دارد
 .)(Sarvar, et. al, 2015از آنجایی که فضاهای شهری
بیشترین ارتباط را با مردم و محیط زندگی دارد ،میتواند نقش
بسزایی در هویتبخشی و احساس آرامش و امنیت شهروندان
داشته باشد ،زیرا امنیت اجتماعی با فضا و ساﺧتوساز شهری
ارتباط معناداری دارد ) .(Madanipour, 2013دستور کار
 2232برای توسعه پایدار و دستور کار شهری جدید ،اهمیت
ایمنی و امنیت شهری را بهعنوان پیشنیاز توسعه پایدار شهری
به رسمیت شناﺧته و یکی از اساسیترین نیازهای جسمی و
روانی ساکنین برشمرده و بیان میکند توسعه پایدار شهری تنها
زمانی محقق ﺧواهد شد که راهبردهای ایمنی و پیشگیری از
بزهکاری و جرم شهری به ﺧوبی شناﺧته شده و برای آن
برنامهریزی گردد و نسبت به جامعهمحوری ،جنسیت ،یکپارچگی
و جامعبودن ،حساسیت الزم را داشته باشد؛ زیرا هیچ توسعه
شهری بدون ایمنی و امنیت ،پایدار نخواهد بود (UN-Habitat,
) .2019;2017توجه به این نکته ضروری است که مسأله فضای
امن شهری در هر جامعه دارای ابعاد متنوع و متعدد اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و ...بوده ،ولی در تأمین این نیاز نباید از نقش
و تأﺛیر عوامل محیﻄی و کالبدی غافل شد (Kashani asl, et.
) ،al, 2019از اینرو یکی از مهمترین عوامل بهبود و ارتقای
امنیت محیﻄی ،شناﺧت ساﺧتار و درک فضایی محیط است
) ،(Zolfagharzadeh, et. al, 2021چرا که یک فضای شهری
مناسﺐ تا حد زیادی تأمینکننده امنیت و فضاهای شهری
نامناسﺐ ازبینبرنده آن و زمینهساز انواع آسیﺐها و معضالت
است ).(Bayat, 2016

در همین راستا یکی از موضوعاتی که در سالهای اﺧیر مورد
توجه اندیشمندان حوزه شهرسازی و علوم مرتبط قرار گرفته،
بررسی رابﻄه بین فضاهای شهری ،ناهنجاریها و بزهکاریهای
صورت گرفته در آنها میباشد .نمود این فضاها در مباحث حوزه
شهری ،فضاهای بیدفاع هستند .فضاهای بیدفاع از مهمترین
عوامل القای احساس عدم امنیت و ترس از مورد تعرض
واقعشدن با رفتارهای غیرمدنی و ﺧشونت برای کاربران اینگونه
فضاها است که منجر به پایینآمدن کیفیت زندگی و امنیت و
آرامش روانی و عامل تهدیدکننده حضور مردم در فضاهای
شهری میشود ).(Kashani asl, et. al, 2019
پویایی و سرزندگی فضاهای شهری با توجه به اینکه شهر
یک پدیده زنده است و تحرک و توسعه از مشخصات بارز محیط
شهری به شمار میآید ،حاصل تعامل شهر و شهروندان بوده و با
حضور مردم در فضاها به منصه ظهور میرسد.
برای دست یافتن به این پویایی و سرزندگی باید فضاها،
مکانها و موقعیتهایی برای ایجاد تجربههای جذاب،
دوستداشتنی و ماندگار برای شهروندان فراهم آورد
) .(Lennard, 1993در صورت عدم تحقق پویایی و سرزندگی
شهری بهعنوان یکی از مهمترین ارکان کیفیت فضاهای شهری،
این فضاها جذابیت و پاسخدهی مناسﺐ به شهروندان را از دست
داده و باعث کاهش تعامالت اجتماعی و در نتیجه افزایش
بزهکاری شده و فضاهای بیدفاع بهوجود ﺧواهد آورد.
با توجه به تعاریف مختلف در زمینه امنیت فضاهای شهری
و تأکید دستور کار جدید شهری بر لزوم ترویج محیطهای پویا،
سالم ،فراگیر و امن در شهرها ،بهرهگیری از پتانسیل مؤلفههای
پویاسازی فضاها ،یکی از رویکردها و نگرشهای جدیدی است
که میتوان برای بهبود امنیت فضاهای کالبدی شهر پیشنهاد
داد .هر چه شهر پویاتر باشد ،زمینههای حضور و در نتیجه
شکوفایی و حس تعلق ﺧاطر شهروند به محیط زندگیاش بیشتر
ﺧواهد شد .پویایی و سرزندگی با توجه به بار معنایی که دارد
باید بهعنوان دغدغه و هدف برنامهریزان و مدیران شهری بدل
شود .از این رو ایجاد تحول اساسی در نظام برنامهریزی و حرکت
به سوی یک نظام برنامهریزی طراحیمحور که در ذات ﺧود
کیفیت گراست را باید پیش شرط الزم تأمین سرزندگی و پویایی
پایدار شهری دانست .ﺧلق فضاهای شهری پویا بایستی با
نیازهای اجتماعی ،زیستمحیﻄی ،اقتصادی ،کالبدی ،فرهنگی،
روانشناسانه و  ...شهروندان متناسﺐ بوده و زمینهساز ارتقای
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شده که شهر و فضای شهری برای شهروندان بوجود آوردهاست
) .(Sadeghi, et. al, 2011ایدهآلترین نقشی که برای فضاهای
شهری میتوان متصور بود این است که فضاهای شهری بستری
برای شکلگیری روابﻄی باشد که در آن افراد با حضور و
مشارکت آگاهانه و فعال و بهدور از هرگونه ترس و اضﻄراب و با
امنیت روانی ،باالترین سﻄح نیازهای ﺧود را برآورده ساﺧته و
کیفیتهای واالیی از ارزشهای انسانی و مدنی را در آن ایجاد
کنند.
محققان علوم اجتماعی ،دستاندرکاران توسعه و
برنامهریزان همگی به تأﺛیرات ﺧشونت بر جنبههای مختلف
زندگی روزمره شهروندان توجه داشتهاند ).)Kressler, 2015
این تأﺛیرات در تمامی عرصههای عمومی اعم از اجتماعی،
اقتصادی و فضایی و ...قابل احساس است .ناامنی این امکان را
دارد که به مانع بزرگی برای همبستگی و همزیستی
مسالمتآمیز مدنی تبدیل شود و همچنین این توانایی را دارد
که ﺧشونت را افزایش دهد  .)Goldstein, 2012محیطهای
شهری بنا به شرایط موجود ،یعنی ایجاد فضاها ،کارکرد فضاها،
وجود امکانات رفاهی ،تراکم ،آلودگیهای زیستمحیﻄی و ...بر
میزان امنیت تأﺛیرگذار است ( Salaripour & Adeli,
 .)2012:2چالش ناامنی در فضاهای شهری با کاهش تعامالت
اجتماعی بین شهروندان ،زندگی اجتماعی را محدود کرده و با
تشدید بیاعتمادی نسبت به شرایط موجود ،کیفیت فضاها را
کاهش و در نتیجه باعث پایینآمدن کیفیت زندگی شهری
میشود .این مشکل به ویژه در حاشیه شهرها که با چالش
اسکانهای غیررسمی روبرو بوده و بسیاری از فقرای شهری را
در ﺧود جای میدهد بیشتر دیده میشود که منجر به افزایش
نرخ بزهکاری در این مناطق میگردد.
از اینرو به طور ﺧاص ،دستور کار  2232هدف  11ﺧود را
برای ایمنی ،فراگیری ،انعﻄافپذیری و پایدار ساﺧتن شهرها و
سکونتگاههای انسانی تعیین کرده است ( UN-Habitat, 2017,
.)2019
با عنایت به ابعاد ذهنی و عینی امنیت که شامل مؤلفههای
اجتماعی و کالبدی میشود ،معیارهای شناﺧت و تحلیل امنیت
در پهنه شهر بسیار متفاوت است .رسالت دانش شهرسازی برای
ارتقای سﻄحآسایش روانی شهروندان ایجاب میکند تا این دانش
با مداﺧله مستقیم در فرآیند ادراک امنیت توسط ساکنین در
جهت افزایش میزان احساسامنیت در آنها تالش نماید

امنیت روانی و ایمنی کالبدی فضاهای شهری باشد .توصیههای
طراحانه و همچنین نوآوریهای ساﺧتاری همراه با ضوابط
برنامهریزی متناسﺐ با اصول پویایی و سرزندگی فضاهای شهری
میتواند زمینه تحرک و از سکون ﺧارج شدن فضاهای بیدفاع
شده و مقدمات تبدیل آنها به فضاهای دفاعپذیر را فراهم آورد.
از اینرو با شناسایی و تقویت عوامل مؤﺛر بر سرزندگی و پویایی
فضای شهری ،مجموعه شهر را میتوان احیا نمود و زمینهساز
توسعه همهجانبه شهر را فراهم آورد .در این راستا با توجه به
اینکه که انسان محوریت اصلی در آسیﺐپذیری و رویایی با
ناهنجاریهای رخ داده در فضاهای شهری میباشد و نیز توجه
به اهمیت مقولهی امنیت از بعد غیرنظامی در فضاهای شهری و
همچنین لزوم سیاستگذاری برای شناسایی ،بهسازی و ارتقای
امنیت مناطق جرمﺧیز و ناامن ،مﻄالعه و تحقیق در دالیل ایجاد
این فضاها و لزوم اتخاذ صحیح تصمیمها و راهکارها و اجرای
عملیات متناسﺐ با توجه به پیشرفت دانش و تکنولوژی بشری
جهت رفع این مشکل ،اقدامی ضروری برای تأمین آرامش روانی
وآسایش شهروندان بهنظر میرسد .با عنایت به این موارد،
پژوهش حاضر درصدد آن است که با این فرضیه که اصول و
معیارهای رویکرد پویاسازی فضاهای شهری در ایمنسازی
فضاهای بیدفاع شهری و دفاعپذیر ساﺧتن این فضاها
تأﺛیرگذاری مثبت دارد؛ به شناسایی عوامل و شاﺧصهای مؤﺛر
کالبدی در شکلگیری فضاهای بیدفاع منﻄقه یک تبریز
پرداﺧته و با پهنهبندی این فضاها ،به ارزیابی مؤلفههای دیدگاه
پویایی و سرزندگی شهری در ارتقای کیفیت محیط مصنوع
شهری اقدام نموده و به کمک شاﺧصهای بهدست آمده ،با ارایه
چارچوبی برای مدیران و برنامهریزان شهری و مسئولین امر در
جهت برنامهریزی و مدیریت فضاهای بیدفاع ،سعی دارد
بسترسازی و مقدمات الزم برای تغییر و احیای شرایط موجود و
بهسازی و ﺧلق فضاهای قابلدفاع و محیط شهری امن ،ایمن،
باکیفیت ،پویا و ماندگار فراهم آورد تا زمینهای برای ارتقای
امنیت و توسعه پایدار منﻄقه گردد.

 -2مبانی نظری
 -1-2امنیت در فضاهای شهری
روند تاریخی شکلگیری شهرها نشان میدهد که اکثر نوآوری و
پیشرفتها در تمام ابعاد زندگی انسانها در سایه آرامشی ﺧلق
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( .)Salaripour & Adeli, 2012:2در این راستا موضوع
امنیت و تأﺛیرپذیری آن از فرم و کالبد شهری و تأﺛیرگذاری آن
در زندگی وآسایش شهروندان و پایداری شهری به یکی از
مهمترین مباحث در معماری و شهرسازی تبدیل شدهاست
) (Zolfagharzadeh, et. al, 2021و با افزایش پیچیدگی
جوامع ،شرایط تأمین این نیاز و برطرفکردن این مسأله نیز
پیچیدهتر میشود ( .)Lotfi, et. al, 2015:134اگرچه تعمیم
در مورد امنیت و ایمنی در مکانهای عمومی دشوار است ،اما با
تکیه به برﺧی از ویژگیهای یک مکان عمومی میتوان به
بیدفاع بودن آن در سﻄح یک منﻄقه پی برد که باعث ایجاد
جرم و زمینهساز بزهکاری در یک فضاهای شهری
میشود).(Reynald, 2014

 -2-2فضاهای بیدفاع شهری
در دهههای اﺧیر در اﺛر پیچیدگی و تنوع زندگی مدرن و به
دلیل رشد فیزیکی و جمعیتی شهرها و نیز فرسودگی و تخریﺐ
مناطق قدیمی ،فضاهایی شکل گرفتهاند که زمینهساز بسیاری
از ناهنجاریهای اجتماعی شدهاند .این فضاها در منابع علمی به
عنوان فضاهای بیدفاع شناﺧته میشوند.
فضاهای بیدفاع شهری فضاهایی هستند که به دلیل
ویژگیهای کالبدی و اجتماعی ،فرصت بزهکاری و ﺧشونت در
آنها باالست ) (Laidler, 2009:89و شهروندان نیز تمایل
چندانی برای استفاده از چنین فضاهایی ندارند .در فرایند
شکلگیری این فضاها عوامل متعددی نقش دارند که میتوان به
فقدان موانع نمادین و واقعی ،عدم تعریف حوزهای مشخص و
امکانات نظارتی اعم از نظارت طبیعی ،اجتماعی و فیزیکی از
فضاهای اطراف ) (Ghelich & Ammari, 2012و عدم
برﺧورداری از روشنایی و نورپردازی کافی ،در معرض تخریﺐ
قرارگرفتن و متروکه بودن فضا ،شلوغ بودن فضا در ساعات ﺧاص
و ﺧلوتی در دیگر زمانها ،بینظمی از نظر فیزیکی و فعالیتهای
جاری ،فضاهای تنگ ،باریک و دارای کنج و گوشه ،فضاهای پرت
و دورأفتاده و دارای توالی و امتداد اشاره کرد
( .)GhalamborDezfooli & Mohammadi, 2015به سبﺐ
این ویژگیها ،فضاهای بیدفاع به صورت بالقوه بستری برای
مظاهر ناهنجاری و ایجاد الگوهای رفتاری آسیﺐزا فراهم میکند
و موجﺐ میشود میزان جرایم و ﺧشونتهای شهری در آنها
قابلتوجه باشد ( .)Kashani asl, et. al, 2019:4در مبانی

نوین طراحی شهری و برنامهریزی شهری از اصولی یاد میشود
که در آن تالش میشود تا زمینه بروز جرم در یک مکان ﺧاص
را تا حد امکان از طریق طراحی و برنامهریزی صحیح کاهش داد
و یا برطرف نمود ( .)Lotfi, et. al, 2015:134در این راستا
برای شناﺧت و بررسی فضاهای بیدفاع باتوجه به تأﺛیر منفیای
که بر ایمنی و احساس امنیت شهروندان میگزارد بیش از پیش
آشکار شده و برنامهریزی برای ارتقای امنیت این فضاها با
بکارگیری رویکردهای مختلف برگرفته از دیدگاههای
اندیشمندان حوزه شهری ،ضرورتی انکارناپذیر است.

 -3-2نظریههای پیشگیری از ارتکاب جرم از طریق
طراحی محیطی
امروزه یکی از نگرشهای مﻄرح در شهرسازی برای ارتقای
امنیت در فضاهای شهری ،نظریات پیشگیری از جرایم با استفاده
از الگوهای مناسﺐ برای برنامهریزی و طراحی محیﻄی شهر
است .بر اساس این رویکرد با بهکارگیری طراحی مناسﺐ و
هدفمند محیط انسانساﺧت ،شهرسازان میتوانند احساس ترس
از جرم و تبهکاری را کاهش داده و کیفیت زندگی را بهبود
بخشند ( .)cozens, 2008:6برﺧی از مهمترین نظریات مرتبط
با کاهش فرصت ارتکاب جرم از طریق طراحی محیﻄی عبارتنداز:
تئوری چشمان ﺧیابان (جیکوبز) ،فضاهای قابلدفاع (نیومن)،
نظریه پیشگیری از جرایم با استفاده از طراحی محیط (جفری)،
تکنیک چیدمان فضا (هیلر و هانسون) ،تئوری پنجرههای
شکسته (ویلسونوکلینگ) ،نظریه پیشگیری وضعی از جرم
(کالرک) و نوشهرگرایی (.)Shakouri asl, 2016:80
بر طبق این نظریات میتوان گفت که از دیدگاه این
اندیشمندان ،حفﻆ امنیت شهر یکی از وظایف اساسی فضاهای
شهری بوده و تالش برای جستجوی راههای مؤﺛر در کاهش
فضاهای بیدفاع شهری به جهت نقش مؤﺛری که این فضاها
میتوانند در ایجاد امنیت در جامعه ایفا کنند ،حایز اهمیت است
) (Mohseni Tabrizi, et. al, 2011با توجه به اینکه رفتار
انسانی دارای بعد فضایی بوده و در یک محیط فیزیکی و
اجتماعی رخ میدهد ،این نظریات را میتوان در سه دسته
طبقهبندی نمود :دسته اول تأکید بیشتر بر محیط فیزیکی دارند،
دسته دوم محیط اجتماعی را بااهمیت میدانند (Afrough,
) 1998:14-15و دسته سوم شامل نظریاتی میشود که در بین
این دو طیف قرارگرفته و سعی در استفاده از هر دو دیدگاه در
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اجتماعی ،کالبدی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...تعمیم دادهاند .در این
میان لینچ بیشتر به اداره بصری محیط میان مردم پرداﺧته،
جیکوبز از دیدگاه جامعهشناسی به مسائل شهری نگریسته و
کریر بیشتر از دید کالبدی و گونهشناسی به مﻄالعه این فضاها
پرداﺧته است.
در یک نگرش کلی میتوان مؤلفههای کیفیت محیط را بر
اساس پاسخگویی به زمینههای عملکردی ،کالبدی و ادراکی فضا
که موجﺐ ایجاد پویایی فضاهای شهری میشود ،در موارد زیر
ﺧالصه نمود )1 :دسترسی ،نفوذپذیری و بههمپیوستگی؛
)2آسایش محیﻄی؛  )3اجتماعپذیری؛  )4دارا بودن ساﺧتار و
فرم مناسﺐ؛  )5تأمین ایمنی و امنیت؛  )6وجود تنوع و گوناگونی
در کارکردها و عملکردها؛  )7وجود سرزندگی و جذابیت در فضا؛
 )8داشتن فرهنگ ،هویت و غنای حسی؛  )8وجودآسایش و
تناسﺐ بصری؛  )12بکارگیری عوامل طبیعی و اقلیمی؛ )11
زمانمند و قابلاستفاده بودن فضا در زمانهای متفاوت
(.)Sarvar, et. al, 2016:190-198
با توجه به بار معنایی که پویایی و سرزندگی دارد ،برای
ارتقای کیفیت محیط و جلوگیری از کاهش مشارکت مردم و
احساس ترس و ناامنی از رفتارهای ناهنجار در محیط شهری،
ﺧلق فضاهای شهری مؤﺛر ،کارآمد و پویا با بهرهگیری از عوامل
گوناگون و پتانسیلهای بالقوه مؤلفههای پویایی فضاها که
بایستی با نیازهای اجتماعی ،فرهنگی ،زیستمحیﻄی ،فیزیکی،
روانشناسانه و اقتصادی مردم جامعه هماهنگ باشد همواره باید
دغدغه و هدف برنامهریزان و طراحان شهری باشد .ازاینرو ایجاد
تحول اساسی در سیستم برنامهریزی و حرکت بهسوی یک نظام
طراحی برنامهمحور که در ذات ﺧود کیفیت گراست را باید
پیششرط الزم تأمین سرزندگی و پویایی پایدار شهری دانست.
هر چه شهر پویاتر باشد ،زمینههای حضور و درنتیجه شکوفایی
و حس تعلقﺧاطر شهروند به محیط زندگیاش بیشتر ﺧواهد
بود .در واقع میزان موفقیت فضاهای شهری با حضور و تنوع
افراد ،رفتارها ،فعالیتها و کاربریهای فضا متناسﺐ است .در
حقیقت پویاسازی فضاها ،چگونگی امکان تداوم عملکردهای
حیاتی و ارضای نیازهای بیولوژیکی انسانها را از طریق عوامل
کالبدی و اجتماعی آشکار ساﺧته و زمینهسازی تبدیل فضاهای
بیدفاع به فضاهای دفاعپذیر را فراهم میآورد.
در تأیید موارد فوقالذکر ،در این بخش به ذکر چند نمونه
موفق و قابل استناد بسنده میشود.

تبیین علت فضایی وقوع جرم (ﺧشونت) داشته و ایجاد تناسﺐ
بین ویژگیهای فیزیکی و اجتماعی فضاهای شهری را عاملی
مهم در جلوگیری از جرم (ﺧشونت) میداند ( Mohseni
 .)Tabrizi, et. al, 2011:56بدین ترتیﺐ با توجه به این
دستهبندیها و با کنترل مناسﺐ عوامل و ویژگیهای فیزیکی و
اجتماعی شهرها ،میتوان فضاهایی طراحی نمود که از ساﺧتار
و آرایش کالبدی و ویژگیهای کارکردی مجاز و متناسﺐ با
هنجارهای جامعه برﺧوردار بوده و عملکردهای عناصر شهری را
روان و پویا نموده و از آﺛار نامﻄلوبی که میتواند بر پیکر جامعه
وارد کند جلوگیری مینماید .برای تحقق چنین جامعه مدنی و
تشویق مردم به حضور در فضاهای عمومی و فراهم نمودن
مشارکت همه افراد و گروهها ،یکی از راهکارهایی که میتوان
پیشنهاد داد ﺧلق فضاهای سرزنده و پویاست که با
دعوتکنندگی و پاسخدهی مناسﺐ میتواند این امکان را برای
جوامع امروزی فراهم آورد.

 -0-2پویاسازی فضاهای بیدفاع شهری
با توجه به اینکه شهر یک پدیده زنده و پویاست ،بدون تردید
تحرک و توسعه نیز بایستی از ویژگیهای آن بهشمار آید
( .)Sarvar, et. al, 2016:27پویایی در معنای واقعی ،حرکت
به سمت تکامل و تعالی است .فضای شهری پویا به آن فضاهایی
اطالق میشود که روح تحرک در آنها بهوضوح نمایان باشد.
این فضاها درست در نقﻄه مقابل فضاهای ایستایی قرار دارند که
روح مکث ،تأمل ،سکون و توقف در آن مشهود و غالﺐ است.
قابلذکر است که در فضای شهری پویا صحبت از همگنی و
همخوانی اجزا با همدیگر نیز مﻄرح میشود .عملکردهای
فضاهای پویا در عین کثرت ،همگن و هماهنگ میباشند؛
بدینصورت که در یک فضای شهری پویا و مﻄلوب ،امکان
حرکت ،تعامل و انتخاب ،بهطور مستمر ،برای کاربران فضا فراهم
است ( .)Sarvar, et. al, 2016مورد دیگری که میتوان اشاره
نمود این است که اصلیترین عامل پویایی فضا ،عملکرد مجموعه
فضاست که شامل عملکردهای اجتماعی و کالبدی میشود
( .)Sarvar, et. al, 2017در حقیقت سرزندگی و پویایی فضای
شهری بازتاب نوع فعالیتها و رویدادهایی است که در فضا
صورت میپذیرد ( .)Shokri, 2011برﺧی دانشمندان و
نظریهپردازان طراحی شهری ،عواملی را موجﺐ پویایی و
سرزندگی شهر برشمرده و این مفهوم را به پویایی و سرزندگی
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پارک مجسمه المپیک ،سیاتل ،آمریکا :2226 ،این پارک در
زمینی باقیمانده از یک سایت صنعتی قدیمی در حاشیه ساحل
طراحی شدهاست .این پروژه با ترمیم منﻄقه صنعتی پیشین،
یک محیط استثنایی را با محوریت ارایه هنر مجسمهسازی در
فضای باز و برای استفاده عموم محیا ساﺧته و فضای منﻄقه را
بصورت مثبت دگرگون کرده است .چهره اصلی پروژه مسیری
زیگزاگ است که مرکز شهر سیاتل را به بندرگاه متصل میکند
و بر روی یک بزرگراه و ﺧطآهن فعال پل میزند .ورودی این
پارک از ﺧیابان به داﺧل یک غرفه شفاف صورت میگیرد و
بازدیدکنندگان میتوانند به وسیله تراسهایی پوشیده از چمن
به طرف آمفیتئاتر حرکت کنند .مسیر زیگزاگی از سه قﻄعه با
چشماندازهای متفاوت تشکیل شدهاست .این مسیر پیوسته
فعالیتهای اجتماعی گوناگون را با فعالیتهای فرهنگی و هنری
مختلف که بر روی ﺧود مسیر طراحی شدهاست به یکدیگر پیوند
میدهد.
پارک هایالین ،نیویورک ،آمریکا :2211 ،این پارک بر روی
ﺧطریلی قدیمی که درگذشته مخصوص حمل بار گوشت و
محصوالت کشاورزی بوده ،ساﺧته شدهاست .این ﺧط ریل که
در ارتفاع  8متری از سﻄح زمین قرار دارد از سال  1882به بعد
بالاستفاده باقی مانده بود و مالکین ﺧصوصی در اطراف آن به
شدت ﺧواستار تخریﺐ آن بودند .اما در نهایت این فضای
فراموششده و بیدفاع ،با تغییر کاربری و ایجاد فضایی جذاب
بهعنوان نوآورانه و دعوتکنندهترین پارک نیویورک شناﺧته
شده و به حیات ﺧود ادامه میدهد .از ویژگیهای طراحی این
پارک آشناکردن عموم مردم با فضاهای ﺧاص است مانند دشت
گیاهان ﺧودرو که در واقع با رویش پراکنده گیاهان ﺧودرو بین
ریلهای راهآهن به بازدیدکنندگان این امکان را میدهد تا پارک
هایالین را بهعنوان محوری سبز درک کنند .از دیگر قسمتهای
پارک میتوان به دشت چلسی با گیاهان فصلی اشاره کرد.
محله نعمتآباد در منﻄقه  18تهران :این محله بهعلت
موقعیت ﺧاص مکانی که در منتهیالیه محدوده شهری تهران
است ،دارای شرایط ویژهای از نظر پراکنش زمینهای رهاشده و
باغات ،در کنار وضعیت سکونت که اکثرا مهاجرنشین بود و با
معضالت اجتماعی و جرایم شهری علیالخصوص اعتیاد حاد که
گهگاه حتی به مرگ عدهای نیز میانجامید ،روبرو بود .عالوه بر
ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی و عوامل اجتماعی مؤﺛر بر
افت کیفیت شهری در این محله ،عوامل کالبدی و کاربریهای

مزاحم همچون کارگاههای جمعآوری ضایعات و همچنین
فاضالب رهاشده شهری و نیز ازدحام زباله در نقاطی از محله نیز
مزید علت بر بیدفاعی محله بود .با مﻄالعات صورتگرفته بر
روی محله و شناسایی پهنههای دارای ناامنی و مسائل اجتماعی،
اقداماتی در زمینه پیشگیری از جرم با طراحی محیط در این
محله انجام شد که شامل دو بخش اقدامات زودبازده (تأمین
روشنایی معابر) و نیز طراحی جامع و کامل تمامی مکانهای
دارای معضل میشد .در طراحی جامع سعی بر این بود تا این
مکانها به نقاط امن با ضریﺐ نفوذپذیری باالی اجتماعی تبدیل
شود .از جمله این اقدامات میتوان به افزایش نفوذپذیری عمومی
و اجتماعی باغ مرکز محله و استفاده از آن به عنوان پارک و
فرهنگسرا بود .همچنین در یکی از ﺧیابانهای این محله با ایجاد
مسیرهای پیاده و تأمین نور کافی نسبت به ایجاد یک مسیر امن
اقدام شدهاست و نیز در محدوده قراضهفروشیها با تغییر کاربری
مزاحم به کاربری سازگار و تبدیل برﺧی از زمینهای ﺧالی دارای
معضل اجتماعی به محدوده مسکونی تالش گردید تا این
معضالت با بهرهگیری از راهکار طراحی محیط و نظارت
غیرمستقیم به جای نظارت مستقیم به نقاط قوت محله بدل
شده و به مکانی سرزنده ،پویا و امن تبدیل شوند.
محله گلشن یا ﺧاکسفید منﻄقه  4شهر تهران :این محله
با ساﺧتوسازهای غیرمجاز و بدون رعایت اسلوب شهرسازی از
اواﺧر دهه  52و اوایل دهه  62ساﺧتار یافته بود .وجود انواع
انحرافات اجتماعی در محله غربت در ﺧاکسفید از جمله
ﺧریدوفروش انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی ،سرقت،
زورگیری ،نزاع و درگیری و ...باعث شده بود کل محله
ﺧاکسفید را با انحرافات موجود در محله غربت بشناسند .با
برنامهریزیهای صورت گرفته ،پس از تخریﺐ فضاهای نامناسﺐ
و طراحی و بازسازی بعضی فضاها ،شهرداری اقدام به ساﺧت
مجموعه ورزشی در محله ﺧاکسفید با نام گلشن نمود و بعد از
آن نام محله ﺧاکسفید به محله گلشن تغییر یافت .هم اکنون
این محله بهعنوان یک محله نمونه بسیاری از سرانههای فرهنگی
و ﺧدماتی را در ﺧود جای دادهاست .بهرهبرداری از ساﺧتمان
شهرداری ناحیه  ،6مرکز کارآفرینی و مرکز ﺧود اشتغالی و
افتتاح درمانگاه ،مجموعه مجهز میدان میوهوترهبار و یک
مجموعه ورزشی کامل بخشی از اقداماتی میباشد انجام گرفته
است.
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 -3پیشینهی پژوهش
جدول  -1پیشینه تحقیات داخل و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش (نگارندگان)

نویسندگان

شاهانی و
ساالریپور

نعمتینیا،
معدنی و بابایی

پارسایی و
نعمتی

نتایج

سال

موضوع

1422

در شهر رشت فضاهایی وجود دارند که اگرچه در روز و با وجود نور طبیعی
سرزندگی زیادی داشته اما در شﺐ از سرزندگی کافی برﺧوردار نیستند .با
سرزندگی
محیط شهری از مﻄالعه موردی بافت تاریخی مرکزی شهر رشت از طریق برداشتهای
میدانی و ارائه پیشنهادات الزم نشان دادهاند در میدان شهرداری با وجود
طریق
بناهای تاریخی از جمله ساﺧتمان شهرداری و قرارگیری پیادهراه
نورپردازی
اعلمالهدی در امتداد آن به وسیله نورپردازی مناسﺐ میتوان سرزندگی و
مناسﺐ
پویایی قابل توجهی ایجاد کرد.

1388

پنداشت ذهنی
شهروندان
از
تهرانی
احساس ناامنی
فضاهای
در
بیدفاع

گسترش ترس ،ﺧالء قانونی ،ناامنی ،بیاعتمادی ،هرجومرج و سوء مدیریت
مسائل شهری ،انزوای اجتماعی ،هویت محله ،ذهنیتهای منفی و ...از
مواردی هستند که در این مقاله مورد توجه واقع شدهاند .نتایج حاکی از
آن است که احساس ناامنی در فضاهای بیدفاع به دلیل وجود بافتهای
آسیﺐزا و ذهنیتهای منفی در قالﺐ هویتی ﺧاص در بستر ضعف نظارتی
و تجربیات منفی ،میتواند منجر به هرج و مرج ،بیاعتمادی و انزوای
اجتماعی شود.

1388

باززندهسازی
فضای شهری به
منظور تقویت
تعامالت
اجتماعی در
جهت ارتقای
حس سرزندگی
و پویایی شهر

فضای شهری را ترکیبی از روابط اجتماعی در کالبد شهر دانسته که در
بستری معنایی ،پاسخگوی نیازهای شهروندان است و در صورت عدم تحقق
سرزندگی ،فضاهای عمومی جذابیت و پاسخدهی مناسﺐ را از دست داده
و باعث گریز شهروندان از فضاها و در نتیجه کاهش تعامالت اجتماعی و
افزایش جرم و کاهش امنیت میشود .نتایج پژوهش نشان میدهد که توجه
به اهمیت شاﺧصهای تعامالت اجتماعی در فضای شهری منجر به تقویت
رابﻄه بین انسان و محیط شده و در نتیجه سبﺐ افزایش پویایی و سرزندگی
فضاها میگردد.

الهقلیتبارنشلی 1388

ارائه الگوهای مناسﺐ برای برنامهریزی و طراحی محیﻄی شهر برای ارتقای
بهسازی
امنیت در فضاهای شهری مهم است .از بین شاﺧصهای مؤﺛر بر بهسازی
فضاهای بیدفاع
فضاهای بیدفاع شهری ،شاﺧص نظارت بیشترین تعامل و شاﺧص هویت
شهری با رویکرد
کمترین تعامل و همچنین شاﺧص شرایط اقلیمی مؤﺛرترین عامل و
پویاسازی فضاها
شاﺧص نظارت تأﺛیر پذیرترین عامل هستند.

2221

کاربریهای مختلف زمین میتواند رابﻄه فضایی معناداری با جرایم شهری
دشته باشد .نتایج نشان میدهد که سرقت و جرایم مواد مخدر در اطراف
توزیع فضایی
مناطق مسکونی کمدرآمد رایج بوده در حالی که سوابق سرقت اموال در
در
بزهکاری
اطراف بیمارستانها ،سینماها و مناطق تجاریمتمرکز بیشتر است ،سرقت
مناطق شهری
وسایل نقلیه اغلﺐ در نزدیکی دریاچهها ،دفاتر و زمینهای بازی ﺛبت شده،
در حالیکه سرقت ﺧانهها در نزدیکی طرحهای مسکن به ﺛبت رسیده است.

کاشانیاصل،
و افضلیگروه

ویکرماسینکه و
کلوتانتری
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عربی ،ناصری و
جهدی

استفاده از تمام
نسلهای سپتد
برای طراحی
بافت تاریخی
شهری

تعداد قابل توجهی از بزهکاریها در پسزمینه بسیاری از بناهای تاریخی
پنهان شده است .بر اساس سپتد موضعی (نوع  ،)3دیدگاه کلی این است
که فرایند باید به سمت اصالح ساﺧتار کل بافت و بازسازی یا مقاومسازی
حرکت کند و اگر این روند انجام نشود ،ضعف عوامل مبتنی بر مکان باعث
افزایش میزان جرم و افزایش نارضایتی ساکنین ﺧواهد شد.

2218

سنجش
اﺛربخشی اصول
مداﺧله کلیدی
برای
سپتد
پیشگیری از
جرم در فضاهای
شهری

از زمانی که اقدامات مداﺧلهای سپتد در سال  2211اجرا شده ،مرکز شهر
بریکستون ) (BTCلندن کاهش نرخ جرم و جنایت را تجربه کرده ،در
حالی که برای سایر بخشهای انگلستان و ولز این نرخ افزایش داشته است.
همچنین بین طول مدت اقامت و ترس از جرم ،همبستگی مثبتی مشاهده
شده و شاﺧص روشنایی و نورپردازی در ادراک امنیت در این مﻄالعه نیز
بسیار مهم بوده است.

2218

ظهور شهرهای هوشمند و فناوری هوشمند ،مفهومسازی گستردهتری از
طراحی امنیت را ارائه میدهد .این مﻄالعه با توجه به پروژه کاهش تنش،
شهرهای
شهر آینده وون را نشان میدهد که در آن برنامه صدا ،بو و نور برای کاهش
و
هوشمند
ﺧشونت و پرﺧاشگری استفاده و سناریوهایی برای رفتار مﻄلوب در فضای
معماری امنیت:
عمومی ارائه میشود .این نوع معماری میتواند در محیط ساﺧته شده
قدرت طراحی
موجود طراحی شده و از طریق محرکهای روانی بهتر از عوامل فیزیکی
فضای عمومی
عمل میکند و اصوالً توسط شرکتهای ﺧصوصی بهتر از حالت دولتی
توسعه مییابد.

2222

پیروزفر ،فار،
اوسیبرچی و
نیمو

شولنبرگ و
پترز

 -0روش انجام پژوهش
این مﻄالعه بر مبنای هدف ،پژوهش کاربردی و بر اساس ماهیت
و روش توصیفی -تحلیلی است .دادههای مورد استفاده در این
پژوهش از نظر ساﺧتاری به دو صورت دادههای مکانی و دادههای
غیرمکانی یا توصیفی تقسیمبندی میشوند :دادههای مکانی از
واحدهای تفکیکی قﻄعات استخراج شده از روی نقشه کاربری
اراضی شهری منﻄقه و دادههای غیرمکانی یا توصیفی از آمار و
اطالعات سازمانها ،ادارات و شرکتهای دولتی و نیز مشاهدات
و پیمایش میدانی بهدست آمده است .جامعه آماری پژوهش،
محالت منﻄقه یک شهر تبریز بوده و با توجه به اهداف فرعی و
اصلی تحقیق که شامل ارزیابی منﻄقه مورد مﻄالعه از لحاظ
بیدفاع بودن فضاها و نیز ارائه الگو جهت زمینهسازی برای
پویایی فضاها میباشد ،جمعآوری دادهها با دو هدف انجام شده
است .برای هدف اول با استفاده از چکلیست ممیزی و
مشاهدات میدانی ،فضاهای موجود از نظر کیفیت دفاعپذیری
ارزیابی و کنترل شده که بر اساس شاﺧصهای نورپردازی و

روشنایی نامناسﺐ ،وجود زمینهای بایر و کاربریهای مخروبه و
متروک ،پوشش گیاهی و فضاهای سبز متراکم و نامﻄلوب ،معابر
بنبست ،معابرکمعرض و معابر ال و یو شکل سنجش صورت
پذیرفته و برای هدف دوم نیز ،تالش شده تا با استفاده از روش
پرسشنامه و نظرﺧواهی از کارشناسان و متخصصان حوزههای
مرتبط شهری ،با تکمیل پرسشنامه بر اساس چهارچوب مفهومی
متناسﺐ ،کاربردیترین راهکارها برای پویاسازی فضاهای شهری
ارایه شود .در این پژوهش ،پرسشنامههای موردنظر با مﻄالعه
مبانی و نظریات مرتبط با موضوع پژوهش و بررسیهای صورت
گرفته با مشورت اساتید دانشگاه ،کارشناسان و متخصصان امر
بر اساس نظریات مﻄرح پیشگیری از ارتکاب جرم از طریق
برنامهریزی و طراحی محیﻄی با تأکید بر ویژگیهای کالبدی-
اجتماعی طراحی شده و در بین ساکنان منﻄقه ،متخصصان،
کارشناسان و مدیران محلی توزیع گردیده است .در این
پرسشنامه سؤاالت به صورت باز و بسته ارائه و سعی شده معیارها
و ویژگیهای کالبدی-اجتماعی فضاهای بیدفاع و مؤلفههای
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عمودی آن اهمیت و محور افقی آن عملکرد میباشد و ماتریس
را به چهار ربع تقسیم میکند که با نام مدل ربعی 2تحلیل
اهمیت و عملکرد شناﺧته میشود.

پویاسازی فضاهای شهری مورد پوشش قرار گیرد .در این تحقیق
برای افزایش روایی ،از تکنیک روایی محتوایی و صوری استفاده
شدهاست .این مرحله با قضاوت اساتید دانشگاه درباره سؤاالت
پرسشنامهها جهت مشخصکردن اینکه سؤاالت از نظر محتوایی
و صوری تا چه میزانی معرف محتوا و هدفهای پژوهش
میباشد ،انجام شده و با توجه به اینکه پرسشنامه به تأیید
ﺧبرگان موضوع رسیده ،روایی آن مورد تأیید میباشد.
در تحلیل دادهها از تکنیک تصمیمگیری چند معیاره
 VIKORو تحلیل اهمیت-عملکرد  IPAبهره گرفته شده است.
ابتدا با استفاده از تکنیک ویکور ،پهنهبندی محالت منﻄقه یک
تبریز از نظر وجود فضاهای بیدفاع انجام و سپس با بهرهگیری
از مدل  IPAکاربردیترین و محتملترین راهکارها برای
برنامهریزی ،طراحی و مدیریت شرایط موجود در راستای ارتقای
امنیت ارائه شده است.
تحلیل اهمیت-عملکرد ( ،)IPA1یک ابزار مدیریتی است
که در سالهای اﺧیر به طور گستردهای برای سنجش و
شناسایی نقاط قوت و ضعف شاﺧصها ،محصوالت ،ﺧدمات و
مؤسسات در زمینههای گوناگون به کار میرود .تحلیل اهمیت-
عملکرد به عنوان یک ابزار ارزشیابی ،از طریق ایجاد تجسمی
دادههایی که بازﺧورد فوری فراهم میکند ،میتواند برای
تصمیمگیریهای بهبودی سریع و اﺛربخش مورد استفاده قرار
گیرد (.)Siniscalchi, et. al, 2008:34
این تکنیک بدینگونه عمل میکند که پژوهشگر ابتدا
مؤلفهها یا شاﺧصهای متغیری را که میﺧواهد مورد سنجش
قرار دهد از مرور ادبیات نظری پژوهش یا مصاحبه و ...به دست
میآورد .پس از آن محقق پرسشنامه دوقلویی طراحی کرده که
در آن پاسخگویان نظر ﺧود را نسبت به هر مؤلفه ،در دو بعد
اهمیت و عملکرد در قالﺐ نمراتی که میدهند مشخص میکنند،
در گام بعدی پس از انجام تحلیلهای ریاضی بر روی امتیازات
بهدست آورده شده ،فاصله بین وضعیت مﻄلوب و وضعیت
موجود از دریچه نگاه پاسخدهندگان مشخص میکند و در نهایت
مبتنی بر نگرشهای بهدستآمده اولویتبندی از مؤلفهها را ارائه
میدهد ( .)Gholipour & Razini, 2016رویکرد سنتی به
تحلیل اهمیت -عملکرد توسط ماتریس دو بعدی ساﺧتاردهی
میشود .این ماتریس از دو محور تشکیلشده است که محور

شکل  -1مدل ربعی تحلیل اهمیت و عملکرد (نگارندگان)

 -5معرفی محدوده مورد مطالعه
شهر تبریز به عنوان بزرگترین شهر شمالغرب ایران و قﻄﺐ
اداری ،ارتباطی ،بازرگانی ،سیاسی ،صنعتی ،فرهنگی و نظامی
این منﻄقه شناﺧته میشود .منﻄقه یک شهرداری تبریز ،یکی از
مناطق دهگانه این کالنشهر ،با وسعتی حدود 1631/8هکتار در
شمال شهر در مجاورت مناطق  12،8،2و  5واقع شده است .این
منﻄقه از لحاظ وسعت حدود  6/5درصد از مساحت کالنشهر
تبریز را به ﺧود اﺧتصاص داده است .طبق سرشماری عمومی
نفوس و مسکن در سال  ،1385منﻄقه یک کالنشهر تبریز با
جمعیتی معادل  218647نفر ،تراکم ناﺧالص جمعیتی 137/7
نفر در هکتار دارد که حدود  552/4هکتار از آن کاربری مسکونی
است و بدین واسﻄه تراکم ﺧالص جمعیتی معادل  383نفر در
هکتار دارد .از سوی دیگر ،از مجموع مساحتی این منﻄقه222 ،
هکتار آن بافت فرسوده است .مجاورت محدوده پژوهش با گسل
تبریز ،وجود طبقات ناهمگون درآمدی ،داشتن بافت فرسوده در
کنار بافتهای بسیار مدرن و دسترسی ناعادالنه نواحی مختلف
این منﻄقه به ﺧدمات شهری و ...نیز از دیگر ویژگیهای
اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیﻄی منﻄقه یک تبریز
است .از لحاظ توزیع گروههای اجتماعی و اقتصادی در سﻄح
منﻄقه نیز ،سهم گروههای باال در منﻄقه  16/8درصد ،گروههای
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متوسط 68/1 ،درصد و گروه پایین 15/1 ،درصد میباشد.

شکل -2موقعیت جغرافیایی منطقه یک در شهر تبریز
(نگارندگان)

 -6یافتههای پژوهش
برای دستیابی به هدف اول (فرعی) پژوهش با توجه به مؤلفههای
مؤﺛر بر امنیت شهری و بهوجود آورنده فضاهای بیدفاع و نقش
و عملکرد کالبدی و اجتماعی آنها در منﻄقه یک کالنشهر
تبریز ،با توجه به اطالعات و دادههای گردآوری شده و نیز
نقشههای بهدست آمده از معیارهای ششگانه در محدوده منﻄقه
یک ،به تحلیل سلسله مراتبی پرداﺧته شده و در مرحله بعد با
ادغام نقشههای ایجادشده و انجام عملیات پهنهبندی ،الیههای
بدست آمده استانداردسازی و در نهایت به صورت شکل ()3
رتبهبندی و در ادامه به صورت نقشه نهایی فضاهای بیدفاع
منﻄقه (شکل )4ارائه شده است.

آن که در این منﻄقه به صورت میدانی کامالً مشهود و ملموس
است ،طیف گستردهای از مسائل امنیتستیز اجتماعی از قبیل
افزایش و هجوم فزاینده جمعیت ،جداییگزینی ،عدم تناسﺐ
عدالت کالبدی و اجتماعی ،انجام بزهکاریها ،جرایم و
نابهنجاریهای اﺧالقی و بسیاری از آسیﺐهای اجتماعی دیگر را
دربر گرفته است .افزایش روز افزون فاصله طبقاتی در ظاهر
منﻄقه یک تبریز بسیار نمایان است .رتبهبندی محالت منﻄقه
از منظر فضاهای بیدفاع با استفاده از شاﺧص ویکور ﺧود
شاهدی بر این ادعاست .همانطور که در شکل 4مشخص است
محالت ولیعصر و گلکار به ترتیﺐ دفاعپذیرترین فضاهای شهری
و همچنین نواحی ماالزینال ،یوسفآباد ،باغمیشهقدیم،
پلسنگی ،ایدهلو و سیالبقوشخانه بهترتیﺐ بیدفاعترین محالت
منﻄقه یک میباشند .نتایج تحقیقات حاکی از آن است که
قسمتهای زیادی از منﻄقه که فضاهای بیدفاع محسوب
میشوند را مناطق حاشیهنشین و اسکانهای غیررسمی و یا
اسکانهای برنامهریزی نشده تشکیل دادهاند .این مناطق دارای
تراکم باال و نابسامانی در فضای کالبدی ،ساﺧتمانها و معابر
هستند.

شکل -3رتبهبندی محالت منطقه یک کالنشهر تبریز از منظر
فضاهای بیدفاع با استفاده از شاخص ویکور (نگارندگان)

شکل -0رتبهبندی محالت منطقه یک تبریز از منظر فضاهای
بیدفاع (نگارندگان)

تحلیل نقشه نهایی فضاهای بیدفاع منﻄقه یک تبریز نشان
میدهد که نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی و پیامدهای فضایی

برای هدف اصلی پژوهش ،نتایج به دست آمده از مﻄالعات
و پیمایش میدانی انجام شده با استفاده از روش  IPAانجام
شدهاست .در اینراستا با تکیه بر نظرات ﺧبرگان و کارشناسان،
تعیین الگوها و ارائه روشهایی در جهت پویاسازی فضای بیدفاع
شهری منﻄقه یک شهر تبریز هدفگذاری شده است .در مرحله
اول پس از طراحی پرسشنامههای ساﺧتارمند که حاوی 38
مؤلفه که بر اساس مبانی و نظریههای مرتبط از روش تحلیل
مضمون بدست آمده بودند ،در بین  15نفر از صاحﺐنظران حوزه
شهرسازی توزیع شد و از آنها درﺧواست شد که از یک سو
میزان اهمیت و از سوی دیگر سﻄح عملکرد هر یک از مؤلفهها
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𝑛1/

را تعیین نمایند .دادههای این پرسشنامهها وارد نرمافزار Excel

()1

شد .در گام بعدی برای تحلیل دادهها ،یکپارچهسازی آنها از
طریق محاسبه میانگین هندسی انجام شده تا در نهایت ،نمره
اهمیت عملکرد هرکدام از مؤلفهها بدست آید .اصوالً استفاده از
میانگین هندسی برای بیان نظر جمعی چندین تصمیمگیرنده
راهحل مؤﺛرتری است .بدین ترتیﺐ ارزش نهایی اهمیت و
عملکرد هر یک از مؤلفهها که حاصل نظر جمعی است بهدست
میآید .میانگین هندسی از روابط ( )1و ( )2بدست میآید:

𝑛

) 𝑝𝑖𝑏
𝑛1/

()2

∏( = 𝑖𝑏

𝑖=1
𝑛

) 𝑝𝑖𝑐

∏( = 𝑖𝑐

𝑖=1

در این روابط  biارزش نهایی اهمیت و  ciارزش نهایی
عملکرد مؤلفه iام است که حاصل نظر جمعی  pکارشناس است
( p = 1,2,…, nو  )i = 1,2,…, mو به صورت جدول  1تهیه
شده است.

جدول-2یکپارچهسازی دادههای حاصل از پرسشنامه (نگارندگان)
زمینه

معیار

کد

شاخص

ارزش اهمیت

ارزش عملکرد

کالبدی

دارا بودن
ساﺧتار و فرم
مناسﺐ و
انعﻄافپذیر

1
2
3
4
5
6

ساﺧتار مناسﺐ و پایایی فرم فضا

1/865
2/68
3/688
4/25
4/25
3/743

2/118
3/688
2/416
3/657
2/288
3/464

عملکردی

وجود
کاربریهای
مختلط و
گوناگون

7
8
8
12

وجود بستر برای آزادی عمل فعالیتها

2/638
1/488
3/814
3/822

2/742
2/755
3/262
2/245

کالبدی و

وجود
سرزندگی و
جذابیت در
فضا از لحاظ
داشتن
هویت،
تناسبات
بصری و حس
تعلق

11
12
13
14
15
16
17
18
18
22
21
22
23
24

وجود کاربریهای جاذب جمعیت

3/688
1/722
4/228
1/754
2/628
1/877
2/568
1/822
1/488
2/144
2/817
1/418
1/588
2/288

3/754
1/754
2/618
3/236
2/628
1/822
1/823
2/287
1/568
1/527
1/781
1/688
1/382
2/372

نفوذپذیری و
دسترسی
ارتباطی
مناسﺐ

25
26
27
28

وجود نفوذپذیری بصری و عملکردی برای کاربر فضا

وجود پارکینگ

4/418
2/764
3/628
1/838

1/852
2/416
2/837
2/327

تأمین ایمنی

28

ایمنی و استحکام عمومی فضا

2/775

2/578

ادارکی

کالبدی و
عملکردی

وجود عرصه عمومی و طبیعی در فضا
بکارگیری مناسﺐ فضاهای باز
انعﻄاف و تغیرپذیری فضا برای استفاده گوناگون
بکارگیری فناوریهای نوین
همبستگی و نحوه اتصال فضاها به کل فضای شهری
کارایی و سازگاری کاربریها
تنوع در کاربریهای اطراف فضا
پاسخگویی فضا به گروههای اجتماعی
ایجاد فضای چندوجهی با ترکیﺐ ساﺧتار و رنگ
روشنایی و نورپردازی
زیباسازی
وجود نشانهها و بناهای شاﺧص و با قدرت جذب
حس تعلق مکانی و ﺧاطرهانگیزی فضاها
هویتبخش بودن فضا
غنای حسی بصری و غیربصری
ﺧوانایی(ارتباط منﻄقی عناصر کالبدی و عملکردشان)
تأکید بر مفهوم آرامش
آسایش بصری
قلمروپذیری و محصوریت
تناسﺐ ابعاد و اندازه عناصر فضا نسبت به محیط
ﺧالقیت
دسترسی فضا به شریانهای اصلی ارتباطی
ارتباط مناسﺐ مسیر پیاده و سواره به فضاها
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و امنیت

زمانمند بودن

عوامل
جمعیتی و
اجتماعی

32
31

دسترسی ارتباطی ایمن به فضاها

4/486
3/478

1/838
2/463

32

استفاده از فضا با گذر زمان و عدم تعلق به یک دوره

1/235

1/284

33

امکان استفاده فضا در شرایط آبوهوایی مختلف و
ساعات گوناگون شﺐ و روز

3/786

2/775

34

قابلیت پاسخگویی فضا به نیازهای بهروز جامعه

2/832

2/288

35
36
37
38
38

درصد تراکم جمعیت

1/837
1/837
4/252
3/831
1/258

1/754
1/754
2/127
2/827
1/381

امنیت اجتماعی

توسعه سالمت و بهداشت شهر
قابلیت گردشگری
اجتماعپذیری و دعوتکنندگی فضا
رشد طبیعی جمعیت

جهت تعیین ﺧانههای ماتریس اهمیت-عملکرد ،ارزش
آستانه اهمیت و عملکرد بایستی محاسبه شود .جهت تعیین
ارزش آستانه از میانگین حسابی استفاده میشود .این مقادیر از
روابط ( )3و ( )4بدست میآیند:
𝑖𝑏 ∑𝑛𝑖=1
𝑚

()3

= 𝑏𝜇

𝑖𝑐 ∑𝑛𝑖=1
()4
𝑚
در این روابط  μbارزش آستانه اهمیت μc ،ارزش آستانه
= 𝑐𝜇

عملکرد مؤلفه iام میباشد.
ارزش آستانه اهمیت و عملکرد با استفاده از این روابط در
این پژوهش به ترتیﺐ  2/77و  2/34محاسبه شده است .اکنون
میتوان موقعیت نسبی هر کدام از مشخصهها را بر روی ماتریس
اهمیت عملکرد (شکل )5مشخص کرد.

در گام نهایی ،تحلیل اهمیت عملکرد برای تعیین اولویت،
وزن هر یک از مؤلفههای کیفی محاسبه میشود .بر اساس نظر
وو و همکاران شکاف بین ارزش اهمیت و عملکرد مؤلفه iام
ضربدر ارزش اهمیت آن میتواند وزن مؤلفه کیفی iام را نشان
دهد .وزن مؤلفه iام را با  owiنشان میدهیم که از طریق رابﻄه
( )5بدست میآید.
()5

| 𝑖𝑏 × ) 𝑖𝑐 𝑜𝑤𝑖 = |(𝑏𝑖 −

برای سهولت بیشتر جهت تجزیه و تحلیل ،به صورت رابﻄه
( )6نرمالیزه میشود:
()6

𝑚

𝑠𝑤𝑖 = 1

𝑖𝑤𝑜
𝑚 = 𝑖𝑤𝑠
,
𝑖𝑤𝑜 ∑𝑖=1

∑ 0 ≤ 𝑠𝑤𝑖 ≤ 1 ,

𝑖=1

حال مشخصههایی که دارای swiبیشتری هستند باید در
اولویت باالتر جهت بهبود قرار گیرند .بنابراین ،با توجه به
وزنهای محاسبهشده برای هر مشخصه اولویت برنامهریزی در
جدول 2نشان داده شده است.

شکل -5ماتریس ربعی تحلیل اهمیت و عملکرد راهکارها
(نگارندگان)
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جدول -3وزنها و اولویت نهایی مؤلفهها بر اساس ارزش اهمیت و عملکرد (نگارندگان)
اولویت

وزن مشخصه ()owi
2/472
2/713
4/742
1/583
7/133
1/245
2/285
1/814
2/555
5/826

نرمالیزه ()swi
2/2248
2/2285
2/2488
2/2167
2/2748
2/2128
2/2231
2/2221
2/2268
2/2622

26
13
7
18
4
21
32
16
15
6

2/225
2/282
6/683
2/622
2
2/345
1/712
2/512
2/126
1/322
2/822
2/381
2/331
2/186

2/2221
2/2228
2/2722
2/2273
2
2/2236
2/2178
2/2253
2/2211
2/2138
2/2326
2/2242
2/2234
2/2218

31
37
5
14
38
28
18
25
36
22
11
27
28
32

وجود نفوذپذیری بصری و عملکردی برای کاربر فضا

11/348
2/862
2/872
2/713

2/1181
2/2122
2/2321
2/2274

2
22
12
23

ایمنی و استحکام عمومی فضا

2/544
11/423
3/535

2/2257
2/1188
2/2371

24
1
12

2/272
3/827
1/877

2/2227
2/2421
2/2187

37
8
17

2/152
2/152
7/788
4/228
2/153

2/2216
2/2216
2/2817
2/2423
2/2216

35
34
3
8
33

شاخص
ساختار مناسب و پایایی فرم فضا
وجود عرصه عمومی و طبیعی در فضا
بکارگیری مناسب فضاهای باز
انعطاف و تغیرپذیری فضا برای استفاده گوناگون
بکارگیری فناوریهای نوین
همبستگی و نحوه اتصال فضاها به کل فضای شهری
وجود بستر برای آزادی عمل فعالیتها
کارایی و سازگاری کاربریها
تنوع در کاربریهای اطراف فضا
پاسخگویی فضا به گروههای اجتماعی
وجود کاربریهای جاذب جمعیت
ایجاد فضای چندوجهی با ترکیب ساختار و رنگ
روشنایی و نورپردازی
زیباسازی
وجود نشانهها و بناهای شاخص و با قدرت جذب
حس تعلق مکانی و خاطرهانگیزی فضاها
هویتبخش بودن فضا
غنای حسی بصری و غیر بصری
خوانایی(ارتباط منطقی عناصر کالبدی و عملکردشان)
تأکید بر مفهوم آرامش
آسایش بصری
قلمروپذیری و محصوریت
تناسب ابعاد و اندازه عناصر فضا نسبت به محیط
خالقیت

دسترسی فضا به شریانهای اصلی ارتباطی
ارتباط مناسب مسیر پیاده و سواره به فضاها
وجود پارکینگ

امنیت اجتماعی
دسترسی ارتباطی ایمن به فضاها
استفاده از فضا با گذر زمان و عدم تعلق به یک دوره
استفاده فضا در شرایط آبوهوایی مختلف و ساعات گوناگونشبانهروز
قابلیت پاسخگویی فضا به نیازهای بهروز جامعه
درصد تراکم جمعیت
توسعه سالمت و بهداشت شهر
قابلیت گردشگری
اجتماعپذیری و دعوتکنندگی فضا
رشد طبیعی جمعیت
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اولویتهای بهدست آمده از جدول 3در ﺧصوص کیفیت محیط
و معیارهای کلیدی برای ایجاد و تقویت یک محیط پویا و
مﻄلوب نشان میدهد که ارتقای امنیتاجتماعی؛ نفوذپذیری
وآسایش بصری و عملکردی؛ قابلیتهای گردشگری؛ بکارگیری
فناوریهای نوین؛ روشنایی و نورپردازی و پاسخگویی فضا به
گروههای مختلف اجتماعی ،مؤلفههایی هستند که باالترین
اولویت در پویاسازی فضاهای بیدفاع شهری را دارند .واضح است
که این عوامل تأﺛیر مستقیم بر جلوگیری از فرصتهای جرمی
که تابعی از شرایط اجتماعی ،تراکم ساﺧتمانها ،چیدمان
ﺧیابانها و ورودیها ،ارتباط با معابر اصلی و کوچهها ،میزان
روشنایی و همچنین ویژگیهای امنیتی-نظارتی مدرن میگزارد
که به صورت جداگانه یا با هم ،زمینه ایجاد ناامنی و بزهکاری
در یک فضاهای شهری را فراهم میآورد .از اینرو بهعلت ماهیت
اجتماعی و کالبدی فضاهای شهری ،با بهرهگیری از پتانسیل
مؤلفههای 38گانه پویاسازی فضاها و توجه به اولویتهای
بهدست آمده که به صورت جامع ،جوانﺐ مختلف و گوناگون
مربوط به چالشهای فضاهای شهری را پوشش میدهد ،با
بکارگیری مؤلفههای پویاسازی و تقویت عوامل امنیتساز محیط
زندگی و فضاهای شهری؛ میتوان با فراهم نمودن زمینههای
حضور و مشارکت فعاالنه و آگاهانه مردم ،نشاط و سرزندگی
بیشتری به شهر و فضاهای آن بخشید .در این راستا دو نوع
واکنش در چارچوب عوامل پیشگیرانه و عوامل اصالحکننده
میتوان تعریف نمود که در چنین رویکردى تمرکز بر کاهش
فرصتها و امکان ارتکاب جرم است و در آن تدابیرى چون
جلوگیرى از بروز زمینههاى مساعد جرمزا اتخاذ میگردد.
همچنین فعالیتهایی براى ﺧنثیسازى بزهکارى در مرحله
فعلیتیافتن عمل مجرمانه نیز صورت میگیرد که میتوان به
ساماندهی و بهسازی و یازسازی فضاها و کاربریها اشاره نمود.
با وجود تاﺛیرگذارى غیریکنواﺧت و متفاوت؛ تیﭗهاى پیشگیرى،
برنامهریزى ،تدابیر ،اقدامات و فعالیتهای این رویکرد ،طیف
گستردهاى دارد و لذا نمیتوان انتظار داشت صرفا از یک مسیر
به تحقق کاهش ناامنی دست یافت ولی میتوان به زمینههاى
کاهش آن از طرق مختلف از جمله بکارگیری چندین مؤلفه
بصورت همزمان با استفاده از تکنیکهاى طراحی محیﻄی در
جهت پیشگیرى از جرم دست یافت.
با توجه به مﻄالعات موجود و بررسیهای موردی برای بهسازی
فضاهای بیدفاع شهری و پویاسازی و تحرک بخشیدن به رشد
و توسعه آنها ،همانﻄور که شکل 5نشان میدهد ،بر مبنای نظر

مجموعهای از کارشناسان و از طریق تحلیل اهمیت-عملکرد،
موقعیت نسبی و اولویت توجه به هر یک از مؤلفهها در چارچوب
ماتریس ربعی شناسایی شدند .سنگینی عوامل در ربعهای  1و
 2متمرکز است و بر اساس راهبردهای کالنی که شناسایی
شدهاند ،الگوهایی برای دفاعپذیر ساﺧتن فضاهای شهری
میتوان ارائه کرد که مبتنی بر نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و
تهدیدهای فضاهای شهری میباشد.
در این راستا مؤلفههایی که در ربع اول ماتریس قرار میگیرند
(جایی که اولویت فعلی برای تغییر و بهبود عملکرد است) از
شاﺧصهای اصلی پویاسازی فضاهای بیدفاع شهری هستند و
در کوتاهمدت ،تأکید و تمرکز بر یک بعد ﺧاص از آن برای ایجاد
بهبود در عملکرد کافی نبوده و میبایست مؤلفههای اولویتدار
که در این ربع قرار دارند پیوسته مورد توجه قرار گیرند.
همانطور که در شکل 4مشاهده شد ،مؤلفههایی که ربع اول در
اولویت تمرکز و توجه قرار دارند عبارتند از :وجود نفوذپذیری
بصری و عملکردی برای کاربر فضا ،ارتقای امنیت اجتماعی،
قابلیت گردشگری ،آسایش بصری ،بکارگیری فناوریهای نوین
و پاسخگویی فضا به گروههای اجتماعی .برای درک بهتر کارایی
این مؤلفهها و داشتن دید فضایی ،با توجه به اطالعات جمعآوری
شده و تحلیل نقشه فضاهای بیدفاع منﻄقه یک میتوان گفت
که تقریباً تمامی مؤلفههای ربع اول در محالت ولیعصر و گلپارک
مورد استفاده قرار گرفتهاند .در این محالت کوچهها و
ﺧیابانهای تنگ و تاریک و بنبستها و کنجهای بدون دید
مناسﺐ ،به ندرت یافت میشود .توجه دولت و شهرداری به این
مناطق و مخصوصا منﻄقه ولیعصر کامالً مشهود است و با
بسترسازی و ایجاد جاذبهها برای باالبردن انگیزه سفرهای
درونشهری ،شاهد افزایش گردشگری و گذران اوقات فراغت
شهروندان در این مناطق میباشیم .همچنین طراحی محیط
نسبتاً مدرن و کیفیت باال ،رعایت نسبتاً ﺧوب تراکم ساﺧتمانی
به فضای باز ،سیستم ﺧدماتی و مبلمان شهری نسبتاً مﻄلوب و
وجود ساﺧتمانها و معابری که نظارت و دید همگانی را میسر
کرده و باعث افزایش سﻄح امنیت اجتماعی شدهاست ،از جمله
مواردی هستند که باعث پویایی و سرزندگی این محالت شده و
با ارتقای سﻄحآسایش روانی محالت را دفاعپذیر نموده و مهر
تأییدی بر فرضیه این پژوهش است.
در نقﻄه مقابل این محالت ،محالتی وجود دارد که این موارد تا
حدودی در آنها رعایت شدهاست که عبارتند از :محالت عباسی،
باغمیشهقدیم ،بیالنکوه و ....ناهمگنی و کمبود مراکز ﺧدماتی
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رفاهی ،تفریحی و درمانی مناسﺐ برای جذب شهروندان جهت
استفاده و حضور در سﻄح این نواحی ،مبلمان شهری متوسط و
گاهاً ضعیف ،نظارت نامﻄلوب بر اماکن تاریخی منﻄقه و کاهش
گردشگر ،وجود فضاهای اجتماع عمومی بینظم و نیز فضاهای
نابسامان از قبیل ساﺧتمانها و معابری که نظارت اجتماعی را
تهدید میکند ،از جمله مؤلفههایی هستند که در این مناطق
کمتر رعایت شده و بایستی در اولویت تمرکز و توجه قرار گیرند.

وآسایش بصری و عدم تناسﺐ عملکردی برای کاربران فضا باعث
مغفول ماندن و به حاشیه کشیدهشدن این مناطق و در نتیجه
کاهش امنیت اجتماعی و به وجود آمدن فضاهای ساکن و
بیدفاع شده و باید با امعان نظر و توجه و تأکید ویژه برنامهریزان
و مدیران شهری نسبت به این شاﺧصها اقدام شود تا
زمینهسازی برای دفاعپذیر ساﺧتن این مناطق ایجاد شود.

شکل -8بازنمایی فضا به صورت منفی در حاشیه غربی منطقه
یک شهر تبریز (نگارندگان)

شکل -6بازنمایی فضا به صورت مثبت در ناحیه ولیعصر
منطقه یک شهر تبریز (نگارندگان)

شکل -1بازنمایی فضا در نواحی میانی منطقه یک شهر تبریز
(نگارندگان)

نوع سوم محالتی که در منﻄقه یک وجود دارد و مشکل اساسی
از منظر بکارگیری مؤلفههای ربع اول (اینجا تمرکز کنید) در
آنها به وضوح قابل رؤیت است شامل محالت ماالزینال ،سیالب
قوشخانه ،ایدهلو و پلسنگی و بیشتر نواحی حاشیهای شمالی و
غربی منﻄقه میباشد .در این مناطق قابلیت گردشگری به دلیل
نبود و یا کمبود امکانات و تجهیزات تفریحی ،نزدیک به صفر
است ،بکارگیری فناوریهای نوین به دلیل پایین بودن سﻄح
اقتصادی و نبود توان مالی شهروندان ساکن با مشکل اساسی
مواجه بوده و همچنین عدم پاسخگویی فضاهای این نواحی به
گروههای اجتماعی مختلف نیز به جهت عدم وجود نفوذپذیری

مؤلفههای قرارگرفته در ربع دوم (کار ﺧوب را ادامه دهید)
مؤلفههایی هستند که بین اهمیت و عملکرد آنها تناسﺐ وجود
دارد ،لذا الزم است همچنان رویه قبلی درباره آنها استمرار یابد.
این مؤلفهها عبارتند از :بکارگیری مناسﺐ فضاهای باز؛ قابلیت
انعﻄاف و تغییرپذیری فضا برای استفادههای گوناگون؛
همبستگی و نحوه اتصال فضاها به کل فضای شهری؛ تنوع در
کاربریهای اطراف فضاها؛ وجود کاربریها و مراکز جاذب
جمعیت؛ روشنایی و نورپردازی؛ وجود عرصه عمومی و عناصر
کالبدی طبیعی در فضا؛ دسترسی ارتباطی ایمن؛ قلمروپذیری؛
امکان استفاده فضا در شرایط آبوهوایی مختلف و ساعات
گوناگون شبانهروز؛ قابلیت پاسخگویی به نیازهای بهروز جامعه؛
دسترسی فضا به شریانهای اصلی ارتباطی؛ ارتباط مناسﺐ مسیر
پیاده و سواره به فضاها؛ ایمنی و استحکام عمومی فضا.
بر اساس مشاهدات میدانی و تحلیل نتایج بهدست آمده از
منﻄقه یک باید اذعان نمود که مانند مؤلفههای ربع اول ماتریس
ربعی اهمیت-عملکرد ،تا حدودی تمامی مؤلفههای ربع دوم نیز
در فضاهای کالبدی شهری نوع اول یعنی نواحی ولیعصر و
گلپارک و ...مورد استفاده قرار گرفتهاند .وجود نورپردازی مﻄلوب
و پیادهراههای مدرن ،عرض مناسﺐ ﺧیابانها و کوچهها و
دسترسی ایمن و آسان به انواع شریانهای اصلی و فرعی ،امکان
استفاده از فضاها در شرایط آبوهوایی مختلف و ساعات گوناگون
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شبانهروز؛ قابلیت پاسخگویی به نیازهای بهروز جامعه؛ فضای
سبز مناسﺐ و همچنین تقویت فضاهای اجتماعی به ویژه در
منﻄقه ولیعصر به جذب و حضور بیشتر مردم در فضاهای شهری
منجر شدهاست که باعث افزایش حس تعلق ،پویایی و سرزندگی
در این محالت و پایین بودن فضاهای بیدفاع شده و این روال
باید ادامه پیدا کند.

شکل -9بازنمایی فضاهای اجتماعی مثبت در نواحی شرقی
منطقه یک شهر تبریز (نگارندگان)

در محالت نوع دوم از قبیل محالت عباسی ،باغمیشهقدیم،
بیالنکوه و ،...تا حدودی مؤلفههای مورد نظر و هدف ربع دوم
ماتریس بکارگیری شده و بر اساس راهبرد آن که باید کار ﺧوب
ادامهدار باشد سعی در پیشبرد و استفاده بهینه از آن شدهاست.
از چالشهایی که در این منﻄقه وجود دارد میتوان به شبکه
ارتباطی معابر اشاره نمود و بایستی مورد عنایت مدیران شهری
قرار گیرد ،چرا که در بخش مرکزی با توجه به رشد ارگانیکی
که شهر از بافت قدیمی ﺧود داشته ،این معابر ﺧود را با شرایط
کنونی بافت منﻄقه سازگار کرده و از نظر نوع مدیریت ترافیک،
شرایط مﻄلوبی نداشته و معابر به دلیل تردد باالی وسایل نقلیه
از یک سو و کمعرض بودن از سوی دیگر ،همواره با ترافیک
سنگین همراه هستند .نکته مورد توجهی که در اینجا باید اشاره
نمود تسهیل در ارائه ﺧدمات شهری در مواقع ویژه و شرایط

آبوهوایی ﺧاص مانند مواقع بارش است که عبور و مرور
شهروندان را با مشکل مواجه میکند.
تنوع کاربریها در سﻄح محالت یکی از نکات مثبت فضاهای
شهری در این مناطق است .مورد دیگر عدم بکارگیری مناسﺐ
فضاهای باز و عدم قابلیت انعﻄاف و تغییرپذیری مﻄلوب فضا
برای استفادههای گوناگون است که در این دسته از مناطق با
آن روبهرو هستیم ،زیرا با توجه به کمبود فضاهای شهری موجود
و نیز بافت ،فرهنگ و هویت سنتی مردم در این مناطق این
امکان برای تمامی فضاها نمیتواند میسر باشد و با مساعدت و
مرتفع شدن این موارد فضاهای بیدفاعی که در سﻄح این
مناطق مشاهده میشود روزبهروز کاهش مییابد.
محالت نوع سوم منﻄقه یک ،باید از منظر بکارگیری مؤلفههای
ربع دوم ماتریس اهمیت-عملکرد ،مورد توجه ﺧاص برنامهریزان
و طراحان شهری قرار گیرد ،چرا که در اکثر نقاط این محالت با
توجه به قرارگرفتن در پهنهبندی محالت بیدفاع ،مؤلفههای
موردنظر رعایت نشده و یا در کمترین سﻄح ،بکارگیری شدهاند.
در واقع نواحی غربی منﻄقه یک که از محالت ماالزینال،
سیالبقوشخانه ،ایدهلو و پلسنگی تشکیل شدهاست ،دسته سوم
فضاهای کالبدی شهری را شامل میشود که دربرگیرنده
بافتهای بعضا قدیمی ،ﺧودرو و حاشیهنشین شهر است .این
محالت در سﻄح تبریز عمدتاً به بافت ﺧودرو و گاهاً به اسکان
غیررسمی شناﺧته شده و به مرور زمان شکل نامﻄلوب فعلی را
یافته است.

شکل -11بازنمایی فضا در نواحی میانی منطقه یک شهر تبریز
(نگارندگان)

توده بناهای نواحی بر فضاهای باز غلبه کرده و سﻄح اشتغال باال
برﺧالف استانداردهای شهرسازی و به صورت غیر اصولی ساﺧته
شدهاند .بعضا توپوگرافی نامناسﺐ منﻄقه باعث شده شبکه معابر
از ساﺧتار ﺧودرو و غیرمنظم تبعیت کرده و از حالت مناسبی
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برﺧوردار نبوده و معابر با عرض کم بوجود آید که در زمانهای
بحرانی مﻄمئناً پاسخگوی شرایط ایجاد شده نخواهد بود.
بهعنوان مثال در زمان بارشهای فصلی باعث ایجاد سیالب و یا
لغزندگی معابر و عدم ایمنی مناسﺐ میشود .در این محالت
فشردگی در بافت فضاها مشهود و میزان فضاهای باز کمتر از
فضاهای بسته است.

مناسﺐ و پایایی فرم فضا؛ حس تعلق مکانی و ﺧاطرهانگیزی در
فضاها؛ هویتبخش بودن فضا؛ غنای حسی بصری و غیربصری؛
تأکید بر مفهوم آرامش؛ تناسﺐ ابعاد و اندازه عناصر مصنوع فضا
نسبت به محیط؛ امکان استفاده از فضا با گذر زمان و عدم تعلق
به یک دوره تاریخی؛ رشد طبیعی جمعیت؛ درصد تراکم
جمعیت؛ توسعه سالمت و بهداشت شهر از جمله این شاﺧصها
هستند.
با توجه به محدودیت منابع ،الزم است از صرف منابع جهت
تحقق مؤلفههای واقع در ربع چهارم ماتریس (اتالف نسبی
منابع) با اینکه ممکن است تأﺛیرگذار باشند ،کاسته شده و به
مؤلفههای ربع اول و دوم اﺧتصاص داده شود .در این پژوهش
مؤلفههایی که تمرکز بر آنها بصورت نسبی اتالف منابع را به
دنبال دارد عبارتند از :وجود بستر برای آزادی عمل در انجام
فعالیتها؛ ﺧالقیت؛ وجود نشانهها و بناهای شاﺧص و با قدرت
جذب؛ زیباسازی و وجود پارکینگ.

شکل -11بازنمایی تأثیر توپوگرافی بافتها در شرایط اقلیمی
خاص در نواحی غربی و میانی منطقه یک تبریز (نگارندگان)

روشنایی معابر در بعضی نقاط نامناسﺐ بوده و طرح هندسی
نامﻄلوب معابر موجﺐ آشفتگی و نابسامانی بافت شهری و کاهش
نظارت طبیعی و غیرطبیعی شده است .جمعبندی این موارد
میتواند دلیل عمده برای عدم پویایی و سکون فضاهای شهری
و در نتیجه کاهش ایمنی و امنیت شهری و بیدفاع بودن
فضاهای این محالت و تأیید فرضیات پژوهش باشد و نیازمند
طرحهای ضربتی و ویژه و توجه جدی مدیران شهری برای حل
این مشکالت است.
نکته مهم در مورد مؤلفههای که در ربع سوم (اولویت نسبی
پائین) قرار گرفتهاند این است که اگر چه نسبت به دیگر مؤلفهها
از اولویت پائینی برﺧوردارند ،اما اهمیت مﻄلق آنها در پویاسازی
فضاهای بیدفاع شهری قابل چشمپوشی نیست .برای این منظور
در کوتاه مدت ،الزم است توجه کمتری به موارد زیر شود و
جریان صرف منابع در این مؤلفهها به مؤلفههای ربع اول منتقل
شود .ایجاد فضای چندوجهی با ترکیﺐ ساﺧتار و رنگ؛ ساﺧتار

شکل -12مقایسه نورپردازی فضاها در نواحی شرقی و غربی
منطقه یک شهر تبریز (نگارندگان)

 -1نتیجهگیری
مﻄالعه روند تاریخی شکلگیری شهرها نشان میدهد که
فضاهای عمومی شهری به عنوان بستر حیات اجتماعی ،در
تعامل نزدیکی با موضوع امنیت و تأﺛیر رفتار انسان از آن قرار
دارد .امروزه یکی از نگرشهای مﻄرح در شهرسازی برای ارتقای
امنیت در فضاهای شهری و جلﺐ حضور و مشارکت بیشتر مردم،
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استفاده از نظریات پیشگیری از جرایم با ارائه الگوهای
برنامهریزی ،طراحی و مدیریت مناسﺐ فضاهای عمومی است که
ضرورت پویایی فضاهای یک شهر را بیش از پیش نمایان میکند.
تعریف عام پویایی و سرزندگی را میتوان قابلیت مکان برای
تأمین تنوعی از فعالیتها و استفادهکنندگان با هدف تأمین
امنیت ،برابری و راحتی را برای همه کاربران در نظر گرفت .یک
شهر سرزنده و پویا به لحاظ اجتماعی میتواند بواسﻄه ارتباط
ﺧوب و پویا میان الیههای اجتماعی که ارتباط جمعی را در
پیدارد ،به سﻄوح سالمت باالتری در فرهنگ ،اقتصاد ،امنیت،
آرامش و نیز عدالت دست پیدا کند که در نهایت به ارتقای
زیستپذیری منجر ﺧواهد شد.
با ایجاد تناسﺐ بین ویژگیهای فیزیکی و اجتماعی فضاهای
شهری و کنترل آنها به عنوان عاملی مهم در جلوگیری از
بزهکاری ،فضاهایی بهوجود میآیند که فعالیتهای مجاز و
متناسﺐ با هنجارهای جامعه در آن نقاط صورت میگیرد و از
آﺛار نامﻄلوبی که به حادث شدن انواع ﺧشونتها منجر میگردد،
جلوگیری مینماید .از اینرو این پژوهش در پی شناﺧت و
بررسی فضاهای بیدفاع شهری بوده و سعی داشته بر اساس
شاﺧصهای مبانی دیدگاه پویایی فضاهای شهری ،الگوهایی
برای بهسازی و ارتقای امنیت این فضاها ارائه دهد.
چرا که پویایی و سرزندگی فضاهای شهری حاصل تعامل شهر و
شهروند بوده و با حضور مردم در فضاها به منصه ظهور میرسد.
فضاهای عمومی شهر به واسﻄه مقیاس عملکردی و همچنین
طیف متنوع و گسترده مخاطبین ﺧود دارای بیشترین سهم در
حیات جمعی شهروندان است .زمانی که مردم بتوانند بدون ترس
و تبعیض و با اعتماد به نفس و آرامش در فضاهای شهری به
زندگی عادی ﺧود پرداﺧته و فضاهای عمومی ،اعتماد مردم را
جلﺐ نماید ،امنیت در معنای تام کلمه ،بهعنوان یکی از مهمترین
نیازهای اجتماعی پدیدار گشته و پایداری اجتماعی شهر بهعنوان
ظرفیت یک جامعه برای مقابله با مسائل پیچیده اجتماعی و
توانایی انعﻄافپذیری در مقابل آن معنا مییابد .برای اﺛبات این
موضوع در این تحقیق از تحلیل اهمیت-عملکرد  IPAاستفاده
شده است ،زیرا اولویتبندی راهبردهای مؤﺛر به لحاظ میزان
اﺛربخشی مفروض در زمان تحلیل موقعیت و انتخاب راهبرد
بهینه ،مسیر روشن و سادهتری را برای اجرای پیشنهادها و انجام
اقدامات مؤﺛر فراهم میکند .نتایج حاصل از این تکنیک حاکی
از آن است که وجود نفوذپذیری بصری و عملکردی برای کاربران
فضا؛ ارتقای امنیت اجتماعی؛ ارتقای قابلیتهای

گردشگری؛آسایش بصری؛ بکارگیری فناوریهای نوین ،روشنایی
و نورپردازی و پاسخگویی فضا به گروههای مختلف اجتماعی
مؤلفههایی هستند که باالترین اولویت و بیشترین تأﺛیر در
پویاسازی فضاها را دارد .با توجه به اهداف اصلی و فرعی این
پژوهش ،بر اساس مشاهدات میدانی و تحلیل نتایج بهدست
آمده ،فضاهای کالبدی شهری منﻄقه یک تبریز را میتوان از
منظر وجود فضاهای بیدفاع و نیز بکارگیری مؤلفههای ماتریس
ربعی تحلیل اهمیت -عملکرد به سه قسمت کلی تقسیم کرد:
الف) دسته اول شامل نواحی شرقی منﻄقه میشود که متشکل
از محالت شهرک ولیعصر و گلپارک و قسمتی از نواحی میانی
بوده که دارای اصول برنامهریزی استراتژیک و طراحی نسبتاً
مناسﺐ بوده و ترکیبی متعادل و مﻄلوب از فضا و توده را داراست.
معابر این نواحی اکثرا به صورت شﻄرنجی و دارای عرض مناسﺐ
و تعریف شده در اصول شهرسازی بوده و از نورپردازی و روشنایی
مﻄلوب برﺧوردار میباشند .فضاهای سبز مناسﺐ و پارکهای
محلی متعددی پیرامون بافت شهری قرار داشته و هماهنگی در
فضاهای باز بوسیله میادین متعدد باعث ایجاد نظارت اجتماعی
مﻄلوب شدهاند .در حقیقت بکارگیری مؤلفههای پویاسازی
فضاها باعث افزایش نشاط و سرزندگی در این نواحی شده و
بالتبع فضاهای موجود را دفاعپذیر ساﺧته و موجﺐ مرغوبیت
اراضی این محالت گشته است.
ب) دسته دوم بخش میانی منﻄقه که عالوه بر نواحی
جدیداالحداث ،نواحی قدیمی و گاهاً بافت تاریخی را شامل
میشود و محالت عباسی ،باغمیشهقدیم ،بیالنکوه و کویگلکار
را دربرمیگیرد .شایان ذکر است که بافت و فضای شهری این
نواحی از برنامهریزی و طراحی متوسط برﺧوردار بوده و گاهاً
فضاهای غیراصولی نیز در میان بافتهای محالت این بخش قابل
مشاهده است .فضاهای رها شده در میان بافتها نسبتاً زیاد
است .ترکیﺐ توده و فضا بر ﺧالف بخشهای شرقی از مﻄلوبیت
کمتری برﺧوردار بوده و معابر این بخش ترکیبی از معابر
کمعرض و معابر با عرض مناسﺐ است .بیشترین فضای سبز
منﻄقه یک به این نواحی اﺧتصاص داشته و نورپردازی و
روشنایی معابر نیز بجز در مواردی مانند یوسفآباد و کوی شهید
بهشتی در حد نسبتاً ﺧوبی قرار دارد .در ارزیابی محالت این
بخش از منﻄقه یک ،قسمتهای جنوبی شامل محالت گلکار و
بیالنکوه نسبت به قسمتهای شمالی و غربی مانند محالت
یوسفآباد و کوی شهیدبهشتی دفاعپذیرتر بوده و شهروندان از
آرامش و امنیت روانی بهتری بهرهمند هستند.
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ج) نواحی غربی منﻄقه یک ،دسته سوم فضاهای کالبدی شهری
را شامل میشود که دربرگیرنده بافتهای بعضا قدیمی ،ﺧودرو
و حاشیهنشین شهر است .این محالت عمدتاً به عنوان بافت
ﺧودرو و گاهاً اسکان غیررسمی شناﺧته شده و به مرور زمان
شکل نامﻄلوب فعلی را یافته است .این بخش از منﻄقه شامل
محالت ماالزینال ،سیالب قوشخانه ،ایدهلو و پلسنگی و ...است.
توده بناها در این نواحی بر فضاهای باز غلبه کرده و سﻄح اشتغال
باال برﺧالف استانداردهای شهرسازی و به صورت غیر اصولی
ساﺧته شدهاند .بعضا توپوگرافی نامناسﺐ منﻄقه باعث شده
شبکه معابر از ساﺧتار ﺧودرو و غیرمنظم تبعیت کرده و از حالت
مناسبی برﺧوردار نباشد و معابر با عرض کم بوجود آید .فشردگی
در بافت فضاها مشهود و میزان فضاهای باز کمتر از فضاهای
بسته است .روشنایی معابر در این محالت در بعضی نقاط
نامناسﺐ بوده و طرح هندسی نامﻄلوب معابر موجﺐ آشفتگی
بافت شهری و کاهش نظارت طبیعی و غیرطبیعی شده است.
جمعبندی این موارد میتواند دلیل عمده برای کاهش ایمنی و
امنیت شهری و بیدفاع بودن فضاهای این محالت و در تائید
فرضیه پژوهش که به میزان کاربردی بودن اصول و معیارهای
رویکرد پویاسازی فضاهای شهری در ایمنسازی فضاهای بیدفاع
شهری و دفاعپذیر ساﺧتن این فضاها اشاره دارد ،باشد.
از موارد عنوان شده میتوان نتیجه گرفت که در حالت کلی،
برنامهریزی ،طراحی و مدیریت فضاها در شهرهای امروزی و
بخصوص در کالنشهرها نیاز به یک تغییر رویکرد اصولی و
اساسی دارد و باید از حالت سکون و در حاشیه ماندن ﺧارج شده
و پویا و سرزنده گردند ،چرا که با توجه به مقتضیات دنیای
مدرن ،مﻄمئناً شرایط کنونی ،پاسخگوی نیازهای ایجاد شده
نخواهد بود .در این راستا بر مبنای معیارهای بررسی شده،
پیشنهادهای کاربردی برای مدیریت بهینه و دفاعپذیرساﺧتن
محالت به شرح زیر ارائه میشود:
 در اولویت قراردادن و توجه ویژه به مناطق محروم و حاشیهایمنﻄقه که فضاهای این مناطق اکثرا جزء فضاهای بیدفاع
محسوب شده و بایستی در راستای توسعه پایدار آنها با
طرحهایی مانند احیا ،بازسازی و بازآفرینی پایدار بافتهای
غیررسمی ،قدیمی و فرسوده که اغلﺐ مناطق بحرانی را تشکیل
میدهند ،برنامهریزی نمود.
 ایجاد فضاهای شهری قوی بر اساس فعالیتهای جدید (ساﺧتمراکز ﺧدماتی و رفاهی و یا درمانی جاذب جمعیت) و تأکید بر
توسعه فعالیتهای گردشگری و ایجاد جاذبههای بیشتر برای
گذران اوقات فراغت و نیز ماندگاری همراه با توسعه هستههای

کار و فعالیت با هدف توسعه موزون شهر و پیوند کار و سکونت
بصورت همگن در تمام منﻄقه شهری با سرمایهگذاری و اجرای
برنامههای کوتاهمدت و میانمدت.
 ایجادآسایش بصری و روانی با بکارگیری و توجه به مفاهیم واصول پیشگیری از بروز جرایم از طریق طراحی محیﻄی در
مراحل مختلف برنامهریزی ،طراحی و ساﺧت فضاها و بافتهای
شهری به عنوان مثال طراحی هندسی مناسﺐ معابر و جانمایی
مﻄلوب تجهیزات شهری و یا تعین تکلیف (پاکسازی یا بازسازی)
بناهای متروک و مخروبه.
 برنامهریزی برای ساماندهی ،مناسﺐسازی و ایجاد محیطهایبدون مانع و یا تسهیل دسترسی برای گروههای مختلف
اجتماعی (با توجه به جنس و سن) و توانایی پذیرش تمامی افراد
جامعه (کسانی که سالم هستند و یا ناتوانی جسمی -حرکتی
دارند) که یکی از راهکارهای ارتقاء کیفیت زندگی و زمینهساز
پویایی فضاهای شهری میشود.
 سیاستگذاری ویژه و تدوین برنامههایی برای مدیریتمحیطزیست و فضاهای شهر با رویکرد بهداشت شهری مانند
تخلیه بهداشتی زباله و تنظیف معابر.
 ارتقای نفوذپذیری بصری و عملکردی برای کاربران فضا ازطریق باز طراحی و اقدام مناسﺐ برای کاهش و حذف آلودگی
دیداری از قبیل وجود هر نوع اغتشاش و کیفیت بصری نامﻄلوب
در شکل شهر اعم از عدم نورپردازی و روشنایی کافی و ضعف
نماها ،فرمها ،احجام کالبدی ،ساﺧتمانها ،تابلوها و ...که فضاهای
مناسبی را برای بزهکاری فراهم مینمایند.
 بسط و گسترش فضاهای باز و میادین در مناطق مسألهدار بابکارگیری اصول شهرسازی و نیز انتخاب و استفاده از پوشش
گیاهی مناسﺐ (از لحاظ شرایط رشد و نگهداری) برای فضاهای
سبز و پارکهای منﻄقه تا بتوان با ایجاد چشم انداز مﻄلوب برای
کاربران.
 ایجاد شرایطآسایش اقلیمی برای شهروندان از طریق طراحیمناسﺐ فضاهای شهری و ارائه ﺧدمات و تمهیداتی برای مقابله
با عوامل مزاحم و نامﻄلوب اقلیمی مانند سیالبها و بارش برف
به ﺧصوص در فضاهایی که با توجه شرایط توپوگرافی ،اﺧتالف
ارتفاع دارند.
 برنامهریزی راهبردی برای استقرار و ایجاد تنوع کاربریهابویژه در نظر گرفتن کاربریهای فعال با فعالیتهای زمانی
متفاوت بﻄوریکه زمان بیشتری از طول شبانهروز را پوشش دهند
تا محالت از حالت سکون بیرون آیند.
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 آگاهیبخشی و فرهنگسازی در سﻄح شهر با استفاده ازتعامالت و فعالیتهای اجتماعی شهروندان ،برای آشنایی با
اصول ایمنسازی و ارتقای امنیت اجتماعی فضاهای شهری با
استفاده از روشها و ابزارهای ایمنی الزم در راستای جلوگیری
از شکلگیری هدفهای وسوسهانگیز بزهکارانه.
 بکارگیری فناوریهای نوین از قبیل ﺛبت و بهروزرسانیاطالعات الزم در مورد مکان و زمان وقوع جرایم و تهیه نقشه
جامع جرم بهوسیله سیستم اطالعات جغرافیایی توسط مراکز و
نهادهای مرتبط با مدیریت شهری و نیز مکانیابی و احداث مراکز

نظارتی انتظامی برای کنترل و نظارت بیشتر در مناطقی که آمار
بزهکاری باالست.
 مناسﺐسازی فضاهای عمومی شهری از جهت کالبد و جانفضا برای فراهمسازی زمینههای حضور شهروندان با تأکید بر
چهار ویژگی مﻄلوبیت دسترسی ،آسایش ،کاربردی و همچنین
اجتماعی بودن از طریق طراحی مناسﺐ و بهکارگیری مبلمان
شهری متناسﺐ با محیط در بخشهایی از شهر مانند پارکها،
میادین ،پیادهروها و مراکز تجاری که تأﺛیر زیادی در کیفیت
زندگی شهری بر جای میگزارد.
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Abtract:
Undefended spaces are one of the most important factors inducing a sense of insecurity in urban spaces,
which leads to a decrease in the mental peace of citizens and increasement in criminal conduct for crime
in these spaces. With proper control and use of physical and social factors, these spaces are improved
physically and meaningfully and prevent the adverse effects that lead to the occurrence of various types of
violence. This research, by examining the defenseless urban spaces of one area of Tabriz city, tries to
provide a model for improving and improving the security of these spaces based on the perspective of the
dynamics of urban spaces. The type of research is based on the purpose, applied and based on the nature
and descriptive-analytical method which is based on documentary and field data. The statistical population
is the neighborhoods of one city of Tabriz, and VIKOR technique and IPA importance-performance
analysis have been used in the data analysis. The findings show that eastern neighborhoods have the least
and western neighborhoods have the most defenseless spaces in the studied area. Also, the results of the
importance-performance quadrant matrix indicate that permeability and visual and functional comfort;
promotion of social security and tourism capabilities; The use of new technologies and the response of the
space to different social groups are the components that have the highest priority in the dynamization of
defenseless urban spaces.

Key Words: Urban Spaces, Defenseless Urban Spaces, Dynamics of Urban Spaces, Security, One Area
of Tabriz City
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