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چکیده
با توجه به دگرگونیهای اخیر و حضور بیشتر زنان در عرصههای عمومی شهرها و همزمان با شکستن حصار محدود خانهها ،ضرورت
بازنگری در ساماندهی فضاهای شهری به منظور ايجاد زمینهای برای حضور فعال ،سالم ،خالقانه و غیر آسیبزای زنان در فضاهای کالبدی
و اجتماعی به چشم میخورد .پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضاهای گردشگری شهری با رويکرد احساس امنیت زنان در شهر جديد
بهارستان صورت گرفته است .روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و جامعه آماری شامل کلیه زنان ساکن شهر بهارستان در سال  1393می-
باشد که تعداد آنها  19700نفر بوده است .حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 384 ،نفر محاسبه شد .روش نمونهگیری تصادفی
هدفمند بود .در اين پژوهش از پرسشنامه  11سؤالی محقق ساخته که روايی پرسشنامه از طريق ضريب کندال  0/70و پايايی آن از طريق
ضريب آلفای کرونباخ  0/85محاسبه گرديد ،استفاده شد .به منظور تحلیل استنباطی دادههای بدست آمده از آزمونهای آماری  tتك
نمونه ای و تحلیل واريانس تك متغیره (انوا) استفاده شد .نتايج آزمون  tتك نمونهای نشان داد که زنان شهر بهارستان در فضاهای
گردشگری شهری از احساس امنیت برخوردار نیستند ،همچنین از ديدگاه زنان شهر بهارستان در فضاهای گردشگری شهری امنیت نسبی
وجود دارد f .مشاهده شده در سطح  p<0/05تفاوت معناداری را بین میانگین احساس امنیت زنان در فضاهای گردشگری شهری
بهارستان بر اساس سابقه سکونت در شهر ،تحصیالت و وضعیت تأهل نشان داد.
واژههای کلیدی :فضاهای گردشگری ،احساس امنیت ،زنان ،شهر بهارستان.

 .1نويسنده مسئول09138148828 ،goodarzi5@yahoo.com :
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بیان مسأله:
امروزه گردشگری شهری به صورت مسئله و فعالیتی مهم درآمده است که سبب تغییرات فضايی گسترده در شهرهای
بزرگ شده است (کازس .)5:1388 ،شهرها به علت وجود امکانات معیشتی و رفاهی ،فعالیتهای اقتصادی ،بازرگانی ،صنعتی،
فرهنگی ،سیاسی ،بهداشتی ،ارتباطی ،فراغتی و داشتن جاذبههای تاريخی و گردشگری ،به عنوان مقصد گردشگران به شمار
میآيند (رضوانی .)15:1389 ،فضای گردشگری شهری ،بخشی از فضای عمومی شهر است که منابع گردشگری در آن وجود
دارد (موحد .)43:1389 ،اين فضاها را در شهرهای معاصر میتوان به دو دسته تقسیم کرد -1 :فضاهای مدرن يا جديد نظیر:
پارکها ،مراکز خريد و فروش مدرن ،فرهنگسراها ،میادين و پالژها -2 ،فضاهای سنتی :نظیر بازارها ،امامزادهها ،گورستانها،
باغها ،مساجد و ساير اماکن تاريخی میباشد (انوری و نساج .)20: 1389 ،در نگاه برنامهريزان شهری ،فضاهای گردشگری به
عنوان يکی از اجزای بسیار مهم بدنه شهری ،انسانی و طبیعی ،بنا بر ويژگیهای سیستمی و نظاممند مکانيابی ،نوع طراحی،
دسترسی ،روشنايی ،ساخت جمعیتی و غیره میتواند در القا يا عدم القای حس امنیت بسیار مؤثر واقع شوند (Gobster,
) .) .2005: 156از آنجايیکه غالباً فضاهای گردشگری شهری مانند پارکها و مراکز خريد و  ...در ساعاتی از شب و روز به
طور محسوس خلوت میشوند ،در چنین فضاهايی احتمال بروز رفتار مجرمانه افزايش میيابد (.)Jackobs, 2006:18
در کنار موضوع خلوتی که زمینهساز بروز ناامنی است ،موضوعات ديگری چون تجمع افراد معتاد و بزهکار ،بروز رفتارهای
خطرناک ،وجود فضاهای تاريك و مشکل روشنايی به ويژه در شب نیز از جمله موارد تهديد کننده امنیت شهروندان به حساب
میآيند (دی آلباکوثرک و مك آلروی .)273:1390،فضاهای گردشگری شهری میبايست از خصیصههای الزم جهت پوشش
دادن نیازهـای گـروههـای مختلـف اجتماعی (سنی ،جنسی ،جسمانی و  )...برخـوردار باشـند (خدائی .)125:1390،يکی از
مهمترين گروه شهروندان که به دلیل نقش مهم و تأثیرگذار در جامعه بايد به نیازهايشان توجه شود گروه زنان میباشد که
نیمی از پیکره اجتماع محسوب میشوند و نیم ديگر در دامانشان پرورش پیدا میکنند و به طور قطعی جامعه ای پويا خواهد
بود که به نیازهای زنان برای ايجاد محیطی امن و سالم عنايت داشته باشد؛ چرا که امروزه زنان نقش اساسی در ساختارهای
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی جامعه ايفا میکنند (ضابطیان .)115:1389 ،با توجه به دگرگونیهای اخیر و حضور بیشتر زنان
در عرصههای عمومی شهرها و همزمان با شکستن حصار محدود خانهها ،ضرورت بازنگری در ساماندهی فضاهای شهری به
منظور ايجاد زمینهای برای حضور فعال ،سالم ،خالقانه و غیر آسیبزای زنان در فضاهای کالبدی و اجتماعی به چشم میخورد
(عرشیها و مديری .)125:1390،با توجه به اين که يکی از دغدغههای جامعه زنان ،رنج کشیدن از کم تحرکی ،خطر افسردگی
و چگونگی گذران اوقات فراغت است و از طرفی حجاب و رعايت عفاف برای امنیت فردی و اجتماعی در سطح کل جامعه الزم
و ضروری است ،همچنین به لحاظ الگوی خاص رفتاری و تربیتی ،محرمیت و پوشیده بودن از خواستههای ضمیر پنهان اکثر
افراد جامعه ايرانی است؛ لذا تدوين و تهیه برنامههای جامع و پويا مستلزم فراهم کردن شرايط مناسب است و اين شرايط
مجموعه ايست از سیاستها ،اقدامها ،آموزشها و اصالحهای ساختاری ،توجه به ساماندهی فضاهای گردشگری شهری با
مديريتی کارآمد ،برنامهريزی مناسب و مبتنی بر نیاز زنان .فراهم کردن اين شرايط میتواند به حضور فعال زنان در جامعه و به
نوعی کمك به آنها برای گذران اوقات فراغتشان در محیطی ايمن ،شاد و سالم ياری رساند (شاهیوندی و همکاران،
.)140:1390
توجه به زن و اينکه يك زن ايرانی چگونه از وقت خود استفاده میکند و اعمال سازگار با جسم و روح و عقايد او در چه
مکانی بايد انجام گیرد از اصول اولیه در برنامهريزی فضاهای شهری و گردشگری شهری خواهد بود .وظیفه يك برنامهريز
مسلمان در اين برهه طراحی و پاسخگويی به نیازها و سؤاالت جديد زنان معاصر است که در آن برخوردی صحیح و منطقی با
اين نیازها صورت بگیرد (گلی .)150:1390،از آنجايی که در مناسب سازی فضاهای شهری الزم است ،فضاهايی خلق شود که
واجد عناصر الزم برای تحقق عدالت جنسی و سنی باشد (صادقی ،)40:1380،طبق منابع موجود ديده میشود که از آغاز دوره
مدرن تا امروز ،در شهرهای ايران مسئله جنسیت به تنهايی در برنامهريزی فضاهای شهری مطرح نبوده و در واقع برخالف
طراحی و برنامهريزی سنتی شهرهای ايران قديم ،به داليل متفاوت در برنامهريزی و طراحی فضاهای شهری و به ويژه
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گردشگری معاصر ،نوعی بیاعتنايی به نیازهای گروههای مختلف سنی ،جنسی و اجتماعی ،به ويژه گروههای آسیبپذير
همچون زنان به چشم میخورد و اين بی توجهی خود مانعی برای حضوری فعالتر و با حس تعلق و احساس امنیت باالتر برای
اين گروه مهم از شهروندان جامعه را در پی داشته است (زنجانیزاده اعزازی .)4:1381 ،به تبع ساير شهرهای ايران ،در
شهرهای جديد نیز موضوعی با اين رويکرد کمتر و در برخی موارد اصالً مورد توجه قرار نگرفته است .يکی از اين شهرهای
جديد «بهارستان» است ،که در  15کیلومتری جنوب شهر اصفهان واقع شده است که نقش سر ريزپذيری جمعیت اصفهان را
به عهده دارد و توانسته در اين نقش تا حدودی موفق عمل کند .اما به نظر می رسد در زمینه برنامهريزی برخی فضاهای
شهری ،به ويژه در فراهم نمودن فضاهايی با کیفیت و ايمن جهت گذران اوقات فراغت و حضور هر چه بیشتر ساکنان اين شهر
مشکالتی ديده میشود که نتوانسته نیاز همه شهروندان خود به ويژه گروههای آسیبپذير جامعه يعنی زنان ،کودکان و  ...را به
خوبی پاسخ دهد .از اينرو اين ضرورت احساس میشود که در برنامه ريزی برای شهر بهارستان و حل مشکالت جهت بهبود
ارتقای حضور هر چه فعالتر و با احساس امنیت بیشتر بانوان ،مسئولین همت بیشتری داشته باشند .در اين پژوهش تالش می-
شود تا با نگاهی دقیقتر به فضاهای گردشگری شهر بهارستان از نگاه بانوان ،ضمن بررسی و آسیب شناسی برنامهريزی فضاهای
گردشگری در راستای رويکرد امنیت زنان اين شهر ،پیشنهاداتی در جهت بهبود وضعیت فضاهای گردشگری بهارستان ،برای
حضور امنتر زنان ساکن اين شهر و ساير شهروندان ارائه شود و اين شهر روز به روز از نظر برنامه ريزی فضاهای شهری به شهر
دوستدار زنان نزديكتر شود.
بنابراين مسئله پژوهش ناشی از اين نکته است که شايد به تبع شرايط جهانی و در سالهای اخیر در برنامهها و
سیاستهای شهری تالش شد تا توجه بیشتری به اقشار آسیبپذيرتر جامعه مانند زنان و کودکان و  ...صورت پذيرد ،اما طبق
شواهد موجود هنوز در شهرهای ايران به ويژه در برنامه ريزیها و طرحهای شهرهای جديد ساخته شده يا در حال ساخت،
موضوعی با اين رويکرد کمتر مورد توجه قرار گرفته است .اين تحقیق به دنبال پاسخگويی به فرضیه های اساسی زير میباشد:
 در فضاهای گردشگری شهری بهارستان ،زنان احساس امنیت دارند. از ديدگاه زنان شهر بهارستان در فضاهای گردشگری شهری امنیت کافی وجود دارد. بین احساس امنیت زنان در فضاهای گردشگری شهری بهارستان بر اساس سابقه سکونت در شهر تفاوت وجود دارد. بین احساس امنیت زنان در فضاهای گردشگری شهری بهارستان بر اساس تحصیالت تفاوت وجود دارد. بین احساس امنیت زنان در فضاهای گردشگری شهری بهارستان بر اساس وضعیت تأهل تفاوت وجود دارد.پیشینهی نظری تحقیق:
استاينر ( :)2009در مقالهای با عنوان «فاصله اجتماعی ،تهديد امنیت و نوسانات گردشگری» به وضعیت گردشگری در
کشورهای عربی از جمله مصر اشاره میکند که با وجود جاذبههای گردشگری فراوان نتوانستهاند به نحو مطلوبی درآمدزايی
نمايند .استاينر مهمترين علل عدم درآمدزايی را نبود امنیت و تهديدهای اجتماعی و روانی و عدم خدمات رسانی بهینه میداند
که جهت بهبود اين وضعیت ،لزوم توجه به امنیت گردشگران را ضروری دانسته است .هال ( :)2010در مقالهای با عنوان «سفر
و گردشگری در جهان سوم» به وضعیت گردشگری در کشورهای جهان سوم و برخی از مهمترين مشکالت گردشگری اين
کشورها از جمله نبود امنیت روانی و جانی پرداخته و بر لزوم توجه دولتهای جهان سوم در جهت از بین بردن اين معضلها از
طريق ايجاد پلیس گردشگری تأکید نموده است.
ويور و اپرمان ( :)2012در مقالهای با عنوان «مديريت گردشگری» به بررسی ارتباط امنیت و توسعه پايدار گردشگری
پرداخته و به اين نتیجه رسیدهاند که يکی از علل عدم استقبال گردشگران از مناطق گردشگری دنیا ،ناشی از نبود امنیت
جانی ،مالی ،روانی ،زيست محیطی و بهداشتی است .پیزام و يوال ( :)2013در مقالهای با عنوان «به سوی يك نظريه امنیت
گردشگری» به اين نتیجه رسیدهاند که نیاز ضروری به گسترش گردشگری بینالمللی با توجه به خطرهای موجود وجود دارد و
همچنین بر اهمیت رسانه در مقوله سفر ،ايمنی گردشگری و نیاز به ايجاد شبکههای محلی به منظور تأمین امنیت برای
ساکنان و بازديدکنندگان تأکید کردند.
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هزار جريبی ( :)1389در مقالهای با عنوان «احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری» ،به اين نتیجه رسیده
است که بین احساس امنیت اجتماعی و گردشگری رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد .هر مقدار احساس امنیت اجتماعی
گردشگران افزايش يابد به همان اندازه تمايل آنان به اقامت در ايران و حتی سفرهای مجدد افزايش میيابد .البته تفاوت در
میزان احساس امنیت اجتماعی گردشگران خارجی بر اساس متغیرهای سن ،جنس ،تحصیالت مشاهده شده است .ربانی و
همکاران ( :)1390در مقالهای با عنوان «نقش پلیس در تأمین امنیت و جذب گردشگری در شهر اصفهان» به اين نتیجه دست
يافتند که گردشگران خارجی از امنیت در شهر اصفهان راضی بودند ولی از نحوه اطالع رسانی پلیس ،نظارت پلیس بر هتلها و
 ...رضايت نداشتند و حضور فیزيکی زياد پلیس در فضاهای گردشگری نتوانسته بود در ارتقای احساس امنیت و نیز جلب
رضايت گردشگران خارجی از امنیت فضاهای گردشگری مؤثر باشد.
غالم حسینی و همکاران ( :)1391در مقالهای با عنوان «تأثیرگذاری نورپردازی در امنیت شهری و توسعه گردشگری» به
اين نتیجه دست يافتهاند که بیش از  91درصد شهروندان و گردشگران به تأثیر باالی نورپردازی بر افزايش آسايش و امنیت
شهروندان و گردشگران و نیز افزايش زمان گردشگری تا ساعات پايانی شب مؤثر میباشد و نیز در نهايت عالوه بر بهبود کیفیت
زندگی شهری به توسعه گردشگری شهری منجر خواهد شد .خوشفر و همکاران ( :)1392در مقالهای با عنوان «بررسی
احساس امنیت فردی و اجتماعی از ديدگاه گردشگران» به اين نتیجه رسیدند که وجود احساس امنیت اجتماعی در
گردشگاهها ،در ايجاد کارکرد مثبت گردشگران و نیز توسعه گردشگری تأثیر دارد و نیز بین عواملی مانند جنسیت ،سن ،سطح
تحصیالت و تعلق بومی با ارزيابی گردشگران نسبت به احساس امنیت فردی و اجتماعی رابطهی معنی داری وجود دارد.
امنیت شهری و جایگاه جنسیت در احساس امنیت:
جین جیکوبز ،نظريهپرداز ب زرگ شهری در تبیین امنیت شهری به تعامل فضای فیزيکی و فرآيندهای اجتماعی که محیط
را می سازند توجه نموده و بر فعال بودن فضا به عنوان عاملی در ايجاد يك محیط امن و موفق تأکید میکند .وی ايجاد حرکت،
استفادههای فعال از سطح خیابان و فعالیتهای خیابانی و مراقبتهای طبیعی از اين فعالیتها را به عنوان مؤلفههايی در جهت
ساختن يك محیط خوب شهری قلمداد میکند .اسکار نیومن نیز در باب فضاهای قابل دفاع عنوان میکند که مردم و طرحها
در يك «شهر خشونتآمیز»  ،از رويکردهای مشابه در رفتارهای اجتماعی و در جهت توسعه يك محیط امن ،پیروی میکنند
( .(Boyle, 2002: 566از نظر هاوارد مشخصههای فردی در ادراک از امنیت و میزان استفاده فرد از يك فضای شهری تأثیر
دارند ،مثل موقعیت اجتماعی ،شخصیت ،نقشها ،سن و طبقه اجتماعی ،پشتوانه خانوادگی ،دانشجو بودن و يا کارگر بودن و
اين مسائل در تعیین راحتی اين افراد و همچنین در میزان درکی که از آسیب پذيری يك مکان دارند ،تأثیرگذار است .عموماً
عوامل زيادی برای عکسالعمل نشان دادن مردم به ترس وجود دارند ،اما برخی از اين عوامل نقش بیشتری دارند از جمله:
جنسیت ،سن ،تجربه های گذشته در مورد جرم ،محیط و جغرافیا ،قومیت و فرهنگ و برخی متغیرهای ديگر .اما جنسیت به
عنوان مهمترين عامل شخصیتی در درک امنیت محسوب میشود .نوع جنايت و حس امنیت در مورد زنان و مردان متفاوت
است ،اما عموماً زنان ترس بیشتری حس میکنند تا مردان ،گرچه ممکن است کمتر از مردان قربانی شوند (Howard,
) .2000: 219والنتین معتقد است که زنان فضا را زمانی به عنوان مکان خطر دريافت میکنند که رفتار مردم به ويژه رفتار
مردان به گونه ای بی نظم به نظر برسد .نقشه های شناختی زنان از ايمنی و خطر ،هر دو حول جغرافیای اجتماعی خاص
پیگیری میشود و محیط فیزيکی شهر آن را شکل میدهد .اين محیطی است که میتواند در نبود نیازهای فضايی و امنیت
استفاده کنندگان مؤنث به شکل بارزی «جنسی» شده به نظر آيد (پین.)234:2010،
آنچه کارپ ،استن و يولز «ماهیت جنسی شده فضای شهری» مینامند ،در نحوه عمل فضای شهری برای محدود کردن
تحرک پذيری زنان قابل مشاهده است .اين محدوديت به لحاظ فیزيکی با القای الگوهای حرکت و رفتار بر پايه ترس و
دسترسی محدود شده اعمال میشود و به لحاظ اجتماعی با انگارههايی درباره نقش زنان در جامعه شهری ارتباط دارد (مدنی
پور.)126:1384 ،
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از نظر بِل تفرجگاهها ،بازارها و ديگر مراکز خريد عمومی در برابر جرم آسیب پذير هستند و مؤلفههای مشخصه جرم در
آنها عبارتند از :عناصری در مراکز شهری نظیر مغازهها ،تئاتر ،رستورانها ،ايستگاههای حمل و نقل عمومی و غیره (Bell,
) .2008: 11اصوالً موقعیتهای تجاری و تفريحی و گردشگری بر جرم و رفتار مجرمانه در سطوح پیرامون خود تأثیر
میگذارند ،همان طور که اين سطوح ،قسمتی از پیاده روها و فضاهای خارجی خود را نیز همرنگ خود میکنند .(Stiesdell,
) 2009: 51ولنتاين ادعا میکند که «با تسهیل ،ادراکی که از يك مکان فیزيکی وجود دارد و به طور غیر رسمی از طريق
طراحی کنترلی میتوان اطمینان زنان را برای بیرون رفتن از خانههايشان افزايش داد» .برای اين منظور ده استراتژی را
پیشنهاد کرد که عموماً درباره موقعیت ،قابلیت ديد به خصوص در ورودیها ،نورپردازی ،نقاشی ديوارها ،پلهای عبور عابر
پیاده ،کوچهها و راه های زيرگذر ،منظرسازی ،توسعه کف سازیها و کنجها و زاويهها میشد .ولنتاين رويکردش را نسبت به
محیط اجتماعی هم بسط داد و گفت :زنان با حضور بالفعل و بالقوه ديگران ،احساس امنیت بیشتری میکنند ،زيرا آنها فکر
میکنند که متخلفین با حضور و مداخله ناظران می ترسند حتی هنگامی که میدانند که شاهدان نمیتوانند جلو رخ دادن
جرمی را بگیرند .در واقع درک يك زن از امنیت به طور قوی با اينکه چگونه او در ارتباط با هر دو نوع محیط فیزيکی و
اجتماعی اطرافش احساس راحتی میکند و آنها را چگونه میشناسد ،ارتباط دارد .در نتیجه میتوان گفت :ارتباطات اجتماعی
در يك فضا و گروههايی که آن فضا را از نظر اجتماعی کنترل میکنند ،اثر مهمتری در اينکه يك زن در آن فضا احساس
امنیت بکند دارد تا طراحی آن (تانکیس .)159 :1388 ،اما سیاستهای کاربری زمین و حمل و نقل شهری و نظاير آن ،بر
سطح استفاده از مکانهای عمومی ،فضاهای گردشگری و طبیعت استفاده کنندگان تأثیر میگذارد و در نتیجه برنامه ريزی و
طراحی شهری میتواند بر فرآيند کنترل و مديريت اجتماعی اين فضاها تأثیر بگذارد (.(Brady, 2005: 66
روش تحقیق:
اين پژوهش بر اساس هدف ،کاربردی است و بر اساس ماهیت و روش در رديف تحقیقات توصیفی -تحلیلی قرار میگیرد و
روش فکری تحقیق ،استدالل استقرايی میباشد .گردآوری دادهها و اطالعات از طريق دو روش کتابخانهای و میدانی به دست
آمده است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زنان ساکن شهر بهارستان در سال  1393که تعداد آنها نامعلوم میباشد .با
توجه به اين که در اين پژوهش ،پژوهشگر در صدد تحلیل فضاهای گردشگری شهری با رويکرد احساس امنیت زنان بر اساس
نظرات زنان و با استفاده از پرسشنامه بوده ،بنابراين روش پژوهش ،توصیفی ،تحلیلی و پیمايشی میباشد .جامعه آماری شامل
زنان ساکن شهر بهارستان در سال  1393که تعداد آنها  19700نفر میباشد .برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران
استفاده شد .بر اساس محاسبات انجام شده حجم نمونه بدست آمده  384نفر بود.
t 2 pq
1.96 2 * 0.5 * 0.5
2
d
0.052
n

 384
1 t 2 pq
1
1.96 2 * 0.5 * 0.5
1
(
) 1
1
(
) 1
2
2
N
19700
d
0.05

روش نمونه گیری پژوهش ،با توجه به اين که زنان در مناطق مختلف شهری پراکندگی داشته از روش نمونهگیری تصادفی
هدفمند استفاده شد .زمان انجام پژوهش نیمۀ دوم سال  1393و محدوده مکانی پژوهش ،شهر بهارستان میباشد .برای اندازه
گیری در اين پژوهش از ابزار پرسشنامه محقق ساخته ،استفاده شد .سؤاالت پرسشنامه بر اساس دو مؤلفهی احساس امنیت و
ديدگاه امنیتی زنان در فضاهای گردشگری شهری تنظیم شده است .پرسشنامه مذکور دارای  11سؤال به صورت بسته پاسخ و
با طیف پنج گزينهای (خیلی زياد -زياد – تا حدودی – کم – خیلی کم) بوده که نحوه نمرهگذاری آن به ترتیب – 3 – 4 – 5
 1 – 2میباشد .جهت تعیین روايی محتوايی پرسشنامه ابتدا با استفاده از منابع ،مطالعات اولیه و مشورت خبرگان  15سؤال
طراحی گرديد و سپس جهت تعیین روايی محتوايی از  7نفر اساتید و صاحبنظران خواسته شد که هر يك از سؤاالت را در
يك طیف از «خیلی ضعیف تا خیلی خوب» ارزيابی نمايند که  4سؤال در طیف ضعیف قرار گرفته است .میانگین نمره ارزيابی
صاحبنظران از  11سؤال باقی مانده ( 4/11در طیف پنج ارزشی لیکرت) بود که بیانگر روايی مطلوب ابزار است .سپس در
راستای افزايش روايی پرسشنامه بازنگری صورت گرفت که سرانجام شکل نهايی پرسشنامه با  20سؤال طراحی و تنظیم گرديد
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و بر اساس ضريب کندال میزان روايی پرسشنامه  0/70محاسبه گرديد که نشان دهنده روايی مناسب پرسشنامه است .برای
سنجش پايايی پرسشنامه ،پس از انجام يك مطالعه مقدماتی و تعیین واريانس سؤاالت ،از طريق ضريب آلفای کرونباخ مورد
محاسبه قرار گرفت که ضريب  0/80بدست آمد .به منظور تحلیل استنباطی ،داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار
 SPSSپردازش شدهاند و از روشهای آماری  tتكنمونه ای و تحلیل واريانس تك متغیره (انوا) استفاده شد.
محدودۀ مورد مطالعه:
شهر بهارستان در  15کیلومتری جنوب اصفهان در دامنه کوه الشتر قرار گرفته است( .شکل شماره  .)1رشته کوه کم
ارتفاع و زيبايی به نام میانکوه ديوار جذابی را در جنوب شهر پديد آورده .اراضی اين شهر با شیب ماليمی از جنوب به شمال
دشت سر سبز زاينده رود اتصال میيابد .بهارستان حاصل مطالعات و پیش بینی طرح جامع منطقه اصفهان است که در سال
 1365به تصويب شورای عالی معماری و شهرسازی ايران رسیده و فعالیتهای اجرايی شهر در سال  1367شروع شده است .در
اين طرح وسعت تقريبی شهر  2500تا  3000هکتار و جمعیت آن حدود  320تا  350هزار نفر پیش بینی شده است .مرحله
اول توسعه شهر با وسعتی قريب به سه هزار هکتار شامل فازهای (  )3 . 2 . 1شهر به منظور اسکان  100000نفر جمعیت در
مراحل مختلف شکل گیری قرار دارد .اسکان جمعیت در شهر بهارستان در سال  1373مقارن با عید سعید غدير آغاز گرديده
(مهندسین مشاور باوند .)91:1391 ،بر اساس آخرين سرشماری ،جمعیت شهر بهارستان حدود  64000نفر میباشد (مرکز آمار
ايران .)1391 ،فضاهای گردشگری شهر بهارستان شامل :مراکز خريد (مرکز خريد اشکان و  ،)...مجموعههای رفاهی -تفريحی
بهشت (جنگل ،زمین ورزشی ،)..... ،درياچهی مصنوعی زيتون (پارک زيتون) ،بوستان کوهستان ،پارک ملی و پناهگاه حیاط
وحش کاله قاضی ،بوستان ارم ،بوستان پرديس ،پارک بزرگ گلستان ،وجود آثار تاريخی به جای مانده از دوران صفويه و
قاجاريه (کاروانسرای شاه عباسی ،باغ بهارستان ،بقعه بابا پیر محمود بن جابر بن عبداهلل انصاری) و ارتفاعات زيبای الشتر در
اطراف شهر بهارستان خودنمايی میکنند (شهرداری بهارستان.)1393 ،

شکل  -1نقشه موقعیت جغرافیایی شهر جدید بهارستان در استان اصفهان -منبع :استانداری اصفهان1393 ،

یافتههای تحقیق:
آزمون فرضیهها :در اين قسمت يافتهها با توجه به آزمون فرضیههای پژوهش در جداول يك تا پنج ارائه شده است.
فرضیه اول :در فضاهای گردشگری شهری بهارستان ،زنان احساس امنیت دارند.
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  استفاده شد که با توجه به
در تحلیل استنباطی به منظور بررسی سطح معناداری از آزمون «  » tدر سطح
اين که میانگین حاصله ( )2/16کوچكتر از میانگین فرضی ( )3بوده و  tحاصله نیز از مقدار بحرانی جدول ( )1/95بزرگتر و
معنادار میباشد ،بنابراين می توان نتیجه گرفت که زنان شهر بهارستان در فضاهای گردشگری شهری از احساس امنیت
برخوردار نیستند( .جدول شماره .)1
جدول  -1نتایج آزمون  tتك نمونه ای ،مقایسه میانگین میزان احساس امنیت زنان شهر بهارستان در فضاهای گردشگری شهری با
میانگین فرضی ()3
متغیر

میانگین

انحراف معیار

T

سطح معناداری

احساس امنیت زنان شهر بهارستان
در فضاهای گردشگری شهری

2/16

0/90

21/03

0/001

منبع :يافته های تحقیق.1393 :

فرضیه دوم :از ديدگاه زنان شهر بهارستان در فضاهای گردشگری شهری امنیت کافی وجود دارد.

  استفاده شد که با توجه به اين
در تحلیل استنباطی به منظور بررسی سطح معناداری از آزمون «  » tدر سطح
که میانگین حاصله ( )3برابر با میانگین فرضی ( )3بوده و  tحاصله نیز از مقدار بحرانی جدول( )1/95کوچكتر و معنادار
نمیباشد ،بنابراين میتوان نتیجه گرفت که از ديدگاه زنان شهر بهارستان در فضاهای گردشگری شهری امنیت کافی وجود
دارد( .جدول شماره .)2
جدول  -2نتایج آزمون  tتك نمونه ای ،مقایسه میانگین دیدگاه زنان در خصوص میزان امنیت کافی در فضاهای گردشگری شهری در
شهر بهارستان با میانگین فرضی ()3
متغیر

میانگین

انحراف معیار

T

سطح معناداری

امنیت کافی در فضاهای گردشگری شهری در
شهر بهارستان

3

0/59

0/19

0/85

منبع :يافته های تحقیق.1393 :

فرضیه سوم :بین احساس امنیت زنان در فضاهای گردشگری شهری بهارستان بر اساس سابقه سکونت در شهر تفاوت وجود
دارد.
طبق داده های جدول شماره  3در تحلیل استنباطی به منظور بررسی سطح معناداری f ،مشاهده شده در سطح p<0/05
تفاوت معناداری را بین میانگین احساس امنیت زنان در فضاهای گردشگری شهری بهارستان بر اساس سابقه سکونت در شهر
نشان می دهد .در اين بین میانگین احساس امنیت زنان با مدت زمان سکونت بیشتر در شهر بیشتر از احساس امنیت زنان با
سابقه سکونت کمتر میباشد.
جدول  -3نتایج آزمون (Fانوا) میانگین احساس امنیت زنان در فضاهای گردشگری شهری بهارستان بر اساس سابقه سکونت در شهر
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه
آزادی

میانگین مجذورات

بین گروهی

56/33

3

18/78

درون گروهی

352/55

382

0/70

کل

408/89

384

F

26/97

سطح
معناداری
0/001

منبع :يافته های تحقیق.1393 :

فرضیه چهارم :بین احساس امنیت زنان در فضاهای گردشگری شهری بهارستان بر اساس تحصیالت تفاوت وجود دارد.
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در تحلیل استنباطی به منظور بررسی سطح معناداری f ،مشاهده شده در سطح  p<0/05تفاوت معناداری را بین میانگین
احساس امنیت زنان در فضاهای گردشگری شهری بهارستان بر اساس تحصیالت نشان میدهد .در اين بین میانگین احساس
امنیت زنان با مدرک دانشگاهی بیشتر از ساير زنان میباشد( .جدول شماره .)4
جدول  -4نتایج آزمون (Fانوا) میانگین احساس امنیت زنان در فضاهای گردشگری شهری بهارستان بر اساس تحصیالت
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

بین گروهی

243/42

3

121/71

درون گروهی

165/47

382

0/33

کل

408/89

384

F

370/72

سطح
معناداری
0/001

منبع :يافته های تحقیق.1393 :

فرضیه پنجم :بین احساس امنیت زنان در فضاهای گردشگری شهری بهارستان بر اساس وضعیت تأهل تفاوت وجود دارد.
طبق دادههای جدول شماره  5در تحلیل استنباطی به منظور بررسی سطح معناداری f ،مشاهده شده در سطح p<0/05
تفاوت معناداری را بین میانگین احساس امنیت زنان در فضاهای گردشگری شهری بهارستان بر اساس وضعیت تأهل نشان
میدهد .در اين بین میانگین احساس امنیت زنان متأهل بیشتر از ساير زنان مجرد میباشد.
جدول  -5نتایج آزمون ( Fانوا) میانگین احساس امنیت زنان در فضاهای گردشگری شهری بهارستان بر اساس وضعیت تأهل
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

بین گروهی

37/39

3

37/39

درون گروهی

371/50

382

0/74

کل

408/89

384

F

50/83

سطح
معناداری
0/001

منبع :يافته های تحقیق.1393 :

نتیجه گیری:
امروزه گردشگری شهری به صورت مسئله و فعالیتی مهم درآمده است که سبب تغییرات فضايی گسترده در شهرها شده
است .شهرها میراث سالها تغییر و تحول و پويايی فرهنگی هستند و با توجه به برخورداری از جاذبهها و تأسیسات مختلف
گردشگری نظیر جاذبه های تاريخی ،فرهنگی ،مذهبی ،تجاری ،هتلها ،مهمانپذيرها ،دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی،
مجتمعهای تفريحی و گردشگری و  ...میتوانند جاذب خیل عظیم گردشگران داخلی و خارجی باشند و منافع اقتصادی
سرشاری را نصیب خود کنند .اما در حال حاضر به دلیل پیچیدگی ماهیت شهرها و شبکههای بسیار گسترده اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی حاکم بر آن ،گردشگری شهری با چالشهای مهمی روبرو است که با اتخاذ استراتژیهای رشد ،بهبود
ذهنیت و تصوير مقاصد گردشگری شهری و در نهايت با ساختن شهرها به عنوان مکانهای زيبای زندگی ،میتوان به افزايش
تعداد گردشگران در شهرها امیدوار بود .امنیت فضاهای گردشگری شهری نقش ويژه ای در ارتقاء سطح رفاه اجتماعی
شهروندان دارد .در اين بین زنان يکی از گروههای آسیب پذير در مقابل اثرات نا امنی شهری محسوب میشوند ،که در مواجهه
با نا امنی ،رفتارهای کناره گیرانه نشان میدهند .بر اين اساس برنامه ريزی برای ارتقاء امنیت زنان در طراحی فضاهای
گردشگری شهری اهمیت ويژه ای دارد .نتايج مطالعات اين مقاله نشان میدهد که طبق نتايج آزمون  tتك نمونه ای ،زنان شهر
بهارستان در فضاهای گردشگری شهری از احساس امنیت برخوردار نیستند .در راستای سنجش میزان احساس امنیت در اين
فضاها مشخص شد که  84/41درصد موافق عدم احساس امنیت در سطح مطلوب بودند ،که مهمترين عوامل نگرانی برای
حضور در اين فضاها به ترتیب ،عدم امنیت اين فضاها در ساعات خلوت شبانه روز به ويژه در فضاهای سبز و پارکها ،عدم
نورپردازی مناسب در شب ،مزاحمتهای خیابانی ،عدم احساس راحتی و در نهايت عدم دسترسی سريع به نیروهای کمکی و
انتظامی و نیز عدم دسترسی به حمل و نقل عمومی به ويژه در پیرامون پارکها و فضاهای سبز در شهر بهارستان بیان شد .در
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مقايسه میزان نگرانی برای حضور در فضاهای گردشگری شهری ،عدم احساس امنیت و نگرانی در مورد حضور در فضاهای سبز
و پارکها بیشتر از نگرانی برای حضور در فضاهای رفت و آمد و مراکز خريد و بازارها بوده است .همچنین بر اساس نتايج آزمون
 tتك نمونه ای بکار رفته برای اثبات فرض دوم تحقی ق ،از ديدگاه زنان شهر بهارستان در فضاهای گردشگری شهری امنیت
نسبی وجود دارد .در راستای سنجش میزان امنیت فضاهای گردشگری شهر بهارستان ،مشخص شد که مهمترين عواملی که در
ايجاد امنیت نسبی از ديدگاه زنان مطرح شده است به ترتیب ،حضور مردم و رفت و آمد در فضاهای گردشگری به ويژه در
مراکز خريد و پارکها و وجود دوربینهای مدار بسته در برخی فضاها مانند :مراکز خريد ،و فعالیت برخی کاربریها در ساعات
پايانی شب به ويژه در حوالی پارکها و فضاهای سبز در شهر بهارستان ،و همچنین خوانايی فضاها و اماکن ذکر شده است.
 fمشاهده شده آزمون انوا) (ANOVAدر سطح  p<0/05تفاوت معناداری را بین میانگین احساس امنیت زنان در فضاهای
گردشگری شهری بهارستان بر اساس سابقه سکونت در شهر ،تحصیالت و وضعیت تأهل نشان داد .در راستای سنجش احساس
امنی ت زنان بر اساس سابقه سکونت در شهر ،میانگین احساس امنیت زنان با مدت زمان سکونت بیشتر در شهر بیشتر از
احساس امنیت زنان با سابقه سکونت کمتر میباشد ،که از مهمترين داليل آن آشنايی با محیط و امکانات موجود و به نوعی
خوانايی فضا برای آنها و عدم احساس غريبه بودن در فضای شهری میباشد؛ و همچنین در راستای سنجش احساس امنیت بر
اساس سطح تحصی الت ،میانگین احساس امنیت زنان با مدرک دانشگاهی بیشتر از ساير زنان بدست آمد ،که مهمترين عامل را
میتوان آگاهی زنان تحصیل کرده و باسواد نسبت به ساي ر زنان در مواجهه با خطر ،آشنايی بیشتر با استفاده از وسايل مدرن
مانند :تلفن همراه و شماره های ضروری که در موارد لزوم بتوانند استفاده کنند و نیز آشنايی با آدرسها و راهنماها در محیط و
در نهايت تجربه حضور در محیطهای جمعی و فضاهای غیر جنسیتی شده در احساس راحتی و امنیت بیشتر در اين گروه مؤثر
بوده است .در راستای سنجش احساس امنیت زنان بر اساس وضعیت تأهل ،میانگین احساس امنیت زنان متأهل بیشتر از ساير
زنان مجرد میباشد .مهمترين دلیل اين امر حضور در فضاهای گردشگری به همراه خانواده و تحت حمايت آنها و در نهايت
نوع نگاه جامعه که به زنی که با جمع خانواده و همسر و فرزندان حضور میيابد و موجب کاهش تعرضهای خیابانی و
مزاحمتها و در نتیجه احساس امنیت باالتر برای زنان در پی خواهد داشت .از آنجايی که قريب  85درصد زنان شهر بهارستان
بر عدم احساس امنیت داشتن در فضاهای گردشگری شهر جديد بهارستان اذعان دارند ،بنابراين همانگونه که مالحظه میشود
فضاهای گردشگری شهر بهارستان نتوانسته در حیطه القای احساس امنیت به زنان و بانوانی که از اين فضاها برای گذران اوقات
فراغتشان استفاده میکنند موفق عمل کند .از اين رو میتوان گفت که اگر مديران و برنامهريزان شهری با توجه به نظر و نیز
نیاز زنان و با کارشناسی و شناخت دقیق نیازهای گروه های آسیب پذير جامعه شهر بهارستان ،به رفع مشکالت همت بیشتری
بگمارند ،میتوان امیدوار بود که شهر بهارستان بتواند در آينده ،به يکی از قطبهای زيبا و ايمن گردشگری شهری مورد پسند
همگان ،و به ويژه مناسب حضور بانوان تبديل شود .بدين ترتیب پیشنهادهای کاربردی زير ارائه می گردد:


تقويت هنجارها و ارزشهای بومی در گردشگاههای شهر بهارستان.



تقويت نورپردازی گردشگاهها.



تقويت احساس امنیت برای شهروندان و به ويژه بانوان در فضاهای گردشگری شهر بهارستان از طرق مختلف از جمله
پلیس مخفی ،دوربین ،گشت پلیس و برخورد با مجرمین و اراذل و اوباش.



حفظ و تقويت تنوع کاربریها و افزايش نظارت طبیعی بر فضا ،با استفاده از کاربریهای با نماهای فعال در پیرامون
فضاهای گردشگری و در صورت لزوم تغییر يا تبديل کاربریهای محیط نظیر :تبديل کلیه انبارها به کاربری مسکونی و
احیای مجدد بافتهای راکد و منفعل ،افزايش کاربریهای با عملکرد فرهنگی جهت تغییر جو اجتماعی محیط.



حفظ حیات شبانه محیط پیرامونی فضاها و اماکن گردشگری به کمك ايجاد کاربریهای فعال در شب .اين کاربریها
ترجیحاً بايد جاذب مخاطبین به صورت خانوادگی باشند تا موجب چیرگی فضا توسط جوانان و گروه های خاص نشوند.
همچنین ايجاد کاربریهای تجاری دارای خدمات پذيرايی (نظیر رستورانها ،فروشگاهها) داير در شب برای تشويق
عابران به پیاده روی و حفظ امنیت و روشنايی شبانه مؤثر خواهد بود.
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تدابیری برای افزايش دسترسی به امداد نظیر افزودن بر تعداد تلفنهای عمومی محدوده مطالعاتی و همچنین
.نورپردازی و تجهیز آنها به کد و دکمه امداد فوری



 اجرای طرحهای بهسازی و همچنین،بهبود سیمای اماکن گردشگری و تفرجگاههای شهری به کمك حفاظت فعال
حذف ديوار نوشتهها و آلودگیهای بصری موجود در فضا و استفاده از عناصر الحاقی آشنا برای مردم برای افزودن بر
. اضطراب و ترس ناشی از آن،ضريب آشنايی فضا و جلوگیری از به وجود آمدن احساس غربت



جلوگیری از رکود و رواج فعالیتهای موجود در فضا های پیرامونی و يا در خود اماکن گردشگری شهری با تدابیری
 تئاتر و رستورانها يا غرفه های فروش خیابانی (به نوعی تقويت چشمهای خیابانی) با رعايت،نظیر استفاده از ورزش
.اصول حفظ آسايش عابران
طراحی فضاهای خوانا و قابل تشخیص و استفاده از عالئم و نشانههايی جهت مسیريابی و جلوگیری از احساس گیج
.شدن و ترس از گم شدن و نا امنی ناشی از آن در خود فضاهای گردشگری و يا محیط پیرامونی آن
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