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مقدمه
( که به 87: 1۳۹5شود )سلطانی و همکاران،  های مهم کیفیت زندگی شهری محسوب می امنیت یکی از شاخص ،امروزه

: 1۳۹5فر و عباسی،  شود )حمیدی امور و تعهد و مسئولیت منجر می اجرایافزایش آسایش و رفاه شهروندان، پذیرش 

شهری و همچنین توجه به رفع مشکالت و های  (. در سراسر جهان توجه به نیازهای اساسی شهروندان در محیط200

عنوان یکی از  به ،ها خصوص پارک به ،ها و افزایش امنیت در فضاهای عمومی معضالت شهری، از جمله کاهش ناهنجاری

ترین مسائلی است که همواره مورد توجه مدیران،  های گذران اوقات فراغت شهروندان، از مهم ترین مکان مهم

؛ 177: 1۳85؛ رهنمایی، 27: 1۳88های نظامی قرار دارد )زیاری و همکاران،  و دستگاه ،شهریریزان، طراحان  برنامه

عنوان  به ،ها ریزان شهری و نظامی، پارک طور مشخص در نگاه برنامه (. در همین زمینه و به14۳: 1۳۹6علیزاده و عنبر، 

یابی، نوع طراحی،  مند مکان های سیستمی و نظام بر ویژگی و طبیعی، بنا ،شهری، انسانی ةیکی از اجزای بسیار مهم بدن

د در القا یا عدم القای حس امنیت و به تبع آن کیفیت زندگی نتوان و غیره می ،دسترسی، روشنایی، ساخت جمعیتی

که  ـ ها درگیری بین آن و د. ولی امروزه چنین شرایطی با تجمع افراد معتاد و بزهکارنشهروندان بسیار مؤثر واقع شو

؛ کاملی و همکاران، 156: 2002دهند )گوبستر،  ها از خود نشان می پارک ةویژه در فضاهای جداافتاد هرهای خطرناکی برفتا

عالوه، غالباً  هده است. بکرامکان دسترسی به این نیاز مبرم زندگی شهری را برای برخی شهروندان محدود  ،(42: 1۳۹5

نیز بیان  سکه جین جکوب چنان ـ در چنین فضایی ؛شوند خلوت میطور محسوس  ها در ساعاتی از شب و روز به پارک

نژاد و  حاتمی؛ 2۹: 1۳۹2؛ زیاری و همکاران، 18: 1۹81یابد )جکوبس،  احتمال بروز رفتار مجرمانه افزایش می ـ کند می

ع روشنایی فضاهای ساز بروز ناامنی است، موضو که زمینه ،ها (. در کنار موضوع خلوتی فضای پارک۹۹: 1۳۹6همکاران، 

و  ،نوری ها، کم در ناامنی فضاهای شهری همچون پارک زیرا ،هنگام بسیار مهم است ویژه در شب هها ب عمومی و پارک

و  ،طور اعم به ،بحث امنیت شهروندان در فضاهای عمومی ،درمجموع. (4: 2008دید کم تأثیر زیادی دارد )دیک، 

وجود  آن موارد مهم است که غالباً برای پلیس و شهروندان مشکالت زیادی بهطور اخص، همواره یکی از  به ،ها پارک

(. توجه به امنیت در پارک ناشی از این است که اگر این فضاها فاکتورهای امنیتی نداشته 1: 200۹آورد )هیبورن،  می

ها  ذیری و حس تعلق در این مکانپ مشکالتی مانند عدم اجتماع ،بنابراین .ها استقبال نخواهند کرد باشند، کاربران از آن

 (. 16: 1۳۹6گر و همکاران،  آید )پیوسته وجود می به

ترین پارامترهای مؤثر در  توان نتیجه گرفت که وجود امنیت در یک مکان تفریحی یکی از مهم از مبحث فوق می

تنها باعث  نبود امنیت نه ،ویی. از سشود  گیری افراد برای مراجعه و گذران اوقات فراغت در آن مکان محسوب می تصمیم

شدن این  د، بلکه به تبع عدم حضور و خلوتشو  ها می و گردشگاه ،ها های عمومی، تفرجگاه مکان درعدم حضور مردم 

 ةشود بین امنیت و میزان مراجع یابد و از همین روست که گفته می ها گسترش می اماکن، جرم و ابعاد آن نیز در این مکان

با توجه به اهمیت  ،دو سویه و مکملی پابرجاست. بدین جهت ای های عمومی و تفریحی رابطه انشهروندان به مک

ای شهر یزد بر اساس نظر  های ناحیه موضوع، هدف کلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر احساس ناامنی در پارک

و  ،شهری، انسانی ةسیار مهم بدنها یکی از بارزترین فضاهای عمومی شهر و اجزای ب پارکزیرا . استمیزبان  ةجامع

عنصر فضای سبز جاذب جمعیت بوده و زمینه را برای تعامل  ة( که با توجه به غلب26: 1۳۹2)زیاری و همکاران،  اند طبیعی

محور فراهم  اجتماعی و گذران اوقات فراغت از نظر تفریح، سرگرمی، ورزش، مطالعه و استراحت و تفریحات طبیعت

های مقرون  بودن شهر یزد و نبود تفرجگاه در فاصله با توجه به کویری ،(. به عالوه2: 1۳۹2و همکاران، کنند )علیزاده  می

 د.شوترین منبع گذران اوقات فراغت شهروندان یزدی محسوب  ها مهم باعث شده است که پارک ،به صرفه از شهر یزد
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های غدیر،  ای )پارک های ناحیه پارک میانن که در ای استمترمربع  186۳62۹پارک با مساحت  15۳شهر یزد دارای 

درصد از  ۹/۳7مترمربع مساحت، معادل  708000و آزادگان( با دارابودن  ،تیر، باغ ملی شهدا، بزرگ شهر، دانشجو، هفت

)سازمان  شوند ترین مکان جهت گذران اوقات فراغت شهروندان یزدی محسوب می مهم ،های شهر یزد مساحت کل پارک

ای در کنار  های ناحیه (. شهر یزد شهری کویری است و وجود فضای سبز پارک1۳۹7فضای سبز شهری، ها و  پارک

های  ای و همسایگی و سهولت دسترسی نسبت به پارک های محله تر نسبت به پارک های مطلوب وسعت و زیرساخت

ام وسعت شهر یزد باعث شده است ها در تم ای و همچنین تعدد و پراکندگی مناسب این پارک منطقه -ای و شهری منطقه

های یک تفرجگاه  ها ویژگی ند. هرچند این پارکشوها به بهترین تفرجگاه برای شهروندان یزدی تبدیل  که این پارک

شرایط ذکرشده باعث شده است که برای گذران اوقات فراغت به بهترین گزینه برای شهروندان  ،کامالً طبیعی را ندارند

و ناپذیر  هایی اجتناب حادثه به ایجادتواند  می آنم توجه به ایمنی و فضای امن ای که در صورت عد گزینه ؛ندشوتبدیل 

که  ،تنگاتنگ امنیت و گذران اوقات فراغت ةتوجه به رابط اب ،د. لذاشوشدن گذران اوقات فراغت شهروندان منجر  تلخ

منظور رفع این عوامل  ای شهر یزد به های ناحیه نی در پارکشناسایی عوامل مؤثر بر احساس ناام ،دشنیز اشاره تر  پیش

 الزم و ضروری است.

مبانینظری
)زیاری و همکاران،  اند و طبیعی ،شهری، انسانی ةها یکی از بارزترین فضاهای عمومی شهر و اجزای بسیار مهم بدن پارک

نه را برای تعامل اجتماعی و گذران اوقات عنصر فضای سبز جاذب جمعیت بوده و زمی ة( که با توجه به غلب26: 1۳۹2

کنند )علیزاده و همکاران،  محور فراهم می و استراحت و تفریحات طبیعت ،فراغت از نظر تفریح، سرگرمی، ورزش، مطالعه

توان به فواید سالمتی محسوس برای  می ،محیطی عالوه بر فواید زیست ،ها ترین مزایای پارک (. از مهم2: 1۳۹2

د )رضایی و کرمچون کاهش استرس و فشارهای روانی و مکانی برای گذران اوقات فراغت آنان اشاره شهروندان ه

های همسایگی با  های شهری انواع متعددی دارند که از پارک پارک ،1(. بر اساس جدول ۹5: 1۳۹8همکاران، 

د )عنابستانی و حسینی، نوش عملکردهای محدود شروع و به پارک شهری در منطقه با عملکردهای متنوع منتهی می

ها  توان گفت این پارک می ،مورد مطالعه در این پژوهشة عنوان محدود به ،ای های ناحیه در ارتباط با پارک(. ۳11: 1۳۹7

هکتار( درنظر گرفته  4محله ) اسیدو تا چهار برابر مساحت پارک در مق ها مساحت آن ارند وقرار د یمسکون ةیدر ناح

کند  میساعت تجاوز ن مینقطه تا پارک از ن نیساکنان از دورتر یطبق مشخصات برا ادهیپ یبا پا یشود و دسترس می

 (.112: 1۳87 ،ی)قربان

هایشهری.انواعپارک1جدول

شعاععملكردمساحتنوعپارک

 متر 200 هکتار 5/0کمتر از  همسایگی

 متر 600تا  400 هکتار 2تا  1 ای محله

 متر 1200تا  800 هکتار 4تا  2 ای ناحیه

 متر 2500تا  1500 هکتار 10تا  4 ای منطقه

 دقیقه رانندگی ۳0تا  25 هکتار 10بیش از  ای منطقه -شهری

1387:112منبع:قربانی،
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 ةچنانچه مقول اند، های شهری در گذران اوقات فراغت شهروندان دارای جایگاه ویژه و مزایای فراوانی هرچند پارک

تنها باعث تنزل روابط اجتماعی، کاهش آرامش و بهداشت روانی شهروندان  د، نهشوامنیت در این فضاها مورد غفلت واقع 

توان گفت منظور از امنیت در  می ،د. در این ارتباطشو بلکه بر سطح بزه و بزهکاری شهری نیز افزوده می ،گردد و غیره می

 به ذهنی ادراک از پس و شده حاصل محیط فعال های مؤلفه از که است یدرون آسایش و آرامش احساس نوعی ها پارک

 گیری شکل ده است،شنیز اشاره  2مواردی که در جدول  ،اساس آورد. بر این می وجود به را بودن امان در احساس ای گونه

 است ادراکی سطوح و برداشت نوع دیگر سوی از و محیطی شرایط به وابسته شناختی روان لحاظ از امنیت احساس

 عوامل از افراد روانی احساس به امنیت (. در این راستا احساس18: 1۳۹7؛ ضرغامی و همکاران، 45 ،1۳87 حسینی،)

 مطابقت تهدیدکننده عوامل میزان خارجی واقعیت با فرد احساس ناامنی میزان است ممکن و گردد برمی جرم ةتهدیدکنند

 ،بنابراین. باشد نوسان در نیز فرد ناامنی احساس میزان تهدیدکننده اثر عوامل و میزان با متناسب برعکس، یا باشد نداشته

 عواملی از امنیت احساس زیرا باشد، نداشته وجود است ممکن امنیت ضرورتاً احساس دارد وجود امنیت که ای جامعه در

 اساس بر ،مثال عنوان (. به144: 1۳88گیرد )نوروزی و فوالدی،  می منشأ مورد مطالعه ةجامع از مردم ذهنیت مانند

 در 20 قتل نرخ مریکایی،ا و اروپایی کشورهای از بسیاری در اما است، نفر صدهزار در 6/۳ایران  در قتل نرخ ،مطالعات

 دهد می نشان مقایسه این. است هزار در 20 انگلیس در و هزار در 2 ایران در منازل سرقت یا نرخ است نفر صدهزار

 احساس از کمتر ایرانی شهروندان امنیت احساس اما است، انگلستان در امنیت ضریب از باالتر ایراندر  امنیت ضریب

 (.1۳۳: 1۳۹۳است )دربان آستانه،  انگلیسی امنیت شهروندان

هایاحساسامنیتتریننشانه.مهم2جدول

هایاحساسامنیتنشانههایاحساسامنیتشاخص

 آزار بصری فقدان
 های پایانی شب فضاهای شهری در ساعتحضور در 

 حضور در فضاهای خلوت

 آزار انسانیفقدان 
 های تنگ و تاریک حضور در مکان

 دائمی از فضاها ةاستفاد

 آزار فیزیکی فقدان
 عدم ترس از سرقت اموال

 نداشتن ترس و اضطراب از سکونت در منطقه

1393:51،همكارانمنبع:آقاییو

اما به  اند. کرده ارائه جامعه در و عوامل مؤثر بر ناامنی ،امنیت احساس با امنیت، رابطه در زیادی های نظریهمتفکران 

ترین نظریات مطرح در این  ساختمانی اجتماعی از مهم و بی ،پذیری اجتماعی شکسته، آسیب ةپنجر ةنظری ،بیان کلی

 :شوند داده و در ادامه به اختصار تشریح میرا نیز شکل  حاضر که رویکرد و دیدگاه پژوهش اند زمینه

 

1شكستهپنجرۀنظریة

 محیطی ایجاد و جرائم افزایش نرخ باعث مختلف مناطق محیطی ریختگی هم به که است شده اثبات خوبی به نکته این

که به نامدنیت نیز معروف است  را، های شکسته پنجره ة(. نظری105: 1۳88د )رحمت، شو می نگرانی و اضطراب از مملو

 کردند.ای تحت همین عنوان مطرح  ( در مقاله1۹82(، اولین بار ویلسون و کلینگ )116: 1۳85)علیخواه و نجیبی ربیعی، 

ای از یک ساختمان شکسته شود و بدون ترمیم رها گردد، پس از  ای پنجره ها با این مقدمه آغاز کردند که اگر در محله آن

                                                                                                                                                                   
1. Broken Windows 
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کنند به این نتیجه خواهند رسید که هیچ کس مراقب این ساختمان  ی که از مقابل آن ساختمان عبور میمدتی افراد

شود. دیری نخواهد پایید که  ای دیگر نیز شکسته می پنجره ،دنبال ندارد. بنابراین ای به نیست و شکستن پنجره هزینه

 ،رفتن کنترل اجتماعی در محله خواهد شد. بنابراینها سراسر محله را در بر خواهد گرفت و سبب از بین  شکستن شیشه

احساس امنیت در میان ساکنان محله  ،گیرند. همچنین ها نیز مورد حمله قرار می شوند و غریبه ها جدی می تدریج جرم به

عجله ها ظاهر شوند و در صورت لزوم به سرعت و با  کنند تا حد امکان کمتر در خیابان ها سعی می و آن بدیا میکاهش 

 شود  و سایر مجرمان می ،آن را ترک کنند. این چنین شهر تبدیل به مکان مناسب برای فروشندگان مواد مخدر، روسپیان

افراد  ةتوان از طریق مشاهد فقط موجب شکستن یک پنجره، بلکه می (. این فرایند نه۳4-2۹: 1۹82)ویلسون و کلینگ، 

های  و زمین ،زنند، نوجوانان سرکش، وجود زباله در خیابان، دیوارنوشته محابا فریاد می زن، افرادی که بی مست پرسه

 (. 2: 200۹د )هینکل، شورهاشده آغاز 

 

1پذیریاجتماعیآسیبةنظری

)نگرانی از خاطر احساس ناامنی به افراد ،نظریه این طبق. اند ارتباط در پذیری آسیب ةنظری با اغلب فردی عوامل

 در را پذیری آسیب ( مفهوم1۹81) 2اسکوگان و مکسفیلد بار اولین. بینند می آسیب معرض در را دیدگی( خود بزه

 به حساسیت بین تعامل یک عنوان به را ( آن1۹8۳) ۳بعد وار و استافورد چندی و ساختند برجسته جرم های پژوهش

بیش  چیزی با امنیت عدم و نگرانی احساس که بود این ها آن استدالل. کردند آزمون آن پیامدهای شدید و خطر احتمال

 میزان یک به دو هر پیامدهای وخیم و خطر به حساسیت که داد نشان ها آن تحقیقات. است ارتباط در وخیم پیامدهای از

 ،همچنین. نیست خطرناک و مهم جرائم تنها برای نگرانی که دادند نشان ها آن ،ضمناً. گذارند می تأثیر زمینه این در

. داد بسط آن وخیم عواقب تصور و ،پذیربودن آسیب با ارتباط در فردی، فقدان کنترل با را پذیری آسیب ة( اید1۹۹0) 4کیلیز

 خطر، از با درک که را فردی های ویژگی دیدگی بزه از نگرانی و امنیت احساس تبیین و بررسیبرای  این نظریه ،بنابراین

 (. 10-۹: 2005نماید )مک کریا و همکاران،  می ترکیب اند ارتباط در کنترل فقدان و ،وخیم عواقب

 

5ساختمانیاجتماعینظریةبی

 های نظریه از بسیاری برخالف و است متمرکز جرم و ،اجتماعی کنترل منطقه، ساختار مفهوم سه بین ةرابط بر نظریه این

 شرایط ایجاد در ها منطقه ویژه به مکانی های تفاوت کنند، بر می تأکید جرم با رابطه در فردی های تفاوت بر که دیگر

اهداف  تحقق در جامعه ناتوانی و اجتماعی سازمانی بی بر رویکرد این. دارد تأکید و بزهکاری جرم بروز نامطلوب و مطلوب

 مرکز در شان منطقه ها بر آن کنترل و یکدیگر با ناساکن اجتماعی پیوندهای میزان. دارد اشاره مشکالت حل و مشترک

 تأثیر احتمالی دیدگی بزه خطر از درک افراد بر اجتماعی عوامل مرتبط با نابسامانی همچنین. دارد قرار نظریه این

 ،قومی ناهمگونی محله، نامتناسب ساختار مسکونی، تحرک فقر، ،(. بنابراین۳76-۳74: 200۳)کوبرین و ویتزر، گذارند  می

افزایش  نتیجه در و عام مأل در مردم رفتار غیررسمی کنترل جهت محله ظرفیت کاهش اجتماعی سبب پیوندهای نبود و

 (. 177: 2010گردد )کاراکوس و همکاران،  می جنایت و جرم بروز احتمال

                                                                                                                                                                   
1. Social Vulnerability Theory 

2. Escogan and Maxfield 

3. War and Stafford 

4. Kilis 

5. Social Disorganization Theory 
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عوامل مؤثر بر امنیت و احساس  ةمطالع ،امنیت شهری و احساس امنیت ةبرخالف نظریات متعدد و مطرح در زمین

 ةگرفته در حوز های صورت ها نبوده است. بیشتر پژوهش ناامنی در شهرها چندان محل توجه و در کانون بررسی

های دیگر زندگی  ها و مسائل اجتماعی شهری را مورد توجه قرار داده و زمینه شناسی بوده و بیشتر انحراف جامعه

اغت و کیفیت زندگی شهروندان را نادیده انگاشته و مطالعات محدودی در این زمینه شهروندی همچون گذران اوقات فر

های ایجاد ترس و  ها و مشخصه ( در پژوهشی به بررسی ویژگی2014صورت گرفته است. اسرین ران و ون دن بوش )

ی وجود ترس و ناامنی در توان از یک ویژگی یا مشخصه برا د که نمیفتنگر  و نتیجه ندناامنی در فضاهای عمومی پرداخت

ها در کنار هم سبب ایجاد ناامنی و ترس در فضاهای عمومی  ای از مشخصه فضاهای عمومی نام برد. بلکه مجموعه

پیشین تأثیر بیشتری بر عوامل اجتماعی و  ةعوامل فردی مانند جنسیت و تجرب ،شود. بر اساس نتایج این پژوهش می

منی در فضاهای سبز شهری دارند. در پژوهش دیگری اسرین ران و ون دن بوش فیزیکی در ایجاد ترس از جرم و ناا

بررسی را های شهری  کنندگان پارک های ایجاد ترس و رفتارهای دفاعی مقابله با آن میان مراجعه ( مشخصه2015)

المپور بوده و ساختاریافته در شهر کواال نیمه ةروش تحقیق کیفی با تکنیک مصاحب ة. روش این مطالعه بر پایکردند

های  کنندگان به پارک هایی که باعث ایجاد ترس و ناامنی در میان مراجعه ترین مشخصه دهد که مهم ها نشان می یافته

نظمی فیزیکی، وجود  های بی از: اختفای مکان با پوشش گیاهی، تنهابودن، نشانهاست شود عبارت  شهری این منطقه می

 پیشین. ةو تجرب ،ود جرمخشونت اجتماعی، اطالع قبلی از وج

نفر از  1۹با نظرخواهی از  «های شهری ترس از جرم در پارک»نام ای با  در مطالعه( 2015) 1وان دنسرتران و 

شهروندان هفت موضوع )پوشش گیاهی، تنهابودن، عالئم اختالل جسمی، حضورنیافتگی اجتماعی، آشنایی، اطالعات 

های  های مسبب ترس در میان ساکنان کواالالمپور در پارک عنوان ویژگی ( را بهجرم قبلی ةپیشین درمورد جرم و تجرب

های دیگر در ارتباط با ترس از جرم  های جهانی به فرهنگ آمده نشان داد که شباهت دست شهری بررسی کردند. نتایج به

جرم و ناامنی در فضاهای ( در پژوهشی به بررسی ترس از 2016های شهری وجود دارد. تانوگان و ایلهان ) در پارک

های پژوهش ایشان نشان داد که زنان در شهرها در معرض ترس از جرم و ناامنی قرار دارند.  . یافتهندشهری پرداخت

و سایر  ،ها ها، میدان ها، پارک خیابان درهای امن و مطمئن تردد نمایند و از رفت و آمد  دهند در مکان ترجیح می ،بنابراین

خصوص بعد از غروب آفتاب تا حد امکان اجتناب کنند. هشیم و  به ـ کنند که در آن احساس امنیت نمی ـ فضاهای عمومی

دند. این پژوهش به کرهای شهری بر احساس امنیت را بررسی  ( در پژوهشی تأثیر پوشش گیاهی پارک2016ان )همکار

های این پژوهش حاکی  م شده است. یافتههای عمومی شاه آالمیس انجا روش پیمایش بر روی زنان در تعدادی از پارک

 :بهاست ترتیب مربوط  میانگین در ارتباط با اثر طراحی پوشش گیاهی بر روی امنیت زنان به ةاز آن است که باالترین نمر

هایی که دارای پوشش  توجه به روشنایی پارک در محل .2زیباشناختی آن؛  ةکاشت درخت در پارک با درنظرگرفتن جنب .1

بررسی عوامل »نام ( در پژوهشی با 2018نگهداری و مراقبت از پوشش گیاهی در پارک. مک و جیم ) .۳ ؛گیاهی است

کنگ را با درنظرگرفتن سه گروه عوامل ترس از جرم،  پارک شهر هنگ هشت «کنگ های شهری در هنگ ترس در پارک

دند. کرهای مربوط به بازدیدکنندگان مطالعه  و نگرانی ،های طبیعی پارک، مسائل طراحی و مدیریت پارک گیاز جمله ویژ

نتایج نشان داد که عوامل ترس از جرم عمدتاً توسط مسائل طراحی و مدیریت پارک تحت تأثیر قرار گرفته  ،طور کلی به

مشکالت سالمت روان و  وب مظنون یا دزد و افراد مشکوکاست. حضور معتادان به مواد مخدر، افراد مست، عناصر نامطل

 اند. های مورد مطالعه بوده از عوامل کلیدی نگرانی و محصول ترس در پارک

                                                                                                                                                                   
1. Sreetheran and Van den 
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به بررسی این  «ارزیابی احساس امنیت مسافران در فضاهای عمومی شهری»نام ( در پژوهشی با 1۳۹5شربتی )

های  شهر گرگان پرداخت و نشان داد که اقدامات پلیس و دستگاه ةهای جنگلی نهارخوران و الگندر موضوع در پارک

میزان احساس امنیت مسافران بر حسب  ،متولی گردشگری در افزایش احساس امنیت مسافران تأثیر مثبت دارد. همچنین

 مسافران دارای تحصیالت باال و طوری که مردان نسبت به زنان و سن متفاوت است. به ،جنسیت، میزان تحصیالت

 نام( در پژوهشی با 1۳۹6اند. بردی و بلوری ) نسبت به مسافران با تحصیالت پایین احساس امنیت بیشتری داشته

 و نتیجه ندهای شهر آمل پرداخت به بررسی این موضوع در پارک «امنیت فضاهای عمومی یهای تأثیرگذار در ارتقا مؤلفه»

و اجتماعی در  ،محیطی عملکردی، زیباشناختی، زیست ةتیب چهار مؤلفتر های آمل به پارک از دیدگاه کاربرانِ که فتندگر 

بررسی احساس امنیت »نام ( در پژوهشی با 1۳۹7. حامی و همکاران )های شهری آمل تأثیرگذارند امنیت پارک یارتقا

و ند ز پرداختبه بررسی این موضوع در پارک بانوان شهر سهند تبری «های فرهنگ ها با تأکید بر ارزش بانوان در پارک

های اطراف است.  های بلند و بایربودن زمین شدن از ساختمان موانع امنیت در پارک بانوان دیده ترین اصلی نشان دادند که

 ةهای بعدی اهمیت بوده است. توسع مردان برای امور باغبانی و فنی و نگرانی از کودک نیز در درجه ةتاریکی و مراجع

 های بانوان نقش مؤثری ایفا کند. تواند در موفقیت پارک کالبدی فضاهای اجتماعی و همچنین امکانات ورزشی می

های شهری از منظر عدالت  بررسی تطبیقی سطح امنیت در پارک»نام ( در پژوهشی با 1۳۹7عنابستانی و حسینی )

های واقع  وضعیت امنیت در پارککه فتند گر  نتیجهو  ندهای شهر مشهد پرداخت به بررسی این موضوع در پارک «فضایی

ترین  یافته طوری که پارک ملت در توسعه تر است؛ به یافته مناسب شهر مشهد از مناطق کمتر توسعه ةیافت در مناطق توسعه

ی امنیت ارزیاب»نام ( در پژوهشی با 1۳۹7فر و همکاران ) نظم ترین سطح توسعه قرار دارند. سطح و پارک وحدت در پایین

و دریافتند که پارک سهند در شهر  ندهای شهر تهران پرداخت به بررسی امنیت در پارک «در فضاهای عمومی شهری

ترین عوامل  . مهماند طور مشترک فاقد امنیت حصار به و سرخه ،های لویزان، چیتگر تهران دارای امنیت بسیار باال و پارک

ن به جرائم منکراتی، معتاد، شرب خمر و مشروبات ادستگیری مرتکباست از:  عبارت بودهها  ایجاد ناامنی در این پارک

ادراک امنیت در »نام  در پژوهشی با  (1۳۹8) کریمی و دانشمهر و بدحجابی. ،الکلی، نزاع و درگیری، مقاصد اجتماعی

و  نداز امنیت پرداختحصار شهر تهران  کننده به پارک سرخه به بررسی سطح ادراک مراجعه «فضاهای عمومی شهری

های اقامت، انتظار،  ترتیب مربوط به پهنه ترین میزان میانگین ادراک کلی از امنیت به که باالترین و پایینفتند گر  نتیجه

 روی و هنرهای محیطی است. و پیاده ،تفریح

روشپژوهش
 -ر ماهیت و روش توصیفیکیفی(، از نظ -روش تحقیق آمیخته )کمی نظر از کاربردی، هدف نظر از حاضر تحقیق

 دو از حاضر پژوهش در اطالعات گردآوری برای. است نامه پرسش و ،مصاحبه مشاهده، بر مبتنی ابزار نظر از و ،تحلیلی

دهند که بر  شهروند یزدی تشکیل می ۳84 حاضر را تحقیق ةپیمایشی استفاده شده است. حجم نمون ای و کتابخانه روش

که بر اساس آخرین سرشماری عمومی  ـ درصد از جمعیت کل شهری یزد 05/0خطای اساس فرمول کوکران در سطح 

اند. در  انتخاب و در دو مرحله مورد پرسش قرار گرفته ـ نفر بوده است 52۹67۳برابر با  1۳۹5نفوس و مسکن در سال 

های  شهروندان حاضر در پارک بودن پژوهش، با توجه به اکتشافی ،منظور شناسایی نماگرهای مؤثر بر ناامنی اول به ةمرحل

اند. در این زمینه پس از مصاحبه  ساختاریافته قرار گرفته نیمه ةها مورد مصاحب اشباع در داده ةمورد مطالعه با توجه به درج

دوم، پس از  ةدر مرحل ،د. سپسشها حاصل  های مورد مطالعه اشباع در داده نفر از شهروندان حاضر در پارک 57با 

ای طراحی و پس  نامه شده در قالب پرسش افزار تحلیل کیفی مکس کیودا، نماگرهای شناسایی ها در نرم بهکدبندی مصاح
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و علوم انتظامی توسط  ،ریزی شهری، علوم اجتماعی برنامه ةمتخصص در زمین ةنفر دهید روایی توسط یک پانل أیاز ت

. تجزیه و تحلیل اطالعات در دو بخش کیفی اند شده متوالی ارزیابی ةها طی دو هفت کل شهروندان حاضر در پارک ةجامع

افزار تحلیل کیفی مکس کیودا صورت گرفته است  ها در نرم و کمی صورت گرفته است. در بخش کیفی کدبندی مصاحبه

منظور  به ،گرفته نماگرهای مؤثر بر احساس ناامنی شناسایی شده است. در بخش کمی پژوهش و بر اساس کدبندی صورت

 ده است. شدی و تقلیل نماگرها از تحلیل عامل اکتشافی استفاده بن عامل

دهد. این شهر در شرق اصفهان و جنوب کویر  یل میکای شهر یزد تش های ناحیه وهش را پارکژموردی این پ ةمطالع

ته است. دقیقه در مرکز ایران قرار گرف 25درجه و  ۳1دقیقه و عرض جغرافیایی  24درجه و  54لوت با طول جغرافیایی 

. بر اساس آخرین سرشماری عمومی استمتر  12۳0کیلومتر مربع است و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا  87این شهر 

 165شهر یزد دارای نفر بوده است.  52۹67۳خانوار و  158۳68جمعیت این شهر بالغ بر  ،(1۳۹5نفوس و مسکن )سال 

پارک  51متر مربع و  1000متر مربع زیر  ۳0021پارک آن با مساحت  55متر مربع بوده که  186۳62۹پارک با مساحت 

ای شهر یزد  های ناحیه . در این بین پارکاستمتر مربع  5000تا  1001متر مربع بین  1۳0۹22آن نیز با مساحت 

متر مربع مساحت،  708000و باغ ملی( با دارابودن  ،تیر، آزادگان جو، هفتهای غدیر، شهدا، بزرگ شهر، دانش )پارک

، ها پارکهای شهر یزد، به دلیل امکانات و خدمات فراوان نسبت به سایر  درصد از مساحت کل پارک ۹/۳7معادل 

 (. 125: 1۳۹2ان، یی و همکارسرا) اند های این شهر از نظر جذب جمعیت و بیشترین تعداد بازدیدکننده ترین پارک مهم

 


هایموردمطالعهدرشهریزد.موقعیتجغرافیاییپارک1شكل

هابحثویافته
ساختاریافته نماگرهای  نیمه ةدر بخش اول پژوهش بر حسب مصاحب :ده استشهای این پژوهش در دو بخش ارائه  یافته

یی و در بخش دوم پژوهش به بررسی میزان تأثیر این ای شهر یزد شناسا های ناحیه تأثیرگذار بر احساس ناامنی در پارک

شهروندان  ةساختاریافت نیمه ةدر بخش اول پژوهش از مصاحب ،ها پرداخته شده است. بدین منظور بندی آن نماگرها و عامل

 . استنفر  57شونده در این بخش  ها در نظر گرفته شده است. تعداد افراد مصاحبه ده و حد اشباع در دادهشاستفاده 
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شناسایینماگرهایاثرگذاربراحساسناامنیوتحلیلتوصیفیآن

 ةای شهر یزد از مصاحب های ناحیه منظور شناسایی نماگرهای مؤثر بر احساس ناامنی در پارک به ،دشکه اذعان  گونه همان

اده صورت گرفته و پس از منظور مصاحبه از طریق روش تصادفی س  گیری به ده است. نمونهشساختاریافته استفاده  نیمه

برداری به  دقیقه بوده و از یادداشت 20ده است. زمان تقریبی هر مصاحبه ششهروند اشباع در داده حاصل  57مصاحبه با 

 افزار نرماستفاده شده است. اطالعات بر اساس تکنیک تحلیل خط به خط در  ها دادههمراه ضبط صدا برای گردآوری 

نماگر  27 ،افزار کیفی مکس کیودا گرفته در نرم ده است. بر اساس تحلیل صورتشری مکس کیودا پردازش و کدگذا

های  یافته ةدر این جدول به ارائ ،ده است. همچنینششده ارائه  درصد تکرار نماگرهای استخراج ۳د. در جدول شاستخراج 

ای طراحی و  نامه شده در قالب پرسش نماگرهای شناسایی ،توصیفی مرتبط با این نماگرها پرداخته شده است. بدین منظور

ده شارائه  ۳معیار این نماگرها در جدول  ده است. میانگین و انحرافششهروندان تکمیل  ةید روایی توسط جامعأیپس از ت

 است.

ترین  شهروندان نبود نیروهای انتظامی و پارکبان در پارک را مهم ةدهد که جامع نتایج توصیفی این ارزیابی نشان می

های بزرگ که پذیرای  خصوص پارک به ،اند در صورتی که پارکی دهکرها دانسته و اذعان  ل بر احساس ناامنی در پارکعام

و این امر  دریگ میهای نظامی نباشند، جرائم در سطح باالتری صورت  دارای پارکبان و کیوسک ،باشند جمعیت زیادی می

اند که حضور پارکبان و نیروهای نظامی  دهکرشهروندان اذعان  ،از سوی دیگر .کاهد احساس امنیت شهروندان می از

های نظامی و دفتر انتظامات در پارک( بدون دخالت در سطح پارک نیز خود عاملی بر احساس امنیت در سطح  )کیوسک

 ،یطور کل طور ناخودآگاه عاملی بر احساس امنیت است. به وجود نیروی انتظامی در یک مکان به زیرا. ستها پارک

پلیس در پارک با  ةهای منظم و کافی پیاد شهروندان عواملی را که مربوط به نیروهای انتظامی بوده است )عدم گشت

آوری  ، عدم جمع08/4موقع پلیس در هنگام نیاز شهروندان حاضر در پارک با میانگین  ، عدم حضور به0۹/4میانگین 

که  اند هکرد( را در سطح باالیی ارزیابی و اذعان 06/4ا میانگین ن نوامیس در سطح پارک توسط پلیس بامعتادان و مزاحم

شود و وجود احساس امنیت انتظامی در یک مکان به پیرو خود امنیت جانی،  ها باعث کاهش احساس امنیت می نبود آن

ها را با  ن در سطح پارکخانما و بی ،های بعدی شهروندان، وجود افراد بزهکار، معتاد و اخالقی به دنبال دارد. در رتبه ،مالی

ها باعث  نیروهای انتظامی در سطح پارک ةگونه که مشاهد همان ،اند دهکرعامل ناامنی دانسته و اذعان  02/4میانگین 

ها به صورت  خانمان نیز در سطح پارک وجود افراد معتاد و بی ،شود ایجاد احساس ناخودآگاه امنیت در شهروندان می

اند که از دیرباز تجربیات ثابت  هکردگونه ابراز  شود. شهروندان علت این امر را این ساس ناامنی میناخودآگاه باعث ایجاد اح

شود و این  زیر پا گذاشتن شئونات اخالقی می ، وکرده است که وجود این افراد در هر مکانی باعث ایجاد آشوب، دزدی

 مخدر، مواد بعد شهروندان مصرف ةاامنی کنند. در رتبامر به شهروندان تلقین شده است که با دیدن این افراد احساس ن

اند که  هکردعامل ناامنی دانسته و ابراز  01/4ها را با میانگین  پارک سطح در گردان روان های قرص و ،الکلی مشروبات

حوادث ناگوار، ده و در بسیاری مواقع باعث بروز شو ...  ،زدن افراد مصرف این موارد باعث اختالالت ذهنی افراد، توهم

های بعدی ایجاد احساس ناامنی، شهروندان  ده است. در رتبهشها  و تجاوز به حریم امن خانواده ،زدوخوردهای بزرگ

و  ۹8/۳پارک با میانگین  در روشنایی سطح بودن گیاهی، پایین های پوشش آراستگی عدم و گیاهی های پوشش زیاد تراکم

های  اند که باالبودن تراکم پوشش هکردها اذعان  اند. آن قرار داده ۹5/۳با میانگین دررو را  و فرعی های جاده به نزدیکی

ده و این امر مکان جرم شهای گیاهی باعث ایجاد نقاط کور در سطح پارک  گیاهی در سطح پارک و عدم آراستگی پوشش

مستقیمی وجود دارد و  ةپارک با جرم رابطاند مابین نقاط کور و مخفی  هکردآورد. ایشان ابراز  را برای بزهکاران فراهم می

. ایشان همچنین شود خانمانان می خصوص برای معتادان و بی بهها باعث افزایش جرم  افزایش نقاط کور در سطح پارک
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تنها ناخودآگاه  روهای فرعی پارک، نه خصوص در پیاده  به ،ها اند که کمبود سطح روشنایی در سطح پارک در شب دهکربیان 

ها برای سارقان  ها یکی از بهترین فرصت بلکه تاریکی در سطح پارک ،شود ایجاد احساس ناامنی برای افراد میباعث 

بلکه امکان فرار در تاریکی شب برای آنان و  ،ها قابل شناسایی نیست آن ةتنها چهر در این صورت نهاست،  زیرا 

اند که نزدیکی  دهکرشهروندان اذعان  ،گرفته های صورت مصاحبه. بر اساس ستشدن در نقاط کور پارک نیز مهیا مخفی

. شود  نیز یکی از عوامل احساس ناامنی محسوب می ،موتوری ةخصوص برای وسایل نقلی ، بهورها به مسیرهای در پارک

داشته و دهد که امکان فرار بعد از جرم برای آنان وجود  و این حس را به بزهکاران میروجود این مسیرهای درزیرا 

تبلیغات ناامنی اند:  موارد ذیل را قرار دادههای نهایی  شهروندان در رتبه ةد. جامعشسرعت از محل جرم متواری  توان به می

های اطالعاتی در سطح پارک با  المانفقدان  ؛۳8/۳ها با میانگین  ای از پارک های ماهواره ها و شبکه از سوی رسانه

ها  ها و آبخوری جانمایی صندلی ؛۳6/۳دیدگی خود و دیگران در پارک با میانگین  رد از بزهتجربیات قبلی ف ؛۳5/۳میانگین 

 (.۳)جدول  ۳4/۳الی پوشش گیاهی با میانگین  هدر فضاهای کور و الب

ها.نماگرهایاثرگذاربراحساسناامنیدرپارک3جدول
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 ۳6/1 02/4 ۹6/85 4۹ خانمان در سطح پارک و بی ،افراد مزاحم، بزهکار، معتادوجود 

 06/1 6/۳ ۹1/64 ۳7 گردان در سطح پارک های روان و قرص ،خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی

 8۳/0 01/4 6۳/52 ۳0 گردان در سطح پارک های روان و قرص ،مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی

 06/1 57/۳ 8۹/57 ۳۳ بودن پارک در برخی ساعات مردم به پارک و خلوت ةمراجع بودن پایین

 8۳/0 11/4 12/4۹ 28 نبود نیروهای انتظامی و پارکبان در پارک

 7۹/0 ۹8/۳ 58/۳1 18 های گیاهی در پارک های گیاهی و عدم آراستگی پوشش تراکم زیاد پوشش

 84/0 ۹8/۳ 86/4۳ 25 با استانداردها(بودن سطح روشنایی در پارک )عدم تطابق  پایین

 81/0 7۳/۳ 42/68 ۳۹ ها کمبود امکانات الزم متناسب با وسعت پارک مانند آبخوری

 44/1 ۹5/۳ 58/۳1 18 های فرعی و دررو نزدیکی به جاده

 7۹/0 88/۳ ۳۳/۳۳ 1۹ عدم امکان دید کافی به پارک از اطراف

 ۹5/0 87/۳ 56/24 14 امنیتی پارکرسانی پلیس نسبت به مسائل  عدم اطالع

 07/1 6/۳ 84/۳6 21 وجود مسیرهای مخفی و جداافتاده در سطح پارک

 ۳4/1 0۹/4 8۹/57 ۳۳ پلیس در پارک ةهای منظم و کافی پیاد عدم گشت

 02/1 08/4 6/۳8 22 موقع پلیس در هنگام نیاز شهروندان حاضر در پارک عدم حضور به

 ۳۹/1 06/4 11/42 24 ن نوامیس در سطح پارک توسط پلیسامزاحمآوری معتادان و  عدم جمع

 84/0 78/۳ 88/50 2۹ ها امنیت اخالقی در پارکدر زمینة های پلیس  عدم گشت

 5۹/1 74/۳ ۳0/1۹ 11 ها از بزهکاران سازی پارک های مقطعی برای پاک عدم اجرای رزمایش

 06/1 5/۳ 81/22 1۳ پذیری در پارک آسیبفشردگی جمعیت و به تبع آن برخورد فیزیکی و 

 16/1 ۳5/۳ ۹1/64 ۳7 های اطالعاتی در سطح پارک المانفقدان 

 07/1 58/۳ ۹۳/71 41 ها( آلودگی فیزیکی و بصری پارک و القای حس خلوتی پارک )دیوارنوشته

 16/1 ۳6/۳ 11/42 24 دیدگی خود و دیگران در پارک تجربیات قبلی فرد از بزه

 16/1 ۳8/۳ 0۹/۳5 20 ها ای از پارک های ماهواره ها و شبکه تبلیغات ناامنی از سوی رسانه

 16/1 ۳4/۳ 68/7۳ 42 الی پوشش گیاهی پارک )جانمایی نامناسب( هها در فضاهای کور و الب ها و آبخوری جانمایی صندلی

 84/0 ۹6/۳ ۹۳/71 41 ایمنی و امنیتییابی نامناسب فضای بازی کودکان در پارک با توجه به مسائل  مکان

 80/0 70/60 67/66 ۳8 ها در سطح پارک و روابط غیرعرف آن دخترها و پسرها ةروابط آزادان

 ۳2/1 ۹/۳ ۳۳/۳۳ 1۹ حجاب در پارک تردد دختران و زنان فراری و بی

 7۹/0 87/۳ ۳7/47 27 و زد و خورد در پارک ،یریدرگ ،آشوب

1397هایتحقیق،منبع:یافته
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شدهتحلیلعاملینماگرهایشناسایی

شده  نماگر شناسایی 27های اثرگذار بر احساس ناامنی و میزان اثر هر عامل یا به عبارتی تقلیل  منظور شناسایی عامل به

راستا ده است. در این شاز تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس استفاده  یدر چند عامل همراه با میزان تأثیرگذار

آماری کمی پژوهش  ةای طراحی و توسط جامع نامه نماگرها در قالب پرسش ،قبل ةپس از استخراج نماگرها در مرحل

 مورد متغیرهای مجموعه به مربوط های بودن داده مناسب تشخیص منظور به ،ه است. همچنینشدشهروند( ارزیابی  ۳84)

شده  گرفته بهره KMOشاخص  و آزمون بارتلت از ها، ر پارکنماگرها بر احساس ناامنی د تأثیرات خصوص در تحلیل

 مناسبت و همبستگی از حاکی KMOمناسب  مقدار و درصد ۹۹اطمینان  سطح در بارتلت آزمون داری معنی .است

 است.  عاملی تحلیل دادن انجام برای مورد نظر متغیرهای

.آزمونبارتلتدرسطحمعناداری4جدول

داریسطحمعنیمقداربارتلت KMOمقدار تحلیل مورد ةمجموع
 000/0 8۳6/1۹27۹ 7۹8/0 نماگر های مؤثر بر ناامنی

1397هایتحقیق،منبع:یافته

شده در هر  بدین صورت که متغیرهای بارگذاریانجام شد: بندی  شده، عامل مبحث نماگرهای شناسایی ةدر ادام

ها را ندارند شاخص  دهند و متغیرهایی که امکان تجمع با این میهستند یک عامل را تشکیل  5/0شاخص که باالی 

عامل بوده است که به تفکیک با درصد واریانس اثرگذار  پنجنماگر  27حاصل از تقلیل  ةدهند. نتیج دیگری را تشکیل می

مل اثرگذار بر درصد از واریانس کل عوا 201/86شده  عامل شناسایی پنج ،آورده شده است. بر اساس نتایج 5در جدول 

شده  دهد. این امر اوالً نشان از جامعیت نماگرهای شناسایی ای شهر یزد را تشکیل می های ناحیه احساس ناامنی در پارک

عنوان عوامل احساس  شده به آماری بر نماگرهای شناسایی ةشونده و در ثانی نشان از تأکید جامع مصاحبه ةتوسط جامع

درصد از واریانس کل محاسبه  7۹۹/1۳ فقط ،گرفته بر اساس تحلیل صورتزیرا دارد. را عه های مورد مطال ناامنی در پارک

 ،رده است. بر حسب نتایجکشناسایی نآن را شونده  آماری مصاحبه ةده و حاصل از سایر عواملی بوده است که جامعشن

ترین  عنوان مهم به 6۹۹/42واریانس و درصد  17۹/10 ةانتظامی با مقدار ویژ -های نظامی عامل عدم مطلوبیت زیرساخت

عنوان  به ۳67/5و درصد واریانس  44۹/1 ةفردی با مقدار ویژ -عامل مؤثر بر احساس ناامنی و عامل اجتماعی

و درصد واریانس  ۳5۳/4 ةو جرم با مقدار ویژ ،ها، بزه ده است. عامل وقوع ناهنجاریشترین عامل شناسایی  اهمیت کم

میزبان و پس از آن  ةای شهر یزد بر اساس نظر جامع های ناحیه رگذاری بر احساس ناامنی در پارکدوم اث ةدر رتب 12۳/21

 -و عدم مطلوبیت فیزیکی 826/10و درصد واریانس  ۹2۳/2 ةترتیب عوامل عدم مطلوبیت استانداردها با مقدار ویژ به

 قرار داشته است.  186/6و درصد واریانس  67/1 ةکالبدی با مقدار ویژ

ایشهریزدهایناحیههایاثرگذاربراحساسناامنیدرپارک.عامل5دولج

واریانستجمعیدرصدواریانسمقدارویژه عامل

 6۹۹/47 6۹۹/42 17۹/10 انتظامی -های نظامی عدم مطلوبیت زیرساخت

 821/5۳ 12۳/21 ۳5۳/4 و جرم ،ها، بزه وقوع ناهنجاری

 647/64 826/10 ۹2۳/2 عدم مطلوبیت استانداردها

 8۳4/70 186/6 67/1 عدم مطلوبیت فیزیکی و کالبدی

 201/86 ۳67/5 44۹/1 فردی -اجتماعی
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هایموردمطالعههابراحساسناامنیدرپارک.ترتیباثرگذاریعامل2شكل

هاتحلیلاثرگذاریعامل

 :شود  ها ارائه و تبیین می ها همراه با نماگرها و بارهای عاملی مرتبط با هر یک از آن عامل بخشدر این 

 

انتظامی-هاینظامیعدممطلوبیتزیرساخت

درصد واریانس از عوامل مؤثر بر احساس ناامنی در  6۹۹/46تنهایی قادر است  که به است 17۹/10این عامل  ةمقدار ویژ

نماگر بارگذاری شده است که از میان این هفت یزد را محاسبه و توضیح دهد. در این عامل ای شهر  های ناحیه پارک

بیشترین تأثیر را بر احساس  ۹66/0با بار عاملی  در پارک و انتظامات ،پارکبانی، انتظام یروهاینهمیشگی نبود نماگرها 

و انتظامات  ،پارکبان، نیروهای انتظامی اند وجود همیشگی آماری اشاره کرده ةناامنی شهروندان داشته است. جامع

افراد فوق از نظر شهروندان منجی برقراری نظم و  زیرا. شود صورت ناخودآگاه به احساس امنیت در شهروندان منجر می به

با بار عاملی  شهروندان حاضر در پارک ازیدر هنگام ن سیموقع پل عدم حضور بهباشند.  ها می کاهش بزه در سطح پارک

رسانی نیروهای انتظامی به  دوم اثرگذاری از نماگرهای این عامل قرار داشته که نشان از ضعف خدمات ةدر رتب ۹07/0

های انتظامی  ها در قالب جایگاه های مورد مطالعه دارد که عدم حضور همیشگی نیروهای انتظامی در پارک پارک

و بار ترافیکی باالی مسیرهای منتهی به  ،ای ی ناحیهها زیاد مقرهای انتظامی با پارک ةهای انتظامی(، فاصل )کیوسک

 (. 6تواند از عوامل مؤثر بر این نماگر باشد )جدول  ای می های ناحیه پارک

انتظامی-هاینظامیشدهدرعاملعدممطلوبیتزیرساخت.متغیرهایبارگذاری6جدول

 بارعاملینماگر

 ۹66/0 نبود نیروهای انتظامی و پارکبان در پارک

 872/0 رسانی پلیس نسبت به مسائل امنیتی پارک عدم اطالع

 857/0 پلیس در پارک ةهای منظم و کافی پیاد عدم گشت

 ۹07/0 موقع پلیس در هنگام نیاز شهروندان حاضر در پارک عدم حضور به

 8۳5/0 ن نوامیس در سطح پارک توسط پلیساآوری معتادان و مزاحم عدم جمع

 8۳4/0 ها امنیت اخالقی در پارکهای پلیس  عدم گشت

 5۹6/0 ها از بزهکاران سازی پارک های مقطعی برای پاک عدم اجرای رزمایش
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وجرم،ها،بزهوقوعناهنجاری

. این عامل بعد است 1۳۳/21و درصد واریانس آن برابر با  ۳5۳/4آن  ةده و مقدار ویژشنماگر بارگذاری پنج در این عامل 

تجربه  زیرا. استانتظامی قرار گرفته و به نوعی تحت تأثیر این عامل  -های نظامی از عامل عدم مطلوبیت زیرساخت

که از عوامل مؤثر بر ناامنی است، منجر  ،ثابت کرده است مطلوبیت انتظامی در یک مکان به کاهش سطح بزه و جرم

با بار  در سطح پارک خانمان یو ب ،وجود افراد مزاحم، بزهکار، معتادین عامل، شده در ا . از نماگرهای بارگذاریشود می

روابط آزاد دخترها و پسرها در سطح پارک و روابط مؤثرترین نماگر بر احساس ناامنی شناسایی شده است.  8۳5/0عاملی 

با بار  ها و زد و خورد در پارک ،یریآشوب، درگدوم اثرگذاری و پس از آن  ةدر رتب 8۳4/0با بار عامی  ها عرف آنریغ

 (.7قرار داشته است )جدول  74/0عاملی 

وجرم،ها،بزهشدهدرعاملوقوعناهنجاری.متغیرهایبارگذاری7جدول

 بارعاملینماگر

 8۳5/0 خانمان در سطح پارک و بی ،وجود افراد مزاحم، بزهکار، معتاد

 68۳/0 گردان در سطح پارک های روان و قرص ،خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی

 742/0 گردان در سطح پارک های روان و قرص ،مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی

 8۳4/0 ها در سطح پارک و روابط غیرعرف آن روابط آزاد دخترها و پسرها

 557/0 حجاب در پارک تردد دختران و زنان فراری و بی

 740/0 و زد و خورد در پارک ،یریدرگ ،آشوب
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عدممطلوبیتاستانداردها

و  ،یابی خدمات و مبلمان پارک، نورپردازی ها از نظر مکان این عامل اشاره به عدم رعایت استانداردها در سطح پارک

درصد از عوامل مؤثر بر احساس ناامنی در  826/10که است  ۹۳۳/2آن برابر با  ةرسانی دارد. مقدار ویژ های اطالع آلمان

ده است که شنماگر بارگذاری  چهاردهد. در این عامل  ای را از جانب شهروندان محاسبه و توضیح می های ناحیه پارک

عنوان مؤثرترین  به 74۳/0با بار عاملی  پارک یاهیپوشش گ یال هکور و الب یدر فضاها ها یو آبخور ها یصندل ییجانما

ده است. تجربه ثابت کرده است استانداردها و رعایت آن از دیرباز از عوامل مورد تأکید در شر این عامل شناسایی نماگ

و نورپردازی به ایجاد نقاط کور، عدم  ،ایمنی و امنیت بوده است. عدم رعایت استانداردها در چیدمان مبلمان، تجهیزات

 (.8شود )جدول  جرم در سطح پارک منجر می بزه و ةآوری زمین و فراهم ،روشنایی یکدست پارک

شدهدرعاملعدممطلوبیتاستانداردها.متغیرهایبارگذاری8جدول

 بارعاملینماگر

 6۹8/0 بودن سطح روشنایی در پارک )عدم تطابق با استانداردها( پایین

 57۹/0 ها کمبود امکانات الزم متناسب با وسعت پارک مانند آبخوری

 74۳/0 الی پوشش گیاهی پارک )جانمایی نامناسب( هها در فضاهای کور و الب ها و آبخوری صندلیجانمایی 

 741/0 یابی نامناسب فضای بازی کودکان در پارک با توجه به مسائل ایمنی و امنیتی مکان
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کالبدی-عاملفیزیكی

های  شدن پارک به راه کالبدی پارک، موقعیت نامناسب قرارگیری پارک، منتهیهای فیزیکی و  این عامل اشاره به آلودگی

درصد از احساس  186/6که است  67/1این عامل برابر با  ةها دارد. مقدار ویژ ریختگی پوشش سبز پارک و درهم ،دررو

ترین نماگر  که مهمده است شنماگر در این عامل بارگذاری  ششدهد.  ها محاسبه و توضیح می ناامنی را در پارک

و  ها( پارک )دیوارنوشته یحس خلوت یپارک و القا یو بصر یکیزیف یآلودگعبارت از  815/0شده با بار عاملی  شناسایی

بوده  در پارک یاهیگ یها پوشش یو عدم آراستگ یاهیگ یها پوشش ادیتراکم زعبارت از  84۳/0پس از آن با بار عاملی 

 (.۹است )جدول 

کالبدی-شدهدرعاملفیزیكیهایبارگذاری.متغیر9جدول

 بارعاملینماگر

 84۳/0 های گیاهی در پارک های گیاهی و عدم آراستگی پوشش تراکم زیاد پوشش

 571/0 های فرعی و دررو نزدیکی به جاده

 64۳/0 عدم امکان دید کافی به پارک از اطراف

 512/0 وجود مسیرهای مخفی و جداافتاده در سطح پارک

 712/0 های اطالعاتی در سطح پارک المانفقدان 

 815/0 ها( آلودگی فیزیکی و بصری پارک و القای حس خلوتی پارک )دیوارنوشته
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اجتماعی-عاملفردی

دیدگی و  بزه ةآماری همچون سابق ةهای فردی جامع به ویژگیدارد ده و اشاره شنماگر بارگذاری  چهاردر این عامل 

بودن و تلقین این موضوع  ها، عدم حضور در ساعات معین در پارک به خاطر خلوت اجتماعی همچون تبلیغات ناامنی پارک

شده در این  ترین نماگر بارگذاری یابد. مهم دیدگی افزایش می یدشده بر اساس تجارب که در ساعات خلوت احتمال بزهأیت

. بر اساس علم ستها در پارک گرانیخود و د یدگید فرد از بزه یقبل اتیتجرباز عبارت  80۳/0عامل با بار عاملی 

ماند و ناخودآگاه به ایجاد ترس، رعب و  دیده می زمانی زیادی با فرد بزه ةدیدگی در افراد تا فاصل آثار بزه ،شناسی روان

مردم به پارک و  ةبودن مراجع نییپا ،رگردد. پس از این نماگ ترین مسائل به احساس ناامنی منجر می و در کوچک ،وحشت

توان به ساعات آغازین صبح  قرار دارد. از ساعات خلوت پارک می 7۹1/0با بار عاملی  ساعات یبودن پارک در برخ خلوت

های بزرگ شهری  جمعی در پارک صورت دسته های صبحگاهی به اشاره کرد که با راهکارهایی همچون برگزاری ورزش

 (.10به حداقل رساند )جدول ر را این نماگتوان  می

اجتماعی-شدهدرعاملفردی.متغیرهایبارگذاری10جدول
 بارعاملینماگر

 7۹1/0 بودن پارک در برخی ساعات مردم به پارک و خلوت ةبودن مراجع پایین

 502/0 پذیری در پارک فشردگی جمعیت و به تبع آن برخورد فیزیکی و آسیب

 80۳/0 دیدگی خود و دیگران در پارک بزه تجربیات قبلی فرد از

 611/0 ها ای از پارک های ماهواره ها و شبکه تبلیغات ناامنی از سوی رسانه

1397هایتحقیق،منبع:یافته



 1205 ...اکتشافیعواملمؤثربراحساسناامنیدرفضاهایسبزشهریتحلیل

گیرینتیجه
عنوان منبع گذران اوقات فراغت عوامل متعددی همچون کمیت و کیفیت  ها به دهد که در انتخاب پارک تجارب نشان می

ترین عواملی که امروزه  یکی از مهم میان،دور و نزدیکی به محل سکونت تأثیرگذار است. در این و خدمات، ظاهر پارک، 

ها و به تبع آن احساس امنیت  امنیت پارک استها تأثیرگذار  بر تصمیم به گذران اوقات فراغت شهروندان در پارک

خصوص  بههای عمومی و  امنیت و عوامل مؤثر بر احساس ناامنی در مکان ةمطالع ،. از این روستها شهروندان در پارک

د. در شای شهر یزد  پژوهش حاضر در هفت پارک ناحیه ةمای امری که دست شود؛  ها یکی از ضروریات محسوب می پارک

ای شهر یزد بر اساس نظر  های ناحیه این پژوهش به شناسایی و استخراج عوامل مؤثر بر ناامنی در پارکدر  ،این راستا

نمودن این عوامل و بهبود کیفی احساس  رنگ تا بر اساس آن راهکارهای کاربردی در جهت کم ه شدمیزبان پرداخت ةجامع

گرفته در این زمینه نیز در ارتباط با  های صورت پژوهش حاضر با سایر پژوهش. تفاوت شودها ارائه  امنیت در این پارک

امنیت و گذران اوقات فراغت یا بررسی  ةگرفته به بررسی رابط های صورت پژوهش در بیشترهمین موضوع بوده است. 

؛ این در حالی است ستشده ا  صورت محدود به شناسایی عوامل ناامنی پرداخته میزان امنیت فضاهای عمومی و سبز و به

راهکار در راستای بهبود امنیت  ةهای شهری و ارائ که پژوهش حاضر با هدف کلی شناسایی عوامل ایجاد ناامنی در پارک

های  نشانهو های اختفای مکان با پوشش گیاهی، تنهابودن،  ها صورت گرفته است. این پژوهش از نظر یافته در این پارک

از نظر تأثیر پوشش گیاهی بر امنیت با پژوهش  ،(2015-2014اسرین ران و ون دن بوش ) نظمی فیزیکی با پژوهش بی

( همخوانی دارد. نتایج کلی پژوهش 1۳۹7فر و همکاران ) های اجتماعی با پژوهش نظم و از نظر خشونت ،(2016هشیم )

عامل عدم مطلوبیت  پنجگر در قالب نما 27ای شهر یزد  های ناحیه میزبان در پارک ةدهد که از نظر جامع حاضر نشان می

و عامل  ،کالبدی -ها، بزه و جرم، عدم رعایت استانداردها، عامل فیزیکی انتظامی، وقوع ناهنجاری -های نظامی زیرساخت

عامل عدم مطلوبیت  ،ر احساس ناامنی شهروندان مؤثر بوده است. بر حسب نتایجداجتماعی  -فردی ةمحدودکنند

ترین عامل مؤثر بر احساس ناامنی  مهم 6۹۹/42ای شهر یزد با درصد واریانس  های ناحیه در پارکهای انتظامی  زیرساخت

درصد از نماگرهای مؤثر بر احساس ناامنی شهروندان را توضیح  42تنهایی  میزبان بوده است. این عامل به ةاز نظر جامع

 ،دوم اثرگذاری عامل وقوع ناهنجاری، بزه ةآماری بر آن دارد. در رتب ةدهد که نشان از اهمیت این عامل و تأکید جامع می

گرفته معلول عامل  های صورت قرار گرفته است که به نوعی بر حسب تجارب و مصاحبه 1۳۳/21و جرم با درصد واریانس 

ها در سطح  های انتظامی و رفع وقوع ناهنجاری بر حسب نتایج پژوهش مطلوبیت زیرساخت ،طور کلی . بهاستاول 

ها را از نظر شهروندان  درصد از راهکارهای مؤثر بر احساس امنیت در پارک 64ای شهر یزد تقریباً  های ناحیه پارک

راهکارهایی کاربردی در جهت  ةبودن این دو عامل به ارائ ررنگدهند که در ادامه بر حسب نتایج با توجه به پُ تشکیل می

 شود: میزبان پرداخته می ةمعرفع عوامل احساس ناامنی از نظر جا

ای از طریق جانمایی این  ناحیه یها های انتظامی در سطح پارک ریزی در جهت استفاده از تأثیر بسزای کیوسک برنامه

ها در  ها و قرارگیری این پارک پذیربودن این نوع پارک ای شهر یزد با توجه به جمعیت های ناحیه پارک همةها در  کیوسک

های مورد مطالعه دارای  یکی از پارک فقط ،گرفته در سال تحقیق صورت ةد شهری. بر حسب مشاهدرتردمسیرهای پُ

 کیوسک نظامی بوده است؛

آوری افراد بزهکار در سطح  منظور جمع های مقطعی به منظور اجرای رزمایش ریزی از سوی مراکز انتظامی به برنامه

های مقطعی بر کاهش جرم و  ا و استفاده از تأثیر تبلیغاتی رزمایشه خصوص در ساعات خلوت پارک بهای  های ناحیه پارک

 احساس امنیت شهروندان؛
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های  ای با توجه به وسعت پارک های ناحیه ها در سطح پارک ها و نمایشگاه منظور برگزاری جشنواره ریزی به برنامه

 ها؛ ها و نمایشگاه ارهها و استفاده از مزایای امنیتی جشنو پذیربودن این پارک ای و جمعیت ناحیه

های بومی مردمی و همچنین  ای از سوی انجمن های ناحیه جمعی در پارک های صبحگاهی دسته برگزاری ورزش

 ربط؛ های ذی ای از سوی سازمان های ناحیه های صبحگاهی همگانی در پارک منظور برگزاری ورزش ریزی به برنامه

ها و همچنین ورودی و خروجی  های پارک داربسته در ورودی و خروجیهای م ریزی در جهت استفاده از سیستم برنامه

منظور شناسایی افراد در هنگام  ها و استفاده از این سیستم به ها و خروجی منظور کنترل ورودی مکان بازی کودکان به

 ها؛ افتادن جرائم در پارک اتفاق

فروشی و  های روزنامه ضاهای دورافتاده همچون دکهها در ف های سازگار با پارک ریزی در جهت ایجاد کاربری برنامه

تواند  می ،عالوه بر کسب سود ،ها پذیر بوده و این نوع کاربری ای جمعیت های ناحیه فروشی با توجه به اینکه پارک تنقالت

 د؛شوپارک باعث ایجاد امنیت در این نقاط  ةهای دورافتاد ن مکانکرد ربا پُ

منظور بازداشتن افراد از  های هشداردهنده و منشورهای اخالقی در فضای پارک به لماناریزی در جهت ایجاد  برنامه

 همانند کشیدن قلیان و بدحجابی؛ ،برخی جرائم اخالقی

و حواشی رها برای ایجاد موانع در مسیرهای در ربط امور پارک های ذی ریزی از سوی مراجع نظامی و سازمان برنامه

پذیر نبوده  ها امکان گونه مسیرها و کوچه تر بر این نوع مسیرها با توجه به اینکه حذف اینها و همچنین نظارت بیش پارک

 د؛کرکاهش جرائم را فراهم  ةتوان زمین از طریق ایجاد موانع و نظارت بیشتر می فقطو 

منظور  ها( به پارکها و سازمان  ها )شهرداری ربط امور پارک های ذی گذاری از سوی سازمان ریزی و سرمایه برنامه

 ای؛  های ناحیه ها در فضای پارک حذف دیوارنوشته

روهای فرعی و نقاط  خصوص در پیاده بهریزی در جهت استفاده از سیستم روشنایی ایمن و مطابق با استانداردها  برنامه

 ها؛ ربط امور پارک های ذی کور پارک از سوی سازمان

 خصوص پارک غدیر؛ بهای  های ناحیه پارک ریزی در جهت آراستگی پوشش گیاهی برنامه

هایی که  المقدور در مکان ای حتی های ناحیه های بهداشتی در پارک یابی صحیح سرویس ریزی در جهت مکان برنامه

های  د در برخی از پارکشمشخص  ،گرفته  انجامهای  طی مشاهدات و مصاحبه زیراگیرد.  نظارت بیشتری صورت می

ها صورت  های کور پارک قرار گرفته که کمترین نظارت بر آن غدیر این نوع خدمات در مکان ای همچون پارک ناحیه

 گیرد؛ می

منظور ایجاد مبلمان و خدمات متناسب با  ها به ربط امور پارک های ذی گذاری از سوی سازمان ریزی و سرمایه برنامه

پذیری و همچنین  منظور رعایت اصل روئیت بهای و جانمایی صحیح این نوع خدمات  های ناحیه جمعیت و وسعت پارک

 ها؛ فضای نشیمن نسبت به برخی از خدمات مورد نیاز همچون آبخوری ةکاهش فاصل

ها در بازسازی  منظور کاربست این دانسته های امنیتی به ها از نظر زیروبم ربط امور پارک های ذی سازی سازمان آگاه

ای یا جانمایی  های ناحیه فواصل منظم و آراسته که مانع دید نشود در پارک ای همچون کاشت درختان با های ناحیه پارک

  ها. ای همچون آبخوری های ناحیه رکاربرد پارکیابی صحیح خدمات پُ ها و مکان صحیح مبلمان پارک
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