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چکیده
زمينه و هدف :احساس امنیت يکي از ابعاد اساسي مفهوم امنیت در معناي كلي آن است .هدد پدوهه،
بررسي هضعیت احساس امنیت شهرهندان در پاركهاي شهر اصفهان است .مسئله اساسي تحقید ،احسداس نداامني
شهرهندان در فضاهاي شهري ه به هيوه پاركهاست كه امرهزه بده دغدغده بزرگدي بدراي برنامده ريدزان ه مدديران
شهري تبديل شده است.
روش :پوهه ،حاضر از نظر هد

كاربردي ه به لحاظ رهش پیمايشي بوده ه ابزار تحقی ،پرسشنامة محق،

ساخته اي است كه میزان رهايي آن از طري ،رهايي صوري ه ضريب پايايي آن از طري ،آزمون آلفداي كرهنبدا
با مقدار 0/87تأيید شده است .جامعة آماري تحقی ،شامل كلیه ساكنان مناط ،چهارده گانة شدهر اصدفهان اسدت ه
تعداد حجم نمونه  209پرسشنامه بوده كه در چهارده پارک شهر اصفهان توزيع ه تکمیل شده است.
يافته ها و نتايج :متغیرهداي كنتدر رسدمي ه غیدر رسدمي بدا احسداس امنیدت داراي رابدده معندادار ه م بدت ه
متغیرهاي بي نظمي اجتماعي ه محیدي با احساس امنیت رابده معندادار ه معکوسدي دارندد .از مجمدو  19پدارک
مورد مدالعه؛ در  57/2درصد آنها شهرهندان داراي احساس امنیت كم در  94درصد متوسد ه در  57/2درصدد
آنها شهرهندان داراي احساس امنیت زياد بوده اندد .از مقايسده احسداس امنیدت در پدارکهدا نتیجده مديشدود كده
بیشترين احساس امنیت متعل ،به پارکهاي پرهين باقوشخانه ه غدير ه كمترين میزان احساس امنیدت متعلد ،بده
پارکهاي امام رضا( ) صفه ه رجايي ميباشد .به عبارت ديگر ميتوان گفت كه پارکهايي كه در مركز شدهر
قرار دارند داراي امنیت بیشتري در مقايسه با ساير پارکها هستند .بر اساس تحلیل رگرسدیوني معیارهداي 9گانده
بيشترين تأثير مستقيم در دست يابي به احساس امنیت شهرهندان در پاركهاي شدهر اصدفهان مربوط بوه متريور
كنتر غیر رسمي و در مراتب بعدي متغیرهاي بي نظمي هاي محیدي ه كنتر رسمي مي باشند.
کليد واژه ها
احساس امنیت پارک شهرهندان شهر اصفهان

 -1استاديار جغرافیا ه برنامه ريزي شهري عضو هیئت علمي دانشگاه حکیم سبزهاريmahdi820@gmail.com
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مقدمه
احساس امنیت يکي از نیازهاي اساسي تلقي مي شدود .بندابراين اگدر ايدن نیداز در سددو
مختلف بنا به عللي پاسخ م بت دريافت نکند فرد را دچار تدن ،ه اضددرا مدي كندد ه
حضور كمرنگ هي را در جامعه به دنبا خواهد داشت (شار پور  .)44 :1445فضداهاي
شهري اعم از خیابان میدانها پاركها بازار ه  . . .به عنوان میزبان جامعه شهري اگدر نتوانندد
از امنیت الزم برخوردار باشند باعث طرد شهرهندان خواهند شدد ه در ايدن بدین پاركهداي
شهري به دلیل استفادة بیشتر شهرهندان از اهمیت باالتري برخوردارند.
پاركها تفرجگاهها فضاهاي سبز عمومي از جمله فضاهايي هستند كه مسدتعد ناهنجداري
هستند ه به دلیل مشکالت حادث شده در آنها نیازمند برنامههدايي كنترلدي هسدتند؛ زيدرا در
حا حاضر تقاضاي رهز افزهني براي استفاده از تفرجگاهها ه مسدئله تفدريو ه تفدرر مدردم
احساس ميشود .پاركها ه تفرجگاهها در اهضا كنوني يکي از نیازمنديهاي زندگي بشر بده
شمار ميرهند اما به دلیل رشدد ندا متدوازن اقتيدادي اجتمداعي ه فرهنگدي جامعده ه رهار
بیکاري ه متعاقب آن برهز ناهنجاريهاي اجتماعي امنیت پاركها ه تفرجگاهها كاه ،يافتده
ه در جهت تأمین امنیت اين فضاها برنامه ريزان ه مديران شدهري بدا مشدکل مواجده هسدتند
(گشتاسب ه همکاران .)1478
امرهزه بدا توجده بده اضددرا

تن ،ه افسدردگیهاي رهحدي كده در اشدر شهرنشدیني لجدام

گسیخته تراكمهاي شهري افزاي ،جمعیت ه مشغله هداي ههندي ه ترافید

ه شدلوغي در

شهرها بر شهرهندان حاكم شدهاست فضاهاي سبز نق ،مهمي در تسکین رهحیه شهرهندان
ايفا ميكنند .به طوري كه هجود درختدان ه علفزارهدا در فضداهاي عمدومي بیدرهن از خانده
هابستگیهاي اجتماعي را كه در شهرهاي امرهزي رهز به رهز از هم گسسته مديشدوند قدوت
ميبخشد ه براي كاه ،پرخاشگري ه رسیدن به آرام ،رهحي بسیار مؤشرند ه عاملي براي
صمیمیت ميشوند .همچنین ميتوان از اين مکانها بده عندوان مندابع ه مندافع اقتيدادي بدراي
شهرهندان بهرهجست).(Chiesura, 2003: 129
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شهر اصفهان به عنوان يکي از كالنشهرهاي رده اه كشدور پدذيراي مهداجران از قومیتهداي
مختلف كشور است ه همین مسئله هم ندا امندي در فضداهاي عمدومي ه بده هيدوه پاركهدا را
تشديد كرده است.
طب ،ي

نظر سنجي از شهرهندان مشکالتي چون نبود امنیدت بدي بندد ه بداري هجدود

افراد نابا ه معتاد ه تردد موتور سیکلت در پاركهاي شهر اصفهان هجود دارندد ه در ايدن
نو مشکالت امنیتي پاركهاي مشتاق آبشار سدعدي صدفه ه رجدايي از فراهاندي بیشدتري
برخوردار بوده اندد(خاتون آبدادي  .)44: 1474كده ايدن خدود تهديددي علیده شدهرهندان ه
گردشگران شهر اصفهان است ه در صورت نبود برنامه ريزي در جهت كداه ،ايدن گونده
ناامني ها اين مسئله به بحران تبديل خواهد شد .از طرفي متوس سرانه فضاي سدبز در شدهر
اصفهان  59متر مربع است؛ در حالي كه ساالنه ي

متر مربع هم به اين رقم افزهده ميشدود

(درگاه الکترهنیکي شهرداري اصفهان) .جالب است كه بدانیم در كل كشور متوس سدرانه
فضاي سبز شهري  4متر مربع است ه در تهران(بزرگترين كالنشهر كشور) اين رقدم بده 6/9
متر مربع مي رسد (مركز اطالعات علمي تخييي مديريت شهري اصفهان).
مقايسه سه رقم هكر شدة فضاي سبز خود نوعي برنامه ريزي خاصي را در جهدت اسدتفاده
مدلو براي شهرهندان مي طلبد .استفاده مدلو از اين فضاها آن هنگامي میسر اسدت كده
امنیت آن فضاها تأمین باشد ه گرنه رقم باالي سرانه فضداي سدبز در شدهر اصدفهان نده تنهدا
فرصتي براي آساي ،شهرهندان نخواهد بدود بلکده تهديددي در جهدت امنیدت شدهرهندان
خواهد بود .لذا با توجه به تقاضاي رهزافزهن براي استفاده از پاركها در شهر اصفهان اعم از
ساكنان ه گردشگران ه از طرفي به دلیل مشکل نگران كنندة نا امني بررسي احساس امنیت
شهرهندان در پارکها مسئله اساسي پاركهاي شهر اصفهان محسو مي شود.
طب ،مدالعات برآهرد شده كه  8/5درصد جرايم شهر اصفهان در پاركها ه فضداهاي سدبز
عمومي انجام شده است(اداره آگاهي استان اصفهان  1474ه شاهیوندي )1477؛
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بنابراين با توجه به اينکه استفاده از پاركها در گره هجدود احسداس امنیدت در آنهدا خواهدد
بود الزم است مدالعاتي در ارتباط با عملي شدن امنیت انجام پذيرد ه پدوهه ،حاضدر در
پي چنین ضرهرتي اسدت ه بده دنبدا پاسدخگويي بده ايدن سدؤا اسدت كه:احسداس امنیدت
شهرهندان در پاركهاي شهر اصفهان در چه هضدعیتي اسدتو ه عوامدل مدؤشر در ايدن زمینده
كدامندو
پيشينه و مبانی نظری تحقيق

لینچ )5004( 1در پوههشي كه عوامل مؤشر بر امنیت در پاركها ه فضاهاي عمومي انجام داد
به اين نتايج دست يافت كه انتظامات در پارک دهربینهاي مدار بسته نبود بناهاي كهنده ه
گیاهان ه درختان بلند رهشنايي كافي هجود تلفن هاي عمومي از مدوارد ايجداد امنیدت در
پارک است .ريچارد )5004( 5با تحقیقي بر رهي پارک ملي كیپ تاهن 4به اين نتیجه دست
يافت كه به دلیل افزاي ،جرم در اين پارک احساس نا امني گردشدگران بسدیار اسدت ه در
صددورت پیشددگیري از جددرايم گردشددگران افددزاي ،خواهنددديافددت ه پیشددنهاد مدديشددود
گردشگران در قالب آژانسهاي گردشگري ه قوانین آژاند

در ايدن پدارک گدردشكنندد.

جیمز )5010( 9با تحقیقاتي بر رهي پارک نظامي ملي گیتسدبور  2نشدان داد كده طراحدي
پارک طوري است كه جرم خیزي آن در حا افزاي ،است ه بدا بررسدي میدزان جرمهدا در
گذشته ه حا مشخص شد كه در هضعیت كنوني جرمهايي از نو اهانت تجاهز ه سدرقت
اشیاي تاريخي در حدا افدزاي ،هسدتند.كدرينگ )5010( 6در مدالعدة احسداس نداامني در
پاركهاي هاحدهاي همسايگي در بوستون نشان داد كه فضداهايي كده در ديدد پلدی
امنیت برقرار بود ه فضاهاي حاشیهاي كه كمتر در ديد پلی

بودندد

بود نا امن بود ه به همین دلیل

1.Lynch
2.Richard
3.cape town
4.James
5.Gettsburg
6.Kathering
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پاركهاي خدي در بین هاحدهاي همسايگي پیشنهاد شد.شهرداري اصفهان( )1474در طدر
نیازسنجي پاركهاي شهر اصفهان به اين نتیجه رسیدكه  72درصد شهرهندان اهمیت بسیاري
براي امنیت پاركها قائل اند ه بده جمدع آهري مزاحمدان مدواد فرهشدان معتدادان ه احدداث
انتظامددات ه در نظددر گددرفتن پلددی

بددراي ايجدداد امنیددت پددارک اشدداره كددردهانددد .خدداتون-

آبادي( )1474در طر شناسايي ديدگاههاي شهرهندان در مورد پاركهاي شهر اصدفهان بده
اين نتايج دست يافت كه عدم امنیت حضور افراد نابدا ه معتداد بدي بندد ه بداري ه تدردد
موتور سیکلت از مشکالت جدي پاركهاست ه پاركهداي مشدتاق آبشدار سدعدي صدفه ه
رجايي از ناامنترين پاركهاي شهر اصفهان هستند.
گلي( )1440در مدالعه اي كه بر رهي پارک آزادي شیراز انجام داد بده ايدن نتیجده دسدت
يافت كه عوامل محیددي مانندد :كداربري اراضدي تندو كاربريهداي پیرامدون ه فعالیدت در
كاربريهاي مجاهرت پارک از عوامل افزاي ،احساس امنیت زنان است .صديقي ه صديقي
ه محسني( )1441در پوههشي كه در پارک جنگلي ناهارخوران انجام دادند بده ايدن نتیجده
دست يافتند كه احساس امنیت گردشگران در مناط ،دهر از دسترس ه جنگلي اندک است
ه احساس امنیت گردشگران در نزديکي اماكن عمومي ه راههاي دسترسي بیشتر است.
پوراحمد ه همکاران( )1445در پوههشي در شهر قم به اين نتیجه رسیدند كده هضدع امنیدت
پاركها در مناطقي كه در مجاهرت با محالت فقیر ه حاشیه نشین هسدتند بده دلیدل هضدعیت
نامناسددب اجتمدداعي فرهنگددي ه اقتيددادي نسددبت بدده سدداير نددواحي ديگددر شددهر بغددرنج تددر
است.كوزه گر ه همکاران( )1444در پوههشي بر رهي پارک ملت تهران نشان دادندد كده
بیشترين سهم ناامني مربوط به آزار لساني ه بعد از آن به ترتیب آزار بيري ه فیزيکي بدوده
ه ناامني زنان بی ،از مردان بوده است.
ابعاد امنیت را مي توان به بُعد عیني(امنیت هاقعي) ه بعدد ههني(احسداس امنیدت) نیدز تقسدیم
كرد .با توجه به اينکه موضو پوهه ،احساس امنیت است بنابراين تنها بُعد ههني بررسي
قرار مي شود.
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احساس امنیت حالتي است كه آحاد جامعده هدراس ه بیمدي نسدبت بده حقدوق ه آزاديهداي
مشره خود نداشته ه به هیچ هجه حقوق آنهدا بده مخداطره نیفتدد .احسداس امنیدت در يد
جامعه به احساس رهاني شهرهندان از میزان بودن يا نبودن جرم ه هضدعیت جدرم خیدزي در
آن جامعه باز ميگردد ه هر مقدار فراهاني جرم ه هضعیت جرم خیزي بیشتر باشدد احسداس
امنیت شهرهندان كمتر است(طاهري .)184 :1477
كنترلهاي اجتماعي را ميتوان از نظر هدفهايي كه در جامعه دارند بده كنتدر رسدمي ه غیدر
رسمي تقسیم بندي كرد:
الف -كنتر رسمي :كنتر رسمي مبتني بر عنير حقوقي ه قانوني كنتر اجتماعي اسدت .در
كنتر رسمي قوانین جامعه راهنماي اعضاست ه گرهه هايي نیز هجود دارند كه اين قدوانین
ه مقررات را در جامعه اعما ميكنند ه كجرهان اجتماعي ه مجرمان را دسدتگیر مديكنندد.
در كنار اين گرهه ها مؤسسات ه سازمانهايي چون مدرسه اداره ه … نیز هجود دارندد كده
معیارها ه مقرراتي براي كنتر اجتماعي دارند (ستوده .)29: 1475
 كنتر غیررسمي :شکلي از كنتر اجتماعي اسدت كده در عرصده رهيدارهيي اجتمداعياعضاي جامعه در خانواده محله مدرسه محل كدار ه … تحقد ،مدييابدد .افدرادي كده بدر
خال

هنجارهاي سنتي ه معیارهاي خدانوادگي ه اجتمداعي رفتدار كنندد از سدوي ديگدران

براي همنوايي با هنجارهاي اجتماعي تحت فشار قرار ميگیرند .افراد ناهمنوا از جامعده طدرد
ميشوند يا مورد تمسخر ه استهزاي ديگران قرار ميگیرند (ستوده .)29 :1475
 -5نظريههاي كالبدي -اجتماعي( بي نظمي محیدي -اجتماعي)
راس )5009( 1ميگويد هقتي فضايي خواناست به احساس راحتي ه امنیت كم
برعک

ميكند ه

هنگامي كه عالئم راهنما هجود ندارد ه فضا گیج كننده اسدت احسداس امنیدت از

بین ميرهد(جعفري  .)52: 1474بوگلیرلو )1447( 5برنظارت طبیعي فضداي عمدومي توجده

1 . Russ
2 . Bugliarello
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دارد .هي معتقد است به اين دلیل كه بزهکاريها معموالً آشدکار نیسدتند پد

بايدد سداختار

فیزيکي فضاها به گونهاي باشد كه فرصت نظارت بدر آن را بیشدتر كنندد .رهشدنايي نيدب
دهربین گیت قفل رهزنهها ه پنجرهها براي اين منظور مفید هستند(جعفري .)56: 1474
همچنین در ادامه از نظريه پنجرههاي شکسته هيلسون 1ه كلیندگ )1475( 5بدي نظمدي در
محی اسکوگن )1440( 4نظريه فضاي قابدل دفدا  9اسدکار نیدومن )1485(2اسدتفاده شدده
است.با توجه به آنچه كه گفته شد میدزان احسداس امنیدت اجتمداعي شدهرهندان در پدارک
هاي شهر اصفهان به عنوان متغیر هابسته پوهه ،است كه از طري ،متغیرهاي مستقل اعدم از:
كنتر اجتماعي رسمي ه غیر رسمي بي نظمديهداي محیددي_ كالبددي ه اجتمداعي مدورد
سنج ،قرار گرفته است.

نمودار .2مدل تجربی تحقيق

روش
پوهه ،حاضر از نظر هد

كاربردي؛ ه به رهش پیمايشدي بدا اسدتفاده از ابدزار پرسشدنامه

انجام گرفته است .جامعة آماري تحقی ،شامل كلیه سداكنان منداط 19 ،گانده شدهر اصدفهان
ميباشند كه بر اساس سرشماري سا  1440جمعیت شهر اصدفهان  1826156نفدر بدوده اندد
(آمارنامه شهر اصفهان ( .)1444سدالنامه آمداري اسدتان اصدفهان  .)1472بدر اسداس فرمدو
1 . wilson
2 . kelling
3 . Skogan,W.G
4 .Defensible Space
5 .O.Newman
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كوكران حجم نمونه محاسبه شد كه تعداد آن  479نفر بوده اسدت .بده دلیدل اينکده از نظدر
علمي بايد سهم پرسشنامه هر نمونه (پارک نمونه) كمتر از  40پرسشنامه نباشد تعداد حجدم
نمونه از  479به  209نمونه افزاي ،يافت .گزين ،پاركهاي نمونه بدين صورت بوده كده از
هر مندقه ي

پارک بده رهش تيدادفي انتخدا شدد ه انتخدا افدراد نمونده هدم بده رهش

تيادفي بود .پرسشنامه ها به نسبت يکسان به هدر پدارک نمونده اختيداف يافدت ه تکمیدل
پرسشنامه بدين صورت بوده كه پرسشگر در هرهديهاي پارک مورد نظدر مسدتقر شدده ه از
میان هر پنج نفر هارد شده به پارک ي

نفر را بعنوان نمونه انتخا ه با استفاده از پرسشنامه

با هي مياحبه كرده است .مقدار آلفا براي احساس امنیت كل برابر با 0/84نشدان مدي دهدد
كه مقیاس مورد نظر از پايايي مناسبي برخوردار است.

يافتهها
با توجه به نمره احساس امنیت افراد در هر ي

از پاركها كه در جده زير نشان داده شدده

است نمره  10به عنوان نمره میانگین مجمو پاركها به دست آمد ه بر اين اساس در شد،
مورد از پاركها احساس امنیت پايین تر از خ میانگین ه در هشت مورد از پاركها احسداس
امنیت باالتر از خ میانگین است.
در پاسخ به سؤا اصلي تحقی(،احساس امنیت شهرهندان در پاركهاي شهر اصفهان در چده
هضعیتي استو) بايد گفت كه در سدو امتیاز بدین  8/4تدا  15/7در  57/2درصدد پاركهدا
شددهرهندان داراي احسدداس امنیددت كددم ه در  57/2درصددد پاركهددا هددم شددهرهندان داراي
احساس امنیت زياد بوده اند ه بقیه داراي احساس امنیت متوس بوده اند.
جدول  .1دسته بندی پارکها بر اساس نمرة احساس امنيت
میانگین امنیت

سدو احساس امنیت

8/4- 4/14

كم

4/19- 10/46

متوس

10/48 – 15/7

زياد

نام پارک
پارک امام رضا صفه رجايي قدس
پارک زنب ،قلمستان امیريه زايندده رهد آيینده خانده
گل محمدي
پارک مهر غدير باقوشخانه پرهين

درصد
57/2
94
57/2

احساس امنيت شهروندان در پارک های شهری اصفهان 233 /

جدول  .3آزمون همبستگی پيرسون متغيرهای مستقل با ميزان احساس امنيت پاسخگويان
آزمون پیرسون

متغیر هابسته:
میزان احساس امنیت

شدت رابده

سدو معناداري

كنتر رسمي

0/92

0/00

كنتر غیر رسمي

0/21

0/00

بي نظمي اجتماعي

-0/14

0/00

بي نظمي محیدي

-0/94

0/00

جده فوق آزمون همبستگي پیرسون بین متغیر هاي مستقل ه میزان احساس امنیت را نشدان
مي دهد .متغیرهاي كنتر رسمي ه غیر رسمي با میزان احساس امنیت رابده معنادار ه م بتدي
را نشان مي دهد ه متغیرهاي بي نظمي اجتماعي ه محیدي با میدزان امنیدت اجتمداعي رابدده
معنادار ه معکوسي دارند .به طوري كه هر چه میزان بدي نظمدي محیددي ه اجتمداعي بیشدتر
ديده شود میزان امنیت كمتر ميگردد؛ بنابراين چهدار فرضدیه مددر شدده در ايدن تحقید،
تأيید مي شود.
تحليل رگرسيونی عوامل تبيين کنندة احساس امنيت شهروندان

با استفاده از مد رگرسیون چندگانه عوامدل ه شاخيدهاي تأشیرگدذار در احسداس امنیدت
شهرهندان در پاركهاي شهر اصفهان مشدخص شدد .نتدايج حاصدله حکايدت از آن دارد كده
شاخيهاي چهارگانه هارد شده به مد به میزان  27درصد از تغییرات متغیر هابسته(احسداس
امنیت شهرهندان) را تبیین مي كنند.
جدول .1آماره های تحليل رگرسيون چندمتغيره عوامل مؤثر بر احساس امنيت شهروندان
انحرا
0/47

معیار از برآهرد

ضريب تبیین تيحیو شده

ضريب تبیین

ضريب همبستگي چندگانه

0/284

0/274

0/85
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جدول .1تحليل واريانس رگرسيون چندگانه عوامل مؤثر براحساس امنيت شهروندان
منبع تغییرات

مجمو مربعات

درجه آزادي

میانگین مربعات

آشار رگرسیوني

44/7

9

7/2

باقي مانده

64/1

944

0/144

كل

105/4

204

-

سدو معناداري

كمیت F

0/000

60/4

مقادير  Betaدر جده  6نشان مي دهد كه متغیر كنتر غیدر رسدمي بیشدترين تدأشیر را در
احساس امنیت شهرهندان در پاركهاي شهر اصفهان دارد ه بعد از آن متغیرهداي بدي نظمدي
هاي محیدي ه كنتر رسمي در اهلويت دهم ه سوم تأشیرات فزايندهاي را بر احساس امنیت
هاحدد تغییدر

شهرهندان در پاركهاي شهر اصفهان خواهند داشت .به طوريكه به ازاي يد

در متغیر مربوط به كنتر غیر رسدمي  0/454هاحدد تغییدر در متغیدر احسداس امنیدت ايجداد
خواهد شد .در مرتبه بعدي به ازاي ي

هاحد تغییر در متغیر مربوط به بي نظمیهاي محیددي

 0/149هاحد تغییر در متغیر هابسته (احساس امنیت) بده هجدود خواهدد آمدد .بده عبدارتي بدا
كاه ،بي نظمیهاي محیدي احساس امنیت افزاي ،خواهد يافت.
جدول .1آماره های ضرايب مدل رگرسيون عوامل مؤثر بر احساس امنيت شهروندان
نام متغیر

ضرايب غیر استاندارد
B

ضرايب استاندارد شده

خداي B

T

Beta

سدو
معناداري

مقدار شابت

1/71

0/042

--

14/15

0/00

كنتر رسمي

0/112

0/057

0/177

9/02

0/00

كنتر غیر رسمي

0/524

0/048

0/454

8

0/00

بي نظمي اجتماعي

-0/054

0/059

-0/047

-0/474

0/456

بي نظمي محیدي

-0/165

0/047

-0/149

-9/56

0/00

بنابراين در پاسخ به سؤا دهم تحقی( ،عوامل مؤشر در ارتقاي احساس امنیدت شدهرهندان در
پارک كدامندو)بايد گفت كه در جهت ارتقاي احساس امنیت در پاركهداي شدهر اصدفهان
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بیشترين تأشیر مربوط به متغیر كنتر غیر رسمي ه اهلويتهاي بعدي بده ترتیدب متغیرهداي بدي
نظمیهاي محیدي ه كنتر رسمي خواهند بود(جده .)6

نتيجه گيری
آنچه به عنوان نتايج اين طر پوههشي مي توان بر آن تأكید كرد در مدوارد زيدر قابدل ارائده
است:
 از مقايسه احساس امنیت در پاركها اين نتیجه به دست ميآيد كه بیشترين احساس امنیدتمتعل ،به پاركهاي پرهين باقوشخانه ه غددير ه كمتدرين میدزان احسداس امنیدت متعلد ،بده
پاركهاي امام رضا( ) صفه ه رجايي است .به عبارت ديگر ميتوان گفت پاركهايي كه در
مركز شهر قرار دارند( به است ناي پارک شهید رجايي) داراي امنیدت بیشدتري در مقايسده بدا
ساير پاركها هستند.تحقیقات پوراحمد ه همکاران()1445در زمینه امنیدت پاركهدا در شدهر
قم صديقي ه رحمتي( )1441در پارک جنگلي ناهارخوران گرگان خاتون آبدادي()1474
در مدالعه پاركهاي شهر اصفهان مبین همین نتیجه است.
 از مجمو چهارده پارک مورد مدالعه در  57/2درصدد آنهدا شدهرهندان داراي احسداسامنیت كم در  94درصد متوس ه در  57/2درصد آنهدا شدهرهندان داراي احسداس امنیدت
زياد بوده اند كه اين خود برنامه ريزي بیشتري را براي ارتقاي امنیت در پاركها مي طلبد.
 يافته هاي پوهه ،نشان مي دهند كه هر چه بي نظمیهاي محیدي در پارک هدا ه اطدراآن بیشددتر بددوده احسدداس نددا امنددي هددم افددزاي ،يافتدده اسددت .نتددايج تحقیقددات ر س()500
اسکوگن( )1440ه گلي ( )1440مبین اين موضو هسدتند .همچندین هدر چده بدي نظمیهداي
اجتماعي در اطرا

پاركها بیشدتر بدوده احسداس ندا امندي هدم افدزاي ،يافتده اسدت .نتدايج

تحقیقات فیکر( )1447پوراحمد( )1445مشابهت زيادي با نتايج اين تحقی ،داشته است.
تحلیل رگرسیوني معیارهاي چهارگانة احساس امنیت در پاركها نشان مدي دهدد كده متغیدر
كنتددر غیددر رسددمي بیشددترين تددأشیر را در احسدداس امنیددت شددهرهندان دارد ه بعددد از آن
متغیرهاي بي نظمیهاي محیدي ه كنتر رسمي در اهلويت دهم ه سوم تدأشیرات فزايندده اي
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بر احساس امنیت شهرهندان در پاركهداي شدهر اصدفهان خواهندد داشدت .بندابراين تقويدت
عوامل مربوط به كنتر غیر رسمي ه در اهلويدت بعددي متغیرهداي بدي نظمیهداي محیددي-
كالبدي مي تواند بیشترين تأشیر را در ارتقاي احساس امنیت شدهرهندان در پاركهداي مدورد
نظر ايفا كند.تحقیقات انجام شده توس گلي( )1440در پارک آزادي شدیراز پوراحمدد ه
همکاران( )1445در شهر قم ه صدديقي ه محسدني( )1441در پدارک جنگلدي ناهدارخوران
گرگان به نتايجي شبیه به اين تحقی ،دست يافته اند.
پيشنهادها
بر اساس يافته هاي تحقی ،ه نتايج آزمون فرضدیات پیشدنهادهايي بده شدر زيدر مددر مدي
شوند:
 هماهنگي سازمان پاركها ه فضاهاي سبز شهر اصفهان با دفتدر تحقیقدات كداربردي نیدرهيانتظامي قبل از انجام طرحهاي مربوط به فضاهاي سدبز ه پدارک هدا ه لحداظ كدردن نظدرات
كارشناسان نیرهي انتظامي در اجراي پرهژه ها مانند مکان يابي فضاهاي سدبز ه پاركهدا ه در
مراحل اجرا بهسازي ه نوسازي فضاهاي سبز عمومي.
 با توجه به تأشیرات م بت كنتر غیر رسمي بر احسداس امنیدت پاركهدا پیشدنهاد مدي شدودفعالیتهايي براي سرگرمي افراد در پارک ايجاد شود كه در اين زمینه مي توان ايجاد پیسدت
هاي بازي گسترش فعالیتهاي كتابخواني ه كتابخانه گسترش سرگرمي براي اقشار مختلف
سني ه جنسي را در نظر گرفت.
 يکي از مهمترين جاهبه هاي فضاهاي سبز در شهرهاي كويري نظیر اصفهان هجود آ درآنهاست .آ همواره حسي از آرام ،ه اطمینان به افراد مي دهد .لذا با طراحي استخر آ
نما ه فواره كه تداعي كننده گردش طبیعي آ در طبعیت است مي توان به جذابیت بیشتر
زيبايي ه طراهت پارک كم
حضور آنها را در اطرا

كدرد .ايدن امدر ضدمن سدرگرمي ه مشدغولیت ههندي افدراد

اين فضاها بیشتر مديكندكده خدود ندوعي كنتدر اسدت ه آرامد،

خاطري كه از اين جهت به افراد داده مي شود مانع از انجام اعما مجرمانه خواهد بود.
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 -استقرار ي

صندهق براي ارائه پیشنهادها ه نظرات مردمي ه ارتباط با پلدی

پارک؛ تا اينکه پلی

در درهن هدر

پارک از طري ،اين صندهق اطال دقیقتري از هضعیت پارک كسدب

كند.
_ استفاده از دهربین هاي مدار بسته در پارک ه كنتر آن توس پلی

پارک البتده جايدابي

مناسب دهربین مد نظر قرار گیرد تا هم باعث هحشت ه گريز مردم از جلوي دهربین نشود ه
هم از خسارات احتمالي دهربین توس مجرمان جلوگیري شود.
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