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   چکیده
وجتتود  .هستتتند نیجوامع نویافتگی توسعه یهااز شاخص یکیو  داشته یدر جامعه بشر یبا مردم، نقش مهم میارتباط مستق لیبه دل یشهر یپارک ها

؛ در نتیجتته کیفیتتت گتترددمیها در پارکتوسعه پایدار و افزایش حضور مردم  ، موجب حفظ،امنیت و متناسب بودن امکانات موردنیاز در پارکهای شهری
یابد. پژوهش حاضر با هدف سنجش امنیت اجتماعی در پارک ملت شتتهر زاهتتدان در راستتتای توستتعه اجتماعی افزایش میزندگی بهبود یافته و امنیت 

ه از آزمتتون آمتتاری استتدیرمن در ها با استفادپایدار بصورت تحلیلی توصیفی و با تهیه و توزیع پرسشنامه بصورت میدانی اجرا گردیده است. پردازش داده
ضریب همبستگی مثبت  ،کندنتایج بیان میهمچنین . رساندرا میاعتبار پرسشنامه  (،0.761)کرونباخ با کسب ضریب آلفای و شد  انجام SPSSافزار نرم

میتتانگین  ( وجود داشته و 0.82و فعالیت در پارک) (0.77(، کیفیت )0.57های انتخاب شده نظارت )(، بین امنیت اجتماعی و شاخصP>0.05و معناداری)
 . گرددتماعی در پارک مذکور متوسط ارزیابی میمنیت اجامیزان که  باشدمی (،0.45)و انحراف استاندارد این متغیر (2.61)امنیت اجتماعینمره کلی 
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Abstract 

Urban parks have an important role in human society because of direct communication with people 

and are one of the indicators of developing new communities. The existence of security and suitability 

of the facilities required in urban parks will sustain sustainable development and increase the presence 

of more people. as a result, improved quality of life and societal security increases. The aim of this 

study was to assess social security in Mellat Park in the city of Zahedan in order to sustainable 

development as a descriptive analysis with the preparation and distribution of the questionnaire. Data 

processing was performed using Spearman's statistical test in the SPSS software and with the 

acquisition of Cronbach's alpha coefficient of 0.761, the validity of the questionnaire. The results 

show there is a positive and significant correlation coefficient(P<0.05), between societal security and 

the selected monitoring indicators(0.57), quality(0.77) and activity in Park(0.82) and the average 

score of societal security2.61 and standard deviation of this variable 0.45 is that social security is 

evaluated in this medium. 
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 مقدمه  - 1
های شهری دارای کارکردهای متعددی از جمله، کاهش امروزه پارک

آلتتودگی در محتتیط شتتهری و یابتتل زیستتت کتتردن آن، بهستتازی 
اکولوژیتت ، فتتراهم آوردن امکانتتات اندازها، بریتتراری تعتتاد  چشتتم

ایجاد فضای مناسب جهت گذران اویات فراغت، افتتزایش ، گردشگری
تعامالت اجتماعی، و کارکرد امنیتی به عنوان یتت  کنتتتر  اجتمتتاعی 

از  .(1391خاک زند و هاللتتی، ؛ 1389فرد و همکاران، صالحی)هستند
شتتهری، یکتتی از آنجاییکه زندگی در محیط اجتماعی و فضتتای ستتبز 

دهتتد، امنیتتت نیتتز عامتتل نیازهای اصلی زیستی انسان را تشکیل متتی
بنتتابراین آیتتد. متتیهتتا بتته حستتاب ای برای ایتتن کیفیتحمایت کننده

هتتای نتتاامن، هتتای ناشتتی از مکاناحساس ناامنی در محیط و نگرانی
ها تحتتت تتتاقیر یتترار داده و را در سایر بخش اهتواند فعالیت انسانمی
ایتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره را دچار مشکل سازد. بتتدین  امور

هتتا، یکتتی از مهمتتترین سبب امنیت در فضاهای شهری به ویژه پارک
 ؛رسدهای کیفیت فضایی محسوب شده و امری مهم بنظر میشاخص

اجتمتتاعی از عوامتتل موفقیتتت در  تتر  های و ایجاد امنیت در محیط
 تتتوانامنیتتت را می یراردد. از این گرتوسعه پایدار شهری محسوب می

ترین عامل پایداری فضاهای شهری دانست که بدون آن نه تنها اصلی
ها بلکه هیچ فضایی از شهر، برای حضور و تعتتامالت اجتمتتاعی پارک

؛ خوشتتفر و 2009بمانیان و همکتتاران، شهروندان مناسب نخواهد بود)
افتتزایش و  بنتتابراین(. 1394؛ تقتتوایی و حقیقتتت، 1392همکتتاران، 

ها و فضای سبز شتتهری در راستتتای امنیتتت اجتمتتاعی گسترش پارک
هتتای دوستتتان، گیری گروهموجب افزایش تعامالت اجتمتتاعی، شتتکل

آوری زمینتته اشتتتغا ، گستتترش فرهنتت  های مردمی، فتتراهمانجمن
شهرنشینی، انتشار افکار و عقاید، کتتاهش استتترس و افتتزایش شتتور و 

(.  بتتدین ستتان 1394همکاران،  گردد)ملکی و مینشاط در شهروندان 
باشتتند کتته در های شهری محلی برای تعتتامالت اجتمتتاعی میپارک

صورت نداشتن  راحی و ساخت اصولی، از نقاط مستعد ویوع جتترم و 
شوند. پس توجه به این مهم جهت افزایش امنیتتت در جنایت بد  می

(. از 1391، زاده و کالنتتتریفضاهای سبز شهری ضتترورت دارد)غنتتی
اجتماعی در راستای توسعه پایدار در  تیامن، در پژوهش حاضر این رو،
های شهری، و پارک ملت زاهدان بطور خاص، متتورد مطالعتته و پارک

 بررسی یرار گرفته است. 

 پیشینه تحقیق - 2
هایی برای ای به ارائه معیارها و شاخص( در مقاله2007)و چمیت نیمز

دستتته  اند. این معیارهتتا در یالتتب چهتتارفضاها پرداختهسنجش امنیت 
کلتتی یتتوانین، نظتتارت،  راحتتی محیطتتی و دسترستتی تعریتت  

و  عبتتتدی (.Nemeth and Schmidt, 2007اند)شتتتده
(، در مقاله خود بتته بررستتی تتتاقیر عملکتترد پلتتیس در 2010)همکاران
های شتتهر به بوستان ساس امنیت شهروندان مراجعه کنندهافزایش اح

اند. آنها وجود امنیت در فضاهای مختل  پرداخته  2008 ران در سا ته
ها را یکتتی از شتترایط هتتای شتتهری و بوستتتاناجتماعی ماننتتد پتتارک

بتتین انتتد، اذعتتان نموده ها دانسته و مکانضروری حضور مردم در این 
ایدامات نیروی انتظتتامی در ستتطر پارکهتتا و افتتزایش امنیتتت رابطتته 

نیروی انتظامی متعهد به فراهم کردن شتترایط  معناداری وجود دارد، و 
(. Abdi, et.al. 2010)هاسترای حضور مردم در این مکانالزم ب

ریزی برای امنیت فضاهای (، در تحقیقی در راستای برنامه2011) بیلر
عمومی به ارزیابی و سنجش امنیت در فضاهای عمومی شتتهر بتترلین 

بررستتی در ایتتن پتتژوهش های متتورد پرداخته است. از جمله شتتاخص
هتتای نشستتتن، توان به عالئم، مالکیتتت، استتتراحتگاه، تنتتوع مکانمی

ها، تزیینات بصری و هنتتری، دسترستتی، ختترد روشنایی، اغذیه فروشی
 ,Beelerهای امنیتی و غیره اشاره کرد)ایلیم، ناحیه تجاری، دوربین

ت خانمتتانی و امنیتت (، به ارزیتتابی رابطتته بی2012پاراسچی) (. 2011
 دهد،منطقه از بخارست پرداخته است. نتایج نشان می 18اجتماعی در 

و  ینیسرزم یع، توز یردرگ یتبا اشاره به تعداد جمع یخانمان یب یزانم
تتتاقیر زیتتادی بتتر کتتاهش امنیتتت  ،یگتترآن بتتر ستتاکنان د یرتأق یزانم

 یعوامل اصل یاجتماع یتمسکن و محروم یتعدم امناجتماعی، دارد. 
زاده مقتتدم و الیتتاس .(paraschiv, 2012)استتت یتتدهدپ ینا یجادا

ریزی شتتهری متتوقر در های برنامهبررسی شاخص با( 1389ضابطیان)
انتتد کتته هرچتته ارتقای امنیت زنان در فضاهای عمومی، نتیجتته گرفته

میزان تردد زنان بیشتر بوده استتت، میتتزان احستتاس امنیتتت بیشتتتری 
افتتزایش میتتزان خوانتتایی و اند. همچنین مشتتخص گردیتتده بتتا داشته

آشنایی فضا، ارتقای شهرت فضاها، نظارت بر فضا، دسترسی به امداد، 
نقل عمومی میزان احساس امنیت و ارتقای حیات شبانه و کارایی حمل
 (.1389یابتتد)الیاس زاده و ضتتابطیان، درک شده از فضتتا افتتزایش می

بتترای  هایی( در پژوهش خود به ارائتته معیارهتتا و شتتاخص1390گلی)
سنجش میزان احستتاس امنیتتت زنتتان در پتتارک آزادی شتتهر شتتیراز 
پرداخته است. از جمله نتایج تحقیق اینست که عوامل محیطی ماننتتد 

های فعالیت آنهتتا، های پیرامون و ساعتکاربری اراضی، تنوع کاربری
(. 1390ای معنتتا دار دارد)گلتتی،رابطتتهبا افتتزایش حتتس امنیتتت زنتتان 

فضتتای  12(، به ارزیابی جتترائم در 1390اران)محسنی تبریزی و همک
عمومی شهر تهران پرداخته و نتایج تحقیق نشتتان میدهتتد کتته عتتدم 
روشنایی، عدم تراکم ساختمانی، وجود نقاط فرورفته یا برآمده، کمبتتود 

ها متتوقر ستتاختمانها و غیتتره در بتتروز انتتواع جتترایم و خشتتونت
لتتتته در مقا(. 1390همکتتتتاران،  هستند)محستتتتنی تبریتتتتزی و 

 بتتا گردشتتگران ارتبتتاط متتردم دراحساس امنیتتت (، 1390هزارجریبی)
بتتین  دهتتد،نشتتان می دستتتاورد تحقیتتق بررسی شتتده استتت. ،خارجی

احساس امنیت و گردشگری رابطه مثبت و مستقیمی وجتتود دارد؛ بتته 
آنهتتا بتته شتتود،  بیشترعبارتی هرچه مقدار احساس امنیت گردشگران 

به کشور گرایش دارند. بتتدین ستتان  در ایران و سفرهای بیشتر ماندن
در صتتنعت  موقر یگردشگری به عنوان عامل متولیانمشارکت مردم و 

فر و ختتوش(. 1390)هزار جریبتتی،د استتتمشتتهوجهتتانگردی کشتتور 
اجتمتتاعی در  شناخت میزان احساس امنیتهدف (، با 1392همکاران)
ی آن بتتا برختتی از ها از دیدگاه گردشگران و شناسایی رابطهگردشگاه

 یگردشتتگر یمنطقتتهپژوهشتتی را در عوامتتل اجتمتتاعی و محیطتتی 
ج تحقیق نشان . نتایاندانجام داده شهر گرگان یناهارخوران و النگدره

داد بین عواملی مانند جنسیت، سن، سطر تحصیالت و تعلق بومی بتتا 
ی ارزیابی گردشگران نسبت به احساس امنیت فردی و اجتماعی رابطه

 و  وجتتود احستتاس امنیتتت اجتمتتاعی همچنتتین .داری وجود داردمعنی
ها موجتتب افتتزایش رغبتتت و ها و گردشگاهارتقای سطر امنیتی پارک

فر و )خوششتتودهتتای گردشتتگری میبتته فعالیت گردشتتگرانتمایتتل 
(، با بررسی و ارزیتتابی امنیتتت 1394ایزدی و حقی) .(1392همکاران، 
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عمومی  ترین فضاهایمیدان امام شهر همدان، به عنوان یکی از مهم
فضاهای عمتتومی را در احساس امنیت در  شهر معیارهای ارزیابیاین 
متتداری ، یزیبتتایی کننده احساس امنیت، شتتامل یپیادهعامل تبیین 7

شناسی ، یاجتماع پتتذیری ، یامنیتتت شتتبانه ، ینظتتارت مستتتقیم ، 
بتتا بندی نمودنتتد. ستتدس یآسایش محیطی  و یساختار محیط  دسته

 مذکورن رابطه میان عوامل هفتگانه و احساس امنیت در میداسنجش 
شناستتی و امنیتتت شتتبانه بتته ترتیتتب سه عامل پیتتاده متتداری، زیبایی

را  همتتدان بیشتتترین تتتاقیر در احستتاس امنیتتت میتتدان امتتام شتتهر
(، بتتا هتتدف 1394تقتتوایی و حقیقتتت) (.1394اند)ایزدی و حقی، داشته

ها و احساس امنیتتت شتتهروندان در بررسی رابطه بین فضاسازی پارک
یابل دفاع، نظریه پیشگیری از جرم از  ریتتق چارچوب نظری، فضای 

 ،ته و تئوری کنتر  اجتماعیهای شکس راحی محیطی، تئوری پنجره
 انتتد.به تحقیق و پژوهش پرداختههای لویزان و پلیس تهران کدر پار

کند بتتین زیباستتازی پتتارک و مولفتته هتتای نتایج بدست آمده بیان می
اجتمتتاعی افتتراد، میتتزان  میزان احساس ناامنی افراد، میتتزان ستترمایه

هتتا، ارزیابی افراد از بروز جرایم و میزان حضتتور افتتراد در ستتطر پارک
(، 1397لحمیتتان)(. 1394رابطه معناداری وجود دارد)تقوایی و حقیقت، 

در پژوهش خود امنیت در بافت کالبدی شهر امیرکال، را در دو محلتته 
یتتت محتتیط نوساز و فرسوده و در دو مولفتته پتتاکیزگی محیطتتی و کیف

بررسی نمود. نتایج حاصله حاکی از آن است که وضعیت مولفتته هتتای 
کالبدی شهر امیرکال در وضعیت نامطلوبی یتترار داشتتته و بتتا کیفیتتت 
مدنظر فاصله بسیاری دارد. همچنین از میان مولفتته هتتای دوگانتته در 
محله نوستتاز ، بتتاالترین ضتتریب همبستتتگی بتته پتتاکیزگی محیطتتی 

کتته در محلتته فرستتوده بتتاالتین ضتتریب اختصتتاص یافتتت در حالی
همبستگی مربوط به کیفیت محتتیط بتتود.  لتتذا جهتتت بهبتتود امنیتتت 
اجتماعی در این شهر پیشنهاداتی از جمله فضاسازی بتترای مشتتارکت 
تمام متتردم در عرصتته هتتای مختلتت  اجتمتتاعی، سیاستتی، فرهنگتتی، 

 (.1397ایتصادی و مذهبی ارائه گردیده است)لحمیان،

 قیقادبیات تح - 3

 تعریف فضای سبز شهری •
های بخشی از فضای باز شهری است که عرصه فضای سبز شهری،ی

هتتا، ها، گل بیعی یا مصنوعی آن، تحت استتتقرار درختتتان، درختچتته
ها و سایر گیاهانی است که بر اساس نظارت و مدیریت انسان، با چمن
های متترتبط بتته آن، بتترای گرفتن ضوابط، یوانین و تخصتتص رنظ در

بهبود شرایط زیستی، زیستگاهی و رفاهی شهروندان و مراکز جمعیتی 
، 203 )نشتتریه غیرروستتتایی، حفتتظ، نگهتتداری و یتتا احتتدا  میشوند

بخشی از سیمای شهر و آنها  .(1389ضوابط  راحی فضاهای شهری، 
انستتان ستتاخت   بیعی یا های گیاهیشهری با پوششکاربری  نوعی
 همچنین به عنوان. دارنداکولوژیکی   یبازدهی اجتماعی و که  هستند
را تشتتکیل شهر جان شهر، ساختار فضایی بد بیدر کنار کال ی پویاعامل
 . نددهمی

 ها و پارک شهریپارک •
ای که در مالکیتتت عمتتوم ، عبارتست از فضای سبز  راحی شدهپارک

شتتود. ایتتن فضتتاها جزیی از فضاهای شهری محسوب می و  یرار دارد
توسط گیاهان و درختان پوشیده شده و بر استتاس نظتتارت و متتدیریت 

هایی که در حوزه شوند. به پارکانسان، حفظ و نگهداری یا احدا  می

های شتتهری، شود. پارکاند پارک شهری گفته میی  شهر وایع شده
ای، همستتایگی، پتتارک محلتته بر اساس مقیاس و حوزه نفوذ به پارک

ای و پتتتارک شتتتهری تقستتتیم ای، پتتتارک منطقتتتهپتتتارک ناحیتتته
 (. 1386حکمتی، شوند)می

 توسعه پایدار  •
مفهوم توسعه پایدار بر این وایعیت تاکید دارد که بایستتتی مالحظتتات 

های ایتصادی به کار گرفته شود. برای توسعه زیستی در فعالیتمحیط
د دارد که همگی بتتر تتتالش انستتان بتترای پایدار تعاری  متعددی وجو

بریراری آشتی بین پیشرفت و توسعه به موازات حفظ محیط زیست و 
منابع موجود تاکید دارند. تعریفی بتتا نگرشتتی وستتیع توستتعه پایتتدار را 

کند ینوعی فعالیت انسانی که آشکارا بقای تمتتامی اینگونه تعری  می
اریخ، تقویتتت و تتتداوم گونه های حیات برروی کره زمین را در  و  ت

ق اهداف ایتصادی، اجتمتتاعی می بخشد و توسعه پایدار به معنای تلفی
ی برای حداکثرسازی رفاه انسان فعلی بتتدون آستتیب بتته تزیسمحیطو 

)جلیلی و باشتتدشتتان میهای آتی برای بتترآوردن نیازهایتوانایی نسل
 (. 1393عطایی، 

 امنیت  •
یی از خطتتر یتتا مختتا رات، های لغت به معنییرهتتاامنیت در فرهن 

رهایی از هراس یا تردید و ا مینان، آزادی و آرامش، آسودگی، فقدان 
(، از securityترس و عدم هجوم دیگران بیان شده است . امنیت )

( کتته در لغتتت بتته معنتتای بتتدون دغدغتته و Securesریشه التین )
در (. 1384کریمایی، )نداشتن دلهتتره و اضتتطراب، گرفتتته شتتده استتت

فرهن  علوم رفتاری نیز دو معنا از این واژه شامل یحالتی کتته در آن 
های شخصتتی انجتتام شتتود  و یاحستتاس ارضای احتیاجات و خواسته

ارزش شخصی، ا مینان خا ر، اعتماد بنفس و پذیرشی که در نهایت 
شود  مطر  شده های اجتماعی نسبت به فرد اعما  میاز سوی  بقه

ای ادراکی و احساسی است و بتترای پدیده امنیت .(1387)ماند ، است
استقرار آن باید این ا مینان در ذهن تمامی مردم و عوامل دخیل بتته 
وجتتود آیتتد کتته شتترایط الزم بتترای زنتتدگی بتتدون دغدغتته وجتتود 

 (. 1394فر و همکاران، دارد)خوش

 مفهوم امنیت اجتماعی  •
 یکردیرو و  یرفاه اجتماع یاساس یهااز شاخص یکی  یاجتماع یتامن

 یتتتحفاظتتت از هو یجامعتته بتترا یتت بتته صتتورت تتتوان  یمفهتتوم
شتتده  یتت تعر رضتتیف یتتا یوایعتت  یتتداتدر مقابتتل تهد شتتانیگروه
و بتته  یتتد،جد یکردهتتای(. از منظر رو 1380 یور،و  ؛1382 یدنیا،نواست)

از تجربتته فتترد از جامعتته  یانعکاستت  یتاحساس امن یشمنداناعتقاد اند
و  یرونیمفهوم ب ی  یاجتماع یتنگفت که عوامل ام توانیاست؛ و م

فر و خوشاستتت) یو ذهنتت  یمفهوم درونتت  ی  یتو احساس امن ینیع
 (.1394 ان،و همکار یززادهعز ؛1394همکاران، 

فضای سبز و ارتباط آن با توسعه پایدار و  •

 امنیت  
  یی بزرگ به مفهوم فضا یدر شهرها یژهبو یدارتوسعه پا یشهامروزه اند
  ی، اجتماع یهاشاخص  یشهروندان در تمام یازهایرفع ن ی در راستا
سبز، به   یها و فضامطر  بوده و به پارک  یکیو اکولوژ یایتصاد
در کنار   یازهان ینرفع و بهبود ا جهت یمجموعه گردشگاه ی عنوان 
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  ی ها و فضاها دارد. پارک  یدتاک یشهر یتصنعت و جمع رویهی رشد ب
نمودن شهرها   یستمندز یموقر در راستا یحلبه عنوان راه  یسبز شهر
واجد   یکی،اکولوژ یبرخوردارند، که عالوه بر بازده ییباال یتاز اهم
 را بهبود  ی روابط اجتماع. باشندیم یزن ی،روان-یاجتماع یبازده

 یتتتامن یشافتتزا یجتته. در نتدهنتتدیرا کاهش م یو بزهکار یدهبخش 
 یزنتتدگ یفیتآقار، ک ینا ی. در مجموع تمامکنندیم یجادرا ا یاجتماع

 یشاستتت، را افتتزا یتتدارتوستتعه پا یتتدیکل یمتتردم کتته از اجتتزا
چشتتمه و حکتتیم، ده؛ محمدی1396)مبارکی و همکتتاران، دهنتتدیم

1388). 

 روش انجام تحقیق – 4

 محدوده مورد مطالعه  •
 60شهر زاهدان از نظر مویعیت جغرافیایی بتترروی  تتو  جغرافیتتایی 

دییقتته  30درجتته و  29دییقه شریی و عرض جغرافیتتایی  45درجه و 
)بتتزی  متر از سطر دریا است1340شمالی یرار گرفته است. ارتفاع آن 

ناحیه در (. زاهدان به دلیل همجواری با دشت کویر 1392و همکاران، 
زاهتتدان گتترم و خشتت  استتت. متوستتط  ایلیم .خش  و بیابانی است

متوسط سالیانه سانتیگراد و درجه  19.82سالیانه دمای هوا در زاهدان 
باشد و میزان تبخیر در ایتتن استتتان درصد می 30.3ر وبت نسبی هوا 

میلیمتر گزارش شده است)ستتالنامه آمتتاری  4زیاد و متوسط روزانه آن 
هتتدان یتت  پتتارک (. پارک ملتتت زا1390استان سیستان و بلوچستان،

 هکتار، دارای امکاناتی از یبیل مسجد،   90با مساحت  جنگلی مصنوعی 
مجموعه فرهنگی، مجموعتته رفتتاهی پتتردیس، رستتتوران، شتتهربازی، 

هکتتتار فضتتای درختکتتاری شتتده، در حاشتتیه  35مجموعه تفریحی و 
شریی ی  منطقه کوهستتتانی در جنتتوب شتتهر زاهتتدان، کنتتار جتتاده 

است. این پارک به لحاظ عملکردی، دارای  زاهدان به خاش وایع شده
باشد و محیطی برای تفریر شتتهروندان عملکردی در سطر منطقه می

 آورد.و مسافران در ایام تعطیالت سا  و پایان هفته را فراهم می
 

 
 موقعیت پارک ملت زاهدان -1شکل 

 روش تحقیق  •
تحلیلتتی استتت. ا العتتات بتته -حاضر، مطالعتته ای توصتتیفی پژوهش

آوری شتتده ای جمتتعای، میدانی و مصتتاحبهصورت مطالعات کتابخانه
ای با رجتتوع است. برای ارزیابی و تطبیق معیارها از ا العات کتابخانه

به منابع مختل  فارسی و التین، ا العات میدانی به صورت بازدید از 
ده شده است. همچنتتین ا العتتات مصتتاحبه منطقه و تهیه نقشه استفا
کننتتدگان پتتارک ملتتت نامه با استتتفاده از مراجعهای به صورت پرسش

ها با آزمون استتدیرمن و زاهدان انجام شده است. پایایی این پرسشنامه
محاستتبه گردیتتده و ضتتریب آلفتتای  SPSSبا استفاده از نتترم افتتزار 

بتتوده و یبتتو   بدست آمده است، کتته ضتتریبی یابتتل 0.761کرونباخ  
 ها از نظر پایایی مورد تایید است. پرسشنامه

     نتایج یافته ها  - 5
ای و بررسی و بازدیتتدهای در پژوهش حاضر پس از مطالعات کتابخانه

جهت تحلیل وضعیت پارک ملت زاهدان  راحی  ایپرسشنامه ،میدانی
در  ؛رو استهای تحقیق پیشکه حاصل یافتهشد. پرسشنامه مورد نظر

های شهری با تاکید بتتر پتتارک ملتتت راستای سنجش امنیت در پارک
  نظارت، فعالیت و کیفیت فضا در پتتارکیزاهدان با سه شاخص کلی 

که از مرور تشکیل شده باشند هایی میکه هر کدام دارای زیر شاخص
 نی در پتتارک متتذکور،منابع داخلی و خارجی متترتبط و پیمتتایش میتتدا

ایتتن پرسشتتنامه بتتا آزمتتون استتدیرمن و در  پایتتایی. است بدست آمده
ریب آلفای کرونباخ بدستتت آمتتده ض شده و ، محاسبه SPSSافزار نرم

است، که ضریبی یابل یبتتو  بتتوده و پایتتایی آن را  0.761این آزمون 
کنندگان از پارک استفادهکلیه ، طالعهمجامعه آماری مورد کند. بیان می

شهروندان زاهدانی و کسانی که از منا ق ا راف موردنظر است)شامل  
نمودنتتد، جهت تفریحتتات ختتود بتته پتتارک ملتتت زاهتتدان مراجعتته می

از بتتین ، بتتا نظتترات کارشناستتی صتتورت گرفتتتهکتته  .(.باشتتدمی
کتته  ؛ر گرفته شدنظ به عنوان حجم نمونه درنفر  100 انکنندگمراجعه

دهد. از نظتتر درصد دیگر مردان را تشکیل می 50آن زنان و  درصد50
باشتتند. از نظتتر تحصتتیالت متاهتتل می %51مجتترد و  %49تاهل نیز 

 41درصد مدرک کارشناستتی ارشتتد و بتتاالتر، 20جمعیت مورد مطالعه 
درصد زیر  6درصد دیدلم و  22درصد کاردانی و 11درصد کارشناسی، 
افزار های یادشده به کم  نرمخصدهد. نتایج شادیدلم را تشکیل می

SPSS با استفاده از میانگین و انحراف استاندارد محاسبه و سدس با ،
 استفاده از همبستگی اسدیرمن مورد بررسی یرار گرفته است. 

 بررسی نظارت در پارک •
های شاخص میزان رضایتمندی نظارت بر اساس زیرشاخص 

ی راحی مناسب پارک ،  یدسترسی به پارک ، یخوانایی پارک ، 
و  یمخف یرهایوجود مسهای اصلی داخل پارک ، ییخوانایی راه 

ی ، پارک در تعامالت اجتماع یتعدم امن یریپذ یرتاق ، یجداافتاده
 یرویحضور پارکبان و ن  و یپارک یتدر امن ینظارت اجتماع یرتاقی

  سنجیده شده و تحلیل گردیده است.  پارک یتامن یبرا یانتظام
( نشان  1های این شاخص )جدو  ج بدست آمده از زیرشاخص نتای
دهد که میزان رضایتمندی از نظارت در پارک، در زیرشاخص  می

به   %29به کم و  %31کم، به خیلی %31یدسترسی به پارک ، 
از    %91متوسط اختصاص یافته است. این زیرشاخص با اختصاص 

دار نیست. وضعیت مطلوبی برخور ازسه  ی  نظری این مجموع 
  % 23و  %25از نظرات به متوسط،  % 45زیرشاخص یخوانایی پارک ، 

کم تعلق گرفته است. باید گفت با آنکه حدود  به ترتیب به کم و خیلی 
نیمی از نظرات به متوسط اختصاص یافته است و این مطلوبیت نسبی 

کند، اما اگر مجموع نتایج این زیرشاخص در نظرات  را ایجاد می 
از نظرات را به خود   %93کم و متوسط را درنظر بگیریم، کم، خیلی

اند که این عملکردی بهتر از زیرشاخص یبل را نخواهد  اختصاص داده 
داشت. در زیرشاخص ی راحی مناسب پارک ، بیشترین نظرات،  

 نظرات   %82است. پس بوده  %35و  %47کم و کم با درصدهای خیلی
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ه  راحی نامناسب پارک  کم و کم اختصاص یافته است، کبه خیلی 
کند. در مورد  کنندگان بیان می ملت زاهدان را از دید مراجعه 

متعلق به نظر   %34های اصلی داخل پارک ، زیرشاخصیخوانایی راه 
متعلق به نظر کم است. گرچه حدود ی  سوم و  %30متوسط و 

بیشترین فراوانی مربوط به نظرات متوسط است اما در این زیرشاخص  
م هم بسیار و هم نزدی  به متوسط وجود دارد که در  نظرات ک
شود که از  از نظرات به متوسط و کم مربوط می %64مجموع 

کاهد. یوجود مسیرهای مخفی و جداافتاده  دیگر  مطلوبیت پارک می 
به ترتیب به نظرات زیاد   %25و  %32زیرشاخصی است که امتیازهای 

بی را در پارک مورد  و متوسط اختصاص یافته است. که مطلوبیت خو

  یت امن یریپذیرتاقی نظر به وجود آورده است. همچنین در زیرشاخص
زیاد و  ها به نظرات خیلی ی  بیشترین فراوانیپارک در تعامالت اجتماع

به تعلق گرفته است. که نظر مثبت  %34و  %51زیاد با درصدهای 
  کنندگان به پارک در رابطه با تعامالت اجتماعی محسوب مراجعه 
حضور پارکبان و و ی  پارک یتدر امن ینظارت اجتماع یرتاقشود. یمی
های    دو مولفه دیگر از زیرشاخص پارک یتامن یبرا یانتظام یروین

نظارت در پارک هستند که بیشترین آمار فراوانی این دو به نظر  
اختصاص یافته است؛ که از   % 54و  % 42زیاد با ترتیب فراوانی خیلی
 کنندگان تاقیر مثبت این دو زیرشاخص بر افزایش امنیت مراجعه نظر 

 گردد.اجتماعی در پارک محسوب می 

 

 های موثر در شاخص نظارت در پارکدرصد فراوانی زیر شاخص -1جدول

 مجموع خیلی زیاد زیاد متوسط  کم خیلی کم زیرشاخص

 100 2 7 29 31 31 دسترسی به پارک

 100 2 5 45 23 25 خوانایی پارک

 100 3 2 13 35 47  راحی مناسب پارک

 100 7 8 34 30 21 های اصلی داخل پارکخوانایی راه 

 100 14 32 25 15 14 وجود مسیرهای مخفی و جداافتاده

 100 51 34 8 3 4 تاقیر پذیری عدم امنیت پارک در تعامالت اجتماعی 

 100 42 37 18 1 2 امنیت پارکتاقیر نظارت اجتماعی در 

 100 54 30 11 2 3 حضور پارکبان و نیروی انتظامی برای امنیت پارک

 100 21.875 19.375 22.875 17.50 18.375 میانگین
 

 بررسی کیفیت فضا در پارک  •
های شتتاخص میتتزان رضتتایتمندی کیفیتتت فضتتا، شتتامل زیرشتتاخص

کشتتت  ، یفضتتا یتمطلوب یجاددر ا یاهیکاشت درختان و پوشش گی
یاهتتان ، گ آمیتتزیرنتت   ، یمطلوب یفضا یجادا یبرا یبوم یاهانگ
 ، یروشتتنایی پتتارک ، یامکتتان استتتفاده شتتبانگاهی از حضور آبنما ی

های بتتازی و فضتتاهای نشتتیمن ، یکیفیتتت مبلمتتان پتتارک  و زمین
های مطتتر  شتتده یکفسازی پتتارک  استتت. بتتر استتاس زیرشتتاخص

 یجتتاددر ا یتتاهییکاشت درختتتان و پوشتتش گ(،  زیرشاخص 2)جدو 
توسط کم، مبیشترین نظرات خودرا در معیارهای خیلیفضا ،  یتمطلوب

گرفتتته استتت. در مجمتتوع  27و % 28، 31و کم به ترتیب درصدهای 
نظرات از متوسط به پایین بوده و حاکی از کم و نامناسب بتتودن  86%

درختان و پوشش گیاهی در پارک است. دومتتین زیرشتتاخص کیفیتتت 
بوده مطلوب ،  یفضا یجادا یبرا یبوم یاهانیکشت گفضا در پارک 
نظرات در خیلی زیاد  %25ات در نظر زیاد و از نظر %43که با فراوانی 

نظرات به کشت گیاهان بومی اختصاص دارد  %68یرار دارد که جمعا 
هتتا کنندگان گیاهان بتتومی در افتتزایش کیفیتتت پارکو از دید مراجعه
زیرشاخصی است که نظرات   یاهانگ یزییرن  آمبسیار موقر است. 
این  بدست آورده است.  را  29و خیلی کم با درصد    32متوسط با درصد  

امیزی دارد که درختتتان پتتارک متتوردنظر از رنتت نظرات این بیان می
ترین عناصر که یکی از اصلی یحضور آبنما  مطلوبی برخودار نیست. 

هتتا محستتوب و از متتوقرترین عوامتتل کیفیتتت در پارک ایجاد شتتادابی
شود، بیشترین فراوانی و درصد، متعلق به نظرات خیلی زیاد و زیتتاد می

 پارک  یییروشنا%  در این زیرشاخص است.  33و  42با درصدهای 
دیگر زیرشاخصی است که بسیار تاقیرگذار در کیفیت و به ویژه امنیتتت 

بیشترین فراوانی به خیلتتی کتتم، بتتا  باشد؛ و  بق آمارشبانه پارک می
، تعلق گرفته است. و بطور کلی در پتتارک روشتتنایی از وضتتعیت 30%

از  ییامکان استفاده شتتبانگاهدر زیرشاخص  مطلوبی برخوردار نیست.
 بتتق آمتتار بیشتتترین فراوانتتی و   یمننش یو فضاها یباز هایینزم

پس از آن نظتترات کتتم  است. %36درصد متعلق به نظرات متوسط با 
ای باشد کتته امکتتان استتتفاده از فضتتای اند تا صحهرا اخذ کرده 30%

شبانه پارک متوسط رو به پایین و تقریبا نامطلوب استتت کتته احتمتتا  
 یستتازمبلمتتان پتتارک  و یکف یفیتتتیکدهد. زایی را افزایش میجرم

دو زیرشاخص دیگری هستند که بیشترین نظرات خیلی کم با  پارک 
 اند که عدم مطلوبیت را به خود اختصاص داده %45و  47درصدهای 

 این دو زیرشاخص را بیان می دارند . 
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 های موثر در شاخص کیفیت فضا در پارکتوزیع فراوانی زیرشاخص -2جدول

  بررسی فعالیت در پارک •

این شاخص سومین شاخص موقر در سنجش امنیتتت در پتتارک ملتتت 
هتتای فعتتالیتی است؛ که ی  زیر شاخص جامع به نام یویژگیزاهدان 

بتته ختتود  سواری(  را)مانند زمین سالمت، میز شطرنج، مسیر دوچرخه
دهتتد، نشتتان می 3همانطور که جتتدو  (. 3اختصاص داده است)جدو 

 %56میزان رضایت آماری از این زیرشاخص، خیلتتی کتتم بتتا فراوانتتی 
تصتتاص یافتتته استتت. کتته از نظرات بتته کتتم اخ %24است. همچنین 
نتایج را در پی دارد و بیانگر آنست که امکانتتات  %80مجموع این دو، 

 ورزشی و تفریحی در پارک مذکور بسیار کم است.

شاخص فعالیت در توزیع فراوانی زیرشاخص موثر در  -3جدول

 پارک

 
های امنیت در مطالعه حاضر، میزان رضایتمندی جامعه آماری از مولفه

هتتای شتتهری از اجتماعی و تاقیر معیارها بر ارتقای سطر کیفی پارک
کنندگان پتتارک ملتتت زاهتتدان ستتنجیده شتتده استتت. دیدگاه استتتفاده

همانگونه که ذکر شد، امنیت اجتماعی در پتتارک متتذکور، شتتامل ستته 
باشتتد، کتته هتتر کتتدام عالیت در پتتارک میشاخص نظارت، کیفیت و ف

هایی نیز داشتند. در مجموع با توجه به جداو  باال، شاخص زیرشاخص
های از زیرشاخص %22.875نظارت در پارک، رتبه متوسط با میانگین 

مربو ه را به خود اختصاص داده و بیانگر مطلوبیت نسبی این شاخص 
کم بتتا ز خیلتتیدر پارک است. شتتاخص کیفیتتت فضتتای پتتارک، امتیتتا

های مخصوص خود را کسب نمتتوده از زیرشاخص  %25.75میانگین، 
 است؛ که کیفیت فضا در پارک مورد نظر نامطلوب است. همچنین 

کم را به خود اختصاص ، امتیاز خیلی%56شاخص فعالیت در پارک، با 
دهتتد. داده است، که ایتتن شتتاخص نیتتز عتتدم مطلوبیتتت را نشتتان می

 دهد بیشترین و ( نشان می4انجام شده )جدو آنالیزهای همچنین 
 

های متتوقر در مولفتته امنیتتت شتتاخصکمترین میانگین نمتتره در بتتین 
( و فعالیتتت 3.05های نظتتارت)، به ترتیب مربوط به شتتاخصاجتماعی

باشد. همچنین بیشترین و کمتتترین انحتتراف استتتاندارد بتته ( می2.18)
است. با توجه به نتایج ( 0.48( و نظارت)0.65ترتیب مربوط به فعالیت )

و انحتتراف استتتاندارد  2.61مذکور، میانگین نمره کلی امنیت اجتماعی 
دهتتد، مولفتته امنیتتت باشد. که این اریام نشتتان میمی 0.45این متغیر 

 اجتماعی در پارک مذکور کیفیت متوسط رو به پایینی دارد.  
در این پژوهش، نتتتایج آزمتتون ضتتریب همبستتتگی استتدیرمن نشتتان 

کنندگان پتتارک، بتتین مولفتته امنیتتت دهتتد کتته از دیتتدگاه استتتفادهمی
اجتماعی و هر کدام از متغیرهای ینظارت در پارک ، یکیفیت فضا  و 
یفعالیت در پارک ، همبستگی مثبت و معناداری در سطر متتورد نظتتر 

(. بدین صورت که بصورت سلسله مراتبی، با بهبود 5وجود دارد)جدو  
یابتتد، بتتا شهری، سطر کیفی فضا ارتقتتا می هایعناصر کالبدی پارک

ارتقای سطر کیفی فضا، میزان استفاده از فضتتا بیشتتتر خواهتتد شتتد و 
های میزان استفاده بیشتر از فضا، احساس امنیت اجتماعی را در پارک

بایستتت بتترای ایجتتاد شهری به دنبا  دارد. این بدان معناست کتته می
زاهدان از این معیارها در  احساس امنیت اجتماعی بیشتر در پارک ملت

 باز راحی بهره برد.
 

میانگین و انحراف استاندارد پرسشنامه امنیت   -4جدول 

 شهر زاهداناجتماعی پارک ملت، 

 مجموع دخیلی زیا زیاد متوسط  کم خیلی کم زیرشاخص

 100 6 8 28 27 31 کاشت درختان و پوشش گیاهی در ایجاد مطلوبیت فضا

 100 25 43 20 9 3 کشت گیاهان بومی برای ایجاد فضای مطلوب

 100 3 13 32 23 29 رن  آمیزی گیاهان

 100 42 33 15 7 3 حضور آبنما

 100 21 12 16 21 30 روشنایی پارک

 100 6 10 36 30 18 های بازی و فضاهای نشیمنشبانگاهی از زمینامکان استفاده 

 100 0 4 15 34 47 کیفیت مبلمان پارک

 100 2 5 22 26 45 کفسازی پارک

 100 13.125 16.00 23.00 22.125 25.75 میانگین

 زیرشاخص 
خیلی 
 کم 

 زیاد  متوسط  کم 
خیلی 
 زیاد 

 مجموع 

های ویژگی
فعالیتی)مانند  
میز شطرنج 

 و ...(

56 24 14 4 2 100 

 میانگین متغیر
انحراف  
 استاندارد 

 حداکتر حدایل

نظارت در 
 پارک

3.05 0.48 1.00 4.50 

کیفیت 
 فضای پارک

2.60 0.59 1.00 4.11 

فعالیت در 
 پارک

2.18 0.65 1.00 4.00 

نمره کلی 
امنیت 
 اجتماعی

2.61 0.45 1.00 3.98 
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 نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن -5دول ج

 

 نتیجه گیری - 6
امروزه حفاظت از پارکها و به حدایل رساندن جرایم و آسیب اجتماعی 
جزء اهداف اصلی توسعه پایدار بوده و استفاده بهینه و درست از پارک 

ها و آید که امنیت در پارکو فضاهای سبز تفریحی زمانی به دست می
حاضر، مولفه امنیت  فضاهای سبز شهری وجود داشته باشد. در مطالعه

اجتماعی موقر در توسعه پایتتدار، در ستته شتتاخص نظتتارت در پتتارک، 
هایی در پارک کیفیت فضا و فعالیت در پارک، و هر کدام با زیرشاخص

 ملت شهر زاهدان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل یرار گرفت. بررسی 
 

 
دهتتد کتته هتتر کتتدام از نتایج ضریب همبستگی استتدیرمن، نشتتان می

ا در رابطه مستتتقیم و معنتتاداری بتتا امنیتتت اجتمتتاعی هستتتند. معیاره
بطوریکه بهبود هری  تاقیری مثبت بتتر افتتزایش امنیتتت اجتمتتاعی و 
حضتتور بیشتتتر متتردم در پتتارک را درپتتی دارد. شتتایان توجتته استتت، 

های دسترستتی نامناستتب، عتتدم خوانتتایی پتتارک،  راحتتی زیرشاخص
م، وضتتعیت نتتامطلوب نامناسب، کمبود درخت، روشنایی نامناسب و کتت 

ترین عوامل افتتت کفدوش و کمبود امکانات و مبلمان شهری، از اصلی
کیفیت امنیت اجتماعی و در نتیجه کاهش حضور افراد به ویژه در شب 
 به پارک مورد مطالعه است. همچنین وجود تعامالت اجتماعی خوب، 

نظتتارت اجتمتتاعی مطلتتوب و حضتتور پارکبتتان و نیتتروی انتظتتامی از 
ها بویژه پارک ملت زاهتتدان های بسیار موقر بر امنیت در پارکویژگی

های شهری را به است، که نتیجه آن افزایش امنیت اجتماعی در پارک
آورد. برآیند نتایج برآنست که با وجود عوامل متعدد، امنیتتت ارمغان می

اجتماعی در پارک مذکور متوسط است، و بایست در باز راحی پتتارک 
مربو ه را بهبود بخشید تا حضور افراد بیشتر شتتده و  موردنظر، عوامل

 در نتیجه امنیت اجتماعی و توسعه پایدار افزایش یابد.
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 .102-71. صص 1. دوره نهم. شماره یرانا ی. مجله مطالعات اجتماعینساله شهر یا 29-15: جوانان یمورد
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  ( P >0.05متغیر های موقر در امنیت پارک ملت زاهدان   ) 

 نظارت در پارک 
r 0.57 

sig 0.00 

 کیفیت فضا
r 0.77 

sig 0.00 

 فعالیت در پارک 
r 0.82 

Sig 0.00 
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