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پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی  

1392 بهار/ هفتم/ شماره مسلسل سومسال   

 

  

 قم داريشهر هاي مناطق چهارگانهپارك: مورد شهر امنیت فضاهاي عمومی ی برتحلیل
  

   3و معصومه مهدیان بهنمیري 2علی مهدي*، 1اله زیاريکرامت
  ریزي شهري دکتري جغرافیا و برنامه پژوهشگر دوره2ریزي شهري دانشگاه تهران، و برنامهاستاد تمام جغرافیا 1

  ریزي شهري دانشگاه گلستانارشد جغرافیا و برنامهکارشناس3دانشگاه تهران، 
  29/11/92 ؛ تاریخ پذیرش: 1/4/92تاریخ دریافت: 

  چکیده
تواند ارتباطات و عاد مختلف آن میتوجه به اب، آرامش و آسودگی خاطري است که احساس امنیت

ي اجتماعی عظیمی که خود عاملی براي ثبات، آرامش و لذت از فضاهاي عمومیِ شهري است را سرمایه
هاي شهري که از فضاهاي عمومی شهر، مانند پارك که رسدبه نظر میبه وجود آورد. ولی امروزه 

مشکالت  امل اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی،متأثر از برخی عو - ترین عناصر این فضاها هستند مهم
در همین  .است ثر بودهؤهاي اجتماعی مبسیاري را براي امنیت شهروندان ایجاد کرده و در رشد آسیب

هاي شهري مناطق میدانی، به بررسی موضوع امنیت در پارك -ارتباط، پژوهش حاضر با روش اسنادي 
نامه و با است و نتایج آن که با استفاده از پرسش پژوهش) پرداخته ي شهر قم (محدودهچهارگانه

 و  Kruskal-Wallis،Chi-squreآزمون هاي مختلفی چون و آزمون Spssافزار گیري از نرمبهره
Speareman هاي چهار دهد که در مجموع متوسط میزان امنیت کل پاركنشان میدست آمده، به

توان گفت که باالتر است، می 3که این میزان از عدد است. از آنجایی 5از  26/3ي شهر قم، منطقه
، 79/3، 1ي هاي شهر، متوسط تا زیاد است. در این ارتباط میزان امنیت منطقهمیزان امنیت در پارك

توان اي که از ارقام یاد شده میباشد. نتیجهمی 83/3، 4 و منطقه 81/2، 3ي ، منطقه59/2، 2ي منطقه
بر مجموع مطالعاتی که بر اساس فاکتورهاي مختلف اجتماعی، اقتصادي،  گرفت، این است که بنا

فرهنگی، قومی و... در مناطق مذکور صورت گرفته است، میزان احساس امنیت در فضاهاي عمومیِ 
ترین میزان و میزان احساس امنیت در فضاهاي عمومیِ دو شهر قم، کم ها) در منطقهشهري (پارك
  چهار، بیشترین میزان را دارد. قهها) در منطشهري (پارك

  

 1هاي شهري، شهر قمامنیت شهري، فضاهاي عمومی، پارك هاي کلیدي:واژه

                                                             
  a.mahdi@ut.ac.ir مسئول مکاتبه:*
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 مقدمه

امنیت در شهر چندان  يي مطالعات شهري، مطالعهبه لحاظ سنت مطالعاتی در عرصه: طرح مسأله
شناسی جامعه ر حوزهکه این موضوع در کناطوريهب ؛ها نبوده استمحل توجه و در کانون بررسی

ها، هدر رفت منابع در کنار خود مسائلی چون رنج انسان وها و مسائل اجتماعی مورد توجه بوده انحراف
 (بوآندیا، راه داردـاقتصادي، سرخوردگی شهروندان و وخامت کلی کیفیت زندگی شهري را به هم

 و اجتماعی ابعاد با ،مادي فضاهایی به عنوان شهر عمومیِ فضاهاي «ر ت دـامنی ي). مقوله11: 1380
هاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی کانونی فعالیت به عنوان عناصر )18: 1377 (افروغ، »ی شناختروان

ي پیامدهاها، غفلت از آنکه در صورت  داردیگاه بسیار مهمی اج ،),Alizadeh 411 :2007( شهروندان
 Atkinson and 2005:179( خواهد بودناپذیر کارتنزل در روابط اجتماعی، ان بسیاري مانند منفی

blandy,.(   
توجه به رفع  نیزهاي شهري و در سراسر جهان توجه به نیازهاي اساسی شهروندان در محیط امروزه

از ها و افزایش امنیت در فضاهاي عمومی، مشکالت و معضالت شهري از جمله کاهش ناهنجاري
در  اند.به آن توجه کردهریزان و طراحان شهري ران، برنامهترین مسائلی است که همواره مدیمهم
عوامل محیطی نیز از  بلکه نیستنظر  هاي انسانی مداین مقوله، فقط جنبه هاي مرتبط بابحث

  ). 147: 1379 شکوهی،؛ 27: 1388 (زیاري و همکاران، است بودهتأثیرگذار هاي دور گذشته
اجزاي  و هاي عمومی شهربارزترین فضاها یکی از شهري، پاركریزان طور مشخص در نگاه برنامهبه

نوع یابی، مند مکانهاي سیستمی و نظامبنابر ویژگی هستند که انسانی و طبیعی شهري، بسیار مهم بدنه
حس امنیت بسیار  يیا عدم القا ءد در القانتوانطراحی، دسترسی، روشنایی، ساخت جمعیتی و غیره می

که  هاکار، درگیري بین آنتجمع افراد معتاد و بزه« ولی امروزه چنین شرایطی با .دنمؤثر واقع شو
دهند، امکان از خود نشان می ),Gobster 2002:156(» فضاهاي پرت پارك رفتارهاي خطرناکی بویژه در

ها اركپ بعالوه غالباً دسترسی به این نیاز مبرم زندگی شهري را براي برخی شهروندان محدود نموده است.
 1که جین جکوبانـی آن چنـدر چنین فضای که دشوطور محسوس خلوت میهدر ساعاتی از شب و روز ب

  ). Jackobs, 1981: 18( یابداحتمال بروز رفتار مجرمانه افزایش می ،کندان میـنیز بی
این ، موضوع روشنایی استساز بروز ناامنی ها که زمینهفضاي پارك کنار موضوع خلوت بودن در

کم نوري و دید  ،چرا که در ناامنی فضاهاي شهري ؛بسیار مهم استنیز در شب هنگام  فضاهاي عمومی
همواره یکی  این فضاها، در مجموع بحث امنیت شهروندان در ).Dick, 2008: 4( تأثیر زیادي دارد ،کم

زیرا  )،Hiborn, 2009: 1( آورداست که غالباً براي پلیس مشکالت زیادي را بوجود می یاز موارد مهم

                                                             
1-Jackobs     
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ها، برهم نشینی، استرسامروزه در کنار مسائلی چون افزایش جمعیت، بیکاري، فقر، مهاجرت، حاشیه
هاي در غالب قسمت ،ویژه در شهرهاي کشورهاي درحال توسعه و...هخوردن تجانس فرهنگی و قومی ب

 :Abul malek and Maripan, 2009( شودگرفته نمی هاي امنیتی در نظربرنامهنیز مربوط به پارك 
هاي و فضاهاي عمومی مانند پارك له منجر به ضعف ساختارهاي امنیتی در کل شهرأمساین  .)95

 هاي مختلف زندگی اجتماعیعرصه به اهمیت و جایگاه بحث امنیت در توجه بنابراین با شود.شهري می
که فضاهاي مورد مطالعه و این) 23: 1386 (صالحی،» انسان بنیادي نیاز مقوله«عنوان به و عمومی

)، Walzer, 1986: 470(» ها هستندفرهنگ شهري، زندگی روزمره و عمومی انسان« همواره بیانگر
عنوان به شهر قم يمنطقه چهارهاي شهري در نظر دارد به بررسی وضعیت امنیت پارك مقاله حاضر در

که باید با  ایران مذهبی -ترین شهرهاي فرهنگیمهمو نیز یکی از  پذیر مهاج ،یکی از شهرهاي میلیونی
 اهمیت دهد، (عمومی) امنیت در فضاهاي شهري به مقوله ،توجه به مسائل مختلف مذهبی و گردشگري

  .بررسی کندرا  شهر چهارگانهاطق من هاي مورد مطالعهدر پارك ناامنیو میزان امنیت یا  بپردازد
  
  ف تحقیقاهدا
ها و فضاهاي کلی از وضعیت احساس امنیت شهروندان از حضور در پاركیابی به شناخت دست -

 .عمومی شهر
 هاي احتمالی در میزان احساس امنیت در فضاهاي عمومیشناخت علت و یا عوامل وجود تفاوت -

مناطق  و موقعیت فضایی فرهنگی ،هاي مختلف اجتماعی، اقتصادي(پارك)، با توجه به شاخص
  .چهارگانه

  
 تحقیقمبانی نظري 

پذیر عمومی در برابر جرم آسیب و فضاهاي دهد که مراکزتحقیقات نشان می: فضاهاي عمومی شهري
ها، تئاتر، ها عبارتند از: عناصري در مراکز شهري نظیر مغازهجرم در آن يهاي مشخصههستند و مؤلفه

ي تجاري و تفریحی بر هاموقعیت هاي حمل و نقل عمومی و غیره. اصوالً ایستگاه ها،پارك رستوران،
گذارند، همانطوري که این سطوح، امنیت، جرم و رفتار مجرمانه در سطوح پیرامون خود تأثیر می

  . )Bell, 1998: 11( کنندرنگ میروها و فضاهاي خارجی خود را نیز همقسمتی از پیاده
عضالت و مسائل تبع آن افزایش م افزون جمعیت شهري در تمام دنیا و بهه به رشد روزبا توج

اهمیت  دهند،هایی که معضالت شهري را مطالعه قرار میشهري و رشته ئلشناسی مساآسیب شهري،
رد، صاحبان قدرت و قدمت و اهمیتی که شهر و شهرنشینی دااساس  اینبر کنند. اي پیدا میالعادهفوق

گ ـم و روح شهر درنـف جسهاي مختلتا بر جنبه داشتهبر آن  را قرون و اعصار ياندیشمنـدان همه
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شهري ریزيهاي خود به برنامهیافته زندگی شهري را دریابند و بر پایه هايمنديکنند و بکوشند قانون
  ). 64: 1369 (پیران، دست یازند

ان بستر پژوهش در ارتباط فضاهاي عمومی شهري به عنو از این نظر و با توجه به موضوع پژوهش،
 هايخیابان ها،گذرگاه یا معابر عمومی، هايباغ شامل ،هاي شهريپارك امنیت سنجش يبا مقوله

 باشدشهري می مفهوم به اجتماعی هاينهاد عالوه به تجاري هايمکان و هاسوق و بازار مانندر داسقف
)Ardalan, 1980: 5(عمومی فضاي یکهایی که نیاز هست تا ترین شرط. در این رابطه یکی از مهم ،

 فعالیت هحوز عمومی در ارتباطات ایجاد براي اجتماعی تقابل و تعامل شود، وجود تلقیي شهر فضاي
ترین فضاهاي عنوان یکی از مهمهاي شهري، بهپارك و )Hiebert, 2005: 3( همگانی استي فضاهادر 

 بدهاي مدنی، فرهنگی و کالجمعی، جنبه اتدر ارتباطکه  انکارناپذیرينقش  با توجه به« ث بحمورد 
 هايهساخت سرمای ابل وقت نظیري درنقش بی)، Rangwala,1998:112(»  دارند زندگی شهري 

   ).Rabare and  et al., 2009: 19( کنداجتماعی ایفا می
هاي پراکنده، فضاي باز و کف پوش چمن ختزار، به درهاي شهريپارك مجنونیان در تعریف

 رفته شمارترین شیوه بهافتاده براي تفرج عامه مردم جا هکند کاشاره می صورت مصنوعی و یا طبیعیبه
هاي اجتماعی، آسایش، تفریح، و امور از حیث فعالیت نیز و غالباً محیط بسیار مناسبی )70: 1374(

   ).Bufington, 1997: 3( کنندخانوادگی براي شهروندان فراهم می
  

  
  هاي شهريفاده از پاركمدل مفهومی است - 1 شکل

)Rabare and et al., 2009:24(  
  

 علمی جهان در محافل مکان و امنیت به مربوط تحقیقات به افزونی روز توجه 1990از دهه: امنیت
 جرم فضایی تحلیل در جدید از ابزارهاي استفاده کاري،بزه افزایش مانند گرفت و موارديت صور

 جمعیت، سنین مختلف و جنس

دسترسی، مقبولیت، 
 مدیریت و امنیت  

 فاکتورهاي اجتماعی

هايپارك  
 شهري

زیستی فاکتورهاي کالبدي و فاکتورهاي اقتصادي  

 امنیت  و ایمنی
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-نگرش ترینمهم از .شد، بیش از پیش مطالعه این زمینه در جرم انیمک هايتئوريبه هموراه   GISمانند
 الگوي خیز،جرم هايکانون مجرمانه، سفر شکسته، پنجره دیدگاه به توانمی در این زمینه جدید هاي
 انتخاب و روزمره فعالیت ،محیط طراحی طریق از جرم گیريشپی برابر جرم،ر د مقاوم فضاي ،جرم

   .)7: 1388 (تقوایی و همکاران، اندشده مطرح بعد به 1970 دهه از عموماً کهنمود  اشاره منطقی
هاي سیاسی و اي امنیت را در واژهبینانهپژوهشگران در چارچوب واقعتعریف مفهوم امنیت، در 

و مقابله با خطرها و دشمن است ها طورکلی به معنی حمایت از ارزشهاند و بانتظامی تعریف کرده
)Brownlow, 2004:586.(  اند. فرهنگ ارائه کرده امنیت از منابع مختلف، تعاریف متفاوتیهمچنین

 بیمی استامان بودن و بی چون ایمن شدن، در ايداند که حاوي معانیمعین امنیت را مصدر جعلی می
 آسودگی و ایمنی تعریف کرده است ). فرهنگ عمید نیز امنیت را آرامش،354: 1360 (فرهنگ معین،
  ). 138: 1345 (فرهنگ عمید،

امان بودن، ایمنی، آرامش و آسودگی دانست که با  توان امنیت را مترادف با درترتیب میبدین
 شرط الزم براي حیات و زندگی شهري، امنیت است و هراس در تضاد کامل است. در واقع بیم وترس، 

ت و مناسبات اجتماعی، فرهنگی و هرچه شهرها ضریب ایمنی باالتري داشته باشند، میزان تعامال
عب و تر باشد، افراد در فضاي رُها كتر خواهد بود و بالعکس هر چه ضریب ایمنی شهراقتصادي بیش

 (نویدنیا، بیندوحشت قرار گرفته و سطح مراودات و مبادالت کاهش یافته و از نظر کیفی آسیب می
از نیازهاي مهم هر فرد در زندگی  ،ساس امنیتامنیت و یا به تعبیر بهتر اح اینبنابر ).88 :1389

و کیفیت مناسب زندگی است که در پژوهش حاضر  اطمینان ،یابی به آرامشدست براي اجتماعی
  .گرددمیترین فضاهاي عمومی شهري بررسی عنوان یکی از شاخصها بهموضوع امنیت در پارك

  
  روش و مواد تحقیق

 - توصیفی ،بر پژوهش موردي استوار استکه  -آن نیز حقیقپژوهش حاضر از نوع کاربردي و روش ت
در این راستا با هدف مطالعه و بررسی سطح امنیت موجود از دیدگاه شهروندان  باشد.تحلیلی می

از روش مرور مبانی نظري مرتبط با موضوع،  ، بهي پژوهشی)(محدوده شهر قم يچهارگانه مناطق
 يهبه شیودر پارك)  حاضر (شهروندان ورد نیاز از شهروندانهاي مکسب دادهبراي اي و کتابخانه
 اساس مدل کوکران در مدت بر نامهپرسش 384 هترتیب کدینب ؛میدانی بهره گرفته شده است پیمایشِ

کدام از مناطق  آماري مورد مطالعه در هر يصورت تصادفی در میان جامعه، به1391 ماه تابستان سه
در  شـد کهم تشکیل ـاه شهر قـتیمی شانزده نفره از دانشجویان دانشگ براي این کار. شدتوزیع 

هاي مناطق مورد مطالعه اقدام هاي مورد نیاز از پاركآوري دادهاي و منظم، به جمعمطالعات دوره
مناسبی از یکدیگر  يفاصلهاند که اي انتخاب شدهگونههاي مورد بررسی در این پژوهش بهنمودند. پارك

که بتوان با توجه به مقیاس فاصله، طوريبه)، 2(جدول و در مجاورت و یا نزدیکی هم قرار نگیرندداشته 
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 شش پارك شهري ،وضعیت موجود امنیت در این فضاها را تحت پوشش قرار داد. در مجموع از منطقه
 پاركهاي طرح شده در میان افراد حاضر در نامهو پرسش گردیدپارك در کل مناطق) انتخاب  24(
 يدربارهفرضیاتی  ،بعد يدر مرحلهها) توزیع شد. خانواده یژه در عصر روزهاي پنجشنبه به کمکوه(ب

دست آمده با هاي بهتحلیل و آنالیز داده برايهاي منطقه تدوین گردید و در نهایت وضعیت امنیت پارك
میزان احساس  د منطقه از حیثهاي مختلف، به تشریح وضعیت موجوو آزمون Spssافزار استفاده از نرم

  در این رابطه .دیدگاه شهروندان پرداخته شده استامنیت از 
  
  5/0 =p  5/0=q   96/1=t  05/0درصد)     95(با احتمال =d                     
  

  شهر قم اي مورد مطالعه در مناطق چهارگانههپارك - 1 جدول

  1391شهرداري قم، مأخذ:
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  اصلی) نقطه آدرس (خیابان یا  نام  پارك  منطقه

1  

 بلوار شهید محتشم کاشانی آزادگان
 باجک  ناز

 بلوار محتشم کاشانی  هاشمی
 (فرهنگیان) دي 19  مهدي
 سمیه، کوي مخابرات بهاره
 شهرك قائم اطلس

2  

 شهرك ولیعصر فدك
  میدان نبوت نبوت
 خیابان توحید میدان حافظ حافظ
 امامزاده ابراهیم روبروي شهرداري نرگس

 مطهري متري مطهري20
 بعد از زیرگذر –بلوار کارگر  امام علی

3  

 بلوار شهید صیاد شیرازي –بلوار آزادگان   انصار
 تن 72میدان   الله

 شهرك امام حسن  چکاوك
 خاکفرج  فرهنگسراي جوان

 متري مدرس 45 دهشهید فهمی
 امام موسی صدر شهید بنیادي

4  

 جاده قدیم اصفهان  علوي
  بنیاد گلباران
  شهرك ایثار  ایثار
  ساالریه  گلها

  شهرك امام خمینی  خاطره
  شهرك شهید زین الدین  قمر بنی هاشم


 1)
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 31                                           شهرداري قم)هاي مناطق چهارگانه تحلیلی بر امنیت فضاهاي عمومیِ شهر (مورد: پارك

موقعیت  و ایران را تشکیل داده استدرصد از مساحت  68/0شهر قم : محدوده و قلمرو پژوهش
مرکز ثقل  « عنوانبه علت قرارگیري در مرکز فالت مرکزي ایران موجب شده تا، بهآن ارتباطی

 پذیر کشور شناخته شود) و چهارمین شهر مهاجر365: 1368 (فرید،گردد  مطرح» جغرافیاي ایران 
و افزایش شهرنشینی در شهر قم  ). رشد جمعیت221و220: 1377 ،(سازمان مسکن و شهرسازي قم

هزار نفر  546138که از طوريبهتري برخوردار شد، ویژه پس از پیروزي انقالب اسالمی از شدت بیشهب
(ورود مهاجران و رشد  رسید. پیامد چنین وضعیتی 1390در سال 1040000، به1385در سال 

ها و ابعاد مختلف کیفیت ژگیمنطقه) در این شهر با وی 4( گیري مناطق مختلفجمعیت )، شکل
  شهر شده است. یان مناطق و محالت مختلف چهارگانهزندگی، در م

 
  شهر قم مناطق چهارگانهکلی هاي ویژگی .2 جدول

  4  3  2  1  منطقه
  13000  238000  390000  282000  جمعیت

  6376  4156  4066  4518  وسعت مناطق به هکتار
  20,38  57,26  95,91  62,41  تراکم نفر در هر منطقه

   1391،مأخذ: شهرداري قم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شهر قم موقعیت مناطق چهارگانه .2شکل 
  ) 1391 مأخذ: (شهرداري قم،
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  هاي پژوهشافتهی

هاي امنیت پارك سنجش برايتهیه شده  ينامهپرسش: هاي خانوارهاي عمومی سرپرستویژگی
به بررسی  آن بخش ابتدایی که تلفی استهاي مخ، مشتمل بر بخشاطق شهر قمشهري در سطح من
تواند تا می )3(جدول  شناخت این خصوصیات پایه پردازد.میمورد مطالعه  يجامعهخصوصیات فردي 

ي سطح احساس امنیت گویا ضمنی صورتحدودي وضعیت کیفیت زندگی افراد را که خود به
  آشکار کند. ،شهروندان خواهد بود

   
  شهروندان در پارکهاي مورد مطالعهاطالعات اولیه از  .3جدول

 مورد مطالعه يهاي منطقهاطالعات اولیه از شهروندان حاضر در پارك
  (درصد)4منطقه  (درصد)3منطقه  (درصد) 2منطقه  درصد)(1 منطقه  اصالت سرپرست خانوار

  81  14  11  5/76  (بومی) قمی
  5/11  5/59  5/67  13 شهري مهاجر
  5/7  5/26  5/21  5/10 روستایی مهاجر

  (درصد)4منطقه  (درصد)3منطقه  (درصد)2منطقه  (درصد)1 منطقه میزان تحصیالت سرپرست خانوار
  10  5/22  5/19  10  سوادبی

  5/13  23  21  5/17  ابتدایی
  5/30  35  40  5/10 راهنمایی
  5/32  5/12  5  5/42 متوسطه

  11  5  5/7  16 کارشناسی
 5/3 2 7 5/3 باالتر و ارشدکارشناسی

  (درصد)4منطقه  (درصد)3منطقه  (درصد)2منطقه  (درصد)1 طقهمن شغل
  27  5/10  11  32 دولتی کارمند
  9  21  5/17  5/12  روزمزد کارگر

  5/8  17  23  4  دست فروش
  44  46  5/41  44  آزاد
  5/11  5/5  8  5/7 غیره

  (درصد)4منطقه  (درصد)3منطقه  (درصد)2منطقه  (درصد)1 منطقه میزان درآمد ماهانه
  12  14  5/9  13 هزار تومان 200تا100
  5/14  51  40  11 هزارتومان 400تا200
  46  22  5/40  57 هزارتومان 700تا400
 5/17 5/8 7 11 میلیون تومان1 تا700
 10 5/4 3 8 یک میلیون تومان بیش از

  1391نامه،نتایج حاصل از پرسشمأخذ: 



 33                                           شهرداري قم)هاي مناطق چهارگانه تحلیلی بر امنیت فضاهاي عمومیِ شهر (مورد: پارك

جتماعی در میان ساکنین چهار ا گزینیمشخص شد که نوعی جدایی اول از این مطالعات در مرحله
که غالب شهروندان ساکن در مناطق یک و چهار را افراد طوريهب ،موجود شهر قم وجود دارد يمنطقه

که بیشتر شهروندان دهد، در حالیبومی با وضعیت نسبتاً مناسب تحصیلی، شغلی و درآمدي تشکیل می
هاي مختلف شهري و روستایی از سایر ا ریشهب را افراد مهاجر و غیربومی و سهساکن در مناطق دو 

ویژه هفرهنگی ب ،البته با وضعیت موجود سازمان فضایی، اجتماعی که دهندتشکیل می مناطق کشور
از وضعیت اجتماعی و فرهنگی،  متأثر ساکنین محالت مختلف .تطابق دارد نیز کامالً کالبدي مناطق

دهند که در نهایت انواع متفاوتی از کیفیت را بروز می رفتارها و حرکات خاصی ویژه اقتصادي خود،هب
  . کندرا تداعی میزندگی موجود در مناطق مختلف 

که در مطالعات اقتصادي  -ها، تحت تأثیر ساختارهاي اجتماعیتفاوت نایبازخورد فضاییِ همچنین 
محالت  يود تعداد، وجبودمشخص نیز  مطالعه ينی از مناطق چهارگانه در طول دورهو مشاهدات میدا

ها را با نتوان آاین محالت که می. استدو شهري قم  يویژه منطقههسه ب فقیرنشین در مناطق دو و
که نتایج همچنان هاي غیررسمی نیز یاد نمود،نشین و سکونتگاهعناوینی همچون محالت حاشیه
ل بغرنجی چون فقر، کمبود مشخص نموده است، همواره با مسائنیز بسیاري از مطالعات در این زمینه 

مات، سوء منابع، تراکم باال، محدودیت دسترسی به خد ها، فقدان دسترسی بهامکانات و زیرساخت
)، Chowdhury and Nrulamin, 2006: 531(، )57،Lall etal., 2008( هاي واگیربیماري تغذیه و

)Ozener, 2010: 436،( )Asthana, 1995: 182،( )Semba et al., 3009: 387(  شوندمیشناخته 
رسانی خدمات يترین معضالت مدیریت شهري در زمینهدر کنار مسائل امنیتی، همواره یکی از مهم که

  روند.و حفظ و برقراري امنیت به شمار می
یابی به اطالعات اولیه دستبراي : هاي مورد مطالعهبرداري شهروندان از پاركبهره اهداف و نحوه
نامه تحقیق، االت پرسشؤهاي مورد مطالعه، بخشی از سبرداري شهروندان از پاركبهرهاز کم و کیف 

که در  استهاي مورد مطالعه مربوط به نحوه، مدت زمان، مواقع و اهداف حضور شهروندان در پارك
  شود.ها پرداخته میادامه به بررسی و تحلیل آن

یک، در ارتباط با موارد مورد  ير منطقهشهروندان ساکن دتر دهد که بیشنشان می )4( جدول
ها در اوقات احساس خستگی، زمان بیکاري و جهت گذران اوقات فراغت، بررسی شامل حضور در پارك

اي و در اي، ناحیهپارك منطقه 42 هاي موجود منطقه که در مجموع شاملبه صورت روزانه در پارك
که قابل ذکر است، تفاوت حضور شهروندان منطقه  یابند. موردي، حضور میاستسطح واحد همسایگی 

با دوستان  در روزهاي وسط هفته، شهروندان معموالً ؛است آندر روزهاي وسط هفته با روزهاي پایانی 
ها، همراه با ویژه پنجشنبههیابند ولی در روزهاي پایانی بو یا به صورت انفرادي در پارك حضور می

  .کنندین فضاها استفاده میخانواده و یا اعضاي فامیل از ا
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  1هاي منطقه نحوه و مواقع حضور شهروندان در پارك .4دولج

  
 موانع حضور  در پارك

 )1منطقه (شهروندان  پارك در حضور نوع
 مجموع

 روزانه
 چند هر

 روز
هفتگ
 ي

 چند هر
 هفته

 ماهانه
 هرچند

 ماه

 خستگی احساس زمانر د
 157 0 0 11 20 74 52 تعداد
درص
 د

5/13 3/19 2/5 9/2 - - 9/40 

  بیکاري زمان در
 97 0 17 0 27 20 33 تعداد
درص
 د

6/8 2/5 03/7 - 4/4 - 2/25 

 وقت در منظم طور به
  فراغت

 130 7 17 0 35 24 47 تعداد
درص
 د

2/12 2/6 1/9 - 4/4 8/1 8/33 

  1391نامه،مأخذ: نتایج حاصل از پرسش
  

  2هاي منطقه دان در پاركنحوه و مواقع حضور شهرون .5جدول

 موانع حضور  در پارك
 )2منطقه  (شهروندان پارك در حضور نوع

 مجموع
 چند هر روزانه

 روز
 چند هر هفتگی

 هفته
 چند هر ماهانه

 ماه

 خستگی احساس زمانر د
 235 8 44 31 53 78 21 تعداد
 2/61 08/2 4/11 07/8 3/1 3/20 4/5 درصد

  بیکاري  زمان در
 131 0 6 33 28 27 37 تعداد
 1/34 0 5/1 6/8 3/7 03/4 6/9 درصد

  فراغت وقت در منظم طور به
 18 0 0 4 5 2 7 تعداد
 7/4 0 0 04/1 3/1 52/0 8/1 درصد

  1391مأخذ: نتایج حاصل از پرسشنامه،
  

درصد) در زمان احساس  2/61( 2 يمنطقه تر شهرونداندهد که بیش) نشان می5( جدول
که در  هاگیري از فضا و امکانات پاركبهره برايطور منظم در وقت فراغت کاري و بهبی ،خستگی
تر همین اساس بیش کنند. بردر این اماکن حضور پیدا می ـ پارك در منطقه وجود دارد 32مجموع 

به  ها معموالًدرصد از آن 61 یرند که بیش ازگها بهره میصورت هفتگی از پاركهب شهروندان معموالً
  کنند.ها استفاده میبعد با دوستان و آشنایان از فضاي پارك يهصورت انفرادي و در مرتب
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  3هاي منطقه: نحوه و مواقع حضور شهروندان در پارك6جدول

 موانع حضور  در پارك
 )3 منطقه(شهروندان  پارك در حضور نوع

 مجموع
 چند هر روزانه

 روز
هفتگ
 ي

 چند هر
 هفته

 چند هر ماهانه
 ماه

 خستگی احساس زمانر د
 143 7 44 19 31 28 24 تعداد
 2/37 8/1 4/11 9/4 07/8 3/7 2/6 درصد

  بیکاري  زمان در
 193 0 10 27 57 50 49 تعداد
 2/50 - 6/2 03/7 8/14 1/10 7/2 درصد

 وقت در منظم طوربه
  فراغت

 48 0 2 6 9 14 17 تعداد
 5/12 - 052/0 5/1 4/2 6/3 4/4 درصد

  1391نتایج حاصل از پرسشنامه، مأخذ:

 نزدیک به که دهدها نشان میدر پارك 3 يرتباط با نوع حضور شهروندان منطقه) در ا6( جدول  
پارك  42که در مجموع داراي ـ منطقه  درصد از شهروندان در زمان بیکاري از فضاهاي پارك 50

غالباً نیز به صورت نامنظم و  کرده،فاده است ـاي، محلی و در سطح واحد همسایگی استمنطقه
  شوند.فضاها حاضر می اینشده در نریزي برنامه

  
  4هاي منطقه نحوه و مواقع حضور شهروندان در پارك .7جدول

 موانع حضور  در پارك
 )4منطقه  (شهروندان  پارك در حضور نوع

 مجموع
 چند هر روزانه

 روز
 هفتگی

 چند هر
 هفته

 ماهانه
 هرچند

 ماه

 خستگی احساس زمانر د
 161 0 4 12 19 78 48 تعداد
 9/41 - 04/1 1/3 %5 3/20 5/12 درصد

 بیکاري زمان در
 93 0 10 7 29 18 29 تعداد
 2/24 - 6/2 9/1 5/7 7/4 5/7 درصد

 وقت در منظم طور به
  فراغت

 130 7 15 7 30 26 45 تعداد
 8/33 8/1 9/3 2/18 8/7 8/6 7/11 درصد

  1391نامه،: نتایج حاصل از پرسشمأخذ
  

همراه  که به عنوان یکی از مناطقیبهـ  4 رتباط با نوع حضور شهروندان منطقهدر انیز ) 7( جدول
نشان  را دارد ـترین شهروند بومی و نیز ثبات نسبی وضعیت اجتماعی و فرهنگی بیش ،1 منطقه
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 که در مجموع داراي-  هاي منطقهضاي پاركاحساس خستگی در ف هنگامتر شهروندان دهد که بیشمی
  یابند.حضور می- اي و در سطح واحد همسایگی استاي، محلهپارك منطقه 54

به تحلیل میزان  پژوهشدر این قسمت از : هاي مورد مطالعهبررسی وضعیت امنیت در پارك
روندان به این نگاه شهنظر، تبیین وضع موجود و  مطالعه در مناطق چهارگانههاي مورد امنیت در پارك

   شود.له پرداخته میمسأ
  

  هاي مورد مطالعهشهروندان در پارك کارانهتجربه جرایم بزه .8جدول
  کارانه در مورد خود شاهد وقوع جرایم بزه ماه گذشته)2الی  1هاي نزدیک (در گذشتهآیا 

  اید؟و یا دیگران در پارك بوده
 بلی تعداد 297

 3 منطقه

 یبل تعداد 147
 1 منطقه

 درصد 3/38 درصد 4/77
 خیر  تعداد 87

 درصد 7/61 درصد 6/22 خیر  تعداد 237
 بلی تعداد 131

 4 منطقه

 بلی تعداد 312
 2 منطقه

 درصد 25/81 درصد 1/34
 خیر تعداد 253

 درصد 75/18 درصد 8/65 خیر تعداد 72
  1391نامه،نتایج حاصل از پرسش مأخذ:

  
  ها، به تفکیک مناطقمیزان احساس امنیت شهروندان در پارك .9 ولجد

  تا چه اندازه از حضور در پارك احساس امنیت   درصد
  تا چه اندازه از حضور در پارك احساس امنیت   درصد  کنید؟می

  کنید؟می
 زیاد خیلی 6/13

  3 منطقه

 زیاد خیلی 33

 1 منطقه
 زیاد 39 زیاد 8/21

 طمتوس 11 متوسط 17
 کم 8 کم 2/28
 کم خیلی 9 کم خیلی 4/19

 زیاد خیلی 8,33

  4 منطقه

 زیاد خیلی 11

 2 منطقه
 زیاد 5/12 زیاد 39
 متوسط 5/20 متوسط 12

 کم 37 کم 2/7
 کم خیلی 19 کم خیلی 8

  1391نامه،نتایج حاصل از پرسش مأخذ:



 37                                           شهرداري قم)هاي مناطق چهارگانه تحلیلی بر امنیت فضاهاي عمومیِ شهر (مورد: پارك

  بر اساس میزان رخداد هاي مورد مطالعهن در پاركشهروندا يکارانهبندي جرایم بزهاولویت .10جدول

اولویت  هااولویت کارانهجرایم بزه ردیف
 اول

تعداد 
 جمع

جمع 
 درصد

  1 منطقه

  41 تعداد دزدي
خدر

د م
موا

یع 
توز

 و 
رف

مص
  

384 100% 

  7/10 درصد

 مصرف و توزیع مواد مخدر
  215 تعداد
  %56 درصد

 ناموسی مزاحمت
  69 تعداد
  9/17 درصد

 درگیري و نزاع
  59 تعداد
  4/15 درصد

 2 منطقه

 دزدي
 72 تعداد

خدر
د م

موا
یع 

توز
 و 

رف
مص

 

384 100% 

 7/18 درصد

 مصرف و توزیع مواد مخدر
 128 تعداد
 3/33 درصد

 ناموسی مزاحمت
 68 تعداد
 7/17 درصد

 درگیري و نزاع
 116 تعداد
 2/30 درصد

  3 منطقه

 دزدي
  25 تعداد

خدر
د م

موا
یع 

توز
 و 

رف
مص

  

384 100% 

  5/6 درصد

 مصرف و توزیع مواد مخدر
  217 تعداد
  5/56 درصد

  41 تعداد ناموسی مزاحمت
  7/10 درصد

 درگیري و نزاع
  101 تعداد
  3/20 درصد

 4 منطقه

 دزدي
 60 دتعدا

خدر
د م

موا
یع 

توز
 و 

رف
مص

 

384 100% 

 6/14 درصد

 210 تعداد مصرف و توزیع مواد مخدر
 7/54 درصد

 ناموسی مزاحمت
 77 تعداد
 05/20 درصد

 درگیري و نزاع
 37 تعداد
 9/6 درصد

  1391مأخذ: نتایج حاصل از پرسشنامه،
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ترین مهم مورد مطالعه،، شهروندان قهص است در هر چهار منطمشخ )10(که از جدول چنان
و  به وضعیت بسیار نامناسبها را کننده از پاركها و یا افراد استفادهاحساس ناامنی خانواده اولویت

طالعه در مصاحبه مري از خانوارهاي مورد ااند. بسیارتباط دادهتوزیع و مصرف مواد مخدر  يمتأثرکننده
ورود نوجوانان و حتی کودکان کم سن و  کننده در این زمینه رایکی از موارد بسیار نگران ن،با نگارندگا

اه به همر هادانند که در آینده تبعات بسیار خطرناکی را براي جامعه و خانوادهسال به این وادي می
مت و یا حزاترین م، توزیع و مصرف آشکار و بدون کمقابل تأمل يخواهد داشت. در کنار این مقوله

قدم بوده ، پیشایجاد نظم و امنیت اجتماعی برايکه همواره باید را هاي انتظامی منعی از سوي دستگاه
 يهاي مورد استفادهو اجتماعی پارك یمترین موارد تهدید امنیت عمویکی دیگر از مهم ،و تالش کنند

مصرف و یا توزیع مواد مخدر بازداشت  که گزارش شده بارها افرادي که به دلیلطوريبه ؛دانندخود می
  اند. هکردهاي ناهنجار خود را آغاز اند، خیلی زود آزاد شده و دوباره فعالیتشده

آوري در جمع نسبت به عملکرد  نیروي انتظامی ،چهار منطقههر تقریباً شهروندان زمینه در این 
تر ه و خواستار برخورد جديمعترض بود افراد معتاد و عوامل پخش آن از سطح فضاهاي عمومی

به بررسی ساختارهاي اجتماعی و رفتار  که شناختیهاي جامعهاند. نظریهمأموران با این معضل شده
محصول  ،کنند که مصرف مواد مخدر و گرایش به آنبدین نکته اشاره می ،پردازنداجتماعی می

 شودرومیت و از خود بیگانگی میکه در نهایت باعث ناامیدي، ناکامی، مح استها و روابط وضعیت
  ). 10: 1382 (آبادینسکی،

 درگیري و نزاع ،مناطق دو و سهدر ها از نظر شهروندان عوامل ایجاد ناامنی در پارك اولویت دومِ 
کرد، لر، (ترك،  هاوجود درصد باالیی از قومیت بیانگر، آمددست . نتایج جالبی که در این زمینه بهاست

 بروز که موجب باشددو می يویژه منطقههک، افغانی، عرب و ...) در این مناطق بفارس، قورچانی، ل
شده است که در بسیاري از  فرهنگی –لحاظ اجتماعی بسیار متخلخل و ناهمگون به ساختار اجتماعیِ

ویژه در فضاهاي هب ،هاي گستردههاي دسته جمعی و ناامنیساز درگیريامل زمینهوهمین ع ،موارد
اعتقاد  بارهدر این انهشناسجامعه هايویکردشود. رمی مذکورمورد استفاده مردم در مناطق  عمومی

یک  . امنیت را باید به عنوانتوان امنیت را بدون ارتباط با بستر اجتماعی آن تحلیل کردنمی که دارند
یت فرآیندي در نظر داشت. از این منظر، امن ،دهدمعنا می غیر وابسته که با توجه به متن آنمت

یابد. به عبارت دیگر امنیت را بدون تغییر می گردد که متناسب با تحول متن آناجتماعی ارزیابی می
   ).45: 1380(افتخاري،ید توان فهممنظر اجتماعی نمی

، فضاهاي عمومی شهر قم که از نظر بسیاري از شهروندان سهمتن مناطق دو و  وقتی بهبنابراین 
هاي شدید علت نارساییکه به شویممیویم، با بستر اجتماعی بیماري مواجه وارد ش دارد،ناامنی 

ها و ها، درگیريساز بروز بسیاري از ناهنجاريزمینه فرهنگی، قومی و تعصبات نابجاي زبانی و اعتقادي،
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این نکته شوند. ها) می(پارك ویژه در فضاهاي عمومیهمذکور ب يهاي موجود در دو منطقهنامنی
تري نسبت به سایر وضعیت نامناسب نظرهاي نبوت، حافظ و نرگس از این که پارك ضروري است

عنوان به ، مزاحمت براي نوامیسدیگر یعنی مناطق یک و چهار منطقهو در دن ـ. همچنیها دارندپارك
 مسائلیریشه در ، ضوع از نظر شهروندان مناطق مذکورکه این مو اولویت دوم ناامنی شناخته شده است

به تربیت و نظارت والدین  مناسب و عدم توجه باري، کاهش اعتقادات مذهبیبندوبی افزایشهمچون 
   صحیح بر اعمال و رفتار فرزندان خود دارد.

اي رسد بیان احساس ناامنی در پارهطق مورد مطالعه، به نظر میاشناخت نگارندگان از منبه  با توجه
شهروندان از  طوري که مطمئناًهنمایی است. بدان منطقه همراه با اغراق و بزرگاز سوي شهرون از موارد

اي گونهها ناراضی هستند ولی شرایط و سطح رخداد جرایم بهدر پارك یادشده يکارانهبروز جرایم بزه
 تواند بهجانی کنند. این موضوع می ها احساس ناامنی شدید ونیست که شهروندان از حضور در پارك

. مرتبط باشد که جزء عوامل ..هاي مسئول واز قبیل نظارت ارگانها اقدامات صورت گرفته در پارك
  .شودو تحلیل میکه در ادامه بررسی  استها گذار در میزان امنیت پاركثیرأت

تن به پیش از پرداخ: هاي مناطق چهارگانهو ارتباط مکانی امنیت در پارك تحلیل فضایی
هاي مورد مطالعه با و جایگاه مکانی پارك ارتباط فضایی يها، به مقولهزمون آنو آ پژوهش فرضیات

کیفیت زندگی از  يدر امر برخوردار کنندهموضوع امنیت، به عنوان یکی از مواد بسیار مهم و تأیین
ترین مواردي که در مسلماً یکی از مهم شود.آن همچون امنیت پرداخته می يمناسب و ابعاد گسترده

آنان را در نقطه پایگاه اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی افراد است که «د باید بدان توجه شو زمینهاین 
هاي سالمت، امنیت، کیفیت ها در برخورداري از شاخصیا توانایی آندهد و خاصی از شهر اسکان می

  .)116: 1390(مهدي،» کندتعیین میرا زندگی مناسب و استفاده از خدمات شهري مختلف 
تحقیق در بررسی هاي پیشین این بنابراین نگارندگان بر این اعتقاد هستند که با نظر به یافته

آماري و با توجه به اهمیت مسائل اقتصادي و اجتماعی در برخورداري از  يوضعیت عمومی جامعه
 يمسأله اي مورد بررسی و ارتباط آن باهپارك کیفیت زندگی مختلف، توجه به ابعاد فضایی و مکانیِ

مطالعات  به این اساس با توجه م قرار گیرد. برمحوري است که باید مورد توجه توأامنیت، از موضوعات 
اجتماعی شهروندان مناطق  هاي هدف و نیز وضعیت موجود اقتصادي وت پاركـی و شناخـمیدان

رگانه این شهر را هاي مناطق چهاو ارتباط مکانی امنیت در پارك تحلیل فضایی، شهر قم يچهارگانه
گیري، کیفیت بصري، نوع طراحی در نگاه اول، ساختار فضایی، فرم شکلد. کرتوان در نگاه ذیل بیان می

و در عین حال وضعیت اقتصادي و فرهنگی  شهر قم بسیار به هم شبیه است فیزیکی مناطق دو و سه
سه است. از منظر تاریخی  يمنطقهي دو کمی بدتر از که البته این شرایط در منطقه ی نیز داردمشابه

ارضی ویژه بعد از اصالحات هها بنیز عمر بسیاري از محالت این دو منطقه، کوتاه بوده و بسیاري از آن
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عینی آن، رشد و نمو  ياند که نتیجهها شدهگیري آن، باعث شکلبا مهاجرت به این محالت 1340 دهه
   ).3(شکل  است منطقهنشین در سطح این دو و حاشیهمحالت فقیر 

 هاو خانوادگی آن یاول بر زندگی شخص ياین دو منطقه که در مرحله بازخورد چنین وضعیتی در
که طوريبه ؛رگذار بوده استیثتأدر گام بعدي، بر سطوح کالن زندگی مانند جامعه نیز  ،گذارداثر می
فقر موجود، بیکاري، با توجه به  ،نشین شهربه محالت فقیر و حاشیه یکهاي مجاور و یا نزدپارك

تر در معرض ناامنی مانند ارتکاب به سرقت، درگیري، زورگیري، بسیار بیش... ي خشونت طلبی وروحیه
هاي پارك ،دو يدر منطقه هاي نبوت، نرگس و حافظگیرند. پارك.... قرار میبراي نوامیس و متحمزا

هاي مورد اشاره است که با توجه به مله پاركج سه، از يشهید بنیادي در منطقه و وكانصار، چکا
ویژه به علت همجواري با محالت هکیفیت مکانی و برخورداري از موقعیت فضایی بنامناسب بودن 

هاي با چالش ،از فضاهاي عمومی آن شهروندان ساکن در در استفاده فقیرنشین، در احساس امنیت
 این وضعیت دردر ادامه بیان شده است.  در این زمینه هایج تفصیلی یافتهکه نتا استرو همشخصی روب

مناطق یک و چهار متفاوت است. ساختار فضایی این محالت، ارتباطات مکانی عناصر شهري و نیز 
مناطق، با هاي موجود در این منجر شده که پارك دو منطقه پایگاه اقتصادي و اجتماعی شهروندان در

داشته ویژه از نظر تأمین امنیت براي کاربران آن هیفیت بهتري بتأثیرپذیري از فاکتورهاي مذکور، ک
  . باشد

که مناطق یک و  شویممیدر نگاه تاریخی به این دو منطقه در قیاس با مناطق دو و سه، متوجه 
چهار با توجه به اصالت ساکنین، پایگاه مناسب اقتصادي و اجتماعی، برخورداري از ساختار مناسب 

وع منجر به بروز وضعیت کیفی مناسب مکه در مج داردوضعیت نسبتاً مناسبی کالبدي و طراحی، 
هایی توان امروزه در پاركکه نمود عینی این احساس را می شدهو منطقه دهاي این امنیت در پارك

ها و هایی چون گلباران، گلیک و همچنین پارك يدر منطقهپارك ناز، هاشمی، بهاره و مهدوي  نظیر
با توجه به اهمیت تحلیل فضایی موضوع مورد پژوهش مشاهده نمود. در مجموع  چهار ينطقهایثار در م

هاي مناطق دو و سه با توجه به توان اذعان داشت که میزان احساس امنیت در میان کاربران پاركمی
 نشین و...،واري با برخی محالت حاشیهجتخلخل جمعیتی باال، مهاجرنشینی، فقر نسبی موجود، هم

   .داردهاي مناطق چهار و یک تري نسبت به پاركوضعیت نامناسب
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  نشین در شهر قمپراکندگی محالت حاشیه .3شکل 

  (مهندسین مشاور طرح و معماري)  سازيسازمان عمران و بهمأخذ: 
  

  بررسی و اثبات فرضیات 
 گانه متفاوت چهار ها در میان مناطقرسد میزان احساس امنیت شهروندان در پاركبه نظر می«الف)
  »است

استفاده شده است.  )Kruskal-Wallis H( آزمون کروسکال والیس فوق از آزمون فرضیه براي
دار معنی 01/0تر از ح خطاي کوچک) در سط020/256( chi-squre  )، مقدار آزمون11(طبق جدول 

طق مختلف، تفاوت وجود هاي منا. بنابراین به لحاظ آماري در میزان امنیت شهروندان در پاركاست
  دارد.

  
مناطق در میان سنجش معناداري تفاوت احساس امنیت نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس  .11 جدول

  چهارگانه
تفاوت احساس امنیت در پارك در 

  میان مناطق چهارگانه
 Sig داريسطح معنی df درجه آزادي chi-squreآماره 

020/256 3 001/0< 
  1391نامه،اصل از پرسشمأخذ: نتایج ح
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توان از جدول می تفهیم بهتر موضوع براي، فرضیه در این آزمون بدون جهت استکه با توجه به این
  د، استفاده کرد. شکه در مباحث قبل به آن اشاره  9

هاي منطقه ، میزان احساس امنیت شهروندان در پاركاست) مشخص 9( که از جدولطوريهمان
این  گربیان هااست. در واقع این داده 4 و 1 هاي منطقهها در پاركحساس امنیت آنتر از اپایین ،2

هاي تري نسبت به پاركاحساس امنیت بیش 4 و 1 هاي منطقهکه شهروندان در پارك استواقعیت 
اختالف کمی با  2 هاي منطقهکنند. درحالی که میزان احساس امنیت شهروندان در پاركمی 2 منطقه
مطالعات میدانی در نواحی آزمون فوق و بنابر آنچه از  يدارد. در تأیید نتیجه 3 ي منطقههاپارك

محالت متعدد دلیل وجود به 3و  2 که در مناطق گفتتوان است، می شدهمنطقه مشخص  يچهارگانه
دم ویژه عهی بـنشین نسبت به سایر مناطق شهر و وضعیت بغرنج مالی، اقتصادي، فرهنگفقیر و حاشیه

باورهاي  از نظرهاي ناهمگون نشینان که حاصل تجمع گروهحاشیه یِ ـی و قومـس جمعیتـتجان
اجتماعی، عقیدتی، سنتی، مذهبی در محالت مختلف منطقه است، همواره با برخوردهاي فیزیکی، نزاع 

  . استهاي قومی و در نهایت سلب امنیت اجتماعی در این منطقه همراه جمعی، کشمکشدسته
را مطابق با نظر شهروندان منطقه  3و  2 هاي موجود در منطقهعوامل به شدت، امنیت پارك این

. ه تا شهروندان رضایت چندانی از حضور در این فضاها نداشته باشندشدتحت تأثیر قرار داده و منجر 
نشین یهترین محالت فقیر و حاشدو باید اشاره شود که امروزه بیش يي وضعیت موجود منطقهدرباره

دو و در همین نواحی مذکور از این منطقه قرار دارد. مشاهدات صورت گرفته از  يدر شهر قم در منطقه
ناهنجاري مختلف (با توجه به ناامنی، فقر، جرم،  گسترش«این شهر بیانگر این حقیقت است که 

وز مشکالت فراوان در نهایت بر بسترهاي نامناسب اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی ساکنین این محالت) و
که  اطق استگونه من، از بارزترین ویژگی این)Al-Ahmadi et al., 2009:80(» براي مدیریت شهري

امنیت در فضاهاي  ویژه مقولههدر نهایت، مسلماً منجر به کاهش کیفیت زندگی از ابعاد مختلف، ب
  هاي موجود در سطح منطقه خواهد شد.شهري از جمله پارك

  
گانه بر حسب چهارهاي مناطق رسد میزان احساس امنیت شهروندان در پاركمیبه نظر « ب)

  »استجنسیت افراد متفاوت 
 که زنان بسیارطوريهاي جنسیتی نیز در میزان احساس امنیت مؤثر است، بهگاه موضوع تفاوت

اي طرح ه). یکی از فرضیهMore,1989:1( کنندتر از مردان در چنین فضاهایی احساس امنیت میکم
)، 12(جدول ها در باتوجه به توزیع دادهپردازد. هاي منطقه میبه بررسی همین موضوع در پارك ،شده

دهد، ) نشان می12(که جدول طورير از مردان است. همانـتها کممیزان احساس امنیت زنان در پارك
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گین احساس امنیت در بین ) از میان5از  51/3با (ها در پارك یانگین احساس امنیت در بین مردانم
  تر است. ) بیش5از  02/3 با(زنان 

 zه است. با استناد به مقدار آزمون شداستفاده  1یتنیو - مانآزمون این فرضیه از آزمون  براي
به لحاظ  95/0دار است، باید گفت که با اطمینان معنی 05/0تر از ) که در سطح خطاي کوچک759/6(

دار است. یعنی میزان امنیت در ها در بین زنان و مردان معنیر پاركآماري تفاوت میزان امنیت د
تحقیق مبنی بر تفاوت  1H در بین زنان و مردان متفاوت است. این نتیجه داللت بر تأیید فرض هاپارك

حسب جنسیت افراد  و در مقابل رد چهارگانه برهاي مناطق میزان احساس امنیت شهروندان در پارك
هاي مناطق میزان احساس امنیت شهروندان در پارك متفاوت نبودنمبنی بر تحقیق  0Hفرض 

  گانه بر حسب جنسیت افراد  دارد.چهار
  

  گانه شهر قمچهارهاي مناطق جنست و احساس امنیت در پارك میانبررسی رابطه  .12جدول
  جنس                      

  کل  زن  مرد  احساس امنیت

  213  128  85  فراوانی  بسیار کم
  9/13  1/60  9/39  درصد

  308  218  90  فراوانی  کم
  1/20  4/27  1/12  درصد

  231  109  122  فراوانی  متوسط
  15  7/13  5/33  درصد

  432  184  248  فراوانی  زیاد
  1/28  1/23  5/33  درصد

  352  156  196  فراوانی  بسیار زیاد
  9/22  6/19  5/26  درصد

  1536  795  741  فراوانی  کل
  100  100  100  درصد
  5از  26/3  5از  02/3  5از  51/3  میانگین احساس امنیت
  1391نامه،مأخذ: نتایج حاصل از پرسش

  
  
  

                                                             
1- Mann-Whitney U Test  
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داري تفاوت یا عدم تفاوت میزان احساس در تفسیر نتایج آزمون مان ویتنی، عالوه بر تعیین معنی
تر ز این دو جنسیت بیشیک اتوانیم پی ببریم که میزان امنیت در کداممردان و زنان، می امنیت در بین

  توانیم از نتایج جدول اول استفاده کنیم. تر است. براي این منظور مییک کمو در کدام
تر از میزان آن در بین زنان ) بیش79/845طبق نتایج این جدول، میانگین رتبه امنیت مردان (

یژه پس از تاریکی شب است وترین دالیل آن، ایجاد مزاحمت براي زنان به. یکی از مهم) است46/696(
ي ذاتی در میان زنان، نبودن فضاهاي که در کنار موارد دیگر چون ضعف قواي جسمانی، ترس و دلهره

هاي امنیتی موجب شده که در مناسب تفریحی زنانه و در نهایت ضعف نظارت و کنترل پلیس و ارگان
از جمله نکات قابل توجه در مورد  .تري نسبت به مردان داشته باشندمجموع زنان احساس امنیتی کم

ها در کل میانگین احساس امنیت بین مرد و زن این است که در هر دو جنس، احساس امنیت در پارك
دهنده احساس امنیت متوسط تا باالي شهروندان در شهر باالتر از حد متوسط است که این نشان

  باشد.هاي موجود در سطح شهر میپارك
  

  رتبه میزان احساس امنیت بر حسب جنسیتمیانگین  .13جدول
 N Mean Rank Sum of Rank  جنسیت

 میزان احساس امنیت 

  00/626730 79/845  741  مرد
  00/553686  46/696  795  زن
  -  -  1536  کل

  1391نامه،نتایج حاصل از پرسش مأخذ:
  

با استفاده از آزمون   تها بر حسب جنسیاحساس امنیت در پاركسنجش معناداري تفاوت میزان  .14جدول
  یتنیان وم

در  تفاوت میزان احساس امنیت
  پارکها بر حسب جنسیت

  آماره 
Mann-Whitney U 

Wilcoxon W z داريسطح معنیSig 

237276,00 553686,00  759/6  001/0<  
  1391نامه،نتایج حاصل از پرسش مأخذ:

  
هاي مناطق بر حسب سن متفاوت رسد میزان احساس امنیت شهروندان در پاركبه نظر می« ج)

  »است
سال، بین  45تا  31سال، بین  30تر از (کم هاي سنیمیانگین احساس امنیت در بین گروه مقایسه

 5از  33/2سال با میانگین 30تر ازدهد که گروه سنی کمسال به باال) نیز نشان می 61سال و  60تا  46
شهروندانی که در این  ناامنیو احساس  داردتري هاي سنی دیگر احساس امنیت کمهنسبت به گرو
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تر از سایر مناطق هاي شهر، بیشدلیل وجود جرایم فراوان در پاركبه 2 گروه سنی قرار دارند در منطقه
ت با ) را به عل5از  44/3( ترین احساس امنیتسال بیش 60-46. در مقابل گروه سنی شهري است

اند. نتایج هاي منطقه داشتهیاد در برابر مشکالت موجود در پاركز يتجربگی، درایت و صبر و حوصله
است، نشان  )Sig: >001/0(که در سطح معناداري  )Chi Square=102/214( آزمون خی دو حاصل از

که احساس ايگونهبهها در بین سنین مختلف متفاوت است، میزان احساس امنیت در پارك دهد کهمی
  .استسال و باالتر تر از گروه سنی میانمک ،امنیت گروه سنی جوان

   
  سنجش معناداري تفاوت احساس امنیت در پارك برحسب سن با استفاده از آزمون کروسکال والیس .15جدول

تفاوت احساس امنیت در پارك 
  بر حسب سن

  Sig داريسطح معنی df درجه آزادي chi-squreآماره 
102/214 3  001/0<  

  1391پرسشنامه، نتایج حاصل از مأخذ:
  
مناطق بر حسب تحصیالت متفاوت  هايرسد میزان احساس امنیت شهروندان در پاركبه نظر می« د)

  .»است
هاي مناطق، میزان امنیت در بین ها و میانگین احساس امنیت در پاركبا توجه به توزیع داده

 يتر است. مقایسهها بیش) از سایر گروه5از  59/3( شهروندان با تحصیالت فوق دیپلم و لیسانس
گویان با تحصیالت فوق دهد که پاسخمیانگین احساس امنیت به تفکیک میزان تحصیالت نیز نشان می

) 5از  87/2( دیپلم و لیسانس بیشترین و پاسخگویان با تحصیالت فوق لیسانس و باالتر کمترین امنیت
که در سطح  )Chi Square=603/223( دواند. نتایج حاصل از آزمون خی هاي شهر داشتهرا در پارك
گویان ها در بین پاسخدهد که میزان احساس امنیت در پاركنشان می ،است )Sig:003/0(معناداري 

  با تحصیالت مختلف متفاوت است. 
شود، مشخص خواهد شد که ه عشهر مراج يت تحصیلی افراد در مناطق چهارگانهکه به وضعیزمانی

 دارد،تري دیگر، شرایط نامناسب ر مناطق دو و سه نسبت به دو منطقهدوضعیت تحصیلی افراد 
سوادي به ترتیب مربوط به مناطق سه و دو و سوادي و کمکه در حال حاضر باالترین آمار بی طوريبه

 است. بنابراین با توجه به نتیجهترتیب مربوط به مناطق چهار و یک نیز باالترین آمار باسوادي، به
توان دریافت که هاي فوق و با توجه به وضعیت تحصیلی افراد در مناطق مورد مطالعه، میآزمون

ب بهتر از وضعیت وضعیت امنیت در پیوند با وضعیت تحصیلی شهروندان در مناطق چهار و یک به مرات
   .مناطق دو و سه است
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  میانگین احساس امنیت در پارکها به تفکیک میزان تحصیالت .16جدول 
  کل و باالتر فوق لیسانس فوق دیپلم و لیسانس زیر دیپلم و دیپلم  تتحصیال

  26/3  5از  87/2  5از  59/3 5از  32/3  میانگین احساس امنیت
  1391نامه،نتایج حاصل از پرسش مأخذ:

  
  سنجش معناداري تفاوت احساس امنیت در پارك برحسب تحصیالت با استفاده از آزمون کروسکال والیس .17جدول
ت احساس امنیت در پارك تفاو

  بر حسب سن
  Sig داريسطح معنی df درجه آزادي chi-squreآماره 

603/223 3  003/0  
  1391نتایج حاصل از پرسشنامه، مأخذ:

  
ها نحضور مجدد آبراي ها و میزان تمایل رسد بین احساس امنیت شهروندان در پاركبه نظر می«ه) 

  »دها رابطه وجود داردر پارك
بستگی است، از ضریب هم ) نمایش داده شده18(آزمون فرضیه مورد نظر که در جدول  براي
که نتایج آن به شرح  استفاده شد »اي اسپیرمن نیز معروف استکه به ضریب همبستگی رتبه-اسپیرمن

   :است جدول زیر
  

  حضور مجدد در پارك برايا هها و میزان تمایل آنبین احساس امنیت شهروندان در پاركبررسی رابطه  .18 جدول
 آزمون آماري  متغیرها  ضریب همبستگی sigسطح معنا داري

001/0< 738/0 ** 
 وابسته حضور مجدد در پارك  ) Speareman( اسپیرمن مستقل احساس امنیت شهروندان

  معنادار است 01/0بستگی در سطح خطاي  ** هم
 1391 محاسبات نگارندگان، مأخذ:

  
) است، Sig:>001/0داري (بستگی اسپیرمن که در سطح معنیاز آزمون شدت هم نتایج حاصل

ها ها به حضور مجدد در پاركدهد که بین دو متغیر احساس امنیت شهروندان و تمایل آننشان می
که با  است 738/0 بستگی بین دو متغیر برابر بارابطه معناداري وجود دارد. همچنین ضریب هم

توان گفت بین احساس امنیت و تمایل به حضور می 01/0تر از سطح خطاي کوچکو  99/0اطمینان 
توان گفت با ها رابطه در حد قوي و مثبت وجود دارد. طبق جدول تقاطعی محاسبه شده میدر پارك

هایی که از نظر امنیت در ها براي حضور مجدد در پاركافزایش احساس امنیت شهروندان، تمایل آن
  یابد.هاي منطقه افزایش میسایر پارك قرار دارند، نسبت بهسطح باالتري 
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ترین آمار افرادي که تمایل دهد که بیشدست آمد، نشان میدر این میان نتایج جالبی که به
هایی چون شفق، هاي مجاور را داشتند، مربوط به پاركتري به حضور مجدد در آینده در پاركکم

منطقه  ها در محالت فقیرنشینِجواد االئمه بودند که تقریباً تمام آن آهن وآباد، شادي، حریم راهشیخ
 خان، قلعه کامکار و جواداالئمهآباد، شادقلیمانند شیخ ،(به لحاظ اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی)

ترین افرادي که تمایل به حضور مجدد در پارك را مقابل، بیش ي) قرار دارند. در نقطه2ي (منطقه
 است، طالقانی، و فدك والیت، رضاامام، هاگل، علیپارك امام هایی چونپارك و 4 ،1ز مناطق داشتند، ا

به نسبت از  دارد وکه وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي بهتري نسبت به سایر نقاط منطقه 
  .است تري برخورداروضعیت امنیتی مناسب

  
  هااركمیزان تمایل به حضور شهروندان منطقه در پ .19 جدول

  کل  بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  بسیار کم  احساس امنیت

دد
مج

ور 
حض

به 
ل 

مای
ت

  

  182  0  0  5  101  76  فراوانی  بسیار کم
  8/11  -  -  2/2  8/32  7/35  درصد

  270  0  9  6  123  132  فراوانی  کم
  6/17  -  1/2  6/2  9/39  62  درصد

  224  32  60  69  58  5  فراوانی  متوسط
  6/14  1/9  9/13  9/29  8/18  3/2  درصد

  412  106  216  74  16  0  فراوانی  زیاد
  8/26  1/30  50  32  2/5  -  درصد

  448  214  147  77  10  0  فراوانی  خیلی زیاد
  2/29  8/60  34  3/33  2/2  -  درصد

  1536  352  432  231  308  213  فراوانی  کل
  100  100  100  100  100  100  درصد

  1391نتایج حاصل از پرسشنامه، مأخذ:
  

  گیرينتیجه
هاي پهن و ها، محلهتر، پارك و بوستانمحیطی است با گوناگونی بسیار، امکانات کم یا بیش ،شهر

نقش  ،یـمحیط زندگبا ی ـفضاي اجتماعد ـبا پیونهاي مختلف که ها و گذرگاهباریک و با خیابان
گاه عنوان تجلیفضاهاي شهري به بخشی و احساس آرامش به شهروندان دارد.ی در هویتـبسزای

مین أبسترهاي الزم را در دسترسی و ت وکند باید نیازهاي اجتماعی شهروندان را برآورده  ،کالبدي شهر
هاي ز فضاشهروندان اتا وجود آورد هرا بکنندگان فراهم سازد و شرایطی خدمات مورد نیاز استفاده
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ین موارد مورد تری از مهمـیک ،آن امنیت و توجه به ابعاد مختلف يمقوله لذت ببرند.لف شهري مخت
یک اجتماع را وسعت داده و  ین افرادبتواند ارتباطات اجتماعی میاست که زمینه ه در این ـتوج

و لذت از فضاهاي مختلف شهري  که خود عاملی جهت ثبات، آرامشاجتماعی عظیمی را  يسرمایه
  وجود آورد. هب است،

ترین فضاهاي عنوان یکی از مهمبه - هاي شهري رااركر پنتایج تحقیق حاضر، موضوع امنیت د
در شهر  -  تواند نقش بسیار مهمی در نشاط و شادابی یک جامعه داشته باشدشهريِ عمومی که می

با  در ارتباط نتایج این تحقیق که کامالً است. کردهو بررسی بزرگ قم (چهار منطقه موجود) مطالعه 
مناطق  ؛است بوده قابل تأمل، استهنگی و قومی این چهار منطقه ساختارهاي اجتماعی، اقتصادي، فر

احساس امنیت نسبتاً مناسبی  ،...از شرایط تحصیلی، شغلی، درآمدي وبرخورداري  به دلیلچهار و یک 
  . داردبا مناطق دو و سه  مقایسهدر 

کنین دهد که سانشان می اهداف مطرح شده و فرضیات موجود در راستاينتایج تحقیق حاضر 
د که ـدهنهاي غالباً روستایی تشکیل میریشه دو را افرادي مهاجر با يویژه منطقههسه ب دو و مناطق

ابعاد شهرگرایی و فرهنگ در غالب موارد به  ،ها هنوز غرق در افکار روستایی خود بودهبسیاري از آن
ت نابسامان امنیت شهري دو و سه، وضعی چنین روندي در منطقه هستند. نتیجهشهرنشینی کم توجه 

که موجب نارضایتی غالب شهروندان و خانوارهاي مورد مطالعه  استها) (پارك در فضاهاي عمومیِ آن
ترین هم اکنون وضعیت مصرف و توزیع مواد مخدر، مهم نسبت به وضعیت امنیتی آن شده است.

مناطق، در  عی و اقتصاديکه جدا از اختالفات فرهنگی، اجتما استشهر قم  يانهمشکل مناطق چارگ
 شهروندان استفادهترین عامل تهدید امینت عمومی عنوان مهمصورت مشترك بههر چهار منطقه به

   است. هشداعالم  هاپاركکننده از 
دو و سه به علت مواردي  يگرفته مشخص شد که شهروندان منطقه همچنین با مطاالت صورت

رك، کرد، لر، فارس، قورچانی، لک، افغانی، عرب و...)، تخلخل و (ت هاوجود درصد باالیی از قومیتچون 
جمعی هاي دستهساز درگیريفرهنگی که در بسیاري از موارد، همین عوامل زمینه -ناهمگونی اجتماعی

تري در احساس امنیت کم شود،ویژه در فضاهاي عمومی مورد استفاده مردم میههاي گسترده بو ناامنی
در شرایط مطلوبی به  نظریک و چهار از این  که شهروندان مناطقدارند؛ درحالیطالعه هاي مورد مپارك

   .برندسر می
تري به حضور مجدد در ترین آمار افرادي که تمایل کمشاین عوامل منجر شده که امروزه بی

جواد االئمه آهن و آباد، شادي، حریم راههایی چون شفق، شیخداشته باشند، مربوط به پارك را هاپارك
 ،ی)ـ(به لحاظ اجتماعی، اقتصادي و فرهنگ منطقه ها در محالت فقیرنشینکه تقریباً تمام آنباشند 

متوسط در مجموع  د.ـ) قرار دارن2 (منطقه کامکار و جواداالئمهخان، قلعهاد، شادقلیـآبد شیخـمانن
این  که. از آنجاییاست 5از  26/3 شهر قم، يهاي مورد مطالعه در چهار منطقهركکل پامیزان امنیت 

در  است. متوسط تا زیاد ،هاي شهرمیزان امنیت در پاركتوان گفت که است، می باالتر 3 عدد از میزان



 49                                           شهرداري قم)هاي مناطق چهارگانه تحلیلی بر امنیت فضاهاي عمومیِ شهر (مورد: پارك

. است 83/3 ،4 و منطقه 81/2 ،3 ، منطقه59/2، 2 ، منطقه79/3، 1میزان امنیت منطقه این ارتباط 
بر مجموع مطالعات صورت گرفته،  ، این است که بناردکتوان دریافت از ارقام فوق می که اينتیجه

ن و دو شهر قم، کمترین میزا ها) در منطقهي عمومیِ شهري (پاركمیزان احساس امنیت در فضاها
  .را داردترین چهار، بیش منطقه ها) درشهري (پارك احساس امنیت در فضاهاي عمومی
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