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چكيده
آنچه از امنیت بهعنوان دریافت عینی و ذهنی یاد میشود ناشی از ساختار و نحوه چیدمان محیط است .لذا،
برای افزایش آن شایسته است معیارها و استانداردهایی برای طراحی فضاهای شهری در نظر گرفت .از
مهمترین رویکردهایی که جوامع پیشرفته در زمینه برنامهریزی شهری و «طراحی محیط» بدان توجه دارند
افزایش امنیت محیطی(بر پایه چگونگی دریافت افراد از محیط پیرامونشان) در راستای بهبود «کاربری
فضاهای شهری» میباشد .رویکرد  CPTEDازجمله رویکردهایی است که بر «کاهش جرایم توسط طراحی
محیط» تأکید دارد .در شهر ساری بوستانها بستهبه نحوه توزیع فضایی و وضعیت دسترسی آنها دارای
کارکردهای متنوعی هستند .هدف پژوهش حاضر تبیین تأثیر کارکرد بوستانها در امنیت و آرامش
شهروندان (بر پایه رویکرد  )CPTEDدر شهر ساری هنگام مراجعه به این بوستانها میباشد .بدین منظور
باتوجهبه ماهیت متغیرها از آزمون  F-Testو کروسکالوالیس در نرمافزار  SPSSبهمنظور بررسی میانگین
احساس امنیت در هریک از بوستانها استفاده شدهاست .روش پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده و از روش
پرسشنامه بهمنظور جمعآوری نظرات شهروندان استفاده شدهاست .بااستفادهاز فرمول کوکران 361
پرسشنامه در  6بوستان شهر ساری تهیه و توزیع شد .نتایج پژوهش با سطح معنیداری  % 99نشان
میدهد که در محدوده مورد مطالعه بوستان اتحاد با کارکرد غالب ورزشی ˚ ارتباطی بیشترین میزان
احساس امنیت را برای شهروندان فراهم میکند ولی بوستانهای جنگلی شهیدزارع و ساریکنار با کارکرد
غالب اقامتی شهروندان هنگام قرارگیری در فضاهای آن کمترین میزان احساس امنیت را دارند.
کليد واژهها :احساس امنیت محیطی ،بوستانهای شهری ،رویکرد  ،CPTEDشهر ساری.

 - 1دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز.
 - 2دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز.
 - 3دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز(.نویسنده مسئول) modanlou3118@gmail.com
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مقدمه
امروزه باتوجهبه گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنیهای اجتماعی مطالعه موضوع امنیت،
عوامل مؤثر بر آن و راهکارهای تقویت امنیت در شهرها ضرورت یافته است .احساس
امنیت یکی از ضرورتهای زندگی فردی و اجتماعی است .وجود شرایط مختلف ازقبیل
تراکم زیاد جمعیت ،مهاجران با فرهنگها و نژادهای مختلف ،تعداد زیاد مردان مجرد و
جوان ،اختالف طبقاتی ،بیکاری شدید ،مشکالت اقتصادی و درآمدی ،کمبود مسکن
مناسب و ...زمینهساز جرایم شهری هستند .جرم و ارتکاب به جرم بهعنوان یک معضل
اجتماعی مانع از حضور شهروندان در فضاهای شهری میشود(صالحی.)2 :1379 ،
فضاها و عرصههای عمومی مهمترین بخش محیط شهری ،بیشترین تماس و تعامل
بین انسانها رخ میدهد .یکی از مهمترین این فضاها ،فضاهای سبز شهریاند که نقش
فعالی در سالمتی شهر و شهروندان ایفامیکنند(پوراحمد .)29 :1392 ،فضای سبز نوعی
از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش گیاهی انسانساخت میباشد که دارای بازده
اجتماعی -اقتصادی و دربردارنده بازده اکولوژیکی میباشد(سوزنچی.)2 :1378 ،
پارکهای شهری ازجمله مصادیق مهم فضاهای سبز ،دارای جنبههای تفریحی ،فرهنگی
و سالمسازی محیط است و جنبه سرویسدهی به مناطق مختلف شهر را دارد .پارک
شهری نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهری دارد و بهعنوان یکی از
پیششرطهای شهر پایدار محسوب میشود(صالحیفرد .)23 :1379 ،انجمن پارکها و
تفریحات کانادا تعداد افراد صدمهدیده در پارکها را  11111نفر در سال برآورد کرده
است(کافی.)33 :1376 ،
در چهار دهه اخیر ،رویکردهای جدید بر ویژگیهای فضایی و مکانی در تعیین زمان،
مکان و ویژگیهای وقوع جرم اهمیت ویژهای یافتهاست .پژوهشگران و متخصصان
شهری معتقدند با بهکارگیری اصول و پایههای نظریههای فضاهای قابل دفاع ،پیشگیری
از وقوع جرم ازطریق طراحی محیطی و جرمشناسی محیطی میتوان از وقوع جرم و
بزهکاری در محیط شهری پیشگیری کرده و یا میزان آن را کاهشداد و به این ترتیب
میزان امنیت شهروندان را ارتقاء بخشید(بمانیان و محمودینژاد .)12 :1377 ،رویکرد
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پیشگیری جرم ازطریق طراحی محیطی )CPTED( 1الگویی از نگرش و رفتارهاست که
میتوان آن را در دو بعد کاهش حقیقی جرایم در محیطهای شهری از یکسو و افزایش
احساس سالمتی و امنیت تعریف کرد( .)Gronland, 2111: 112ایده اصلی رویکرد
امنیت ازطریق طراحی در این است که محیط فیزیکی نقشی مهم در وقوع جرم بازی
میکند(.)Armitage, 2119: 12
ضرورت بررسی بوستانها از نظر کارایی و رابطه آنها با امنیت محیطی دارای اهمیت
ویژهای است .بوستانها باتوجهبه شرایط کالبدی(طراحی) ،موقعیت نسبی بوستان
نسبتبه برخی کاربریها و نقش عملکردی در شهر در بروز جرم و جنایت و بزهکاری
نقش ایفا میکنند .در این راستا ،پژوهش حاضر به بررسی کارکرد متفاوت بوستانها در
شهر ساری باتوجهبه تببین میزان احساس امنیت شهروندان هنگام قرارگیری در این
بوستانها میپردازد .هدف کلی این پژوهش بهکارگیری رویکردی  CPTEDبهمنظور
کاهش جرایم شهری و ارتقای امنیت بوستان شهری با کارکردهای متنوع در شهر ساری
است .اهداف فرعی این پژوهش در منطقه مورد مطالعه نیز عبارتنداز:
 ارایه مدل تحلیلی از شاخصهای مؤثر در ارتقای امنیت محیطی کارکرد بوستانها؛ اولویتبندی معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در ارتقای امنیت محیطی براساساصول رویکرد CPTED؛
 بررسی رابطه میان کارکرد بوستانها و احساس امنیت؛ ارایه مجموعهای از اقدامات و پیشگیریهای مورد نیاز برای کنترل و محافظتمؤثر جرایم در بوستانها.
با توجه به مطالعات و بررسیهای انجامشده پرسشهای پژوهش به شرح زیر میباشد:
 آیا تفاوتی بین میزان احساس امنیت شهروندان در بوستانهای شهری باکارکردهای متفاوت وجوددارد؟
 عوامل احساس ترس شهروندان در هریک از بوستانهای یادشده چیست ومربوطبه کدام فضا میباشد؟
�- Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED).
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پيشينه پژوهش
در سالهای اخیر مطالعات زیادی در ارتباط با کارکردهای فضای سبز شهری و امنیت
محیطی بر پایه رویکرد  CPTEDانجام شدهاست .اشارههای ویژه در زمینه توان بالقوه
طراحی در کاهش جرایم ،کنترل و نظارت محیطی در دهههای  1961و 1981آغازشد.
هریس و پایل در خصوص جغرافیای جرم و اسمیت بر موضوع ترس از جرم تمرکز نمودند.
جیکوبز( )1961معتقد بود که فقدان «نظارت طبیعی» در محیط سبب بروز جرایم
میشود .بر اساس نظریه چشمان ناظر بر خیابان ،برای نظارت و مراقبت از خیابان
چشمان کسانی که میتوان آنها را مالکان طبیعی خیابان نامید یعنی همان ساکنان الزم
است .بنابر نظریه او خیابان موفق دربرگیرنده سه کیفیت اصلی است :مرزبندی روشن
بین فضای عمومی و خصوصی ،چشمهای ناظر بر خیابان و استفاده مداوم از پیادهروها.
جفری( ،)1981خالق رویکرد «پیشگیری از جرم ازطریق طراحی محیطی
( »)CPTEDبه تأثیر عواملی نظیر طراحی ،روانشناسی ،فیزیولوژی و زیستشناسی در
بروز ناامنی اعتقاددارد.
اسکار نیومن( )1982در کتابش با نام «فضای قابل دفاع :مردم و طراحی در شهرهای
جرمخیز» نظراتش را براساس آمارهای دقیق میزان جرم گزارششده در محیطهای
مسکونی با شاکله فیزیکی خانههای ردیفی دوطبقه تا بلوکهای  36طبقه آپارتمانی در
نیویورک بنانهاد.
ویلسون و کلینگ( )2116بر روی اهمیت حیاتی نظارت طبیعی بهعنوان یک شاخص
فیزیکی برای ایجاد انسجام اجتماعی و کنترل اجتماعی غیررسمی تأکیدداشتند.
آرمیتاژ( )2119معتقد است رف هزینه برای ساخت و یا بازسازی مسکن باتوجهبه
استانداردهای رویکرد امنیت ازطریق طراحی سرمایهگذاری ارزشمندی محسوبمیشود.
برای رویکرد امنیت ازطریق طراحی 2رکن و ویژگی قابل تصور است :تعیین قلمرو ،نظارت
(اعم از رسمی و غیررسمی) ،کنترل ورودی و خروجی ،امنیت فیزیکی ،مدیریت و نگهداری.
در ایران ،پورجعفر و همکاران( )1378در مقالهای با عنوان «ارتقای امنیت محیطی و
کاهش جرایم شهری با تأکید بر رویکرد  »CPTEDبه نقش کالبدی شهر (برنامهریزی و
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طراحی شهری) در کاهش و پیشگیری از جرایم شهری با توجهبه رویکرد CPTED

اشارهمیکند و به اختصار مفاهیم ،اصول ،پارادایمها و راهبردهای این رویکرد را مدنظر
قرارمیدهد.
الماسیفر و انصاری( )1379در مقالهای با عنوان «بررسی امنیت محیطی در پارکها
از دیدگاه زنان بر پایه رویکرد CPTED؛ مورد؛ پارک ساعی» به مشخصکردن
معیارهایی که بهطورمشخص به جزئیات احساس امنیت در رابطه با زنان کمکمیکند
پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که در کشورهای با ساختار اعتقادی و فرهنگی
عمیقتر باید رویکرد  CPTEDمعیارهای جزییتری را در ارتباط با زنان در شاخههای
طراحی محیط لحاظکنند.
مستوفیالممالکی و همکاران( )1393در پژوهشی با عنوان «بررسی راهکارهای
پیشگیری محیطی از جرم بااستفادهاز رویکرد  »CPTEDبه بررسی رویکرد پیشگیری از
جرم و همچنین تأثیر عوامل کالبدی در پیشگیری از جرم پرداختهاند .آنان ازطریق
طراحی محیطی به رابطه تنگاتنگ شهروندان و پلیس در شهر و یک محله شهری
تأکیددارند.
مبانی نظری پژوهش
بوستانهای شهری

پارکهای شهر ،درختهای پراکنده ،فضای باز و کفپوش چمن بهصورت مصنوعی و یا
طبیعی است که با مزایایی مانند درمان بیماریهای روحی شاخصی برای ارتقای کیفیت
فضای زندگی و توسعه جامعه محسوبمیشوند(.)Balram & Dragicevic ,2111:69
نیازهای کیفی پارکهای شهری در سه مقوله محافظ ،آسایش و لذت تقسیمبندی میشوند.
محافظت شامل :رفتوآمد است .آسایش شامل :قدمزدن ،مکث ،نشستن ،دیدن ،گفتوشنود،
بازی و فعالیت است .لذت نیز مشتمل بر کیفیات بصری و طبیعت است(کوکبی.)11:1391،
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احساس امنيت

معنای لغوی امنیت «رهایی از خطر ،تهدید ،آسیب ،اضطراب ،ترس یا وجود آرامش،
اطمینان ،آسایش و اعتماد است» .بهطور اصولی انسان بعد از برآوردن نیازهای
فیزیولوژیکی نیاز به وجود امنیت و احساس امنیت دارد(صالحی .)92 :1378 ،پدیده
ناامنی دو جنبه «ذهنی» و «عینی» را در تمامی عرصهها دربرمیگیرد که «مقوله
عینی» وقایعی چون سرقت و خشونت و «جنبه ذهنی» دریافت ذهنی درخصوص امنیت
فضا را شاملمیشود .از لحاظ کمی میتوان ناامنی را بر پایه میزان و یا تعداد خشونتها،
تعداد مکانهای وقوع جرم ،ماهیت ،جنسیت و سن افراد قربانی محاسبهکرد .آنچه در
مقوله دریافت ذهنی از ناامنی در بعد نمادی و فرهنگی جامعه درکمیشود معموالً با
احساس اضطراب همراه است (الماسیفر و انصاری.)6 :1379 ،
امنيت محيطی و پيشگيری از جرم

«تقویت انگیزههای اجتماعی جامعه» و «ارتقای نظارت عمومی در کنار افزایش
شفافیت فضاهای عمومی» و «عناصر مستقر در محیطهای شهری» و «رفع
نابسامانیهای کالبدی و منظربخشی» از سازوکارهای ایجاد محیط امن شهری میباشند.
اکنون در جوامع رویکرد طراحی کارآمد و بهکارگیری بهینه کلیه عناصر موجود در
محیط مصنوع شکلمیگیرند« .وکرل» و «وایتزمن» سه عامل را بهمنظور افزایش ایمنی
و امنیت در فضای شهری بیانمیکنند«-1 :آگاهی از محیط» و« -2قابلیت مشاهده
توسط دیگران» و« -3دسترسی سهل به کمکرسان در صورت نیاز»(پورجعفر و
همکاران .)83-72:1378 ،بت ترال( ،)2119سه رکن اساسی در پیشگیری از جرم را در
حوزه «قانون»« ،پیشگیریهای اجتماعی» و «برنامهریزی و طراحیهای مناسب
محیطی» عنوان نمود.
رویكرد  CPTEDو اصول آن

در مفهوم بنیادی برنامه پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی بافت فیزیکی
محیط را میتوان بهگونهای شکلداد که سبب کاهش جرم و یا ترس از وقوع جرم و
درنتیجه بهبود کیفیت زندگیگردد .رویکرد  CPTEDدر طراحی محیطهای جدید
شامل 2اصل میباشد:
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الف) کنترل دسترسی :با استفاده از این اصل میتوان میزان دسترسی به مناطقی
در شهر که امکان وقوع جرم دارند را برای مجرمان احتمالی کاهشداد .این امر از
نظارتهای طبیعی شهروندان و عابران پیاده از مسیرهای دسترسی به معابر بهرهگرفت
که با تعریف شفاف ورودی و خروجی در سایتهای شهری و نوع و چگونگی نورپردازی
ممکنمیشود.
ب) قلمروگرایی :قلمرو مفهوم جداسازی فضاهای خصوصی را از فضاهای عمومی
شکلمیدهد .این مفهوم ازطریق تقویت احساس و روحیه مالکیت در محیطهای
ساختهشده و مصنوع ممکنمیشود که به «ایده چتر» موسوماست .تنها از وجود و القای
چنین احساسی در شهروندان و ساکنان شهر است که افراد مزاحم و مجرمان این حق را
به خود نمیدهند که به حوزه قلمرو فرد دیگری واردشوند(.)Kruger, 2112: 112
ج) تعمير و نگهداری :با تعمیر و نگهداری مناسب از مبلمان شهری و تابلوها و عالیم
شهری و چراغهای روشنایی و محوطهسازی میتوان عالوهبر بهینهسازی هزینههای شهری،
از باالرفتن ظرفیت مناطق در جرمخیزی کاست(.)Plaster & Carter, 2111: 182
د) نظارت طبيعی :نظارت طبیعی به معنای توانمندسازی محیط ازطریق در معرض دید
قرارگرفتن و آسانی نظارت بر مناطق شهری را بهوسیله شهروندان یا ارگانهای انتظامی فراهم-
میکند .بر این اساس از ایجاد مناطق «مناطق کور» با حایلهای فضای سبز نظیر بوتهها و
درختچهها جلوگیری بهعمل آورده میشود(.)City of Durham County, 2117: 12
و) حمایت از فعاليتهای اجتماعی :فراهمشدن این امکان تا برخی فعالیتهای
اجتماعی در مناطق شهر ایجادشود که عالوهبر اشتغالزایی و ایجاد تسهیالت رفاهی
بتوان میزان نظارت انسانی را بر مناطق افزایشداد( .)Crowe, 2111: 78-92به عبارتی
تالش میشود تا نوعی توانمندسازی در فعالیتهای اجتماعی صورت گیرد تا نظارت در
این مناطق خاص بیشتر شود(.)Fleisher & Heinemann, 2119: 39-91
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روش تحقيق
رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی -تحلیلی و بر مبنای راهبرد پیمایشی استوار است.
ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه میباشد .با استفاده از فرمول کوکران تعداد
361پرسشنامه برای  6بوستان محدوده شهر ساری پیشبینیشد که پس از تکمیل و
جمعآوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادههای
پرسشنامه از نرمافزار  SPSSاستفاده شدهاست .گزینش گویهها نیز بر مبنای مطالعات
کتابخانهای و مبانی نظری پژوهش استخراج شدهاست.
جدول( :)1شاخصسازی متغيرهای وابسته و مستقل پژوهش
متغیرها

شاخص ها

نقش
مستقل

کارکرد بوستانها

ورزشی :حضور برای انجام ورزش ،وجود مبلمان ورزشی ،نزدیکی به مبلمان ورزشی
آموزشی :حضور برای مطالعه ،کتابخانه و مراکز فرهنگی ،برگزاری نمایشگاه ،کالس و...
اقامتی :اقامت شبانه و حضور گردشگران برون شهری ،وجود امکانات و تسهیالت اقامتی
گذران اوقات فراعت :حضور خانوادگی ،قدم زدن در بوستان و بازی کودکان

بوستان

امنیت فضاهای

وابسته

تاریکی و روشنایی نامناسب ،شلوغی و ازدحام جمعیت ،محل تجمع یک گروه خاص ،خلوت بودن،
حضور اراذل و اوباش ،پوشش گیاهی انبوه ،فضاهای متروک و رها شده ،گوشههای پنهان و دور از
دید ،نامنی معابر ،ورود حیوانات به بوستان
(مأخذ :نگارندگان)1399 ،

محدوده مورد مطالعه
محدوه مورد مطالعه شهر ساری است با مساحتی  2722هکتاری که در موقعیت
جغرافیایی ´ 22৹ 26تا´ 23৹ 29طول شرقی و´ 32৹ 27تا´ 36৹ 21عرض شمالی واقع
شدهاست .جمعیت شهر  261293نفر در سال  1391میباشد.
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شكل( :)1نقشه موقعيت منطقه مورد مطالعه در شهرستان ساری و استان مازندران

مساحت فضای سبز  389919مترمربع ،مساحت پارکهای عمومی 113372
مترمربع ،سرانه پارک  1/39مترمربع و سرانه فضای سبز  2مترمربع است(.سازمان
پارکها و فضای سبز شهرداری ساری .)1391،
یافتههای پژوهش
علل مراجعه به بوستانها :باتوجهبه علت مراجعه بوستانهای مورد مطالعه از نظر
کارکرد به 9دسته تقسیممیشوند .یافتههای جدول شماره( )2نشانمیدهد بهعلت وجود
کتابخانه شهر ساری در بوستان میدان معلم بیشترین علت مراجعه به این بوستان
بهخاطر مطالعه است .پارک شهر بیشترین کارکرد را از لحاظ تفریح و گذران اوقات
فراغت و بازی بچههای شهروندان دارا است .بوستان اتحاد بهعلت وجود تجهیزات
ورزشی و بیشتر بهدلیل نزدیکی به مناطق مسکونی مورد استفاده ساکنان شهر دارای
کارکرد ورزشی  -ارتباطی میباشد.
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جدول( :)2علت مراجعه به بوستان به تفكيک کارکرد بوستانهای شهری
علت مراجعه به بوستانها
تفریح و گذران و
اوقات فراغت

ورزش

مطالعه

بازی
بچهها

اقامت

سایر موارد

بوستان میدان معلم

2783

1

2783

1383

.

1

بوستان جنگلی شهید زارع

31

383

1

688

61

1

پارکشهر

82

688

1

1688

1

188

بوستان اتحاد

2783

6188

1

11

1

1

بوستان آزادگان

2282

281

1

1182

2881

281

بوستان ساریکنار

2783

1

1

.

8188

1

نام بوستان

بوستان شهید زارع باتوجهبه وجود فضای سبز جنگلی در بیرون از منطقه مسکونی
شهر قرارگرفته و پذیرای شهروندان و اقامت مسافران میباشد .بوستان ساریکنار نیز،
که بهمنظور اسکان مسافران نوروزی در خارج از محدوده شهر احداثشده ،بیشتر
کارکرد اقامتی دارد .بیشترین میزان ترس شهروندان مربوطبه شلوغی و ازدحام جمعیت
در بوستان پارکشهر ساری میباشد .علت این موضوع بهخاطر نزدیکی بوستان به مرکز
شهر و بازارچهها است .در بقیه بوستانهای شهر بیشترین عامل کاهش احساس امنیت
شهروندان تجمع یک گروه خاص مثل جوانان مجرد میباشد .در شهر ساری باتوجهبه
جمعیت زیاد و شرایط اشتغال نامناسب و باالبودن درصد بیکاری از لحاظ وجود اراذل و
اوباش وضعیت بدی دارد.
کارکرد بوستان و احساس امنيت

باتوجهبه اینکه متغیر مستقل پژوهش از نوع اسمی چندگزینهای است و متغیر
وابسته از نوع کیفی ازاینرو از آزمون کروسکالوالیس برای سنجش تفاوت میانگین
احساس امنیت شهروندان در بوستانها استفاده شدهاست .نتایج تحلیل نشانگر این است
که تفاوت بین میانگین احساس امنیت بوستانها از لحاظ کارکرد معنادار است .این
تفاوت در سطح  18111و با سطح اطمینان 99درصد معنادار میباشد.
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جدول( :)3مقایسه ميزان احساس امنيت بوستانها به لحاظ نوع کارکرد با استفاده از آزمون کروسكالواليس
مؤلفه

ضریب
کروسکال
والیس

ضریب
معناداریsig

میانگین

بوستان با کارکرد آموزشی(بوستان میدان معلم)

198181

**18111

386

بوستان با کارکرد اقامتی (بوستان جنگلی شهید زارع و بوستان
ساریکنار)

188772

**18113

3832

بوستان با کارکرد تفریحی و گذران اوقات فراغت (پارک شهر و
بوستان آزادگان)

178196

**18111

3823

**18111

3873

بوستان با کارکرد ورزشی -ارتباطی(بوستان اتحاد)
(مأخذ :یافتههای میدانی)1399 ،

318222
** معناداری %99

میانگین احساس امنیت در بوستانها با کارکرد آموزشی  ،386کارکرد اقامتی ،3832
کارکرد تفریحی و گذران اوقات فراغت  3823و کارکرد ورزشی  -ارتباطی  3873میباشد.
در حالت کلی بیشترین میزان احساس امنیت مردم در بوستانهای با کارکرد ورزشی ˚
ارتباطی و آموزشی بوده و کمترین میزان احساس امنیت در بوستانهای با کارکرد
اقامتی میباشد که دلیل این امر میتواند در مرکز شهر قرارداشتن بوستان شهر باشد.
همچنین بوستان اتحاد ،که کارکرد ورزشی دارد ،بیشتر در مقیاس همسایگی میباشد و
بیشتر استفادهکنندگان از آن بهصورت گروههای دوستانه و خانوادگی برای ورزشکردن
حاضر میشوند که این امر در کاهش میزان احساس امنیت آنها میتواند مؤثر باشد.
ولی در مورد بوستان جنگلی و اسکان نوروزی شهیدزارع که بیشتر کارکرد اقامتی
داشتند به دلیل اینکه در حاشیه شهر قرارگرفتهاند و همچنین بیشتر استفادهکنندگان
آن نیز افراد غیربومی هستند میزان احساس امنیت متفاوتی نسبت به بقیه بوستانها
مشاهدهمیشود.
کارکرد بوستان و احساس امنيت به تفكيک شاخصهای پژوهش

با استفاده از آزمون  F-Testبه بررسی ارتباط بین کارکرد بوستان و احساس امنیت
به تفکیک شاخصهای پژوهش پرداخته شدهاست.
نتایج آزمون  F-Testدر جدول شماره( )9نشانمیدهد که تفاوت معنادار بین
بوستانها از لحاظ کارکرد و احساس امنیت در شلوغی و ازدحام جمعیت وجوددارد.
وجود تفاوت معنادار در سطح  1/113بین احساس امنیت در محل تجمع یک گروه
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خاص و کارکرد بوستان وجوددارد .وجود تفاوت معنادار در سطح اطمینان 92درصد بین
کارکرد بوستان و احساس امنیت در مکانهای خلوت میباشد .از لحاظ احساس امنیت
در پوشش گیاهی انبوه و مانع دید و کارکرد بوستان تفاوت معناداری وجوددارد .این
تفاوت در سطج  1/11معنادار میباشد .تفاوت معناداری در سطح  1/129به لحاظ
احساس امنیت بین فضاهای متروک و رهاشده با کارکرد بوستان وجوددارد .وجود
تفاوت معنادار بین کارکرد بوستان و احساس امنیت در گوشههای پنهان و دور از دید
وجوددارد .این تفاوت در سطح  1/12معنادار است .وجود تفاوت معنادار بین بوستانها
به لحاظ کارکرد از نظر احساس امنیت در مؤلفه معابر را نشانمیدهد .تفاوت معنادار در
سطح  1/111است .وجود تفاوت معنادار بین کارکرد بوستان و احساس امنیت از لحاظ
ورود حیوانات به آن در سطح  1/111میباشد.
جدول شماره( )9نشانمیدهد که تفاوت معناداری در بوستانها با کارکردهای
مختلف و احساس امنیت در تاریکی وجود ندارد.
جدول( :)4آزمون پارامتریک  F-Testنشاندهنده تفاوت بين مؤلفههای احساس امنيت با کارکرد بوستانها
Sum of
Squares
28626

3

22783

326

Total

2638926

329

Between Groups

38282

3

18192

Within Groups

29988

326

18811

Total

2228982

329

Between Groups

98739

3

3827

3228692

326

18916

Total

3328231

329

Between Groups

88222

3

28918

Within Groups

26286

326

18837

مؤلفه
Between Groups
تاریکی و روشنایی نامناسب Within Groups

شلوغی و ازدحام جمعیت

محل تجمع یک گروه خاص Within Groups

احساس امنیت در
مکانهای خلوت
پوشش گیاهی انبوه و مانع
دید

df

Mean
Square
18772
18826

Total

2698722

329

Between Groups

88239

3

28913

Within Groups

2228827

326

18639

Total

2328998

329

88398

3

فضاهای متروک و رها شده Between Groups

28999

F

Sig.

18122 28297

18226

38617

38269

38712

182

18113

18122

1811

18129 38129
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Within Groups

Sum of
Squares
2788717

326

Total

2928126

329

Between Groups

78182

3

28691

Within Groups

2768922

326

18716

Total

2998998

329

Between Groups

298169

3

98821

Within Groups

22188

326

18819

Total

2898769

329

Between Groups

288982

3

98128

Within Groups

3178222

326

18768

3328998

329

مؤلفه

گوشههای پنهان و دور از
دید

معابر بوستان

ورود حیوانات به بوستان

Total
(مأخذ :یافتههای میدانی)1399 ،

**

Mean
Square
18717

df

معناداری %99

*

F

38339

33

Sig.

1812

18111 138719

18111 118268

معناداری %92

با استفاده از آزمون کروسکال والیس به بررسی میانگینها و تفاوت معنیداری و عدم
معنیداری بین کارکرد بوستان و احساس امنیت به تفکیک شاخصها پرداخته
شدهاست.
نتایج جدول شماره( )2نشانمیدهد بیشترین میزان احساس امنیت در تاریکی مربوطبه
بوستان با کارکرد ورزشی و کمترین مربوطبه بوستان با کارکرد اقامتی میباشد که علت آن
بیرونبودن از محدوده مسکونی شهر ساری و وضعیت روشنایی نامطلوب آن است.
بوستان با کارکرد ورزشی از لحاظ احساس امنیت در شلوغی و ازدحام جمعیت
وضعیت بهتری دارد .یکی از عوامل این بهبود وضعیت نزدیکی این بوستان به محل
سکونت افراد میباشد بهطوریکه بیشتر اوقات افراد به همراه خانواده و همسایگان در
این بوستان حضور مییابند .عامل دیگر ،طراحی بوستان بهصورت طولی در امتداد و
حاشیه شمالی منطقه مسکونی شهر ساری است که باعث تمرکز کم افراد در یک نقطه
خاص میشود و از شلوغی و ازدحام جلوگیریمیکند .کمترین میزان احساس امنیت از
لحاظ شلوغی و ازدحام جمعیت در بوستانهای با کارکرد تفریحی و گذران اوقات فراغت
و اقامتی در محدوده شهر ساری میباشد .علت این موضوع شلوغی بیشازحد این
بوستانها در بعضی از روزهای هفته و دوربودن از محدوده مسکونی شهر ساری میباشد.
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نتایج جدول نشانمیدهد که طراحی خاص بوستان باعث تجمع کم افراد و گروه
خاص (مثل اراذل و اوباش یا افراد مجرد و  )...و میانگین باالی احساس امنیت
شهروندان در بوستان با کارکرد ورزشی میشود و بوستانهای با کارکرد اقامتی با تجمع
گروههای خاص (اراذل و )..احساس امنیت کمتری را فراهممیکنند.
شهروندان در بوستان با کارکرد ورزشی به هنگام حضور در مکانهای خلوت احساس
امنیت باالیی دارند و کمترین برای بوستانهای با کارکرد اقامتی بهدلیل وسعت زیاد آنها
در بیرون از محدوده شهر و فقدان تحت پوشش قرارگرفتن کامل آنها با گشت نظارتی
پلیس و خلوتبودن آن در بعضی روزها و ساعتها میباشد.
بیشترین میزان احساس امنیت از لحاظ پوشش گیاهی و مانع دید مربوطبه
بوستانهای با کارکرد ورزشی و کمترین مربوط به بوستانهای با کارکرد اقامتی
میباشد .بوستان جنگلی شهیدزارع بهدلیل وجود انبوه درختان و پوشش گیاهی محلی
برای وقوع انواع بزهکاری و جرایم مستعد بوده و ازاینرو میزان احساس امنیت در آن در
سطح پایینی است.
جدول( :)5مقایسه ميزان مؤلفههای احساس امنيت به لحاظ کارکرد بوستانها با استفاده از آزمون کروسكال واليس
معيار

زیرمعيار

ضریب

ضریب

کروسكل

معناداری
sig
**18111

واليس
احساس امنیت در تاریکی

بوستان با کارکرد آموزشی(بوستان میدان معلم)

1278162

ميانگين
3826

ازدحام جمعیت

احساس امنیت در شلوغی و

بوستان با کارکرد اقامتی (بوستانهای شهید زارع و
ساری کنار)

78212

*18116

3836

بوستان با کارکرد تفریحی و گذران اوقات فراغت
(پارک شهر و آزادگان)

68891

*18132

3821

بوستان با کارکرد ورزشی -ارتباطی(بوستان اتحاد)

328997

**18111

3883

بوستان با کارکرد آموزشی(بوستان میدان معلم)

68723

*18132

3822

بوستان با کارکرد اقامتی (بوستانهای شهید زارع و
ساری کنار)

238921

**18111

3828

بوستان با کارکرد تفریحی و گذران اوقات فراغت
(پارک شهر و آزادگان)

128271

**18112

3832

بوستان با کارکرد ورزشی -ارتباطی(بوستان اتحاد)

978682

**18111

3823
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معيار

زیرمعيار

ضریب

ضریب

کروسكل

معناداری
sig
**18116

واليس
تجمع کم افراد و گروه خاص

بوستان با کارکرد آموزشی(بوستان میدان معلم)

128923

494

ميانگين
383

حضور در مکانهای خلوت

بوستان با کارکرد اقامتی (بوستانهای شهید زارع و
ساریکنار)

68918

*18131

2899

بوستان با کارکرد تفریحی و گذران اوقات فراغت
(پارک شهر و آزادگان)

188796

**18111

3827

بوستان با کارکرد ورزشی -ارتباطی(بوستان اتحاد)

298219

**18111

3893

بوستان با کارکرد آموزشی(بوستان میدان معلم)

918122

**

پوشش گیاهی و مانع دید گوشههای پنهان و دور از دید
فضاهای متروک
بر

معا

18111

386

بوستان با کارکرد اقامتی (بوستانهای شهید زارع و
ساری کنار)

98371

**18119

3832

بوستان با کارکرد تفریحی و گذران اوقات فراغت
(پارک شهر و بوستان آزادگان)

168223

**18111

3891

بوستان با کارکرد ورزشی -ارتباطی(بوستان اتحاد)

988269

**18111

3883

بوستان با کارکرد آموزشی(پارک میدان معلم)

138128

**18111

3892

بوستان با کارکرد اقامتی (بوستان جنگلی شهید زارع و
بوستان ساریکنار)

68772

**18132

3828

بوستان با کارکرد تفریحی و گذران اوقات فراغت
(پارک شهر و بوستان آزادگان)

128299

**18111

382

بوستان با کارکرد ورزشی -ارتباطی(بوستان اتحاد)

218166

**18111

3867

بوستان با کارکرد آموزشی(بوستان میدان معلم)

298762

**

18111

3883

بوستان با کارکرد اقامتی (بوستان شهید زارع و بوستان
ساریکنار)

118873

*18112

3839

بوستان با کارکرد تفریحی و گذران اوقات فراغت
(پارک شهر و بوستان آزادگان)

198217

**18113

3862

بوستان با کارکرد ورزشی -ارتباطی(بوستان اتحاد)

218217

**18111

3881

بوستان با کارکرد آموزشی(بوستان میدان معلم)

198332

**18111

3881

بوستان با کارکرد اقامتی (بوستان شهید زارع و بوستان
ساریکنار)

118669

*18112

3839

بوستان با کارکرد تفریحی و گذران اوقات فراغت
(پارک شهر و بوستان آزادگان)

128191

**18112

3821

بوستان دارای کارکرد ورزشی -ارتباطی(بوستان اتحاد)

168327

**18111

3887

بوستان با کارکرد آموزشی(بوستان میدان معلم)

168998

**

3867

18111
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معيار

ضریب

ضریب

کروسكل

معناداری
sig

بوستان با کارکرد اقامتی (بوستان جنگلی شهید زارع و
بوستان ساریکنار)

118228

*18112

3829

بوستان با کارکرد تفریحی و گذران اوقات فراغت
(پارک شهر و بوستان آزادگان)

128229

**18119

3868

بوستان با کارکرد ورزشی -ارتباطی(بوستان اتحاد)

178111

**18111

989

بوستان با کارکرد آموزشی(بوستان میدان معلم)

188782

**18111

3896

بوستان با کارکرد اقامتی (بوستان جنگلی شهید زارع و
بوستان ساریکنار)

118888

**18113

3823

بوستان با کارکرد تفریحی و گذران اوقات فراغت
(پارک شهر و آزادگان)

128327

**18111

3829

بوستان با کارکرد ورزشی -ارتباطی(بوستان اتحاد)

198186

**18111

9826

زیرمعيار

واليس

ميانگين

ورود حیوانات به بوستان

(مأخذ :یافتههای میدانی ** )1399 ،معناداری  * %99معناداری %92

میانگین احساس امنیت در مؤلفه گوشههای پنهان و دور از دید نشانمیدهد که
مردم در بوستانهای با کارکرد ورزشی و آموزشی احساس امنیت بیشتری در گوشههای
پنهان و دور از دید دارند و در بوستانهای با کارکرد اقامتی کمترین احساس امنیت را
دارا هستند.
مردم در بوستانهای با کارکرد آموزشی بیشترین احساس امنیت را دارند .علت این
موضوع مربوطبه کمتربودن فضاهای متروک در این بوستان میباشد .بیشترین احساس
ترس از لحاظ فضاهای متروک مربوطبه بوستانهای با کارکرد اقامتی در بوستانهای
جنگلی و ساحلی وجوددارد که مکانهای مخروبه در آنها بیشتر پیدامیشود .میانگین
احساس امنیت در بوستان با کارکرد ورزشی از نوع برنامهریزی شده در حد باالیی
قراردارد ،درحالیکه کمترین احساس امنیت مربوطبه بوستانهای با کارکرد اقامتی و
جنگلی میباشد.
بوستان با کارکرد ورزشی بیشترین احساس امنیت را از لحاظ ورود حیوانات به آن
دارا میباشد .کمترین مربوطبه بوستانهای با کارکرد اقامتی(جنگلی-ساحلی) بهخاطر

تحلیلی بر امنیت محیطی کارکرد بوستانهای شهری بر پایه رویکرد 499 ... CPTED

بیرونبودن از محدوده شهر و قرارگرفتن در جنگل و وجود حیوانات ولگرد و وحشی
احساس امنیت پایینی برای مردم ایجادمیکنند.
نتيجهگيری
کاری که بشر امروزی قادر به انجام آن است ریشهکنکردن مسئله جرم نیست چراکه از
عهده او خارج است بلکه او قادر به حداقلرساندن جرم ازطریق طراحی مناسب محیط
است .جرم ،نامالیمتها ،انحرافهای شهری و جنایتها به دالیل اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی پدیدارمیشود .ازجمله عوامل مؤثر در پیشگیری از جرم میتوان به عوامل
محیطی (کالبدی) در بوستانها و شهرها اشارهکرد که ازطریق فراهمکردن ملزومات بر
میزان وقوع جرم و جرمخیزی مکان تأثیر بهسزایی میگذارد .بدینمنظور مدل تحلیلی
پیشنهادی از  2اصل و  9معیار بومیسازیشده تشکیل شدهاست.
جدول( :)6اولویتبندی بوستانها با کارکرد متنوع برای تقویت امنيت محيطی در محدوده مطالعاتی بر
پایه رویكرد CPTED

ارازال و اوباش و)...

محل تجمع یک گروه خاص (افراد مجرد و

ورود حیوانات به بوستان

فضاهای متروک و رهاشده

شلوغی و ازدحام جمعیت

پوشش گیاهی انبوه و مانع دید

گوشههای پنهان و دور از دید

مکانهای خلوت

معابر

تاریکی و روشنایی نامناسب

بوستان با کارکرد
آموزشی(بوستان معلم)

383

3881 3892 3822 3883 3896

386

میانگین بوستان

بوستانها با
کارکردهای متنوع

رتبه بوستان در منطقه موردمطالعه

شاخص

قلمروگرایی

کنترل و
دسترسی

نظارت
طبیعی

حمایت
از فعالیت
اجتماعی

تعمیر و
نگهداری

2 3827 3826 3867

بوستان با کارکرد اقامتی
(بوستان جنگلی شهید زارع 2899
و بوستان ساریکنار)

3839 3828 3828 3839 3823

3832

9 3839 3836 3829

3827

3821 382 3832 3862 3829

3891

3 3899 3821 3868

بوستان با کارکرد تفریحیو
گذران اوقات فراغت (پارک
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ارازال و اوباش و)...

محل تجمع یک گروه خاص (افراد مجرد و

ورود حیوانات به بوستان

فضاهای متروک و رهاشده

شلوغی و ازدحام جمعیت

پوشش گیاهی انبوه و مانع دید

گوشههای پنهان و دور از دید

مکانهای خلوت

معابر

تاریکی و روشنایی نامناسب

میانگین بوستان

بوستانها با
کارکردهای متنوع

تعمیر و
نگهداری

رتبه بوستان در منطقه موردمطالعه

شاخص

قلمروگرایی

کنترل و
دسترسی

نظارت
طبیعی

حمایت
از فعالیت
اجتماعی

شهر و بوستان آزادگان)
بوستان با کارکرد ورزشی-
ارتباطی(بوستان اتحاد)

3893

3887 3867 3823 3881 9826

3883

1 3871 3883 989

میانگین زیرمعیارها

3822

3828 3898 3832 3862 3873

3822

3829 3873

3822

3867

3

1

میانگین معیار CPTED

3829

3897

3823

رتبه شاخص

9

2

2

(منبع :یافتههای پژوهش)

همانطورکه در این پژوهش به آن اشارهشد رویکردهای مختلفی در طراحی محیط
وجوددارد که یکی از آنها رویکرد پیشگیری از جرم ازطریق طراحی محیطی است .هدف
از انجام این پژوهش بررسی احساس امنیت شهروندان به هنگام حضور در هریک از
بوستانهای شهری با کارکردهای متفاوت برای دستیابی به دو مقصود اصلی است.
نخست ،ارزیابی و اولویتبندی معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در توسعه امنیت محیطی
بوستانها مطابق رویکرد  CPTEDدر محدوده مطالعاتی و دوم ،با اوزان میانگین
اولویتبندی و رتبهبندی بوستانهای شهر ساری بر اساس میزان امنیت محیطی.
طبق نتایج بهدستآمده از جدول شماره( )6از میان اصول پنجگانه این رویکرد،
«تعمیر و نگهداری» با میانگین  3867بیشترین نقش(رتبه اول) را در برقراری امنیت
محیطی محدوده مطالعاتی برعهدهدارد .همچنین« ،کنترل و دسترسی» با میانگین
 3897کمترین نقش(رتبه پنجم) را برعهدهدارد .از سوی دیگر ،از میان معیارهای
بررسیشده «وضعیت معابر در بوستانها»« ،ورود حیوانات به بوستان» و «گوشههای
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پنهان و دور از دید» به ترتیب تأثیرگذارترین معیارها در ایمنسازی محدوده مطالعاتی
به ترتیب با میانگین  3873 ،3873و  3828هستند .همانگونهکه از جدول شماره()6
برمیآید وضعیت امنیت بوستانها با کارکردهای متنوع محدوده مطالعاتی به تفکیک
هریک از اصول رویکرد  CPTEDو همچنین میانگین نهایی هریک از این بوستانها
مشخصاست .درنهایت ،نتایج حاصله نشانمیدهد که بوستانها با کارکرد ورزشی با
میزان امنیت  3871ایمنترین پهنه(رتبه اول) را دارا هستند .همچنین ،بوستانها با
کارکرد اقامتی(جنگلی -ساحلی) با میانگین 3839کمترین میزان امنیت(رتبه چهارم) را
در بین بوستانهای شهر ساری به لحاظ کارکرد دارا هستند.
بهطورکلی ،نتایج حاکی از آن است که در بین بوستانهای محدوده شهر ساری
بیشترین میزان احساس امنیت مربوطبه بوستان اتحاد(کارکرد ورزشی ˚ ارتباطی)
میباشد .یکی از اصلیترین این عوامل سهولت دسترسی تمام شهروندان در تمام اوقات
روز است بهطوریکه معمو ًال افراد بهصورت خانوادگی و یا گروهی از همسایگان در این
بوستان تجمعمیکنند .حضور دستهجمعی و نزدیکی به محل سکونت باعث افزایش
احساس امنیت این بوستان شدهاست .از طرف دیگر ،بوستانهای شهیدزارع و ساریکنار
با کارکرد اقامتی (جنگلی -ساحلی) در شهر ساری کمترین میزان احساس امنیت را
برای شهروندان فراهمکردهاند .این دو بوستان بهدلیل قرارگرفتن در بیرون از شهر
بهمنظور اسکان ،ناآشنابودن با محیط و غریبهبودن در منطقه و مهمتر از همه فضای
سبز وسیع جنگل عاملی بر پایینبودن میزان احساس امنیت در این بوستانها است.
هرچند که متغیر وابسته توسط  9گویه موردبررسی قرارگرفت ولی تمامی این بخشها
نظرهای مشابهی را بیانمیکرد و بوستان اتحاد وضعیت مناسبتری را داشت.
پيشنهادها
در خصوص شاخص های رویکرد CPETDپیشنهادهایی به شرح زیر میتوان ارایهکرد:
 قلمرو :گسترش حس مالکیت و تعیین تفکیک مالکیت فضاها ،تشخیص مالکیتمکانها ،محصورکردن ساختمانهای رهاشده و اراضی متروکه با استفاده از
محوطهسازی و نرده اطراف ،استفاده از تابلو ،عالیم و نشانههای بصری ازطریق
هنر ارتباط تصویری؛
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 کنترل دسترسی :محدودکردن ورودی و خروجی معابر اصلی بوستان با تمهیداتمناسب ،استفاده از زیرساختهای مناسب مانند پوشش کف ،جداره و محوطهسازی؛
 نظارت طبيعی :افزایش حضور گشتهای انتظامی در ساعتهای پایانی روز،استقرار کیوسکهای پلیس در نقاط جرمخیز ،امکاندهی به حضور انسانها با
تسهیالت خدماتی ،استقرار سکوهای مخصوص نشستن در مناطقی مستعد جرم؛
 حمایت از فعاليتهای اجتماعی :تزریق کاربریهای امن با ضریب جذب باالیاجتماعی در نقاط مستعد جرم ،ایجاد تراکم در فعالیتهای اجتماعی در مناطق
مستعد جرم ،جایدهی فعالیتهای خدماتی در مناطقی که نظارت عمومی
کمتری دارد؛
 تعمير و نگهداری :تعمیر و نگهداری تجهیزات ازجمله تابلوها و عالیم ارتباطی،حفاظت از آسیبرساندن به تجهیزات مانند حفاظدارکردن چراغهای معابر،
منظرسازی براساس معیارهای افزایشدهنده دید و نظارت.
در خصوص زیرمعیارها پیشنهادهایی به شرح زیر میتوان ارایهکرد:
 معابر :طراحی معابر بوستانها بهگونهای که موجب تسهیل حرکت دوچرخهسوارو عابرپیاده باشد .نیز جلوگیری از اختالف سطح ناگهانی در معابر بوستان؛
 نور و روشنایی و جلوگيری از تاریكی :تأمین نور کافی بهویژه در پیادهروهایبوستان ،استفادهنکردن از نورهای خیرهکننده و تعمیر المپهای شکسته و
سوخته بهمنظور القای احساس کنترل فضا ،نورپردازی ورودیها و خروجیها
طوریکه باعث وهم و خیال نشود ،کاشت تیرهای چراغ بهگونهای که چهرهها از
6متری مشخص باشند؛
 ازدحام جمعيت و شلوغی :طراحی فضای مکث در بوستان برای مکانهایی کهاطراف آنها ازدحام جمعیت است؛
 پوشش گياهی انبوه و مانع دید :امکان نشستن و توقف در ورودیها و مناطق بازکه ورودی آنها رو به خیابان اصلی است ،کاشت درختان مانع دید نشود ،از
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زاویههای بسته و موانع بلند خودداریشود ،از بوتههای پرحجم در طراحی
اجتنابشود؛
 مكانهای خلوت :وجود مسیرهای مختلف مفرح در هنگام بروز خطر در چنینفضاهایی ،استفاده از کاربری مناسب بدیندلیل که حالت دعوتکنندگی داشته-
باشد ،خوانایی ازطریق طراحی مناسب منظر؛
 گوشههای پنهان و دور از دید :قراردادن کیوسکهای اطالعرسانی ،ایجادکاربریهای خدماتی ،استفاده از دوربینهای مداربسته ،استفاده از پوششهای
گیاهی با تنههای بلند؛
 محل تجمع یک گروه خاص :ایجاد حس قلمرو در افراد بدین منظور که احساسمالکیت ایجادشود ،طراحی مناسب فضایی برای دعوتکنندگی؛
 ورود حيوانات به بوستان :استفاده از محوطهسازی ،حفاظ و نرده در بوستانهابرای استفادهکنندگان از این فضاها؛
 فضاهای متروک و رهاشده :ترکیب کاربریها عالوهبر ایجاد فضاهای جاذبجمعیت به داخل بوستانها ،تزریق کاربریهای متنوع و جاذب گروههای مختلف
سنی و جنسی در فضاهای متروکه و رهاشده بوستانها.
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