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چکیده
ارتقای  راستای  در  و  می باشد  ویــژه ای  جایگاه  دارای  شهری  و  محیطی  طراحی   در  تجمعی  فضاهای  کــارکــردی  کیفیت 
عملکرد مطلوب این دست از فضاهای شهری، لحاظ نمودن مؤلفه های امنیتی، اهمیتی خاص دارد . این مؤلفه ها شامل 
کلی فضا را نیز  کاربران نا محدود، عملکرد  که عدم تعبیه آنها در فضاهایی با تعداد  شاخص های عینی و ذهنی می شوند 
کالبدی در یکی از این  تحت الشعاع قرار می دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی برخی از مؤلفه های عینی یا به عبارتی 
کاربران، به ارزیابی مؤلفه های   فضاهای جمعی یعنی پارک هاست. به منظور تدقیق یافته های حاصل و بررسی ترجیحات 
کیفیت عینی فضا با توجه به ویژگی های نظریه  کاربران از فضا( نیز پرداخته خواهد شد. در تحقیق حاضر  ک  ذهنی )ادرا
دیگر  ابــزار  می شود.  ارزیابی  نحوی  شاخص های  وسیله   به  می پردازد،  فضا  کالبدی  شاخص های  بررسی  به  که  نحوفضا 
پژوهش، روش تحقیق میدانی )برداشت های میدانی و محیطی( و پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهدات عینی پژوهشگران 
کاربران از منظر "امنیت" بدین وسیله مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش  کی  خواهد بود. بنابراین ویژگی های ذهنی و ادرا
با طرح مسئله و معرفی روش چیدمان فضا در تحلیل محیط مورد نظر خود، سعی بر آن دارد که موضوع جرم خیزی )امنیت و 
گام نخست(.  ک استفاده کنندگان مورد تحلیل قرار دهد )البته در  غ از مسائل تأثیرگذار بر ادرا یا عدم امنیت( یک محیط را فار
با این حال پس از بررسی موضوع با این روش، برای اعتبارسنجی یافته های به دست آمده، از راهبرد پیمایشی نیز به منظور 
گام دوم(.  بر این اساس و به منظور دستیابی  تطبیق یافته ها با نقطه نظرات استفاده کنندگان از فضا نیز بهره برده است )در 
به هدف پژوهش، پس از معرفی ابزارهای مورد نظر تحقیق، ابتدا کل محوطه  پارک به وسیله  مؤلفه های نحوی مورد سنجش 
کنار آن از فرایند پرسشنامه باز، مشاهدات میدانی و نقشه های شناختی نیز استفاده خواهد شد.  گرفت و در  قرار خواهد 
که جامعه  آماری مورد نظر تحقیق،  به دالیل ذهنی مختلف از حضور در برخی از نقاط پارک  نتایج پژوهش نشان می دهد 
کیفیت محیط و در مواردی دیگر  ویژگی های ذهنی محیط بر ایجاد حس ناامنی فضا دامن  پرهیز می کنند. در برخی مواقع 

کتورهای ذهنی بر شاخص های محیطی در انتخاب فضا در اولویت قرار دارد.  که نهایتًا  فا می زند و به نظر می رسد 

گان کلیدی: نحو فضا، ویژگی های محیط، امنیت، پارک الله. واژ
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شناختی استفاده شد. بر این اساس راهبرد پژوهش، ترکیبی از روش های 
محتوای  تحلیل  ) روش  کیفی  و  نحوفضا(  ــانــه ای  رای )مؤلفه های  کمی 
که در ذیل به معرفی این دو روش و مؤلفه های موجود  پرسشنامه( است 

در آنها پرداخته می شود. 
الف: مؤلفه های نحوفضا: روش نحوفضا، دارای دو ابزار "نمودار توجیهی" 
و "نــرم افــزار" اســت. داده هــای مــورد نیاز در هر دو روش از طریق تحلیل 
نمودارهای  از  استفاده  که  آنجا  از  حال  این  با  می آید.  دست  به  پالن ها 
توجیهی به تنهایی قابلیت ارائه  اطالعات مورد نیاز در راستای تحلیل فضا 
را ندارد )یا دچار خطا می باشد و یا برخی از جنبه های ساختاری فضا را در 
کمی و ترسیم نموداری،  نظر نمی گیرد( نرم افزار نحوفضا با ارائه  اطالعات 
عالوه بر ارتقای دقت اطالعات، برخی از مؤلفه ها را نیز به آن اضافه نموده 
و یا توسعه داده است )Turner, 2010(. بنابراین در پژوهش حاضر با توجه 
بررسی  بر  کید  تأ که  پژوهش  رویکرد  همچنین  و  مطالعه  مــورد  نمونه   به 
گرفته خواهد  کتورهای امنیت در محیط است، از روش نرم افزاری بهره  فا

که شاخص های مورد استفاده در آن به شرح زیر تبیین می شوند: شد 
عمق 2: عمق یا به عبارتی میانگین عمق نسبی )مورد استفاده در پژوهش 
به  فضا  هر  از  رفتن  با  می باشد.  فضا  مرحله ای  تعویض  معنی  به  حاضر( 
که به عنوان مبدأ در نظر  که نسبت به فضای ریشه )فضایی  فضایی دیگر 
گرفته می شود؛ به عنوان مثال ورودی( در مرحله  باالتری قرار داشته باشد، 
کلی مجموعه افزایش می یابد. به عبارتی دیگر، افزایش میزان  میزان عمق 
  )Beck, 2012; Hillier, 2007 ,کاهش یکپارچگی فضا می انجامد عمق به 

266, Hillier & Hanson, 1984, p.108(
فضا  اتصاالت  تعداد  و  عمق  میزان  با  همپیوندی  همپیوندی 3: میزان 
 )Turner & et al, 1999; Hillier,اســـت ارتباط  در  آن  در  انسان  حرکت   و 
که در   )Teklenburg & et al, 1993, 347 ;2007,25. هر چه تعداد فضاهایی 
کمتر باشد، میزان همپیوندی  کمتر نسبت به فضای مبدأ قرار دارند  عمق 
و یا ادغام و یکپارچگی فضا افزایش می یابد )Hillier, 2007, 37(.  همچنین 
که دارای همپیوندی باال باشد، قابلیت دسترسی فیزیکی بیشتری  فضایی 
دارد و احتمااًل طول سفر کو تاهی نیز خواهد داشت. بنابراین معمواًل فضاهای 

. )Summers, 2015, 126:5( پر استفاده در چنین موقعیت هایی قرار می گیرند
قابلیت دسترسی فیزیکی4 و بصری 5:  در این پژوهش، قابلیت دسترسی 
عمق  می گیرد.  قــرار  بررسی  مــورد  دید  قابلیت  و  متریک  عمق  وسیله   به 
متریک به معنی بررسی "عمق" در فواصل متریک می باشد. تفاوت آن با 
که در این ارزیابی، معیار سنجش به صورت  عمق مرحله ای در این است 
یا نشدن  تعویض شدن  به  توجه  اندازه گیری می شود )بدون  پارامتریک 
 )Hillier,ک صرفًا تعویض فضاست فضا(؛ در حالی که در عمق مرحله ای مال
)79 ,2007. همچنین دسترسی بصری به وسیله  قابلیت دید مورد بررسی  

و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
فضاهایی  وجــود  معنی  بــه  مقعر  فضای  فضا:  تــحــدب7   و  تقعر6  مــیــزان 
که در هندسه آن وجود  که به واسطه شکست ها و انحناهایی  محوریست 
ج می کند؛ این  که بخش هایی از آن را از دید خار گرفته  دارد، موانعی شکل 

2  Step Depth
3 Integration
4 Metric Depth
5  Visibility 
6  Conserve  Space
7 Convex  Space

1. مقدمه
اهمیت پرداختن به مسئله  ایجاد" امنیت" در مکان های عمومی از آنجا 
امنیتی در محیط  کتورهای  فا فاقد  که  که فضاهایی  سرچشمه می گیرد 
گرفت. بنابراین  کاربران مورد استقبال قرار نخواهند  خود باشند، از سوی 
خواهند  روبـــه رو  تعلق  حس  و  اجتماع پذیری  عــدم  مانند  مشکالتی  با 
نمودن  لحاظ  بر  کید  تأ با  محیطی  طراحی  در  گونی  گونا رویکر های  بود. 
با  رویکرد" مقابله  به  از جمله می توان  امنیتی وجود دارد.  شاخص های 
 Bemanian & Mahmoudi( )CETPD1( "جرایم از طریق طراحی محیطی
که بر پایه  نظریات تئورسین هایی مانند  Nezhad, 2009:120(  اشاره نمود 
راهبرد های  تعیین  قابل دفاع و جفری در  نیومن در خلق فضای  اسکار 
 .)Mustawfi & Bahrami, 2015: 105( گرفته است با جرم شکل  مقابله 
کلیه این تئورسین ها در ارتباط با پیشگیری از جرم به وسیله   در مجموع 
طراحی محیطی در خلق فضاهای امن، به مسئله  "کنترل فضا" از راه های 
رؤیت پذیری  سطح  ارتقای   .)Jason, 2008: 10( دارنــد کید  تأ گون  گونا
محیط، جلوگیری از پیچیدگی فضا یا به عبارتی طراحی محیط های خوانا 
از  ازدحــام(، تعیین قلمرو و ...  پر  کاربری های جمعی و  )به خصوص در 
فضاست  در  جرم  کاهش  منظور  به  محیطی  کالبدی  راهکارهای  جمله 
 .)Mahmoudi Janki & Ghoorchi Begay, 2009: 357-360( .)1 )تصویر 
کیفیت امنیتی  کالبدی، عوامل متعددی در تعیین  عالوه بر مؤلفه های 
کتورهایی مانند عوامل  از جمله می توان به فا که  تأثیرگذارند  در محیط 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بر میزان جرم پذیری محیط اشاره نمود. 
از  فضا  تحلیل  بر  مبتنی  که  حاضر  پژوهش  رویکرد  به  توجه  با  بنابراین 
از شاخص های موجود در حوزه های  کــی می باشد،  ادرا و  کالبدی  منظر 
روان شناسی، جامعه شناختی، بوم شناسی و ... صرفه نظر می گردد. بر این 
کدام فضاها و  اساس پرسش اصلی پژوهش به این شرح مطرح می گردد: 
کیفیت مؤلفه های  کالبدی در پارک ها ، موجب تغییر در  با چه ویژگی های 

امنیتی می شوند؟

)Salehi, 2011: 21(.  CPTED تصویر شماره1: اصول رویکرد

2. مواد و روش ها
که ارزیابی مؤلفه های عینی و ذهنی  به منظور دستیابی به هدف پژوهش 
کیفی امنیت در پارک های شهری )مطالعه موردی پارک  مؤثر در ارتقای 
از دو روش استفاده شده است: در روش نخست  الله تهران( می باشد، 
به منظور سنجش تأثیر ابعاد عینی محیط بر شکل گیری نقاط امن و غیر 
که در این خصوص از نرم افزار  گرفته شد  امن، از مؤلفه های نحوفضا بهره 
Depthmap به منظور تحلیل اطالعات این بخش استفاده شد. در بخش 
دوم به منظور سنجش ذهنیت افراد نسبت به نقاط امن و یا غیر امن در 
ابزارهای پرسشنامه باز، مشاهدات میدانی و نقشه های  از  سطح پارک، 
1  Crime Prevention Through Environment Design
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حفظ نماید. شرایط آب وهوایی یکسان بوده و در ساعتی معین و در روزی 
مشابه فرایند پرسشنامه به انجام رسیده است . 

که زنان هنگام  جامعه آماری در این تحقیق از میان زنان انتخاب شد؛ چرا
فضاهای  تشخیص  به  نسبت  بیشتری  حساسیت  شهر،  سطح  در  تردد 
ناامن از خود نشان می دهند )Alikhah and Rabii, 2006 ( و این موضوع بر 
دقت و صحت یافته ها تأثیرگذار است. بر این اساس تعداد 84 نفر از زنان 
انتخاب شد. همچنین هر  آماری تحقیق  به عنوان جامعه  بین 48-19 
یک از شرکت کنندگان حداقل 10 بار از پارک استفاده نموده و با فضاهای 
آن آشنایی داشتند. پرسشنامه حول دو سئوال اصلی به شرح زیر شکل 

گرفت:
کدام بخش های پارک استفاد نمی کنند یا   - افراد به دلیل عدم امنیت از 

کمتر استفاده می نمایند؟چرا؟
کید بر مسئله  امنیت بیشتر مورد توجه بانوان  کدام بخش از پارک، با تأ  -

است؟ چرا؟ 
همچنین به منظور تدقیق در پاسخ ها و بررسی ابعاد مختلف موضوع، هر 
گردید و  از دو پرسش مطرح شده در قالب چندین سئوال مطرح  کدام 
شواهد و دالیل مورد نظر ثبت شد. همچنین به منظور بررسی شناختی 
که بر این  محیط پارک، از روش نقشه برداری شناختی نیز بهره  گرفته شد 
شرایط  در  که  نقاطی  شد  خواسته  پاسخ دهندگان  از  یک  هر  از  اســاس 
که با توجه به  گون مورد استفاده جمعی و یا فردیشان است و یا این  گونا
کنند را در نقشه مشخص  مسئله امنیت، ترجیح می دهند از آنجا استفاده 
نمایند )به وسیله  رنگ نمودن: رنگ آبی و سبز به ترتیب امنیت باال و رنگ 

قرمز مکان های ناامن(.

کاماًل یکپارچه بوده و  که  که فضای محدب فضایی است  در حالی است 
طرح هندسی آن به گونه ای است که چنانچه ناظر در هر نقطه آن بایستد، 
کلی فضاهای مقعر به نسبت  به تمامیت فضا اشراف داشته باشد. به طور 
کل فضا می باشند  کمتری با  فضاهای محدب معمواًل دارای یکپارچگی 
به  شاخص  این  حاضر،  تحقیق  در   .)Vieira & Kruger, 2015, 23:12(
یا  ایزوویست  بررسی  می گیرد.  ایده   قرار  بررسی  مورد  ایزوویست1  وسیله  
گردید و به وسیله  این  مخروط دید نخستین بار توسط بندیکت معرفی 
شد  توصیف  کمی  صــورت  به  انسان  توسط  محیط  کـــی  ادرا ابعاد  روش 
کتاب منطق  این نظریه توسط هیلیر و هانسون در   . )Benedikt, 1979(
کار برده شد  اجتماعی فضا به منظور درک پیکره بندی فضا معرفی و به 
)Hillier & Hanson, 1984(. ایزوویست در تئوری نحوفضا، قابلیت دید یا 
به عبارتی "  میزان )مساحت سطح مقطع مخروط دید( محدوده  دید در هر 
گستره  طبیعی دید و همچنین  مرحله در طول حرکت انسان با توجه به 
که بر این اساس فضاهای بدون  موانع احتمالی موجود" تعریف می گردد 
 )Turner et al. 2001,مــی شــود خوانده  محدب  مانع  دارای  و  مقعر  مانع 

. 110(
به منظور برداشت  ب: پرسشنامه، مصاحبه و برداشت های میدانی: 
اطالعات محیط، پرسشنامه ای براساس معیار "امنیت" و در دو قسمت 
گردید. بخش نخست پرسشنامه شامل تدوین سئواالت تشریحی  تنظیم 
استخراج  به  نیز  دوم  بخش  و  می باشد  کنندگان  شرکت  با  مصاحبه  و 
کنار  کید بر مسئله  امنیت در فضا می پردازد. در  نقشه های شناختی با تأ
طرح پرسشنامه از مشاهدات و مستندات عینی و میدانی پژوهش گران 
گرفته شد. تمامی پرسشنامه ها در پارک الله تهران پخش شدند  نیز بهره  
را  ثابت  متغیرهای  که  شد  گرفته  نظر  در  گونه ای  به  مصاحبه  شرایط  و 
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تصویر 2: مدل مفهومی فرایند تحقیق

1 Isovist
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3. بررسی ادبیات پژوهش
مختلفی  شرایط  به  وابسته  جمعی  محیط های  در  امنیت  کتورهای  فا
است. ایجاد چنین ویژگی هایی در محیط به ویژه در فضاهای پر استفاده 
به  و  شده  فضا  استفاده پذیری  و  اجتماع پذیری  به  منجر  پارک ها  مانند 
کیفیت محیط می انجامد. در پژوهش حاضر به معرفی  و تبیین  ار تقای 
همچنین  و  پرداخته  می شود  نحوفضا  دیدگاه  از  کتورها  فا این  از  برخی 
محتوای  تدوین  راستای  در  اجتماعی  امــن  فضای  ویژگی های  بررسی 
کنار برداشت های عینی و میدانی پژوهشگران نیز در دستور  پرسشنامه در 

کار قرار دارد.
کتورهای امنیت از دیدگاه نظریه نحو فضا 1.3. فا

به  طورکلی رویکرد های مختلفی در پیشگیری از جرم به وسیله  معماران و 
طراحان شهری ارائه شده است. تئوری هایی مانند رویکردهای جزایی و 
قانونی پیشگیری از جرم از منظر جرم شناسان و جامعه شناسان )مکتب 
 )Williams & McShane, 2004; Vold & Snipes, 2002;پوزیتیویست ها
 )Zehm & Kottler, 1993گــو شــیــکــا مکتب   ،Barkan & Cohn, 2005(
 ،;Siegel 2005 ;Vold & Snipes 2002 ; Williams & Mcshane, 2004(
و  و...(   )Barkan & Cohn, 2005; Siegel, 2005(منطقی انتخاب  تئوری 
رویکردهای موقعیتی و مکانی پیشگیری از جرم از منظر طراحی شهری 
)نظریه فضای قابل دفاع)Newman, 2013(؛ مدل پیشگیری از جرم توسط 
  Wilson & et al, (تئوری پنجره  شکسته و    )Jeffry ,1971( طراحی محیط
1982(. یکی از تکنیک های مطرح در زمینه پیشگیری از جرم با استفاده 
از طراحی محیط ، نظریه نحوفضا اســت)Hillier, 2004(. این تئوري براي 
کمک به پیش بینی چگونگی استفاده از یک مکان و ارائه پیشنهادهایی به 
معماران و طراحـان شهري توسط هیلیر و همکارانش  )1976( توسعه یافته 
است. بر این اساس از این تکنیک می توان به منظور شناخت نحـوه توزیـع 
جرم در مکان هاي شهري استفاده نمود. براي مثال شو1  )1999( در راستای 
کاربرد این روش در بررسی جرم خیزی انواع محیط ها، از چیدمان فضا براي 
ارتباط بین جرایم مالی مانند دزدي، ویرانگري و سرقت ماشین  تعیین 
کرد. تمرکز اصلی او بر نحوه دسترسی  کلی خانه سازي استفاده  و الگوي 
خانه، محوطه هاي باز و میزان نفوذپذیري جرم در آنها بود. تحقیقات او 
نشان داد که ایجاد کوچـه هـاي بـن بسـت بـا الگـوي خیابـان هـاي نفوذپذیر 
که عابران بسیاري را مجبور به تردد در محالت و خیابان ها می کند، عاملی 
مؤثر در بروز جرم به حسـاب می آیند. زیرا مجرمان تمایل دارند در محالتی 
با مسیرهاي فرار متعدد و نقـاط آسـیب پـذیر مثـل ورودي هـا مرتکب جرم 
امنیت  موجب  کالن  مقیاس  در  نفوذ پذیری  عدم  اســاس  این  بر  شوند. 
محیط می گردد. بنابراین او سیستم قلمروي فضایی نیـومن را چنـدان در 
که معتقد بود در دوربرگردان ها  تصـمیم گیـري مجـرمان مـؤثر نمی داند. چرا 
و بن بست ها که مکان هایی پنهان از دید عمـوم ایجـاد مـی کنـد، زمینه هاي 
فرار و مخفی شدن مجرمان به خوبی فراهم می شود. هیلیر در این باره 
که تعریف قلمروي فضایی نیومن، بر پایه رویکرد جبرگرایانه  معتقد است 
کننده رفتار انسان می داند. از این  معماري استوار است و محیط را تعیین 
 رو پیـدایش هرگونـه ناهنجـاري در رفتـار نتیجه عناصر ساختاري محیط 
با فضا در سیستم قلمرو فضایی استقرار  می باشد و این پیوستگی رفتار 
اســاس، جبر  این  بر     .)Hillier, 2007: 67(  نمی باشد قبول  قابل  و  یافتـه 
فضایی جایگزین جبر معماري می شود. از سویی دیگر، مسئله نظارت به 

1 SHU

عنوان راهکار مؤثر اما غیر طراحانه در عناصر رویکردهاي پیشگیري از جرم 
 .)Fisher & Nasar, 1992(مــی شــود محسوب  محیطی  طراحـی  طریق  از 
پژوهش شو در بررسی شاخص های محیطی پیشگیری از جرم با استفاده 
که نظارت به عنوان مانع جرم  از تکنیک های نحوی به این نتیجه رسید 
کوچه هاي بن بست و مسیرهاي غیر مشترك  نمی تواند در محالت مجزا با 
ایجاد شود. اما در محـالت خوشـه اي و انبـوه، ایـن امـر امکان پذیر است 
  )Hillier, 2007; Van nes & Rocco, 2005(. این مطالعات نشان می دهـد 
نـوع  افـزایش  باعـث  محـالت  نفوذپذیري  و  غریبـه هـا  تعـداد  افـزایش  کـه 
خاصـی از جـرم ) به ویژه جـرم هـاي مـرتبط بـا امـوال و دارایـی هـا ( می شود. 
و  کنترل  کیفیت  نحوفضا  نظریه  امکانات  به  توجه  با  کلی،  طــور  به  امــا 
دسترسی و همچنین افزایش خوانایی محیطی از عوامل مهم در ارزیابی 
که افراد  امنیت محیط هستند. اتصال فضاها به یکدیگر سبب می شود 
پیاده  آن فضاها را ببینند و به آنها وارد شوند و به حرکت در آنها ترغیب 
گردند. از این رو احساس ایمنی به حضور دائمی افراد و استفاده دائمی از 
فضای شهری بستگی دارد و این مسئله در طراحی از طریق ایجاد ارتباط 
 Schneider &( با توجه به سیستم حرکتی صورت می گیرد و اتصال بهتر 
Kitchen, 2007: 38; Kaplan and Kaplan,  1989 :51(. از سویی دیگر نتایج 
که جدا افتادگی فضاها یا به عبارتی عدم ادغام و  پژوهشی نشان می دهد 
کاهش امنیت تمام یا بخشی از فضا می شود  یکپارچگی فضایی موجب 
گرچه نقاط مشترکی بین تئوری های جدید مانند   .)Stoger, 2015: 65(
کالسیک در برخورد با مقوله  امنیت فضایی  چیدمان فضا و تئوری های 
کاربرد چیدمان  وجود دارد، اما دارای مشکالتی نیز می باشد. به  طور مثال، 
فضا در زمینه  جلوگیری از جرم و جنایت منجر به نتایجی شده است که تا حد 
که در  قابل توجهی بر دستاوردهای مطالعات دیگر منطبق نیست؛ هرچند 
 .)Farid Tehrani, 2011: 41( زمینه  جلوگیری از جرم یک پیشرو تلقی می شود
که  اما در مجموع با توجه به ابزارهای آن، نتایجی قابل دستیابی است 
تئوری های دیگر با چنین دقتی قادر به بررسی آن نمی باشند. بنابراین به 
وسیله  این نظریه می توان برخی از مؤلفه های عینی )کالبدی( محیط را از 

منظر جرم شناسی مورد ارزیابی قرار داد.
کی فضای امن گی های ذهنی و ادرا 3.2. ویژ

کلی مفاهیمی مانند "احساس تعلق به مکان" می تواند منجر به   به طور 
همچنین   . )Low, 2001: 45-58( امنیت شود و  ثبات  شکل گیری حس 
میزان استفاده  پذیر بودن و ترجیح پذیر بودن تمام یا قسمتی از فضا نیز 
می تواند بر این حس بیفزاید. بر این اساس، شاخص هایی وجود دارند 
کتور های  فا عنوان  به  و  شــده  اســت  پذیرفته  عمومًا  آنها  از  استفاده  که 
از:  عبارتند  شاخص ها   این  از  برخی  می شوند.  گرفته  نظر  در  ترجیحات 
و...کــه هر یک  تنوع، سرزندگی  گشودگی،  خوانایی پیوستگی، وحــدت، 
کیفیت مطلوب  ارتقای  امنیت و در نهایت  ایجاد حس  نوبه  خود در  به 
 . )Kaplan 1979; Daniel 2001; Rogge et al, 2007( محیط مؤثر می باشند
خوانایی  و  یابی  جهت  حس  که  تقویت  می رسد  نظر  به  مجموع  در  اّمــا 
و  عالئم  از  استفاده  و  خــوانــا  بصری  نشانه های  افــزایــش  طریق  از  معبر 
نمادها  بیشترین تأثیر را بر حس امنیت محیط القا نماید. ارتقای حس 
کنان برای حضور در مسیرهای تردد پیاده به خصوص در  تعلق خاطر سا
قلمروپایی  حس  افزایش  همچنین  و  پارک ها  مانند  جمعی  محیط های 
کنان به منظور نظارت بیشتر بر فضا می تواند با ایجاد مکان هایی برای  سا
گفت وگو و تعامالت اجتماعی در پیاده  روها همانند طراحی فضاهایی برای 
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کنان  گیرد و از سویی دیگر  ترغیب سا نشستن در چنین مکان هایی انجام 
به استفاده از مسیر پیاده از طریق افزایش سرزندگی و پویایی مسیرها نیز 
کمک می کند )Larymyan & et al, 2013: 103(. در این ارتباط  به این امر 
که در راستای بررسی مفاهیم  بیان این نکته نیز ضروری به نظر می رسد 
گاهی تناقضاتی نیز دیده  که بر امنیت محیط تأثیرگذارند،  و تئوری هایی 
می شود. به طور مثال بنا به نظر جیکوبز)1961(، سرزندگي خیابان موجب 
افزایش امنیت مي شود ؛ در حالی که به عقیده  نیومن، خیابان های تجاري 

جرایم زیادي با خود به همراه دارند. 
3.3. چارچوب نظری پژوهش

در جمع بندی نکات مطرح شده در بخش مــواد و روش هــا و همچنین 
ادبیات پژوهش، به منظور شناخت و تبیین ابزارهای مورد نظر پژوهش 
برای تحلیل فضایی پارک، فرایند چارچوب نظری تحقیق در دو بخش 

قابل بررسی می باشد )تصویر شماره3(. 
به  مــربــوط  مــعــمــاری  مفاهیم  در  نــحــوی  مــؤلــفــه هــای  نــمــود پــذیــری   -1
نیز  و روش هــا  مواد  که در بخش  امنیت محیط: همان  طور  کتورهای  فا
بیان شد، از شاخص ها نحوی "عمق" ، "همپیوندی"، "دسترسی فیزیکی 
میزان  کالبدی  سنجش  منظور  به  مقعر"  و  محدب  و  "فضای  بصری"  و 
کتورهای  امنیت در فضای پارک بهره گرفته شد. از سویی دیگر، با بررسی فا
کیفیت   کالبدی و معماری امنیت از دیدگاه نحو فضا، شاخص هایی مانند 
کنترل و دسترسی و میزان جدا افتادگی فضایی از  نفوذپذیری، نظارت، 
جمله موارد سنجش میزان امنیت در محیط می باشد. بنابراین با تعاریف 
کــدام از شاخص های  از مــوارد فــوق، هر  مطرح شده در رابطه با هر یک 
این  بر  نمود.  متناظر  معماری  کالبدی  کتورهای  فا با  می توان  را  نحوی 
که به وسیله  اطالعات  الف:  با توجه به ویژگی های مؤلفه عمق  اساس: 
مستخرج از آن می توان به بررسی میانگین عمق نسبی پرداخت، شاخص 
گرفتن  نظر  در  با  ب:  می باشد.  نتیجه گیری  و  بررسی  قابل  نفوذپذیری 
کیفیت فضاهای محدب و مقعر و با توجه به توانایی این بخش از نرم افزار 
کتور نظارت بر محیط، قابل  در ارزیابی میزان دید و پیمایش فیزیکی، فا
بصری  دسترسی  متغیرهای  از  حاصل  نتایج  براساس  ج:  است.  بررسی 
محیط  در  افــراد  فیزیکی  و  بصری  تسلط  میزان  بررسی  به  که  فیزیکی  و 
کنترل و دسترسی در فضا دست یافت.  می پردازد نیز می توان به میزان 
که با استفاده از داده های آن  کتور همپیوندی  د: در نهایت با توجه به فا
پرداخته می شود، شاخص میزان جدا  یکپارچگی فضا  بررسی میزان  به 

افتادگی و یا ادغام فضا قابل تجزیه و تحلیل است. 
پرسشنامه:  در  طرح  راستای  در  نظر  مــورد  ــی  ک ادرا مفاهیم  گزینش   -2

که بیان شد، در طرح پرسشنامه از دو روش باز و همچنین  گونه  همان 
نقشه های شناختی استفاده گردید. بر این اساس به منظور تحلیل میزان 
امنیت محیط، از مفاهیمی مانند میزان  استفاده پذیری، اجتماع پذیری 
و تر جیح پذیری فضا از منظر کاربران با توجه به پیش  زمینه های ذهنی آنها 
که بیشتر مورد استفاده   که فضاهایی  گرفته شد. به این معنی  از فضا بهره 
چشمان  )تــئــوری  تئورسین ها  از  برخی  عقیده   به  می گیرند،  ــرار  ق افـــراد 
خیابان( )Jicobs, 2007:36( دارای امنیت باالتری هستند. از سویی دیگر 
کالبدی و ذهنی مورد توجه  از ویژگی های  به دلیل برخی  که  فضاهایی 
و استقبال عموم برای اجتماعات خانوادگی و دوستی قرار می گیرند نیز از 
که ترجیحات افراد  جرم خیزی پایینی برخوردارند و درنهایت مکان هایی 
را نسبت به بهره گیری از خود برمی انگیزند، منجر به حضورپذیری در فضا 
استخراج  در  همچنین  می برد.  باال  را  آنها  امنیت  موضوع  این  که  شده 
نقشه های شناختی از جامعه  آماری مورد نظر نیز به تعیین نقاط امن با 

ک های فوق پرداخته شد.  توجه به مال

4. معرفی مطالعه  موردی
کالبدی و مفاهیم  کید بر شاخص های  به منظور بررسی میزان امنیت با تأ
کی  در محیط پارک ها، پارک الله در تهران به عنوان مطالعه موردی  ادرا
تحقیق انتخاب شد. این پارک با مساحتی بالغ بر  30 هزار متر مربع از چهار 
حجاب  ) ضلع  غربی(،  )ضلع  شمالی  کارگر  خیابان های  به  منتهی  طرف 
کشاورز)ضلع جنوبی( و خیابان دکتر فاطمی)ضلع شمالی(  شرقی(، بولوار 
می باشد که فضای سبز پارک از سه طرف به طور مستقیم با جداره  خیابان 
در ارتباط است و در ضلع دیگر یعنی خیابان دکتر فاطمی)ضلع شمالی( 
دسترسی مستقیمی به خیابان اصلی وجود ندارد. این پارک که در منطقه  
خطوطی  با  و  ارگانیک  طبیعتی  دارای  اســت ،  واقــع  تهران  شــهــرداری   6

منحنی و بدون هندسه   راست و مستقیم است. 
کشاورز  ورودی های اصلی پارک در حال حاضر در خیابان حجاب  و بولوار 
گرفته شده است(.  قرار دارند )البته ورودی های دیگری نیز برای آن در نظر 
کارگر دارای محوری است  کشاورز و خیابان  این پارک از محل تقاطع بولوار 
دارد، منتهی  قــرار  پــارک  میانه   در  که  بزرگی  و  دایــره شکل  آبنمای  به  که 
که سطح پارک از  می شود  )Hekmati, 2010: 20(. از سویی دیگر، از آنجا 
کالبد فضا ) مانند  شیب اندکی برخوردار است، فضای آن  از عوارض ناشی از 
که ممکن است نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار دهد، تا  پارک جمشیدیه(  

کل پارک در زمینی نسبتًا تخت قرار دارد. اندازه ای به دور است و 

تصویر شماره3:  نمودار مفهومی چارچوب نظری تحقیق



5. تجزیه و تحلیل داده ها و بحث
در این بخش براساس فرایند مطرح شده در چارچوب نظری تحقیق، در 
ابتدا چهار مؤلفه   نحوی مورد نظر پژوهش به منظور بررسی امنیت فضا در 
کمی  پارک، با استفاده از نرم افزار مورد بررسی قرار می گیرد و سپس نتایج 
نتایج  ادامه  در  ارائه می شود.  مربوطه  نمودارهای  و همچنین  و عددی 
به دست  آمده از پرسشنامه نیز تبیین و در نهایت نتایج هر دو مرحله به 

صورت تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.  
5.1. تجزیه و تحلیل نرم افزاری

این بخش  به منظور سنجش ویژگی های رفتاری  ابزار مورد استفاده در 
محیط و بررسی نقاط دارای امنیت پایین، نرم افزار Depthmap می باشد. 
بنابراین از بخش های  مختلف آن )شامل تصاویر و اعداد مستخرج از آن( 

گرفته  شد )جدول شماره1 (.  برای تجزیه و تحلیل سایت مورد نظر بهره 
که بیان شد، در پژوهش های انجام شده  میزان نفوذپذیری: همان  گونه 
توسط محققان نحوفضا، عدم نفوذپذیری در مقیاس  های شهری و بزرگ، 
موجب افزایش امنیت محیط می شود  )Hillier, 1996: 67( . همچنین با 
مؤلفه  پژوهش،  نمودپذیری  نظری  چارچوب  از  حاصل  نتایج  به  توجه 
معماری میزان نفوذپذیری در نظریه نحو فضا، به وسیله  شاخص نحوی 
اطالعات  به  توجه  با  بنابراین  مــی گــردد.  ارزیــابــی  نسبی  عمق  میانگین 
که فضای  مستخرج از نتایج نرم افزاری ) جدول شماره1( به نظر می رسد 
کمترین  نتیجه دارای  کمترین میزان عمق و در  آبنمای مرکزی،  اطراف 
از سویی  میزان نفوذ پذیری است )میانگین عمق اطراف آب نما= 26(. 
دیگر با نگاهی به نتایج نرم افزاری ) عدد حاصل از میانگین عمق نسبی( 
میانگین عمق در حاشیه ضلع شمالی )منتهی به خیابان فاطمی( دارای 
میانگین عمق نسبی باال )51.1( است. بنابراین با توجه به مستندات به 
کمترین میزان نفوذپذیری  دست آمده، اطراف آبنمای اصلی پارک دارای 
گرفتن در مرکز( و ضلع شمالی دارای بیشترین  )کمترین عمق به دلیل قرار 
در  طوالنی  مسیر  دلیل  به  و  عمق  اســت  )بیشترین  نفوذپذیری  میزان 

حاشیه و عدم وجود ورودی مستقیم از خیابان فاطمی( است .
کنترل و دسترسی: این مؤلفه نیز در نظریه نحوفضا به وسیله  شاخص   -
تحقیقات  اســـت.  سنجش  قــابــل  مــتــریــک(  )عــمــق  فیزیکی  دســتــرســی 
میزان  دارای  که  محیط هایی  که  می دهد  نشان  نحو فضا  پژوهش گران 
دسترسی فیزیکی باالیی هستند، به سبب این ویژگی محیطی و ساختاری 

 Schneider, 2007:( که نمی توان فضا را خلوت نامید در شرایطی قرار دارند 
Kaplan and Kaplan,  1989 :51 ;38(. بنابراین احتمال بروز جرم در چنین 
دسترسی  دارای  که  فضاهایی  دیگر،  سویی  از  می شود.  کم  مکان هایی 
بصری مناسبی می باشند، دارای امنیت مطلوبی هستند. بر این اساس 
که  کلیه موانع دید  در پژوهش حاضر به منظور بررسی دسترسی بصری، 
برای افراد ایستاده و دارای قد 1.60 سانتی متر در سطح پارک وجود دارند، 
شهری   عناصر  و  درخــتــان  شامل  موانع  ایــن  اســت؛  شــده  گرفته  نظر  در 
می شوند )مانند مجسمه ها ، تیرهای برق و ... که بلندتر از اندازه  قد انسان 

هستند(. 
دسترسی  شاخص  ــزاری،  ــرم اف ن آنالیز  از  حاصل  ــای  داده هـ به  نگاهی  با 
که  بر مبنای عمق )فضای ریشه با عمق صفر( نسبت  فیزیکی پارک الله 
به یکی از ورودی های اصلی پارک واقع در ضلع شرقی )خیابان حجاب( 
که نسبت به این ورودی دورترین  گرفته شده، می توان دریافت  در نظر 
نقاط به ترتیب ضلع شمالی  )760 متر( و غربی پارک )602 متر( می باشد. 
که تا میانه  پارک، دسترسی به شکل مطلوبی وجود  اما این در حالی است 
دارد؛ اما در قسمت میانه با برخورد به آبنمای اصلی، دسترسی فیزیکی 
از  بر این اســاس، بالفاصله پس  بزرگی قطع می شود.  در محدوده  نسبتًا 
حوض میانی پارک، دسترسی های فیزیکی به فضای اطراف )ضلع غربی 
که ناشی از وجود آبنما  و شمالی( به دلیل قطع شدن دسترسی فیزیکی 
در میانه  پارک می باشد، به شدت تحت تأثیر قرار می گیرد. از سوی دیگر 
گر این آزمون برای سایر ورودی ها نیز انجام پذیرد، نتایج مشابه خواهد  ا
که دسترسی ها تا میانه  پارک مطلوب و پس از آن تحت  بود. به این معنی 
تأثیر آبنما، تا حدی نامطلوب می شود. بنابراین از منظر دسترسی فیزیکی 
و میزان کنترل بر آن، محوطه  دور میدان دارای امنیت مطلوبی نمی باشد. 
که  می شود  مشاهده  بصری  دسترسی  کتور  فا بررسی  با  دیگر  سویی  از 
فضای دور آبنما با اختصاص بیشترین مساحت رنگ قرمز ) حدود 15 هزار 
که از این منظر دارای  متر مربع( بیشترین میزان دسترسی بصری را دارد 
اطراف  که  نظر می رسد  به  اســاس چنین  این  بر  اســت.  مناسبی  امنیت 
نامطلوب  فیزیکی  دسترسی  آبنما،  زیــاد  شعاع  دلیل  به  اصلی،  آبنمای 
که در این مکان به دلیل وسعت دید و عدم وجود مانع،  است در حالی 
دسترسی بصری در سطح مطلوبی قرار دارد که این موضوع مسئله امنیت 

این محیط را تحت تأثیر قرار داده است. 

جدول شماره 1: سنجش مؤلفه های نحوی امنیت محیط در پارک الله
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کتور نحوی بررسی میزان تقعر و تحدب فضا، نظارت  - نظارت: به وسیله  فا
بر فضا را می توان ارزیابی نمود. این تحلیل در چهار مرحله به انجام رسیده 
زاویــه 360  با  این اســاس در هر مرحله مساحت محدوده  دید  بر  اســت. 
ج  درجه مشخص شده است.  با نگاهی به تصویر شماره نرم افزاری مندر
که محدوده  دور  در جدول شماره )1( قسمت ایزوویست، آشکار می شود 
در  دیگر  عبارتی  به  است.  دید  محدوده   مساحت  بیشترین  دارای  آبنما 
مقایسه با سایر محدوده های دید در ورودی ها )تصویر شماره4 ( فضای 
اطراف آبنما به طور قابل توجهی از مراحل دیگر بیشتر و محدوه  منتهی 
کمترین سطح اشغال دید است. بنابراین میزان  به خیابان فاطمی دارای 
کمینه و بیشینه است. پس از ضلع  نظارت بر فضا، در این دو محدوده 
کارگر نیز دارای محدوده   منتهی به خیابان فاطمی، جداره  مجاور خیابان 
دید پایینی است و از منظر شاخص نظارت، این دو محور ) لبه های منتهی 

کارگر( دارای امنیت مناسبی نمی باشند. به  محور خیابان های فاطمی و 

تصویر 4 : نمودار مقایسه محدوده های دید در چهار مرحله مورد نظر

- میزان جدا افتادگی: در پژوهش حاضر میزان جدا افتادگی فضا به وسیله  
ارزیابی است. به  میزان همپیوندی )ادغــام و یکپارچگی( قابل بررسی و 
عبارتی دیگر، فضاهای همپیوند دارای یکپارچگی فضایی و فضاهای غیر 
فضاهای  نحوفضا،  تئوری  در  می شوند.  محسوب  افتاده  جدا  همپیوند 
جدا افتاده مستعد جرم خیزی محسوب می گردند. بر این اساس با توجه 
پارک  کل  که  می رسد  نظر  به  آمــده،  دســت  به  نــرم افــزاری  مستندات  به 
دارای یکپارچگی فضایی مطلوبی است. زیرا با توجه به مساحت پارک در 
که درصد قابل توجهی از  مجموع موانع شاخصی مانند یک ساختمان 
فضا را به خود اختصاص بدهد، در محیط پارک وجود ندارد و در چنین 
حالتی، شرایط ایجاد یکپارچگی مطلوب فراهم می آید. همچنین فاصله  
کمینه  میزان همپیوندی مقدار قابل توجهی نمی باشد  میان بیشینه و 
)0.93(. اما در مجموع فضای منتهی به محوطه   باغ ژاپنی )ضلع جنوب 
کارگر)ضلع غربی( قرار دارد، دارای  که در امتداد خیابان  شرقی( و جداره ای 

کمتری در مقایسه با سایر نقاط است. بنابراین از این  یکپارچگی فضایی 
کمتری در برابر سایر نقاط می باشد. منظر دارای امنیت 

5.2. تحلیل محتوای پرسشنامه و برداشت های میدانی
محور  ســه  اســـاس  بــر  حاضر   پــژوهــش  در  امنیت  مسئله  ذهنی  تحلیل 
روش  از  استفاده  با  و  تر جیح پذیری  و  اجتماع پذیری  استفاده پذیری، 
گردید. نتایج به دست   پرسشنامه  باز و تهیه  نقشه های شناختی تدوین 
آمده از پرسشنامه و نقشه های شناختی به شرح زیر طبقه بندی می شود:
کلیه  بارها  کنندگان در مصاحبه،  که شرکت  این  با وجود  - در مجموع 
اّما نسبت به شناخت  را مورد استفاده  قرار داده انــد،  پارک  قسمت های 
برخی از جزئیات فضای پارک اظهار بی اطالعی می نمودند. بر این اساس 
از  )استفاده  آن  مسیر های  برخی  پیچیدگی  و  پــارک  وسعت  به  توجه  با 
کرت های کوچک چمن و در نتیجه به  وجود آمدن راه های متعدد باریک، 
تودر تو و  منحنی( و همچنین هندسه  ارگانیک آن و غرص درختان بلند 
مرتبه مانند  سرو ، انواع پهن برگ ها و شمشادهای بلند و در نتیجه عدم 
خوانایی  میزان  نقاط،  از  برخی  در  مناسب  بصری  محدوده  های  وجود 
پارک تحت تأثیر قرار گرفته است. بنابراین به طور کلی نقشه های شناختی 

کنندگان وجود نداشت.  کلی پارک در ذهن شرکت  دقیقی از فضای 
به  پــارک،  نامناسب  نــورپــردازی  به دلیل  از شرکت کنندگان  - 53 درصــد 
ترجیح  غربی(  شمالی  ) ضلع  کارگر  خیابان  به  منتهی  ضلع  در  خصوص 
که در هنگام شب _حتی در صورت دور شدن از مسیرخود_ از  می دادند 
کنند  فضای داخل پارک استفاده ننمایند و از داخل خیابان اصلی عبور 
پارک  از  بازدید  که پژوهشگران هنگام  نیز ضروری است  نکته  این  )بیان 
کودکان دست فروش در  که تعداد زیادی از متکدیان و  مشاهده نمودند 
این  نیز  پارک  نقشه   با مشاهده   بودند(.  یافته  یاد شده تجمع  محدوده  
قرار  قسمت  این  در  کرت بندی ها  کوچک ترین  که  می شود  آشکار  نکته 
دارد؛ از سویی دیگر درختان بلند مرتبه  چنار نیز در این محدوده مشاهده 
که عدم خوانایی مطلوب و همچنین  گردید. در مجموع به  نظر می رسد 
از  و  پارک موجب خلوت بودن آن شده  نامناسب  این بخش  نورپردازی 

سویی دیگر به ناامنی آن دامن زده است ) تصویر شماره5(.
که  محدوده  باغ ژاپنی  کنندگان اظهار می نمودند  - 52 درصد از شرکت 
) تقاطع بولوار کشاورز و خیابان حجاب( به دلیل طراحی متفاوت و زیبایی 
کاماًل ارگانیک  خاص آن )آبنما و فضای سبز(، با وجود داشتن ساختاری 
که می تواند به محدودیت دسترسی بصری  و داشتن درختان بلند مرتبه 
آنها  استفاده  با خانواده مورد  به خصوص در هنگام همراهی  بینجامد، 
که طراحی متفاوت، خالقانه و منحصر به  واقع می شد. به  نظر می رسد 
فرد بخش هایی از پارک به نسبت سایر نقاط آن، موجب استفاده از آن 

گیاهی بلند مرتبه، مسیرهای باریک و بدون نورپردازی مناسب در ضلع منتهی  کوچک و پوشش  کرت بندی های  تصویر 5 : پالن پارک الله. وجود 
کارگر - مأخذ: طرح تفصیلی شهر تهران، منطقه 6 شهرداری به خیابان 
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قسمت ها توسط افراد به خصوص بانوان می شود. بر این اساس با توجه 
کاهش  ناامنی  بروز  احتمال  افراد متعدد در چنین فضاهایی،  به حضور 

یافته است )تصویر شماره6 (. 
که در اطراف آبنمای  کید داشتند  - 89 درصد از بانوان مصاحبه شونده تأ
بلند مرتبه در داخل  که فاقد درختان  پــارک و محور منتهی به آن  اصلی 
کودکان،  کرت های آن است را به منظور استفاده )ورزش صبحگاهی، بازی 
که  گذراندن اوقات فراغت و...( ترجیح می دهند. در پاسخ به این پرسش 
زیبایی  بانوان  درصــد   35 انتخاب،  این  چرایی  پیرامون  شرکت کنندگان 
محوطه و نورپردازی مناسب آن ، 28 درصد آنها پهن بودن مسیرهای دور 
آبنما و بقیه دالیل  کودکان به  آبنما، 12 درصد مصاحبه شوندگان عالقه  
متفرقه ای برای خود داشتند. اما نکته ای که بیشتر شرکت کنندگان در رابطه 
با استفاده مداوم از آن تبیین می نمودند، مسئله  باز بودن و میدان دید باال 
تا شعاع نسبتًا زیاد بود. به واقع با وجود عدم دسترسی فیزیکی مناسب 
که ناشی از قرار داشتن آبنمای بزرگ در وسط پارک می باشد، اما به دلیل 
دسترسی بصری مطلوب، بانوان استفاده کننده به خصوص در تجمعات 
همچنین  نمایند.  استفاده  مکان  این  از  که  می دهند  ترجیح  خانوادگی 

بیشترین  کلی  به طور  که  نمودند  اشــاره  نکته  این  به  مصاحبه شوندگان 
تجمعات افراد به خصوص در هنگام عصر و شب، در این قسمت است و در 
واقع این بخش از پارک تجمع  پذیر ترین قسمت آن به عقیده  بانوان مورد نظر 
که چنین ساختاری  جامعه  آماری تحقیق است و در نهایت به نظر می رسد 

در محیط پارک ، موجب ارتقای میزان امنیت شده است )تصویر  7(.
که مرز منتهی به  بانوان مصاحبه  شونده اظهار داشتند  از  73 درصد   -
که فضا  گیاهی انبوه است  خیابان دکتر فاطمی فضایی بکر و با پوشش 
با وجود ایستگاه  کارتون خواب ها مستعد می کند و حتی  را برای اسکان 
پلیس در اطراف آن، به دلیل عدم دسترسی بصری مناسب )منحنی بودن 
مسیر و وجود درختان بلند مرتبه در مرز منحنی(، در برخی از ساعات روز 
نا امنی محسوسی را به وجود می آورد. از سویی دیگر با مشاهدات عینی 
که استقرار این لبه در مجاورت خیابان های  پژوهشگران به نظر می رسد 
که این امر باعث  کاهش نفوذپذیری از آن جبهه شده  بن بست منجر به 
شکل گیری فضاهای به دور از عبورومرور شده است. بنابراین خلوت بودن 
و همچنین عدم توجه به نظافت آن نسبت به سایر نقاط پارک، امنیت 

این حاشیه  را تحت تأثیر قرار داده است ) تصویر 8 (. 

تصویر شماره 6 : باغ ژاپنی پارک الله

تصویر شماره 7 : آبنمای داخل پارک و محوطه باز اطراف آن

تصویر 8 : عدم ارتباط مستقیم با خیابان اصلی، فضای بکر، عدم نظافت و همچنین مسیر منحنی و وجود درختان بلند مرتبه در این مسیر در بخش 
منتهی به خیابان فاطمی )ضلع شمالی(
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3.5. بحث و تطبیق یافته ها
کالبدی  در پژوهش حاضر از دو روش تجزیه  و تحلیل نرم افزاری ) تحلیل 
کی و  و عینی فضا( و تهیه پرسشنامه و برداشت های میدانی ) تحلیل ادرا
گردید.  ذهنی فضا( به منظور بررسی فضا از منظر جرم شناسی استفاده 
که از تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش در دو بخش  همچنین همان گونه 
یاد شده مشهود است، ویژگی های  کالبدی و عینی فضای امن در بسیاری 
کی و ذهنی فضای امن است و در برخی  از موقعیت ها، سازگار بر حاالت ادرا
موارد نیز ناسازگاری هایی مشاهده می شود. بر این اساس تطبیق سازگاری 

و عدم آن طبق یافته های پژوهش به این شرح تبیین می شود:
- در قسمت تحلیل یافته های نر م افزاری و در تبیین میزان نفوذ پذیری، 
قسمت میانه  پارک از این منظر دارای امنیت مطلوبی است. همچنین 
که این فضا به دلیل دارا بودن  بررسی های میدانی نیز نشان از آن دارد 
عبارتی  بــه  یــا  نــبــودن  خلوت  مانند  محیط  امنیت  ذهنی  ویــژگــی هــای 
دارای  نیز  فضا  استفاده کنندگان  عقیده   بــه  ــاال،  ب تجمع پذیری  مــیــزان 
که  مطلوبیت امنیتی  است. از سویی دیگر نتایج نرم افزاری نشان می دهد 
کالبدی  قسمت های منتهی به شمال و غرب پارک به لحاظ ویژگی های 
و محیطی نسبت به سایر نقاط پارک از امنیت پایین  تری برخوردار است 
و نتایج برداشت های میدانی و مصاحبه نیز مبیین همین حالت است. 
که یافته های نرم افزاری و  با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد 

پرسشنامه در این رابطه نسبت به هم منطبق و سازگار است.
شرایط  دلیل  به  ــارک  پ میانه  دسترسی،  و  کنترل  پارامتر  با  رابطه  در   -
نامناسب از منظر دسترسی فیزیکی، باید از امنیت پایینی برخوردار باشد 
که به لحاظ ویژگی های ذهنی، این بخش از پارک،  اما این در حالی است 
محیطی امن و مطلوب به نظر می رسد. در این رابطه ویژگی های عینی و 

ذهنی محیط امن بر هم منطبق نمی باشد.
که محیط پیرامون  - نتایج ارزیابی میزان نظارت بر فضا نشان می دهد 
آبنمای میانی، دارای باالترین میزان نظارت بر فضاست و در نتیجه واجد 
شرایط فضای امن است. همچنین نتایج حاصل از پرسشنامه نیز نشان 
دارای  آبنما(  اطــراف  ویــژه فضای  )به  پــارک  میان  باز  که فضای  می دهد 
بیشترین میزان تجمع پذیری برای افراد به خصوص بانوان و خانواده ها 
که ضلع شمالی، فاقد  می باشد. از سویی دیگر نتایج نرم افزاری نشان داد 
که  نظارت مناسب بر آن محدوده است و نتایج پرسشنامه نیز نشان داد 
کی و ذهنی در شرایط مطلوبی به  ضلع شمالی به لحاظ ویژگی های ادرا
سر نمی برد. از این نظر نیز یافته های پرسشنامه و نتایج نرم افزاری برهم 

منطبق می باشند.   
که محدوده  مربوط به باغ  - تجزیه و تحلیل های نرم افزاری نشان می دهد 
کل فضای پارک  کمی با  ژاپنی در ضلع جنوب شرقی، دارای یکپارچگی 
کی از آن  است که از این منظر آن را ناامن می سازد . اما نتایج پرسشنامه حا
که این بخش از پارک، به واسطه  طراحی منحصر به فرد و همچنین  است 
وجود آبنمایی زیبا، مورد استفاده و ترجیح افراد در تجمعات دوستانه و یا 
خانوادگی آنها قرار دارد. بنابراین از این منظر نتایج نرم افزاری و پرسشنامه 

بر هم منطبق نیست. 
ج در جدول  که از تصویر شماره بررسی دسترسی بصری مندر - همان گونه 
دید(،  میزان  )حداقل  رنگ  قرمز  محدوده  مساحت  پیداست،   1 شماره 
که طبق  بخش اعظمی از محدوده فضا را به  خود اختصاص داده است 
کاسته  کلی فضا  کنترل و دسترسی ، از میزان خوانایی  تعاریف مربوط به 

شده است. به بیانی دیگر، یافته های این بخش از نرم افزار نشان می دهد 
که سطح زیادی از مساحت پارک از نظر خوانایی در سطح نامطلوبی قرار 
که این بخش بیشتر در محدوده هندسه اورگانیک پارک نمود یافته  دارد 
است؛ از سویی دیگر با بررسی نتایج مستخرج از پیمایش میدانی، این 
وجود  با  پــارک،  فضای  کاربران  کلیه  تقریبًا  که  می شود  نمایان  موضوع 
دفعات متعدد استفاده از آن، نقشه ذهنی دقیقی از جزئیات آن در ذهن 
که این امر در محدوده هندسه اورگانیک پارک )بخش جنوب  نداشتند 
گرفته است. طبق مصاحبه های انجام  شرقی پارک( بیشتر مورد اشاره قرار 
گیاهی انبوه در این  شده، علت این امر وجود درختان بلند و نیز پوشش 
که با وجود تنوع در هندسه و پیچش های مختلف فضایی  بخش است 
افــزوده است. با این  پــارک، بر مسئله عدم خوانایی آن  از  در این بخش 
اوصاف تطبیق نتایج حاصل از خروجی نرم افزار در تبیین فضاهای ناخوانا 
و نیز تحلیل  نقشه های ذهنی استفاده کنندگان از فضا، نشان از وجود یک 
تطابق نسبی در خصوص موقعیت فضاهای ناخوانا در پارک و عوامل مؤثر 

بر آنها در دو روش مورد بررسی دارد.

6. جمع بندی و نتیجه گیری
از  یکی  به عنوان  پارک  امن در فضای  نقاط  ارزیابی  و  بررسی  راستای  در 
ابزار  دو  از  شهرها،  سطح  در  مــردم  عمومی  اجتماعات  کز  مرا اصلی ترین 
"نرم افزار نحو فضا" و  راهکارهای نظری آن در تبیین جرم شناسی محیط به 
کیفیات ساختاری و عینی محیط و همچنین از " مصاحبه ،  منظور بررسی 
ویــژگــی هــای  ارزیــابــی  منظور  بــه  مــیــدانــی"  بــرداشــت هــای  و  پرسشنامه 
نتایج  جمع بندی  در  بنابراین  شد.  گرفته  بهره  محیط  کــی  ادرا و  ذهنی 
منظور  به  پیمایشی  روش  با  نحوفضا  روش  از  حاصل  یافته های  ترکیب 
روش  و  فضا  چیدمان  روش  )ترکیب  تحقیق  یافته های  اعتبارسنجی 
که خود جنبه نوآورانه بودن پژوهش را در پی  گردید  پیمایش( استفاده 
که در متن تحقیق )بحث و تطبیق یافته ها( بدان اشاره  دارد. همان گونه 
شده است، در برخی موارد، ویژگی های عینی و ذهنی فضای امن بر هم 
منطبق و گاهی هم متناقض هستند. بر این اساس، بررسی تطبیقی نتایج 
که در آن به ارزیابی مؤلفه های معماری فضا اشاره شده  حاصل از نرم افزار 
کی فضای امن پرداخته شده  که به تحلیل ویژگی های ادرا و پرسشنامه 

است، به شرح زیر تبیین می گردد:
کلی فضای میانی پارک در محدوه  اطراف آبنما و محور منتهی  - به طور 
به آن، از منظر ویژگی های ذهنی در شرایط مطلوب امنیتی قرار دارد. در 
کالبدی تئوری جرم، به دلیل دسترسی  کیفیات عینی و  که از منظر  حالی 
فیزیکی نامناسب، فضایی مستعد جرم تلقی می شود. اما در مجموع به 
گستره  وسیع دید، تجمع پذیرترین مکان  دلیل احساس امنیت ناشی از 
در کل فضای پارک محسوب می شد. به واقع آنچه از این موضوع بر می آید 
به  را  امنیت  ذهنی  ویژگی های  فضا  از  استفاده کنندگان  که  اســت  ایــن 

ویژگی های عینی آن ترجیح می دهند.
کم و عدم نفوذپذیری آن و همچنین  - فضای میانی پارک، به دلیل عمق 
و  ساختاری  ویژگی های  از  ناشی  که  فضا  بــاالی  کنترل  و  نظارت  میزان 
کالبدی محیط می باشد، به لحاظ سایر ویژگی های عینی نیز مطلوب به 

نظر می رسد.
- حاشیه های شمالی و غربی پارک نیز به دلیل دسترسی های نامناسب، 
کنترل و نظارت نا مناسب، از منظر  کیفیت  میزان نفوذپذیری نامطلوب و 
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ویژگی های عینی جرم شناسی محیطی نا مطلوب است. از سویی دیگر به 
دلیل خلوت بودن و ترس افراد در استفاده از این لبه ها، ترجیحات افراد را 

نسبت به استفاده از آنها برانگیخته نمی کند. 
شهری  پــارک هــای  در  امــن  فضای  تشریح  و  جمع بندی  در  کلی  طــور  به 
در  امن  فضای  ویژگی های  پیرامون  پژوهش  پرسش  به   پاسخ  پی  در  و 
که محیط مطلوب در پارک های  پارک های شهری می توان اذعان نمود 
که با توجه به وسعت پارک، دارای  شهری از منظر امنیت، فضایی است 
عدم  و  متعدد  غیر  و  باریک  غیر  ــای  راه ه با  بــزرگ  نسبتًا  کرت بندی های 
وجود بن بست باشد. فضاهای امن در پارک ها دارای نورپردازی مناسبی 
که در فضاهای اصلی به خصوص راه های ارتباطی آن،  هستند، به  طوری 
که در شب ایجاد سایه  می کنند و  کاشت درختان بلندمرتبه و پهن برگ  از 
از تابش نور جلوگیری می کنند، پرهیز شود. همچنین چنانچه این فضاها 
احساس  ذهنی  لحاظ  به  و  باشند  خالقانه  طراحی  ویژگی های  دارای 
ایجاد نمایند، حتی در صورت نداشتن برخی  افــراد  را در  تعلق به مکان 
استفاده پذیری  افزایش  به  منجر  امن،  محیط های  عینی  ویژگی های  از 
کیفیت  محیط خواهند شد. به این ترتیب حضور افراد مختلف به دلیل 
محیطی و نوع طراحی آن می تواند بر افزایش امنیت تأثیرگذار باشد. به 
که عالوه بر تحت تأثیر قرار  عنوان مثال استفاده از عناصری مانند آبنما 
دادن خرد اقلیم اطراف، به زیبایی و شاخص شدن فضا نیز کمک می کند، 
با توجه به مبانی به دست آمده موجب اجتماع پذیر شدن فضا و در نتیجه 

حفظ سطح مطلوب امنیت در محیط می شود.  
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