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 ٣٣  سنجی در طراحی پارکها                 اصول ايمن      :  کافی و همکاران           

 مجله علوم كشاورزي ايران
 )۳۳‐۳۸ (١٣٨٦، سال ١، شماره ٣٨جلد 

 
 اصول ايمن سنجي در طراحي پارکها 

 
 ۳ و سيد امير منصوري۲، مرتضي عسکر زاده۱*محسن کافی

 ، استاديار و دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران۲، ۱
  زيبا دانشگاه تهران ، استاديار ، پرديس هنرهاي۳

 )۱۷/۳/۸۵:تصويب  تاريخ‐ ۲۷/۱۰/۸۳: تاريخ دريافت (
 

 چکيده
 

استفاده مطلوب از فضاي تفرجي پارکها وقتي به معناي واقعي شکل مي گيرد و کاربران فضا هنگامي                  

ت در  مي توانند با آرامش به استفاده از زيبايي هاي تدارک ديده شده در پارکها بپردازند که احساس امني                  

عدم وجود امنيت در پارکها و فضاي سبز ، به دليل عدم تدوين يا رعايت نکردن                  .  آن فضا داشته باشند   

 ،نکات مهم و موثر در مقوله مديريت ، که طراحي هم جزئي مهم در مبحث مديريت تلقي مي شود                       
اص ، ضرورت   مشکالت موجود در زمينه مسائل ايمني به طور عام و ايمني پارکها به طور خ                .باشد   مي

از طرف ديگر آگاهي از      .  اتخاذ خط مشي و راهکارهاي ماندگار و بنيادي را الزام آور ساخته است                  

خطرات به شکل عام آن به عنوان الگويي از نظام هاي هوشمند و گسترش آگاهي ايمني و تعميق فرهنگ                    

" اساس منابع ، کال   بر  .  ايمني به عنوان عامل کليدي در پيش برد طرح هاي اصالحي مطرح مي شود                

به نوع نگرش     جهت پي بردن  .سيستم مديريت ايمني به دو روش سنتي و سيستماتيک طبقه بندي مي شود            

و خواسته هاي کاربران از ايمني پارکها ، براي رسيدن به اصول تدوين و نوع سيستم ايمني کارآمد ، در                     

 ، نظر سنجي و با استفاده از روش            نفر از افراد محيط شهري و کاربران فضاهاي سبز           ٤٥٠تحقيقي از   

نتايج حاصله متاسفانه نشانه عدم احساس امنيت در پارکها به علت           .تحقيق توصيفي پيمايشي به عمل آمد     

عدم وجود برنامه هاي ايمني و يا عدم اجراي يکپارچه فعاليت هاي ايمني در کنار ديگر برنامه هاي                       

دامه برخي راهکارهاي پيشنهادي و عملي از طرف          مديريتي مي باشد از طرف کاربران بود که در ا            

اين اشکال در   .  کاربران معرفي گرديد که جهت تدوين دستورالعمل هاي اجرايي گزارش مي شود                

احساس امنيت به علت عدم وجود برنامه هاي ايمني و يا عدم اجراي يکپارچه فعاليت هاي ايمني در                      

 . کنار ديگر برنامه هاي مديريتي مي باشد
 

  ايمني ، فضاي سبز ، پارک ، طراحي ، مديريت ، نظر سنجي:هاي کليدي هواژ
 

 مقدمه
يکي از شاخص هاي ارزيابي مطلوبيت فضاهاي تفرجي ،         

برداران در زمان استفاده     مندي و آسودگي بهره    ميزان رضايت 
هاي تفرجي زماني به     فعاليت.  باشد ها مي  از اين گونه محيط   

هاي عصبي ناشي از      ه تنش گيرد ک  معناي واقعي شکل مي    
شرايط نامساعد محيط سبب ايجاد اختالل در درک زيبايي          

متاسفانه همگي ما در پارکها و       .  و نشاط محيط نشده باشد     
فضاهاي سبز شهرهاي بزرگ کشورمان مانند تهران و کرج،          

همه دنيا از تعداد آسيب ديدگان      .  هايي هستيم  شاهد ناامني 
طبق يکي از آمارهاي    .  نمايند   در اين اماکن آمار برداري مي     

منتشر شده انجمن پارکها و تفريحات کانادا، تعداد افراد             
 نفر در سال     ۱۰۰۰۰هاي کانادا را      صدمه ديده در پارک    

متاسفانه در کشور ما آمار دقيقي در          .  برآورد کرده است   
زمينه حوادث و خسارتهاي مربوط به پارکها وجود ندارد،            

حوادث و پيامدهاي ناشي از آن       ولي به نظر مي رسد آمار        
نسبت به افراد مراجعه کننده بسيار باال باشد، بنابراين با              

                             E-mail: mkafi@ut.ac.ir ۰۹۱۲‐۱۲۵۹۷۷۱: تلفن   محسن کافی :  نويسنده مسئول*
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 ۱۳۸۶، سال ۱، شماره ۳۸مجله علوم کشاورزي ايران، جلد  ۳۴

توجه  بيشتر به مسائل ايمني ، رعايت الزامات استانداردها            
در طراحي و نگهداري پارکها ، در مديريت صحيح ايمني             
پارکها مي توان خسارتهاي جاني و مالي ناشي از حوادث را            

عدم وجود امنيت به دليل رعايت       .  ساندبه حداقل ممکن ر   
 . نکردن نکات مهم و موثر در اين مقوله ايجاد شده است 

برخي از اين نکات بايد در طراحي اينگونه فضاها مد نظر 
طراحي يک فضاي دنج و خلوت در         "  قرار داده شوند مثال    

نقاط دور افتاده پارک که از بيرون ديد نداشته باشد، اغلب             
اد مخدر يا پناه گرفتن معتادين و تجمع          محل اختفاي مو  

برخي معضالت ديگر را با     .  افراد ناباب در آن پارک مي شود      
استفاده از مديريت سالم و برنامه ريزي شده ميتوان بر طرف  

در حقيقت لحاظ نکات مهم در طراحي ، به نوعي               .  کرد
مديريت طراحي است که در اين رده با مد نظر قرار دادن               

وان از بروز بسياري از مشکالت آينده             نکات مهم ميت    
 .جلوگيري کرد

مشکالت موجود در زمينه مسائل ايمني به طور عام و            
ايمني پارکها به طور خاص ، ضرورت اتخاذ خط مشي و               

 . راهکارهاي ماندگار و بنيادي را الزام آور ساخته است 
بخشي از پيچيدگي اين امر ناشي از جايگاه پارکها در             

 و نقش آن در چارچوب نظام باز توليد               زندگي اجتماع 
اجتماعي است که در دوران اخير با اضافه شدن کار کردهاي 
فرهنگي متنوع و وسيعتر به حوزه هاي مربوط به مديريت            
پارکها اهميت آن و جايگاه آن در زندگي اجتماعي افزايش            

 . يافته است 
دقت در ماهيت کاربري و استفاده از پارکها نشان دهنده          

 است که از يک سو مانند بسياري از سيستم ها ،عناصر              آن
متعامل در پارکها نيز در قالب افراد، تجهيزات و محيط قابل           
دسته بندي و شناسايي است و از سويي ديگر در حوزه افراد            
و عوامل انساني چه در سطح کارکنان و مراجعين تاثير               

ه هاي  متقابل فرد به عنوان  فرد مجزا و افراد در قالب گرو             
کوچک و بزرگ و قالبهاي سازماني و نهادهاي ديگر در قالب           
چارچوب هاي قانوني و حقوقي نقش قابل توجهي در شکل           
گيري وضعيت ايمني و سمت گيري تحوالت اين پديده             

 .دارد
در تحقيق حاضر با هدف کمي سازي معضالت ايمني            

ن پارکها و نيز با در نظر گرفتن نيازها و نقطه نظرات کاربرا             

سازي مسير تدوين قوانين و          فضاها ، سعي در روشن        
سازماندهي سيستم ايمني و طراحي اين فضاها گرديده             

 .است 
 بررسي منابع 

رويکردهاي متفاوتي براي مديريت ايمني وجود داد که         
در اين ميان روش سنتي و روش سيستماتيک از                    

 .رويکردهاي متداول در اين زمينه مي باشند 
ريت سنتي ايمني به دليل تمرکز             هاي مدي   برنامه

انحصاري بر الزامات فني و به دست آوردن نتايج کوتاه                
. مدت، هميشه موجب ارتقاء ايمني در سازمان نمي شوند            

در اين صورت سازمان فقط پس از وقوع حادثه به فکر چاره            
 ).۱(جويي مي افتد 

هاي سنتي ايمني اين است که        نقطه ضعف ديگر برنامه   
هاي ديگر سازمان به     ها با فعاليت   وقات اين برنامه  در بيشتر ا  

صورت يکپارچه انجام نشده و به صورت جداگانه اجرا                
 ).۴، ۳. (شود مي

سيستم مديريت ايمني بايستي قادر به ارزيابي و               
هاي مناسبي را براي کاهش       شناسايي خطرات بوده و روش     

 ).۱۳، ۵(خطرات شناسايي شده ارائه و اجرا نمايد 
ها،   اي از خط مشي    تم مديريت ايمني، مجموعه   يک سيس 

هاي مديريتي و عناصري است      ها، کنترل  اهداف، سازماندهي 
 ).۴(گيرند  که به منظور مديريت ايمني در کنار هم قرار مي

در حقيقت يک سيستم کارآمد مديريت ايمني بايستي         
هاي مديريت موجود براي     تر از سيستم   يک برداشت رسمي  

 ) .۳. (اشدکنترل ايمني ب
تواند همان    سيستم مديريت ايمني موثر، گاهاً مي           

تر و   سيستم ايمني متداول يک منطقه باشد که منظم             
 ).۱۳(شود تا بتوان امنيت را کنترل نمود  قانونمندتر اجرا مي

اذعان داشتند که    )  ۱۹۹۹(ميچيسون و پاپاداکيس      
اي از عملکردهاي مديريت است که         مديريت ايمني جنبه   

ي ايمني سازمان را مشخص کرده و آن را در کل             خط مش 
اي از فعاليتها،    اين کار شامل مجموعه   .  کند سازمان اجرا مي  
هاي فني، انساني و     هايي است که بر جنبه      نوآوريها و برنامه  

سازماني متمرکز شده و تمام فعاليتهاي افراد داخل سازمان          
تمر همراه  گيرد بعالوه اين فعاليتها با بهبود مس        را در بر مي   

 –عناصر اين سيستم مديريتي شامل طرح ريزي         .  باشند مي
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 ٣٥  سنجی در طراحی پارکها                 اصول ايمن      :  کافی و همکاران           

 –سازماندهي فعاليتها، اجرا، ارزشيابي و بررسي نتايج              
 . باشد مشخص کردن و اجراي اقدامات اصالحي مي

از طرف ديگر آگاهي از خطرات به شکل عام آن به                
هاي هوشمند و گسترش آگاهي ايمني       عنوان الگويي از نظام   

ق فرهنگ ايمني و تعميق فرهنگ ايمني به عنوان           و تعمي 
 . شود عامل کليدي در پيشبرد طرحهاي بهبود مطرح مي

برخي موسسات دست به تدوين يکسري اصول راهنما          
 ).۱۰(اند  براي مديريت امنيت و سالمت زده

 ضوابط پايه سيستم صحيح مديريت ايمني و سالمتي           
)SMS  (       ت و ايمني پايه    موثر بايد توسط شوراي عالي سالم

 ).۱۱(گذاري شود 
در طراحي فضاها، بايد به افرادي که در آن محيط                

کنند يا به نحوي کاربر اصلي فضا هستند توجه            زندگي مي 
 ).۱۲(هاي آنان در نظر گرفته شود  نمود و خواسته
مندسازي و تعيين اصول تدوين و سازماندهي        براي نظام 

ها و در     آگاهي سيستم مديريت کارآمد  جهت بهبود سطح       
نتيجه افزايش ايمني پارکها، تحقيقاتي در جهت شناسايي          

در .  نمايد معضالت گريبانگير امروز اين فضاها ضروري مي         
 توسط  ۱۳۷۹اين راستا در قسمتي از طرح سبز که در سال           

دانشگاه علوم پزشکي ايران انجام شده به اين مقوله پرداخته          
ه دليل نداشتن امنيت    که در نتيجه ايجاد فضاهاي محصور ب      

 . در پارکها با عدم مقبوليت از طرف مخاطبين همراه شد
 

 ها مواد و روش
هاي سازماني دانشکده      اين طرح در محوطه خانه         
براي .   انجام شد  ۱۳۸۳‐۸۴کشاورزي دانشگاه تهران در سال      

اي که با سواالت مربوط به ايمني           نظر سنجي، پرسشنامه   
سش اصلي نوع مديريت ايمني و       پارکها با استفاده از دو پر      

ميزان عملکرد روشهاي موجود براي افزايش ايمني با روش          
تحقيق توصيفي پيمايشي طراحي گرديد که اين روش از            
لحاظ کنترل متغيرها بصورت ميداني بود و تعداد سئواالت           
براساس اصول روانشناسي طرح سئوال، کم در نظر گرفته            

 ).  پيوست است۱ول ابزار تحقيق پرسشنامه در جد. شد
سواالت مورد نظر براي ارزيابي به اشخاص متفاوتي             

جمعيت مورد مطالعه   .  نشان داده شده و نظر سنجي گرديد       
در اين نظر سنجي جواناني بودند که طبق تعريف سازمان            

. گيرد  سال را در بر مي       ۲۹ تا    ۱۵ملي جوان قشر سني       
" که اوال انتخاب جوانان در اين مطالعه به اين دليل بود               

بيشتر افراد استفاده کننده از فضاي پارکها، جوانان هستند،          
بعالوه جوانان جمعيت اصلي کشور را تشکيل داده و از               

 . طرفي ديگر هم آينده سازان اين مملکت هستند
 نفر بود که نسبت     ۴۵۰جمعيت مورد مطالعه مشتمل بر      

ه  و نسبت خانمها ب    ۴۰ به   ۶۰دانشجويان به غير دانشجويان       
 .آقايان مساوي در نظر گرفته شد

قسمت توصيفي شامل اولويت     )  الف:  نتايج دو قسمت   
 سنجي نظرات و عاليق افراد

قسمت تحليلي شامل بررسي اختالف نظرات خانمها       )  ب
 و آقايان و دو قشر دانشجو و غير دانشجو

 و به روش کاي اسکوئر        Spssبا استفاده از نرم افزار        
 .  ر گرفتمورد تجزيه و تحليل قرا
هاي مونث و مذکر و دانشجو ، از آن          جدا کردن جمعيت  

جهت بود که تعريف و مصاديق ايمني براي اين دو قشر               
متفاوت است و چنانچه مديريت ايمني در فضاهاي                 

هاي مذکور اعمال شود، ميزان       اختصاصي هر يک از گروه      
 .تر مشخص گردد توجه و نياز آنها به صورت دقيق

 پرسشنامه
 . گزينه صحيح را با پر کردن مربع پاسخ دهيد"لطفا
  مونث مذکر :جنسيت  :سن 
 غيره  دانشجو: شغل

 در پارکها چقدر احساس امنيت مي کنيد؟
 کم)     ب    خيلي کم ) الف
 ادخيلي زي)         هزياد)         دمتوسط )ج
  براي ايجاد امنيت در پارکها کدام راه را پيشنهاد ميکنيد؟‐۲
 جلوگيري از ورود افراد مجرد به پارکها)الف
 قراردادن نگهبان از طرف مديريت پارک) ب
                  قراردادن نگهبان از طرف پليس   ) ج
 تشويق مقابله مردمي) د
 اگر خدمات و امنيت بيشتري در پارک تامين شود اما ورودي             ‐۳

پارک جهت استفاده هزينه اي دريافت نمايد ، نظر شما در اين               
 رابطه چيست؟

  موافق)               ب  بسيار موافق) الف
 بسيارمخالف)      ه مخالف)د       بي نظر) ج

  آيا فضاهاي محصور و خلوت را در پارک دوست داريد؟‐۴
  .بله، بخاطرآرامش موجود در آنها ميتوانم خوب فکر کنم)الف
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 ۱۳۸۶، سال ۱، شماره ۳۸مجله علوم کشاورزي ايران، جلد  ۳۶

  .بله ، بخاطر زيبايي به آنها عالقه دارم) ب
  .خير، بخاطر آنکه در آنجا احساس امنيت نمي کنم) ج
خير، چون به کل پارک اشراف نداشته  و به ديد بسته عالقه               )  د

  .ندارم
 مديريت پارک فقط وظيفه رسيدگي به گياهان و نظافت                ‐۵

 نبايد  پارک را بر عهده دارد و در مسائل ديگر مثل امنيت پارک              
 .دخالت کند

      بي نظر) ج    موافق) ب   بسيار موافق) الف
 بسيارمخالف) ه         مخالف) د

 .مرقوم بفرمائيد " اگر نکته خاصي به نظرتان ميرسد، لطفا
 

 نتايج
 ن اطالعات و تحليل آن با نرم افزار           پس از وارد نمود   

Spss به روش کاي اسکوئر  جداول زير به دست آمدند. 
 

 جنسيت*   احساس امنيت در پارکها ‐۱جدول 
  احساس امنيت  در پارکها 

خيلي کم  متوسط کم زياد خيلي زياد کل جمع
مذکر ۱۶ ۳۸ ۱۲۴ ۲۱ ۷ ۲۰۶ 

 
جنسيت

مونث  ۴۵ ۴۲ ۱۰۹ ۱۵ ۵ ۲۱۶ 
جمع کل  ۶۱ ۸۰ ۲۳۳ ۳۶ ۱۲ ۴۲۲ 

 تعداد معني دار درجه آزادي ارزش 
 ۰۰۳,۰** ۴ ۰۵۸,۱۶ آزمون کاي اسکوئر

 
اختالف احساس امنيت در پارکها ، بين خانمها و آقايان          

معني دار است، به عبارت ديگر خانمها نسبت         %  ۱در سطح   
به آقايان احساس امنيت کمتري در پارکها دارند و اين نکته           

ده فضاي ناامن پارکها و فضاهاي سبز شهري            نشان دهن 
 . است

 شغل*  احساس امنيت در پارکها ‐۲جدول 
  احساس امنيت  در پارکها 

متوسط کم خيلي کم  خيلي زياد زياد جمع کل
 ۲۶۱ ۶ ۲۷ ۱۵۰ ۵۶ ۲۲ دانشجو

 
 شغل
غيردانشجو  ۳۳ ۲۵ ۷۶ ۱۱ ۷ ۱۵۲ 

جمع کل  ۵۵ ۸۱ ۲۲۶ ۳۸ ۱۳ ۴۱۳ 
 تعداد معني دار يدرجه آزاد ارزش 

۱۷۵۶۴ آزمون کاي اسکوئر ۴ **۰۰۲,۰ 
 

احساس امنيت در پارکها بين دانشجويان و غير                
باشد، به    مي P>۰۱/۰دانشجويان داراي اختالف معني داري      

عبارت ديگر غير دانشجويان احساس امنيت کمتري نسبت         

 .به دانشجويان در پارکها دارند
 

 پارکها پيشنهاد براي امن کردن ‐۳جدول 
درصد تجمعي درصد معتبر درصد فراواني   

 معتبر گزينه اول ۲۴ ۳,۵ ۶,۵ ۶,۵
گزينه دوم ۱۶۲ ۳۶ ۵,۳۷ ۱,۴۳

۷۸ ۳۵ ۶,۳۳ گزينه سوم ۱۵۱
۱۰۰ ۲۲ ۱,۲۱ چهارم گزينه ۹۵
 جمع کل ۴۳۲ ۹۶ ۱۰۰ 

 

پاسخ نداده  ۱۸ ۴  
 جمع کل ۴۵۰ ۱۰۰  

 
راي امن کردن   نتايج نظر سنجي حاکي از آن است که ب        

پارکها، افراد به قرار دادن نگهبان از طرف مديريت پارک              
تمايل بيشتري نشان دادند و در غير اينصورت عالقه مند به           

در .  دخالت پليس و قراردادن نگهبان از طرف آنها هستند          
اولويت سوم مقابله مردمي قرار داشته و جلوگيري از ورود            

 .را آورده استافراد مجرد به پارکها کمترين راي 
 

  تمايل به پرداخت هزينه در ازاي ايمني پارکها‐۴جدول 
 تمايل به پرداخت هزينه در ازاي ايمني پارکها 

جمع کل بسيار مخالف مخالف بي نظر موافق بسيارموافق  
 دانشجو ۳۰ ۱۰۹ ۲۱ ۷۴ ۲۹ ۲۶۳
غيردانشجو ۲۱ ۶۳ ۲۸ ۲۴ ۱۶ ۱۵۲

 
 شغل
 

جمع کل ۵۱ ۱۷۲ ۴۹ ۹۸ ۴۵ ۴۱۵  
  ارزش درجه آزادي تعداد معني دار

آزمون کاي اسکوئر ۵۸۲,۱۵ ۴ ۰۰۴,۰ **

 
داري  در بين دانشجويان و غير دانشجويان اختالف معني       

۰۱,۰<P            در تمايل به پرداخت هزينه براي امنيت بيشتر 
مشاهده گرديد و دانشجويان کمتر از غير دانشجويان               

 .ت بيشتر هستندمند به پرداخت هزينه در ازاي امني عالقه
 

 جنسيت*  تمايل به فضاهاي محصور و خلوت ‐۵جدول 
 تمايل به فضاي هاي محصور و خلوت 

جمع 
 کل

 منظره خير،چون
 باز ندارد

خير، چون 
ندارد  امنيت

بله، بخاطر 
بيشتر زيبايي

بله،بخاطرتمرکز 
 فکري بيشتر

 
 
 

۲۰۲  مذکر ۱۰۰ ۴۵ ۱۴ ۴۳
۲۱۲  مونث ۸۳ ۴۶ ۵۸ ۲۵

 جنسيت

۴۱۴  جمع کل  ۱۸۳ ۹۱ ۷۲ ۶۸
  ارزش درجه آزادي تعداد معني دار

 آزمون کاي اسکوئر ۰۲۲,۳۳ ۳ ۰۰۰,۰**
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 ٣٧  سنجی در طراحی پارکها                 اصول ايمن      :  کافی و همکاران           

بين نظرات خانمها و آقايان در مورد عالقه به وجود               
داري در   فضاهاي  محصور و خلوت در پارکها، اختالف معني        

مشاهده گرديد، بدين معني که آقايان تمايل           %  ۱سطح  
ن فضاي محصور و خلوت در پارکها دارند در          زيادي به داشت  

 .صورتيکه خانمها تمايل کمتري از خود نشان داده اند
 

  عدم دخالت مديريت در مسايل ديگر مثل ‐۶جدول 
 شغل* امنيت 

جمع کل بسيار مخالف مخالف بي نظر موافق بسيارموافق  
 دانشجو ۱۹ ۲۳ ۲۲ ۱۱۹ ۸۰ ۲۶۳
جوغيردانش ۱۹ ۱۱ ۱۷ ۴۸ ۵۶ ۱۵۱

 
شغل

  جمع کل ۳۸ ۳۴ ۳۹ ۱۶۷ ۱۳۶ ۴۱۴
  ارزش درجه آزادي تعداد معني دار

آزمون کاي اسکوئر ۷۰۸,۹ ۴ ۰۴۶,۰ *

بين نظرات دانشجويان و غير دانشجويان در مسئله عدم         
دخالت مديريت در مسايل ديگر مثل امنيت، اختالف               

  وجود دارد، يعني           P>۰۵,۰داري در سطح         معني
بيشتري با دخالت مديريت در تمام         دانشجويان با تعداد     
 .اند مسائل بسيار موفق

 
*  عدم دخالت مديريت در مسايل ديگر مثل امنيت ‐۷جدول 

 جنسيت* شغل 
  عدم دخالت مديريت در مسايل دگر مثل امنيت شغل

موافق بسيارموافق  بي نظر مخالف
بسيار 
مخالف

جمع کل

 ۱۴۷ ۳۵ ۶۷ ۱۱ ۱۹ ۱۵ مذکر
جنسيت دانشجو

 ۱۰۸ ۴۰ ۵۰ ۱۱ ۳ ۴ نثمو
۱۱۷ ۲۲ ۲۲ ۱۹ جمع کل  ۷۵ ۲۵۵ 

 ۵۸ ۲۶ ۱۲ ۷ ۴ ۹ مذکر
غيردانشجو جنسيت

 ۹۲ ۳۰ ۳۵ ۱۰ ۷ ۱۰ مونث
 ۱۵۰ ۵۶ ۴۷ ۱۷ ۱۱ ۱۹ جمع کل 
تعداد معني دار درجه آزادي ارزش  شغل

۱۹۹,۱۵(a) آزمون کاي اسکوئر دانشجو ۴ * ۰۴۴,۰ 

غيردانشجو ۵۱۸,۵(b) آزمون کاي اسکوئر ۴ ۲۳۸,۰ 

 
بين خانمها و آقايان دانشجو، عالقه به دخالت مديريت           
پارک در تمام مسائل مانند امنيت داراي اختالف معني              

  است و خانمها بيشتر از آقايان         P  >۰۵,۰داري در سطح      

با اين موضوع موافق اند، اما در عين حال بين خانمها و                 
 .نشده استآقايان غير دانشجو اختالف معني داري مشاهده 

 
 بحث
، نشاندهنده عدم   ۲ و   ۱هاي   نتايج بدست آمده از جدول    

وجود امنيت کافي در پارکها و فضاهاي سبز هستند، به               
خصوص اين عدم احساس امنيت در قشر مونث جامعه و              

 . غير دانشجويان بيشتر به چشم مي خورد
اند، در مورد    اشاره کرده )  ۱۳۸۲(همانگونه که رحيمي     

 پارکها نبايد پس از وقوع حادثه به فکر چاره           مسائل امنيتي 
شود و   جويي بود ، بلکه اکنون که  مشکل به وضوح ديده مي           

اغلب افراد نظر سنجي شده به آن گواهي داده اند، بايد به              
 .فکر چاره و راه حل آن بود

، قراردادن نگهبان از طرف مديريت پارک، ۳طبق جدول  
جي شده تلقي شده     گزينه مناسبي از نظر افراد نظر سن         

اذعان )  ۱۹۹۶(و ويبي   )  ۱۹۹۷(کاندالو   همانگونه که. است
توان به عنوان روشي       اند، با استفاده از نگهبان مي         داشته

 . مناسب، سعي در کاهش خطرات شناسايي شده داشت
، با آنکه اکثريت آراء با پرداخت هزينه براي         ۴در جدول   

ما دانشجويان با   داشتن امنيت بيشتر در پارکها موافقند، ا        
داري کمتر از غير دانشجويان به اين موضوع           اختالف معني 
 .اند راي مثبت داده

اند   داده  ۶از توضيحاتي که افراد در سوال شماره               
آيد، برخي دانشجويان تامين امنيت جامعه و فضاي             برمي

سبز را به عنوان بخشي از پيکره جامعه، يکي از وظايف                
 و براي تامين امنيت تمايل به        اصلي برگردن دولت دانسته   

 .پرداخت هزينه ندارند
ها کمتر از     آيد، خانم   برمي ۵همانگونه که از جدول        

آقايان به وجود فضاي محصور و خلوت در پارکها عالقه مند            
اين مطلب در مديريت ايمني پارکها که طراحي فضا    .  هستند

شود بايد لحاظ     بخشي از عملکرد اين مديريت تلقي مي          
 بدين معني که در فضاهايي که طراحي و اجرا                 گردد،
شوند، بخصوص اگر کاربر اصلي آن خانمها باشند، از               مي

اين .  احداث فضاهاي محصور و خلوت بايد جلوگيري نمود         
 توسط  ۱۳۷۹نتايج با نتايج حاصل از طرح سبز که در سال            

 .دانشگاه علوم پزشکي ايران انجام گرفت، مطابقت دارد
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 ۱۳۸۶، سال ۱، شماره ۳۸مجله علوم کشاورزي ايران، جلد  ۳۸

اشاره کرده است، سيستم    )  ۱۹۹۴(گ  همانگونه که مين  
ها، اهداف،    اي از خط مشي        مديريت ايمني، مجموعه     

هاي مديريتي و عناصري است که به          ها، کنترل  سازماندهي
گيرند و نکات    منظور مديريت ايمني در کنار هم قرار مي          

الزم که بايد در طراحي مورد نظر قرار بگيرند را بايد در اين             
 .مجموعه لحاظ نمود

، به عالقه بيشتر خانمها به دخالت          ۷ و    ۶ جداول    در
مديريت پارک در تمام مسائل مانند امنيت پرداخته شده            

دانشجويان هم بيشتر از غير دانشجويان با دخالت            .  است
 . مديريت موافق اند

نبايد انقالب در     "  براي بهبود مديريت ايمني لزوما        
 که  همانگونه.  ساختار وضع موجود مديريت بوجود آورد        

اند، يک سيستم کارآمد        اذعان داشته  )  ۱۹۹۶( ول   هالي
هاي  تر از سيستم   مديريت ايمني بايستي يک برداشت رسمي     

 .مديريت موجود براي کنترل ايمني باشد
براي قانونمند کردن و رسيدن به برداشت رسمي تر،            

اند، بايد دست به     اذعان داشته )  ۱۹۹۹(همانگونه که شوايتر    
 راهنما براي مديريت سالمت زد که         تدوين يکسري اصول  

بدين منظور شوراي عالي سالمت  و ايمني پايه گذاري شده           
و ضمانت اجراي اصول مدون شده بر عهده اين شورا قرار              

 ).۱۱(گيرد 
مهمترين نکته که در اين تحقيق سعي شده تا حدي به           

به آن اشاره کرده است، آن      )  ۱۹۷۶(آن نزديک شويم و ترنر      
ديريت فضاها که طراحي، بخشي از آن تلقي         است که در م   

کنند يا به    شود، بايد به افرادي که در محيط زندگي مي          مي
هاي آنان را    نحوي کاربر محيط هستند توجه نمود و خواسته       

 .مدنظر داشت
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