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چکیده
نحوه  تا  گرديده است  فراغتی در دوران معاصر موجب  به  ویژه فضاهای  و فضاهای شهری  گسترده شهرها  و  كمی  رشد 
گذران اوقات فراغت در شهرها بدون توجه به ديدگاه استفاده كنندگان از آنها و  استقبال و بهره برداری از فضاهای عمومی 
چگونگی طراحی و تجهیز این فضاها صورت پذیرد. در توسعه شهرها، پارک های عمومی به  عنوان بخش مهمی از عناصر 
گذران زندگی شهروندان از يک  طرف و به  عنوان يکی از عوامل مهم ارتقا دهنده سیمای بصری  شهری در ارتباط با نحوه 
كاهش آلودگی های صوتی و بصری از طرف ديگر ايفای نقش می نمايند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل  شهرها و 
كوهستانی و پارک بزرگ شهر انجام شده است.  مؤثر بر ديدگاه استفاده كنندگان از دو پارک اصلی شهر یزد با عناوین پارک 
كوهستانی سه هزار و 600 نفر و برای پارک شهر دو هزار و 400 نفر برآورد شده است. این پژوهش  حجم جامعه مادر برای پارک 
كمک پرسشنامه و مطالعات اسنادی انجام شده است.  كاربردی و با روش پیمايشی و همبستگی و به  از نوع پژوهش های 
كوكران محاسبه و از شیوه نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. روایی ظاهری  حجم نمونه با استفاده از فرمول 
كرونباخ تأیید شده است. به  منظور تجزيه و  كمک اساتید دانشگاه یزد و پايایی آن به  وسیله آزمون آلفای  پرسشنامه به 
كه  كی از آنست  گرديده است. نتایج پژوهش حا تحلیل داده ها نیز از آزمون رگرسیون چند متغیره و دو مرحله ای استفاده 
بین معیارهای چهارگانه آسايش و راحتی، دسترسی به خدمات و تسهیالت فراغتی، امنیت و زیبایی شناسی با ديدگاه ذهنی 
استفاده كنندگان از فضای پارك های شهری رابطه معنی داری وجود دارد و معیار امنیت و شاخص های مرتبط با آن باالترین 

میزان رابطه معنی داری را در شکل گیری ديدگاه ذهنی استفاده كنندگان از پارک های شهری دارد.

كوهستان، پارک بزرگ شهر. کلیدی: فراغت، ديدگاه ذهنی، شهر یزد، پارک  گان  واژ
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1.  مقدمه
كه پس از  گذران آن از مباحث تازه ای است  اوقات فراغت و نحوه 
و  و فناوری، توجه جامعه شناسان  انقالب صنعتی و رشد صنایع 
برنامه ریزان را برانگیخته و به موضوع مهمی در این حوزه ها بدل 
همین  از   .)Ebrahimi, Razaghi & Moslemi, 2011( است  شده 
گسترش فضاهای عمومی فراغتی در شهرها در طول چند دهه  رو 
گروه های  نیازهای  تأمین  راستای  در  اقدامی  به  عنوان  گذشته 
مختلف سنی و جنسی در بسترهای عمومی در روند توسعه شهرها 
گرفته است. با این  وجود يکی از مهم ترین عوامل  مورد توجه قرار 
با محیط مصنوع، عدم  بیگانگی شهروندان  شکل گیری احساس 
گونه های متنوع رفتار در آنها می باشد، اما  كاركرد فضاها و  توجه به 
كشور ما منجر  ناديده گیری این نقش در دوران معاصر به  ویژه در 
كاهش جايگاه این نوع از فضاهای عمومی در ساختار توسعه و  به 

گرديده است. مدیريت شهری 
از  بخشی  عنوان  به   عمومی  پارک های  شهرها،  توسعه  در  امــروزه 
می شوند.  طراحی  و  مکانیابی  شهری  محالت  و  شهر  به  خدمات 
از فضاهای عمومی شهر هستند، غلبه  كه بخشی  این فضاها  در 
زمینه  و  شــده  جمعیت  بیشتر  جــذب  سبب  سبز،  فضای  عنصر 
تفریح،  نظر  از  فــراغــت  اوقـــات  گـــذران  و  اجتماعی  تعامل  ــرای  ب را 
محور  طبیعت   تفريحات  و  استراحت  و  مطالعه  ورزش،  سرگرمی، 
عمومی  پارک های  موفقیت  نظريه پردازان،  ديد  از  می كند.  فراهم 
تعداد  به  است  ممکن  شهروندان  اجتماعی  نیازهای  ــرآوردن  ب در 
دفعات بازديد شهروندان از آنها بستگی داشته باشد. با این حال، 
گرو شرايط  می توان میزان مشاركت های اجتماعی شهروندان را در 
كه فرصت های  مناسب این گونه فضاها دانست. ازاین رو هر چقدر 
عمومی  باز  فضاهای  از  بــردن  لذت  بــرای  دسترس تر  در  و  جذاب تر 
بیشتری  اجتماعی  از سطح مشاركت  باشد، جامعه  وجود داشته 

برخوردار خواهد بود. 
روش  كارآمدترین  كه  است  معتقد  جیکوبز  جین  مثال  عنوان  به  
بیشتر  پارک ها حضور هر چه  از جرم و جنايت در  برای پیشگیری 
 Boyle, Findlay( است  شبانه روز  طی  فضاها  این  در  شهروندان 
دارد  نیاز  شهری  مدیريت  اســاس،  همین  بر   .)& Forsyth, 2001
عمومی،  پارک های  بــرای  مناسب  سیاستی  برنامه ریزی  يک  با  تا 
كثر برساند. این  تعداد و شدت استفاده از این گونه فضاها را به حدا
معابر شهری،  به شبکه  پارک ها نسبت  بايد موقعیت  برنامه ریزی 

كیفیت های  كاربری اراضی پیرامون پارک ها، امکانات و تأسیسات و 
بیشتر  چه  هر  حضور  بتوان  تا  دهــد  قــرار  نظر  مد  را  پارک ها  محیطی 
سوی  از  نمود.  تضمین  را  شبانه روز  ساعات  طول  در  شهروندان 
ديگر رفتارهای اجتماعی در هر فضای شهری ارتباطی مستقیم با 
ک محیطی از پارک ها در ارتباط  طراحی آن فضا دارد. بنابراین ادرا
به  اجتماعی  رفتارگرایی  از  برگرفته  كه  آنهاست  طراحی  با  متقابل 

 عنوان ارزش های اجتماعی شهر می باشد.
شهر  عمومی  پارک های  بررسی  با  تا  شده  سعی  حاضر  مطالعه  در 
یزد، شرايط موجود این فضاها در قالب معیارهای چهارگانه مؤثر بر 
ديدگاه ذهنی شهروندان )منتج از مبانی نظری و پیشینه پژوهش( 
گردد و از سوی  برای جلب رضايت شهروندان، سنجش و مقايسه 

شناسایی  آتی،  طراحی های  به  منظور  شهروندان  انتظارات  ديگر 
شود. بر همین اساس فرضیات پژوهش به شرح ذیل می باشد:

كمتر 	  گذشته  در ايجاد و توسعه پارک های شهری در چند دهه 
گرديده و این امر خود سبب  توجهی به ديدگاه استفاده كنندگان 

كاربران شده است.  بروز مشکالت عديده ای از ديد 
بین معیارهای چهارگانه )آسايش و راحتی، دسترسی به خدمات 	 

و  زیبایی شناسی(  ویژگی های  و  امنیت  فراغتی،  تسهیالت  و 
ديدگاه ذهنی شهروندان از پارک های عمومی رابطه معنی داری 

وجود دارد. 
در 	  عمومی  پارک های  از  استفاده  در  استفاده كنندگان  ديدگاه 

شهرها براساس شرايط سنی، جنسی و نوع نیازها متفاوت بوده 
گرفتن این شرايط در طراحی پارک ها  و توجه ویژه ای به در نظر 

را می طلبد.

2.  پیشینه پژوهش
گذشته  قــرن  دوم  نیمه  در  شــده  ايجاد  نگرش های  تغییر  از  پس 
عمومی،  پارک های  ویژه  به   و  عمومی  شهری  فضاهای  به  نسبت 
مطالعاتی در زمینه فعالیت های فراغتی در این گونه فضاها انجام 
شده است. با این وجود آنچنان كه بايد به جايگاه فضاهای عمومی 
فراغتی و به  ویژه عوامل مؤثر بر ديدگاه شهروندان در نحوه استفاده 
كی از آن  از این فضاها صورت نپذیرفته است. پیشینه پژوهش حا
گرفته از دريچه خاص به  كدام از پژوهش های صورت  كه هر  است 

موضوع فراغت در فضاهای عمومی پرداخته اند )جدول 1و2(. 

3.  مبانی نظری
كه زندگی روزمره را بازنمایی می کند و قدرت و  يکی از عرصه هایی 
است.  فراغت  می گذارد،  نمايش  به  انسان ها  زندگی  در  را  مقاومت 
كه اختیار و آزادی انسان ها در آن بیشتر قابل  فراغت عرصه ای است 
فرهنگ  می تواند  فراغت  گفته اند  كه  روســت  این   از  اســت.  اعمال 
كند و هويت افراد را آشکار سازد )Rafatjah, 2005(. در تعريف  ايجاد 
اوقــات فراغت چنین آمده است: "اوقــات فراغت يعنی آن بخشی 
آزاد است  كار مولد  از تعهدات شغلی و  انسان  كه  از زمان بیداری 
و به  طور دلخواه به استراحت و ترمیم قوا و رفع خستگی روحی و 

.)Monshizadeh, 1997( "جسمی می پردازد
ــراغــت تــحــت تــأثــیــر عــوامــل مختلف،  ــات ف ــ ــراد از اصــطــالح اوق ــ اف
كه این تعريف ها  برداشت های متفاوت و تعاريف مختلفی داشته 
يا  تربیت  و  تعلیم  تاريخی،  فلسفی،  اجتماعی،  اقتصادی،  نظر  از 
 Leisure,فرهنگی بسیار متفاوت است. فراغت در زبان انگلیسی از
Edse, Licere به معنای سهولت، آسانی، راحت، فراغت و آسايش 
مفهوم   .)Kuhestani & Khalilzadeh, 1999( اســت  شــده  گرفته 
كه اغلب عامل خستگی  كار روزمره  زمان فراغت در برابر درگیری ها و 
شاخه های  ايجاد  به  آن  تبیین  و  تعريف  و  مــی رود  كــار  به  اســت، 
جديدی از علوم اجتماعی با عنوان "جامعه شناسی اوقات فراغت" 
 Fakuhi, &( اســت  انجامیده  فــراغــت"  اوقـــات  "انسان شناسی  و 
گذران آن يکی از  Ansari Mahabadi, 2003(. اوقات فراغت و نحوه 
شاخص های اساسی سبک زندگی به شمار می رود. به  بیان  ديگر 
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اوقــات فراغت نشان  گــذران  را در  افــراد معمواًل خود  شیوه زندگی 
 .)Katz-Gerro, 1999( می دهد

از فعالیت های فراغتی  دسته بندی های مختلف و جالب  توجهی 
فعالیت های  همکارانش  و  فلچر  مثال،  بــرای  اســت.  شــده  انجام 

تقسیم بندی  "ساخت نیافته"  و  "ساخت یافته"  گروه  دو  در  را  فراغتی 
"مردم_ دسته  دو  به  را  فراغتی  فعالیت های  لی،  و  لیونگ  كرده اند. 
تأثیرات   .)Feizi, 2007( كــرده انــد  تقسیم  "مکان_محور"  و  محور" 
گذران اوقات فراغت در دوران معاصر بر فضای جوامع،  كه  مهمی 
صنعت  مصرف كنندگان  نه تنها  است،  گذاشته  جوانان  و  خانواده 
نیز  را  فراغت  اوقــات  كاالهای  تولید كنندگان  بلکه  فراغت،  اوقــات 
كرده است، تا دائمًا و  به تنوع طلبی و ساختارشکنی بنیادها وادار 
كنند و با انتخاب اجزای  خالقانه عناصری از اوقات فراغت را ابداع 
متفاوت فرهنگی و تركیب آنها با يکديگر، هويت های جديد را بجويند 

 .)Tondnevis, 1999(
و  فرهنگ ها  برخورد  معرض  در  شهری  كانون های  كه  است  مسلم 
نگرش های متفاوت در موضوع اوقات فراغت قرار دارند و به  عنوان 
چهارراه فرهنگ ها با ديدگاه ها و ارزش های متفاوت عمل می كنند؛ 
گذران فراغت تغییر  گرچه ممکن است در جامعه ای منزوی نحوه  ا
همچنین  و  شهری  "فعالیت های   .)Hall, 2005( باشد  بطئی  و  كند 
عرصه  و  فضا  مظروف  و  محتوایی  عناصر  از  فراغتی،  فعالیت های 

به   .)Madanipour, 2001( عمومی، ظرف وقوع فعالیت ها می باشد" 
كه نوع و نحوه بروز فعالیت های فراغتی در تعیین نقش و  طوری 
همواره  آنها،  از  بهره برداری  چگونگی  و  عمومی  عرصه های  قلمرو 

مورد توجه بوده است.
انسان،  رفتارهای  و  تجربه ها  تأمین  برای  محیط،  همان  يا  ظرف 
توان بالقوه ای دارد؛ به  گونه ای كه الگوهای مختلف محیط ساخته 
 شده قابلیت تأمین رفتارها و تجارب زیباشناختی مختلف را داشته 
و به  این  ترتیب، انتخاب های رفتاری و زیبایی شناختی فرد را بسته به 
گسترش می دهد  كرده و يا  چگونگی پیکره بندی محیط، محدود 
كیفیت های محیطی و عناصر مستقر در  )Lang, 1987(. از این رو 
فضاهای شهری و فراغتی از يک طرف و الگوهای فعالیتی و رفتاری 
شکل گرفته در آنها از طرف ديگر، تأثیر متقابل و جهت دار بر يکديگر 

دارند.
فضاهای  مهم ترین  از  می توان  را  شهری  سبز  فضاهای  و  پارک ها 
از  بسیاری  تأمین  محمل  كه  دانست  شهرها  در  عمومی  فراغتی 
گرديده اند. منظور  نیازهای فراغتی شهروندان در شهرهای معاصر 
كاربری زمین شهری با پوشش  از فضای سبز شهری نوعی از سطوح 
و  اجتماعی  بــازدهــی  دارای  هــم  كــه  اســت  انسان ساخت  گیاهی 
 Suzanchi,( كولوژيکی است اقتصادی و هم در بر دارنده بازدهی ا
از  بخشی  بــه  عــنــوان  شهری  سبز  فضاهای  طــوری كــه  بــه    .)2004

جدول شماره 1: خالصه نتایج پیشینه پژوهش در داخل کشور
خالصه نتایجسالنام پژوهشگر)ان(رديف

1378پورمحمدی و سبحانی1
گذران اوقات فراغت در سه منطقه شهر تهران، پارک ها می باشند. پارک ها عالوه بر  رایج ترین فضای 
كیفیت زندگی، تضمین توسعه پايدار،  كاركرد فراغتی و زيست  محیطی، به  عنوان منبعی برای ارتقای 

تعدیل متابولیسم شهری و ارتقای جنبه های زیبایی شناختی می باشند.

كالمی2 گذران اوقات فراغت پرداخته و مشکالت فضاهای باز شهری ایران را 1387فالحت و  به بررسی نقش فضاهای باز در 
كیفی تقسیم بندی نموده است.  كمی و  در دو محور 

بین متغیرهای تحصیالت، درآمد، شغل، ذائقه و اوقات فراغت رابطه معنی دار وجود دارد. اما رابطه 1379عابدينی3
معنی داری بین مسکن و مذهب و اوقات فراغت نیست.

1378فريار4
وی با تفکیک ساعات فراغت افراد مورد مطالعه در فضاهای فراغتی عمومی شهر تبریز به تعیین 
شاخص رفتار اجتماعی و ارتباط آن با میزان درآمد افراد و نیز بررسی انواع فعالیت های فراغتی و نحوه 

گذران آن پرداخته است.

رابطه 1378فردرو5 فرهنگی  كاالهای  مصرف  و  تحصیالت  مسکونی،  منطقه  اجتماعی_اقتصادی،  پايگاه  بین 
معنی داری وجود دارد.

فعالیت های اوقات فراغت در فضاهای فراغتی با تحصیالت و درآمد رابطه معنی دار مثبت دارد.1377صالحی6
نوع و میزان اوقات فراغت تحت تأثیر زمان و منابع در دسترس افراد است.1376برازنده7

جدول شماره 2: خالصه نتایج پیشینه پژوهش در خارج از کشور

خالصه نتایجسالنام پژوهشگر)ان(رديف

1Ngesan & others2013

در این مطالعه، موارد مؤثر بر فعالیت های تفريحي شبانه در پارک های عمومي شهري بررسی گرديده اند.
فعالیت های فراغتی در پارک های شهری به رفاه شهروندان منجر می شود. عالوه بر این، در مکانیابی و 
كم پارک های عمومي شهري و رفتار فعالیت تفريحي به دلیل  طراحی پارک ها می بايست به تفاوت در ترا

تفاوت در قوانین مختلف پارک های شهري، توجه داشت. 

2
Johnson &

Glover
اوقــات فراغت 2013 گــذران  با  ارتباط مستقیم  فراغتی  كالبدی فضاهای شهری و فضاهای عمومی  عوامل 

ک آنها از فضا  دارد.  شهروندان و ادرا

3Yoon & Bhargava 2004
كمتری را به فعالیت های اوقات فراغت نسبت به افراد مجرد اختصاص می دهند. در  افراد متأهل زمان 
میان عوامل اجتماعی و جمعیتی، درآمد، اشتغال، سن، جنس و نژاد عامل های مؤثری در استفاده از 

اوقات فراغت در فضاهای فراغتی عمومی هستند.
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فضاهای باز، عامل اصلی در ساختار سیمای شهری، بهبود شرايط 
می شوند  محسوب  تفریح  و  فــراغــت  اوقـــات  گـــذران  كــولــوژيــکــی،  ا

 .)Khalilian Adel, 2006(
پارک ها  به  می توان  شهری  سبز  فضاهای  مصادیق  مهم ترین  از 
زاییده  كه  هستند  شهرها  در  كاربری هایی  پارک ها  نمود.  اشــاره 
تحوالتی در عرصه زندگی اجتماعی بوده اند. پارک عبارت است از 
كه در مالکیت عموم قرار دارد و جزئی  فضای سبز طراحی  شده ای 
 Vice-Presidency for( مــی شــود  محسوب  شهری  فضاهای  از 
طراحی  صورت  در  كه   )Strategic Planning and Control. 2010
ارائه  اقتصادی  و  اجتماعی  تفرجگاهی،  خدمات  قادرند  مناسب 

نمايند.
پارک های شهری امروزه دارای اهمیت فراوانی در ابعاد اجتماعی، 
كولوژيکی شهرها می باشند. اهمیت اجتماعی آنها به  اقتصادی و ا
كیفیت زندگی و  كلیدی در ارتقای  كه عالوه بر نقش  حدی است 
توسعه  زیرساخت های  از  يکی  به  عنوان  اجتماعی  سرمايه های 
ديدگاه  از   .)Taghvaei, 2003( می گردند  محسوب  شهری  پايدار 
محیط اجتماعی، آنچه در ارتباط با فضای سبز و پارک اهمیت دارد، 

كه رفت وآمد  میزان فضای سبز عمومی است. يعنی فضای سبزی 
.)Azani, 2010( مردم در آنها بدون مانع باشد

يکی  عنوان  به   آمريکایی  و  اروپــایــی  شهرهای  در  رواج  با  پارک ها 
از  يکی  عنوان  به   رفته رفته  نیز  ــران  ای در  اصلی،  مشخصه های  از 
دست  به  شهرها  توسعه  در  را  ویـــژه ای  جايگاه  تمدن  نمادهای 
كه به اصول و معیارهای تدارک و طراحی فضاهای  آوردند. حال  آن 
گذران اوقات فراغت در برنامه های توسعه شهری همچون پارک ها 
توجه زيادی نشده است. اما امروزه با توجه به مشکالت ناشی از 
گذران اوقات فراغت در فضاهای باز به  عنوان  شهرنشینی و اهمیت 
يکی از اركان اصلی توسعه پايدار در زندگی روزمره افراد، الزم است 
كار  دستور  در  را  فضاها  ایــن  تقويت  و  گسترش  شهری،  مدیريت 
حیات  تجديد  خصوص  در  و  داده  قرار  شهری  توسعه  برنامه های 
 Alizade, Abedi &( نمايد  اقــدام  نیز  موجود  پارک های  و  فضاها 
Rahimi, 2012(. در يک تقسیم بندی می توان آثار اجتماعی ناشی از 
گسترش فضاهای سبز شهری و پارک ها را به  صورت جدول  ايجاد و 

شماره 3 ارائه نمود.

كیفیت های محیطی به  عنوان  در پژوهش های انجام شده معمواًل 
گرفته و البته  كلیدواژه اصلی مبنای تعیین معیارها و شاخص ها قرار 
تفاوت های  مانند  شهروندان  اجتماعی_اقتصادی  خصوصیات 

سنی و جنسی، درآمد و میزان تحصیالت نیز بررسی شده اند.
بــراســاس  پـــژوهـــش  مــعــیــارهــای  حــاضــر  پـــژوهـــش  در  رو  ــــن  ای از 
كید بر معیارهای مؤثر بر ديدگاه  جمع بندی پیشینه پژوهش با تأ
كیفیت های محیطی فضاهای فراغتی در چهار  استفاده كنندگان از 
معیار اصلی "آسايش و راحتی"، "دسترسی به خدمات و تسهیالت 
و  منابع  براساس  و  انتخاب  "زیبایی شناسی"  و  "امنیت"  فراغتی"، 
متون تخصصی و نظرات تکمیلی كارشناسان معماری و شهرسازی، 
شاخص های مرتبط با هر معیار مطابق با جدول ذیل تدوین گرديد 

)جدول شماره 4(.

4.  مواد و روش ها
4.1.  روش پژوهش

پژوهش پیِش رو از نوع پژوهش های كاربردی و از حیث پرداختن به 

و روش پژوهش،  بوده  تحلیلی  توصیفی  پژوهش های  نوع  از  مسئله 
پیمايشی و همبستگی می باشد. همچنین برای انجام پژوهش از 

ابزار پرسشنامه، اسناد و متون تخصصی استفاده شده و به  منظور 
آزمون  از  پرسشنامه ها  از  آمــده  دست  به  اطالعات  تحلیل  و  تجزيه 

رگرسیون چندمتغیره استفاده گرديده است.
بــر مبنای  پــژوهــش حــاضــر  انــجــام  بـــرای  گرفته  اســتــراتــژی در نظر 
 237 كمک  با  مطالعات  روند  در  كه  شده  انتخاب  پرسشنامه ای 
كوهستانی و پارک  كل مراجعه كنندگان به پارك های  پاسخ دهنده از 
فرمول  بــراســاس  نمونه  حجم  اســت.  گــرديــده  تکمیل  شهر  ــزرگ  ب
انتخاب  درصــد   95 اطمینان  سطح  در   )P= 0.5, d=0.1( كوكران 
كه برای پارک  شده و با توجه به برآورد تقریبی حجم جامعه مادر 
كوهستانی سه هزار و 600 نفر و برای پارک شهر دو هزار و 400 نفر در 
گرفته شده، حجم نمونه به ترتیب 94 و 92 نفر محاسبه شده  نظر 
كه به  منظور كاهش خطای ساختاری، تعداد نمونه ها برای هر پارک 
گرفته شده است. ساختار این پرسشنامه براساس  بیشتر در نظر 
معیارهای چهارگانه مؤثر بر ديدگاه ذهنی شهروندان و شاخص های 

جدول شماره 3: آثار اجتماعی پارک ها و فضاهای سبز شهری
روان شناختیفرهنگیجامعه شناختی

• ايجاد تعامالت اجتماعی بهتر میان شهروندان در 	
مناطق مختلف شهری

• كسب و شناخت برخی از شاخص های اجتماعی 	
)هنجارها، ارزش ها، خرده فرهنگ ها و ...(

• كردن دوستان جديد 	 اجتماعی شدن افراد و پیدا 
و پر كردن خلوت و تنهایی

• غیردولتی 	 تشکل های  از  تــعــدادی  شکل گیری 
)NGOها(

• انتشار عقايد و افکار ارزشی	
• افزايش احساس خويشاوندی و يا منافع واحد	
• اوقــات 	 در  تفریح  ــرای  ب مناسب  محیطی  ايــجــاد 

بیکاری و فراغت

• گسترش فرهنگ شهری و حقوق شهروندی	
• آشنایی افراد با مفاخر ملی و مفاهیم ارزشی	
• شکل گیری انجمن های هنری، ورزشی، فرهنگی 	

و ... در قالب NGOها يا سایر انجمن ها
• بــــرگــــزاری دوره هــــــــای آمــــوزشــــی، تــحــقــیــقــاتــی، 	

جــشــنــواره هــا، شــب شــعــرهــا، مــســابــقــات نقاشی 
كودكان و ... در فضاهای سبز

• انتشار افکار و عقايد ارزشی )ارزش های فرهنگی، 	
خرده فرهنگ ها و ...(

• سایر پیامدهای فرهنگی )فرهنگ سازی تدريجی، 	
خرده فرهنگ های  بــا  آشنایی  بـــرای  بسترسازی 

شهری و ...(

• ايجاد آرامش روحی و روانی	
• بدنی 	 و  جسمی  سالمتی  در  مثبت  تأثیرات 

افراد
• افــراد 	 رانــدمــان عملکردی  و  كــارایــی  ارتــقــای 

)افزايش بهره وری(
• طریق 	 از  افـــراد  تنگناهای  و  چــالــش هــا  حــل 

تبادل افکار، مشورت های دوستانه و ... 
• تأثیر بر روی رفتار انسان ها و پويایی ذهنی و 	

رفتاری آنها
• روحــی 	 و  فیزيکی  وضعیت  در  افـــراد  مــانــدن 

از طریق حضور مستمر در فضاهای  مناسب 
سبز مانند نرمش، ورزش و... در این فضاها
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جدول شماره 4: معیارها و شاخص های ارزيابی ديدگاه استفاده کنندگان از کیفیت محیطی فضاهای فراغتی عمومی
شاخصمعیارشاخصمعیار

ی
ش و راحت

آساي
• كیزگی	 نظافت و پا
• كافی برای بازی	 فضای 
• فضا برای نشستن روی زمین	
• سروصدای وسایل نقلیه	
• آلودگی هوا	
• وجود مبلمان شهری	
• میزان بارش	
• دمای هوا	
• شدت باد	
• رطوبت	
• حیوانات و حشرات	
• راحتی ارتباط با ديگران	

ی
ت فراغت

ال
سهی

ت و ت
ی به خدما

دسترس

• دسترسی به حمل ونقل عمومی	
• دسترسی مناسب به معابر اصلی	
• وجود پاركینگ كافی	
• وجود آبخوری	
• وجود لوازم ورزشی	
• وجود سطل زباله	
• كی	 محل های فروش اغذيه و خورا
• دسترسی به وسایل بازی و تفريحی	
• وجود نمازخانه	
• وجود سرويس بهداشتی	

ت
امنی

• وجود ايستگاه پلیس و نیروهای امنیتی	
• روشنایی كافی	
• وجود فضاهای رها شده	
• وجود دوربین های نظارتی	
• گروه های زنان	 حضور 
• حضور خانواده ها	
• میزان وقوع جرم و جنايت	
• گروه های اوباش و اراذل	 حضور 
• امنیت متعلقات بازديدكنندگان	

ی
ی شناس

زیبای

• وجود ورودی تعريف  شده	
• پوشش گیاهی	
• نورپردازی مناسب	
• كیفیت مبلمان شهری	
• وجود عنصر آب و آب نما	
• وجود نمادها و نشانه ها )همانند مجسمه(	
• تنوع و تركیب رنگ	
• تنوع و تركیب مصالح	
• معماری فضای پارک	

كاربران از فضاهای  مرتبط با این معیارها و به  منظور آزمودن درک 
گرفته است.  فراغتی و عوامل مؤثر بر آنها در پارک های عمومی شکل 
این نظرسنجی طی دو بازه زمانی دو ساعته در روزهای آخر هفته و با 
استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انجام شده است. ساعت 
9:00 تا 11:00 صبح و ساعت 8:00 تا 10:00 شب در روزهای پنجشنبه 
و جمعه، زمانی است كه پرسشنامه ها تکمیل شده اند. براي پاسخ 
به پرسشنامه از پاسخ دهندگان خواسته شده بود تا اولويت خود را 

براساس مقیاس لیکرت از 1 تا 5، قرار دهند.
معیارهای  با  مرتبط  شاخص های  براساس  شده  ياد  پرسشنامه 
و  بوده  از چارچوب نظری، حاوی 46 سئوال  چهارگانه مستخرج 
روایی ظاهری آن توسط اساتید دانشکده هنر و معماری دانشگاه 
به  وسیله آزمــون آلفاي كرونباخ سنجیده  آن  پايایی  و  تأیید  یزد 
كل 0/76(  شده است. طبق نتایج به دست آمده )ضريب پايایی 

پرسشنامه تدوین شده، يک ابزار اندازه گیری قابل اعتماد است.

4.2.  هدف و نمونه مورد مطالعه
فعالیت- از  شهري  جامعه  ک  ادرا بررسي  پژوهش،  این  از  هدف 
هاي فراغتي در پارک های عمومي شهري است. جنبه های مورد 
مطالعه شامل آسايش و راحتی، دسترسی به خدمات و تسهیالت 
كه از مهم ترین  كیفیت های زیبایی شناسی است  فراغتی، امنیت و 
پارك های  می باشند.  عمومی  فضاهای  از  انتظار  مورد  كیفیت های 
كوهستانی و پارک بزرگ شهر دو محدوده انتخابی برای انجام این 
امکانات  همچنین  و  سبز  فضای  غنای  از  كه  می باشند  مطالعه 
كاربری ها  مطلوبی برخوردارند و از نظر شرايط پیرامونی و همجواری 

و موقعیت خود از ویژگی های قابل مقايسه ای بهره می برند. 

تصویر شماره 1: پارک بزرگ شهر )باال( و پارک کوهستانی یزد )پایین(

كوهستانی یزد به وسعت تقریبی 15 هکتار در اراضی  محدوده پارک 
جنوبی شهر یزد و در شرق جاده یزد_تفت و جنوب جاده كمربندی 
وجود ارتفاعات با چشم اندازها و  است.  شده  واقع  اردكان_مهریز 
این ناهمواری ها  مناظر طبیعی و همچنین اراضی پست حاشیه 
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سبب ویژگی های منحصر به  فرد این پارک شده است. 
به  توجه  با  و  هکتار  تقریبی 24  مساحت  با  یــزد  شهر  بــزرگ  پــارک 
شرايط محیطی خود دارای تفاوت هایی نسبت به پارک كوهستانی 

است. استقرار این پارک در داخل شهر و همجواری با عملکردهای 
شهری، خصوصیات متفاوتی در ايجاد بستر فراغت مناسب برای 

شهروندان به وجود آورده است.

تصویر شماره 2: پارک بزرگ شهر یزد )تصویر باال( و پارک کوهستانی شهر یزد )تصویر پایین(

جدول شماره 5: مشخصات پرسش شوندگان در پارک هفتم تیر و پارک آزادگان شهر یزد

پارک بزرگ شهر )=105n(پارک کوهستانی )=132n(مشخصات پرسش شوندگان آيتم های مورد بررسی
درصدتعداددرصدتعداد

59%5262%69مردجنسیت
41%4843%63زن

گروه سنی

16%1717%22زیر 15 سال
30%3532%1546 تا 35 سال
34%2935%3539 تا 50 سال
20%1921%5025 سال به باال

درآمد
31%4433%58كمتر از يک میلیون تومان

46%3848%51بین يک تا سه میلیون تومان
23%1824%23بیشتر از سه میلیون تومان

57%2760%35در محدوده پیرامونی پارکمحل زندگي
ج از محدوده پیرامونی پارک 43%7345%97خار

مدت زندگي در منطقه

12%147%5كمتر از يک سال
20%1712%6يک تا پنج سال

27%3116%11پنج تا ده سال
41%3825%13بیش از ده سال

68%3671%47مجردوضعیت تأهل
32%6434%85متأهل

گروه تفريحي

20%1721%22به  تنهایی
29%4830%63خانوادگي

37%2239%29دوستان
14%1315%18دوستان و خانوادگي

مدت تفریح

30%1831%24كمتر از يک ساعت
36%3438%45يک تا دو ساعت

24%1625%21سه تا چهار ساعت
10%3211%42بیشتر از پنج ساعت

5.  يافته های پژوهش
متغیرهای اجتماعی بررسی شده در این تحقیق عبارتند از: جنس، 
سن، درآمد سرپرست خانوار، محل زندگی، مدت زندگی در منطقه، 

وضعیت تأهل، نحوه و مدت شركت در فضای تفريحی پارک.

كوهستانی،  پارک  در  بررسی  مورد  جامعه  باالتر  حجم  به  توجه  با 
گرديد.  بررسی  نمونه  شهر 105  بزرگ  پارک  در  و  نمونه 132  تعداد 
تركیب جنسی شركت كنندگان در نظرسنجی تقریبًا برابر )52 و 48 

درصد( بوده است. 

پــارک  در  پاسخ دهندگان  اغلب  خــانــوار  سرپرست  ماهانه  درآمـــد 
كمتر از يک میلیون تومان )44 درصد( و در پارک بزرگ  كوهستانی 
شهر بین يک تا سه میلیون تومان )46 درصد( بیان شده است. 
گرفته و به همین  ج از شهر قرار  پارک كوهستانی در لبه پیرامونی خار
وارد  مطالعاتی  محدوده  از  ج  خار از  استفاده كنندگان  اغلب  دلیل 
پارک شهر در داخل محدوده  می شوند )73 درصد(. درصورتی كه 
وارد  پیرامونی  نواحی  از  استفاده كنندگان  درصــد   57 و  بــوده  شهر 
می شوند. نتایج سایر متغیرهای اجتماعی بررسی شده به تفکیک 

دو پارک اصلی شهر یزد به شرح جدول شماره 5 ارائه شده است.
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ذهــنــی  ــاه  ــ ــدگ ــ دي بـــر  راحـــتـــی  و  آســـايـــش  مــعــیــار  رابـــطـــه    .5.1
استفاده کنندگان

آسايش و راحتی از مؤلفه های مهم و اساسی فضاهای فراغتی در شهرها 
كیفیت زندگی شهروندان و  محسوب می شود و به  طور مستقیم بر 

میزان حضور و استفاده آنها از فضاهای شهری اثرگذار است.
مرتبط  شاخص های  رابطه  بررسی  بــرای  رگرسیون  ضرايب  نتایج 
ذهنی  ديــدگــاه  در  اثربخشی  مــیــزان  و  راحــتــی  و  آســايــش  معیار  بــا 
كیزگی، فضا  كه بین شاخص های نظافت و پا شهروندان نشان داد 
برای نشستن روی زمین و راحتی ارتباط با ديگران با ديدگاه ذهنی 
مستقیم  و  معنی دار  رابطه  كوهستانی،  پارک  از  استفاده كنندگان 
وجود دارد و شرايط نسبتًا مناسبی از وضعیت این شاخص ها در 
سروصدای  شاخص های  بین  همچنین  است.  موجود  پارک  این 

وسایل نقلیه، آلودگی هوا، دمای هوا، شدت باد و وجود حیوانات و 
حشرات، رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد كه با توجه به گرمای 
هوا در شهر یزد، طراحی و ايجاد سايه بان در هر دو پارک از اهمیت 
كافی برای  قابل  مالحظه ای برخوردار است. متأسفانه نبود فضای 
از  كه  هستند  مـــواردی  جمله  از  مناسب  شهری  مبلمان  و  ــازی  ب
نیاز است. در  به  شدت مورد  كوهستانی  پارک  ديد شهروندان در 
پارک بزرگ شهر نیز با توجه به وجود معابر شريانی پیرامونی، وجود 
سروصدای  وسایل نقلیه، آزار دهنده بوده و می بايست در طراحی 
گردد. در مجموع  اقدام  ايجاد موانع جاذب صوت  به  آتی نسبت 
با توجه به نتایج به دست آمده، وضعیت شاخص های مرتبط با 
كی از ديدگاه مثبت تر شهروندان از پارک  معیار آسايش و راحتی، حا

كوهستانی است. بزرگ شهر نسبت به پارک 

جدول شماره 6: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره شاخص های آسايش و راحتی مؤثر بر ديدگاه استفاده کنندگان

پارک بزرگ شهرپارک کوهستانیشاخصکد
βsigتأییدβsigتأیید

CC1كیزگی بلی0/360/032بلی0/380/032نظافت و پا
CC2كافی برای بازی بلی0/430/039خیر0/020/1361فضای 
CC3بلی0/320/026بلی0/420/026فضا برای نشستن روی زمین
CC4خیر0/060/325-بلی3600/027/-سروصدای وسایل نقلیه
CC5بلی0/380/033-بلی0/340/031-آلودگی هوا
CC6بلی0/320/021خیر0/030/284وجود مبلمان شهری
CC7خیر0/010/113خیر0/010/110میزان بارش
CC8بلی0/460/026-بلی0/420/041-دمای هوا
CC9بلی0/410/038-بلی0/360/023-شدت باد

CC10خیر0/010/266-خیر0/020/375-رطوبت
CC11 بلی0/430/033-بلی0/340/032-حیوانات و حشرات
CC12خیر0/350/226بلی0/370/027راحتی ارتباط با ديگران

بر  5.2.  رابطه معیار دسترسی به خدمات و تسهیالت فراغتی 
ديدگاه ذهنی استفاده کنندگان

ازجمله شاخص های اثرگذار بر ارتقا و جذابیت شهرها و عرصه های 
فرهنگی  اجتماعی،  شاخص های  گرفتن  نظر  در  عمومی شان، 
مربوط  انسان  اساسی  انگیزه های  و  نیازها  به  كه  اســت  روانــی  و 

می شود.
براساس نتایج تحلیل رگرسیون برای بررسی شاخص های مرتبط با 
معیار دسترسی به خدمات و تسهیالت فراغتی بین شاخص های 
و  بــازی  وسایل  به  دسترسی  زباله،  سطل  كافی،  پاركینگ  وجــود 
تفريحی، نمازخانه و سرويس بهداشتی با ديدگاه استفاده كنندگان 
دارد.  وجـــود  مــعــنــی داری  و  مستقیم  رابــطــه  كوهستانی  پـــارک  از 

به  عــدم دســتــرســی مناسب  بــا جـــدول ذیــل  درحــالــی كــه مطابق 
حمل ونقل عمومی و معابر اصلی، عدم وجود آبخوری، لوازم ورزشی 
كی موجب شکل گیری ذهنیت  كز فروش اغذيه و خورا مناسب و مرا
ذهنیت  مــوارد  اغلب  در  كه  طــوری  به  گرديده،  كاربران  در  منفی 
كی از وضعیت خیلی ضعیف در موارد ياد شده  استفاده كنندگان حا

است. 
وضعیت شاخص های دسترسی در پارک بزرگ شهر مناسب تر است، 
كافی، آبخوری  كه تنها عدم وجود سه شاخص پاركینگ  به طوری 
شاخص های  سایر  بین  و  گرفته  قــرار  توجه  مــورد  ورزشــی  لــوازم  و 
معنی دار  و  مستقیم  رابطه  شهروندان  مثبت  ديدگاه  با  هفت گانه 

مطابق با جدول شماره 7 مشاهده شده است.
جدول شماره 7: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره شاخص های دسترسی به خدمات و تسهیالت فراغتی مؤثر بر ديدگاه استفاده کنندگان

پارک بزرگ شهرپارک کوهستانیشاخصکد
Βsigتأییدβsigتأیید

AS1بلی0/360/031خیر0/020/112دسترسی به حمل ونقل عمومی
AS2بلی0/420/044خیر0/030/151دسترسی مناسب به معابر اصلی
AS3خیر0/090/212بلی0/510/046وجود پاركینگ كافی
AS4خیر0/030/308خیر0/060/326وجود آبخوری
AS5خیر0/060/361خیر0/030/121وجود لوازم ورزشی
AS6بلی0/360/038بلی0/460/043وجود سطل زباله
AS7كی بلی0/320/026خیر0/010/310محل های فروش اغذيه و خورا
AS8بلی0/320/027بلی0/360/025دسترسی به وسایل بازی و تفريحی
AS9بلی0/400/032بلی0/440/036وجود نمازخانه

AS10 بلی0/430/033بلی0/410/030وجود سرويس بهداشتی

 از 
ان

دگ
كنن

ده 
تفا

اس
اه 

دگ
 دي

 بر
ؤثر

ل م
وام

ع
می

مو
ی ع

اغت
 فر

ی
ها

ضا
ی ف

یط
مح

ت 
فی

كی



24
1395 ــز  ــ ــی ــ ــای ــ پ

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

بیستم  شماره 

5.3.  رابطه معیار امنیت بر ديدگاه ذهنی استفاده کنندگان
شکل گیری حس امنیت در شهروندان را می توان از يک طرف تابعی 
كنش ها و حوادث آن و از طرف ديگر وابسته به  از شرايط محیطی، 
كی در ساختار فرهنگی جامعه دانست.  نوع برداشت و سطوح ادرا
را می توان به جرأت مهم ترین معیار در شکل گیری ديدگاه  امنیت 

ذهنی استفاده كنندگان از فضای شهری و فراغتی دانست.
كسب بتای 0/38 و 0/42 و  در پژوهش پیِش رو نیز این معیار با 
در سطح معنی داری زیر 0/05 بیشترین تأثیر را بر ديدگاه ذهنی و 
رگرسیون  ضرايب  نتایج  طبق  اســت.  داشته  شهروندان  كـــی  ادرا
گروه های زنان و  وجود ايستگاه پلیس و نیروهای امنیتی، حضور 

خانواده ها و آمار پایین دزدی اموال و متعلقات استفاده كنندگان 
رابطه  كه  هستند  مؤثری  و  مثبت  شاخص های  پــارک،  دو  هر  از 
با شکل گیری ديدگاه مثبت در شهروندان  و معنی داری  مستقیم 
داشته اند و شاخص هایی مانند میزان وقوع جرم و جنايت در پارک 
اوبــاش اســت، رابطه  نــزاع  كه عمدتًا ناظر به شــرارت و  كوهستانی 
معکوس و معنی داری را با ديدگاه منفی شهروندان نشان می دهد. 
در پارک شهر نیز شاخص وجود فضاهای رها شده، رابطه معکوس 
و معنی دار )بتای 0/36-( با ديدگاه ذهنی استفاده كنندگان داشته 
كه عمدتًا ناظر به طراحی ضعیف پارک بوده و محل تجمع اوباش و 

معتادان شده است.
جدول شماره 8: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره شاخص های امنیتی مؤثر بر ديدگاه استفاده کنندگان

شاخصکد
پارک بزرگ شهرپارک کوهستانی

βsigتأییدβsigتأیید
SE1بلی0/350/029بلی0/360/026وجود ايستگاه پلیس و نیروهای امنیتی
SE2خیر0/070/108بلی0/410/037روشنایی كافی
SE3بلی0/360/025-خیر0/080/306-وجود فضاهای رها شده
SE4خیر0/010/110خیر0/010/401وجود دوربین های نظارتی
SE5گروه های زنان بلی0/360/031بلی0/380/032حضور 
SE6بلی0/360/032بلی0/430/039حضور خانواده ها
SE7خیر0/020/196-بلی0/520/004-میزان وقوع جرم و جنايت
SE8گروه های اوباش و اراذل خیر0/030/326-خیر0/040/532-حضور 
SE9بلی0/460/036بلی0/410/025امنیت متعلقات بازديدكنندگان

ذهــنــی  ديــــدگــــاه  ــر  ــ ب زیـــبـــایـــی شـــنـــاســـی  مـــعـــیـــار  ــه  ــطــ ــ راب   .5.4
استفاده کنندگان

ذهنی  ديــدگــاه  شکل گیری  بر  مؤثر  معیارهای  از  دسته  نخستین 
كیفیت های فضایی ناشی از انتقال  كالبدی و  شهروندان، محیط 

پارک  در  رگرسیون  آزمون  براساس  است.  بینایی  قوه  طریق  از  معنا 

گیاهی و نورپردازی  كوهستانی، شاخص هایی مانند وجود پوشش 
آب و آب نما، تنوع و تركیب رنگ و مصالح و  عنصر  وجود  مناسب، 
معماری مناسب فضای پارک، دارای رابطه مستقیم و معنی داری با 
ديدگاه مثبت استفاده كنندگان داشته است. از طرف ديگر به دلیل 
شهری  مبلمان  پایین  كیفیت  تعريف  شــده،  ورودی  وجــود  عــدم 

صورت  به   حتی  معنی دار  رابطه  نشانه ها،  و  نمادها  وجود  عدم  و 
معکوس نیز با ديدگاه شهروندان مشاهده نگرديد.

در پارک بزرگ شهر وضعیت محیطی به لحاظ معیار زیبایی شناسی 
از میان ُنه شاخص بررسی   كه  بسیار نامناسب تر است، به طوری 
شده تنها مواردی مانند وجود ورودی تعريف  شده، وجود نمادها 
و نشانه ها و تنوع و تركیب رنگ به ترتیب با بتای 0/38 و 0/36 و 
0/36 دارای رابطه مستقیم و معنی دار بوده و تأیید شده اند و سایر 
شاخص ها نقش معنی داری حتی به  صورت معکوس در شکل گیری 

ديدگاه ذهنی استفاده كنندگان نداشته اند.

جدول شماره 9: نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره شاخص های زیبایی شناسی مؤثر بر ديدگاه استفاده کنندگان

شاخصکد
پارک بزرگ شهرپارک کوهستانی

βsigتأییدβsigتأیید
AE1بلی0/380/026خیر0/030/700وجود ورودی تعريف  شده
AE2خیر0/060/361بلی0/510/038پوشش گیاهی
AE3خیر0/040/651بلی0/360/026نورپردازی مناسب
AE4خیر0/020/110خیر0/070/621كیفیت مبلمان شهری
AE5خیر0/020/352بلی0/380/025وجود عنصر آب و آب نما
AE6بلی0/360/022خیر0/060/861وجود نمادها و نشانه ها
AE7بلی0/360/036بلی0/380/027تنوع و تركیب رنگ
AE8خیر0/030/826بلی0/410/039تنوع و تركیب مصالح
AE9خیر0/020/361بلی0/360/025معماری فضای پارک
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5.5.  رابطه معیارهای چهارگانه بر ديدگاه ذهنی استفاده کنندگان
معیارهای  ــرای  ب رگرسیون  ضرايب  و  نتایج   10 شماره  جــدول  در 
كوهستانی و پارک  چهارگانه مؤثر بر ديدگاه استفاده كنندگان از پارک 

بزرگ شهر ارائه شده است.

نشان  رگرسیون  ــون  آزم نتایج  مــی گــردد،  مالحظه  كه  طــور  همان  
يـــاد شـــده و ديـــدگـــاه ذهنی  ــه بــیــن مــعــیــارهــای چــهــارگــانــه  ك داد 
استفاده كنندگان از فضای هر دو پارک، رابطه معنی داری وجود دارد. 
نتایج ضرايب رگرسیون با وزن های استاندارد شده بتا نشان داد كه 

جدول شماره 10: نتایج و ضرايب رگرسیون برای معیارهای چهارگانه مؤثر بر ديدگاه استفاده کنندگان

متغیر)عامل(

BBetaS.EtP

پارک 
کوهستانی

پارک 
بزرگ 
شهر

پارک 
کوهستانی

پارک 
بزرگ 
شهر

پارک 
کوهستانی

پارک 
بزرگ 
شهر

پارک 
کوهستانی

پارک 
بزرگ 
شهر

پارک 
کوهستانی

پارک بزرگ 
شهر

15/54215/182/6142/4610/0060/007------31/87528/42مقدار ثابت

0/6420/4320/320/380/2210/1483/2313/1120/0030/003آسايش و راحتی

دسترسی به 
خدمات و 

تسهیالت فراغتی
0/4690/4870/280/310/1760/1122/6292/7450/0040/002

0/7380/5910/380/420/2450/2353/3363/2260/0020/003امنیت

0/3470/4830/310/290/1490/1192/9522/6710/0030/012زیبایی شناسی

راحتی،  و  معیار تغییر همزمان در معیارهاى آسايش  يك انحراف 
دسترسی به خدمات و تسهیالت فراغتی، امنیت و زیبایی شناسی 
به ترتیب موجب 0/32، 0/28، 0/38 و 0/31 انحراف معیار تغییر 
كوهستانی می گردد و به همین  در ديدگاه استفاده كنندگان از پارک 
نحو يك انحراف معیار تغییر همزمان در معیارهاى چهارگانه فوق 
به ترتیب موجب 0/38، 0/31، 0/42 و 0/29 انحراف معیار تغییر 
در ديدگاه استفاده كنندگان از پارک بزرگ شهر خواهد شد. به این 
چهارگانه  معیارهای  اثربخشی  نحوه  ترتیب معادله پیش بینی  
ذیل  ترتیب  به  شهروندان  ذهنی  ديدگاه  تغییر  و  شکل گیری  در 

می باشد:
کوهستانی پارک  در  شهروندان  ذهنی  ديدگاه   31/875 = تغییر 
راحتی( 0/642 + و  و 0/469 + )آسايش  خدمات  به   )دسترسی 
)زیبایی شناسی( 0/347 + )امنیت( 0/738 + تسهیالت فراغتی(

شهر بزرگ  پارک  در  شهروندان  ذهنی  ديدگاه   28/421 = تغییر 
+ 0/432 راحــتــی(  و  )آســايــش  به خدمات و0/487 +   )دســتــرســی 
 )زیبایی شناسی(0/483 + )امنیت( 0/591 + تسهیالت فراغتی( 

معیار  ــاالی  ب اهمیت  از  كی  حا ــارک  پ دو  هر  در  مشاهدات  نتایج 
امنیت )ضريب بتای 0/38 و 0/42( و شاخص های مرتبط با آن در 

شکل گیری ديدگاه ذهنی استفاده كنندگان از فضاست. 

6.  بحث
ياد  كه بین معیارهای چهارگانه  آزمون رگرسیون نشان داد  نتایج 
شده و ديدگاه ذهنی استفاده كنندگان از فضای هر دو پارک، رابطه 
معنی داری وجود دارد. در حقیقت اولويت های اقدامات مدیريتی 
به  شهروندان  ديدگاه  تغییر  منظور  به  كوهستانی  پــارک  حــوزه  در 
راحتی،  و  آسايش  امنیتی،  معیارهای  ارتقای  و  پرداختن  ترتیب 
زیبایی شناسی و دسترسی به خدمات و تسهیالت فراغتی خواهد 
بود و در حوزه پارک بزرگ شهر ارتقای معیارهای امنیتی، آسايش و 
راحتی، دسترسی به خدمات و تسهیالت فراغتی و زیبایی شناسی 

به ترتیب در اولويت خواهند بود )جدول 11(.
كی از آن است كه مدل يکسانی براساس  همچنین نتایج پژوهش حا
اولويت معیارهای چهارگانه در تغییر ديدگاه ذهنی شهروندان وجود 
از معیارهای  كــدام  این مهم در خصوص شاخص های هر  نــدارد؛ 
و  مکانی  خصوصیات  و  شرايط  واقــع  در  اســت.  صــادق  نیز  اصلی 
موقعیتی هر پارک بر نحوه شکل گیری ديدگاه ذهنی شهروندان مؤثر 

است.
ج از شهر  كوهستانی در محدوده خار كه پارک  به  عنوان مثال از آنجا 
قرار گرفته، شاخص هایی مانند وجود پاركینگ مناسب، سروصدای 
و  معنی دار  رابــطــه  جنايت،  و  جــرم  وقــوع  مــیــزان  و  نقلیه  وســایــل 
این  بر ديدگاه استفاده كنندگان داشته است. درصورتی كه  مؤثری 
شاخص ها به دلیل استقرار پارک بزرگ شهر در محیط مسکونی، 

جدول شماره 11: ترتیب اولويت معیارهای مؤثر بر ديدگاه استفاده کنندگان از پارک های مورد مطالعه

پارک بزرگ شهر پارک کوهستانی

معیاراولويت اقداممعیاراولويت اقدام

امنیتاولويت نخستامنیتاولويت نخست

آسايش و راحتیاولويت دومآسايش و راحتیاولويت دوم

دسترسی به خدمات و تسهیالت فراغتیاولويت سومزیبایی شناسیاولويت سوم

زیبایی شناسیاولويت چهارمدسترسی به خدمات و تسهیالت فراغتیاولويت چهارم
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شاخص هایی  همچنین  نگذاشته اند.  شهروندان  ديدگاه  بر  اثری 
به  مناسب  دسترسی  و  اصلی  معابر  به  مناسب  دسترسی  مانند 
حمل ونقل عمومی در پارک بزرگ شهر بر ديدگاه شهروندان اثرگذار 
كه این شاخص ها اثری بر ديدگاه شهروندان در  بوده است، حال آن 

پارک كوهستانی نداشته اند.
با توجه به نتایج ضرايب رگرسیون با وزن های استاندارد شده، معیار 
شناسایی  شهروندان  ديدگاه  بر  تأثیرگذار  عامل  مهم ترین  امنیت 
از نظر مــردم احساس  كه  ایــن مهم مبین آن اســت  شــده اســت. 
گروه های زنان،  امنیت و وجود عواملی مانند حضور خانواده ها و 
كافی و وجود ايستگاه پلیس  میزان وقوع جرم و جنايت، روشنایی 
دارد.  شهروندان  ذهنی  ديدگاه  شکل گیری  در  را  تأثیر  بیشترین 
نتایج تحلیلی پرسشنامه نشان می دهد، بیش از 70 درصد از زنان 
معتقدند وجود ايستگاه پلیس تأثیر بسیار زيادی بر احساس امنیت 
دارد. همچنین بیش از 68 درصد از زنان و 73 درصد از افراد باالی 
35 سال، حضور خانواده ها را در فضای پارک با تأثیر بسیار زياد بر 
كه  احساس امنیت بیان نموده اند. از این نظر توجه به معیارهایی 
پارک های  از حالت تک عملکردی )مانند  را  پارک های شهری  نقش 
سنین  همه  برای  مناسب  و  عملکردی  چند  به  كودكان(  مختص 
كالبدی و عملکردی  و خانواده ها سوق دهند، در طراحی فضای 

پارک ها الزم و ضروری می باشد.
كه معیار آسايش و راحتی  كی از آنست  نتایج ضرايب رگرسیون حا
بعد از معیار امنیت مهم ترین عامل تأثیرگذار بر ذهنیت شهروندان 
بـــرای نشستن روی  كــافــی  فــضــای  مانند وجـــود  عــوامــلــی  اســـت. 
از  نبود حیوانات و حشرات  آن  تبع  به   و  كیزگی  پا و  زمین، نظافت 
بسزایی  تأثیر  شهروندان  نگاه  از  كه  هستند  شاخص هایی  جمله 
به  توجه  همچنین  دارد.  پارک ها  در  راحتی  و  آسايش  احساس  بر 
شرايط و مالحظات اقلیمی در طراحی و مکانیابی پارک ها نیز مد 
گرفته است. به  عنوان مثال مطابق با ضرايب معنی داری،  نظر قرار 
مکانیابی پارک ها بايد به گونه ای باشد تا در مسیر بادهای نامطلوب 
كافی  انــدازه  به  باال در شهرها  آلودگی  با  از فضاهای  و  نگرفته  قرار 

فاصله داشته باشد.
معیار سوم و چهارم از ديدگاه استفاده كنندگان از فضاهای فراغتی 
و  خدمات  به  دسترسی  و  زیبایی شناسی  معیارهای  ــزد،  ی شهر 
كید بر وجود نمازخانه، وسایل بازی  تسهیالت فراغتی هستند. تأ
تفريحی، سطل زباله و سرويس بهداشتی از جمله شاخص های مؤثر 
كه بیش از  بر ارتقای معیار تسهیالت فراغتی بیان شده؛ به گونه ای 
85 درصد افراد باالی 15 سال وجود نمازخانه را با تأثیر زياد و بسیار 
كرده اند. مطابق با ضرايب رگرسیون محاسبه شده، توجه  زياد بیان 
به تنوع و تركیب رنگ در فضاهای فراغتی در هر دو پارک و توجه به 
كوهستانی و وجود ورودی  گیاهی در پارک  كمیت پوشش  كیفیت و 
كیدات شهروندان بر  تعريف شده در پارک بزرگ شهر نیز از جمله تأ

تأثیرگذاری روی معیارهای زیبایی شناسی بوده است. 
كه  كی از آن است  در مجموع میانگین امتیازات به دست آمده حا
گروه جنسی زنان نسبت به مردان امتیازات بیشتری به معیارهای 
آسايش و راحتی، امنیت و زیبایی شناسی داده انــد و برای مردان 
باالتری  اولويت  فراغتی  تسهیالت  و  خدمات  به  دسترسی  معیار 

داشته است.
مبین  ــده  آمـ دســـت  بــه  امــتــیــازات  ســنــی،  ــروه  گـ نظر  از  همچنین 
گروه سنی بوده است. به  طوری كه  اولويت های متفاوتی برای هر 
كودكان و نوجوانان )زیر  در رابطه با معیار آسايش و راحتی به ترتیب 
15 سال(، جوانان و میانساالن )بین 15 تا 50 سال( و سالمندان )50 
سال به باال( بیشترین امتیاز را داده اند. معیار دسترسی به خدمات 
كودكان و نوجوانان و  و تسهیالت فراغتی از جوانان و میانساالن، 
نموده  كسب  را  امتیاز  كمترین  تا  بیشترین  ترتیب  به  سالمندان 
است. در خصوص معیار امنیت، سالمندان، جوانان و میانساالن 
و  جوانان  زیبایی شناسی،  معیار  مورد  در  و  نوجوانان  و  كودكان  و 
كودكان و نوجوانان به ترتیب بیشترین تا  میانساالن، سالمندان و 

كمترین امتیاز را داده اند.
معیار  و چــهــارم  ــوم  رتــبــه س پــژوهــش حــاضــر،  در  اهمیت  بــا  نکته 
زیبایی شناسی در تأثیرگذاری بر ديدگاه ذهنی استفاده كنندگان در 
كه معمواًل طراحان و مدیران  دو پارک مورد مطالعه است. حال  آن 
كید داشته اند.  تأ این معیار  به  توجه  بر  اشتباه همواره  به  شهری 
كه توجه به عوامل مؤثر بر ارتقای امنیت  نتایج پژوهش نشان داد 
و آسايش و راحتی به  مراتب اهمیت باالتری نسبت به ديگر عوامل 

خواهند داشت.

7.  نتیجه گیری
بــهــبــود سیاست های  بـــراي  يــافــتــه هــای ایـــن پــژوهــش مــی تــوانــد 
و  عمومی  پــارک هــای  همچون  شهری  فراغتی  فضاهای  مدیريت 
دستورالعمل های طراحي این گونه از فضاها در آينده مورد استفاده 
قرار گیرد.  با توجه به ضرايب رگرسیون محاسبه شده در این تحقیق 
می توان نتیجه گرفت كه بین معیارهای چهارگانه آسايش و راحتی، 
دسترسی به خدمات و تسهیالت فراغتی، امنیت و زیبایی شناسی 
با ديدگاه ذهنی استفاده كنندگان از فضای پارك های شهری رابطه 
شاخص های  و  امنیت  معیار  همچنین  و  دارد  وجــود  معنی داری 
شکل گیری  در  را  معنی داری  رابطه  میزان  باالترین  آن  با  مرتبط 

ديدگاه ذهنی استفاده كنندگان از پارک های شهری دارد.
فراغتی  فضاهای  در  امنیت  تأمین  منظور  به   و  چارچوب  این  در 
پلیس  ايستگاه های  فضاها  این  در  كه  می گردد  پیشنهاد  شهری 
نقاط  در  كافی  روشنایی  يابند،  حضور  امنیتی  نیروهای  و  مستقر 
كنترل  بــرای  نظارتی  دوربین های  و  گــردد  تأمین  پارک ها  مختلف 
گرفته شوند. كار  فضاها و تأمین امنیت متعلقات بازديدكنندگان به 

گروه های مختلف سنی،  كافی برای بازی  طراحی و تأمین فضای 
زمین  روی  خانواده ها  نشستن  برای  مناسب  فضای  نظرگیری  در 
می توانند در ارتقای آسايش و راحتی شهروندان در پارک ها نقش 
بسزایی داشته باشند. همچنین الزامیست در طراحی و جانمایی 
ازجمله  متنوع  سنی  گروه های  نیاز  شهری  مبلمان های  مناسب 

گرفته شود. سالمندان در نظر 
تأمین دسترسی مناسب به حمل ونقل عمومی، دسترسی مطلوب 

كافی، وجود سرويس بهداشتی،  به معابر اصلی، ايجاد پاركینگ 
كی و همچنین  پیش بینی محل هایی به  منظور فروش اغذيه و خورا
طراحی و جانمایی مناسب نمازخانه در پارک های عمومی ازجمله 
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عوامل مؤثر بر افزايش دسترسی شهروندان به خدمات و تسهیالت 
فراغتی مورد نیاز می باشند.

به  منظور ارتقای وضعیت زیبایی شناسی در پارک های شهری، در 
گرفتن عواملی همچون  طراحی ورودی تعريف  شده، تأمین  نظر 
نورپردازی  طراحی  اقلیم،   با  متناسب  و  مطلوب  گیاهی  پوشش 

آب  عنصر  از  استفاده  شهری،  مبلمان  كیفیت  به  توجه  مناسب، 
و آب نما، طراحی و مکانیابی نمادها و نشانه ها )همانند مجسمه 
مشاهیر ملی و محلی(، به كارگیری تنوع و تركیب در رنگ و مصالح 

در معماری فضای پارک پیشنهاد می گردد.

نمودار شماره 1: سیاست های پیشنهادی در رابطه با معیارهای چهارگانه مورد مطالعه به  منظور بهبود مدیريت فضاهای فراغتی شهری
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