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 نقش عوامل کالبدی در ارتقا حضورپذیری و سرزندگی فضاهای شهری عمومی

شهرستان  )مطالعات موردی: پارک ملی، پارک الغدیر، دریاچه مصنوعی( 

 گنبدکاووس

 
 2عبداللطیف سیدی ،1نورا معروف

 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان1

 اسالمی واحد گرگانکارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد 2

 

 چکیده

باشند، که نقش بسزایی در ارتباط انسان و طبیعت، بهبود منظر و های شهری میترین منابع طبیعی شهرها پارکیکی از پراهمیت

 فرهنگی نیز مورد توجه قرار -بر جنبه زیست محیطی، از جنبه اجتماعیسیمای شهری و ارتقاء کیفی فضاهای شهری دارند، و عالوه

اند. اما متاسفانه امروزه بدلیل رشد سریع شهرنشینی و افزایش جمعیت در شهرهای کشور به ویژه شهرستان گنبد، فقط به گرفته

اند، و به کیفیت فضاهای عمومی و های کالبدی و عملکردی، حمل و نقل سواره و حل مشکالت ترافیکی شهرها پرداختهجنبه

ای از عوامل ست. بنابراین تأمین نشاط، شادی و سرزندگی شهری به عنوان زیرمجموعهتوجهی شده احضور انسان در شهر، کم

باشد. مفهوم سرزندگی فضای عمومی شهری ، با توجه به میزان حضور افراد پیاده و تنوع کیفی فضاهای شهری ضروری می

های های اجتماعی و اختیاری در عرصهفعالیتهای سنی و جنسی متفاوت، که با رضایت و میل خود به کنندگان از گروهاستفاده

 یو سرزندگ یریدر ارتقا حضورپذ ینقش عوامل کالبدگردد. هدف این پژوهش بررسی پردازند، تعریف میفضای عمومی شهری می

ده از تحلیلی می باشد. با استفا –ی )پارک ملی، الغدیر و دریاچه مصنوعی( است. روش تحقیق حاضر توصیفی عموم یشهر یفضاها



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Online ISSN: 2538-4937 

Print ISSN: 2588-2708 

www.irijournals.com 

 مطالعات هنر و فرهنگ

 1401 تابستان، 2، شماره 7دوره 

 1 -28صفحات 

آوری شده برای های جمعنفر توزیع گردید. نتایج حاصل از تحلیل و بررسی داده 210گویه بین  11ای با روش پیمایشی پرسشنامه

سهولت  -2تنوع فعالیتی و کالبدی؛  -1ها و به ترتیب اهمیت عبارتند از: ها و حضورپذیری با توجه به میانگین رتبهکسرزندگی پار

بهداشت و محیط زیست؛  -7خالقیت و نوآوری؛  -6کیفیت طراحی؛  -1ارتباطات اجتماعی؛  -4ویت و تعلق؛ حس ه -3دسترسی؛ 

 سازگاری و هماهنگی. -10تسهیالت رفاهی؛  -9ایمنی و امنیت؛  -8

 های شهری، حضورپذیری، پارک ملی، الغدیر، دریاچه مصنوعی.سرزندگی، پارکهای کلیدی: واژه
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 مقدمه 

شهری و افزایش شتابان شهرنشینی، منجر به کاهش ارتباط و تعامل اجتماعی شهروندان و بی تفاوتی و غفلت از  زندگی مدرن

ها و براین توسعه نامتعادل شهرها و احداث بزرگراههای عمومی برای حضور عموم مردم شده است. عالوهفضاهای شهری و عرصه

ای، ایجاد شده بودند، اما بالفاصله چگونگی عبور و مرور و ارتباط آنها در شهرها ن ناحیهها در ابتدا به منظور برقراری ارتباط بیاتوبان

ساز شدند، و بطور کلی ساختار شهرها را دگرگون ساخته و ارتباط با محیط طبیعی را گسیخته و پراکنده کردند. یکی از مسأله

های طبیعی رها شده در اطراف دیده و زمینآسیبعواقب این گسیختگی کالبدی فضاهای شهری، به وجود آمدن بسترهای 

-محیطی و آسیباقتصادی اینگونه مناطق شهری و بروز مشکالت زیست –ها است، که موجب سست شدن تعادل اجتماعی بزرگراه

دهی اینگونه مناطق در جهت توسعه پایدار های اجتماعی شده است. بنابراین توجه به بسترهای عمومی شهری و احیا و سامان

 شهرها، امری ضروری و قابل اهمیت است. 

، هر روز مشکالت و معضالت به حاشیه شهرها طی دو دهه گذشته رشد چشمگیر شهر نشینی و مهاجرت گسترده از مناطق مختلف

ریشه بسیاری از مشکالت  ش سخت شود.ورده که این مسائل باعث شده تا زندگی در شهرها، بیش از پیعددی را به وجود آمت

روحی و روانی در عصر حاضر مشکالتی ناشی از نوسانات  روحی ساکنین شهرهای امروزی را باید در ساختار شهرها جستجو کرد،

 توانده وجود نشاط اجتماعی در شهرها میک های مادی و معنوی بسیاری را برای جامعه در پی خواهد داشت،زندگی ماشینی هزینه

 .(1394 )علی اکبر غفاریان،ت روحی روانی را به حداقل برساند. این مشکال

و در گزارش  2016تا  2014های کشور بین سال 111در بین  را 108 رتبه ایران ،2017 سال در شادکامی جهانی گزارش با مطابق

داده است به خود اختصاص  2017تا  2011های کشور بین سال 116را در بین  106 ، رتبه2018جهانی شادکامی در سال 

 .(1397، یکرمان ی، مظفریزیمهر یحائر)

 از یکی اجتماعی نشاط امروزه که است حالی ، دراست بوده متوسط حد در مجموع در ما جامعه در اجتماعی نشاط میزان که این

 ایفا پویایی اجتماعی و سالمت در مهمی بسیار نقش و رفته شمار به توسعه هایشاخص از یکی بهزیستی و و رفاه اصلی هایمؤلفه

 آوردن فراهم و مردم زندگی کیفیت ارتقاء را خود اهداف از جمله دولت که صنعتی پیشرفته جوامع که در مبناست برهمین. کندمی

 تالش و مردم عوامل نارضایتی بر وقوف و خود عملکرد از دولت ارزیابی الزمه شادکامی تحقیقات خواند،مردم می بهروزی هایزمینه

 این بر اعتقاد دارد و کاربرد اجتماعی هایریزیبرنامه و هاگذاریسیاست در تحقیقاتی چنین نتایج. آنهاست کاهش یا زدودن برای

-بوجود مینوعی انفعال در مردم باشند،  نداشته شادکامی احساس جامعه مردم ولی باشد جامعه در فراوانی مادی که اگر منابع است

 .(1389 ،صفری شالی و )هزارجریبی آید که این خود امری ضد توسعه است

های اجتماعی و پرکردن اوقات ، وجود فضاهایی سرزنده برای فعالیتشهرها به ویژه قشرجوان و نوجوان امروزه با افزایش جمعیت

شهری موجود در شهرها فاقد جذابیت و کارایی الزم ن هستیم که فضاهای امروزه شاهد آ فراغت انها اهمیت بسیاری یافته است.

برای فعالیتها و روابط اجتماعی سالم برای جوانان است و در نتیجه کیفیت زندگی این قشر رو به پایین است.مناسب سازی و 
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نده و طراحی فضاهای همگانی و ورزشی و تفریحی متنوع و پاسخگوی نیازهای این قشر نقش اساسی در خلق محیط شهری سرز

 همچنین تضمین سالمت روانی و جسمی و به طور کلی ارتقای کیفیت زندگی شهروندان جامعه خواهد داشت.

های مؤثر در ارتقاء سرزندگی فضاهای عمومی شهری و به سبب آن ارائه هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و ارزیابی مولفه

باشد. برای رسیدن به این امر اهداف فرعی پژوهش به شرح زیر تعریف راهکارهای طراحی برای ایجاد فضاهای شهری سرزنده می

ارزیابی فضاهای موجود و ارتباط عوامل کالبدی آن با میزان  ، عوامل کالبدی مؤثر بر ارتقاء سرزندگی شناسایی  گردد: می

 لق فضای آتی. یافتن نقاط ضعف و قوت فضای موجود و ارائه راهکار برای اصالح فضای موجود و خ ،سرزندگی 

 مبانی نظری

 سرزندگی

 و استفاده تهایاز فعال یتنوع نیتأم یمکان برا تیرا، قابل یعام سرزندگ فیتوان تعر یم یموجود از سرزندگ فیبا توجه به تعار

که  یابه گونه یو تعامالت اجتماع اتیبا هدف تنوع تجرب( یو فرهنگ یاجتماع ،یمختلف اقتصاد یهانهیزم شیبا پ )کنندگان

 تیجذاب یجهیاست که در نت یعامل یهمه استفاده کنندگان فراهم آورد؛ در نظر گرفت. سرزندگ یرا برا یو راحت یبرابر ت،یامن

 ،اصل بلیالنو  مرند احمدی. )گرددیم ریپذ ستیز ییفضا جادیمنجر به ا تیشود که در نهایشهروندان حاصل م تیرضا فضاها و

2011). 

و  vitality  ،viability ،livabilityها می توان به وناگونی در غرب وجود دارد که از آنبرابرهای گ برای مفهوم سرزندگی،

liveliness  اشاره نمود که البته به جزvitality.در لغت نامه  ، لغات دیگر بیشتر به مفهوم زیست پذیری و قابلیت زندگی هستند

ویژگی  (vitality and viability) مده و اینگونه معنی شده است:کنار هم آپذیری در رزندگی و زیستشهرسازی رابرت کوان س

های مختلف ب سطح شلوغی آن در اوقات مختلف روز و در بخشسرزندگی شهر بازتا مراکز شهرهای بزرگ و کوچک موفق است،

و تطابق نیازهای متغیر است  بهبودن برای جذب سرمایه برای بقا پذیری میزانی برای سنجش ظرفیت آدر صورتیکه زیست است،

 .(1389 )خستو و سعیدی رضوانی،

 اجتماع پذیری

کند و جذابیت یک ن تاکید میهای آی فضا بیش از سایر شاخصهکنندگبر دعوت یان گهل در تعریف فضاهای اجتماع پذیر شهری، 

-مفهوم می خودشان را در انجا می گذرانند،یند و وقت در فضاهای همگانی ان گرد هم می آ شهر را با توجه به انبوه مردمی که

هایمان چهره به چهره دیدار کنیم و به طور فضایی است که بتوانیم با همشهری ،به زعم وی فضای شهری دعوت کننده بخشد،

کند و اد میهای پذیرا یاهای اجتماع پذیر تحت عنوان مکانجان لنگ نیز از فض مستقیم از راه حواسمان به تجربه اندوزی بپردازیم.

بستر  بوده، یدارای مقیاس انسان بود بخشند،ههایی هستند که بتوانند تجربه انسان را بمحیط بر این باور است که چنین فضاهایی،

 های متنوعی باشد و توانایی و استطاعت پذیرش رفتارهای دلخواه شهروندان را داشته باشد.رفتارها و فعالیت
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 فضاهای عمومی

ن دسترسی فیزیکی و که عموم مردم به آهای بافت شهری ( عرصه عمومی تمام بخش1992بالدز)فرانسیس تی بر اساس تعریف 

میزان تماس و تعامل که بیشترین امکان های ما هستند جاییار شهرها و شهرکنها مهمترین بخش از ساختآ بصری دارند می باشد.

از فضای باز و عمومی شهرها  یتوان گفت فضاهای شهری بخشمی مومی،با این تعریف از فضای ع نها وجود دارد.انسان ها در آ

ن تعامالت و مراودات اجتماعی آدر واقع ان دسته از فضاهای عمومی که در  باشند.ند که تبلور ماهیت زندگی جمعی میهست

های داشته و منحصر به جنبه ندان تعلقهایی هستند که به عموم شهروآنها مکان یند.گیرد. فضای شهری به حساب می آت میصور

ن یعنی کالبدی از شهر که در آ گیرد.کالبدی و فیزیکی نبوده بلکه کنش تعامالت شهروندی و فعالیتهای شهری را نیز در بر می

 .(1391)راست بین،الت و مراودات اجتماعی صورت گیرد تعام

 های شهریپارک

بخشی از زمین که برای تفریح عمومی اختصاص یافته  مده است:چنین آی کوان در تعریف واژه پارک در فرهنگ تخصصی شهرساز

و همچنین  پاکزاد پارک را در دسته فضاهای عمومی دانسته و معتقد است این دسته از فضاها به واسطه مقیاس عملکردی، است.

از این رو ارتقا کیفی این  یک طیف متنوع و گسترده مخاطبان خود دارای بیشترین سهم در حیات جمعی شهروندان می باشند.

 .(1394 زادگان،اسماعیل )حمیدی،امعه شهری سالم و شکوفا خواهد شد دسته از فضاها بیش از سایر انواع فضاها موجب ایجاد ج

 

 شناسی تحقیقروش

پژوهش از نوع کمی بوده و حاضر از لحاظ طبقه بندی بر حسب هدف، پژوهشی کاربردی بوده و از نظر طبقه بندی بر مبنای  مقاله

های مؤثر بر ارتقاء سرزندگی در باشد. بدین گونه که برای استخراج اطالعات مؤلفهتحلیلی می –روش پژوهش به صورت توصیفی 

ای و نیز تحقیقات میدانی استفاده شده است و سپس با توجه به اهداف پژوهش فضاهای عمومی شهری، از مطالعات کتابخانه

ها و اطالعات مورد نیاز،  در این پژوهش برای جمع آوری دادهآوری اطالعات پرداخته شده است. تدوین شده و به جمع ایپرسشنامه

ای و مطالعات اسنادی استفاده شده که بر این اساس، مبانی نظری و ادبیات پژوهش از کتب و مجالت  ابتدا از روش کتابخانه

 گردید. دانی استفاده و از روش میتخصصی فارسی و التین گردآوری 

 پیشینه تحقیق     

شهر تهران( پرداخت.  22( در پژوهشی به بررسی نقش فضاهای عمومی در سرزندگی محالت شهری )مورد منطقه 1397علیان )

 یفضا کیدر  یسرزندگ یو نشاط هستند. خلق و ارتقا یسرزندگ ازمندیموجودات زنده، ن ۀبه مثاب یشهر یعموم یشهرها و فضاها

 یزندگ تیفیحضور مستمر و ک شیافزا تواندیشهروندان م یازهایبه ن ییفضا در پاسخگو یهایژگیمستلزم همسو بودن و ،یشهر

پژوهش حاضر  یهاافتهی است. یمحالت شهر یدر سرزندگ یعموم یپژوهش نقش فضاها نیآنها را به دنبال داشته باشد. هدف از ا



 فرهنگ و هنر مطالعات

 1 -28ت ، صفحا1401 بهار ،1 شماره ،7 دوره

6 

 

 تیوضع نیهمچن .متوسط برخوردار است تیاز وضع انیشهرتهران از نظر پاسخگو ریمتغ تینشان داد که وضع یفیدر بخش توص

  متوسط برخوردار است تیوضعاز  انیاز نظر پاسخگو یعموم یشهرتهران فضاها 22منطقه  یهامحالت در محله یسرزندگ ریمتغ

% 91شهری بر سرزندگی محالت شهری با سطح اطمینان  یعموم یفضاها ریاست که تأث نیا انگریهم ب یاستنباط یهاافتهی

 معنادار است.

 راتیتاث یابیارز یهدف بررسپرداختند.  یشهر یدر فضاها یسرزندگ ریتاث یابیارز( در پژوهشی به 1397نقی زاده و همکاران )

 یمبتن یشهر یفضاها یسرزندگباشد.  یم یراه تجار ادهیامام رضا )ع( در محور پ ابانیخ یشهر یدر فضا یشهر یسرزندگ

در  یتعامالت اجتماع جادیخود در ا یهایژگیو لیبه دل یشهر یها ابانیخ ،یشهر یفضاها انیبرحضور مردم در شهر است و در م

ها تیاز فعال یاکه دامنه گسترده یچند عملکرد ییهابعنوان پهنه زیو ن یرامونیپ ینواح یاقتصاد کیو تحر یمجاز اتعصر ارتباط

قرار  لیبدل ابانیخ نیدهد که اینشان م جیموجود نتا تیبا توجه به وضع باشد.یبرخوردار م یاژهیو تیاز اهم رندیگیدر بر م را

-و مولفه ارهایاز لحاظ مع گرید یو فضاها دانیمثل م یعناصر شهر ،یتجار یهااز ضلع حرم مطهر و وجود راسته یکیگرفتن در 

 نیرا در ا ایو پو یسرزنده شهر یفضا وانتیمنسجم و مطلوب م یزیربرنامه کی، و با قرار دارد یدر حد کم یشهر یسرزندگ یها

 .نمود جادیمحور ا

هدف از پژوهش حاضر، پرداخت.  یشهر یعموم یدر فضاها یارتقاء سرزندگ یراهکارها( در پژوهشی به بررسی 1397بمانی )

از مهم  یکیتوجه به نظر شهروندان  یشهر یو طراح یدر معمار یعموم یفضاها یدر ارتقاء سرزندگ رگذاریتاث یارهایمع یبررس

برخوردار باشند تا مردم را به خود جذب  ییهایژگیاطراف از چه و طیکه فضا و مح یمعن نیباشد. بدیم یعوامل جهت طراح نیتر

 یاز فضا یریبهره گ زانیشهروندان و رابطه آن با م یذهن ریتصو جادیدر ا ینقش سرزندگ یبا هدف بررس حاضرکنند. پژوهش 

فضا از نظر  تیامن شیشهر افزا یعموم یشبانه فضاها اتیو ح یدر سرزندگ یاصل یهااز مولفه یکی انجام گرفته است؛ یشهر

باعث  جهیدر نت. دینمایناهنجار کمک م یرفتارها شیشهر به افزا یمعمو یدر فضاها تیاست. چرا که نبود امن یو روان یکیزیف

شود. احساس آرامش خاطر، نشاط یفضا کاسته م یدر ساعات شبانه شده و از سرزندگ یشهر یفضاها کاهش حضور شهروندان در

 یدل مرده، سرد و ب یاز فضاها یفضاست. انبوه تیفیشاخص ک نیانسان و مهمتر یروح یازهایاز ن یکی یو وجود حس سرزندگ

معنا،  چگونهیه ت،یو مطلوب ییبایشود که به دور از هر گونه زیمشاهده م یبصر یها یو آلودگ یناهمگون ریروح در شهرها تحت تاث

و نامطلوب  ندیناخوشا یچهره ا ،یاغتشاشات بصر نیا ریو منظر شهرها تحت تاث مای. امروزه سکنندیرا القاء نم یمفهوم و عملکرد

حال محل رفع  نیمحل برخورد رفتارها، افکار و در ع یشهر یدر آنها وجود ندارد. فضاها ییبایو ز تیجذاب چگونهیکه ه اندافتهی

است که متاسفانه در شهرها نقش  یعموم یفضاها ،یشهر یبخش از فضاها نیروزمره شهروندان است مهم تر یازهایاز ن یبرخ

 یزندگ اتیها و ...( از ضرورها، پاتوقها، پارکراه ادهیپالزاها، پها، دانگاهیم) رینظ یشهر یشوند فضاهایتر مها روز به روز کمرنگآن

 یو مهم در رابطه با تعامالت اجتماع یدارند نکته اصل یتعامالت اجتماع یدر برقرار یمهم اریفضاها نقش بس نیهستند ا یشهر

حضور و توقف مردم در فضا به  رایحضور مردم در خود باشد ز یرایپذ یشهر یفضا دیمل ابتدا بااتع جادیا یماندن در فضا است برا

است که در  یو اتفاقات هاتیبازتاب نوع فعال یشهر یفضا کیدر  یتعامالت اجتماع کندیآنها برقرار م نیخود تعامل را در ب یخود
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مطلوب تر باشد  یشهر یهرچه فضا میردازبپ ها تیفعال ییبه شناسا دیتعامالت مناسب ابتدا با جادیا یبرا نی. بنابرادهدیفضا رخ م

 کند. یم دایپ شیافزا زیو به مراتب مدت زمان حضور افراد در فضا ن ردیگ یدر آن صورت م یشتریها، ارتباطات و تعامالت بتیفعال

ستند. ه نچیل نیو کو کوبزیج نیپرداخته اند، ج یکه به طور خاص به موضوع سرزندگ یافراد نیدر خارج کشور دو تن از مشهورتر

باشد. چهار  یوارد م ییآنها با وجود ارزشمند بودن، نقدها دگاهیاند که بر د ستهیمفهوم نگر نیخاص به ا یکردیدو هرکدام با رو نیا

 حاًیمحدوده ترج -1: دینمایم انیب یشهر یسرزندگ جهیو در نت یشهر یو نواح هاابانیبارور در خ تنوعخلق  یرا برا یشرط اصل

متفاوت باشد؛  طیبا سن و شرا ییهااز ساختمان یبیه ترکمنطقها کوتاه باشند؛ غالب بلوک -2د؛ باش یاز دو کارکرد اصل شیب یدارا

در شرط دوم و  ،یتنوع کاربر یود داشته باشد. او در شرط اول بر رومردم صرف نظر از علت حضورشان وج یتراکم فشردة کاف -4

را به دنبال  یبه اعتقاد او تنوع، سرزندگ در واقع د؛یگویها سخن م تیوع فعالارم از تنشرط چه و در یتنوع کالبد یسوم بر رو

خلق  ،یشهر یفضاها یعوامل مؤثر بر سرزندگ ودآورند و با وجیم دیها را پدتیها هستند که فعالیکاربر نیخواهد داشت؛ البته ا

 جهیرود و در نتیباال م زین یتیمختلط، قطعاً تنوع فعال یهایکاربر "ادهیپ دیمرکز خر"بر مفهوم  هیسرزنده با تک یشهر یفضا کی

 یوجود کاربر ابان،یخ یاز ملزومات سرزندگ یکی نی. بنابراابدییم شیآن تنوع افراد مراجعه کننده در ساعات متفاوت روز افزا

 زین یگریفضا است و عناصر قدرتمند د کیدر  ییایو پو یسرزندگ جادیاز ملزومات ا یکیتنوع تنها  یمختلط و تنوع آنها است. ول

جذاب و متناسب  یشهر یخرد، طراح اسیستند؛ به عنوان نمونه در مقه رگذاریسرزنده تأث یشهر یفضا جادیوجود دارند که در ا

عوامل اجتماعی، فرهنگی، محیطی که از برون بر فضا تأثیر  کالن، اسیدر مق شود و یها که باعث جلب افراد به آنجا متیبا فعال

 گذارند، نادیده گرفته شده است.می

(، در کتاب خلق یک مرکز شهری پرجنب و جوش عوامل موثر بر یک مکان عمومی موفق و پرجنب وجوش را این 2007پامیر )

از  یریجمع کثای باشد که پذیرای بایستی به گونهموقعیت مکان: جایگاه یک فضای عمومی موفق  -نماید. الفچنین معرفی می

اندازه مکان:  -گردد. ب ادهیپ تیفعال دکنندهیکه جاذب و تول یاباشد به گونه یمراکز خرده فروش یکیافراد باشد؛ به عالوه در نزد

نه آنقدر بزرگ که  یباشد ولته را داش دادهایو رو یجمع اتحیتفر شیباشد که گنجا یابه گونه دیموفق با یعموم یفضا کیاندازه 

است که اطراف آن  ریپذامکان یامزنده و دوستدار مردم هنگ یضاف کی جادیمکان: ا یزیربرنامه -رود. ج نیفضا از ب تیحصورم

 یدر فضا تیکسب موفق یهااز راه یکیاحاطه شده باشد. در نظر او که  هاها و کافهرستوران ،یفروشخرده یهامغازه لهیمکان به وس

 یفضا را برا تیظرف دیمکان با کی یان: طراحطرح مک -است. د یبه خصوص خدمات خوراک یتجار یهاتیفعال جادیا ،یشهر

 یسازگار ،یمنعطف، راحت یبرارگاه مناسب، ک منینش رینظ یرابطه به موارد نیدهد. در ا شیها افزاتیجذب و مطابقت فعال

 .کندیاشاره م یسادگ نیباال در ع تیفیوک

 تحلیل آماری 

های زیادی وجود دارد هاست. به هرحال، موقعیتگیری تکراری، نرمال بودن توزیع دادههای مربوط به طرح اندازهفرضیکی از پیش

هایی که متغیر پاسخ)وابسته( به صورت هایی و یا در موقعیتها توزیع نرمال نداشته باشند. در چنین وضعیتکه ممکن است داده

-شود. این آزمون این گونه عمل میگیری شده باشد از معادل ناپارمتری این تکنیک یعنی آزمون فریدمن استفاده میای اندازهرتبه

ها را ی متناظر با آنهای مربوط به هر متغیر یعنی در هر سطر به مشاهدات از کوچک به بزرگ، رتبهگیریکند که ابتدا برای اندازه
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ای برابر با و به بزرگترین مشاهده، رتبه 0ی گیری هر مشاهده رتبهت دیگر به کوچکترین مقدار اندازهدهد. به عباراختصاص می

ها آزمون فریدمن آید و بر اساس آنها، بدست میدهد. سپس در هر ستون مجموع این رتبهها را اختصاص میگیریتعداد اندازه

گذاری ها آن را از کم به زیاد رتبهگیری ثبت شد. حال بر اساس اهمیت پاسخنهگردد. در ابتدا نتایج بدست آمده از نمومحاسبه می

های افراد در سواالت مربوط به هر عامل تأثیرگذار بر سرزندگی را بدست آورده و آن را با تقسیم کردن بر کرده، سپس مجموع رتبه

 کنیم. گیری میتعداد سواالت آن عامل، معدل

 فرضیه تحقیق:

 های ملی، غدیر و دریاچه یکسان است. همیت عوامل در افزایش سرزندگی در پارکفرض صفر: ا

 داری دارد. فرض مقابل: حداقل میزان اهمیت یک عامل، با ساید عوامل تفاوت معنی

 های آزمون فریدمن:فرضپیش

 ای باشد. متغیر پاسخ حداقل رتبه-1

 ی تصادفی، مستقل از یکدیگرند. مشاهدات شامل نمونه -2

 فرض نرمالیتیبررسی پیش

شود ها رد میکنیم. در صورتی نرمال بودن دادهاسمیرنوف نرمال بودن متغیرها را بررسی می-آزمون کولموگروفهر عامل از  برای 

(. خروجی آزمون 206: 1392 کمتر یا برابر با آن شود )بهبودیان، 01/0داری یعنی داری آزمون از سطح معنیکه مقدار معنی

 کنید:افزار را در زیر مشاهده میاسمیرنوف در نرم-کولموگروف

 ای )نگارنده(اسمیرنوف یک نمونه-آزمون کولموگروف -1جدول 

 داریمقدار معنی عامل 

 00000 تنوع ظاهری 

 00000 سهولت دسترسی 

 00000 سازگاری

 00000 طراحی 

 00000 بهداشت 

 00000 تسهیالت رفاهی 

 00000 امنیت

 00000 خالقیت 

 00000 حس هویت و تعلق
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 00006 ارتباطات اجتماعی 

 

-اند، لذا باید از روشها به صورت نرمال توزیع نشدهکمتر است پیش داده 01/0داری از کنید مقادیر معنیطور که مشاهده میهمان

باشد. )افراد به صورت نرمال به های پارامتری میفرض بسیاری از آزمونها پیشبودن دادههای ناپارامتری استفاده کنیم زیر نرمال 

 اند(.سواالت پاسخ نداده

 های تحلیلی یافته

 بندی عوامل سرزندگی رتبه

اهمیت یکسانی  %، عوامل از91یابیم که با اطمینان در می 01/0داری ( که کمتر از سطح معنی00000داری )با توجه به مقدار معنی

فهمیم که عامل تنوع ظاهری در افزایش سرزندگی ها میها برخوردار نیستند. از مقدار میانگین رتبهدر افزایش سرزندگی پارک

فضاهای عمومی شهری از بیشترین میزان اهمیت برخوردار است و در مقابل، عامل سازگاری کمترین اهمیت را در بین عوامل به 

 ست. خود اختصاص داده ا

حس  -3سهولت دسترسی؛  -2تنوع فعالیتی و کالبدی؛  -1توان عوامل موثر بر سرزندگی بترتیب اهمیت عبارتند از: بطور کلی می

ایمنی و امنیت؛  -8بهداشت و محیط زیست؛  -7خالقیت و نوآوری؛  -6کیفیت طراحی؛  -1ارتباطات اجتماعی؛  -4هویت و تعلق؛ 

 ری و هماهنگی. سازگا -10تسهیالت رفاهی؛  -9

 نتایج آزمون فریدمن )نگارنده( -2جدول 

-میانگین رتبه عامل

 ها

 داریمقدار معنی درجه آزادی دو-مقدار کای

 00000 9 11400714 41/9  فعالیت و کالبدیتنوع .1

 84/7 سهولت دسترسی .2

 77/7 تعلقحس هویت و .3

 06/7 ارتباطات اجتماعی .4

 86/1 طراحی .کیفیت 5

 29/1 )نواوری(خالقیت .6

 71/3 و محیط زیستبهداشت .7

 21/3 امنیت.ایمنی و 8

 01/3 و خدماتیتسهیالت رفاهی .9
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 رتبه بندی آزمون فریدمن )نگارنده( 1نمودار 

 

 

؛ تبری 1393؛ بازوندی، 1393؛ لطیفی و همکاران، 1391؛ ایزدی و همکاران، 1391)دادپور، های پیشین بطور کلی مطابق پژوهش

-( که اکثراً تنوع کالبدی و سهولت دسترسی را جز عوامل اصلی سرزندگی دانسته1390؛ پورمحمد و نژادستاری، 1393و همکاران، 

ها که مردم اکثراً برای گذران اوقات فراغت و پارک اند، نتایج این تحقیق هم نشان داد که در فضاهای عمومی شهری همچون

کنند، تنوع ظاهری، سهولت دسترسی؛ حس هویت و تعلق؛ ارتباطات اجتماعی؛ کیفیت طراحی؛ استراحت به آن مراجعه می

وردار خالقیت و نوآوری؛ بهداشت و محیط زیست؛ ایمنی و امنیت؛ تسهیالت رفاهی؛ سازگاری و هماهنگی از اهمیت بسزایی برخ

 گردد. های شهری میاست، و موجب حضور بیشتر مردم و سرزندگی پارک

های آن عامل بتفکیک در بندی آزمون فریدمن برای مولفهدر ادامه با توجه به نتایج مربوط به هر کدام از عوامل سرزندگی با رتبه

 شود. جدول جداگانه ارائه می

 

  

 73/1 و هماهنگی سازگاری.11
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 کالبدیهای تنوع فعالیتی و بندی مولفهرتبه -3جدول 

 و کالبدیتنوع فعالیتی 

 ها میانگین رتبه ها به ترتیب اولویتمولفه

 26/1 ها در پارکفروشی، اغذیه فروشی و دستفروشهای مختلف خرده(وجود فعالیت1

 61/4 ( تنوع در شکل و مصالح به کار رفته در پارک 2

 89/4 های شاد(از رنگ ها در فضاهای مختلف )استفاده( تنوع رنگ3

 17/4 ( فضاها و امکانات متنوع برای دوچرخه سواری، اسکیت سواری، بازی و سرگرمی و ...4

 09/4 ( تنوع در فرم و نماها1

 27/4 ( وجود مراکز خرید، رستوران، کافه 6

 40/1 روی و دویدن ( وجود فضاهایی مختص به پیاده7

 91/2 مناسبهای ( تنوع در وجود مبلمان8

 

 سهولت دسترسیهای بندی مولفهرتبه -4جدول 

 سهولت دسترسی

 ها میانگین رتبه ها به ترتیب اولویتمولفه

 41/3 های مناسب برای دسترسی به پارک()ورودی و خروجی ( مسیریابی آسان و سهولت دسترسی به پارک1

 81/2 ( امکان استفاده از وسایل نقلیه عمومی و دسترسی پیاده2

 08/3 ( دسترسی راحت با خودرو شخصی 3

 09/3 های شاخص برای شناسایی مسیرها( دید بصری مناسب و نشانه4

 18/2 ( نظم و وجود سلسله مراتب در مسیرها و کاربریها1
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 سازگاری و هماهنگیهای بندی مولفهرتبه -5جدول 

 سازگاری و هماهنگی

 ها میانگین رتبه ها به ترتیب اولویتمولفه

 80/1 (سازگاری و هماهنگی با فضای شهری و محیط پیرامون 1

 04/2 ( محل قرارگیری مناسب پارک در شهر و همجواری با دیگر مناطق 2

 17/2 های سنی و جنسی(( فضاهای متناسب با الگوهای رفتاری جامعه )مناسب برای تمامی گروه3

 

 کیفیت طراحیهای بندی مولفهرتبه -6جدول 

 کیفیت طراحی

 ها میانگین رتبه ها به ترتیب اولویتمولفه

 87/2 (زیبایی و جذابیت محیط پارک1

 02/3 های متناسب با مقیاس انسان ( رعایت ابعاد و اندازه2

 14/3 ( دید و منظور مطلوب و مناظر زیبا )حضور درختان و دیگر عناصر طبیعی مانند آب(3

 37/3 و مصالح به کاررفته )وضعیت کیفی مبلمان و اثاثیه شهری( ( کیفیت کفسازی4

 60/2 های مختلف در داخل پارکها و مکان( وجود دسترسی بصری و فیزیکی مناسب به کاربری1

 

 بهداشت و محیط زیست های بندی مولفهرتبه -7جدول 

 بهداشت و محیط زیست

 ها میانگین رتبه ها به ترتیب اولویتمولفه

 10/2 (رفع نیازهای زیستی و رفاهی )سایبان، نیمکت، سطل زباله، توالت عمومی و ...(1

 11/2 ( بهره مندی از عناصر طبیعی و کیفیت فضای سبز 2

 83/2 ( حفظ بهداشت و تمیز بودن محیط پارک 3

 16/2 های مجاور در محیط( عدم وجود آلودگی صوتی ناشی از کاربری4
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 تسهیالت خدماتی و رفاهی های مولفه بندیرتبه -8جدول 

 تسهیالت خدماتی و رفاهی

 ها میانگین رتبه ها به ترتیب اولویتمولفه

 39/2 (محیط دنج و آرام برای استراحت و رفاه 1

 78/2 ها و مسیرهای ویژه برای افراد سالخورده و سالمندان، افراد معلول و ...( تعبیه مکان2

 38/2 مناسب برای انواع وسایل نقلیه، اتومبیل، موتور و دوچرخه و ...( تعبیه پارکینگ 3

 46/2 ( امکان استفاده در طول شبانه روز از پارک4

 

 ایمنی و امنیت های بندی مولفهرتبه -9جدول 

 تسهیالت ایمنی و امنیت

 ها میانگین رتبه ها به ترتیب اولویتمولفه

 98/2 (روشنایی مناسب در شب )نورپردازی شبانه(، عدم وجود فضاهای تاریک و پنهان در پارک 1

 40/2 ( ضرورت حضور ایستگاه پلیس در پارک برای حفظ ایمنی و امنیت بیشتر 2

 33/2 روزی جهت برقراری امنیت شبانه در پارک های شبانه( وجود فعالیت3

 29/2 هاپیدمان صحیح کاربری ( تأمین امنیت در پارک از طریق4

 

 خالقیت و نوآوریهای بندی مولفهرتبه -11جدول 

 خالقیت و نوآوری

میانگین  ها به ترتیب اولویتمولفه

 ها رتبه

 03/3 (امکان استفاده آزادانه و به دلخواه از فضاهای مختلف پارک 1

 21/3 انتخاب گوناگون یاز فرصت ها یریداشتن حق انتخاب و بهره گ( 2

 جادیافراد، ا ی)دوچرخه( برا هینقل لیمتنوع )امکان استفاده از وسا یامکانات جادیا قیدر پارک از طر یورآنو( 3

 کودکان  و نوجوانان( تیمهارت و خالق شیافزا یبرا یاموزش یها طیمح

28/3 

 89/2  یادراک حس کیتحر قیها ، پله ها و از طر ادمانیاستفاده از  قیاز طر طیمح تیجذاب( 4

 14/2 مراسم مختلف یبرگزار یچندمنظوره برا یو احداث فضاها یطراح( 1
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 هویت و حس تعلقهای بندی مولفهرتبه -11جدول 

 و حس تعلق تیهو

 ها میانگین رتبه ها به ترتیب اولویتمولفه

 03/3  بودن فضا زیخاطره انگ(1

 09/3 پارکها( گریخاص)متفاوت بودن با د یتیمنحصربفرد بودن پارک به علت داشتن هو( 2

 12/3 و...( یبا لباس محل یمتنوع متناسب با فرهنگ غالب منطقه )عکاس یتهایوجود فعال( 3

 ،ترکمن  قیالچآو بهتر فرهنگ منطقه ) استفاده از  شتریب یاستفاده از نماد ها جهت معرف( 4

 در قالب المان و..(  یدست عیاستفاده از صنا

77/3 

 90/3 و..  ی، مذهب یخیخاص تار یوجود بناها( 1

 69/3 یخیتار هیثار و ابنآاز  ینحوه مرمت و نگهدار( 6

 

 ارتباطات اجتماعی های بندی مولفهرتبه  -12جدول 

 یارتباطات اجتماع

-میانگین رتبه ها به ترتیب اولویتمولفه

 ها 

 74/2 نگرایو احترام متقابل به د یحقوق شهروند تیرعا (1

 34/2 یو گروه یجمع ییتهایشهروندان در فعال ریو مشارکت با سا یتعامالت اجتماع یامکان برقرار( 2

ها و ها، آییناجتماعی متنوع )جشن -یفرهنگ یتهایفعال یو خودجوش و برگزار یررسمیغ ییگردهما( 3

 مراسم(

21/2 

 67/2 یخود اشتغال یو داوطلبانه و بازارچه ها هیریخ یجشنواره ها یبرگزار( 4

 

 داری بین عوامل مختلف و سرزندگی رابطه معنی

اند، لذا از ضریب همبستگی اسمیرنوف دریافتیم که پاسخ به سواالت به صورت نرمال توزیع نشده-با انجام آزمون کولموگروف

(. به بررسی وجود رابطه 141: 1392کنیم )بهبودیان، اسپیرمن که معادل ناپارمتری ضریب همبستگی پیرسون است استفاده می

 ها می پردازیم.خطی بین تک تک عوامل و سرزندگی در بین پارک
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 ضریب همبستگی اسپیرمن )نگارنده( -13جدول 

 داریسطح معنی مقدار  عامل 

 00000 391/0 کالبدیتنوع 

 00000 421/0 دسترسی

 00000 401/0 سازگاری

 00000 493/0 طراحی 

 00000 436/0 بهداشت 

 00000 410/0 تسهیالت رفاهی 

 00000 349/0 امنیت 

 00000 447/0 خالقیت 

 00000 401/0 حس تعلق

 00000 381/0 ارتباطات اجتماعی

 

داری، نداشتن رابطه اند. با توجه به مقادیر معنیانجام شده 01/0های ضریب همبستگی همگی به صورت دو طرفه در سطح مونآز

باشند پس در می می 01/0شود، زیرا مقادیر همگی کمتر از مقدار ها در سطح خطا رد میو سرزندگی در پارکخطی بین عوامل 

دهد که هر یک از متغیرها با این شدت روی افزایش نشان می pها رابطه خطی دارند. مقدار یابیم که عوامل با شادابی پارک

توان عوامل موثر بر سرزندگی را بترتیب جدول ضریب همبستگی اسپیرمن میها تأثیرگذارند. با توجه به سرزندگی و نشاط پارک

دسترسی؛  -1بهداشت؛  -4خالقیت؛  -3تسهیالت رفاهی؛  -2طراحی؛ -1بندی کرد: بیشترین تا کمترین تأثیر به این ترتیب دسته

عامل کیفیت طراحی بیشترین و امنیت  امنیت. بنابراین -10ارتباطات اجتماعی  -9تنوع ظاهری؛  -8سازگاری؛  -7حس تعلق؛  -6

کمترین تأثیر را در افزایش سرزندگی فضاهای عمومی شهری و حیات جمعی و حضورپذیری در این فضاها دارند. در واقع در 

های شهری کیفیت مطلوب طراحی، تسهیالت رفاهی و حفظ بهداشت و پاکیزگی دارای اهمیت بیشتری فضاهایی همچون پارک

 د قبول و استفاده شهروندان قرار گیرند. هستند که مور

 رابطه عوامل با یکدیگر:

ملی و الغدیر و دریاچه، از ضریب همبستگی اسپیرمن  با توجه به نرمال نبودن عوامل تأثیرگذار در افزایش سرزندگی در بین پارک

 ی خطی میان عوامل با یکدیگر استفاده شد. برای دانستن وجود رابطه
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 رابطه عوامل با یکدیگر -14جدول 

 ارتباطات هویت خالقیت امنیت رفاهی بهداشت طراحی سازگاری دسترسی  تنوع عوامل 

 **385. **405. **447. **349. **450. **436. **493. **401. **421. - تنوع

 **379. **441. **369. **219. **415. **348. **380. **445. -  دسترسی

 **391. **462. **424. **299. **326. **399. **451. -   سازگاری

 **455. **489. **500. **437. **493. **551. -    طراحی

 **388. **380. **457. **382. **530. -     بهداشت

 **357. **345. **494. **451. -      رفاهی

 **275. **302. **416. -       امنیت 

 **418. **411. -        خالقیت

 **551. -         هویت 

 -          ارتباطات

 

معنادار  01/0ی خطی میان دو به دو عوامل در سطح باشد لذا وجود رابطههای باال صفر میمقدار معنی داری برای تمامی آزمون

دهد که هر یک از شود(. مقدار سطح معناداری نشان میبه کلی رد می 01/0شده است )فرض عدم رابطه بین عوامل در سطح 

، عوامل به صورت مستقیم با شدت مقادیر pمتغیرها با این شدت روی عوامل دیگر تأثیرگذارند. با توجه به مثبت شدن مقدار 

 شود. گذارند. یعنی افزایش )کاهش( یک عامل، موجب افزایش )کاهش( عامل دیگر میجدول باال روی هم اثر می

ویت و ارتباطات، بیشترین رابطه مستقیم را نسبت به یکدیگر داشته و ارتقا این دو عامل تأثیر با توجه به جدول باال، دو عامل ه

های شهری خواهد داشت. همچنین دو عامل بهداشت و تسهیالت رفاهی بسزایی در حضورپذیری مردم و ارتقا سرزندگی پارک

تواند منجر به حفظ بهداشت و محیط تسهیالت رفاهی میبیشترین تأثیر متقابل را بر یکدیگر دارند؛ به طوری که پارکی که با 

آورد بدنبال این امر ناخودآگاه مردم بسوی اینگونه زیست برای شهروندان گردد. خالقیت بیشتر همچنین حس تعلق بیشتر می

سرزندگی و نشاط  شوند، و با حضور فعال و برقراری تعامالت اجتماعی با یکدیگر، موجبها و فضای عمومی شهری کشیده میپارک

 گردند.فضاهای سبز عمومی شهری می

 های توصیفی پژوهشدیگر یافته

عالوه بر بررسی عوامل موثر بر سرزندگی، سواالتی نیز با هدف شناسایی نیازها و عالیق مردم در فضاهای سبز شهری به منظور ارائه 

ها برای ارتقاء های سنی و جنسی مختلف در پراکراهکارهایی برای بخش طراحی و تضمین حضور فعال شهروندان از گروه

 پردازیم.سرزندگی مطرح گردیده، در اینجا به بررسی یک به یک هر کدام از این سواالت می
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 ها:میزان استفاده مردم از پارک

م فقط چند بار در درصد از مرد 6/31ها پرسیده شد؛ بر اساس نتایج این سوال در سوال اول تعداد دفعات حضور شهروندان در پارک

 دهد.می ها به صورت مستمر را نشانها می روند که این استقبال کم مردم از پارکماه به پارک

 دفعات مراجعه به پارک )نگارنده( -15جدول 

 درصد فراوانی  فراوانی دفعات حضور در پارک 

 2/11 28 هر روز

 8/18 47 چند روز در هفته

 8/14 37 آخر هفته

 6/31 79 در ماهچند بار 

 6/23 19 چندبار در سال

 100 210 مجموع

 

 

 دفعات مراجعه به پارک )نگارنده( -2نمودار 

ها شوندگان فقط چند بار در ماه به پارکدرصد از پرسش 6/31حاصل از این پرسش مشخص گردید که بیش از با توجه به نتایج 

ها شاید بتوان با طراحی درست و ایجاد مطلوب و خوشایند برای شهروندان از پارکمی آیند؛ لذا با توجه به استقبال بسیار کم مردم 

ها موجب حضور بیشتر مردم در فضاهای سبز شهری گردید و باعث ارتقاء حیات جمعی و هایی مناسب در پارکو با فعالیت

 ها شد. سرزندگی پارک

 حس حضور در پارک:

11% 

19% 

15% 31% 

24% 

 درصد فراوانی 

 هر روز 

 چند روز در هفته

 آخر هفته

 چند بار در ماه

 چند بار در سال
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ها چه حسی دارند؛ بیشترین فراوانی پاسخ مربوط به احساس به هنگام حضور در پارکدر سوال دوم از مردم پرسیده شده بود که 

نفر از افراد هیچ  7نشاط و شادابی و آسایش و کمترین فراوانی مربوط به احساس نارضایتی و ناخشنودی بود. گفتنی است که 

ها به چندین گزینه را انتخاب کنند که فراوانی کل پاسختوانستند حسی از آمدن به پارک نداشتند! الزم به ذکر است که افراد می

 باشد. شرح زیر می

 پارک )نگارنده( احساس مردم به هنگام حضور در -16جدول 

 درصد فراوانی  فراوانی حس حضور در پارک 

 2/37 93 آسایش و آرامش

 8/6 17 امنیت و ایمنی

 2/37 93 نشاط و شادابی

 2/9 23 ترس و ناامنی 

 8/4 12 شلوغی 

 2/1 3 آزادی 

 8/0 2 نارضایتی

 8/2 7 هیچکدام

 100 210 مجموع

 

 

 مراجعه به پارک )نگارنده( احساس شهروندان هنگام  -3نمودار 

37% 

7% 37% 

9% 
5% 1% 1% 3% 

 درصد فراوانی 

 آسایش و آرامش

 ایمنی 

 نشاط 

 ترس

 شلوغی 

 آزادی 

 نارضایتی

 هیچکدام
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ها و فضاهای سبز شهری را به این ترتیب مرتب کرد: توان احساس شهروندان به هنگام حضور در پارکبندی کلی میدر یک جمع

نارضایتی؛ لذا با  -7آزادی  -6ازدحام و شلوغی؛  -1امنیت و ایمنی؛  -4ترسو ناامنی؛  -3آسایش و راحتی؛  -2شادابی؛ نشاط و -1

توجه به نتایح باید در طراحی تالش نمود تا محیطی شاداب و آرام به وجود آورد، تا مردمی که برای دوری از محیط خشن فضاهای 

 آورند احساس آسایش و نشاط داشته باشند.می های طبیعی پناهمحیطشهری و ازدحام و شلوغی به اینگونه 

 هدف از آمدن به پارک  -4-1-3

توانستند چندین گزینه به صورت همزمان ها هستیم. افراد میدر پرسش سوم به دنبال عالیق و هدف مردم از آمدن به پارک

دهد. مطابق جدول زیر،  ای را نشان مینده در این بررسی نمونهنفر شرکت کن 210انتخاب کنند، که جدول زیر فراوانی پاسخ این 

 گردش و گذران اوقات فراغت بیشترین انتخاب را دارد. 

 پارک )نگارنده( هدف از آمدن به -17جدول  

 درصد فراوانی  فراوانی گزینه

 6/13 134 گردش 

 0/18 41 دیدار با دوستان و آشنایان

 2/1 13 نزدیکی به طبیعت

 2/9 23 رفع خستگی 

 6/1 14 زمین و وسایل بازی کودکان

 8/4 12 پیک نیک با خانواده

 2/1 31 پیاده روی و ورزش

 4/0 1 صرف غذا در رستوران

 6/1 4 تنهایی و دوری از کار و خانواده

 4/0 1 سایر

 100 210 مجموع
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 به پارک )نگارنده( هدف از آمدن -4نمودار 

این سوال مشخص است اکثر مردم با هدف گردش و گذران اوقات فراغت رفع خستگی روزانه و برای آرامش و همان طور که نتایج 

تفریحی  –آیند. بنابراین ضرورت توجه به بسترهای طبیعی و احیا و ساماندهی آنها با هدف ایجاد گردشگری ها میآسایش به پارک

 و فراغتی به طور زیاد مشخص گردید. 

 تی و فضایی در سرزندگی نقش تنوع فعالی

-امکان حضور افراد را افزایش می هاهای مختلف و تنوع فضایی در پارکدر سوال چهارم از افراد پرسیده شد که تا چه حد فعالیت

اعتقاد داشتند که تنوع فعالیتی و فضایی تاثیر زیادی در افزایش سرزندگی  4/38همان طور که در جدول زیر می بینید دهد. 

 از افراد تاثیر بسیاری کمی را قبول داشتند. 6/3ها دارد و پارک

 

ها )نگارنده(نقش تنوع فعالیتی و فضایی در سرزندگی پارک -18جدول   

 درصد فراوانی  فراوانی گزینه

 8/0 20 نظری ندارم

 6/3 9 بسیار کم

 0/34 81 کم

 4/38 96 زیاد

54% 

18% 

5% 

9% 

6% 
5% 1% 0% 2% 0% 

 درصد فراوانی 

 گردش 

 دیدار با دوستان و آشنایان

 نزدیکی به طبیعت

 رفع خستگی 

 زمین و وسایل بازی کودکان

 پیک نیک با خانواده

 پیاده روی و ورزش

 صرف غذا در رستوران

 تنهایی و دوری از کار و خانواده

 سایر
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 16 40 بسیار زیاد

 100 249 مجموع

 

 

 )نگارنده(ها نقش تنوع فعالیتی و فضایی در سرزندگی پارک -5نمودار 

-د میی گنبهاپارکها و فضاهایی هستیم که باعث افزایش نشاط؛ سرزندگی و حیات جمعی در سوال چهارم نیز به دنبال فعالیت

-نفر شرکت 210جواب این توانستند چندین گزینه به صورت همزمان انتخاب کنند؛ که جدول زیر فراوانی شود. باز هم افراد می

ها شود تا آندهد. مطابق جدول زیر بازی و سرگرمی در میان عواملی که موجب میمیای را نشان کننده در این بررسی نمونه

 درصد انتخاب دارد.  22بیایند؛ بیشترین فراوانی را با  هاپارکبیشتر به 

 

 ها )نگارنده(فضاها و فعالیتهای موثر در ارتقا سرزندگی پارک -19جدول 

 درصد فراوانی  فراوانی گزینه

 22 11 بازی و سرگرمی

 4/16 41 رستوران

 0/10 21 کتابفروشی

 6/1 14 سینما

 0/4 10 نمایشگاه

 2/3 8 مغازه

1% 4% 

37% 

41% 

17% 

 درصد فراوانی 

 نظری ندارم

 بسیار کم

 کم

 زیاد

 بسیار زیاد
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 8/2 7 دوچرخه

 6/7 19 مجموعه ورزشی

 4/6 16 فعالیت شبانه روزی

 0/14 31 مواردهمه 

 0/8 20 هیچکدام

 100 210 مجموع

 

 

 )نگارنده(ها فضاها و فعالیتهای موثر در ارتقا سرزندگی پارک -6نمودار 

دهند شهروندان عالقه زیادی به یابی برای بستر طراحی مطرح گردید، همان طور که نتایج نشان میاین سوال با هدف فعالیت

تواند تضمینی باشد برای حضور فعال و دائمی ها دارند؛ پس ایجاد چنین فضاهایی میپارکهنری در  -حضور فضاهای فرهنگی

 ها و فضاهای سبز شهری گردد.شهروندان، و منجر به سرزندگی پارک

 ها به تفکیک هر پارکمیزان سرزندگی و شادابی پارک

مردم خواسته شده تا پارک مورد نظر را از لحاظ سرزنده  سوال ششم به میزان سرزندگی و پویایی پارک اشاره دارد؛ در این سوال از

بودن مشخص کنند. طبق نظرات مردم میزان سرزندگی پارک ملی بعد پارک الغدیر و بعد دریاچه مصنوعی به ترتیب بیشترین تا 

 کمترین را به خود اختصاص داد. 

22% 

16% 

10% 6% 4% 
3% 

3% 

8% 

6% 

14% 

8% 

 درصد فراوانی 

 بازی و سرگرمی

 رستوران

 کتابفروشی

 سینما

 نمایشگاه

 مغازه

 دوچرخه

 مجموعه ورزشی

 فعالیت شبانه روزی

 همه موارد
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 )نگارنده( ها به تفکیک هر پارکسرزندگی و شادابی پارک -21جدول 

 درصد فراوانی  فراوانی ینهگز

 8/4 12 نظری ندارم

 2/13 33 بسیار کم

 6/41 114 کم

 28 70 زیاد

 4/8 21 بسیار زیاد

 100 210 مجموع

 

های تفریحی به علت بستر فعالیت –با توجه به نتایج پارک ملی با طراحی منحصر بفرد و تنوع کالبدی و کاربردی فراغتی 

های سنی و جنسی مختلف گردیده و در نتیجه از فرهنگی منجر به جذب و حضور فعال و دایمی گروهاجتماعی؛ نمایشگاهی و 

توان در جدول باال مشاهده ها از نگاه مردم را میسرزندگی بسیار زیادی برخوردار است. در کل میزان سرزندگی و پویایی پارک

 دانند. درصد زیاد می 28ها را کم و گیری شده سرزندگی پارکنمونهدرصد از کل افراد  6/41نمود. طبق نتایج حاصل از این سوال 

 احساس تعلق و وابستگی و دلبستگی به پارک

پارک اشاره دارد؛ در این سوال از مردم خواسته شده تا پارک مورد نظر را از احساس تعلق و وابستگی و دلبستگی به سوال هفتم به 

 لحاظ تعلق و دلبستگی مشخص کنند. 

 )نگارنده( پارکبه احساس تعلق و وابستگی و دلبستگی  -21جدول 

 درصد فراوانی  فراوانی گزینه

 4/18 46 نظری ندارم

 28 70 بسیار کم

 4/36 91 کم

 6/11 29 زیاد

 6/1 14 بسیار زیاد

 100 210 مجموع
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به ترتیب بیشترین تا کمترین را به خود طبق نظرات مردم میزان تعلق پارک ملی بعد پارک الغدیر و بعد دریاچه مصنوعی 

درصد  28ها را کم و گیری شده سرزندگی پارکدرصد از کل افراد نمونه 4/36طبق نتایج حاصل از این سوال  اختصاص داد.

 دانند.بسیارکم می

 بحث و نتیجه گیری

تأثیرگذار کالبدی و غیرکالبدی بر سرزندگی های شهری و شناسایی عوامل در این پژوهش برای ارزیابی تاثیر سرزندگی پارک

های موثر بر ارتقاء حضورپذیری و سرزندگی شناسایی و با استفاده از اینگونه فضاها، با بررسی پیشینه موضوع، عوامل و مولفه

االتی نیز برای پارک مطالعاتی شهر گنبد، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. سو 3گویه نظریات شهروندان، در  11ای با پرسشنامه

 باشد. ها تبیین گردید، که نتایج آن بشرح زیر میها و نظرات کاربران درباره پارکشناخت اجمالی پارک

ها، بیانگر این است که اکثر مردم شهر گنبد فقط چند بار در سال، و با هدف گردش و نتایج حاصل از سواالت کلی در مورد پارک

آیند. بنابراین باید با احیا و ساماندهی بسترهای ها میوزانه و برای آرامش و آسایش به پارکگذران اوقات فراغت، رفع خستگی ر

های سنی و جنسی مختلف، محیطی دنج و آرام برای استراحت و آسایش طبیعی و ایجاد فضاهایی مطلوب برای تمامی افراد از گروه

ربران فضاهای سبز شهری نقش بسترهای طبیعی درون شهری و شهروندان مهیا نمود. همچنین بیش از نیمی از شهروندان و کا

ها و فضاهای دانند؛ و با حضور در پارکها و فضاهای سبز شهری را در سرزندگی فضاهای عمومی شهری بسیار زیاد میاحداث پارک

احی جوابگوی نیازهای سبز حس نشاط و شادابی، آسایش و آرامش و وابستگی به محیط پارک دارند. بنابراین باید در بخش طر

 مختلف شهروندان باشیم و محیطی مطلوب و جذاب برای حضور و فعالیت بیشتر مردم در چنین فضاهایی فراهم کنیم.

از سوی دیگر از دیدگاه شهروندان گنبدی فعالیت های مختلف و تنوع فضایی نقش زیادی در ارتقاء نشاط و حضور فعال و 

هنری از جمله سینما، موسیقی و تئاتر،  -شهروندان عالقه زیادی به حضور فضاهای فرهنگیها دارند. همچنین سرزندگی پارک

تفریحی و فراغتی -ها دارند؛ بنابراین ایجاد فضاهای فرهنگیهای موقت و کتابفروشی و صنایع دستی، در پارکگالری و نمایشگاه

ها و فضاهای سبز شهری گردد. همان طور به سرزندگی پارکتواند تضمینی باشد برای حضور فعال و دائمی شهروندان، ومنجر می

های تفریحی به علت وجود فعالیت-که نتایج نشان داد، پارک ملی با طراحی منحصر به فرد و تنوع کالبدی و کاربری فراغتی

خوردار هستند. بنابراین اجتماعی، نمایشگاهی و فرهنگی در مقایسه با پارک الغدیر و دریاچه مصنوعی از سرزندگی بسیار زیادی بر

های گوناگون، موجب جذب مردم و حضور فعال ها و فعالیتیابی مناسب و استقرار کاربریدر بخش طراحی باید با فعالیت

 ها شد. شهروندان از گروه های سنی و جنسی مختلف در فضاهای سبز شهری و پارک

حقیق، بیانگر اختالف بسیار کم عوامل کالبدی در مقایسه با عوامل های سرزندگی در این تنتایج حاصل از بررسی عوامل و مولفه

توان گفت که هر دوی عوامل کالبدی و باشند؛ به طوری که میها میغیر کالبدی در افزایش سرزندگی فضاهای سبز شهری و پارک

، و هر عامل نیز خود تأثیر مثبتی شوندغیر کالبدی تقریباً به یک میزان موجب افزایش سرزندگی بسترهای طبیعی درون شهری می

 بر عامل دیگری دارد. 
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اند، نتایج این تحقیق هم نشان داد که در فضاهای عمومی اکثراً تنوع و سهولت دسترسی را جز عوامل اصلی سرزندگی دانسته

ع کالبدی، سهولت کنند، تنوها که مردم اکثراً برای گذران اوقات فراغت و استراحت به آن مراجعه میشهری همچون پارک

دسترسی؛ حس هویت و تعلق؛ ارتباطات اجتماعی؛ کیفیت طراحی؛ خالقیت و نوآوری؛ بهداشت و محیط زیست؛ ایمنی و امنیت؛ 

های شهری تسهیالت رفاهی؛ سازگاری و هماهنگی از اهمیت بسزایی برخوردار است، و موجب حضور بیشتر مردم و سرزندگی پارک

 گردد. می

ها و بترتیب ها و فضاهای سبز عمومی شهری با توجه به میانگین رتبهوان عوامل موثر بر ارتقاء سرزندگی پارکتبطور کلی می

کیفیت  -1ارتباطات اجتماعی؛  -4حس هویت و تعلق؛  -3سهولت دسترسی؛  -2تنوع فعالیتی و کالبدی؛  -1اهمیت عبارتند از: 

 سازگاری و هماهنگی.  -10تسهیالت رفاهی؛  -9ایمنی و امنیت؛  -8یست؛ بهداشت و محیط ز -7خالقیت و نوآوری؛  -6طراحی؛ 

های شهر گنبد اولویت های موثر بر ارتقا سرزندگی پارکها، مولفههای حاصل از پرسشنامهدر نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل داده

وب با توجه به نتایج میدانی این پژوهش به های مطلهای فضاهای سبز شهری و پارکبندی شده، که موارد پیشنهادی و ویژگی

 باشند:شرح زیر می

 ها های موثر بر سرزندگی پارکمولفه -22جدول 

 هاهای موثر بر سرزندگی پارکمولفه

 .وجود فضاهایی مختص به پیاده روی و دویدن1

 .وجود فعالیتهای مختلف خرده فروشی، اغذیه فروشی و دستفروش ها در پارک2

 رنگها در فضاهای مختلف )استفاده از رنگهای شاد(.تنوع 3

 .تنوع در شکل و مصالح به کار رفته در پارک4

 فضاها و امکانات متنوع برای دوچرخه سواری، اسکیت سواری، بازی و سرگرمی و ... .1

 وجود مراکز خرید،رستوران،کافه .6

 تنوع در فرم و نماها .7

 وجود بناهای خاص تاریخی ، مذهبی و.. .8

تی ) استفاده از آالچیق ترکمن ، استفاده از صنایع دساستفاده از نماد ها جهت معرفی بیشتر و بهتر فرهنگ منطقه .9

 در قالب المان و..(
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 )ورودی و خروجی های مناسب برای دسترسی به پارک(مسیریابی آسان و سهولت دسترسی به پارک .10

 کیفیت کفسازی و مصالح به کاررفته )وضعیت کیفی مبلمان و اثاثیه شهری(.11

)امکان استفاده از وسایل نقلیه )دوچرخه( برای افراد، ایجاد محیط نوآوری در پارک از طریق ایجاد امکاناتی متنوع.12

 های اموزشی برای افزایش مهارت و خالقیت کودکان و نوجوانان(

 و...

 راهکارها و پیشنهادها

 شهری، با حداقل ساخت و سازهای مصنوع، و جوابگوی مقیاس و وسعت شهر.بهبود منظر و سیمای  -

 عرضه تفرجگاه محلی برای گذران اوقات فراغت شهروندان، با ایجاد فعالیت های مناسب در فضای باز، برای استفاده عموم. -

 کیفیت فضای شهری.تبدیل فضای طبیعی و نابسامان به یک فضای مطلوب شهری، به منظور ارتقای سرزندگی و -

طراحی مجموعه چندعملکردی فرهنگی، هنری، آموزشی، با توجه به نتایج بخش پژوهشی، برای افزایش حضورپذیری و حیات -

 جمعی فضاهای سبز شهری که در نهایت منجر به ارتقاء سرزندگی اینگونه فضاهای شهری گردد.

فضای طبیعی، به منظور پیوند میان شهر و طبیعت، ارتقا سرزندگی ساماندهی با حفظ بستر طبیعی و کمترین دخل و تصرف در  -

 و احیا بسترهای طبیعی درون شهری.

 ایجاد مراکز خرید،رستوران و... -

ایجاد نواوری در پارک به خصوص در فعالیتهایی که مختص به کودکان و نوجوانان می باشد. -  

وجه به بحث کفسازی و استفاده از کف مناسب در پارک برای قشرهای استفاده از مبلمان مناسب و در خور توجه و همچنین ت -

 مختلف جامعه)کودکان،نوجوانان ، سالخوردگان و..(

 و افزایش میل به بازدید مجدد از پارک تفاده از فرم ها و نما ها در پارک به منظور افزایش جذابیت پارکسا-

 برای افراد سواره. پارک و همچنین بحث پارکینگ مناسب رای دسترسی بهایجاد ورودی و خروجی مناسب ب-
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