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چکیده
پارکها بعنوان نقاط مهمی در شهر که نق ماجنا یارب تصرف داجیا رد یمهم ش        فعالیتتتهاییی تفریح و دنراد ی

یاضف ناونعب     

گردهمایی در محالت شناخته میشود که بر توسعهی اقتصادی شهر تأثیر میگذارند .این تحقیق به بررس یبایزرا و ی    ویژگیییهاییی
فیزیکی پارک که شامل راحتی ،امنیت ،دسترسی ،زیبایی و امکانات میباشد و ارتباط آن با میزان حضور مردم میپردازد 5 .پ کرا
در مقیاسهای مختلف همسایگی ،محله ،بین محله ،منطقه و شهری در منطقه یک بندرعباس بعن دش باختنا هنومن ناو

حرط اب و

   

کها نیز مورد بررسی قرار گرفت .جامعه آماری
پرسشنامه دیدگاه مردم در ارتباط با این  5مؤلفه و میزان دفعات حضور مردم در پار 
تحقیق حداقل  384نفر در نظر گرفته شد که به منظور از بین بردن اثر مقادیر بیپاسخ احتمالی  054نمونه بطور مس نیب یوا     5پ کرا

یهای فیزیکی پارک و میزان حضور مردم در پارکها ا س هدیجن
توزیع شد و با استفاده از نرم افزار  Smart-PLSارتباط این ویژگ 

شد .یافتههای پژوهش نشان داد ارتباط معناداری بین امنیت ،زیبایی و دسترسی با تعداد دفعات حضور مردم در فضاهای س دوجو زب   
کها با حضور مردم دیده نشد .با این حال ،ای داهنشیپ شهوژپ ن     م ممیدهددد ارتقا
دارد و ارتباط معنا داری بین امکانات و راحتی پار 
کیفی یک یا دو ویژگی نمیتواند به افزایش حضور مردم در پارکها کمک کند ،توجه به تم ما ویژگیییها ا م ممیتوانددد به شیازفا    
حضور مردم در فضاهای سبز منجر شود.

واژگان کلیدی :راحتی پارک ،امنیت پارک ،دسترسی به پارک ،زیبایی پا  هدافتسا ،کراپ تاناکما ،کر از   

کها
پا ر 

( -1نویسنده مسئول) z.aliyas@iauba.ac.ir
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مقدمه
پارکها بعنوان نقاط مهمی در شهر که نقش مهمی در ایجاد فرصت برای انجام فعالیتهای تفریحی دارن ناونعب و د   
یشود که به نوعی بر توسعهی اقتصادی ش ره
فضای گردهمایی در محالت شناخته م 

یگ راذ د د (Langdon,
تأثثیر م مم 

یهای صو یت
کها همچنین نقش مهم در اکوسیستم شهر مثل کنترل آلودگ 
) .1994پار 

)(Chiesura 2004؛ فرس شیا

خاک ) (Binford and Buchenau 1993دارند .همچنین مکانی مناسب برای تعامالت اجتماعی ()Peters et al. 2010
همراه با چشم انداز بصری زیبا ) (Ignatieva et al. 2011که بر سالمت روانی ش کمک سرتسا شهاک و نادنوره     
تهای تفریحی مختلف را ف مهار
یشوند که فضایی برای انجام فعالی 
یکند دانسته م 
م

یکننددد .در نهایت
م مم 

کهاا
پ را ک ک

یتوانند بر کیفیت زندگی مردم و میزان رضایت شهروندان تأثیر گذار باشند ) .(Razmkhah et al., 2009ع رب هوال   
م
این ،پارکها نقش مهمی در برنامه ریزی شهری و جامعهی شهری ایفا میکنند ،گرچه رشد شهرها منجر ب شهاک ه   
حضور مردم در این فضاها و سرزندگی چنین فضاهایی شده است ( )Madanipour,1992و این رکو رد شهاک و د   
کهاا در نیمهههی دوم ق د رتشیب متسیب نر ر لاح رد یاهروشک تو قافتا هعس ا هداتف است          
کیفیت و تع داد پ را ک ک
) .(Pasaogullari & Doratli, 2004در پژوهشی که در تهران انجام شده یافتهها نشان داده که تعداد پارکها و می ناز
دسترسی مردم در مناطق مختلف تهران متفاوت است که این خود یکی از عوام م روضح مدع ل ردم رد 

کهاا
   پ را ک ک

شناخته شده است ) .(Lotfi & Koohsari, 2011همچنین بعلت توسعهی شهرها و بازسازی محالت ،ابعاد پارکهای
شهر کوچکتر از قبل شدهاند و بدون توجه به نقش و عملکرد واقعی آنها ،صرفًاًا جهت رسیدن به استاندارد س نار هههی
یگیرند .در هر شهر و محلهای نیاز به وجود فضاهایی ب یسرتسد ا   
فضای سبز موجود در شهرها مورد بررسی قرار م 
رایگان برای تمامی شهروندان جهت تعامل شهروندان است که به نوعی با نیازه و یعامتجا یا

رد رهش یداصتقا

  

ارتباط باشد.
ی فیزیکی م ثؤ ررر
عالوه بر این طراحی محیط فیزیکی میتواند بر تشویق و محدود کردن مردم برای انجام فعالیتهای ی
باشددد ) .(Rioux et al., 2016; Stewart et al., 2016عو ابیز ،تینما نوچمه یلما ی حم ی ی  ،ط و دوج و تاناکما      
کهاا در س رهش حط   
تسهیالتی برای پیاده روی بعنوان عوامل تاثیرگذار بر فعالیت فیزیکی شناخته شدهاند .وجود پار 
یکننددد و نقش
تهای تفریحی و فرصت تعامل و لذت بردن از طبیعت را برای شهروندان فراهم م مم 
امکان انجام فعالی 
مهمی در تشویق مردم برای انجام فعالیتهای فیزیکی را دارند .از این رو فراهم کردن محیطی مناس راشقا یارب ب    
کهاا در نهایت
مختلف میتواند در افزایش حضور مردم در پارک تأثیر گذار باشد .اف  مدرم روضح شیاز در    پ را ک ک
میتواند به افزایش سالمت جسمی و روحی شهروندان کمک کند .یافتههای گذشته نش ب یرثوم طابترا هداد نا ین     
سالمت فیزیکی مردم و میزان استفاده از پارک وجود دارد ).(Lachowycz & Jones, 2011
بر این اساس سؤال اصلی تحقیق آن است که مؤلفههاای کیف یابیز ،تینما ریظن طیحم ی ی   ،ا ناکم ا یتحار ،ت و      
دسترسی میتواند باعث افزایش تعداد دفعات حضور مردم در پارکهای شهر بندرعباس شود؟ در این راستا تأثیر هر
یک از مؤلفهها بصورت مجزا با تعداد دفعات حضور مردم در پارکهای مورد نظر سنجیده شده است.
هدف اصلی تحقیق :بررسی نقش مؤلفههای کیفی محیط (امنیت ،زیب یا ی  یتحار ،تاناکما  ،و رتسد  س دادعت رب )ی       
دفعات حضور مردم در پارکها.
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از آنجایی که این پژوهش بدنبال یافتن جواب کلی برای پارکهای شهر بندرعباس با توجه ب همانرب نودب عیزوت ه     
ریزی شده در اقلیم متفاوت از شهرهای بزرگ ایران میباشد  5پارک در مقیاسهای متفاوت (شهری؛ منطقهای؛ ب نی
محلهای؛ محلهای و همسایگی) بعنوان نمونه موردی انتخاب شدهاند .پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی ،و بر
کهاای
حسب ماهیت تحقیق توصیفی -تحلیلی میباشد که با اس زا هدافت روش می رد )همانشسرپ عیزوت( یناد    پ را ک ک
انتخابی جمع آوری دادهها انجام شده است و دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSو  Smart-PLSمورد ارزیابی ق رار
گرفته است.
مبانی نظری
پارکها با توجه به عملکرد و موقعیتی که دارند به  ۵دسته تقسیم م ممیشونددد .طب  یدنب هتسد ق ممم ممممجنونی  نا ( ( ) 1385
پارکهای در سطح شهر میتواند به پارک در مقیاس شهری؛ منطقهای؛ بین محلهههای؛ محلهههای و همس میسقت یگیا   
شوند.
پژوهشهای زیادی در ارتباط با کیفیت پارک و افزایش شانس حضور مردم در پارکها انجام شده است .بطور کلی
زیبایی ،راحتی ،امنیت ،دسترسی ،نزدیکی به پارک ،تجهیزات و تسهیالت موجود در پارک بعنوان عواملی ک ثعاب ه   
افزایش حضور مردم در پارک میشوند معرفی شده است .دسترسی ،نزدیکی به پارک در تحقیق ناونعب یرایسب تا    
کها شناخته ش تسا هد   
عامل مهم در جهت حضور بیشتر مردم در پار 

) .(Kaczynski & Henderson, 2007بطور

یشودد ( Lau and
کلی دسترسی بعنوان آزادی و اختیار مردم در جهت رسیدن به کیفیت زندگی مناس هتخانش ب    م مم 

 .)Chiu, 2003پارک با دسترسی باال شانس استفاده برای مردم زیادی ب ماجنا یار

ته ههای مختل مهارف ار ف   
فعالیت ت

میکند .از این رو پارکها با فراهم کردن امکانات مختلف قابل دسترس ب مدرم یار

م ممیتواننددد در اف تیفیک شیاز   

زندگی شهری نقش مهمی ایفا کنند ) .(Goodmann, 1968عالوه بر دسترسی تنوع امکان یشزرو تالیهست و تا    
تفریحی و کیفیت آنها بعنوان عامل دیگری در ترغیب مردم به حضور در پارکها معرفی شده اس  ت ( ( McCormack

ی ورزش و ی
تهای ی
کها با فعالیت ت
شهای بسیاری ارتباط تنوع امکانات و تجهیزات موجود در پار 
 .)et al., 2008پژوه 
بازی برای عموم به و ِیِیژه کودکان را بر حضور مردم در آن مکانها نش اب طبترم هعلاطم نیدنچ رد .تسا هداد نا   

   

پارکهای در محالت مسکونی حتی با وجود نزدیکی پارکها به خانهها ،عدم وجود تجهیزات مناس یزاب یارب ب    
کودکان یکی از مهمترین عوامل عدم استفاده ساکنین از آن پارک گزارش ش تسا هد   

) .(Veitch et al., 2006نقش

زیبایی پارک و فضای سبز بر میزان استفاده تمام گروههای سنی مهم شناخته شده است .یافتههای یک تحقی ناشن ق   
داده است که اگر پارکها از دیدگاه بصری زیبا تلقی شوند بویژه با داشتن درختها ،نسبت به فضاهای خالی می ناز
استفادهی کاربران از آن پارک افزایش پیدا کرده است .وجود نقاشیهای روی دیوار باعث ک کراپ زا هدافتسا شها    
یتواند نقش مهمی در میزان بازدید
یشود ) .(Giles-Corti et al., 1996بعالوه ،شرایط کیفی پارک از لحاظ تمیزی م 
م
کهاا ش ،فلتخم ناتخرد لما    
مردم داشته باشد ( . ) McCormack et al., 2008همچنین وجود فضای سبز در پ را ک ک
گلها،چمن و آب نماها در افزایش میل مردم به حضور در پارکها مؤثر شناخته شده است .وجو رد زبس یاضف د
پارکها که به افزایش هوای تازه در آن محیط کمک میکند خود دلیل دیگری بر افزایش می رد روضح هب مدرم ل
چنین مکانهایی گزارش شده است ).(Lloyd et al., 2008
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تحقیقات بسیاری که مرتبط با امنیت و استفاده از پارکهای سطح شهر بوده نشان داده است ترس از جرم و جنایت
یباشددد ).(Mowen et al., 2005
کها و فضای سبز برای ساکنین م 
بعنوان یکی از مهمترین موانع برای حضور در پار 
از طرف دیگر همین پژوهش نشان داده است که پاسخ دهندگان رغبت خود را به استفاده از پارک اگر می تینما ناز   
کهاا بعنو نا
افزایش پیدا کند نشان دادهاند .مطالعهای که در پارکهای منطقه  8تهران انجام شده ،امنی نییاپ ت    پ را ک ک
کهاا
مهمترین عامل در کاهش بازدید ساکنین و استفادهی آنها از پارکها معرفی شده ،همچنین امکان نییاپ تا    پ را ک ک
کها معرفی شده است ).(Bahmanpour et al., 2013
بعنوان عامل دیگری در کاهش حضور مردم در پار 
احساس راحتی کردن در پارک میتواند یکی دیگر از مؤلفههای مرتبط با میزان اف  مدرم روضح شیاز در یاهاضف     
سبز و پارکها باشد .راحتی در پارک میتواند مرتبط با مکانی برای نشستن ،احساس آرام دنا هیاس ،ندرک ش ا یز     
درختان و مسیر راحتی برای حرکت در پارک معرفی کرد ک لیخ رد هنافساتم ه ی زا 

علاطم ا ن ت ا رگ هدید ففففف ففففففت هدش ه   

یباشددد
است ).(Pasaogullari & Doratli, 2004در شهرهایی که از نظر اقلیمی دارای آب و هوای مرطوب و گرم م مم 
یافتهها نشان داده است که سایه اندازی درختان و همچنین مکانی که سایبانی داشته باشد ب نارباک هدافتسا نازیم ر     
مؤثر بوده است ).(Karuppannan & Sivam, 2012

قلمرو جغرافیایی پژوهش
در این پژوهش  5پارک در شهر بندرعباس در مقیاسهای متفاوت (شهری تا همسایگی) مورد بررس ارق ی ر هتفرگ     
است .شهر بندرعباس در جنوب ایران و در مجاورت خلیج فارس واقع شده اس رتشیب رد .ت    ماه ههاای س بآ لا

و

هوای شهر گرم و مرطوب میباشد که امکان حضور مردم برای مدت طوالنی در فضاهای باز را دشو را م ممیکنددد ،از
این رو فصل زمستان بدلیل خوبی آب و هوا که شانس حضور مردم در فضاهای باز بیشتر اس یروآ عمج یارب ت    
داده انتخاب شده .در منطقهی یک بندرعباس حدود  94فضای سبز در مقیاسهای مختلف قرار دارد که با توج هب ه   
ن پ ش باختنا شهوژ
نقسیم بندی پارکها از نظر مجنونیان ،از هر یک از مقیاسها یک نمونه بعنوان نمونهی این ن
است .پارکهای انتخاب شده با توجه به پربازدید بودن و امکانات انتخاب شدهانددد .پ د کراپ ناونعب تلود کرا ر

ددد دددده
  

س محلهههای و
مقیاس شهری ،کاکتوس در مقیاس منطقهای ،پردیس در مقیاس بین محلهای ،هفتصد دس م رد هاگت ققیاس س
رزاقی در مقیاس همسایگی انتخاب شده است (شکل .)1

کهای مورد مطالعه در شهر بندرعباس
شکل  :1موقعیت پار 
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هدف از این پژوهش بررسی ویژگیهای پارک در ارتباط با حضور بیشتر مردم بو ور نیا زا ،تسا هد

    5پ رد کرا

مقیاسهای متفاوت (همسایگی ،محلهای ،بین محلهای ،منطقهای و شهری) در منطقه ی ومن ناونعب سابعردنب ک نه     
برای توزیع پرسشنامه انتخاب شد که حجم نمونه به منظور از بین بردن اثر مقادیر بیپاسخ احتمالی  450نمونه در نظر
گرفته شد و بطور مساوی بین  5پارک جهت پرسش از مراجعه کنندگان به این مکانها توزیع ش .د پرسش مان ههههاا در
کهای انتخاب شده بصورت
روزهای مختلف هفته در ساعت  5تا  9شب که شانس حضور مردم بیشتر است ،در پار 
تصادفی بین مردم توزیع شد و در نهایت  391پرسشنامه برای ارزیابی نهایی جمع آوری ش .د پرسش مان ههههاا در سه
بخش طراحی شد .پس از طراحی پرسشنامه و پیش از توزیع پرسشنامهها روایی و پای یا ی یسررب دروم همانشسرپ      
قرار گرفت .جهت بررسی روایی ،پرسشنامه توسط دو متخصص مورد ارزیابی قرار گرفت .پس از تأیید متخصصین،
برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش بازآزمایی استفاده شد .در ابتدا پرسشنامه بصورت هدفمن نیب د   

 30نف زا ر

بازدیدکنندگان توزیع شد و بعد از یک هفته دوباره پرسشنامهها بین پاس زوت یلبق یناگدنهد خ ییی ی یییییع ش بیرض و د   
همبستگی مورد محاسبه قرار گرفت .برای تمام سؤاالت مرتبط با بخش دوم ،ضریب همبستگی باالی  0.6برآورد شد
که نشان از پایایی مناسب پرسشنامه بود و سپس پرسشنامه در بین جامعهی آماری توزیع شد .ب رب یار ر طابترا یس    
میزان حضور مردم در پارک و ویژگیهای پارک از نرم افزار  Smart-PLSاستفاده شده است .علت انتخاب ای مرن ن
یباشد.
افزار بدلیل آنالیز و بررسی دادههای غیر نرمال و دادههایی که به صورت احتمالی توزیع نشدهاند م 
نتایج
 450پرسشنامه در بین جامعه آماری نمونه توزیع شد که در نهایت پس از جمع آوری پرسشنامهها و بررسی آنها تنها
 391پرسشنامه در تحلیل نتایج پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .از پاسخ دهن اهنآ تیرثکا ناگد     خ نا مممهاا بودند
(  )% 60و کمتر از  % 40پاسخ دهندگان آقایان بودند .بیشتر پاسخ دهندگان در ردهی س نیب ین     81تا  30س ارق لا ر   
داشتند (  )% 56که تنها یک نفر از آنها باالی  60سال سن داشت .نیمی از پاسخ دهندگان دارای تحصیالت دانش یهاگ
بودند و نیمی دیگر از آنها دیپلم و یا کمتر داشتند (جدول .)1
جدول  .1توزیع فراوانی مشخصات فردی پاسخ دهندگان
شاخصه
جنسی ت

سن

فراوانی
زن

532

60.1

60.1

مرد

156

9 9. 3

001

30 -81

219

56

6 9.7

40 - 31

79

20.2

94.9

< 41
دیپلم و یا کمتر
تحصیالت

درصد

درصد تجمعی

لیسانس
فوق لیسانس و دکتری

16

4.1

001

88 1

48.1

49.1

37 1

35

58

84.9
14.9

001

منبع :یافتههای پژوهش

در ارتباط با میزان حضور پاسخ دهندگان در پارک ،بیشترین تعداد دفعات حضور مربوط به بازدید هفتگ  ی ( (  )% 37و
چند بار درهفته ( )%5 3. 2بوده است .تنها  % 16از پاسخ دهندگان هر روز به پارک م ممیرفتنددد و ح دود
دهندگان زمان مشخصی برای حضور در پارک را بیان نکردند (جدول .)2
جدول  .2توزیع فراوانی حضور پاسخ دهندگان در پارک

 %71از پاسخ
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تعداد دفعات بازدید از پارک

فراوانی

درصد تجمعی

درصد

هر روز

66

16.9

16.9

چند بار در هفته

92

5 3. 2

4 0. 4

هفتهای یکبار

641

37.3

77.7

ماهی یکبار

19

4.9

82.6

مشخص نیست

68

17.4

001

منبع :یافتههای پژوهش

در بخش دوم پرسشنامه از جامعهی آماری خواسته شد تا به وضعیت پارک ب ساسا ر   

 5ویژگ لیخ زا فلتخم ی ی    

ضعیف تا خیلی خوب نمره دهند .بطور کلی در ارتباط با  5ویژگی فیزیکی پارک دسترسی ،زیبایی ،راحتی ،امنیت و
امکانات بترتیب میانگین بیشتری کسب کردند (جدول .)3

زیبایی

امکانات

راحتی

یهای مختلف پارک
جدول  :3میانگین و سطح معناداری ویژگ 
ویژگیهای فیزیکی پارک

میانگین

مکان مناسب برای نشستن

.16 3

1.15

سایه اندازی درختان

2.60

1.25

فضای دلپذیر برای گذراندن وقت

2.43

1.06

راحتی

2.73

0.90

امکانات مناسب برای ورزش کردن

2.57

1.11

امکانات مناسب برای بازی کودکان

2.84

1.16

5 .0 2

1.16

امکانات و تجهیزات

2.49

0.87

زیبایی درختان پارک

2.82

1.15

زیبایی فضای سبز

2.87

1.03

نورپردازی پارک در شب

2.41

1.13

تمیزی پارک

2.82

0.80

یهای مختلف
فضای مناسب برای انجام باز 

زیبایی

2.97

0.92

9 .4 3

0 .1 1

وجود پارکینگ

3.50

1.14

مسیر مناسب پیاده روی از منزل تا پارک

3.53

1.04

دسترسی

3.52

1 .9 0

عدم حضور افراد مزاحم

2.40

1.14

نورپردازی مناسب در شب

2.77

1.24

دیدکافی در پارک (عدم وجود بوتههای بلند)

5 .7 2

1.05

امنی ت

5 .6 2

0.72

نزدیکی به منزل

امنی ت

دسترسی

سطح معناداری

منبع :یافتههای پژوهش

یهای فیزیکی پارک و میزان حضور مردم از نرم افزار  Smart-PLSاس دش هدافت   
در ادامه ،جهت بررسی ارتباط ویژگ 
مهای هر ساختار (Chin,
(شکل  .)2پس از ارزیابی اعتبار مدل با استفاده از روایی همگرا و آزمون هم خطی بین آیت 

) 1998در نهایت وزنهای بیرونی هر ساختار جهت بررسی اهمیت و ارتباط آن با استفاده از آزمو پارتسا توب ن    
یدهددد.
مورد ارزیابی قرار گرفت .جدول  4ضریب تأثیر برای هر متغیر مستقل در ارتباط با متغیر وابس ناشن ار هت    م مم 
یدهددد .در ادام جیاتن ،ه   
بطور کلی  5ضریب تأثیر در جدول ارتباط بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته را نش نا م مم 
نمرات مقدار  tارائه شده ،که نمرات باالی  1.96نشان دهندهی پذیرش فرضیه است (جدول .)4

ارزیابی مؤلفههای کیفیت محیط بر میزان255 ...

شکل  .2مدل ساختاری پژوهش
جدول  .4نتایج الگوریتم  PLSو بوت استرپ
ضر بی      

انحراف معیار

مقدار T

مقدار P

مسی ر
امنیت => دفعات حضور

0.42

0.04

1 8.6

>1 .0000 0

زیبایی => دفعات حضور

0.81

0.05

3.20

1 .00 0

راحتی => دفعات حضور

0.04

0.04

0.98

0.32

دسترسی => دفعات حضور

0.10

0.05

2.03

0.04

امکانات => دفعات حضور

1 .0 0

0.05

0.25

0.80

منبع :یافتههای پژوهش

نتیجه گیری
پارکها بعنوان مکانهای مهمی در شهرها شناخته میشود .پارکها عالوه بر تاثیرشان بر محیط زیس تمالس رب ت    
شهروندان نیز میتوانند تأثیر گذار باشد .پژوهشها نشان داده تعداد دفعات حضور مردم در پارکهاا و فض زبس یا   
نقش مهمی در سالمت فیزیکی و روحی مردم دارد ) .(Lachowycz & Jones, 2011یافتههای این پ شهوژ

تع داد

دفعات کم حضور مردم در پارکها را نشان میدهد که این خود میتواند بر کاهش انجام فعالیت فیزیکی مردم تأثثیر
گذار باشد .برای رسیدن به فعالیت فیزیکی الزم برای سالمتی حداقل  30دقیقه ورزش نیاز است

( Giles-Corti et

) al., 2005ولی یافتههای پژوهش نشان داده تنها  % 16از مردم رفتن به پارک و فضای س رد ار زب برنامهههی روزانهههی
شهاای گذش  ناریا رد هت ن رتشیب هداد ناش      فعالیتتتهای ی
ی
خود قرار دادهاند .در راستای یافتههای این تحقیق ،پ هوژ ش ش
روزمرهی مردم برای رسیدگی به کاری و انجام فعالیتی ضروری است ) .(Bahrami et al., 2006حدود  %71از پاسخ
دهندگان زمان مشخصی برای رفتن به پارک را بیان نکردند که نشان از بازدید خیلی کم این تعداد از پاسخ دهن ناگد
از پارکها دارد .در پارکهای مورد مطالعه ،امکانات و تجهیزات پارک از دیدگاه مردم متوسط رو به ضعیف گ شراز
شده است .در حالیکه امکانات بعنوان یکی از ویژگیهای تأثیر گذار بر حضور مردم در فضای سبز شناخته میشودد.
کها باید دلیلی و انگیزهای فراهم شود ( ،)McCormack et al., 2008هر چند که یافتههای ی
ی
برای حضور مردم در پار 
یتواننن اهمی جو شقن و ت و کما د ا  تان و   
پژوهش ارتباطی بین بازدید مردم و امکانات پارک نشان ن اد دده ولی نم مم 
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تجهیزات را کتمان کرد .عدم ارتباط میان تعداد دفعات بازدید مردم و امکانات در پارکها م ممیتوانددد ب رب لیلد ر یس   
یتوانددد متف شاب توا دد ددد .در
پارکهایی با مقیاسهای متفاوت باشد و دالیل مردم برای حضور در پارکهای مختلف م 
رابطه با امکانات و نوع پارک ،امکاناتی که در پارک شهری و منطقهای فراهم میشود به نس و یگیاسمه کراپ تب
محلهای متفاوت است و آن بدلیل وجود مخاطبین مختلف است .طراحی پارک شهری و منطقهای برای کل م مدر نآ
منطقه در نظر گرفته میشود در حالیکه پارک همسایگی در نزدیکی خانهها برای دسترسی والدین برای بردن کودکان
کهاای
و سالمندان است .عالوه بر این ابعاد پارکها میتواند نقش مهمی در میزان امکانات پارک داش .دشاب هت    پ را ک ک
یشونددد از ای تاناکما ور ن   
همسایگی و محلهای در ابعاد کوچکتری نسبت به پارک شهری و منطقهههای طراحی م مم 
کمتری را هم میتوانند در خود جای دهند .بنابراین عدم ارتباط تعداد دفعات بازدید مردم و امکانات پارک میتوانددد
بدالیلی که ذکر شد توجیه شود.
در حالیکه در پژوهشهای گذشته راحتی بعنوان یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار بر تشویق مردم بر اس دافت ه هی بیش رت
پارکها شناخته شده ) (Pasaogullari & Doratli, 2004ولی در این تحقیق ارتباطی بین حضور مردم و راحتی دی هد
نشده است .در ارتباط با شهرهایی با اقلیم گرم و مرطوب مثل بندرعباس سایه اندازی درختان و وجود فضای دلپذیر
میتواند یکی از عوامل تأثیر گذار بر حضور مردم باشد ،گرچه یافتههای این پژوهش بر خ د رگید یشهوژپ فال ر   
این اقلیم است) .(Karuppannan & Sivam, 2012در ارتباط با راحتی ،پاسخ دهندگان صرفًاًا به وجود فض یا ی یارب    
نشستن امتیاز باالیی دادند در صورتیکه فضای دلپذیر و سایه ان پ زا ار یمک یزایتما ناتخرد یزاد ا ناگدنهد خس       
دریافت کردند که این میتواند بدلیل شرایط اقلیمی این منطقه و کمبو بآ د

 عنام هک دشاب ا ک ز ا و تش    

توسعععهی

فضای سبز شده است.
ت ک یا ه نن ننن یافتههههاا ب زا یرایسب ا   
پژوهش حاضر ارتباط معناداری بین امنیت ،زیبایی و دسترسی به پارک یافته است ت
پژوهشهای دیگر هم راستا میباشد .امنیت در هرم مازلو بعد از نیازهای اولیه انسان معرفی شده است که خود نشان
کهاا در بس زا یکی ناونعب تاقیقحت زا یرای
دهندهی اهمیت امنیت برای انسانها میباشد .امنیت موجود در پ را ک ک
مهمترین عوامل تأثیر گذار بر حضور مردم در فض تسا هدش یفرعم زبس یاها     

  

); (Miles, Coen & Ross, 2006

 2008که در راستای یافتههای این پژوهش نیز میباشد .در ارتباط با امنیت ،روشنایی پارکها بیشتر از س لماوع ریا   
امتیاز باالتری را از پاسخ دهندگان دریافت کرد که این میتواند به نوعی از اهمیت نورپردازی و احساس امنیت مردم
در پارکها باشد .در بسیاری از تحقیقهای گذشته نیز روشنایی پارک بعنوان عامل تأثیر گذار بر احساس امنیت مردم
در فضاهای سبز معرفی شده است ( .(McCormack et al., 2008زیبایی و منظر زیبای پارکها بعنوان ویژگی دیگر
شهاای گذشتههه
پارکها در تشویق مردم در حضور بیشتر در پارکها شناخته شده که ای  رد هتفای ن ر یاتسا     پ هوژ ش ش
یباشد  .; McCormack et al., 2008)(Giles-Corti et al., 1996پارکها و فضاهای سبز بخاطر منظر زیبا و وجود
م
فضای سبز مورد استقبال مردم قرار میگیرند از این رو عدم وجود فضای سبز مناسب و منظر زیبا میتواند به کاهش
حضور مردم در چنین فضاهایی منجر شود .مردم برای گذراندان اوقات فراغت ،تفریح و ورزش به پارکها میرونددد
از این رو تمیزی و دلپذیر بودن فضا میتواند به تشویق مردم به حضور هر چه بیشتر در چنین فضاهایی کمک کن .د

ارزیابی مؤلفههای کیفیت محیط بر میزان257 ...

عالوه بر این ،پارکها جزئی از سرانهی فضای سبز شناخته میشوند که عالوه براین عملکرد باید فض یا ی و بسانم 
دلپذیر برای مردم باشند.
کهاا معرف درک ی هه ههه
در نهایت یافتههای پژوهش دسترسی را بعنوان یکی از عوامل تأثیر گذار بر حضور مردم در پ را ک ک
است .دسترسی به پارکها در بسیاری از تحقیقهای گذشته در کشورهای دیگ رد هک هتفرگ رارق یسررب دروم ر       
بسیاری از آنها دسترس مدرم روضح رد مهم یلماع ناونعب ی رد   

کهاا معرف تسا هدش ی    
   پ را ک ک

; (Talen, 2000

یکنند
 ; Tinsley et al., 2002)McCormack et al., 2010بطور کلی زمانی که مردم در نزدیکی یک پارک زندگی م 
شانس حضور آنها در آن مکان افزایش پیدا میکند .البته دسترسی تنها نمیتواند باعث حضور مردم در پارکها شود،
همانطور که یافتههای این پژوهش و تحقیقهای گذشته نشان داده عوامل دیگ مدرم روضح سناش رب زین یر رد   

  

پارکها نقش دارند .بنابراین با افزایش کیفیت ویژگیهای فیزیکی پارکها میتواند باعث ارتقا کیفیت پارکها شد که
در نهایت میتواند به افزایش حضور مردم در چنین فضاهایی منجر شود .افزایش حضور مردم در فض رد زبس یاها   
نهایت به بهبود سالمت جسمی و روحی مردم منجر خواهد شد که به ارتقا کیفیت زندگی شهروندان و رضایت آنها
از زندگی ختم خواهد شد.
این پژوهش پیشنهاد میدهد ارتقا کیفی یک یا دو ویژگی نمیتواند به افزایش حضور مردم در پارکهاا کم ،دنک ک   
توجه به تمام ویژگیها میتواند به افزایش حضور مردم در فضاهای سبز منجر شود .برای پژوهشهای آینده پیشنهاد
کهاا در
میشود ویژگیهای فیزیکی پارکها در پارکهای مختلف بطو .دریگ رارق یسررب دروم هناگادج ر        پ را ک ک
مقیاسهای مختلف مخاطبین خاص خود را دارند ،از این رو عدم ارتباط حضور مردم با بعضی از مؤلفههای فیزیکی
ی مختلف
سهای ی
پارک میتواند به این موضوع مرتبط باشد .از این رو بررسی فعالیتها و مخاطبین با توجه به مقیاس س
یتواند به طراحی هر چه بهتر این نوع فضاها کمک کند.
پارکها م 
تشکر و قدردانی

ی فيزیک فتسا نازيم رب طيحم ی ا زا هد      
یهای ی
این مطالعه در قالب طرح تحقیقاتی تحت عنوان " بررسی نقش ویژگی ی

پارکها در محالت مسکونی منطقه یک بندرعباس" مصوب و با حمایت معاون  دازآ هاگشناد یشهوژپ ت ا یمالس     
واحد بندرعباس انجام شده است.
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