
  

  3، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، زمستان 

  نقش فضاهاي عمومي در سرزندگي شهري (نمونه موردي: پارك الله تهران) تحليلي از

  3منصوره محمدي سلماني، 2، هاجر يداله نيا1حسين حاتمي نژاد

    برنامه ريزي شهري دانشگاه تهران دانشيار جغرافيا و-1

 رشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي ا-2

  دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تهران-3

  29/10/1397تاريخ پذيرش:                                                     16/10/1397تاريخ دريافت:

  چكيده

هاست. اين فضاها صحنه نمايش زندگي هاي مهم فضاي عمومي شهري دسترسي پذيري و همگاني بودن آناز ويژگي

هاي شهري به عنوان بخشي از فضاهاي گيرد. پاركصي قرار ميروزمره مردم است و در تقابل با فضاي زندگي خصو

كنند. شناسايي ايفا مي از جمله اوقات فراغت، تفريح و سرگرمي عمومي در شهرها، نقش مهمي در رفع نيازهاي انساني

تواند در جهت تحليل وضع موجود و تصميمات آتي به منظور ارتقاي سطح عوامل موثر در سرزندگي يك فضا مي

در اين ها و فضاهاي شهر موثر واقع گردد. يفي فضاهاي عمومي شهر و جلوگيري از تكرار نواقص در ساخت مكانك

در اين پژوهش پژوهش به بررسي عوامل تاثيرگذار در سرزندگي شهر، به عنوان نمونه پارك الله تهران پرداخته شد. 

ي شناسي، تفريحي، دسترسي، ايمني و حساس هاي موثر بر سرزندگي از جمله خدماتي، زيبايبه بررسي شاخص

نوع تحقيق در اين پژوهش كاربردي و روش جمع آوري اطالعات احساسي پرداخته شد. -امنيت، روشنايي و ادراكي

باشد و ها با استفاده از پرسشنامه ميابزار گردآوري داده اي) و پيمايشي (ميداني) است.به دو شيوه اسنادي (كتابخانه

نفر بر اساس فرمول كوكران و به طور تصادفي  384 دبه تعدا حاضر در پارك الله ي تحقيق شهروندانجامعه آمار

است. استفاده شده  SPSS, GIS, EXCELافزارهاي براي رسم نقشه و نمودار و تحليل نتايج از نرم اند.انتخاب شده

در بين بدست آمده دان ميانگين ت شهروندهد، بر اساس نظرااي نشان ميتك نمونه Tنتايج بدست آمده از آزمون 

وضعيت بسيار مناسبي است و در مقابل شاخص  داراي 3 از 4ها شاخص زيبايي شناسي با ميانگين اين شاخص

در نتيجه براي افزايش سرزندگي شهري توجه ويژه در وضعيت نامطلوبي قرار دارد.  3از  2,03روشنايي با ميانگين 

  يابد. ودهاي فضاي عمومي ضرورت ميمسئوالن شهري براي رفع كمب

  ، پارك الله. يشهرسرزندگي فضاي عمومي، سرزندگي،  واژگان كليدي:
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  مقدمه

توان بهترين و ارزشمندترين دستاوردهاي فن شناختي، هنري، فرهنگي و اجتماعي هاي شهري را ميشهرها و محيط

شناسان، ي اصلي براي جامعهفضاهاي عمومي به دغدغه هاي گذشته،ها در طي قرون متمادي قلمداد كرد. در دههانسان

رسد ماموريت رهبري بهبود قلمرو و دانشمندان علوم سياسي، همراه با طراحان شهري كه به نظر مي دانانجغرافي

فضاهاي شهري بخشي از فضاهاي باز  ).162: 1395عمومي در شهرها را دارند، تبديل شده است (حبيبي و همكاران، 

ن حضور اشند، يعني جايي كه شهروندان در آبه به نوعي تبلور ماهيت زندگي جمعي ميك ي شهرها هستندو عموم

شود. فضايي است كه به همه مردم ن گشوده مياي است كه داستان زندگي جمعي در آدارند. فضاي شهري صحنه

چه در دانش آن). 22: 1390ه و همكاران، دهد تا به آن دسترسي داشته باشند و در آن فعاليت كنند (قاسم زاداجازه مي

باشد، نقش اجتماعي و تعاملي است كه اين فضا در زندگي جمعي طراحي شهري براي فضاي باز شهري ارزش مي

هاي شهري به عنوان بخشي از فضاهاي عمومي در پارك). 229: 1388كند (رفيعيان و خدائي، شهروندان ايفا مي

هاي شهري را به عنوان كنند. بسياري از نظريه پردازان شهري پاركزهاي انساني ايفا ميشهرها، نقش مهمي در رفع نيا

دانند زيرا در كنار نقش كاركرد خود باعث افزايش اجتماع پذيري در يكي از جاهاي اصلي يك سيستم شهري مي

طق شهري است كه با هاي موثر در كيفيت فضايي مناشوند. فضاهاي سبز شهري يكي از كاربريفضاهاي شهري مي

هاي شهري به لحاظ كاركردهاي شود. پاركها افزوده ميگسترش و متراكم شدن بيش از پيش شهرها بر اهميت آن

شود (احمدي زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي موجب ارتقاء كيفيت محيط شهري و بهبود سطح رفاه عمومي مي

 Xiao et( مشكالت گرم شدن شهر را كاهش دهد يتا حدودتواند  يم يسبز شهر يفضاها ).1، 1394و نيكبخت، 

al, 2018: 428 .( ها، يكي از مشكالتي هاي كيفي در فضاهاي عمومي شهري از جمله پاركامروزه كاهش شاخص

تواند تاثير بسزايي بر كيفيت زندگي، روابط اجتماعي، نشاط است كه شهرهاي امروز با آن روبرو هستند، كه اين امر مي

ها هاي سنجش كيفيت در اين فضاها را شناسايي ميزان سرزندگي آن. داشته باشد. مطالعات جديد يكي از راهو..

تواند رويكرد ها و فضاهاي سبز ميويژه پاركداند. از اين رو مطالعه روي ميزان سرزندگي فضاهاي شهري بهمي

اودات مردم با شهرها در نظر گيرد (معرب و همكاران، ريزان شهري و اجتماعي در مرريزي برنامهجديدي در نوع برنامه

گيري و برنامه غه اساسي از باالترين سطوح تصميم بايست به عنوان يك دغدتامين سرزندگي شهري مي ).194: 1395

ارد و سپس در مراحل گذهاي گوناگون آن باقي ريزي شهري حضور داشته و تصميمات خود را بر اساس سياست

هاي جامع سه بعدي به هايي نظير چارچوب طراحي شهري، دستور كار طراحي شهري و طرحپروژه مياني در قالب

گرديده است در چارچوب تر پذيرفته و زمينه را براي اقدامات عملي نظير زيباسازي شهر مشهور خود شكل عيني

گيري روابط اجتماعي در  ايجاد حس مكان و شكل). 1: 1393ميكرو اوربن ديزاين بيانجامد (پورمحمدي و اسدي، 

هايي روبرو بوده و نگاه جزء نگر و مدرنيستي شهرسازان و برنامه ريزان شهري باعث كاهش حس شهر با پيچيدگي

). امروزه 6: 1396ض مهرباني و همكاران، تعلق مخاطب و به دنبال آن كاهش سرزندگي اين شهر شده است (مرتا

شود اين در رنگ شدن است و سرزندگي و نشاط مردم ناديده گرفته ميشهري در كشور ما در حال كمنقش فضاهاي 

وجود بياورند حضور فعال مردم در اين حالي است كه اگر فضاهاي عمومي شهر مكاني مناسب و امن و دلپذير را به
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هران با در شهر برزگ تكند. ها از شهر و زندگي شهر افزايش پيدا ميها و به تبع آن سرزندگي و رضايت آنمكان

 له تهرانپارك الشود. ها نقش فضاهاي عمومي مانند پارك دو چندان ميتوجه به تراكم زياد جمعيتي و انواع آلودگي

قرار  كالن شهر تهراندر بخش مركزي شهرداري تهران و تقريبا  6و در منطقه هاي بزرگ شهر تهران يكي از بوستان

ي براي گذران اوقات فراغت و ايجاد حس آرامش و تعلق شهروندان اهميت اين مكان به لحاظ محيط گرفته است لذا

از نظر  هاي موثر در سرزندگي فضاي شهريشاخصشناسايي در اين پژوهش به  بدين منظور .شودمي بيشتر حس

  اخته شده است تا نقاط قوت و ضعف آن شناخته شود. دپر شهروندان

 نظري چارچوب

  يفضاي عمومي شهر

هايي بيشترين تماس، هاي شهري هستند كه در چنين عرصهترين بخش شهرها و محيطري مهمهاي عمومي شهعرصه

ريزي فضاي شهري رابطه بين طراحي و برنامه). 5: 1395دهد (ديانت و همكاران، ها رخ ميارتباط و تعامل ميان انسان

مردم در فضاي شهري، رابطه بين  ها و حضورتاريخي طوالني دارد. رابطه بين كاربري ساختمان ،و سرزندگي شهري

اي هاي تجمع و آرامش شهروندان و... همه و همه سابقههنر معماري و عالقه و توجه مردم، رابطه بين شكل مكان

دهد و هاي گوناگون شكل ميها را در دورهطوالني دارد. فضاي شهري يكي از تركيبات شهر است كه تاريخ ملت

 ).5:1395يابد (بابانيا و بابانيا، ني است كه زندگي شهري و اجتماعي در آن جريان ميكند. فضاي شهري مكامنتقل مي

كم مناسب براي تمركز مردم بوده و براي تحريك تماس و كنش متقابل و ايك مكان شهري خوب بايد داراي تر

ات فضاي عمومي از مشخص). 7: 1394زندگي خياباني از تنوع نيز برخوردار باشد (رشيدپور و سعيدي رضواني، 

هاست. چنين فضاهايي عاري از مبادالت قدرت و هر نوع بي عدالتي شهري دسترسي پذيري و همگاني بودن آن

نمايد. فضاي عمومي شهر، صحنه نمايش زندگي عرصه را براي مشاركت همگان فارغ از هر نوعي كه باشند مهيا مي

شوند. اولين گام براي دستيابي به عرصه عمومي ريك ميروزمره مردم است و در تقابل با فضاي زندگي خصوصي تح

كه ضامن تحقق جامعه مدني است،  تشويق مردم به حضور در فضاي عمومي و يا فراهم نمودن دسترسي برابر همه 

هاي شهري بخشي از فضاهاي سبز عمومي هستند كه عالوه پارك). 148: 1392ها به آن است (مالمير، افراد و گروه

هاي تفريحي و فرهنگي و زيست محيطي، جنبه خدمات دهي به مناطق شهر را نيز دارد (علي پور، بودن جنبهبر دارا 

1395 :2 .(  

  سرزندگي شهري

شود كه به سالمت جسمي، رواني، اجتماعي و پيشرفت شخصي سرزندگي به فضا و فعاليت شهري نسبت داده مي

كند كه غناي روحاني و فرهنگي را ايجاد كرده و بازتاب ير ميكند و فضاي شهري مطلوبي را تصوشهروندان كمك مي

تواند در جهت تحليل وضع شناسايي عوامل موثر در سرزندگي يك فضا مي). 1396بختياري و اردالني، آفريند (مي

موجود و تصميمات آتي به منظور ارتقاي سطح كيفي فضاهاي عمومي شهر و جلوگيري از تكرار نواقص در ساخت 

ها و فضاهاي شهر موثر واقع گردد. امروزه شهرهاي بزرگ با رشد باالي جمعيت و توسعه بي حد كالبدي مواجه نمكا
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هستند از اين رو سبب شده است تا شهرها با مسائل و تنگناهايي چون كاهش كيفيت زندگي، جدايي محل كار از 

، كاهش فضاي عمومي و باز و در نهايت سكونت، دوري از طبيعت، كاهش فضاهاي تفريحي و گذران اوقات فراغت

سرزندگي به معناي داشتن انرژي ). 270: 1396عدم سرزندگي و پايداري مواجه گردند (ميكائيلي هاچه سو و آذر، 

كنند. سرزندگي جسمي و روحي تعريف شده است كه افراد احساس شور و شوق، سالمتي و انرژي در وجود خود مي

پذيري، ظرفيت براي تغيير، خودسازي، مسئوليت و امنيت ، پايداري، سازگاري، انعطافدر مفهوم كليه به خودكفايي

شود. سرزندگي شهري يعني ظرفيت شهر براي پاسخ دادن و انطباق با شرايط. حيات و زندگي فرد در ميان مربوط مي

فضاست (پوراحمد و  ها دربخشد مردم و حضور فعال و پر شور و نشاط آنجمع بودن و آنچه به فضا زندگي مي

هاي تجربه فضا توسط مخاطب اي از فرصتحس مكان اساسا به وجود طيف گسترده ).180-179: 1395همكاران،

كند و افراد خود را با مكاني كه به آن تعلق دارند مربوط است و پيوندي محكم بين فرد و مكان در طي زمان ايجاد مي

فضاهاي سرزنده شاهد قلمروهاي جمعي متفاوتي هستيم كه مطابق با حس كنند. از اين رو در بسياري از تعريف مي

سرزندگي را  .(Stedman, 2002)يابند هاي مشخص در فضا حضور ميها و زمانمشترك خود از مكان در قسمت

تماعي ها و استفاده كنندگان با هدف تنوع تجربيات و تعامالت اجتوان قابليت مكان براي تامين تنوعي از فعاليتمي

اي كه امنيت، برابري و راحتي را براي همه استفاده كنندگان فراهم آورد؛ در نظر گرفت (عليمرداني و همكاران، به گونه

هايي براي ايجاد ها و موقعيتبراي دست يافتن به شهري زنده و يا سرزندگي در محيط شهر، بايد مكان). 18: 1395

اصلي در تعريف منظر مداخله ماهرانه در عناصر شهري هستند تا با  آورد. هدفهاي دوست داشتني فراهم تجربه

فضاي سرزنده  ).2: 1390تر گردد (مديري و بهبودي باجگيران، انگيز در كنار يكديگر، شهر سرزندهدلگذاردن مناظر 

زماني ها (به لحاظ سن و جنس) در گستره شهري فضايي است كه در آن حضور قابل توجهي از افراد و تنوع ان

ها عمدتا به شكل انتخابي يا اجتماعي بوده  و داراي دو رويه است كه يك رويه آن به وسيعي از روز كه فعاليت آن

شود ها وابسته است و ديگري به كيفيت و زيبايي فضاهاي شهري و معماري مربو ط ميبينش فرهنگ مردم و ادراك آن

ترين اثرات فضاي سبز در شهرها، كاركرد از مهم .)253: 1395ي، د (طبيبيان و موسوكه با هم ارتباط متقابل دارن

هاست كه شهرها را به عنوان محيط زيست جامعه انساني معني دار كرده است و با آثار سوء گسترش زيست محيطي آن

  ). 6: 1395شود (ميري، صنعت و كاربرد نادرست تكنولوژي مقابله كرده، و افزايش كيفيت زيستي شهرها مي

  هاي آندف از سرزندگي و راهبردها و سياسته

فضاهاي عمومي و در دسترس آن، چگونه به نيازهاي شهروندان خود پاسخ گفته  اينكه يك شهر هدف از سرزندگي

مطلوب (تصوير ذهني شهروندان از يك شهر)  ندانش به يادگار گذاشته است. شهرو چه تاثيري از خود بر ذهن شهرو

گيرند. توجه به اين رابطه ميان ميزان ادراك يك شهروند و منظر شهري مطلوب شكل ميدر يك رابطه دوسويه، 

تواند از طريق ايجاد يك منظر شهري مطلوب از يك سو و باال بردن ميزان درك زيباشناسي يك شهروند دوطرفه مي

نيازهاي شهر و از سوي ديگر صورت گيرد. كارشناسان طراحي شهري، منظر شهري و معماري، از طريق شناخت 

اي تبديل كنند؛ كه با توانند فضاهاي عمومي رها شده و مرده يك شهر را و فضاهاي شهري سرزندهشهروندش مي

داشتن يك منظر شهري مطلوب،  به پيروي از آن، سيماي شهري ماندگارتري به وجود آورند (احمدي مرند و بليالن 

  ). 2: 1392، به نقل از روشني، 4: 1394اصل، 
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  هاي بررسي شده سرزندگي شهري: شاخص1ول شماره جد

  هاگويه  هاشاخص

چيدمان و جانمايي و تعداد   نظافت و پاكيزگي  خدماتي

  و كيفيت عناصر مبلمان

كيفيت فيزيكي كف سازي   ها و عملكرديتنوع كاربري

  جهت پياده روي

زيبايي (كيفيت بصري)   زيبايي شناسي

  فضاي سبز

هاي به كار هماهنگي رنگ

  گرفته شده در مبلمان

هاي وضعيت تنوع گونه

  پوشش گياهي

هاي به كار گرفته شده رنگ

  در كف سازي

تعداد فضاهاي ورزشي   تفريحي

  پارك

كيفيت فضاهاي ورزشي در 

  پارك

فضاهاي طراحي شده براي 

  گذران اوقات فراغت

هاي اجتماعي انجام فعاليت

  و جمعي

براي رسيدن به سريع   به پارك از ساير نقاط شهر  دسترسي

هاي اطراف از درون خيابان

  پارك

راحتي و شناسايي مسيرهاي 

هاي مختلف منتهي به مكان

  پارك

هاي خوراكي وجود مغازه

  فروشي

آرامش رواني و احساس   ايمني و احساس امنيت

  امنيت

- فضاهاي ورزشي و زمين

  هاي بازي كودكان

قرار دادن گذرهاي عرضي   هشدارهاي ايمني

  يابان مناسب از خ

نورپردازي مناسب در   جذابيت روشنايي  كيفيت روشنايي  روشنايي

  هاي مخفي و تاريكگوشه

  هانورپردازي مناسب تقاطع

برآورد نشاط و شادي و   هاي فضاهاي پاركجذابيت  ياحساس-ادراكي

  آرامش به واسطه فضاي سبز

حس تعلق و يادآور بودن   تمايل به حضور دوباره

  خاطره

 )200: 1394و همكاران، (منبع: معرب 

)، در پژوهشي 1392شمس الديني و همكاران (شود: هايي انجام شده كه به چن مورد اشاره ميدر اين رابطه پژوهش

 تحليلي بر ميزان رضايتمندي شهروندان از پايداري و سرزندگي محيط زيست شهري با تاكيد بر دسترسي«به عنوان 

هاي پايدار شهري و ميزان رضايتمندي شهروندان از ني به شناسايي شاخصدر شهر نورآباد ممس» به خدمات شهري

يرزندگي محيط زندگي خودشان پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه ميزان رضايتمندي شهروندان در سطح پاييني 

ايين قرار دارد و همچنين نسبت مشاهده شده در دسترسي به مراكزي چون فضاي سبز و مراكز تفريحي و ورزشي پ

به نقش » عوامل موثر بر سرزندگي فضاهاي شهري«)، در پژوهشي به عنوان 1389خستو و سعيدي رضواني (است. 

برداري اند و از روش مدل تحليلي، نقشهروي در كيفيت زندگي شهروندان در خيابان ستارخان تهران پرداختهپياده

دند كه براي فراهم بودن زمينه جذب افراد به فضا و سپس اند و به اين نتيجه رسيرفتاري و پرسشنامه استفاده كرده

ها در فضا بايد نخست عناصر و عوامل جذب كننده موجود باشد و همچنين مردم براي ماندن در فضا نگه داشتن آن

ارزيابي صريح «) در پژوهشي با عنوان 2018ژينگ و همكاران ( برند.دچار مشكل نبوده و در كمال رضايت به سر مي

متمركز  و رمتمركزيغ يبه منظور توجه به الگو سرزندگي شهري يارتقا يابيارز ايمطالعه بر نيا» سرزندگي شهري بر

هستند.  و ووهان متفاوت كاگويش الگوي زندگي در دهد كه ينشان م جينتا. شده استشهري در شيكاگو و ووهان 

 جمعيت و شرايط زيستي مناسب تراكم باال ريقادم يكه ووهان دارا ي، در حالبرتر است كاگويشدر  و تنوع يدسترس

 ياجتماع ليو تحل هيتجزفضاهاي عمومي شهر و سرزندگي: «) در پژوهشي با عنوان 2011ديني و اوكتاي (لاجال. است

اند و به كيفيت و سرزندگي فضاهاي عمومي شهر از جمله خيابان پرداخته» قبرس يشهرها يهاابانيدر خ ييو فضا
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 يفضاها باشد. سرزندهافتد،  يدر فضا اتفاق م ياحساسات مختلف يمبنا بر توانديم مكان كرسيدند كه ي به اين نتيجه

 نيا. از وقت خود لذت ببرند آن تعامل داشته باشند و در شتريتوانند بميكه مردم هستند تر  منيتر و ا سالمسرزنده 

و اگر مردم  نديآ يم مردم جذاب باشد، ييگر جاا كنديم جاديچرخه ا كيكند و يرا جذب م گرانيحضور توجه د

  . شود يمكان جذاب تر م نيحضور داشته باشند، ا

  تحقيق روش

- هاي كاربردي است. روش جمع آوري اطالعات اسنادي (كتابخانهتحليلي و داراي جنبه-تحقيق حاضر از نوع توصيفي

 384راجعه حضوري پرسشگر به افراد نمونه ( تعداد با كمك ابزار پرسشنامه و م ) و پيمايشي (ميداني) بوده است.يا

 در ميان بازديد كنندگان پارك به صورت تصادفي توزيع شد) صورت گرفته است. پرسشنامه بر اساس فرمول كوكران

براي سنجش هر يك از  استفاده شده است و EXCELو  ARCGISبراي ترسيم نقشه و رسم نمودار از نرم افزارهاي

 اطالعات با پرسشنامه ) استفاده شد.5تا خيلي زياد= 1سطحي (از خيلي كم= 5نامه، از طيف ليكرت متغيرها در پرسش

با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار  SPSSبعد از جمع آوري با نرم افزار  بدست آمده و

  شود.  ين حاصلپژوهش محقق اي) تحليل گرديد تا اهداف مورد نظر اينتك نمونه T استنباطي (آزمون

  محدوده مورد مطالعه

ناحيه و  6شهرداري تهران به لحاظ موقعيت جغرافيايي در مركز اين شهر واقع شده است. اين منطقه شامل  6منطقه 

نفر برآورد شده است (سايت شهرداري  251384، 1395باشد. جمعيت منطقه بر اساس سرشماري سال محله مي 18

اين بوستان از . واقع شده است اميرآباد	و در محله شهرداري تهران 6منطقه 	در محدودهالله بوستان  تهران). 6منطقه 

شمالي (خيابان اميرآباد) و از شرق به  خيابان كارگر	، از غرب بهبلوار كشاورز	، از جنوب بهخيابان فاطمي	شمال به

  . شودخيابان حجاب محدود مي
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  : موقعيت محدوده مورد مطالعه برا اساس نقشه پايه شهرداري تهران (ترسيم نگارندگان)1شكل شماره 

  هابحث و يافته

توان به سن، جنس، وضعيت اشتغال، سطح تحصيالت  هاي توصيفي مورد بررسي در تحقيق حاضر ميافتهاز جمله ي

  نشان داده شده است: 2و محل زندگي جامعه نمونه اشاره نمود كه در جداول شماره 

  هاي توصيفي پرسش شوندگان: يافته2جدول شماره 

    سن

25-0  37,5%  

40-25  29%  

55-40  21%  

< 55  12,5%  

    جنس

  %37,5  مرد

  %62,5  زن

    شغل

  %25  دولتي

  %31,3  آزاد

  %23,8  بيكار

  %20  دانشجو

    تحصيالت

  %25  ديپلم

  %6,3  كارداني

  %43,8  كارشناسي
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  )1397هاي پژوهش، (منبع: يافته

آورده شده است و در اين ميان شاخص  3ش در جدول شماره هاي بررسي شده در اين پژوهميانگين شاخص

  اند. كمترين ميزان را داشته 5از  2,03با بيشترين ميزان و شاخص روشنايي با مقدار  5از  4زيبايي شناسي با ميانگين 

  ها: ميانگين شاخص3جدول شماره 

  ميانگين  هاشاخص

  3,52  خدماتي

  4  سيزيبايي شنا

  3,92  تفريحي

  3,66  دسترسي

  3,72  ايمني و احساس امنيت

  2,03  روشنايي

  3,86  احساسي-ادراكي

  )1397هاي پژوهش، (منبع: يافته

  

  )1397هاي پژوهش، (منبع: يافته ها: ميانگين شاخص1نمودار شماره 

  

  

  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

  %15,5  كارشناسي ارشد

  %9,5  دكتري

    محل زندگي

  %52  محله اميرآباد

  %48  محله ديگر
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  هاي شاخص خدماتي در تحليل نقش سرزندگيگويه: 4جدول شماره 

سطح   ايتك نمونه T  انحراف معيار  ميانگين واقعي  ميانگين استاندارد  ادتعد  هاگويه

  معناداري

  0,000  15,18  0,757  4,15  3  384  نظافت و پاكيزگي

  0,134  -1,51  0,794  2,88  3  384  چيدمان مبلمان

  0,525  -0,63  0,783  2,95  3  384  هاتنوع كاربري

  0,000  14,56  0,769  4,12  3  384  كيفيت فيزيكي كف سازي

  0,000  11,88  0,441  3,52  3  384  مجموع

  )1397هاي پژوهش، (منبع: يافته

شود. هايي كه باعث آسايش و راحتي استفاده كنندگان از فضاي پارك ميفعاليت كليه خدمات شامل شاخص خدماتي:

نسبتا مطلوبي  در سطح 3,52با توجه به نظرات پرسش شوندگان و تجزيه تحليل آماري شاخص خدماتي با ميانگين 

ها نسبت به بقيه گويه 2,88هاي اين شاخص نوع چيدمان مبلمان داراي ميانگين كمتري با مقدار قرار دارد. در بين گويه

توان با خالقيت در چيدمان مبلمان و جايگيري مناسب باشد. در اينجا ميتر است و داراي وضعيت نامطلوبي ميپايين

تر در آرامش و راحتي بازديدكنندگان به افزايش رضايت از فضاي پارك در مناسب ها براي بهره مندي از فضايآن

  يش سرزندگي آن گام مثبتي برداشت. افزا

  در تحليل نقش سرزندگي زيبايي شناسي هاي شاخص: گويه5جدول شماره 

ميانگين   تعداد  هاگويه

  استاندارد

سطح   ايتك نمونه T  انحراف معيار  ميانگين واقعي

  يمعنادار

  0,000  18,25  0,723  4,32  3  384  زيبايي فضاي سبز

  0,000  20,26  0,646  4,31  3  384  هاي به كار رفته در مبلمانهماهنگي رنگ

  0,000  8,34  0,971  3,81  3  384  هاي گياهيتنوع گونه

  0,000  5,91  0,946  3,56  3  384  هاي به كار رفته در كف سازيتنوع رنگ

  0,000  26,95  0,370  4  3  384  مجموع

  )1397هاي پژوهش، (منبع: يافته

شود و دريافت بصري در ايجاد حس هاي زيبا سبب ايجاد حس زيبايي در انسان ميمكانشاخص زيبايي شناسي: 

در اينجا زيبايي و شود. تنوع در طراحي و رنگ باعث جذابيت ميشود. زيبايي موثر بوده و باعث ايجاد سرزندگي مي

ها مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به نظرات پرسش آميزي مبلمان و كف سازي تنوع فضاي سبز و رنگ

كه باالتر از ميانگين استاندارد قرار دارد از سطح خوبي برخوردا  4شوندگان شاخص زيبايي شناسي با ميانگين واقعي 

وضعيت بسيار خوبي نسبت به در  4,32هاي مورد بررسي با ميانگين ي زيبايي فضاي سبز در بين گويهاست. گويه

تري نسبت به سطح پايين 3,56هاي به كار رفته در كف سازي با ميانگين ي تنوع رنگها قرار دارد و گويهساير گويه

  ر بيانگير سطح نسبتا خوب آن است. بقيه داشته ولي مقدار آن بيشتر از ميانگين استاندا
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  نقش سرزندگي ي در تحليلتفريحهاي شاخص : گويه6جدول شماره 

ميانگين   تعداد  هاگويه

  استاندارد

سطح   ايتك نمونه T  انحراف معيار  ميانگين واقعي

  معناداري

  0,097  1,67  4,596  3,77  3  384  تعداد فضاهاي ورزشي در پارك

  0,000  11,18  0,875  3,63  3  384  كيفيت فضاي ورزشي

  0,000  6,22  1,011  3,98  3  384  فضاهاي طراحي شده براي گذران اوقات فراغت

  0,000  17,91  0,736  4,32  3  384  هاي اجتماعيانجام فعاليت

  0,000  7,39  1,250  3,92  3  384  مجموع

  )1397هاي پژوهش، (منبع: يافته

هاي فراغتي و تفريحي در محيط باعث جذابيت محيط و ايجاد انگيزه در افراد فرآهم كردن برنامهشاخص تفريحي: 

از  3,92ها اين شاخص در پارك الله با ميانگين شود. با توجه به تحليل يافتهدر محيط ميبراي استفاده و حضور 

هاي باشد. در بين گويهدهنده رضايت مراجعه كنندگان به اين پارك ميوضعيت نسبتا مطلوبي برخوردار است و نشان

ولي همچنان از ميانگين استاندارد  بوده استها ميانگين در بينكيفت فضاهاي ورزشي داراي سطح پاييني اين شاخص 

از سطح  4,32ها انجام فعاليت هاي اجتماعي و جمعي داراي ميزان باالتر است و سطح نسبتا خوبي دارد. در بين گويه

هاي ها براي ردهبسيار مطلوبي برخوردار است و نشان از رضايت شهروندان در اين زمينه است. انجام اين فعاليت

  ها را در پي دارد. دسال افزايش حضور مردم و سرگرمي آنسني بزرگسال و خر

  ي در تحليل نقش سرزندگيدسترسهاي شاخص : گويه7جدول شماره 

سطح   ايتك نمونه T  انحراف معيار  ميانگين واقعي  ميانگين استاندارد  تعداد  هاگويه

  معناداري

  0,000  16,29  0,742  4,21  3  384  به پارك از ساير نقاط شهر

هاي ي سريع براي رسيدن به خياباندسترس

  اطراف از درون پارك

384  3  4,09  0,726  15,01  0,000  

هاي راحتي شناسايي مسيرهاي منتهي به مكان

  مختلف پارك

384  3  3,78  0,990  7,87  0,000  

  0,000  -5,02  0,855  2,57  3  384  دسترسي به مواد خوراكي

  0,000  14,76  0,448  3,66  3  384  مجموع

  )1397هاي پژوهش، (افتهمنبع: ي

هاي حمل و نقل عمومي و امكانات تفريحي در دسترسي از پارك به ساير نقاط شهر، به سيستمشاخص دسترسي: 

طبق ميانگين استاندارد از مطلوبيت نسبتا خوبي  3,66اين شاخص با ميانگين ها موثر است. حضور افراد در پارك

از وضعيت نامطلوبي  2,57رسي، دسترسي به مواد خوراكي با ميانگين هاي مورد بربرخوردار است. در بين گويه

تواند رضايت بازديدكنندگان ميبراي رفع نياز مراجعه كنندگان هاي مواد غذايي برخوردار است در اين رابطه ايجاد بوفه

  هاي اين شاخص از وضعيت خوبي برخوردارند. را به همراه داشته باشد. ساير گويه
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  در تحليل نقش سرزندگي ايمني و احساس امنيتهاي شاخص : گويه8جدول شماره 

سطح   ايتك نمونه T  انحراف معيار  ميانگين واقعي  ميانگين استاندارد  تعداد  هاگويه

  معناداري

  0,000  15,21  0,795  4,21  3  384  آرامش رواني و احساس امنيت

هاي بازي ايمني فضاهاي ورزشي و زمين

  كودكان

384  3  3,83  1,005  8,25  0,000  

  0,000  8,07  0,916  3,74  3  384  هشدارهاي ايمني 

  0,758  0,30  4,208  3,13  3  384  قرار دادن گذرهاي عرضي براي عبور از خيابان

  0,000  6,87  1,058  3,72  3  384  مجموع

  )1397هاي پژوهش، (منبع: يافته

ها با داشتن ايمني باعث افزايش حضور آندد ايمني افراد در رسيدن به پارك و ترشاخص ايمني و احساس امنيت: 

ها در اين شاخص، گذرهاي عرضي براي عبور از خيابان با توجه به تجزيه تحليل دادهشود. افراد در فضاي پارك مي

هاست ولي به اين حال در سطح نسبتا خوبي قرار دارد و گويه داراي كمترين مقدار در بين گويه 3,13با ميانگين 

در سطح بسيار خوبي قرار دارد. در مجموع شاخص ايمني و احساس  4,21ي و احساس امنيت با ميانگين آرامش روان

با افزايش باشد. كه باالتر از ميانگين استاندارد قرار دارد داراي وضعيت مطلوبي مي 3,72امنيت در پارك الله با ميانگين 

ر اقشار مختلف با سن و جنس متفاوت در فضاي پارك توان باعث افزايش حضوايمني و باالتر بردن سطح امنيت مي

  را در پي خواهد داشت.شد و به دنبال آن افزايش سرمايه اجتماعي 

  ي در تحليل نقش سرزندگيروشنايهاي شاخص : گويه9جدول شماره 

ميانگين   تعداد  هاگويه

  استاندارد

سطح   ايتك نمونه T  انحراف معيار  ميانگين واقعي

  معناداري

  0,000  -14,38  0,681  2,02  3  384  روشناييكيفيت 

  0,000  -8,29  0,856  2,29  3  384  جذابيت روشنايي

  0,000  -29,85  0,502  1,50  3  384  هاي مخفي و تاريكنورپردازي مناسب گوشه

  0,000  -8,74  0,766  2,33  3  384  هانورپردازي مناسب تقاطع

  0,000  -24,89  0,387  2,03  3  384  مجموع

  )1397هاي پژوهش، (منبع: يافته

گيري سيستم نورپردازي مناسب براي ايجاد امنيت و جذابيت در فضاهاي عمومي به كار به معنايشاخص روشنايي: 

ها در پارك الله، شاخص روشنايي در اين پارك از با توجه به نتايج حاصل شده از تحليل آماري پرسشنامهباشد. مي

هاي مخفي و تاريك با ميانگين هاي موجود نورپردازي مناسب گوشهگويهوضعيت مناسبي برخوردار نيست. در بين 

 2,33ها با ميانگين كمترين مقدار ميانگين را دارد و وضعيت بسيار بدي دارد و گويه نورپردازي مناسب تقاطع 1,50

انگين اين شاخص با تر است. در مجموع ميتاندارد پايينسطح ميانگين اسبا اين حال از داراي بيشترين ميانگين است 

آن داراي  رابطه توجه به سيستم روشنايي و نورپردازي مناسب داراي وضعيت نامطلوبي است. در اين 2,03مقدار 
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مردم در هنگام شب در اين پارك بيشتر تواند باعث افزايش امنيت شبانه و حضور اولويت است و بهبود اين شرايط مي

  شود. 

  ي در تحليل نقش سرزندگياحساس-ادراكيهاي شاخص : گويه10جدول شماره 

سطح   ايتك نمونه T  انحراف معيار  ميانگين واقعي  ميانگين استاندارد  تعداد  هاگويه

  معناداري

  0,000  13,88  0,864  4,20  3  384  هاي فضاهاي پاركتجذابي

  0,000  30,74  0,500  4,54  3  384  نشاط و آرامش به واسطه فضاي سبز

  0,000  3,96  1,336  3,53  3  384  تمايل حضور دوباره

  0,126  1,54  1,294  3,20  3  384  حق تعلق و يادآور بودن خاطره

  0,000  17,37  0,499  3,86  3  384  مجموع

  )1397هاي پژوهش، (منبع: يافته

هاي رفتاري مراجعه هايي از محيط اشاره دارد كه احساسات و ادراكات و واكنشبه جنبهاحساسي: -شاخص ادراكي

كند. احساس آرامش و راحتي در محيط باعث افزايش حضور و حضور دوباره بازديد كنندگان را تحريك مي كنندگان

 3,20با ميانگين با توجه به تحليل نتايج اين شاخص، گويه حس تعلق و يادآور بودن خاطره كند. از فضاي پارك مي

گويه نشاط و آرامش به واسطه فضاي سبز با داراي كمترين ميانگين است با اين وجود در سطح خوبي قرار دارد و 

جموع در كل اين شاخص با ميانگين مداراي بيشترين مقدار است و در سطح بسيار خوبي قرار دارد.  4,54ميانگين 

  داراي سطح مطلوبي است. 3,86

  نتيجه گيري 

ماس و كنش متقابل و باشد و براي تحريك تيك مكان شهري خوب بايد داراي تراكم مناسب براي تمركز مردم مي

مطلوب (تصوير ذهني شهروندان از يك شهر) در يك رابطه دوسويه،  زندگي خياباني از تنوع نيز برخوردار باشد. شهر

تواند از طريق گيرند. توجه به اين رابطه دوطرفه ميميان ميزان ادراك يك شهروند و منظر شهري مطلوب شكل مي

و باال بردن ميزان درك زيباشناسي يك شهروند از سوي ديگر صورت  ايجاد يك منظر شهري مطلوب از يك سو

هاي موثر بر سرزندگي از در اين پژوهش با هدف بررسي ميزان سرزندگي پارك الله شهر تهران به شاخصگيرد. 

احساسي پرداخته شد. -جمله خدماتي، زيبايي شناسي، تفريحي، دسترسي، ايمني و حساس امنيت، روشنايي و ادراكي

ه آن نتيجه تنوع كاز وضعيت بسيار مناسبي برخوردار است  4ها شاخص زيبايي شناسي با ميانگين در بين اين شاخص

در وضعيت  2,03با ميانگين در مقابل شاخص روشنايي  باشد.يدرختان به كار رفته در پارك م و زيبايي گياهان و

دهد بدين منظور توجه به اين ن جذابين آن را نشان مينامطلوبي قرار دارد كه ضعف در نورپردازي مناسب و كم بود

در نهايت به منظور تقويت نقش فضاهاي تواند به بهبود رضايت عمومي بيانجامد. شاخص و عوامل موثر بر آن مي

  عمومي در سرزندگي شهري راهبردهاي زير پيشنهاد و مورد تاكيد است:

 تقويت و توجه به عملكردهاي فضاهاي عمومي؛ •
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هاي بازي، ميزهاي هاي سني مختلف از جمله فرهنگسرا، كتابخانه، زمينهاي مختلف بري ردهفعاليتوجود  •

 پينگ پنگ و... براي جذب افراد مختلف به فضاي پارك؛

استفاده از نظرات شهروندان براي ايجاد حس تعلق مكاني بيشتر و احساس مسئوليت پذيري بيشتر  •

 بازديدگنندگان از پارك؛ 

 ؛براي افزايش حضور افراد در شب مناسب فضاي پارك نورپردازي •

 هاي مختلف پارك؛ ها در بخشايجاد اغذيه فروشي •

  هاي بصري جذاب.حفظ و تقويت نشانه •

  

  و ماخذ منابع
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المللي معماري، عمران و شهرسازي در موردي: ميدان نبوت(هفت حوض) و خيابان آيت، دومين همايش بين

 آغاز هزاره سوم، تهران.
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