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  چکیده
ها را براي تیفعالانواع  براي هاییو فرصت اندشده شناختهها در شهرها مکان نیترمهمیکی از  عنوان بهها امروزه پارك

 مختلف هايگروه از کنندگانمراجعه نیازهاي هاي شهري بهکه پارك دارد. بنابراین ضرورت آورندشهروندان فراهم می
هاي شهروندان بندي انگیزههدف از این مطالعه، شناسایی و اولویت و اجرا شود. طبق آن نیازها طراحی پاسخ دهد و باید

حلیلی است که براي ت - نوع توصیفی تحقیق ازهاي شهري در زندگی روزانه است. روش گرگان از استفاده از پارك
نامه از تحقیق از طریق سیصد پرسشهاي هاي موردنیاز از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است. دادهآوري دادهجمع

 یا اجتماعی موقعیت گرفتن نظر در بدون و تصادفی کامالً  صورتکنندگان به دو پارك در شهر گرگان که بهمیان مراجعه
 ANOVA و  T-Testهاي آماري توصیفی، تحلیل عاملی،ه بود، گردآوري شد و با روششدي تخصصی انتخاب زمینه
نامه با استفاده از ضریب کرونباخ تأیید شد. نتایج از تحلیل تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اعتبار صوري و پایایی پرسشمورد 

گرایی، تعامالت اجتماعی، تی روان، طبیعتها، پنج عامل سالمکنندگان از پاركعاملی روي نوزده عامل انگیزشی استفاده
هاي مورد بررسی را واریانس کل گویه درصد 61بیش از هاي فیزیکی را مشخص کرد که پنج عامل بخشی و فعالیتآرامش

 نیز فرضیات آزمون هاست. نتایجواریانس گرایی، شامل باالترین درصدهاي سالمتی روان و  طبیعتکند. فعالیتتبیین می
گرایی برحسب وضعیت تأهل، سن افراد و تعامالت اجتماعی برحسب جنسیت و سن معنادار عامل طبیعت تفاوت از حاکی
  بوده است.  افراد

  
  فضاي سبز، طبیعت، انگیزه، سالمتی، تعامالت اجتماعی :يکلید يهاواژه

  
  2مسألهو طرح 1مقدمه

ها در مکان نیترمهمیکی از  عنوانبهها امروزه پارك
هاي شهري، فضاهاي . پاركاندشده شناخته هاشهر

را  جامعه و شهر عمومی هستند که نیازهاي ساکنان
در بسیاري از مطالعات  هاآنکنند و نقش مفید فراهم می

و  1389(قربانی و تیموري،  است دهیرساخیر به ثبت 
اند ). مطالعات نشان داده1389بیگی، الهیجانیان و شیعه

                                                
  m.pazhouhanfar@gmail.com مسئول مکاتبه:* 
 يهااز پارك درك شهروندان "این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی -1

است که توسط نگارنده در گروه معماري دانشگاه  "گرگاندر شهري 
فضاي سبز شهرداري گرگان ها و گلستان و به کارفرمایی سازمان پارك

  تهیه شده است.

 هاي فیزیکی، تجربهرویج فعالیتها باعث تکه پارك
کنندگان طبیعت نزدیک به خانه، کاهش استرس استفاده

افراد، کمک به بهبودي  ها، بهبودي روحیهاز پارك
تعامالت اجتماعی در شهرها سالمتی مردم و برقرار کردن 

  ). Chiesura, 2004: 132شوند (می
شـهرها باعـث  امروزه رشـد شهرنشـینی و توسـعه

شـدن  اهاي سـبز در سـطح شـهر و احاطـهکاهش فض
هـا و در نهایـت ها و جادهنماهاي شهري بـا سـاختمان

ــت و  ــا طبیع ــاس ب ــردم از تم ــردن م ــدا ک ــث ج باع
 :Abkar et al., 2010است ( هاي طبیعی شدهمحیط
هـایی هسـتند کـه مکـان هاي طبیعـی،). محیط3055
مطالعـات سزایی در سالمتی افراد جامعه دارند. هنقش ب
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دهد چنین نشان مییافته همخیر در کشورهاي توسعها
شـهرها،  هاي طبیعی درعنوان محیطها نیز بهکه پارك

ــی ( -ســالمتی روحــی نقــش مهمــی در ــد و روان حمی
و فیزیکی ساکنین شهرها ایفـا  )314: 1391بابامیري، 

   ). Cecily et al., 2009: 56کنند (می

ــاپارك ــاعی، ه ــی، اجتم ــد فیزیک ــهري فوای ي ش
کنند که باعـث افـزایش محیطی، سالمتی را فراهم می

شـــود هـــاي شـــهري میکیفیـــت زنـــدگی در محیط
)Khosravaninezhad et al, 2009: 691-698 .(

هاي طبیعی در عنوان محیطها و فضاهاي سبز بهپارك
چشـمگیري کـه دارنـد،  موقعیـت شهرها با توجـه بـه

را بـراي سـاکنین  نشاط و آرامش پر از انیتوانند مکمی
    شهرها فراهم کنند.

شــهري  هـايپـارك ،شـده اشــارهبـر مـوارد عـالوه
شـــهري،  ســـتیزطیمح از مهمـــی بخـــشعنوان بـــه

تفریحـی فـراهم  يهـاتیفعال انـواع بـراي هاییفرصت
کـه  بنابراین ضرورت دارد .)1374کنند (مجنونیان، می

ــهپارك ــهري ب ــاي ش ــاي ه ــدگاناجعهمر نیازه  از کنن
(برحسـب سـن، جـنس، تحصـیالت،  مختلف يهاگروه

و  طبق آن نیازهـا طراحـی فرهنگی) پاسخ دهند و باید
  ).Özgüner, 2011: 599اجرا شوند (

 هـاياند که درك و اولویـتپژوهشگران نشان داده
ــردم از پارك ــبز در م ــاهاي س ــا و فض ــافرهنگه و  ه

الگوهـاي  کشورهاي مختلف متفاوت است و منجـر بـه
شـــود شـــهري میهـــاي متفـــاوت اســـتفاده از پارك

)Daneshpour and Mahmoodpour, 2009: 
کـه ایـن در مـورد مطالعـهبنابراین نیاز به  ).687-692

هـاي متفـاوت از ها و گروهزمینه چگونه و چرا مردم در
 بـا . آشـناییسـتکنند، ضـروري اها استفاده میپارك

اسـتفاده  هـااز پـاركمختلـف  هايچگونه گروه کهنیا
مناســـب بـــراي توســـعه و  طراحـــی کننـــد، درمـــی

مـدیریت فضـاهاي سـبز شـهري بسـیار  هاياستراتژي
هدف از این مطالعه، شناسایی و  نیبنابراضروري است. 

ي شــهروندان گرگــان از هــا و انگیــزهبررســی اولویــت
هاي شـهري در زنـدگی روزانـه اسـت. استفاده از پارك

ــد مب ــم از بع ــایج ه ــراهماحــث نظــري نت آوردن  در ف
ها و فضاهاي سبز در نواحی شـهري و هـم بـراي پارك

فضاهاي سبز بـر اسـاس  آوردنریزان براي فراهم برنامه
اهمیـت  حـائز اریبسـعمـومی سـاکنین شـهر  تمایالت

هاي این مطالعه بـه درك بهتـر از الگوهـاي است. یافته
 و هـااز پاركهـاي شـهروندان استفاده، درك و اولویت

گـویی در این راستا، پاسخ کند.می سبز کمکفضاهاي 
  بوده است: نظر موردبه دو پرسش اساسی زیر 

 هـا از پـارك کنندگاناستفادهي انگیزشی هاتیاولو
 در گرگان چیست؟

  ــــا اخــــتالف ــــآی ــــاي ي در انگیــــزهداریمعن ه
هـاي مختلـف ها میـان گـروهکنندگان از پاركاستفاده

، سـن و تأهـلعیت متغیرهاي جنسیت، وضـ برحسب(
  دارد؟ تحصیالت) وجود
بررسـی اوقـات : ها و مبانی نظـريمفاهیم، دیدگاه

اي بـر تحمـل فراغت نشان داده است که انگیزه، مقدمه
هـاي بازدیـد از پیچیدگی اوقـات فراغـت اسـت. انگیزه

فضاهاي سبز شهري، نیازها و انتظارات بازدیدکنندگان 
طالعـات م). Kyle et al. 2006: 468کنـد (را القـا می

 هـاي زیـادي دارنـد.مشخص کرده کـه مـردم، انگیزه
هایی هستند که ساکنین شـهر هاي شهري، مکانپارك

بنــابراین توجــه مطالعــات  رونــد.پیوســته بــه آنجــا می
هاي بازدیدکننـده را بـه خـود جلـب تحقیقاتی، انگیزه

انــد کــه چنــین نشــان دادهپژوهشــگران هــم کنــد.می
هـاي ل مختلـف هماننـد: فعالیتساکنین بنـا بـه دالیـ

ــاعی و  ــت اجتم ــا فعالی ــت ی ــذت از طبیع ــی ل فیزیک
هــا جــذب اســتراحت و فــرار از شــهر بــه ســمت پارك

  ).100: 1386شوند (محمدي و دیگران، می
 بررسی بازدیدکنندگان مشهورترین پارك در

آمستردام هلند مشخص کرد که طبیعت آرام 
ها، و بودن با بچه مشاهده از شهر، فراریادگیرنده و قابل

دهد اصلی بازدید پارك را تشکیل می انگیزه
)Chiesura, 2004: 132چنین نظرسنجی از ). هم

کنندگان یک پارك در سنگاپور مشخص کرد استفاده
افراد از پارك بوده و  ترین دلیل استفادهکه ورزش، مهم

تر از استراحت و دیدن دوستان مراتب مهمرا به آن
). هر چند Yuen et al. 1999: 328د (دانستنمی

تحقیق در پارك دیگري در همان اطراف نشان داد که 
تر از دهندگان به ارتباط با طبیعت، بیشپاسخ
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مطالعات  .هاي اجتماعی تمایل دارندبرخوردها و تماس
تر براي اخیر در ایرلند مشخص کرد که ساکنین بیش

روي مسافرت خانوادگی، ورزش، استراحت و پیاده
 ,Bullockروند (هایشان به فضاي سبز شهري میسگ

2008: 7 .(  
ها، خلوت و در جهان پرازدحام و تحت سلطه رسانه

ـــراهم می ـــر ف ـــایی کمت ـــا تنه ـــاحبه ب ـــود. مص ش
ها در انگلـیس نشـان داد کـه کنندگان از پاركاستفاده

وجـوي خلـوت و هاي عمومی با جسـتبازدید از پارك
وحـش ورد و تماس بـا حیـاتتنهایی مرتبط است. برخ

تواند کیفیت زندگی را بـاال ببـرد. مطالعـات نشـان می
وحش در که مردم از مواجهه و تماس با حیـات اندداده

تواند برند و این تجربیات میهاي شهري لذت میپارك
ــد از پاركرضــایتمندي آن ــا و درنتیجــه بازدی ــا را ه ه

هـاي پـارك به عالوه هواي تازه به جاذبه افزایش دهد.
 & Sanesiکنــد (بــراي بازدیدکننــدگان اضــافه می

Chiarello, 2006: 128 .( ــــدگی و فــــرار از زن
وجوي احساس جست شهري در کنندههاي گیجفعالیت

بازدیدکنندگان  ترین انگیزهآرامش و استراحت، به مهم
. )100: 1386(محمــــدي،  اســــتشــــده تبــــدیل 
ــتفاده ــهريکنندگان از جنگلاس در بلژیــک  هــاي ش

ــه آنگفته ــد ک ــا ورزشان ــادهه ــل پی ــایی مث روي و ه
ــردن از دوچرخه ــذت ب ــردن و ل ــتراحت ک ــواري، اس س

آیند کـه ایـن موضـوع سـازگار بـا طبیعت به اینجا می
هاي شـهري در فنالنـد مورد جنگل اي درنتایج مطالعه

  ). Roovers et al, 2003: 140بود (
کـه تحقیقات مشابهی در انگلـیس مشـخص کـرد 

در بازدیـد از  هاي چندگانه مشابهیتر مردم، هدفبیش
فضاي سبز شهري دارند؛ همانند بیرون رفـتن از خانـه، 

ــه ــردن بچ ــرون ب ــش بی ــتراحت و آرام ها، ورزش، اس
)Burgress et al: 468اي در ). در انگلـیس، مطالعـه

ها، مناطق تفریحـی ها و باغتر شامل پاركمعیار بزرگ
زشی و بازي روباز، هفـت دلیـل هاي ورخصوصی، مکان

کننـد، پیـدا ها استفاده میرا که چرا مردم از این مکان
هاي کردند که عبارتند از: لذت بردن از محیط، فعالیت

روي، لذت بـردن چیز، پیادهاجتماعی، دور شدن از همه
بدون انجام فعالیت، لذت بردن با فعالیـت و حضـور در 

تحقیــق  .)Dunnett et al., 2002: 38مســابقات (
مشابهی که در چین انجام شد، دالیل اصـلی بازدیـد از 
فضاي سبز شهري را اسـتراحت، سـکوت، ورزش، درك 

 Jim and Chenطبیعت و لذت از زیبایی بیان کـرد (
2006: 87.(  

توان فهمیـد کـه شده میتحقیقات انجام واسطه به
هـاي متفـاوتی کـه هـم شخصـی و هـم مردم با انگیزه

 .کننـدست، از فضاي سبز شـهري دیـدار میاجتماعی ا
اي صـورت برجسـتهمشترك به در این میان، سه انگیزه

خورد: نزدیکـی بـا طبیعـت، اسـتراحت یـا به چشم می
ــی از ــل ناش ــترس و دالی ــایی از اس ســالمتی. در  ره

هاي اخیر، شواهد مهـم رو بـه رشـد نقـش مثبـت دهه
طبیعــت در بازســازي و احیاکننــدگی ذهنــی و روانــی 

 :Van den Berg et al, 2007شـده اسـت (مشخص
» هـاي سـبزورزش«). با توجه به شـواهد محـدود، 84

سـالمت دارنـد، تري براي کمک بـه تمایل خاص بیش
هاي بر بهبود سـالمت جسـمی افـراد، فایـدهزیرا عالوه

آورد روحی و لذت بردن از طبیعت را هم به همراه مـی
)Pretty et al. 2007: 225.( هاي اجتمـاعی، در جنبه

هاي توجه در بازدیدکنندهترین انگیزه قابلکودکان مهم
رونـد، هرچنـد روابـط فضاي سبز شهري بـه شـمار می

انـد تر مورد توجه قـرار گرفتهاجتماعی و برخوردها کم
)Bonnes et al., 2004: 181 .(  

شـده اسـت. مطالعات کمـی هـم در ایـران انجـام 
 تـرین انگیـزهرم و خشـک، مهمگ اي در منطقهمطالعه
ــزد را، مراجعه ــهر ی ــارك در ش ــک پ ــه ی ــدگان ب کنن
هاي سالمت روانـی ماننـد رهـایی از اسـترس و فعالیت

ـــی کـــرده اســـت و دوري از  بهبـــودي روحـــی معرف
زا و  نگاه کـردن بـه گـل و گیـاه و هاي استرسمحیط

هـاي بعـدي قـرار داشـتند نشستن در پارك در اولویت
)Abkar et al. 2010: 3061 .( در کنـار خـانواده و

دوستان بودن مهمترین انگیزه اکثریت بازدیدکننـدگان 
ــرار از  ــود و ف ــز ب ــتان تبری ــارك در شهرس ــار پ از چه
یکنواختی زندگی و تماشـاي منـاظر طبیعـی و فـراهم 

هـاي بعـدي قـرار کردن امکـان تفـریح هـم در اولویت
هـاي ). از انگیـزه55: 1389داشتند (قربانی و تیموري، 

کنندگان به پارك الله در شهرسـتان شـهرکرد، مراجعه
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ــردن و در ــتراحت ک ــه اس ــودن در  ب ــت ب ــار طبیع کن
ــرار از شــهر در اولویت ــردن و ف ــاي اول و ورزش ک ه
شده است (محمدي و دیگران،  هاي بعدي اشارهاولویت
1386 :100.(   

تر مطالعات هاي مشترك، در بیشبا وجود انگیزه
هاي زیادي هاي اجتماعی خاص، تفاوتاخیر میان گروه

هاي فرهنگی و نقش تواند نتیجهوجود دارد که می
توان در هاي فرهنگی را میعوامل فردي باشد. تفاوت

هاي متفاوت نسبت به فضاهاي سبز شهري نگرش
شده یا طبیعی و یا ساختارهاي پوشش گیاهی طراحی

فنالند،  مثال دو تحقیق در استرالیا وعنوان یافت. به
پیدا » طبیعی مناظر«اي را براي ترجیحات مشابه

 Purcell and Lamb 1998; Tyrvainen(اند کرده
et al. 2007(.   

مطالعات تجربی نشان داده است که سن، جنس، 
چنین نوع آموزش، اشتغال، محل اقامت قومی و هم

هاي ها بر استفاده از ترجیحات و انگیزهمصرف فعالیت
(کوکبی و دیگران،  گذاردمیفضاي سبز شهري تأثیر 

 در ).101: 1386؛ محمدي و دیگران، 111: 1391
کی مختلفی مراحل مختلف زندگی، مردم شرایط فیزی

ها و نیازهاي مختلفی دارند که ممکن است اولویت
ي فضاهاي سبز شهري داشته باشند. مطالعات درباره
و طبیعی  هايداده است که جوانان، صحنه نشان

براي ارتباطات یی هافرصت با فضاي سبز شهري
 Makinen andاند (دادهترجیح را اجتماعی و فعالیت 

Tyrvainen 2008: 284.(  
مطالعات محیطی  درمربوط به سن  هايیافته

که کسانی که جوان هستند و تحصیالت  دهدمینشان 
تري دارند. عالوه محیطی بیش توجهات ،باالتري دارند
ها مرتبط هاي آنبا انگیزه کنندگانمراجعهبر این، سن 

 تربیشورزش و دیدار با دیگران را  ،. جواناناست
، استراحت رسدمیبه نظر  کهدرحالی دهند،می ترجیح

 مورد عالقه ،بودن با فرزندان و تفکر در طبیعت
 ,Chiesura( و کاربران سالمند است ساالنبزرگ

اي که در شهرکرد انجام شد، در مطالعه ).2004:135
 ورزش، عمدتاً با انگیزه سال پانزده زیر سنی هايگروه

 گیزهبا ان دار،خانه و زنان کردندمی دیدن هااز پارك

  ). 100: 1386(محمدي و دیگران،  هابچه با بودن
کنندگان به توان دید که مراجعهطورکلی میبه
متفاوتی دارند که در  هاي انگیزشیها، اولویتپارك
ها تأثیرگذار است. از ها از پاركآن ي استفادهنحوه

که مطالعات کمی در گرگان به انجام رسیده آنجایی 
بندي ابتدا به شناسایی و اولویت است، مطالعه حاضر

هاي هاي شهروندان و سپس بررسی آن در گروهانگیزه
مختلف برحسب چهار عامل دموگرافیک: جنسیت، 

  وضعیت تأهل، سن و تحصیالت است.
  

  روش تحقیق 
 مسائل و مطالعاتی حوزه تحقیق، موضوع به توجه با

روش  از حاضـر پژوهش الزم تکمیل اطالعات براي آن،
 تحلیلی از نوع پیمایشی استفاده شد کـه بـا -وصیفیت

ها از طریـق . دادهاست میدانی هايبررسی از گیريبهره
ــه گردآوريپرســش ــه در شــدهنام ــدوین ک  از آن، ت
بهـره  در تحقیقـات پیشـین شـدهاستفاده ايهشاخصه
 گویـه نـوزده حـاوي نامـهپرسـش اسـت. شـدهگرفته 

 لیکرت (گزینـه ياگزینه هفت طیف قالب در انگیزشی
موافقــت بــا یــک  بــاالترین درجــه دهندههفــتم نشــان

ترین میـزان موافقـت) اول بیانگر کم نظر و گزینهاظهار
 بـین در نامـهپرسـش سیصـد تعـداد بـه بـوده کـه

چاله باغ و پارك شـهر در  دو پارك به کنندگانمراجعه
مطالعه، دو پارك با توجه بـه  این گرگان توزیع شد. در

 ی،ابیــمکــانهــا در ســطح شــهر (ات کلــی آنمشخصــ
 و تصادفی کامالً صورتبه و افراد و...) هاجاذبه امکانات،

 زمینـه یـا اجتمـاعی موقعیـت گـرفتن نظـر در بـدون
انتخـاب  هـاپارك بازدیدکننـدگان میـان از تخصـص،

معرف،  اينمونه به یابیاز دست اطمینان براي .اندشده
 سـنی و جمعیتـی اوتمتفـ بافـت بینـیدلیـل پیشبه

طـول ایـام  نامه درها، پرسشپارك از کنندگاناستفاده
کنندگان میان مراجعه از هفته و در ساعات مختلف روز

آوري شـد. بـراي تعیـین پایـایی ابـزار ها جمعبه پارك
 از چهـــل نفـــر ها بـــیننامـــهپرســـش پـــژوهش،

ــه پاركمراجعه ــدگان ب ــعکنن ــان توزی ــا در گرگ و  ه
نامـه بـا که آزمون پایایی پرسـشمانیآوري شد. زجمع

مـورد تأییـد قـرار گرفـت،  87/0ضریب کرونبـاخ آلفـا 
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ي نهایی در سطح وسیع توزیع شد. با حذف نامهپرسش
 نامـه تحلیـلپرسش 275هاي ناقص، تعداد نامهپرسش

از  کنندگاناستفاده هايتحلیل انگیزه شد. قابلیت براي
 و T-Test مـاريآ هـايآزمون از و عـاملی تحلیل روش

 فرضـیات رد یـا اثبـات براي طرفه،یک واریانس تحلیل
 بـوده زیر شرح به تحقیق شد. فرضیات استفاده تحقیق
  است:

 براي بررسی عوامل مؤثر بر: متغیرهاي پژوهش
ها در شهرستان کنندگان از پاركاستفاده انگیزه

  شود.صورت زیر خالصه میگرگان، متغیرها به 
متغیر وابسته انگیزه، یکی از وابسته: متغیرهاي  - الف

کنندگان از عوامل تأثیرگذار در رفتار استفاده
عنوان هاست. نوزده عامل انگیزشی که بهپارك
هاي تحقیق به روش تحلیل عاملی بررسی گویه
نشستن، نگاه کردن به گل و شوند، عبارتند از: می

گیاه، شنیدن صداي پرندگان، شنیدن و دیدن آب، 
با ، بودن کینکیپي و دویدن، روادهیپ، هابچهي تماشا

، بودن با مردم، بودن با خانواده، استفاده از دوستان
هواي تازه، استفاده از محیط آرام، استراحت کردن، 

، هاینگرانلذت بردن از محیط پارك، غلبه کردن بر 
، بهبودي روحی، بازي زااسترسي هاطیمحدوري از 

  کردن و ورزش کردن.
تحقیق  این مستقل متغیرهاي متغیرهاي مستقل: - ب

شامل چهار عامل دموگرافیک: جنسیت، وضعیت تأهل، 
  سن و تحصیالت است.

 54شهرستان گرگان بین : محدوده و قلمرو پژوهش
درجه طول  45دقیقه و  54دقیقه تا  13درجه و 
 59درجه و  36دقیقه تا  31درجه و  36شرقی و 

قرار دارد.  وبی استانعرض شمالی در بخش جندقیقه 

هاي آزاد متر از سطح آب 49/36ارتفاع از سطح دریا 
با  برابر 1390است. جمعیت این شهر در سال 

 شهر جدید محدوده مساحتاست. نفر بوده  329/536
است. این شهرستان از شمال به  هکتار 3676

، از جنوب به استان سمنان و سلسله قالآقشهرستان 
آباد کتول و از یعلشرق به شهرستان  از جبال البرز،

غرب و شمال غربی به شهرستان کردکوي و بندر گز 
کیلومتر  16152شود. مساحت شهرستان محدود می
  مربع است.

هاي پارك شهر و پارك چاله باغ، دو نمونه از پارك
طبیعت زیباي  شود.وآمد شهري محسوب میپر رفت

این بوستان  ،نپارك چاله باغ واقع در مرکز شهر گرگا
گردي را به محلی براي تفرج و مکانی براي طبیعت

آذر، از  5به  یاین بوستان از سوی .تبدیل کرده است
سوي دیگر به گرگان پارس و از سویی نیز به کوي ویال 

کاشت . شود و حدود یک هکتار وسعت داردمنتهی می
اي و گیاهی، هاي درختی، درختچهو هرس انواع گونه

این بوستان  ،یبا و رنگارنگ فصلی و دائمیهاي زگل
فرد در مرکز شهر هزیبا را به تفرجگاهی منحصرب

پستی و بلندي این پارك، ست. گرگان مبدل کرده ا
کاري زیبا، وجود فضاهاي هاي سنگی، چمنوجود پله

ها موجب شده هایی براي خانوادهگاهورزشی، نشیمن
بوستان افزایش  هاي گرگانی از اینتا استقبال خانواده

هاي زیبا یابد. انواع درختان بید مجنون، کاج، نخل، گل
یایی و تماشایی را در این بوستان ؤو رنگارنگ، فضایی ر

هاست تا رقم زده است و مکانی مناسب براي خانواده
پس از گذراندن یک روز کاري، ساعتی در آن به 

  ).1(شکل  استراحت بپردازند
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  ي مورد مطالعههاپاركموقعیت  - 1شکل 
  

  بحث اصلی
اي کــه طــی در کــل مطالعــه :هاي توصــیفییافتــه

 66دو پارك شهر گرگان بـه عمـل آمـد،  پرسشگري از
ــردان و درصــد پاســخ ــان را م ــان  34گوی درصــد را زن

سـال بـوده  63تـا  18تشکیل دادند. طبقـات سـنی از 
تـرین اند. بـیششده است که به پنج گروه سنی تقسیم

درصـد)  60( 25-18ن را گروه سنی جوانـان گویاپاسخ
ــپس  ــال و س ــکیل  27( 35-26س ــنی تش ــد) س درص

 درصد) مجرد بودند و 68دهندگان (اند. اکثر پاسخداده
دیپلم را داشـتند. نتـایج اکثراً تحصیالت دیـپلم و فـوق

شده درباره انگیـزه ارزیابی هر یک از نوزده متغیر اشاره

شده، در جـدول تفادههاي اسکنندگان به پاركمراجعه
طور کـه نتـایج نشـان ) نشان داده شده است. همان1(

 اکثــر ســؤاالتدهندگان بــه دهــد، نظــر پاســخمی
نامه، مثبت بوده است. امتیاز میانگین و انحـراف پرسش

میـزان نسـبی و  ) بازگوکننـده1استاندارد در جـدول (
هاي سـطح توافـق اعضــاي نمونـه از هــر یـک از گویــه

هـا در دو شده است. از آنجایی کـه دادهحانگیزشی مطر
گرایـی و آوري شده بود، بـراي افـزایش هـمپارك جمع

اي از تمام متغیرها در ها، مقایسهصحت از نتایج آزمون
داري بین متغیرها دو پارك انجام شد که اختالف معنی

   .در دو پارك یافت نشد
  

  و مقایسه در دو پارك هاپاركن از کنندگامیانگین متغیرهاي انگیزشی استفاده -1جدول 
  t sig  انحراف معیار  میانگین  متغیرها
  0,13  -1,52  1,58  4,95  نشستن

 0,74  0,34  1,4  5,2  نگاه کردن به گل و گیاه
  0,08  -0,59  1,83  4,59  شنیدن صداي پرندگان

  0,88  -0,15  1,65  4,74  شنیدن و دیدن آب
  0,36  -0,93  1,66  4,37  هابچهتماشاي 

  0,68 0,42  1,36  5,22  روي و دویدنادهپی
  0,92  0,10  1,57  4,94  کینکیپ

  0,66  -0,43  1,46  5,01  با دوستانبودن 
  0,93  0,34  1,57  4,06  بودن با مردم

  t sig  انحراف معیار  میانگین  متغیرها
 0,54  0,61  1,69  4,59 بودن با خانواده

  0,48  0,71  1,25  5,71  استفاده از هواي تازه
  0,22  1,22  1,58  5,38  اده از محیط آراماستف

 0,38  -0,88  1,42  5,03  استراحت کردن
  0,44  0,78  1,32  5,56  لذت بردن از محیط پارك

  0,95  -0,07  11,34  5,34  هاغلبه بر نگرانی
 0,20  1,29  1,40 5,23  زاهاي استرسدوري از محیط

  0,52  0,65  1,28  5,47  بهبودي روحی
 0,19  1,31  1,69  4,48  بازي کردن
  0,36  0,93  1,64  4,39  ورزش کردن
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  هاي استنباطییافته
یزشی مدل تحلیل عاملی متغیرهاي انگ

 تردقیق تحلیل برايها: کنندگان از پاركاستفاده
 حالدر عین  و ترنتایجی علمی به رسیدن و هاداده

 و تشکیل متغیرها حجم کاهش دنبال به عملیاتی،
 عاملی روش تحلیل از اهآن براي جدیدي ساختار
 حاصل اطمینان مسأله این از باید شد. ابتدا استفاده

 تحلیل، براي مورد نظر هايداده آیا تعداد که شود
 شاخص از منظور خیر؟ بدین یا است مناسب عاملی

KMO بنابراین در  شد. استفاده بارتلت آزمون و
 دستبه 85/0 با برابر موردنظر شاخص حاضر، پژوهش

 تحلیل براي هاداده مناسب تعداد که بیانگر آمده

 روش از استفاده با که عاملی تحلیل نتایج .است عاملی
 سازينرمال و چرخش واریمکس اصلی، هايمؤلفه
قابل  حاوي نکات گرفت، صورت تحقیق این در کایزر

   .) است2( جدول در توجهی
مورد  متغیرهاي عاملی )، بارهاي2جدول ( در
 قرار گرفته مشخص طورعامل به جروي پن مطالعه

 38/61عاملی ( بار ترینبیش که ايگونه است، به
 جدول شرح به پنج یک تا عوامل به ترتیب درصد) به

 تحلیل این از حاصل است. نتایج یافتهپایین اختصاص 
کل  درصد ها،عامل ترینمهم گذارينام صورتجدول، به

 هاواریانس تجمعی درصد چنینهم عامل، هر واریانس
  .است ) آمده2( جدول در

  
  ریمکسوا روش با یافته عوامل چرخش یلهوسبه شدهداده توضیح واریانس مجموع -2جدول 

 هاانسیواردرصد تجمعی   درصد کل واریانس هر عامل متغیرهاي انگیزشی  ردیف
  15,86 15,86 ي سالمتی روانهاتیفعال  1
  29,24  13,39  گراییطبیعت  2
  41,07  11,82  ت اجتماعیتعامال  3
  52,56  11,50  بخشآرامشي هاتیفعال  4
  61,38  8,82  ي فیزیکیهاتیفعال  5

  
شود، ) مشاهده می2طور که در جدول (همان

بارهاي عاملی متغیرهاي مورد مطالعه روي پنج عامل 
یافته است. براي تحلیل نتایج  طور خاص اختصاصبه

ملی چرخش یافته، جدول، مجموع مجذورات بارهاي عا
چنین درصد تجمعی درصد کل واریانس هر عامل، هم

) آمده است. 2ها محاسبه شده و در جدول (واریانس
 از درصد 38/61در مجموع  عوامل در این جدول،

 ها رارفتن به پارك متغیرهاي انگیزه واریانس کل
شده چنین میزان واریانس تبیینکند. همتبیین می

یافته به تفکیک هاي چرخشؤلفهتوسط هر یک از م
ترتیب با وجود تعداد زیاد این شده است. به  نشان داده

تواند شده میمتغیرهاي مورد مطالعه، عوامل شناسایی

کنندگان به مراجعه تصویر نسبتاً روشنی از انگیزه
  ها ارائه دهد. پارك

شود، طور که در این جدول مشاهده میهمان
درصد  30ترتیب با بهعوامل اول و دوم هر یک 

دهندگان را باالترین مقدار واریانس کل نگرش پاسخ
 23که عامل سوم و چهارم با  اند، در حالیتبیین کرده

کل را  درصد 10تر از درصد واریانس و عامل پنجم کم
ها و با توجه گویه کنند. پس از ارزیابی همهتبیین می

گذاري ها روي هر عامل، نامي آنمیزان بارگذاربه
شده مناسب براي عوامل صورت گرفت. عوامل استخراج

 در جدول زیر نشان داده شده است. 
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 یافته با روش واریمکسماتریس عوامل چرخش -3جدول 
  متغیرهاي انگیزشی متغیرها 1 2 3 4 5

 زااسترسي هاطیمحدوري از  0,80    

 هایغلبه بر نگران 0,79      اني سالمتی روهاتیفعال

 لذت بردن از فضاي پارك 0,57    

 افزایش بهبودي روحی 0,56    

 آرامش یافتن 0,52    

 طبیعت بودن در کنار  0,76   

 نگاه کردن به گل، گیاه و درختان  0,75     ییگراعتیطب

 نشستن در پارك  0,74   

 در پاركي روادهیپقدم زدن و   0,41   

 هواي تازه  0,39   

 معاشرت با دوستان   0,77  

 )کینکیپجمعی (گردش دسته   0,74    تعامالت اجتماعی

 بودن با خانواده   0,67  

 معاشرت با مردم   0,53  

 شنیدن صداي پرندگان    0,57 
 صداي آب دنیشنتماشا و     0,72   بخشآرامشهاي فعالیت

 هابچهماشاي بازي ت    0,60 
 ورزش کردن     0,85  هاي فیزیکیفعالیت بازي کردن (والیبال، فوتبال،...)     0,86

  
کنندگان از متغیرهاي انگیزشی استفاده میانگین

)، 4هاي جدول (داده: هاي مختلفها در گروهپارك
کنندگان از میانگین متغیرهاي انگیزشی استفاده

دهد. نتایج نشان داد که از بین ها را نشان میپارك
هاي سالمت روان و پنج متغیر انگیزشی، فعالیت

مشغولیت با طبیعت با باالترین میانگین در اولویت اول 
هاي و دوم قرار دارند. تعامالت اجتماعی، فعالیت

هاي در اولویت هاي فیزیکیفعالیتبخش و آرامش
  بعدي قرار دارند.

  
  

  هاکنندگان از پاركهاي استفادهیزهانگمیانگین  -4جدول 
 انحراف معیار میانگین متغیرهاي انگیزشی  ردیف

  1,01  5,25 ي سالمتی روانهاتیفعال  1
  1,00  5,22  ییگراعتیطب  2
  1,15  4,66  تعامالت اجتماعی  3
  1,30  4,56  بخشآرامشي هاتیفعال  4
  1,49  4,43  ي فیزیکیهاتیفعال  5

  

گیزشی آزمون تفاوت متغیرهاي ان
  هاي مختلفگروه ها دراز پارك کنندگاناستفاده

الف) آزمون فرضیات اول و دوم (بررسی 
: ها)متغیرهاي جنسیت و وضعیت تأهل بر انگیزه

0H ي هازهیانگداري در اختالف معنی رسدیم: به نظر
هاي مختلف گروه ها بیناز پارك کنندگاناستفاده

 وجودل) (برحسب متغیرهاي جنسیت، وضعیت تأه
  ندارد.

1,2H ي هازهیانگ داري دراختالف معنی رسدیم: به نظر
هاي مختلف گروه ها بیناز پارك کنندگاناستفاده

 وجود(برحسب متغیرهاي جنسیت، وضعیت تأهل) 
  دارد.
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  تأهلجنسیت و وضعیت  برحسبها از پارك استفاده یرمتغمقایسه  T-TESTآزمون  - 5جدول 
 sig Df T هاتفاوتمیانگین  معیار خطاي تفاوت تابع تغیرهايم  متغیرهاي انگیزشی

  -1,59  270  0,11  -0,21 0,13 تأهلوضعیت   سالمت روان
  0,323  270  0,75  0,042  0,13 جنسیت

  -1,90  270  0,06  -0,24  0,13 تأهلوضعیت   بخشآرامش
  -0,95  270  0,34  -0,13  0,13 جنسیت

  -2,18  270  0,03  -0,38  0,17 تأهلوضعیت   ییگراعتیطب
  0,23  270  0,23  -0,21  0,17 جنسیت

  - 0,96  270  0,34  -0,15  0,15 تأهلوضعیت   تعامالت اجتماعی
  -0,53  270  0,59  -0,08  0,15 جنسیت

  1,94  270  0,054  0,37  0,19 تأهلوضعیت   هاي فیزیکیفعالیت
  2,39  270  0,04  0,39  0,19 جنسیت

  
 با )،5ول (جد تحلیل از حاصل نتایج بر اساس

در ، 50/0 از تربیش سطح معناداري به توجه
و  بخششآرامي سالمت روان، هاتیفعالي هازهیانگ

ي برحسب داریمعنتعامالت اجتماعی، اختالف 
 وضعیت تأهل و جنسیت پیدا نشد. در انگیزه

، تفاوت تأهلوضعیت  برحسبیی گراعتیطب
، جنسیت تفاوت برحسبي وجود دارد اما داریمعن
 نظر ازي داریمعني یافت نشد. تفاوت داریمعن

جنسیت یافت  برحسبي فیزیکی هاتیفعالي انگیزه
ي یافت داریمعنتفاوت  تأهلشد، اما برحسب وضعیت 

نسبت به افراد  متأهل، افراد هانیانگیمنشد. در بررسی 
یی گراعتیطب تري براي انگیزهمجرد تمایل بیش

تر انگیزه بیش داشتند و مردان نسبت به زنان
  ي فیزیکی داشتند.هاتیفعال

سن بر  سوم (بررسی متغیر ب) آزمون فرضیه
  ها)انگیزه

0Hي هازهیانگداري در اختالف معنی رسدیمنظر : به
هاي مختلف گروه ها بیناز پارك کنندگاناستفاده

  ندارد. وجودسن  برحسب متغیر
3H ي هاهزیانگ داري دراختالف معنی رسدیم: به نظر

هاي مختلف گروه ها بیناز پارك کنندگاناستفاده
  دارد. وجودسن  برحسب متغیر

  
  

  
  سن متغیرهاي برحسبها از پارك استفاده یرمتغ مقایسهطرفه، یک واریانس تحلیل ANOVA آزمون -6جدول 
 Ss Ms Df F Sig منبع تغییر تابع متغیرهاي

  0,55  0,71  3  0,72  2,17 گروهیبین  سالمت روان
  268  1,01  271,5  یگروهدرون

  0,10  2,12  3  2,12  6,39 گروهیبین  بخشآرامش
  268  1,00  268,8  یگروهدرون

  0,02  3,32  3  5,81  17,43 گروهیبین  مشغولیت با طبیعت
  268  1,75  469,791  یگروهدرون

  0,045  2,71  3  3,54  10,61 بین گروهی  تعامالت اجتماعی
  268  1,30  349,452  یگروهدرون

  0,08  2,27  3  4,96  14,86 گروهیبین هاي فیزیکیفعالیت
  268  2,18  582,94  یگروهدرون
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  Fآزمون )،6ي جدول (هادادهاینک با توجه به 
در میان  کنندگاناستفادههاي یزهانگبراي بررسی 

ي فوق بیانگر آن است هادادههاي سنی اجرا شد. گروه
هاي براي گرو شدهمحاسبه) Fادي (آز که مقدار درجه

تعامالت «و » ییگراعتیطب«ي هازهیدر انگسنی 
 95در سطح  268و  3آزادي  درجهبا » اجتماعی

. بر این اساس، بین ستا 05/0از  ترکوچک درصد،
یی و گراعتیطببه لحاظ  چهار متغیر گروه سنی

  تعامالت اجتماعی، تفاوت وجود دارد.
اریانس متغیرها و تشخیص دلیل برابر شدن وبه

» توکل«ي سنی، از آزمون هاگروهتفاوت میانگین بین 

 دودوبهاست. این آزمون متغیرها را  شده استفاده
که  دهدیم). نتایج نشان 7(جدول  کندیممقایسه 

، در دو متغیر 50-36و  35-26تفاوت میان گروه سنی 
ا یی و تعامالت اجتماعی، معنادار است. بگراعتیطب

-36، نتایج نشان داد که گروه سنی هانیانگیمبررسی 
ها در مقایسه با تري به این انگیزهبیش سال، انگیزه 50

دارند. بنابراین در این عامل، هر  35-25گروه سنی 
به لحاظ آماري در سطح  شدهمشاهدهي هاتفاوتچند 

تفاوت  هازهیانگسایر  است، براي داریمعندرصد  95
تأیید  1Hفرض  جهینت درجود ندارد. ي وداریمعن
  شود. می
  

  گرایی و تعامالت اجتماعیطبیعت برحسبي سنی اهمقایسه میان گروه ،»لیتوک«نتایج آزمون  -7جدول 
Sig عامل انگیزشی  هاي سنیگروه  اختالف میانگین  انحراف معیار  
0,47  0,19  0,27-  25-18  

  36-50  -0,80  0,29  0,04  گراییطبیعت  35-26
  50تر از بیش  -1,11  0,56  0,2
0,15  0,16  0,34-  25-18  

تعامالت   35-26
  36-50  0,66  0,25  0,049  اجتماعی

  50تر از بیش  - 0,46  0,48  0,77
  

 چهارم (بررسی متغیر ج) آزمون فرضیه
  ها)تحصیالت بر انگیزه

0H ي هـازهیانگ داري دراختالف معنـی رسدیم: به نظر
هــاي مختلــف گروه هــا بــیناز پارك گانکننداســتفاده

  دارد.ن وجودبرحسب متغیر تحصیالت 
4H ي هـازهیانگ داري دراختالف معنی رسدیم: به نظر

هــاي مختلــف گروه هــا بــیناز پارك کنندگاناســتفاده
  دارد. وجودبرحسب متغیر تحصیالت 
بــراي تحصــیالت  طرفــهکآزمــون واریــانس ی

ي بـین داریمعنـفـاوت اجرا شد، اما ت کنندگانمراجعه
  .  شدي ما رد فرضیه جهینت دریافت نشد و  هاگروه

  
  گیري بندي و نتیجهجمع

 بـراي هاي افـرادها و انگیزهامروزه توجه به دیدگاه
 در مختلـف هـايمیـان گروه در هـاپارك از اسـتفاده
مـدیریت  هايمناسب براي توسعه و اسـتراتژي طراحی

این  ر ضروري است. برفضاهاي سبز شهري، امري بسیا
ــن اســاس و در راســتاي زمینه ــراي تحقــق ای ســازي ب

استراتژي، این تحقیـق بـا هـدف بررسـی و شناسـایی 
هـا انجـام گرفـت. کنندگان به پاركهاي مراجعهانگیزه

تـرین انگیـزه نتایج تحلیـل عـاملی نشـان داد کـه مهم
هـا در پـنج عامـل تأثیرگـذار کنندگان به پاركمراجعه

ها را تـرین واریـانس در گویـهشـد کـه بـیشاستخراج 
  کرد. تبیین می

بررسی مفاهیم بارگذاري شده روي عامل اول براي 
» سـالمت روانـی«هـاي مراجعه به پارك، انجام فعالیت

است. از جمله علل مهم چنین گرایشی، شهرنشـینی و 
ها و فضاهاي سـبز است که پارك مشکالت ناشی از آن

ــراي آر ــع اســترسشــهري را مکــانی ب هاي امــش و رف
امروزي، نیاز روزافزون براي  دانند. در جامعهروزمره می
عنـوان منبـع آرامـش و تفـریح و سـرگرمی طبیعت به

دهد که مردم از فضـاهاي ها نشان میوجود دارد. پاسخ



 167                          ): شهروندان شهر گرگاني مورديمطالعه(شناختی مرتبط با آنشهري و متغیرهاي جمعیتهاي از پارك استفاده يبررسی انگیزه

  

 

عنـوان پناهگـاهی بـراي دوري از سـر و صـدا و به سبز
نـد. کنهاي شهري اسـتفاده میشلوغی ناشی از ترافیک

این انسان نیاز به دیدن چیزهاي دیگري عالوه  برعالوه
ها، نیاز به استراحت و دور شـدن ماشین و ساختمان بر

نشینی بـا طبیعـت ایـن هاي شهري دارد. هماز استرس
که از مشکالت روزانـه فاصـله  دهدامکان را به افراد می

  بگیرند و فرصتی براي بهبودي روحی آنان باشد. 
پنج عامل از تحلیل عاملی، در  انگیندر بررسی می

 Matsuoka and( گذشتهراستاي نتایج از مطالعات 
Kaplan 2008: 15; Özgüner 2011: 614 ،(

 ترین انگیزهعنوان مهمبه» سالمتی روان«ي انگیزه
شده است. نتایج  ها اشارهکنندگان به پاركمراجعه

ه به هاي احیاکننده کچنان با مطالعات روي محیطهم
هاي عنوان محیطها و فضاهاي سبز بهنقش پارك

در کاهش استرس و خستگی ذهنی  طبیعی در شهر
 Kaplan andدهند، همخوانی دارد (مردم اهمیت می

Kaplan, 1989, Kahn et al., 2008(.  اختالف
داري برحسب این انگیزه بین چهار عامل معنی

)، دموگرافیک (جنس، سن، وضعیت تأهل و تحصیالت
 دهد که تمام مردم از هریافت نشد. این نشان می

گروه سنی، متأهل یا مجرد، با تحصیالت  جنس، در هر
هاي عالی یا پایین، همه پارك را مکانی براي آرامش

اند. بنابراین با توجه به روانی تشخیص داده روحی و
هایی هستند که در آن مردم از ها، مکانکه پاركاین

رسند، توسعه و ی به آرامش مینظر روحی و روان
هاي شهري و فضاي سبز منجر به گسترش پارك

افزایش سالمتی و در نتیجه ارتقاي کیفیت زندگی 
شود. بنابراین مدیران و مسئوالن باید ساکنین شهر می

ها ترین مکانعنوان یکی از مهمها (به نسبت به پارك
 اي قائل شده، در فراهمدر سالمتی)، اهمیت ویژه

  آوردن آن براي همه مردم تالش کنند.
مشخص » گراییطبیعت«دومین عامل با عنوان 

شده است. در کنار طبیعت بودن و نگاه کردن به گل و 
ي نیاز طبیعت پارك، نشانه گیاه، نشستن، قدم زدن در

شهرنشین  جامعه مردم به مناطق طبیعی و طبیعت در
بر بودن وهامروزي است. پژوهشگران نشان دادند که عال

با طبیعت، حتی نگاه کردن به طبیعت هم باعث 

افزایش سالمتی مردم ازنظر روحی، روانی، جسمانی و 
 .Abkar et alشود (حتی سالمت اجتماعی می

روي ). مطالعات نشان داده است که پیاده3061 :2010
هاي ساختمانی محیط از ترهاي طبیعی بیشدر محیط
 Hartig and Staatsگذارد (می ي افراد اثربر روحیه

بررسی این انگیزه برحسب  ). در221 :2006
 جز داري یافت نشد؛ بهدموگرافیک افراد، اختالف معنی

. نتایج سال 50- 36و  35- 26گروه سنی  دوبراي 
سال نسبت به افراد  50-36گروه سنی نشان داد که 

سال، تمایل  35- 26تر از خود در گروه سنی جوان
بودن در طبیعت دارند. این اطالعات  تري بهبیش
ي راهبردهاي سازان براي ارائهتواند به تصمیممی

  موافق با نیازهاي عمومی کمک کند.
رفتن به  سوم افراد از ، انگیزه»تعامالت اجتماعی«

ها را محلی براي مالقات پارك بود. مردم، پارك
جمعی و دوستان، بودن با خانواده، گردش دسته

اند. در بستر شهري نیاز مردم معرفی کرده معاشرت با
در کنار هم بودن و دوري گزیدن از  به تعامل خانواده و

هاي خانواده و افراد، امري محرز مشکالت و دغدغه
ها در نقش پارك است. نتایج با بسیاري از مطالعات در

همخوانی دارد (قربانی و تیموري،  تعامالت اجتماعی
هر چند مطالعات پیشین در  با وجود این ).54: 1389

ي ترین انگیزهشهرهاي دیگر نشان داده بود که مهم
 Khosravaninezhadمردم، تعامالت اجتماعی بود (

et al. 2009: 694دهندگان پاسخ )، در اولویت اولیه
در این مطالعه نبود. شاید یکی از دالیل آن، دسترسی 

ها هاي شهري است که آننزدیک مردم به جنگل
را با خانواده  خوداوقات فراغت  تردهند بیشرجیح میت

ها سپري کنند و پیشنهاد و دوستان در این مکان
شود که مطالعات آینده به آن بپردازند. در میان می

 داري یافت نشد، بهاختالف معنی هاي مختلف نیزگروه
سال. نتایج  50- 36و  35-26گروه سنی  جز براي دو

سال نسبت به افراد  50-36ی نشان داد که گروه سن
سال، تمایل  35- 26تر از خود در گروه سنی جوان
  تري به تعامالت اجتماعی دارند. بیش

هاي فعالیت« ها، ي چهارم از رفتن به پاركانگیزه
است. این انگیزه، شنیدن  شدهمشخص » بخشآرام
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صداي پرندگان، دیدن و شنیدن صداي آب و تماشاي 
 برداشت. با توجه به ساختار شهر رها را دبازي بچه

وضوح شاهد  گرگان که مکانی سرسبز است و مردم به
هاي اولیه قرار نگرفته در اولویت این عوامل هستند،

ها نیاز به مطالعات است. با وجود این تماشاي بازي بچه
بررسی  تواند آن رادارد که مطالعات آینده می تربیش

  چ گروهی یافت نشد.داري در هیکند. اختالف معنی
شامل بازي کردن و ورزش » هاي فیزیکیفعالیت«

کردن در اولویت آخر براي اکثریت مردم بود. از آنجایی 
ها، فضاها و امکانات ورزشی براي افراد که در این پارك

ها خورد، مردم این مکانتر به چشم میسال کمبزرگ
عنوان مکانی براي ورزش و بازي در نظر را به

هاي گروه گیرند. با وجود این در میانمین
داري کننده از نظر جنسیت، اختالف معنیاستفاده

یافت شد. مردان نسبت به زنان، تمایل زیادي به بازي 
کنونی  دادند که به فرهنگ جامعهو ورزش نشان می

گردد که زنان فضاهاي سرپوشیده و خاص بانوان برمی
  دهند. رجیح میها تبازي در پارك را به ورزش و

انگیزه و عقاید  ،که مردم نشان داد حاضر همطالع
 فضاهاي سبز شهرياز کاربرد  مورد استفادهمشترکی در 

عوامل دموگرافیک  نظر ازصرف -تمام افراد دارند.
عنوان مکانی براي ارتباط ها را بهپارك - (جنسیت، سن)

 با طبیعت و استفاده از مزایاي آن در وضعیت روحی،
براي به  طور کلی دانند. بهروانی و اجتماعی مردم می

مدن انگیزه، میل به طبیعت، بازسازي نیازهاي آوجود 
نام  عوامل ترینمهماز توان سالمتی را می روانی و دالیل

 در عالیق و هاتفاوت رخیب ،. جز مشترکات عمومیبرد
فرهنگی و  تأثیرات .شودمیبه نمایش گذاشته  هاانگیزه

در  هاییتفاوتمدن آوجود هاي شخصی باعث بهورفاکت
هاي فرهنگی نقش تاًعمد شود.خاص می هايویژگی
فضاهاي سبز  طراحی در براي طبیعت و با عالقه مرتبط
  رود.کار میبه شهري

 طوربه بسیار متنوع است. تأثیر عوامل فردي
در عالیق و  زیادي تأثیرشخصی با  هايویژگیخالصه، 

که شامل سن، است  ضاي سبز شهريف هايانگیزه
 استفاده از .باشدمیجنس، شغل و تحصیالت و قومیت 

فضاي نیازها و انتظارات در مورد  ها،انگیزهعالیق و 

فضاي براي مدیریت  تواند کاربردهاییسبز شهري می
باشد.  داشتهداري تعمیر و نگه و، طراحی سبز شهري

، کیفیت نبازدیدکنندگاتحقق این نیازها با رضایت 
مرتبط تر زندگی ساکنان شهري و پایداري شهري بیش

هاي ارجاعات و انگیزه، هاگذاريسیاست شود. درمی
شود. آسانی دیده میمشترك از فضاهاي سبز شهري به

مختلف در این زمینه باقی  هايتفاوت، حالبا این 
فضاهاي سبز شهري براي مدیریت  یچالش و ماندمی

 ید.آبه وجود می
  

  پیشنهادها
هاي این پژوهش، توان بر اساس یافتههر چند می

پیشنهادهاي متعددي ارائه کرد، با رعایت اختصار به 
ریزان ویژه توجه مدیران و برنامهچند مورد که به
  شود:  طلبد، اشاره میشهري استان را می

 شهري، سبز فضاهاي و هاپارك گسترش و توسعه 
 در جهت شهر افزون روز گسترش با توأم و همگام
  سالمتی شهروندان. ارتقاي

 با هامحله سطح در هاپارك گسترش و ایجاد ،
 دسترسی نزدیک براي همگان.  

  هاي شهري گرگان و میزان ی پاركابیمکانبررسی
  ي شهروندان. استفاده

 ي هوشمندانه از نظرات شهروندان براي استفاده
اهاي سبز ي فضریزي مشارکتی در حوزهتعریف برنامه

 شهري.
 هاپارك از استفاده براي شهروندان انگیزه به نگاهی 
 جنسی. و سنی مختلف يهاگروه میان در
 و سالخوردگان جوانان، نیازهاي کودکان، به توجه 

 .هاپارك طراحی در زنان
 ي سنی مختلف، هاردهخدمات تفریحی براي  ارائه

 ي دوستانه در قالبهاگروهي خانوادگی و هاگروه
 طراحی فضاهاي مناسب براي حفظ و ارتقاي مراجعه

 ي دوستانه.هاگروهخانوادگی و  صورت بهافراد 
  ي هااسیمقتوصیه به بررسی مطالعات مشابه در

  تر. ي بیشهانمونهمختلف شهر و با 
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