
 183                                          ...                                   اجتماعی تعامالت افزایش منظور به شهري هاي پارك فضایی کیفیت الگوهاي بهبود

 مجله آمایش جغرافیایی فضا،

  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی
  1396سال هفتم/ شماره مسلسل بیست و ششم/ زمستان 

  

  ي شهري به منظور افزایش تعامالت اجتماعی ها کیفیت فضایی پاركبهبود الگوهاي 
  ي شهر گرگانها پارك نمونه موردي: .شهروندان

  

  *2فر مهدیه پژوهان، 1دنها پاكحدیثه 
   ایران گرگان، اسالمی، آزاد دانشگاه گرگان، واحد معماري، گروه1

  ایران  گرگان، گلستان، دانشگاه گرگان، مهندسی و فنی دانشکده معماري، گروه استادیار،2
  7/6/95 ؛ تاریخ پذیرش: 14/12/94تاریخ دریافت: 

  

  چکیده
 .رو هستند هش تعامالت اجتماعی روبهراد با انزواطلبی و کااف ،هاي اخیر به دلیل رشد شهرنشینی و زندگی مکانیکی در سال

به همین دلیل  یان افراد ایفا می کنند؛م سزایی در افزایش تعامالت اجتماعیبیکی از فضاهاي مهم شهري نقش  عنوان ها به پارك
منظور  بهاین پژوهش اسخ دهند. د تا به نیاز تعامالت اجتماعی میان افراد پناي طراحی شو گونه هاي شهري به ضرورت دارد پارك

. پردازدي شهري میها عی شهروندان در پاركافراد به بررسی رابطه کیفیت فضایی با تعامالت اجتمامیان تعامالت اجتماعی  ءارتقا
 ت.شده اس نیاز از روش پیمایشی استفاده هاي مورد آوري داده باشد که براي جمع تحلیلی می-وش انجام پژوهش از نوع توصیفیر

شهر و چاله باغ در شهر  کنندگان به سه پارك ملت، صورت کامالً تصادفی از میان مراجعه نامه که به پرسش 359ها از طریق  داده
ها  تحلیل و  تجزیه خطی و تحلیل رگرسیون و تحلیل همبستگی پیرسون، هاي آماري توصیفی و با روش آمده است دست گرگان به

هاي کیفیت  و مؤلفه هاي شهري بر تعامالت اجتماعی افراد تأثیرگذار است ه کیفیت فضایی پاركکنتایج نشان داد  .صورت گرفت
 ،-0,13 ، 0,36، 0,64، 0,27 ،0,57با بتاي  ترتیب به ی و تناسب بصريسرزندگ پذیري،، انعطافتنوع خوانایی، نفوذپذیري،فضایی 

 ها قرار دارد. در در سطح باالتري نسبت به بقیه مؤلفه تنوعمؤلفه و  رنددا چشمگیريبا تعامالت اجتماعی ارتباط  -0,001 ،0,36
به ارائه  ،ند،خوانایی،سرزندگی و نفوذپذیري که تاثیر گذاري بیشتري بر تعامالت اجتماعی دار تنوعمولفه  چهارنهایت با توجه به 

  پرداخته شد.ي شهري ها هایی جهت افزایش تعامالت اجتماعی میان شهروندان در پارك ارها و پیشنهادراهک
  

 گرگان ،کیفیت محیط ،سرزندگی، فضاي سبز خوانایی،: کلیدي هاي واژه

 
  1مقدمه

با افزایش زنـدگی مـدرن شـهري و احاطـه شـدن      
و رواج فرهنـگ   هـا  هـا و سـاختمان   شهرها با نماي برج

شهرنشـینان را بـا مشـکالتی نظیـر      ،تفـاوتی مـدنی   بی
ان افــراد انزواطلبــی و کــاهش تعــامالت اجتمــاعی میــ

هـایی   مردم به مکان همین دلیل، بهرو کرده است.  روبه
احتیاج دارند تـا در آن بـه تعـامالت اجتمـاعی و رفـع      
نیازهاي روانی خود بپردازنـد امـا رشـد شـهرها باعـث      

سـاز تعـامالت    هاي عمـومی بسـتر   توجهی به عرصه بی
 )؛2:1393 ،زادهلطیفــی و ســجاد( انــد شــده اجتمــاعی

 توانـد  یمـ  هـا  پـارك  ژهیو به ز شهريبنابراین فضاي سب

                                                             
 m.pazhouhanfar@gmail.com  نویسنده مسئول:*

عامل و مکانی که این محیط مکانیکی و دلگیر  عنوان به
ــت خــارج کنــد عمــل   ــن حال  ،ســلطانیکنــد (را از ای

هــاي شــهري تجربــه نزدیکــی  در پــارك ).211:1381
ــدگی،   ــل زنـ ــه محـ ــت بـ ــترس   طبیعـ ــاهش اسـ کـ

بهبـود   هاي فیزیکـی،  افزایش فعالیت کنندگان، استفاده
مصاحبت با دوستان و همچنـین برقـراري   روحیه افراد 

 ,Chiesura( دهـد  تعامالت اجتماعی میان افراد رخ می

محیطـی   ). عالوه بر جنبه تفریحی و زیسـت 2004:132
دهی الگوهـاي   توان به بستري براي سازمان ها می پارك

گیري تعـامالت اجتمـاعی اشـاره     رفتاري و مکان شکل
ایی هسـتند  واقع فضاهاي سبز ازجملـه فضـاه   در .کرد

و  قائدرحمتی( کنند که حس مکان اجتماعی را القا می
آورند  وجود می این فضاها فرصتی به .)1396همکاران، 
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ــردي و  و ارزش هــا از هــم بیاموزنــد تــا انســان هــاي ف
 ارتقاءرشد معنوي خود را  اجتماعی خود را بروز دهند،

کننـدگان   طـورکلی فضـاي سـبز بـه اسـتفاده      به دهند؛
کـه   طـوري  دهند به س آزادي و استقالل میامکان احسا

 در فضاي خانه و محیط کار چنین چیزي امکان نـدارد 
که  طور همان نیبنابرا ؛)1387 همکاران،فرد و  صالحی(

ــهري   ــبز ش ــاي س ــفض ــد یم ــا  توانن ــرحب ــر ط ي و زی
و تعامالت  بروز و نمود فضائل انسانی محل ي،زیر برنامه

از طریــق  دتواننــ یمــاجتمــاعی باشــد از جهــت دیگــر 
ي نادرسـت و  هـا  يزیـ ر طرحي و زیر برنامهی و رهاشدگ

به مکانی براي بـروز انـواع جـرائم شـهري      انگارانه ساده
و آثار اجتماعی و فرهنگی و روانی زیانباري  شده لیتبد

 ).53:1389 ،صـالحی فـرد  ( بر شهرنشینان داشته باشد
امـروزه در زمینـه   وجـود یکـی از مسـائلی کـه       ایـن  با

گـردد بحـث کیفیـت     و شهرسازي مطرح مـی معماري 
 باشـد،  مـی  فضاها و تأثیري کـه بـر رفتـار انسـان دارد    

تنهـایی پاسـخگوي    کـه اصـول عملکـردي بـه     طوري به
و طراحان بیشـتر بـه مسـائل     باشد نیازهاي جامعه نمی

نیازهــاي  کـه یکـی از   پردازنـد درحـالی   عملکـردي مـی  
باشـد   ها می زهاي روحی و روانی آنکنندگان نیا مصرف

هـاي فضـاها    هاي اجتماعی بسـته بـه ویژگـی    و فعالیت
بــل افــراد را دربرمــی اي از روابــط متقا طیــف گســترده

خـوردن و   نشسـتن،  هایی نظیر ایستادن، فعالیت گیرد.
بازي کردن و صحبت کردن توسط شرایط خـاص فضـا   

کیفیـت  کـه محـیط    هنگامی گیرند. تحت تأثیر قرار می
هـاي ضـروري انجـام     لیـت تنهـا فعا  پایینی داشته باشد

شـده   هـاي طراحـی   کـه در محـیط   شـود درصـورتی   می
هاي ضروري بلکه بـه دلیـل    تنها فعالیت باکیفیت باال نه

وجود شرایط بهتر افراد تمایـل بیشـتري بـراي صـرف     
-Gehl,1987:14( دهنـد  ها نشان می زمان براي فعالیت

9.(   
ي فضـاي سـبز و تعـامالت     نـه یدرزممطالعاتی که 

طراحـی   يهـا  شاخصـه کمتـر بـه    انجام شدهاجتماعی 
 ریتـأث که بر تعامالت اجتمـاعی افـراد    ها پاركي فضاها

به دلیل اهمیت کیفیت و است  شده پرداخته، گذارد یم
هـا بـر الگـوي     ویـژه پـارك   هاي سبز شـهري بـه   محیط

رفتــاري افــراد، هــدف اصــلی پــژوهش، بررســی تــأثیر 

مـاعی  هاي شهري بر تعامالت اجت کیفیت فضایی پارك
بـه همـین منظـور پـژوهش حاضـر در       باشـد.  می افراد

ــر مطــرح   ــه دو پرســش اساســی  زی راســتاي پاســخ ب
  گردد: می

ر تعامالت اجتماعی ب هاي کیفی سازنده فضا آیا مؤلفه-
  ها تأثیرگذارند؟ افراد در پارك

هاي کیفیت فضایی تأثیر بیشـتري   یک از مؤلفه  کدام-
  فراد دارد؟بر افزایش تعامالت اجتماعی میان ا

  

  پیشینه پژوهش
هاي اخیر بررسی محیط و رفتـار اجتمـاعی    در دهه

نظر بسیاري از پژوهشـگران را بـه خـود جـذب کـرده      
رفتار انسان محصول محیط و بیولـوژي و تعامـل    است.

باشـد. فضـاهاي عمـومی شـهري      این دو با یکدیگر می
هاي شـهري هسـتند    ترین بخش ها از مهم ویژه پارك به

ارتبــاط و تعامــل میــان  بیشــترین تمــاس، کــه در آن
 ،در حقیقـت  ).15:1383 ،تیبالدز( دهد ها رخ می انسان

این فضاها بخشـی از فضـاهاي بـاز و عمـومی شـهري      
همـه   هـا جریـان دارد.   هستند که زندگی شهري در آن

توانند به این فضـاها دسترسـی پیـدا کننـد و      افراد می
 باشـد.  ن مـی هاي آ ترین مشخصه تعامل و تقابل از مهم

زمینـه   فـراهم آوردن ارتبـاط،   سرگرمی، ایجاد آرامش،
معاشرت و امکان تردد از دیگـر عملکردهـاي فضـاهاي    

ــراي  جــو و باشــد عمــومی شــهري مــی ایــن فضــاها ب
ــدگی، ــري و  گوشــه افســردگی، پیشــگیري از درمان گی

و ایـن فضـاها    باشـد  خشونت بسیار مفید و ضروري می
وجود آورده و محیطـی   موقعیتی براي رشد خالقیت به

 ،پــاکزاد( باشـد  ازنده در یـک مجموعـه شـهري مـی    سـ 
در ارزیابی شـهرها و   ترین معیارها از مهم ) و38:1383

هـاي   کیفیـت عرصـه   شود، هاي شهري لحاظ می محیط
باشد و مـردم بـر اسـاس     ها می عمومی شهر نظیر پارك

بیننــد و تجربــه  کیفیــت آنچــه در پیرامــون خــود مــی
 ،تیبالــدز( کننــد رد آن قضــاوت مــیدر مــو کننــد، مــی

25:1383.(  
توجـه در طراحـی شـهري کـه      هـاي مـورد   کیفیت

) در نظــر گرفتــه اســت 1391 همکــاران، رفیعیــان و(
 کیفیت عرصـه همگـانی،   تداوم محوریت، شامل هویت،

 تنـوع و سـرزندگی،   تطـابق،  خوانـایی،  سهولت حرکت،
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 کـارایی،  سـازگاري،  کنترل و نظارت، دسترسی، معنی،
غنـاي   ،تنـوع  تناسـب بصـري،   پـذیري،  انعطاف الت،عد

  باشد. رنگ تعلق و ... می حسی،
د رفتـار و  نـ کن بیـان مـی  ) 1391تقـوایی و همکـاران،   (

کنش اجتمـاعی شـخص در محـیط از ویژگـی فضـاي      
پذیرد. بـر اسـاس آزمـون     پیرامون زندگی وي تأثیر می

همبسـتگی میــان روابــط اجتمــاعی و کیفیــت محــیط  
د. کیفیت باالي محـیط باعـث افـزایش    رابطه وجود دار

مشـارکت افـراد در    شود و بالعکس. روابط اجتماعی می
محیط زندگی خود حس تعلـق را بـه همـراه داشـته و     
حس تعلق مشترك منجر به برقراري روابـط اجتمـاعی   

  شود. قوي می
ــژوهش  ــی و میر(پ ــاران،غالم ــراي 1390 همک ) ب

یـابی   هویـت و جهـت   خوانایی،رسیدن به اهدافی نظیر 
عنوان اهداف شناخت شهر و ایجاد تصـویر ذهنـی از    به

ــنچ  ــه، 5آن لی ــه، عنصــر لب ــره را  راه، محل نشــانه و گ
عنوان عوامل سـازمان دهنـده تصـاویر ذهنـی مـردم       به

  کند. شناسایی می
) وجـود منـاظر   1390 ،زادگان حمیدي و اسماعیل(

تأمین امنیت شـهروندان در فضـاي    نواز، جذاب و چشم
رك پذیري و داشتن احساس راحتی در کنار تح پارك،

مـدیریت مطلـوب و جامعیـت     عوامل تمیزي و منظـر، 
آیی و سرزندگی و مطلوبیت کیفـی   کاربران موجب کار

  گردد. پارك شهري می
هاي تأثیرگذار  در پژوهش شناسایی و ارزیابی مؤلفه

بر تعامالت اجتماعی تحکیم و توسعه روابط شـهروندي  
معیارهـاي   مشخص نمودمطالعه  هاي شهري در خیابان

ــذیري،  ــت پ ــت عملکــردي و فعالی  عینــی چــون کیفی
نفوذپذیري و دسترسـی ارتبـاط مسـتقیم بـا تعـامالت      

ــه ــد و ب ــر تعــامالت اجتمــاعی   اجتمــاعی دارن شــدت ب
-ایمنـی ( ذهنـی -امـا معیارهـاي ادراکـی    تأثیرگذارند،

ارتباط ضعیفی با تعامالت اجتمـاعی  ) امنیت و خوانایی
  .)1392ادفر و طهماسبی، (بهز دارند
نشـان  در پژوهشـی    )1392 ،زاده و تمـري  عباس(

ــد ــایت     دادن ــزان رض ــترین می ــذیري بیش ــه نفوذپ ک
کـه   طـوري  به دنبال دارد به ها شهروندان را در پیاده راه

ــاعی      ــامالت اجتم ــور و تع ــر حض ــر را ب ــترین اث بیش

ــس ــهروندان دارد و پ ــه از  ش ــب،  آن ب ــایی و  ترتی خوان
توجـه دیگـر مؤلفـه کیفـی       نکته قابل د.سرزندگی دارن

باشـد کــه در ایـن مطالعـه مـوردي نقــش      امنیـت مـی  
تأثیرگــذاري بــر میــزان حضــور و تعــامالت اجتمــاعی  

  شهروندان نداشته است.  
د کـه  نده نشان میدیگري نویسندگان در پژوهش 

هـاي طراحـی فضـاي سـبز باعـث تـرویج و در        ویژگـی 
هـاي   د. ویژگـی شـو  مواقعی مانع تعامالت اجتماعی می

هـاي فیزیکـی کـه شـامل      طراحی فضاي سبز از مؤلفه
 هـا، ســرپناه و محـل نشســتن،   پیــاده راه زمـین بـازي،  

هاي عمـومی و   اندام و میدان ها، ایستگاه تناسب محوطه
حیـوان و   درخـت،  مؤلفه طبیعی از زمین و فضاي بـاز، 

درنتیجــه ایــن پــژوهش تائیــد  شــود. آب تشــکیل مــی
ي طراحی فضاي سـبز فیزیکـی و   ها کند که ویژگی می

طبیعی سطح تعامالت اجتمـاعی میـان افـراد را تحـت     
  . )et al., 2012 Rasidi( دهد می تأثیر قرار

هـاي   پـارك کـه  د نـ بیان می کن پیترز و همکاران 
هـاي   پـارك شهري شامل مکان سبز هستند بیشـتر از  

همبســتگی اجتمــاعی  ســبز غیرشــهري ســبب ارتقــاء 
هـاي   هري محلی است که گـروه هاي ش پارك شوند. می

پردازنـد کـه تعـامالت     قومی مختلف باهم به گفتگو می
رســمی و گــذرا باعــث تحریــک همبســتگی اجتمــاعی 

محل  همچنین بیان گردید که طراحی پارك،؛ شود می
آن و تصویري که مردم از پـارك دارنـد در ترکیـب بـا     

هـایی بـراي    هاي فرهنگی اقوام مختلـف فرصـت   ویژگی
 دهـد  هـاي مختلـف را شـکل مـی     ن فرهنگتعامالت بی

)Peters et al., 2010(.    اصـول  در یک مطالعـه مشـابه
 تنــوع و ســادگی، تمرکــز، تعــادل، زیباشناســی ریــتم،

مقیاس و نسبت و جذابیت بر تعامالت اجتماعی تـأثیر  
با توجـه بـه مطالعـات انجـام شـده و مبـانی       .گذارد می

فیـت  هاي در نظر گرفتـه بـراي کی  معیار نظري موجود
 سـرزندگی،  ،ي موجود خوانـایی ها فضایی از میان معیار

پـذیري در  تناسـب بصـري و نفوذ   پذیري، انعطاف ،نوعت
نظر گرفته شد و براي تعـامالت اجتمـاعی سـه مولفـه     
همگانی بودن و جامعیت،مشارکتی بودن و دیـدارگاهی  
بودن مورد توجه قرار گرفت و سپس مـدل مفهمـومی   

  زیر ارائه گردید.
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 ها و مبانی نظري دیدگاه مفاهیم

تعامل اجتماعی به معناي ایجاد رابطه بـین دو نفـر   
گـردد و   ها می و بیشتر هست که باعث واکنشی بین آن

 شـده اسـت؛   این نوع واکنش براي هر دو طرف شناخته
بنابراین روابط بدون معنا در محدوده این تعریـف قـرار   

راري در تعریفی دیگر تعامل اجتماعی و برقـ  گیرد. نمی
یـک   یـک نگـاه،   تواند یک موضوع فیزیکـی،  ارتباط می

ــدادها و    ــه روی ــراد باشــد ک ــین اف ــاط ب مکالمــه و ارتب
پذیري مـردم در   نتیجه نقش هاي متناسب و در فعالیت

هاي اجتمـاعی   ها در گروهها و شبکه فضا و عضویت آن
). 22:1386 پـور و چرخچیـان،   دانـش ( شـود  تعریف می

اجتمـاعی نیـاز ذاتـی دارنـد بـه      افراد به برقراري رابطه 
کنند تا بتوانند آن  هایی فراهم می همین دلیل موقعیت

را تجربه کننـد. تعـامالت اجتمـاعی بـا اهـداف خـاص       
 و خویشاوندي و روابط همسایگی عاطفی نظیر دوستی،

وجـوي بـه حـداکثر رسـاندن      یا عقالنی کـه در جسـت  
. تعـامالت  شانس افراد دررسیدن به هـدف، مـی باشـد   

 هــاي مشــارکت، همکــاري،مــاعی داراي زیــر معیاراجت
جامعیت داشتن و همگانی بودن و دیدار  گروه دوستان،

ــی  ــامل م ــودن را ش ــاهی ب ــود. گ ــودن و  ش ــانی ب همگ
این متغیر به امکـان حضـور تمـامی اقشـار و     : جامعیت

در اجتمـاعی  و...   ،اقتصـادي  جنسـی،  هاي سنی، گروه
  ).Özgüner, 2011( ي عمومی اشاره داردها فضا

هایی بـراي   به تامین مکان این مولفه،: دیدارگاهی بودن
نشستن و مالقات دوستان، وجود نقـاط شـاخص بـراي    
قرار گذاشتن، انتخاب کردن یـا نکـردن فضـا از سـوي     
استفاده کنندگان آن براي دیدار و مالقات بـا دوسـتان   

  شود. اشاره می
 آن طـی  کـه است  يدنفرای ،مشارکت: مشارکتی بودن

 شـرکت  و گـروه  بـه  تعلـق  احسـاس ا اسـتفاده از  ب فرد
 تیـ فعال ياراد اي گونـه  بـه ، آن در داوطلبانـه  و فعاالنه

دارد این عامل به برخورداري فضـا از متـولی    اجتماعی
ه در برطرف کردن مشکالت بـه وجـود آمـد    خصوصی،

هــا در  همکـاري آن  ،فضـا از سـوي اســتفاده کننـدگان   
زه نگـه داشـتن   ي فضا و همچنین پـاکی ها تامین هزینه

  کند.  اشاره می ها فضا

چیـز یـا پدیـده     کیفیت، چگونگی یـک  :کیفیت فضایی
هست که تـأثیر عقالنـی و عـاطفی خاصـی بـر انسـان       

هـا از هـم    این مفهـوم سـبب تمـایز پدیـده     گذارند. می
کیفیـت صـوري یـا    ( تواند حاصـل فـرم   شود که می می

 کیفیـت ( کیفیت عملکردي) و یا معنا( عملکرد نرمال)،
نظر محیطی باکیفیت  کیفیت محیط از مفهومی) باشد.

حســی از رفــاه و رضــایت بــراي افــراد از طریــق   بــاال،
اجتمـاعی و نمـادین بـه وقـوع      هـاي فیزیکـی،   شاخص

پیوندد بـه بیـان دیگـر کیفیـت محیطـی، موضـوع        می
طـرز   اي است کـه دربردارنـده ادراك انتزاعـی،    پیچیده

راد و گروههـا  هایی اسـت کـه در بـین افـ     تلقی و ارزش
کیفیت محیطی ناشی از کیفیـت عناصـر   .متفاوت است

دهنده یک منطقه اما چیزي بیشـتر از مجمـوع    تشکیل
طور کامل  کیفیت محیطی ادراك مکان به عناصر است،

 فضــاي بــاز، دهنــده (طبیعــت، عناصــر تشــکیل اســت.
شـده امکانـات و منــابع    محـیط سـاخته   هـا،  زیرسـاخت 

هــاي خــاص خــود و  هرکــدام داراي ویژگــی) طبیعــی
کیفیت نسـبی هسـتند و همچنـین کیفیـت محیطـی      

تـر کیفیـت    عنوان بخش اصلی مفهوم وسیع تواند به می
هـاي اصـلی ماننـد سـالمتی و      زندگی همانند کیفیـت 

هــاي همچــون راحتــی و  امنیــت در ترکیــب بــا جنبــه
شـود. کیفیـت طراحـی شـهري را      جذابیت تعریف مـی 

کیفیـت   ملکـردي، توان برآیند سه مؤلفه کیفیـت ع  می
محیطـی شـهرها    زیباشناختی و کیفیت زیسـت -تجربی

واقـع کیفیــت   در ).38:1380 گلکـار، ( در نظـر گرفـت  
هـاي   فضاهاي شهري به دودسته کیفیـت بناهـا و فـرم   

و اشکال) و کیفیت ناشـی از    ها دهنده فضا (فرم تشکیل
 فـرم، ( دهنـده فضـا   هاي تشـکیل  سازگاري میان مؤلفه

اگـر انسـان    ).Punter, 1991( باشد عملکرد و معنا) می
خاطر بیشتري نسبت به یک فضا داشـته   احساس تعلق

و ایـن امـر زمـانی     باشد آن فضا کیفیت بـاالتري دارد؛ 
مخاطـب قـرار    بیشـتر افتد که فضـا انسـان را    اتفاق می

نیازهاي وي را برطرف کند  دهد و با او در تعامل باشد،
فضـاهاي   اشـد. ظرفی مناسب براي الگوهاي رفتاري ب و

 هاي معنـایی،  ها واجد مؤلفه شهري همانند دیگر پدیده
هـا   باشند و هرچقدر ایـن مؤلفـه   عملکردي و فرمی می

 تر باشد کیفیت فضاها بهتـر اسـت   همسوتر و هماهنگ



 187                                          ...                                   اجتماعی تعامالت افزایش منظور به شهري هاي پارك فضایی کیفیت الگوهاي بهبود

ي مـورد بررسـی کیفیـت    هـا  و مولفـه  )1383 (طالبی،
  فضایی شامل موارد زیر می باشد.

 .باشـد  می )variety( تنوع در زبان التین مترادف: تنوع
هـایی   هـاي محیطـی مکـان    تنوع فضا داللت بر ویژگـی 

هـا و معـانی گونـاگون     استفاده ها، کند که واجد فرم می
هاي متنـوع جـاذب بـا تـأمین و تولیـد       کاربري باشند،

 آورد. هــاي حرکتـی ایــن کیفیـت را پدیــد مــی   جریـان 
تنـــوع درواقـــع   ).59:1382 بنتلـــی و همکـــاران، (

هــا و تنــوع  تنــوع فــرم وع عملکــردي،دربرگیرنــده تنــ
هـاي شـهري    اشخاص و گروههاي اجتمـاعی در مکـان  

در نظریـه احتمـال دهنـدگی محیطـی بحـث       هستند.
آید کـه بـا توجـه بـه      گوناگونی و حق انتخاب پیش می

این نظریه محـیط بـه دالیـل شـرایط کالبـدي خـاص       
ــی   ــزایش م ــا را اف ــروز برخــی رفتاره ــال ب ــد  احتم ده

کند که احتمـال   یط شرایطی فراهم میدیگر مح بیان به
بروز برخی رفتارها را نسبت بـه برخـی دیگـر افـزایش     

و فضاها زمـانی کـه    )12:1384 زادگان، عباس( دهد می
  بتوانند تنوع از تجربیات را عرضه کنند.

پذیري به مفهوم توانایی و قدرت  انعطاف: پذیري انعطاف
هـاي   تفضا در پذیرفتن عملکردهـا و مـأوا دادن فعالیـ   

تـوان   پـذیري را مـی   باشد. انعطاف گوناگون در خود می
هـایی کـه    مکـان  دانسـت  )Robustness( مترادف کلمه

هـاي متنـوعی بـه کـار آینـد در       بتوانند بـراي منظـوره  
هـایی کـه بـراي کـاربري مشـخص و       مقایسه با مکـان 
اند حق انتخـاب بیشـتري را بـه     شده  محدودي طراحی

 تلـــی و همکـــاران،بن( دارنـــد کـــاربران عرضـــه مـــی
هایی کـه بتواننـد    ترکیب توانمندي مکان ).157:1382

براي منظورهاي مختلفی استفاده شوند در مقایسـه بـا   
  هایی که فقط بـراي یـک نـوع اسـتفاده طراحـی      مکان
هـاي   کننـدگان خـود حـق انتخـاب     اند به استفاده شده

در نظریـه امکـان دهنـدگی محـیط      دهند. بیشتري می
گردد که در ایـن نظریـه    ي مطرح میپذیر بحث انعطاف

سازد و رفتار بر  محیط امکان و یا محدودیتی فراهم می
    گیرد. اساس مسائل فرهنگی شکل می

نفوذپذیري به مفهوم تأمین دسترسـی کـه    :نفوذپذیري
شامل ارتباط فیزیکی و ارتباط بصري با نقـاط مختلـف   

دسترسـی هسـتند    هایی براي افراد قابـل  مکان باشد. می

کـه نفوذپـذیري    ازآنجایی ها حق انتخاب دهد. به آن که
یکی از عوامل اساسی در دستیابی بـه مطلوبیـت اسـت    
 باید در طراحی فضاهاي پارك موردتوجـه قـرار گیـرد   

ــاران، ( ــی و همک ــذیري و  ).1382 بنتل ــت نفوذپ  قابلی
ــاي   ــورد قلمروه ــک عنصــر کلیــدي در م دسترســی ی

طریـق   ایـن ماهیـت نـوعی قـدرت از     باشد. عمومی می
منظـور   بـه  باشـد.  کنترل فضـا و دسترسـی بـه آن مـی    

تـوان رابطـه متقابـل بصـري      رسیدن به نفوذپذیري می
هـاي   ها در قالب دسترسی بین مسیر و بدنه ایجاد کرد.

ــراد،   ــه اف ــی ب ــون دسترس ــی چ ــه  مختلف ــی ب دسترس
دسترسی به کاالها و منـابع و دسترسـی بـه     ها، فعالیت

ــی   ــان م ــات بی ــاکن و اطالع ــود ام ــاخص. ش ــاي  ش ه
 حرکـت آرام و روان،  نفوذپذیري چون دسترسی راحت،

 تفکیـک حـوزه سـواره و پیـاده،     بنـدي،  مقیاس و دانـه 
دسترسـی بـه فضـاي     ونقل عمـومی،  دسترسی به حمل

هـاي حرکتـی    هـا و محـدودیت   تعدد تقاطع سبز و باز،
داراي رابطه معناداري با متغیرهاي تعامالت اجتمـاعی  

  ).29 :1392 ماسبی،بهزاد فر و طه( دارند
تناسب بصري ازجمله موضوعات مهمـی   :تناسب بصري
مطرح ) visual appropriateness( عنوان هستند که به

ــی ــردد م ــاران، گ ــی و همک ــازگاري  ).5:1382 (بنتل س
بصري بـه مفهـوم متناسـب بـودن خصوصـیت بصـري       

یکـی از   باشد. محیط با عملکرد و معنی محیط زبور می
کیفیت بصري منظر شـهري رنـگ    عناصر تأثیرگذار بر

باشـد کــه سـبب تلطیــف روحیـات شــهروندان در     مـی 
ایـن   ).1393خامنه و جنگی،( گردد شهرهاي شلوغ می

هـاي فضـا و کیفیـات طراحـی را      کیفیت، ابعاد و اندازه
هـاي متناسـب    مدنظر دارد و ازنظر کمی ابعاد و انـدازه 

 هـا و  فضا و وجود کیفیات طراحی و ازنظر کیفی جداره
شـده منظـر شـهري مناسـب و اقـدام       هاي طراحی بدنه

 بنتلـی و همکـاران،  ( باشـد  تناسب عناصر مصـنوع مـی  
درك بصري از روي عناصر سازنده یعنـی   ).227:1382

  گردد. ها تعیین می ها و گشودگی بدنه کف،
واژه نشاط و سرزندگی در زبـان فارسـی بـه    : سرزندگی

ی طراحـی  رود و در ادبیات تخصصـ  زبان به کار می یک
گردد کـه معـادل    شهر تنها واژه سرزندگی استفاده می

ــان انگلیســی  ) درlivability( و )vitality( هــاي واژه زب
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هـاي اصـلی    نشاط و سرزندگی یکی از مؤلفـه  باشد. می
دو مؤلفـه   یک مکان واجد کیفیت طراحی شهري است.

تأثیرگذار در سرزندگی فضاهاي شهري را بتوان تنوع و 
هـاي رسـیدن بـه     یکـی از راه  ي را نام برد.فعالیت پذیر

اند که برگرفتـه از   به کار گرفتن نمادهاي شهري تنوع،
که به  گردند هاي بافت تعریف می کالبد موجود و ارزش

از  کند. خوانایی مسیر افزوده و آن را به نماد تبدیل می
هـاي متنـوع و    ایجـاد کـاربري   دیگر عوامل سـرزندگی، 

هاي  استقرار کاربري ها، اده راهمتناسب با هر سکانس پی
تنوع مبلمان در طول مسیر و همـاهنگی   اوقات فراغت،

ها و تأکید روشنایی روي عناصـر و   روشنایی مسیر بدنه
امکـان   ).71:1386 پـاکزاد، ( باشـد  بناهاي شاخص مـی 

حضور افـراد مختلـف از قشـرها و سـنین متفـاوت بـر       
متـداوم   حضور افزاید. سرزندگی هر چه بیشتر افراد می

افراد امکان برخوردها و تعـامالت اجتمـاعی را افـزایش    
وجـود   باشـد.  دهد و این عاملی بر پویایی فضـا مـی   می

، زمـانی کـه    ساخت در کنار هـم  عوامل طبیعی و انسان
عناصر طبیعی در شهرها با طراحی مناسـب بـا عناصـر    

آور و  طبیعی درآمیخته باشد باعث خلـق مکـان نشـاط   
دیـد   نمود فضایی این بعـد در پـالن،   شود. سرزنده می

معیار را براي  9ناظر و پرنده بروز و ظهور دارد. الندري 
 ایمنـی،  دسترسـی،  شناسایی سرزندگی در شهر تنـوع، 

ارتبـاط و تشـریک    خالقیـت،  هویـت و تمـایز،   امنیت،
 ,Landry( دانـد  ظرفیت سازمانی و رقابت مـی  مساعی،

2000:4(.  
ــایی ــی ق  : خوان ــه معن ــایی ب ــلخوان ــودن و  اب درك ب

بازشــناختن اجــزا و عناصــر شــهري از یکــدیگر در     
که فـرد در   نحوي پیوسته به  هم اي منسجم و به مجموعه

 آن گم و سردرگم نشود و در محـیط شـهري متـرادف   
)Legibility در تعـاریف خوانــایی درصــدد   .باشــد ) مـی

ارتباط دوسویه بین انسان و محـیط هسـتند کـه درك    

د، از طرفــی شــامل بررســی شــو محــیط را ســبب مــی
خصوصیات فیزیکی محرك و نیز عوامل تأثیرگـذار بـر   

 هــاي روانــی،  آن اســت و از ســویی دیگــر ویژگــی   
هـاي گیرنـده و معـانی     هـا و انگیـزه   تجربه ها، یادگیري

برداشـت او را شـامل    هاي اجتماعی، ذهنی در موقعیت
راستی محیطی کـه در ذهـن    به )1381 ،لینچ( شود می

تنها احساس امنیت بـه وجـود    ص باشد نهواضح و مشخ
افـزون مـی   آورد بلکه شدت تجارب انسـانی را نیـز    می

وسیله  معموالً بخشی از درجات حق انتخابی که به کند.
گردد با میزان خوانایی آن ارتبـاط   یک مکان عرضه می

تواننـد بـه فهـم     یعنی مردم تا چه حد می کند؛ پیدا می
ــل شــوند  ــان نائ ــا درك آن مک ــاران، بن( ی ــی و همک تل

ي شـهري پـرداختن بـه وجـه     ها در پار ك ).76:1382
 گــردد. عینــی آن ســبب خوانــایی و کیفیــت فضــا مــی

 هاي خوانایی که رابطه چشمگیري بـا متغیرهـاي   مؤلفه
تعامالت اجتماعی افراد با توجه به پژوهش (بهزادفـر و  

 انداز و منـاظر،  ) دارد شامل چشم13:1392 طهماسبی،
ــت  ــتتشــخیص موقعی ــا و مســیریابی، فعالی ــت  ه رؤی

در کل خوانـایی در   ها هستند. ها و تنوع کاربري تقاطع
هــا اهمیــت  دو ســطح فــرم کالبــدي و الگــوي فعالیــت

گره و حـوزه   لبه، نشانه، لینچ عواملی نظیر راه، یابد. می
  داند. را در خوانایی محیط مؤثر می

  
  مدل مفهومی پژوهش

شـده بـر روي   این مقاله بر اساس مطالعـات انجـام   
منابع معتبـر و بـه روز مـرتبط بـا موضـوعات کیفیـت       

ي زیـر  ها متغیر ها فضایی و تعامالت اجتماعی در پارك
را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش کیفیـت  
فضایی به عنوان متغیر مستقل و تعامالت اجتماعی بـه  

  .گردد مطرح میعنوان متغیر وابسته 
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  حقیق: مدل مفهومی ت1شکل 

  
  روش تحقیق 
یابی به هدف اصلی پژوهش کـه ارتقـاء    براي دست

منظـور افـزایش    هـاي شـهري بـه    کیفیت فضایی پارك
ــاعی و ت ــامالت اجتم ــات الزم از روش تع ــل اطالع کمی

شـده اسـت.    اسـتفاده  پیمایشی تحلیلی از نوع-توصیفی
اي و میـدانی   وري اطالعات پژوهش کتابخانهآروش گرد
آوري اطالعـات   ورد استفاده در جمـع ابزار م بوده است.

در این پژوهش از پرسـش   .الزم پرسش نامه بوده است
گویـه کـه    44 کـه از  شده است هاي بسته استفاده نامه

در قالب  هاي کیفیت فضایی شامل ریز متغیرهاي مؤلفه
که گزینه هفتم نشانه باالترین  اي لیکرت درجه 7طیف 

ین میــزان درجــه موافقــت و گزینــه اول نشــانه کمتــر
بـا توجـه بـه     .شـده اسـت    اسـتفاده  باشـند  می موافقت

نفـر  و براسـاس    536/329جمعیت شـهر گرگـان کـه    
بدست آمـد. پرسـش    380فرمول کوکران حجم نمونه 

ي هـا  صورت کـامالً تصـادفی در میـان پـارك     ها به نامه
شهر و چاله  ،ان که به صورت نمونه سه پارك ملتگرگ

و در روزهـاي    هـا  پـارك  باغ به علت پر بازدیـد تـرین  
ــاعات متفــــاوت  بــــین  مختلــــف هفتــــه و در ســ

کنندگان در شهر گرگان با طیف متفاوت سـن   استفاده
در رابطـه بـا تـأثیر     پخش شد تا نظـر خـود را   و جنس

و در نهایـت   بیـان نماینـد   کیفیت فضایی بـر تعـامالت  
ي همبســتگی هــا پرســش نامــه  از روش آزمــون 395

مـورد   SPSS افـزار  پیرسون  و رگرسیون خطی در نـرم 
  تحلیل قرار گرفت.

 50 هـا  جهت محاسبه قابلیت اعتماد پرسـش نامـه  
پرسش نامه در بین مراجعه کنندگان پخـش  و جمـع   
ــا توجــه بــه جــدول آلفــاي کرونبــاخ   اوري گردیــد و ب

ي هر متغیر و در حالت کلی ها مشخص شد که پرسش
  باشد. ایایی الزم برخوردار مینامه از پپرسش 

  
  نکیفیت فضایی و ابعاد آ اجتماعی، آزمون ضریب همبستگی پیرسون تعامالت :1جدول 

 آلفاي کرونباخ تعداد ها مولفه

  تعامالت اجتماعی
 90/0 3 دیدارگاهی بودن
 82/0 4 مشارکتی بودن
 71/0 2 همگانی بودن

  کیفیت فضایی

 84/0 7 تنوع
 77/0 5 سرزندگی
 8/0 6 خوانایی

 78/0 2 انعطاف پذیري
 89/0 6 تناسب بصري
 74/0 6 نفوذپذیري

  
  محدوده و قلمرو مورد مطالعه

این مطالعه در شهر گرگان مرکـز اسـتان گلسـتان    
درجـه و   54شهرستان گرگـان بـین    انجام شده است .

 36دقیقه طـول شـرقی و    45درجه و  54دقیقه تا  13
دقیقـه عـرض    59درجـه و   36تـا  دقیقـه   31درجه و 

واقـع شـده    گلسـتان  شمالی در بخش جنـوبی اسـتان  
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قـال و   این شهرستان از شـمال بـه شـهرهاي آق    .است
ــه    ــه اســتان ســمنان، از شــرق ب ــوب ب ــرکمن، از جن ت
 شهرستان علی آباد و از غرب بـه شهرسـتان کردکـوي   

 81/1615شـود. وسـعت شهرسـتان گرگـان      می متصل
جمعیــت ایــن شــهر بنــابر  .باشــد مــی کیلــومتر مربــع

از نظـر   اسـت.  بـوده  نفـر  329،536، 1390سرشماري 
 اي، سـه ناحیـه جلگـه    ها، ایـن شهرسـتان بـه    ناهمواري

بـر اسـاس    .شـود  اي و کوهستانی تقسـیم مـی   یهکوهپا

ــال   ــوري از سـ ــیمات اداري و کشـ ــن  1383تقسـ ایـ
 و بخــش (مرکــزي و بهــاران)، دو شــهرشهرســتان از د

ــرخنکالته)، ( ــان و س ــتان،   گرگ ــنج دهس ــادي  98پ اب
 اسـت  ابادي غیر مسکونی تشکیل شـده  14مسکونی و 

در این پژوهش سه پارك شهر ،ملت و چاله  .)2(شکل 
ي گرگـان  هـا  عنوان نمونه پژوهشی در بین پارك باغ به

  .در نظر گرفته شد

  

  
  هاي مورد مطالعه موقعیت شهر گرگان و پارك: 2شکل 

هـاي تـازه تأسـیس در     پارك ملـت یکـی از پـارك   
آباد در خیابـان   اسالماین پارك در محله  گرگان هست.

ایـن بوسـتان در سـال     شده است.  گرگان ساخته باهنر
 35000شده است که مسـاحتی حـدود     احداث 1385

متر فضـاي بـازي    1150که  شود. مترمربع را شامل می

اختصـاص  مترمربع به فضـاي سـبز    15767کودکان و 
شده   اي ساخته صورت پله این پارك به شده است.  داده

هـایی   است و فضاهایی براي بـازي کودکـان و آالچیـق   
ــان  ــریح خ ــت تف ــراي    وادهجه ــازي ب ــاهاي ب ــا و فض ه

  .)3(شکل  است شده  ... تشکیلبزرگساالن و
  

  
  :  تصویري از پارك ملت3شکل 

  
 پارك شهر گرگان در مرکز شهر گرگان و در شمال
غربــی میــدان ولیعصــر فعلــی یــا میــدان کــاخ ســابق  

خیابان پاسداران در ضـلع شـرقی ایـن     شده است. واقع

 آذر در ضـلع جنـوبی آن قـرار دارد.    5پارك و خیابـان  
افتتـاح   1343ماه سـال   پارك شهر گرگان در فروردین

شد. امکانات رفاهی پارك شهر غیر از امکانات ضـروري  
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روشــنایی شــامل  هــاي بهداشــتی و از قبیــل ســرویس
وسـایل بـازي و ورزش و    موزه زمین ورزشی، کتابخانه،
هــایی بــراي اقامــت موقــت بازدیدکننــدگان و  آالچیــق

ــی ــگران م ــارك   گردش ــن پ ــل ای ــد. در ک  38000باش

بازي کودکان آن  مساحت زمین مترمربع مساحت دارد،
ــبزینه آن    714 ــل س ــاحت ک ــع و مس  17177مترمرب

  .)4(شکل  باشد مترمربع می

  

  
  پارك شهر گرگان: تصویري از 4شکل 

  
پارك چاله باغ در مرکز شهر گرگان داراي طبیعت 
زیبایی بوده که این بوسـتان را مکـانی بـراي تفـریح و     

 1375ایـن پـارك در سـال     تفرج تبدیل کـرده اسـت.  
ــدود     ــاحتی ح ــت و مس ــده اس ــاح گردی  28000افتت

 5این بوستان از سویی بـه خیابـان    مترمربع دارا است.

گــردد.  از ســویی دیگــر بــه کــوي ویــال خــتم مــی آذر،
ــازي کودکــان در ایــن پــارك    315مســاحت فضــاي ب

 7642دهنده این پـارك   مترمربع و فضاي سبز تشکیل
 دهـد  مترمربع از خود را به فضاي سـبز اختصـاص مـی   

   .)5(شکل 
  

  
  : تصویري از پارك چاله باغ5شکل 

  
  تحقیقي ها یافته
نامـه پخـش    پرسـش  359میـان   از: ي توصیفیها یافته

صـورت مسـاوي پخـش     ارك کـه بـه  شده در میان سه پـ 
 77,44نفـر معـادل    278از میان پاسخ دهنـدگان  گردید، 

و باشـند   میمرد درصد  22,56نفر معادل  81درصد زن و 
سـال   25- 35همچنین بیشترین بـازه سـنی مربـوط بـه     

را تشـکیل   43,18 درصـد نفر و معـادل   127باشد که  می
 درصد 3,9که  است سال 25د و کمترین سن زیر نهد می

نفـر لیسـانس بـا     147دهنـدگان   تحصیالت پاسـخ  .دارند
و دیپلم با کمترین فراوانـی   40,95بیشترین درصد معادل 

 86از ایـن میـان    باشـد.  درصد می  7,52نفر و  27معادل 

نفـر مجـرد معـادل     273و  درصـد  23,96نفر متاهـل بـا   
اد اعضـاي مراجعـه کننـده بـه     تعد درصد هستند. 76,04

 1صـورت   درصـد بـه   23,79پارك بر اساس پاسـخ افـراد   
درصـد بـه    19,74 نفر، 5- 2صورت  درصد به 29,11 نفره،

صورت گروهی مراجعه  درصد به 18,22نفر و  9- 6صورت 
دفعات بازدید از پارك توسط مراجعه کننـدگان   می کنند.

مـاه در   درصـد دو  27,59 صورت هر ماه، درصد به 18,98
درصد به صورت هر  20,25درصد هر هفته و  24,05 ،ماه

درصد افراد نوع هم نشینی در پـارك   28,82 باشد. روز می
صـورت همکـار و    درصـد بـه   27,59، را به صورت فـامیلی 

 19,74 انـد.  درصد به جمع دوستان مطـرح کـرده   37,46
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درصـد   37,72 دقیقـه،  5- 10درصد افراد در بـازه زمـانی   
 یـک درصد افـراد بیشـتر از    33,41دقیقه و  10- 30افراد 

  پردازند. ساعت به تعامل با هم می
  
  استنباطیهاي افتهی

حاصـل از   هـاي  یافتـه در این مرحلـه جهـت ارائـه    
هـا در  داده تحلیـل  و  یـه نامه به بررسـی و تجز  پرسش

کـه   صورت ین. بدشود یتحقیق پرداخته م  یهقالب فرض
 هاي یافتهتدا به ارائه تحقیق اب یهجهت تأیید یا رد فرض

هاي میـدانی پرداختـه، سـپس جهـت     حاصل از بررسی
یر کیفیت فضایی بـر تعـامالت اجتمـاعی در    تأث بررسی
هــاي پارامتریــک شــهر گرگــان از آزمــون يهــا پــارك

  است. شده  استفاده

  

  نکیفیت فضایی و ابعاد آ اجتماعی، آزمون ضریب همبستگی پیرسون تعامالت :2جدول 
 داريسطح معنی مقدار آزمون متغیر وابسته مستقلمتغیرهاي 

 کیفیت فضایی

 تعامالت اجتماعی

415/0 000/0 

 خوانایی 000/0 328/0
 000/0 224/0 پذیرينفوذ

 000/0 395/0 تنوع
 002/0 145/0 بصريتناسب 

 001/0 201/0 انعطاف پذیري
 000/0 243/0 سرزندگی

  
تغیر کیفیت فضـایی و  میزان همبستگی م 2جدول 

دهد. ابعاد آن را بر متغیر تعامالت اجتماعی نمایش می
شـود بـا توجـه بـه     بر این اساس چنانچه مالحظـه مـی  

 5 داري (در سطح خطـاي مقادیر آزمون و سطوح معنی
هـاي آن رابطـه   درصد) متغیر کیفیت فضـایی و مؤلفـه  

داري با متغیر تعامالت اجتمـاعی دارنـد.   مثبت و معنی
مورد مؤلفه نخسـت، خوانـایی بـدان معناسـت کـه      در 

هاي فیزیکی محـیط و خصوصـیات   تناسب بین ویژگی
طح تعامــل اجتمــاعی افــراد تــأثیر روانــی افــراد بــر ســ

متغیر نفوذپـذیري نیـز بـا توجـه بـه مقـدار        گذارد. می
) رابطــه 000/0داري () و ســطح معنـی 224/0آزمـون ( 

پارك و  توان گفت، هرچه میزان دسترسی به فضايمی
امکانات دسترسی به آن با سهولت فـراهم شـود، افـراد    
(شهروندان) گرایش بیشتري به حضور و تعامل در این 

 تنـوع دار بین معنیۀ ها دارند. سومین مؤلفه، رابطمکان
مسـتقیم میـان    ۀرابط ةدهند و تعامالت اجتماعی نشان

توان گفـت: توجـه بـه    هاست؛ که در توضیح آن می آن

متنوع و متفاوت فضـاها رابطـه مسـتقیمی     هايکاربري
 با سطح و میزان تعامالت اجتماعی افـراد در فضـا دارد.  
متغیر تناسب بصري با تعامالت اجتماعی رابطه مثبـت  

داري دارد؛ این بـدان معناسـت کـه همخـوانی     و معنی
بصري با عملکرد و معناي استنباط شده از آن با میزان 

ن مولفه یپنجم است.تعامل و حضور شهروندان مرتبط 
پذیري است کـه بـا تعـامالت اجتمـاعی رابطـه       انعطاف

داري دارد. بر این اساس، وجود توانایی و امکانات معنی
گیــري انــواع مختلــف و متفــاوتی از فضــا بــراي شــکل

ها بر سطح تعـامالت افـراد تأثیرگـذار اسـت در     فعالیت
آخر، مفهوم سرزندگی و رابطه آن بـا میـزان تعـامالت    

) مقدار آزمون 243/0شود که با (ماعی مشاهده میاجت
دار آمـده، معنـی   دسـت  داري بـه ) سطح معنی000/0و (

هـاي  است. این بدان معناست که امکان انجـام فعالیـت  
ــراد    ــراي اف ــهري ب ــاهاي ش ــاوت در فض ــوع و متف متن
(شهروندان) بر میزان و سـطح تعـامالت آنـان در فضـا     

  تأثیرگذار است.
  

  ررسی تأثیر همزمان متغیرهاي مستقلجدول ب :3جدول 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 

1 719/0  824/0  811/0  12523/0  952/1  
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ضــریب نشـان مــی دهـد    3همـانطور کـه جــدول   
تقل و تعامالت اجتماعی سهمبستگی بین متغیرهاي م

واقع متغیرهـاي مسـتقل    در درصد است. 71/0برابر با 
درصد از واریانس تعامالت اجتمـاعی را   81/0توانند می

مقـدار آزمـون    نماینـد. تبیـین   شـده  یلصـورت تعـد   به
اسـت؛ بنـابراین    آمده دست به 95/1دوربین واتسون نیز 

شود و امکـان  ی بین خطاها رد نمیهمبستگفرض عدم 
  .استفاده از رگرسیون وجود دارد

  
  ، میانگین و انحراف استاندارد توسط رگرسیونکمترین، بیشترین :4ول جد

Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 0940/2  4212/2  2592/2  06968/0  352 
Residual 12190/1 -  39268/7  0000/0  62607/0  352 

Std. Predicted Value 372/2 -  325/2  000/0  000/1  352 
Std. Residual 774/1 -  690/11  000/0  990/0  352 

  
شود، جدول مالحظه می 4در جدول که  طور همان  
هاي توصیفی برآورد شـده توسـط رگرسـیون    آماره باال

)Predited value ،( ي باقیمانـده خطاهـا )Residual ( و

 Std.Predicted( مقــادیر بــرآوردي استانداردشــده  

Value (اهــــاي باقیمانــــده استانداردشــــده  و خط 
)Std.Residual (دهد.را نشان می  

 

اثر رگرسیونی متغیرهاي مستقل بر متغیرهاي وابسته با استفاده از آزمون آنوا :5جدول   
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 538/137  7 243/1  609/14  007/0  
Residual 704/1  344 400/1    

Total 282/139  351    
  

شـود، اثـر رگرسـیونی    کـه مالحظـه مـی   طور همان  
قل بر متغیـر وابسـته بـا مقـدار آزمـون      ستمتغیرهاي م

باشـد.  دار میمعنی 007/0داري و سطح معنی 609/14
مانـده بـه آن   مجمـوع مجـذورات بـاقی    یگـر د عبارت به

ـ     ذا میزانی نیست که اثر رگرسـیونی را خنثـی نمایـد؛ ل
مـدل رگرسـیونی براثـر     یلهوس شده به  تغییر نشان داده

  .)5(جدول تتصادف و اتفاق به دست نیامده اس

  
فضایی و تعامالت اجتماعی تیفیک ابعاد نیب رابطه بررسی :6 جدول  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

 

(Constant) 373/2  171/0   853/13  000/0   638/2  
030/0 خوانایی  052/0  571/0  581/0  016/0  379/0  439/3  

- 010/0 نفوذپذیري  057/0  274/0  180/0 -  018/0  291/0  860/3  
- 093/0 انعطاف پذیري  072/0  136/0-  290/1 -  198/0  259/0  575/1  

024/0 سرزندگی  046/0  363/0  530/0  019/0  635/0  218/1  
000/0 تناسب بصري  036/0  001/0 -  011/0 -  991/0  821/0  337/3  

002/0 تنوع  058/0  649/0  031/0  009/0  296/0  186/1  

  
 بـین ابعـاد  دهد که رابطـه  نشان می 6نتایج جدول 

، سرزندگی) تنوع خوانایی، نفوذپذیري،( ییفضاکیفیت 
درصد معنادار اسـت. از میـان متغیرهـاي     95طح در س

از سـایر   کـه بـوده  درصد 64/0 تنوعبتاي مذکور مقدار 
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روش اینتر کلیه متغیرهـا   ازآنجاکه در ابعاد باالتر است.
 R2، بنـابراین شـوند  یهمزمان وارد معادله رگرسیون م

دهد که نشان می )Adjusted R Square( آمده دست به
ع چنـد درصـد از تغییـرات    متغیرهاي مستقل درمجمو
آمده  دست به R2 کنند. مقدارمتغیر وابسته را تبیین می

باشد می 81/0 ،همچنان که گفته شد در تحقیق کنونی
 دهد مجموع متغیرهاي مسـتقل تحقیـق،  که نشان می

کننـد.  درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می 81
ی ناشی تعامالت اجتماعدرصد از تغییر  81به عبارتی، 

 ؛بوده، سرزندگی تنوعپذیري، هاي خوانایی، نفوذمتغیراز 
متـأثر از عوامـل و   نیـز  تغییرات باقیمانده از  درصد 19

قـرار  متغیرهایی اسـت کـه در تحقیـق حاضـر مـدنظر      
 تلـورانس همچنین با توجه به نتایج آزمـون   .اندنگرفته

گیري نمود که اطالعات در مورد متغیرها  یجهنتتوان می
میزانی هست که در اسـتفاده از تحلیـل رگرسـیون     به

نیـز ضـرایب    VIFکنـد؛ و آزمـون   مشکلی ایجـاد نمـی  
بینـی  دهـد کـه بـراي پـیش    رگرسیون را نمـایش مـی  
  رگرسیون مناسب هستند.

  
  هاپیشنهاد هئارا نتیجه گیري و

کیفیـت   ارتقـاء هـاي شـهري در    بدون تردید پارك
یکـی از  زیست نقش اساسی دارنـد. ایـن فضـاها     محیط

 هـاي شـهر پایـدار بـا کارکردهـاي اجتمــاعی،      شـاخص 
در ایـن میـان    آیند. حساب می و اکولوژیکی به اقتصادي

ها به علت عمومی بـودن و   کارکردهاي اجتماعی پارك
برخـی از   شود. استفاده توسط شهروندان مهم تلقی می

انـد کـه کارکردهـاي     ها به این نتیجـه رسـیده   پژوهش
ي نسـبت بـه کارکردهـاي    هـاي شـهر   اجتماعی پـارك 

بررسـی کارکردهـاي    اهمیت بیشتري دارنـد. اقتصادي 
دهد که این فضاها در نقاط  ها نشان می اجتماعی پارك

کـه داراي نتـایج و آثـار مطلـوب      شهري عالوه بر ایـن 
باشد، در برخی موارد نتایج و آثار نامطلوب  اجتماعی می

طلوب اجتماعی را به همراه دارد. کارکردهاي اجتماعی م
افـزایش   تـوان گـذران اوقـات فراغـت،     هـا را مـی   پارك

ــزایش تعامــل و  گیــري نهادهــاي مشــارکتی، شــکل اف
بهداشت روانـی و   ارتقاءو  همکاري، مصاحب با دوستان

  جسمی دانست.

ی یها تواند عرصه هاي شهري می که پارك آنجایی از
دهـی   گیـري تعـامالت اجتمـاعی و سـازمان     براي شکل

 ها توجه به کیفیت فضایی پارك اشد،الگوهاي رفتاري ب
و  تـرین معیـاري کـه در ارزیـابی شـهرها      عنوان مهم به

واقع  در گیرد. فضاهاي شهري باید لحاظ شود صورت می
بینند و  مردم بر اساس کیفیت آنچه در پیرامون خود می

فضـایی   کنند. در مورد فضا قضاوت می کنند، تجربه می
جه بوده و تأثیرات هاي خاص خود موردتو که با ویژگی

بـه همـین    باشد. آن بر حاضرین و ناظرین مشخص می
هاي کیفی فضاهاي عمومی شهرها  منظور بررسی مؤلفه

در حـوزه   ناپـذیر  هـا از مباحـث اجتنـاب    ویژه پـارك  به
ــی ــه آن  شهرســازي م ــرداختن ب ــه پ ــی از   باشــد ک یک

نظـران ایـن    پـردازان و صـاحب   هاي اصلی نظریه دغدغه
ــی  ــوزه م ــد؛ ح ــایی و از باش ــان از   آنج ــهر گرگ ــه ش ک

باشد که سرانه فضاي سبز آن نسبت  شهرهایی می کالن
هاي عمرانـی جهـت    باشد و طرح تر می که کشور پایین

باشد، توجه  هاي شهري در حال بررسی می ایجاد پارك
منظـور اسـتفاده    هـا بـه   به موضوع کیفیت فضایی پارك

افراد مهم  بیشتر افراد و پاسخ به نیاز تعامالت اجتماعی
  شود. تلقی می

در همین راستا هدف از انجام پژوهش بررسی میزان 
شـهري بـر تعـامالت     يهـا  کیفیت فضایی پـارك  یرتأث

 باشد یشهر گرگان م يها اجتماعی شهروندان در پارك
حاصـل از   يهـا  داده وتحلیـل  یـه که پـس از اتمـام تجز  

، آزمون فرضیات و سـپس ارائـه   يبند جمع نامه پرسش
منظـور ارتقـاء و بهبـود کیفیـت فضـایی       بـه  ها یشنهادپ

 در جهت افزایش تعـامالت اجتمـاعی   شهري يها پارك
نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می  پرداخته شود.

سرزندگی و نفوذپـذیري تـاثیر    خوانایی، ،تنوعدهد که 
بیشتري بر تعامالت اجتماعی افـراد داشـته و انعطـاف    

ي بـر تعـامالت   تـاثیر کمتـر  پذیري و تناسـب بصـري   
می باشـد   تنوعاولین عامل مطرح شده  اجتماعی دارند.

در رابطه با تعامالت اجتماعی در باالترین درجـه از   که
ي فرضـیات قـرار   هـا  با توجه به آزمون گذارينظر تاثیر

.دارد
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  ي افزایش تعامالت اجتماعی توسط عامل تنوعها راهکار

1  
، رستوران شاپ، یکاف یست اسکی،پ ،ساالن بزرگان و ي بازي کودکفضا وجود تنوع عملکردي نظیر،

ی و شن ي آبی،ها پارك یف فضاي نشستن و استراحت و تفریح،تعر یرهاي دوچرخه،مس، روبازتئاتر  یآمف
  ی و ...آفتاب

2  
ي که در ا گونه به متنوع و هماهنگ با هر فضا صورت به فضاهاي مختلف جهت طراحی ها فرماستفاده از 

طراحی پارك کودك با  فرم زدگی داشته باشند، یرونبی و تورفتگنواختی خارج شوند و یرها از یکمس
  متفاوت باشد و ... ساالن بزرگاستفاده 

و استراحت و تفریح و ...  ها نشستن محل ها، يباز محل یرها،مسدر  کاررفته بهمواد و مصالح  ها پاركدر   3
  هماهنگ با فضا به کار گرفته شود. صورت به

  یف نماید.را تعري که مبلمان هر فضا استفاده از فضا ا گونه بهنوع و هماهنگی مبلمان پارك با عملکرد آن ت  4
  ي گوناگون را داشته باشند.ها زماني طراحی شوند تا قابلیت استفاده در ا گونه بهباید  ها پاركفضاي   5

و جوانان بتوانند از پارك  ساالن بزرگو ي که چه کودکان ا گونه بهتوجه به تنوع سنی  ها پاركدر طراحی   6
  استفاده کنند، ارائه می گردد.

  
به صورتی که تصویر فضاها در ذهن استفاده کنندگان نقش ،می باشد  ها که درجهت شناختن و درك فضا خوانایی

  گردد. مطرح می که بر تعامالت اجتماعی افراد تاثیر می گذارد عاملبه عنوان دومین ،ببندد
   

  ي افزایش تعامالت اجتماعی توسط عامل خواناییها رراهکا
  گردد یمي مختلف ها نشانهیابی آسان به نقاط و  راهباعث  ها نشانهو  ها المانطراحی  ها پاركدر   1

ي طراحی نمود که باعث شناختن دو فضا ا گونه بهي جداکننده را مرزهاتوان  یم فضاهابراي ارتقاء خوانایی   2
  در محیط شد.

و شناختن فضا کمک  یریابیمسدر  کنندگان مراجعهمناسب به  ي مکثفضاهابا طراحی  ها پاركر فضاي د  3
  نمود.

  یی باشند.شناسا قابلي فرد منحصربههاي  یژگیوي طراحی نمود که با ا گونه بهدر پارك را  فضاها  4

اشد و درك واضحی از آن ب درك قابلی راحت بههر فضا در پارك به صورتی طراحی شوند تا براي افراد   5
  داشته باشند

 پیشنهاد زیر يکارها راه افراد دارند اجتماعی تعامالتکه سومین درجه تاثیر گذاري بر سرزندگی مؤلفه  براي
  .گردد یم

  ي افزایش تعامالت اجتماعی توسط عامل سرزندگیها راهکار

استفاده نمود تا سبب مراجعه افراد مختلف در شب باید از نورپردازي مناسب  ها پاركبراي ارتقاء سرزندگی   1
  به پارك شود.

  . ...، درخت وگل ،آب نظیر، ها پاركاستفاده از عناصر طبیعی در طراحی   2

هاي محلی و سنتی و ....  یشگاهنماي محلی و ها رقصاستفاده از تنوع فضایی و عملکردي نظیر مکانی براي   3
  گردد یم ها پاركآوري در  يشادسبب 

  لحاظ نمود. ها پاركتوان در سرزندگی  یمهستند در کنار عناصر طبیعی  ساخت انسانیی که فضاهاراحی ط  4

کمک  ها پاركتواند به سرزندگی  یمعملکردي  مؤلفهزیبایی در برابر  مؤلفهبر اساس  ها پاركطراحی در   5
  نماید.
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تامین دسترسـی چـه دسترسـی     صورت که به ذپذیرينفو و در نهایت براي آخرین عامل تاثیر گذار بر تعامالت اجتماعی،
  :گردد یم پیشنهاد زیر يکارها راهباشد  ي گوناگون میها و فعالیت ها کاربري ،ها به انسان

  
  ي افزایش تعامالت اجتماعی توسط عامل سرزندگیها راهکار

حتـی بـه پـارك و    ي طراحـی نمـود کـه دسترسـی را    ا گونـه  بـه تـوان   یها مـ  پاركبراي ارتقاء نفوذپذیري در   1
  ي مختلف داشته باشندها قسمت

ی درون هـر فضـا   راحتـ  بهي طراحی نمود که بدون موانع فیزیکی و یا دیوار باشند تا ا گونه بهتوان  یمپارك را   2
  یت باشد.رؤ قابل

م انجـا  تـر  راحـت ها  یدسترسي تبدیل شوند تا تر کوچکي فضاهاي باید طراحی نمود که به ا گونه به ها پارك  3
  شود.
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