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  ،آمایش جغرافیایی فضامجله 
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1394 بهار/ شماره مسلسل پانزدهم/ ششمسال 
  

  شناختی مرتبط با آن هاي شهري و متغیرهاي جمعیت از پارك  استفاده  انگیزهبررسی 
  ): شهروندان شهر گرگاني موردي (مطالعه 

  
  فر مهدیه پژوهان*

  گلستان دانشگاه فنی و مهندسی گرگان، دانشکده ،معماري گروه استادیار
  ---- ؛ تاریخ پذیرش:  ----- تاریخ دریافت:  

  چکیده
ها را براي  تیفعالانواع  براي هایی و فرصت اند شده  شناختهها در شهرها  مکان نیتر مهمیکی از  عنوان  بهها  امروزه پارك

 مختلف هاي گروه از کنندگان مراجعه نیازهاي هاي شهري به اركکه پ . بنابراین ضرورت داردآورند شهروندان فراهم می
هاي شهروندان  بندي انگیزههدف از این مطالعه، شناسایی و اولویت و اجرا شود. طبق آن نیازها طراحی پاسخ دهد و باید

که براي  تحلیلی است - 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 داده جمع

 یا اجتماعی موقعیت گرفتن نظر در بدون و تصادفی     ًکامال  صورت  کنندگان به دو پارك در شهر گرگان که به میان مراجعه
 ANOVA و  T-Testهاي آماري توصیفی، تحلیل عاملی،دآوري شد و با روششده بود، گر ي 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،  طبیعتها، پنج عامل سالمتی روان،  کنندگان از پارك عاملی 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 فعالیت آرامش

 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 نیتر مهمیکی از  عنوان  بهها  امروزه پارك
هاي شهري، فضاهاي  . پاركاند شده  شناخته شهرها

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

و  1389(قربانی و تیموري،  است دهیرساخیر به ثبت 

                                                
  m.pazhouhanfar@gmail.comمسئول مکاتبه: * 
 يها از 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.

اند  ). مطالعات نشان داده1389بیگی،  الهیجانیان و شیعه
 هاي فیزیکی، تجربه یتها باعث ترویج فعال که پارك

کنندگان  طبیعت نزدیک به خانه، کاهش استرس استفاده
افراد، کمک به بهبودي  ها، بهبودي روحیه از پارك

تعامالت اجتماعی در شهرها سالمتی مردم و برقرار کردن 
  ). Chiesura, 2004: 132شوند ( می

شهرها باعث  امروزه رشد شهرنشینی و توسعه
شدن  در سطح شهر و احاطهکاهش فضاهاي سبز 

ها و در نهایت   ها و جاده نماهاي شهري با ساختمان
باعث جدا کردن مردم از تماس با طبیعت و 

 :Abkar et al., 2010است (  هاي طبیعی شده محیط
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هایی هستند که  مکان هاي طبیعی، ). محیط3055
مطالعات سزایی در سالمتی افراد جامعه دارند.  هنقش ب

دهد  چنین نشان مییافته هم ورهاي توسعهاخیر در کش
شهرها،  هاي طبیعی در عنوان محیط  ها نیز به که پارك

حمید و روانی ( -سالمتی روحی نقش مهمی در
و فیزیکی ساکنین شهرها ایفا  )314: 1391بابامیري، 

   ). Cecily et al., 2009: 56کنند ( می

اید فیزیکی، اجتماعی، هاي شهري فو پارك
کنند که باعث افزایش  محیطی، سالمتی را فراهم می
شود  هاي شهري می کیفیت زندگی در محیط

)Khosravaninezhad et al, 2009: 691-698 .(
هاي طبیعی در  عنوان محیط  ها و فضاهاي سبز به پارك

چشمگیري که دارند،  موقعیت شهرها با توجه به
را براي ساکنین  نشاط و آرامش پر از توانند مکانی می

   شهرها فراهم کنند.
شهري  هاي پارك ،شده  اشارهبر موارد  عالوه

شهري،  ستیز طیمح از مهمی بخشعنوان  به
تفریحی فراهم  يها تیفعال انواع براي هایی فرصت

که  بنابراین ضرورت دارد .)1374کنند (مجنونیان،  می
 از گانکنند مراجعه نیازهاي هاي شهري به پارك
(برحسب سن، جنس، تحصیالت،  مختلف يها گروه

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

 هاي اند که درك و اولویت پژوهشگران نشان داده
و  ها فرهنگها و فضاهاي سبز در  مردم از پارك

کشورهاي مختلف متفاوت است و منجر به الگوهاي 
شود  شهري میهاي  متفاوت استفاده از پارك

)Daneshpour and Mahmoodpour, 2009: 
که این در مورد مطالعهبنابراین نیاز به  ).687-692

هاي متفاوت از  ها و گروه زمینه چگونه و چرا مردم در
 با . آشناییستکنند، ضروري ا ها استفاده می پارك

استفاده  اه مختلف از پارك هاي چگونه گروه کهنیا
مناسب براي توسعه و  طراحی کنند، در می

مدیریت فضاهاي سبز شهري بسیار  هاي استراتژي
هدف از این مطالعه، شناسایی و  نیبنابراضروري است. 

ي شهروندان گرگان از ها و انگیزه بررسی اولویت
هاي شهري در زندگی روزانه است.  استفاده از پارك

آوردن  در فراهمنتایج هم از بعد مباحث نظري 
ها و فضاهاي سبز در نواحی شهري و هم براي  پارك
فضاهاي سبز بر اساس  آوردنریزان براي فراهم  برنامه

اهمیت  حائز اریبسعمومی ساکنین شهر  تمایالت
هاي این مطالعه به درك بهتر از الگوهاي  است. یافته

و  ها از پاركهاي شهروندان  استفاده، درك و اولویت
گویی در این راستا، پاسخ کند. می بز کمکسفضاهاي 

  بوده است: نظر موردبه دو پرسش اساسی زیر 
 ها  از پارك کنندگان استفادهي انگیزشی ها تیاولو

 در گرگان چیست؟
  هاي  ي در انگیزهدار یمعنآیا اختالف

هاي مختلف  ها میان گروه کنندگان از پارك استفاده
سن و  ،تأهلمتغیرهاي جنسیت، وضعیت  برحسب(

  دارد؟ تحصیالت) وجود
بررسی اوقات : ها و مبانی نظريمفاهیم، دیدگاه

اي بر تحمل  فراغت نشان داده است که انگیزه، مقدمه
هاي بازدید از  پیچیدگی اوقات فراغت است. انگیزه

فضاهاي سبز شهري، نیازها و انتظارات بازدیدکنندگان 
لعات طام). Kyle et al. 2006: 468کند ( را القا می

 هاي زیادي دارند. مشخص کرده که مردم، انگیزه
هایی هستند که ساکنین شهر  هاي شهري، مکان پارك

بنابراین توجه مطالعات  روند. پیوسته به آنجا می
هاي بازدیدکننده را به خود جلب  تحقیقاتی، انگیزه

اند که چنین نشان داده پژوهشگران هم کند. می
هاي  مانند: فعالیتساکنین بنا به دالیل مختلف ه

فیزیکی لذت از طبیعت یا فعالیت اجتماعی و 
ها جذب  استراحت و فرار از شهر به سمت پارك

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

آمستردام هلند مشخص کرد که طبیعت آرام 
ها،  ا بچهمشاهده از شهر، فرار و بودن ب یادگیرنده 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 استفاده که ورزش، مهم

تر از استراحت و دیدن دوستان  مراتب مهم را به  آن
). هر چند Yuen et al. 1999: 328دانستند ( می
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تحقیق در پارك دیگري در همان اطراف نشان داد که 
تر از دهندگان به ارتباط با طبیعت، بیش پاسخ

مطالعات  .هاي اجتماعی تمایل دارند برخوردها و تماس
تر براي اخیر در ایرلند مشخص کرد که ساکنین بیش

روي  مسافرت خانوادگی، ورزش، استراحت و پیاده
 ,Bullockروند ( ایشان به فضاي سبز شهري میه سگ

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

شود. مصاحبه با  تنهایی کمتر فراهم می
ها در انگلیس نشان داد که  کنندگان از پارك استفاده

وجوي خلوت و هاي عمومی با جست بازدید از پارك
وحش س با حیاتتنهایی مرتبط است. برخورد و تما

تواند کیفیت زندگی را باال ببرد. مطالعات نشان  می
وحش در  که مردم از مواجهه و تماس با حیات اند داده

تواند  برند و این تجربیات می هاي شهري لذت می پارك
ها را  ها و درنتیجه بازدید از پارك رضایتمندي آن

هاي پارك  به عالوه هواي تازه به جاذبه افزایش دهد.
 & Sanesiکند ( براي بازدیدکنندگان اضافه می

Chiarello, 2006: 128 .( فرار از زندگی و
وجوي احساس جست شهري در کننده هاي گیج فعالیت

بازدیدکنندگان   ترین انگیزه آرامش و استراحت، به مهم
. )100: 1386(محمدي،  استشده  تبدیل 

 هاي شهري در بلژیک کنندگان از جنگل استفاده
روي و  هایی مثل پیاده ها ورزش اند که آن گفته

سواري، استراحت کردن و لذت بردن از  دوچرخه
آیند که این موضوع سازگار با  طبیعت به اینجا می

هاي شهري در فنالند  مورد جنگل اي در نتایج مطالعه
  ). Roovers et al, 2003: 140بود (

تحقیقات مشابهی در انگلیس مشخص کرد که 
در بازدید از  هاي چندگانه مشابهی مردم، هدف تربیش

فضاي سبز شهري دارند؛ همانند بیرون رفتن از خانه، 
ها، ورزش، استراحت و آرامش  بیرون بردن بچه

)Burgress et al: 468اي در  ). در انگلیس، مطالعه
ها، مناطق تفریحی  ها و باغ تر شامل پارك معیار بزرگ

ي روباز، هفت دلیل هاي ورزشی و باز خصوصی، مکان
کنند، پیدا  ها استفاده می را که چرا مردم از این مکان

هاي  کردند که عبارتند از: لذت بردن از محیط، فعالیت

روي، لذت بردن  چیز، پیاده اجتماعی، دور شدن از همه
بدون انجام فعالیت، لذت بردن با فعالیت و حضور در 

یق تحق .)Dunnett et al., 2002: 38مسابقات (
مشابهی که در چین انجام شد، دالیل اصلی بازدید از 
فضاي سبز شهري را استراحت، سکوت، ورزش، درك 

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

توان فهمید که  شده می تحقیقات انجام واسطه  به
هاي متفاوتی که هم شخصی و هم  مردم با انگیزه

 .کنند اي سبز شهري دیدار میاجتماعی است، از فض
اي  صورت برجسته مشترك به در این میان، سه انگیزه

خورد: نزدیکی با طبیعت، استراحت یا  به چشم می
سالمتی. در  رهایی از استرس و دالیل ناشی از

هاي اخیر، شواهد مهم رو به رشد نقش مثبت  دهه
طبیعت در بازسازي و احیاکنندگی ذهنی و روانی 

 :Van den Berg et al, 2007است (شده  مشخص
» هاي سبز ورزش«). با توجه به شواهد محدود، 84

سالمت دارند،  تري براي کمک به تمایل خاص بیش
هاي  بر بهبود سالمت جسمی افراد، فایده زیرا عالوه

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

هاي  توجه در بازدیدکننده ترین انگیزه قابل کودکان مهم
روند، هرچند روابط  فضاي سبز شهري به شمار می

اند  تر مورد توجه قرار گرفته اجتماعی و برخوردها کم
)Bonnes et al., 2004: 181 .(  

شده است.  مطالعات کمی هم در ایران انجام 
  ترین انگیزه رم و خشک، مهمگ اي در منطقهمطالعه
کنندگان به یک پارك در شهر یزد را،  مراجعه
هاي سالمت روانی مانند رهایی از استرس و  فعالیت

بهبودي روحی معرفی کرده است و دوري از 
زا و  نگاه کردن به گل و گیاه و  هاي استرس محیط

هاي بعدي قرار داشتند  نشستن در پارك در اولویت
)Abkar et al. 2010: 3061 .( در کنار خانواده و

دوستان بودن مهمترین انگیزه اکثریت بازدیدکنندگان 
از چهار پارك در شهرستان تبریز بود و فرار از 
یکنواختی زندگی و تماشاي مناظر طبیعی و فراهم 

هاي بعدي قرار  کردن امکان تفریح هم در اولویت
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هاي ). از انگیزه55: 1389داشتند (قربانی و تیموري، 
کنندگان به پارك الله در شهرستان شهرکرد،  مراجعه

کنار طبیعت بودن در  به استراحت کردن و در
هاي اول و ورزش کردن و فرار از شهر در  اولویت
شده است (محمدي و دیگران،   هاي بعدي اشاره اولویت
1386 :100.(  

تر مطالعات هاي مشترك، در بیش با وجود انگیزه
هاي زیادي  هاي اجتماعی خاص، تفاوت اخیر میان گروه

هاي فرهنگی و  نقش تواند نتیجه وجود دارد که می
توان در  هاي فرهنگی را می عوامل 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 و عنوان   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 انگیزه مصرف فعالیت
(کوکبی و دیگران،  گذارد میفضاي 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  هاي داده است که جوانان، صحنه نشان

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

Tyrvainen 2008: 284.(  
مطالعات محیطی  درمربوط به سن  هاي یافته

که کسانی که جوان هستند و تحصیالت  دهد مینشان 
تري دارند. عالوه محیطی بیش توجهات ،باالتري دارند
ها مرتبط  هاي آن با انگیزه کنندگان مراجعهبر این، سن 

 تربیشورزش و دیدار با دیگران را  ،. جواناناست
، استراحت رسد میبه نظر  که درحالی دهند، می ترجیح

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

اي که در شهرکرد انجام شد،  در مطالعه ).2004:135

 ورزش،      ً          عمدتا  با انگیزه سال پانزده زیر سنی هاي گروه
 گیزهبا ان دار، خانه و زنان کردند می دیدن ها از پارك

  ). 100: 1386(محمدي و دیگران،  ها بچه با بودن
کنندگان به  توان دید که مراجعه طورکلی می به
متفاوتی دارند که در  هاي انگیزشی ها، اولویت پارك
ها تأثیرگذار است. از  ها از پارك آن ي استفاده نحوه

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 گروه انگیزه
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 حاضر پژوهش الزم تکمیل اطالعات براي آن،
 تحلیلی از نوع پیمایشی استفاده شد که با - وصیفیت 

ها از طریق  . دادهاست میدانی هاي بررسی از گیري بهره
 از آن، تدوین که در شده نامه گردآوريپرسش
بهره  در تحقیقات پیشین شده استفاده ايه شاخصه
 گویه نوزده حاوي نامهپرسش است. شده گرفته 
  لیکرت (گزینه يا گزینه هفت طیف قالب در انگیزشی

موافقت با یک   باالترین درجه  دهنده هفتم نشان
ترین میزان موافقت) اول بیانگر کم نظر و گزینه اظهار

 بین در نامهپرسش سیصد تعداد به بوده که
چاله باغ و پارك شهر در   دو پارك به کنندگان مراجعه

مطالعه، دو پارك با توجه به  این گرگان توزیع شد. در
 ی،ابی مکانها در سطح شهر ( ات کلی آنمشخص

 و تصادفی     ًکامال  صورت  به و افراد و...) ها جاذبه امکانات،
 زمینه یا اجتماعی موقعیت گرفتن نظر در بدون

انتخاب  ها پارك بازدیدکنندگان میان از تخصص،
معرف،  اي نمونه به یابیاز دست اطمینان براي .اند شده 

 سنی و جمعیتی اوتمتف بافت بینی دلیل پیش به
طول ایام  نامه درها، پرسش پارك از کنندگان استفاده

کنندگان میان مراجعه از هفته و در ساعات مختلف روز
آوري شد. براي تعیین پایایی ابزار  ها جمع به پارك
 از چهل نفر ها بین نامهپرسش پژوهش،
و  ها در گرگان توزیع کنندگان به پارك مراجعه
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نامه با که آزمون پایایی پرسش مانیآوري شد. ز جمع
مورد تأیید قرار گرفت،  87/0ضریب کرونباخ آلفا 

ي نهایی در سطح وسیع توزیع شد. با حذف نامهپرسش
 نامه تحلیلپرسش 275هاي ناقص، تعداد نامهپرسش

از  کنندگان استفاده هاي تحلیل انگیزه شد. قابلیت براي
 و T-Test ماريآ هاي آزمون از و عاملی تحلیل روش

 فرضیات رد یا اثبات براي طرفه، یک واریانس تحلیل
 بوده زیر شرح به تحقیق شد. فرضیات استفاده تحقیق
  است:

ي ها زهیانگداري در  اختالف معنی رسد یمنظر  به -1
هاي مختلف  گروه ها بین از پارك کنندگان استفاده

 دارد. وجود جنسیتبرحسب متغیرهاي 
ي ها زهیانگداري در  اختالف معنی رسد یمنظر  به -2

هاي مختلف  گروه ها بین از پارك کنندگان استفاده
 دارد. وجود وضعیت تأهلبرحسب 

ي ها زهیانگداري در  اختالف معنی رسد یمنظر  به -3
هاي مختلف  گروه ها بین از پارك کنندگان استفاده

  دارد. وجود سنبرحسب 
ي ها زهیانگداري در  اختالف معنی رسد یمنظر  به -4

هاي مختلف  گروه ها بین از پارك کنندگان استفاده
 دارد. وجود تحصیالت برحسب

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

  شود. صورت زیر خالصه می گرگان، متغیرها به 
ی از متغیر وابسته انگیزه، یکمتغیرهاي وابسته:  - الف

کنندگان از  عوامل تأثیرگذار در رفتار استفاده
عنوان  هاست. نوزده عامل انگیزشی که به پارك
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 کین کیپي و دویدن، رو ادهیپ، ها بچهتماشاي 
، بودن با مردم، بودن با خانواده، استفاده از دوستان

هواي تازه، استفاده از محیط آرام، استراحت کردن، 
، ها ینگرانلذت بردن از محیط پارك، غلبه کردن بر 

، بهبودي روحی، بازي زا استرسي ها طیمحدوري 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.  عرض شمالی در بخش جنوبی استاندقیقه 
هاي آزاد  متر از سطح آب 49/36سطح دریا ارتفاع از 

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 قال آقشهرستان 

از  آباد کتول و یعلاز شرق به شهرستان   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  ،پارك چاله باغ واقع در مرکز شهر گرگان
گردي فرج و مکانی براي طبیعترا به محلی براي ت

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 دارد منتهی می
اي و گیاهی،  هاي درختی، درختچه و هرس انواع گونه

بوستان  این ،هاي زیبا و رنگارنگ فصلی و دائمی گل
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، چمن وجود پله

ها موجب شده  هایی براي خانواده گاهورزشی، نشیمن
هاي گرگانی از این بوستان افزایش  تا استقبال خانواده

هاي زیبا  ان بید مجنون، کاج، نخل، گلیابد. انواع درخت
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 مطالعهها پاركموقعیت  - 1شکل 
  

  بحث اصلی
اي که طی  در کل مطالعه :هاي توصیفی هیافت

 66دو پارك شهر گرگان به عمل آمد،  پرسشگري از
درصد را زنان  34گویان را مردان و درصد پاسخ

سال بوده  63تا  18تشکیل دادند. طبقات سنی از 
ترین اند. بیش شده است که به پنج گروه سنی تقسیم

صد) در 60( 25-18گویان را گروه سنی جوانان پاسخ
درصد) سنی تشکیل  27( 35-26سال و سپس 

 درصد) مجرد بودند و 68دهندگان ( اند. اکثر پاسخ داده
دیپلم را داشتند. نتایج       ً                   اکثرا  تحصیالت دیپلم و فوق

شده درباره انگیزه  ارزیابی هر یک از نوزده متغیر اشاره

شده، در جدول  هاي استفاده کنندگان به پارك مراجعه
طور که نتایج نشان  شده است. همان) نشان داده 1(

-پرسش اکثر سؤاالتدهندگان به  دهد، نظر پاسخ می
نامه، مثبت بوده است. امتیاز میانگین و انحراف 

میزان نسبی و  ) بازگوکننده1استاندارد در جدول (
هاي  سطح توافق اعضاي نمونه از هر یک از گویه

ر دو ها دشده است. از آنجایی که داده انگیزشی مطرح
گرایی و آوري شده بود، براي افزایش هم پارك 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 ها پاركکنندگان از  میانگین متغیرهاي انگیزشی استفاده -1دول ج
  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  ها بچهتماشاي 

  0.68 0.42  1.36  5.22  روي و دویدنپیاده
  0.92  0.10  1.57  4.94  کین کیپ

  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  استفاده از محیط آرام

 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 استنباطی یافته
یزشی مدل تحلیل عاملی متغیرهاي انگ

 تر دقیق تحلیل برايها:  کنندگان از پارك استفاده
 حال در عین  و تر نتایجی علمی به رسیدن و ها داده

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

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

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

 تحلیل ايبر ها داده مناسب تعداد که بیانگر آمده

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

   .) است2( جدول در توجهی 
مورد  متغیرهاي عاملی )، بارهاي2جدول ( در
  قرار گرفته مشخص طور عامل به روي پنج مطالعه

 38/61عاملی ( بار ترینبیش که اي گونه ست، بها
 جدول شرح به پنج یک تا عوامل به ترتیب درصد) به

 تحلیل این از حاصل است. نتایج یافته پایین اختصاص 
کل  درصد ها، عامل ترین مهم گذاري نام صورت جدول، به

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

  
  ریمکسوا روش با یافته عوامل چرخش یلهوس به شده داده توضیح واریانس مجموع -2جدول 

 ها انسیواردرصد تجمعی   درصد کل واریانس هر عامل متغیرهاي انگیزشی  ردیف
  15.86 15.86 ي سالمتی روانها تیفعال  1
  29.24  13.39  گرایی طبیعت  2
  41.07  11.82  تعامالت اجتماعی  3
  52.56  11.50  بخش آرامشي ها تیفعال  4
  61.38  8.82  ي فیزیکیها تیفعال  5

  
شود،  ) مشاهده می2طور که در جدول ( همان

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

جدول، مجموع مجذورات بارهاي عاملی چرخش یافته، 
چنین درصد تجمعی هر عامل، همدرصد کل واریانس 

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

 ها را رفتن به پارك متغیرهاي انگیزه واریانس کل
شده چنین میزان واریانس تبیینکند. هم تبیین می

یافته به تفکیک هاي چرخش توسط هر یک از مؤلفه
ترتیب با وجود تعداد زیاد  این  شده است. به   نشان داده

تواند  شده می متغیرهاي مورد مطالعه، عوامل شناسایی

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

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

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

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

ي گذار ها روي هر عامل، نام میزان بارگذاري آن به
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

 زا استرسي ها طیمحدوري از  0.80    

 ها یغلبه بر نگران 0.79      ي سالمتی روانها تیفعال

 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     ییگرا عتیطب

 نشستن در پارك  0.74   

 ي در پاركرو ادهیپقدم زدن و   0.41   

 هواي تازه  0.39   

 معاشرت با دوستان   0.77  

 )کین کیپجمعی (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   بخش آرامشهاي  فعالیت

 ها بچهتماشاي بازي     0.60 
 ورزش کردن     0.85  هاي فیزیکی فعالیت ردن (والیبال، فوتبال،...)بازي ک     0.86

  
کنندگان از  متغیرهاي انگیزشی استفاده میانگین

)، 4هاي جدول ( داده :هاي مختلف ها در گروه پارك
کنندگان از  میانگین متغیرهاي انگیزشی استفاده

دهد. نتایج نشان داد که از بین  ها را نشان می پارك
هاي سالمت روان و  غیر انگیزشی، فعالیتپنج مت

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

هاي  در اولویت هاي فیزیکی فعالیتبخش و  آرامش
  بعدي قرار دارند.

  
  

  ها کنندگان از پارك هاي استفاده یزهانگمیانگین  -4جدول 
 انحراف معیار میانگین متغیرهاي انگیزشی  ردیف

  1.01  5.25 ي سالمتی روانها تیفعال  1
  1.00  5.22  ییگرا عتیطب  2
  1.15  4.66  تعامالت اجتماعی  3
  1.30  4.56  بخش آرامشي ها تیفعال  4
  1.49  4.43  ي فیزیکیها تیفعال  5

  
  

آزمون تفاوت متغیرهاي انگیزشی 
  هاي مختلف گروه ها در از پارك کنندگان استفاده

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

H0 ي ها زهیانگداري در  اختالف معنی رسد یم: به نظر
هاي مختلف  گروه ها بین از پارك کنندگان استفاده

 وجود(برحسب متغیرهاي جنسیت، وضعیت تأهل) 
  ندارد.
H1,2 ي ها زهیانگ داري در ختالف معنیا رسد یم: به نظر

هاي مختلف  گروه ها بین از پارك کنندگان استفاده
 وجود(برحسب متغیرهاي جنسیت، وضعیت تأهل) 

  دارد.
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  تأهلجنسیت و وضعیت  برحسبها  از پارك استفاده یرمتغ مقایسه T-TESTآزمون  - 5جدول 
 sig Df T ها تفاوتنگین میا معیار خطاي تفاوت تابع متغیرهاي  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   بخش آرامش
  -0.95  270  0.34  -0.13  0.13 جنسیت

  -2.18  270  0.03  -0.38  0.17 تأهلوضعیت   ییگرا عتیطب
  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 فیزیکی فعالیت
  2.39  270  0.04  0.39  0.19 جنسیت

  
 با )،5جدول ( تحلیل از حاصل نتایج بر اساس

در ، 50/0 از تریشب سطح معناداري به توجه
و  بخش شآرامي سالمت روان، ها تیفعالي ها زهیانگ

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

، تفاوت تأهلوضعیت  برحسبیی گرا عتیطب
، جنسیت تفاوت برحسبي وجود دارد اما دار یمعن
 نظر ازي ارد یمعني یافت نشد. تفاوت دار یمعن

جنسیت یافت  برحسبي فیزیکی ها تیفعالي  انگیزه
ي یافت دار یمعنتفاوت  تأهلشد، اما برحسب وضعیت 

نسبت به افراد  متأهل، افراد ها نیانگیمنشد. در بررسی 
یی گرا عتیطب تري براي انگیزهمجرد تمایل بیش

تر انگیزه داشتند و مردان نسبت به زنان بیش
  ی داشتند.ي فیزیکها تیفعال

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

H0ي ها زهیانگداري در  اختالف معنی رسد یمنظر  : به
هاي مختلف  گروه ها بین از پارك کنندگان استفاده

  ندارد. وجودسن  برحسب متغیر
H3 ي ها زهیانگ داري در اختالف معنی رسد یم: به نظر

هاي مختلف  گروه ها بین از پارك کنندگان استفاده
  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 گروهی بین  سالمت روان
  268  1.01  271.5  یگروه درون

  0.10  2.12  3  2.12  6.39 گروهی بین  بخش آرامش
  268  1.00  268.8  یگروه درون

  0.02  3.32  3  5.81  17.43 گروهی بین  مشغولیت با طبیعت
  268  1.75  469.791  یگروه درون

  0.045  2.71  3  3.54  10.61 بین گروهی  تعامالت اجتماعی
  268  1.30  349.452  یگروه درون

  0.08  2.27  3  4.96  14.86 گروهی بین فیزیکیهاي  فعالیت
  268  2.18  582.94  یگروه درون
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  Fآزمون )،6ي جدول (ها دادهاینک با توجه به 
در میان  کنندگان استفادههاي  یزهانگبراي بررسی 

ي فوق بیانگر آن است ها دادههاي سنی اجرا شد.  گروه
هاي  وبراي گر شده محاسبه) Fآزادي ( که مقدار درجه

تعامالت «و » ییگرا عتیطب«ي ها زهیدر انگسنی 
 95در سطح  268و  3آزادي  درجهبا » اجتماعی

. بر این اساس، بین ستا 05/0از  تر کوچک درصد،
یی و گرا عتیطببه لحاظ  چهار متغیر گروه سنی

  تعامالت اجتماعی، تفاوت وجود دارد.
دلیل برابر شدن واریانس متغیرها و تشخیص  به

» توکل«ي سنی، از آزمون ها گروهاوت میانگین بین تف
 دو دوبهاست. این آزمون متغیرها را  شده  استفاده

که  دهد یم). نتایج نشان 7(جدول  کند یممقایسه 
، در دو متغیر 50-36و  35-26تفاوت میان گروه سنی 

یی و تعامالت اجتماعی، معنادار است. با گرا عتیطب
-36نشان داد که گروه سنی ، نتایج ها نیانگیمبررسی 

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  شده مشاهدهي ها تفاوتچند 
تفاوت  ها زهیانگسایر  است، براي دار یمعندرصد  95
تأیید  H1فرض  جهینت دري وجود ندارد. دار یمعن
  شود.  می

  
  

  
  گرایی و تعامالت اجتماعی  طبیعت برحسبي سنی اه مقایسه میان گروه ،»لیتوک«نتایج آزمون  -7جدول 

Sig عامل انگیزشی  هاي سنی گروه  اختالف میانگین  انحراف معیار  
0.47  0.19  0.27-  25-18  

  36-50  -0.80  0.29  0.04  گرایی طبیعت  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

H0 ي ها زهیانگ داري در اختالف معنی رسد یم: به نظر
هاي مختلف  روهگ ها بین از پارك کنندگان استفاده

  دارد.ن وجودبرحسب متغیر تحصیالت 
H4 ي ها زهیانگ داري در اختالف معنی رسد یم: به نظر

هاي مختلف  گروه ها بین از پارك کنندگان استفاده
  دارد. وجودبرحسب متغیر تحصیالت 
براي تحصیالت  طرفه کآزمون واریانس ی

ي بین دار یمعناجرا شد، اما تفاوت  کنندگان مراجعه
  . شد ي ما رد فرضیه جهینت دریافت نشد و  ها روهگ

  
  گیري  بندي و نتیجهجمع

 براي هاي افراد ها و انگیزه امروزه توجه به دیدگاه
 در مختلف هاي میان گروه در ها پارك از استفاده

مدیریت  هاي مناسب براي توسعه و استراتژي طراحی
این  فضاهاي سبز شهري، امري بسیار ضروري است. بر

سازي براي تحقق این  اساس و در راستاي زمینه
استراتژي، این تحقیق با هدف بررسی و شناسایی 

ها انجام گرفت.  کنندگان به پارك هاي مراجعه انگیزه
ترین انگیزه  نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مهم

ها در پنج عامل تأثیرگذار  کنندگان به پارك مراجعه
ها را  نس در گویهترین واریااستخراج شد که بیش

  کرد.  تبیین می
بررسی مفاهیم بارگذاري شده روي عامل اول براي 

» سالمت روانی«هاي  مراجعه به پارك، انجام فعالیت
است. از جمله علل مهم چنین گرایشی، شهرنشینی و 

ها و فضاهاي سبز  است که پارك  مشکالت ناشی از آن
هاي  شهري را مکانی براي آرامش و رفع استرس

امروزي، نیاز روزافزون براي  دانند. در جامعه روزمره می
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عنوان منبع آرامش و تفریح و سرگرمی   طبیعت به
دهد که مردم از فضاهاي  ها نشان می وجود دارد. پاسخ

عنوان پناهگاهی براي دوري از سر و صدا و  به سبز
کنند.  هاي شهري استفاده می شلوغی ناشی از ترافیک

سان نیاز به دیدن چیزهاي دیگري عالوه این ان بر عالوه
ها، نیاز به استراحت و دور شدن  ماشین و ساختمان بر

نشینی با طبیعت این  هاي شهري دارد. هم از استرس
که از مشکالت روزانه فاصله  دهدامکان را به افراد می

  بگیرند و فرصتی براي بهبودي روحی آنان باشد. 
حلیل عاملی، در پنج عامل از ت در بررسی میانگین

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

  ترین انگیزه عنوان مهم  به» سالمتی روان«ي انگیزه
شده است. نتایج   ها اشاره کنندگان به پارك مراجعه

هاي احیاکننده که به  چنان با مطالعات روي محیطهم
هاي  عنوان محیط  ضاهاي سبز بهها و ف نقش 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 هر مییافت نشد. این نشان 

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، مکان که پاركاین

سعه و رسند، تو نظر روحی و روانی به آرامش می
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 مکان عنوان یکی از مهم ها (به  نسبت به پارك
اي قائل شده، در فراهم  در سالمتی)، اهمیت ویژه

  م تالش کنند.آوردن آن براي همه مرد
مشخص » گرایی طبیعت«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  امروزي است. پژوهشگران نشان دادند که عالوه
حتی نگاه کردن به طبیعت هم باعث  با طبیعت،

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 بیش در محیط
 Hartig and Staatsگذارد ( می ي افراد اثربر روحیه

بررسی این انگیزه برحسب  ). در221 :2006
 جز  داري یافت نشد؛ به دموگرافیک 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
این اطالعات  تري به بودن در طبیعت دارند.بیش
ي راهبردهاي  سازان براي ارائهتواند به تصمیم می

  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

. در بستر شهري نیاز اند معاشرت با مردم معرفی کرده
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
ن در با وجود این هر چند مطالعات پیشی ).54: 1389

ي ترین انگیزه شهرهاي 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 آن نزدیک مردم به جنگل
را با خانواده  خوداوقات فراغت  تردهند بیش ترجیح می

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

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

افراد  سال نسبت به 50-36نشان داد که گروه سنی 
سال، تمایل  35- 26تر از خود در گروه سنی  جوان
  تري به تعامالت اجتماعی دارند. بیش
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هاي  فعالیت« ها،  ي چهارم از رفتن به پاركانگیزه
است. این انگیزه، شنیدن  شده مشخص » بخش آرام

صداي پرندگان، دیدن و شنیدن صداي آب و تماشاي 
 ه ساختار شهربرداشت. با توجه ب ها را در بازي 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 را دارد که مطالعات آینده می تر بیش

  داري در هیچ گروهی یافت نشد. کند. اختالف معنی
شامل بازي کردن و ورزش » هاي فیزیکی فعالیت«

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 مکان تر به چشم میسال کم بزرگ
عنوان مکانی براي ورزش و بازي در نظر   را به
هاي  گروه ین در میانگیرند. با وجود ا نمی

داري  کننده از نظر جنسیت، اختالف معنی استفاده
یافت شد. مردان نسبت به زنان، تمایل زیادي به بازي 

کنونی  دادند که به فرهنگ جامعه و ورزش نشان می
گردد که زنان فضاهاي سرپوشیده و خاص بانوان  برمی

  دهند.  ها ترجیح می بازي در پارك را به ورزش و
انگیزه و عقاید  ،که مردم نشان داد حاضر هلعمطا

 فضاهاي سبز شهرياز کاربرد  مورد استفادهمشترکی در 
عوامل دموگرافیک  نظر از  صرف -تمام افراد دارند.

عنوان مکانی براي ارتباط   ها را به پارك - (جنسیت، سن)
 با طبیعت و استفاده از مزایاي آن در وضعیت روحی،

براي به  طور کلی  دانند. به مردم میروانی و اجتماعی 
مدن انگیزه، میل به طبیعت، بازسازي نیازهاي آوجود 

نام  عوامل ترین مهماز توان سالمتی را می روانی و دالیل
 در عالیق و ها تفاوت رخیب ،. جز مشترکات عمومیبرد

فرهنگی و  تأثیرات .شود میبه نمایش گذاشته  ها انگیزه
در  هایی تفاوتمدن آوجود  بههاي شخصی باعث فاکتور
هاي فرهنگی  نقش   ًتا عمد شود. خاص می هاي ویژگی
فضاهاي سبز  طراحی در براي طبیعت و با عالقه مرتبط
  رود. کار می به شهري

 طور به بسیار متنوع است. تأثیر عوامل فردي
در عالیق و  زیادي تأثیرشخصی با  هاي ویژگیخالصه، 

که شامل سن،  است فضاي سبز شهري هاي انگیزه

 استفاده از .باشد میجنس، شغل و تحصیالت و قومیت 
فضاي نیازها و انتظارات در مورد  ها، انگیزهعالیق و 

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

، کیفیت بازدیدکنندگانتحقق این نیازها با رضایت 
مرتبط تر اکنان شهري و پایداري شهري بیشزندگی س

هاي  ارجاعات و انگیزه، ها گذاري سیاست شود. در می
شود.  آسانی دیده می مشترك از فضاهاي سبز شهري به

مختلف در این زمینه باقی  هاي تفاوت، حال با این 
فضاهاي سبز شهري براي مدیریت  یچالش و ماند می

 ید.آ به وجود می
  

  پیشنهادها
هاي این پژوهش،  توان بر اساس یافته هر چند می

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

 شهري، سبز فضاهاي و ها پارك گسترش و توسعه 
 جهت در شهر روزافزون گسترش با توأم و همگام
  سالمتی شهروندان. ارتقاي

 با ها محله سطح در ها پارك گسترش و ایجاد ،
 دسترسی نزدیک براي همگان.  

  هاي شهري گرگان و میزان  ی پاركابی مکانبررسی
  ي شهروندان. استفاده

 ي هوشمندانه از نظرات شهروندان براي استفاده
ي فضاهاي سبز ریزي مشارکتی در حوزه تعریف برنامه

 .شهري
 ها پارك از استفاده براي شهروندان انگیزه به نگاهی 
 جنسی. و سنی مختلف يها گروه میان در
 و سالخوردگان جوانان، نیازهاي کودکان، به توجه 

 .ها پارك طراحی در زنان
 ي سنی مختلف، ها ردهخدمات تفریحی براي  ارائه

ي دوستانه در قالب ها گروهي خانوادگی و ها گروه
 اي مناسب براي حفظ و ارتقاي مراجعهطراحی فضاه

 ي دوستانه.ها گروهخانوادگی و  صورت  بهافراد 
  ي ها اسیمقتوصیه به بررسی مطالعات مشابه در

  تر.  ي بیشها نمونهمختلف شهر و با 
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