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چکیده
فضاهای سبز شهری یکی از کاربری های مفید در کیفیت فضاهای مناطق شهری است که با پیش بینی گسترش شهرها بر
اهمیت آن افزوده شده است .پارک های شهری به لحاظ کارکردهای اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی موجب بهبود سطح
رفاه عمومی می شوند .وجود فضاهای سبز بویژه پارک ها می تواند در افزایش سالمت و کیفیت زندگی شهروندان نقش مهمی
را ایفا کند .هدف از این تحقیق بررسی فاکتورهای تاثیر گذار بر افزایش میزان استفاده از پارک ها از قبیل امنیت ،دسترسی،
زیبایی ،راحتی و تجهیزات می باشد .در این تحقیق پارک های مختلف در محالت شهر بندرعباس مورد مطالعه قرار گرفته
است . .در این مطالعه  06پرسشنامه در پارک های مختلف شهر بندرعباس بصورت تصادفی بعنوان پیش آزمون بمنظور بررسی
مولفه های مرتبط با هر ویژگی فیزیکی پارک پخش شده است .یافته ها نشان داده است  ،راحتی در یک پارک می تواند مرتبط
با مکانی برای نشستن ،سایه اندازی درختان و کف پوش ها باشد ،زیبایی مرتبط با تمیزی ،نورپردازیی ،درختان و فضای سبز
می باشد ،امنیت در رابطه با حضور افراد مزاحم ،فضاهای قابل دفاع و روشنایی در شب است و تجهیزات پارک مرتبط با امکان
فعالیت های ورزشی و تفریحی برای کودکان و بزرگساالن و مکانی برای اغذیه فروشی می باشد .عالوه بر این تعداد پارک ها در
سطح محالت و اندازه ی پارک ها بعنوان عوامل تاثیرگذار در میزان استفاده کاربران از پارک های در سطح شهر شناخته شده
است.
واِژگان کلیدی :پارک ،ویژگی های فیزیکی پارک ،اندازه پارک ،تعداد پارک
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مقدمه
وجود فضاهای سبز بویژه پارک ها می تواند در افزایش سالمت و کیفیت زندگی شهروندان نقش مهمی را ایفا کند .وجود چنین
فضاهایی در سطح شهر مکانی برای انجام فعالیت های مختلف بویژه فعالیت های تفریحی را فراهم می کند.
 Fredric Olmsteadپارک ها را بعنوان مکانی از شهر که ساکنین می توانند زیبایی طبیعت را تجربه کنند و همچنین
مکانی برای تمدد اعصاب و گذراندن زمان بدور از هیاهوی شهر و انجام سایر فعالیت ها مثل ورزش های مختلف و بازی معرفی
می کند ). (Rybczynski,1999
پارک ها همچنین مکانی برای تعامل بین دوستان و همسایگان شناخته می شود .عالوه بر این پارک ها در افزایش فعالیت
فیزیکی و ورزش در میان شهروندان نقش مهمی دارند .چنین مکان هایی فرصت پیاده روی ،ورزش و سایر فعالیت های فیزیکی
تفریحی را برای مردم بوجود می آورند .شناخت افرادی که از آن پارک استفاده می کنند و فعالیت هایی که در آن مکان انجام
می شود می تواند به افزایش کیفیت ومیزان استفاده پارک کمک کند) . (McCormack et al., 2008عالوه بر این بسیاری
از مطالعات تاثیر محیط فیزیکی را بر فعالیت فیزیکی نشان داده است .تحقیقات نشان داده است که استفاده کنندگان متداول
از پارک ها معموال استانداردهای مورد نیاز در میزان فعالیت فیزیکی را نسبت به کسانی که بطور متداول از پارک ها استفاده
نمی کنند دارا می باشند) .(Giles-Corti et al., 2005عالوه بر این پژوهش ها نشان داده است که محیط فیزیکی می
تواند بر افزایش و یا کاهش میزان فعالیت فیزیکی میان ساکنین تاثیر گذار باشد.
بویژه ویژگی های فیزیکی پارک ها و فضاهای سبز که بر افزایش کیفیت فیزیکی پارک ها نقش مهمی را ایفا می کنند مثل
زیبایی ،امنیت ،راحتی ،دسترسی و امکانات) .(McCormack et al., 2004; Wendel-Vos et al., 2007عالوه بر این
ویژگی های فیزیکی مختلف و امکانات مختلف در چنین مکانهایی تاثیر متفاوتی را بر فعالیت های فیزیکی مختلف ایفا می کند
).(Giles-Corti et al., 2005
برومهال ) (1996فاکتورهای مختلفی که بر میزان استفاده از پارک می تواند مرتبط باشد را معرفی کرده است .این فاکتورها
شامل ویژگی های کیفی و کمی فضا می باشد .فاکتورهایی مرتبط با خود فرد ( وضعیت اجتماعی اقتصادی ،سن ،جنسیت
ونژاد) ؛ فاکتورهای روانشاختی ( موانع فردی) که بر روی ترجیحات فردی تاثیر می گذارد ،دسترسی به تجهیزات و امکانات،
ارتباط بین ویژگی های پارک و نیاز های مردم ،شرایط کیفی پارک و امنیت .از طرف دیگر می توان این فاکتور ها را در سه
دسته ویژگی های فردی ،ویژگی های اجتماعی و ویژگی های فیزیکی محیط دسته بندی کرده است .این تحقیق قصد دارد با
مرو ری بر تحقیقات گذشته عوامل مختلف فیزیکی مرتبط با پارک ها را که میتواند بر افزایش میزان استفاده و فعالیت فیزیکی
مرتبط باشد را معرفی کند ،سپس نمونه موردی تحقیق که پارک های شهر بندرعباس می باشد مورد مطالعه و بررسی قرار
میگیرد .این مقاله که نتایج پیش آزمون یک تحقیق جامع از پارک های سطح شهر بندرعباس می باشد قصد دارد بمعرفی آیتم
هایی که برای اندازه گیری ویژگی های فیزیکی پارک ها می تواند مرتبط باشد بپردازد و با اعتبار سنجی آن بوسیله نرم افزار
 spssمیتوان این آیتم ها را برای اندازه گیری ویژگی های فیزیکی پارک ها معرفی کرد.

تعداد پارک ها
تعداد پارک ها و زمین های بازی در محالت میتواند بر میزان فعالیت فیزیکی مرتبط باشد .بعنوان مثال مطالعه بین بیش از
 066شهروند در  00محله مسکونی در پورتلند نشان داده است که شهروندانی که در مناطقی که بیشتر فضاهای سبز و پارک
وجود دارد پیاده روی کرده اند تا مکان هایی که تعداد پارک ها کمتر گزارش شده است ) . (Li et al., 2005همچنین
منا طقی که مکان های عمومی و فضاهای سبز بیشتری دارند تابحال نسبت به عدم انجام فعالیت فیزیکی کافی گزارش داشته
اند نسبت به مناطقی که تعداد پارک های کمتری دارند ) .(Rosenberger et al., 2005همچنین پژوهشی مابین زنان در
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 0شهر مختلف در استرالیا نشان داده است ساکنینی که پارک های بیشتری در یک مایلی خانه ی شان دارند فعالیت بدنی
بیشتری نسبت به سایر شهروندان داشته اند ) .(Cohen et al., 2006به ازای هر یک پارک در نیم مایلی یک خانه 71
دقیقه پیاده روی بیشتر گزارش شده است).(Cohen et al., 2006
اندازه پارک
تحقیقات گذشته نشان داده است که اندازه ی پارک و فضای سبز می تواند بر میزان استفاده و فعالیت فیزیکی مرتبط باشد.
تحقیقی در استرالیا نشان داده است که درصد فضای کل پارک در محالت بر میزان فعالیت فیزیکی بین کودکان رابطه مستقیم
داشته است ) .(Roemmich et al., 2006با افزایش هر یک درصد از فضای پارک  %7.1افزایش در میزان فعالیت فیزیکی
بین کودکان اتفاق افتاده بود .در حالیکه عرضه کل منطقه پارک در یک منطقه می تواند تاثیر مثبتی بر افزایش فعالیت فیزیکی
داشته باشد.
بعضی از تحقیقات در مورد نقش اندازه ی یک پارک در محالت نیز گزارش داده اند .بعنوان مثال یکی از تحقیقات نشان داده
است که پارک های با اندازه ی بزرگتر کمتر از پارک های کوچکتر برای فعالیت فیزیکی انتخاب می شوند (Kaczynski et
) .al., 2008از طرف دیگر ،تحقیق دیگر نشان داده است مردم میل به پیاده روی در پارکی را دارند که احساس میکنند آن
مکان بزرگتر است ).(Giles-corti et al., 2005
دسترسی
دسترسی فیزیکی و روانی به فضاهای س بز و پارک ها بعنوان پایه طراحی چنین مکانهایی شناخته می شود و بعنوان قسمت
ضروری در فرآیند طراجی برای توسعه شهری در خیلی از کشورها شناخته میشود .پارک ها باید در مکانی طراحی شوند که
قابل رویت باشند .پارک ها با فراهم کرد ن امکانات مختلف قابل دسترس برای مردم میتوانند در افزایش کیفیت زندگی شهری
نقش مهمی ایفا کنند ) .(Goodmann, 1968پارک هایی که بصورت پراکنده در سطح محالت و شهر قرار دارند بیشتر مورد
استفاده قرار می گیرند تا پارک های متمرکز شده .دسترسی و پراکندگی فضا هر دو بعنوان دو ویژگی که برای اندازه گیری
پارک ها نیاز است میتواند مورد استفاده قرار گیرد ) .(Talen, 2000طبق نظر وایت
) (2000دسترسی یک پارک می تواند بر اساس ارتباط آن با محیط که از طریق فیزیکی و بصری می باشد معرفی شود .یک
پارک در دسترس و موفق مکانی است که براحتی بتوان به آنجا رفت ،و بخوبی از دور قابل رویت باشد.
دسترسی به عنوان « آزادی یا توانایی افراد برای تحقق نیازهای اصلی شان در جهت حفظ کیفیت زندگی» تعریف می شود
) .(Lau & Chiu, 2003برتولینی بیان می کند که یک مکان عمومی در دسترس ،مکانی است که افراد مختلف بتوانند بیایند
و همچنین افراد مختلف بتوانند کارهای متفاوت انجام دهند این نه تنها یک نقطه در دسترس بلکه یک مکان در دسترس می
باشد).( Bertolini, 1999; Bertolini & Dijst, 2003
دسترسی نباید بر اساس یک بزرگسال سالم ایده آل بلکه بر اساس شرایط یک آقای با عصا ،یک مادر همراه با کالسکه یا یک
کودک هشت ساله سوار بر دوچرخه باشد).(Harnik, 2003
بیشتر پژوهش های مرتبط با دسترسی و میزان استفاده از پارک ،مرتبط با نزدیکی به فضای سبز بوده است ( McCormack
 . )et al., 2008پژوهشی در شیکاگو نشان داده است شهروندانی که پارک در نزدیک محل زندگی آنها قرار داشته است بیشتر
از پارک استفاده می کرده اند تا افرادی که از منزلشان تا فضای سبز فاصله ی بیشتری بوده است). (Tinsley et al., 2002
بطور کلی هر چه تعداد پارک ها در شعاع  066متری در محالت مسکونی افزایش پیدا کند بدلیل کاهش ضرورت استفاده از
وسیله نقلیه که خود یکی از عوامل تاثیر گذار بر استفاده از پارک ها می باشد ،میزان استفاده از پارک ها افزایش پیدا می کند.
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همچنین تحقیقی در محالت مسکونی مختلف استرالیا نشان داده است که مردم بازدید از پارک هایی که در فاصله ی کمتری
از خانه شان قرار دارد بیشتر دارند تا پارک های دیگر ).(Gilles-Cort et al.,2005
در  71تحقیق که مرتبط با فعالیت فیزیکی و پارک های بوده است  8تحقیق رابطه ی مستقیم بین نزدیکی به پارک و افزایش
فعالیت فیزیکی یافته اند .از طرف دیگر در یک تحقیق میان بزرگساالن در آمریکا نشان داده است افرادی که احساس دسترسی
راحت به پارک را داشته اند نسبت به سایر افراد فعالیت فیزیکی بیشتری داشته اند .حدود دو برابر بیشتر از افرادی که از پارک
ها فاصله داشته اند فعالیت فیزیکی داشته اند )(Kaczynski & Henderson, 2007
فضاهای بازی که معموال در مسیر پیاده رو ها وجود دارد مشاهده شده است که بیشتر از پارک ها و فضاهای سبز دیگر در آن
منطقه مورد استفاده قرار میگیرد ).(Ferre´ et al., 2006
امکانات و تجهیزات
کیفیت و وضعیت تجهیزات بازی و ورزش در پارک ها بر کاهش و افزایش بازدید از پارک موثر می باشد ،البته اهمیت این
امکانات بر اساس ویژگی های محیط می تواند متغیر باشد ( .)McCormack et al., 2008پژوهش های بسیاری تنوع
امکانات و تجهیزات موجود در پارک ها مرتبط با فعالیت های ورزشی و بازی برای کودکان را بر حضور مردم در آن مکان ها
نشان داده است  ،بویژه امکاناتی برای بازی کودکان نقش مهمی داشته است .در چندین مطالعه مرتبط با پارک های در محالت
مسکونی حتی با وجود نزدیکی پارک ها به خانه ها  ،عدم وجود تجهیزات مناسب برای بازی کودکان یکی از مهمترین عوامل
عدم استفاده ساکنین از آن پارک گزارش شده است (Veitch et al., 2006).
فعالیت هایی که مبنای ساختن بخش های یک پارک می باشد ،باید چیزی داشته باشند که به مردم انگیزه ای برای آمدن به
پارک بدهند .هر چه فعالیت هایی بیشتری در یک مکان شامل شوند ،افراد فرصت های بیشتری برای مشارکت خواهند
داشت) .(Whyte, 2000از این گذشته ،همانطور که دافی بیان می کند ،یکی از مزایای کلیدی از مکان های عمومی این
است که فراگیر بوده و برای هر فرد مناسب هستند .در این خصوص ،این نواحی باید تمامی ساکنین محلی را در نظر بگیرند و
به گروه های مختلفی از مردم با فعالیت های متفاوت خدمات ارائه کنند).(Duffy, 2003
وجود مسیر پیاده در میان پارک ها همچنین برای استفاده مردم مهم شناخته شده است (Lloyd et al., 2008).عالوه بر
این ،تسهیالت پارک شامل مکانی برای نشستن ،آبخوری ،آالچیق و سرویس بهداشتی میتواند بر میزان استفاده کاربران تاثیر
گذار باشد (.)McCormack et al., 2008
همچنی ن وجود سایه بان و یا مکانی که سایه اندازی مناسب داشته باشد می تواند بر استفاده ی کاربران بویژه در طول روز موثر
باشد ).(Tucker et al., 2007
پژوهش دیگر در  11پارک در شهر اونتاریو کانادا که به بررسی  11تجهزیرات موجود در این پارک ها پرداخته ،نتایج نشان داده
است که پارک هایی که امکانات ورزشی و تفریحی بیشتری دارند بیشتر برای انجام فعالیت های فیزیکی و ورزش مورد استفاده
قرار گرفته اند تا پارکهای با امکانات کمتر .در مورد تجهیزات و امکانات مورد استفاده قرار گرفته پارک هایی که مسیر پیاده
روی مخصوص برای پیاده روی درون فضای پارک طراحی کرده بودند  00برابر بیشتر از پارک های بدون مسیر مخصوص پیاده
روی مورد استفاده قرار گرفتند ) .(Kaczynski et al., 2008پژوهش دیگر که به بررسی  1پارک متفاوت پرداخته یافته ها
نشان داد که پارک هایی که شامل امکانات بازی ،زمین های ورزشی و مسیر پیاده روی هستند بیشتر بقصد انجام فعالیت های
ورزشی مورد استفاده قرار می گیرند ).(Giles-Corti et al., 1996
زیبایی
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نقش زیبایی پارک و فضای سبز بر میزان استفاده تمام گروه های سنی مهم شناخته شده است .یافته های یک تحقیق نشان
داده است که اگر پارک ها از دیدگاه بصری زیبا تلقی شوند بویژه با داشتن درخت ها نسبت به فضاهای خالی میزان استفاده
ی کاربران از آن پارک افزایش پیدا کرده است ) .(Giles-Corti et al., 1996وجود نقاشی های روی دیوار باعث کاهش
استفاده از پارک می شود .بعالوه ،شرایط کیفی پارک از لحاظ تمیزی می تواند نقش مهمی در میزان بازدید مردم داشته باشد
(.)McCormack et al., 2008
همچنین وجود فضای سبز در پارک ها شامل درختان مختلف ،گل ها،چمن و آب نماها در افزایش میل مردم به حضور در
پارک ها موثر شناخته شده است .وجود فضای سبز در پارک ها که به افزایش هوای تازه در آن محیط کمک می کند خود
دلیل دیگری بر افزایش میل مردم به حضور در چنین مکانهایی گزارش شده است ).(Lloyd et al., 2008
امنیت
تحقیقات بسیاری که مرتبط با امنیت و استفاده از پارک های سطح شهر بوده نشان داده است ترس از جرم و جنایت بعنوان
یکی از مهمترین موانع برای حضور در پارک ها و فضای سبز برای ساکنین می باشد ) .(Mowen et al., 2005از طرف
دیگر همین پژوهش نشان داده است که پاسخ دهندگان رغبت خود را به استفاده از پارک اگر میزان امنیت افزایش پیدا کند
نشان داده اند.
پژوهش دیگری در رابطه با امنیت نشان داده است که ساکنینی که محله ی خود را ناامن گزارش کرده اند از جنبه ی
ناهنجاری ها مثل نقاشی بر دیوار ،زباله ریختن و یا در شب آن را ناامن می دانند کمتر به کودکان خود اجازه ی حضور در
فضاهای سبز را می دهند ) .(Miles, 2008پاسخ دهندگانی که امنیت بیشتری احساس می کردند  %06بیشتر کودکان خود
را تشویق به بازی در پارک ها و فضاهای بازی در محالت می کنند .از طرف دیگر یک تحقیق کیفی در  08پارک محلی در
مونترال کانادا نشان داده است که پارک هایی که ناهنجاری های فیزیکی کمتری دارد مثل نقاشی های روی دیوار کمتر مورد
استفاده ساکنین قرار گرفته است ).(Coen & Ross, 2006
روشنایی در پارک ،حضور نگهبان ،باال بردن امنیت و چشم ناظر و دید بعنوان عواملی که باعث افزایش احساس امنیت در پارک
ها و فضای سبز می شود گزارش شده است .از طرف دیگر حضور افراد بی خانمان ،معتادین  ،وجود سرنگ ،وسایلی که باعث
آسب می شود مثل شیشه و همچنین وجود دوچر خه سوار در مسیر پیاده رو پارک بعنوان عواملی که باعث کاهش امنیت در
پارک های محالت می شود شناخته شده است (.)McCormack et al., 2008
از طرف دیگر خصوصیات کالبدی فضاها مستعد تاثیر گذاری بر رفتار ما هستند و فضاها معموال زمانی تاثیر گذارترند که به
روشنی تعریف شده را دارای ویژگی های توالی ،تنوع ،شگفتی و مجرد بودن و احساس محصوریت،می داند تا بتوانند امنیت و
احساس امنیت ایجاد کنند ).)McCormack et al., 2008
کوین لینچ معتقد است  ،فضا فعالیت را پیشنهاد و همین طور آنرا محدود می کند بنابراین محیط باید مطلوب بوده و از نظر
کالبدی محیطی امن باشد .یکی از اساسی ترین مفاهیم لینچ مفهوم "خوانایی" درفضای شهری است به عقیده لینچ خوانایی
سبب می شود که به آسانی اجزاء شهری را بتوان شناخت و بتوان آنها را در ذهن ،در قالبی به هم پیوسته به یکدیگر ارتباط
داد .این درک از فضا به افراد کمک می کند تا خود را در فضا باز یافته و در آن احساس ایمنی کنند). (Lynch, 1960
به عقیده اسکار نیومن ویژگی های فضاهای قابل دفاع شامل :مرزهای واقعی ،مرزهای نمادین و فرصت های نظارتی است .به
نظر وی آنچه در فضای نا آشنای مناطق کالنشهریبدا ن نیاز است ،فضای قابل دفاع با تراکمی متوسط است ،جایی که ساکنان
محل را در دست دارند ،کنترل می کنند و از رفتار جنایی پیشگیری می کنند).(Newman, 1972
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طبق نظریات مطرح شده می توان گفت که از نظر این اندیشمندان حفظ امنیت فضاهای سبز شهری ،وظیفه اساسی فضاهای
یک شهر است و تالش برای رسیدن به امنیت مطلوب در فضاهای سبز شهری به جهت نقش موثری است که فضاهای سبز
شهری می توانند در جامعه و در حفظ امنیت ایجاد کنند.
راحتی
احساس راحتی کردن در پارک می تواند یکی دیگر از مولفه های مرتبط با میزان افزایش حضور مردم در فضاهای سبز و پارک
ها باشد .راحتی در پارک می تواند مرتبط با مکانی برای نشستن ،احساس آرامش کردن ،سایه اندازی درختان و مسیر راحتی
برای حرکت در پارک معرفی کرد که متاسفانه در خیلی از مطالعات نادیده گرفته شده است (Pasaogullari & Doratli,
2004).
در شهر هایی که از نظر اقلیمی دارای آب و هوای مرطوب و گرم می باشد یافته ها نشان داده است که سایه اندازی درختان و
همچنین مکانی که سایبانی داشته باشد بر میزان استفاده کابران موثر بوده است ).(Karuppannan & Sivam, 2012

روش تحقیق
در این تحقیق پارک های مختلف در محالت شهر بندرعباس مورد مطالعه قرار گرفته است.شهر بندرعباس در حاشیه جنوب
ایران و سواحل شمالی خلیج فارس قرار گرفته است و از جمله شهرهای مهم جنوب کشور و مرکز استان هرمزگان می باشد .در
این مطالعه  06پرسشنامه در پارک ها و فضای سبز در محالت مختلف شهر بندرعباس بصورت تصادفی پخش شده است .در
این پرسشنامه که به بررسی میزان استفاده مردم از پارک ها و کیفیت فیزیکی فضاهای سبز و پارک ها پرداخته در  00سوال
طراحی شده .در بخش اول از مردم درباره ی میزان استفاده از پارک پرسیده شده .در بخش دوم به بررسی وضعیت فیزیکی
پارک که شامل راحتی ،امنیت ،زیبایی ،دسترسی ،امکانات و تجهیزات می باشد که شامل  71سوال می باشد .و در بخش آخر
اطالعات فردی پاسخ دهندگان پرسیده شده که شامل جنسیت ،سن و میزان تحصیالت می باشد.
در این پرسشنامه که به بررسی وضعیت کیفی پارک می پردازد  06پرسشنامه بعنوان پیش آزمون در سطح پارک های شهر
بین کاربران پخش شد تا میزان اعتبار آیتم ها سنجیده شود.
سواالت مرتبط با وضعیت فیزیکی پارک که میزان رضایت مردم درباره ی آیتم های مختلف پرسیده شده در مقیاس الیکرت از
( 7خیلی کم) تا ( 0خیلی زیاد) طراحی شده .و از پاسخ دهندگان خواسته شد بر اساس وضعیت فیزیکی پارکی که بیشترین
بازدید را از آنجا دارند از  7تا  0نمره دهند .سپس پاسخ ها بر اساس فاکتور های مربوطه که مرتبط با کدام ویژگی پارک می
باشد دسته بندی شده و با آزمون  Reliabilityدر  spssمورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .طبق گفته ی پاالنت ()0661
آزمون  reliabilityنشان دهنده ی میزان اعتبار آیتم هایی ست که برای اندازه گیری یک فاکتور مورد استفاده قرار می گیرد
و مرسوم ترین  Cronbach’s coefficient alphaمی باشد که در این تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد.
نتایج تحقیق میانگینی از میزان ارتباط آیتم ها برا ی اندازه گیری ویژگی های فیزیکی پارک ها معرفی می کند که می تواند
برای مطالعات دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد .یافته های ضریب همبستگی بین  6تا  7متغیر خواهد بود که هر چه به 7
نزدیکتر باشد جواب دقیق تر خواهد بود.
یافته ها و تحلیل داده ها
این پرسشنامه که بمنظور بررسی میزان تاثیر محیط فیزیکی بر میزان استفاده ی کاربران تهیه شده  ،در ابتدا پیش آزمونی
حدود  06پرسشنامه بین کاربران پارک های مختلف در سطح شهر بندرعباس پخش شد که میزان اعتبار و صحت آیتم ها
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مورد بررسی قرار گیرد .در این پژوهش که  01مرد و  11زن در رنج سنی بین  78تا  08سال شرکت کردند .یافته های تحقیق
با استفاده از نرم افزار  spssمورد تحلیل و آنالیز قرار گرفت که اعتبار آیتم های مولفه های فیزیکی سنجیده شود .طبق نتایج
آزمون که در جدول یک خالصه شده است میزان ضریب آلفا برای تمام آیتم ها باالتر از  6.0گزارش شده است که میتواند مورد
تایید برای اندازه گیری ویژگی فیزیکی پارک های مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد.
جدول  :1نتایج ضریب آلفا متغیرهای فیزیکی پارک
ویژگی های فیزیکی
راحتی

سواالت

Mean

Alpha

مکان مناسب برای نشستن

2.75

0.63

سایه اندازی درختان
نوع کفپوش ها
دستگاه های ورزشی

تجهیزات

2.7

0.71

وسایل بازی کودکان
وجود بوفه یا کافی شاپ
دسترسی راحت از پیاده رو به پارک

دسترسی

3.5

0.77

دسترسی راحت از خیابان به پارک
دسترسی راحت با ماشین به پارک
روشنایی پارک در شب

امنیت

2.6

0.7

حضور افراد مزاحم
دید کافی و مناسب در پارک
زیبایی درختان پارک

2.6

0.63

زیبایی فضای سبز پارک
زیبایی

زیبایی سنگ فرش ها
نور پردازی پارک در شب
تمیزی پارک

با توجه به یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت راحتی یک پارک می تواند مرتبط با مکانی برای نشستن ،سایه اندازی
درختان و نوع کف پوش ها که مسیری راحت برای عبور و مرور کاربران فراهم می کند باشد .تجهیزات و امکانات پارک مرتبط
با فراهم کردن تسهیالتی مرتبط با فعالیت های ورزشی و بازی کودکان می باشد و همچنین مکانی برای فروش اغذیه مثل بوفه
و یا کافی شاپ .ه مچنین زیبایی یک پارک از دیدگاه کاربران مرتبط با تمیزی پارک ،زیبایی فضای سبز و درختان ،نورپردازی
پارک در شب و همچنین مرتبط با سنگ فرش ها می باشد .دسترسی به پارک که بیشتر تحقیقات مرتبط با میزان استفاده از
پارک بعنوان مهمترین عامل شناخته شده است مرتبط با مسیر پیاده به پارک ،مسیر قابل دسترس برای ماشین و همچنین در
مسیر رفت و آمد بودن پاک مرتبط می باشد .و امنیت پارک با روشنایی پارک در شب ،افراد مزاحم و معتادین و همچنین دید
کافی و مناسب در پارک که مرتبط با فضاهای قابل دفاع می باشد می توان بیان کرد.
یافته های تحقی ق نشان داده است که میزان رضایت مردم از وضعیت فیزیکی پارک ها بطور متوسط و پایین می باشد و از
طرف دیگر تنها  %01پاسخ دهندگان بطور متداول به پارک ها می روند و این کم بودن میزان حضور مردم در پارک ها را می
توان مرتبط با وضعیت فیزیکی پارک ها و همچنین تعداد کم پارک ها در سطح شهر و محالت شهر بندرعباس دانست.
همچنین  % 11پاسخ دهندگان پارک های با ابعاد بزرگتر در سطح شهر بندرعباس را بعنوان پارکی از شهر که بیشتر بازدید را
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از آن دارند انتخاب کرده اند .از این رو می توان پیشبینی کرد عالوه بر وضعیت فیزیکی پارک و تعداد پارک ها در سطح شهر
ابعاد پارک نیز می تواند بر انتخاب پارک موثر باشد.

تصویر  :1میزان بازدید مردم از پارک ها

نتیجه گیری
پارک هایی که بخوبی و با توجه به نیاز ها طراحی می شوند جز مهمی از تسهیالت جهت انجام فعالیت های تفریحی و
گذراندن اوقات فراغت در شهر بشمار می آیند .همچنین فرصتی برای انجام فعالیت های فیزیکی که میتواند هم در بهبود
سالمت جسمی و هم ذهنی شهروندان موثر باشد فراهم می کند.
با مروری بر تحقیقات گذشته دسترسی ،امنیت  ،اندازه پارک ،تعداد پارک ،زیبایی و امکانات پارک بعنوان عواملی که می تواند
بر میزان استفاده کاربران از فضاهای سبز و پارک ها موثر باشد معرفی شده است.
در رابطه با دسترسی یک رابطه مستقیم بین دسترسی و میزان استفاده از پارک ها شناخته شده است .پارک قابل دسترس و
موفق با بازدید زیاد مکانی است که در مرکز محالت قرار گیرد که قابل دسترسی و در نزدیک خانه های مسکونی واقع شود.
عالوه بر دسترسی پارک ها ویژگی های فیزیکی دیگر نیز که نقش مهمی بر کیفیت پارک ها می گذارد که نتیجه در افزایش
استفاده شهروندان دارد در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.
پارک های محالت باید بدور از حضور افراد غریبه و معتاد باشند و همچنین وجود وندالیسم مثل نقاشی های دیواری و زباله در
سطح پارک ها ،وجود فضاهای غیر قابل دفاع که می توان با کوتاه کردن درختان و پرچین ها مانع از افزایش بزهکاری در پارک
ها می شود میتوان باعث افزایش حضور مردم در پارک ها که خود همانند چشم ناظر که باعث افزایش امنیت در پارک ها می
باشد شد .از طرف دیگر زیبایی یک پارک که با افزایش فضاهای سبز در پارک ،و آب نماها ،کف پوش های رنگی می توان
جذابیت های بصری را برای مردم افزایش داد .مکانی برای نشستن ،سایه اندازی درختان و وجود امکانات برای انجام فعالیت
های مختلف ورزشی و بازی کودکان خود باعث حضور افراد در سنین مختلف در پارک می شود .حضور افراد در گروه های
سنی مختلف خود یکی دیگر از عواملی که مانع از افزایش وندالیسم می شود می توان معرفی کرد .پارک را می توان با افزایش
درختان و فضای سبز  ،تمیزی پارک و نورپردازی مناسب آن از لحاظ بصری چشم انداز زیبایی را برای کاربران فراهم کرد.
در نهایت می توان اذعان داشت تنها توجه به یکی از ویژگی های معرفی شده در این مقاله مرتبط با ویژگی های فیزیکی پارک
نمی تواند در موفقیت آن پارک و افزایش حضور مردم موثر واقع شود .زمانی یک پارک در سطح محالت مسکونی و شهر موفق
خواهد بود که بر تمام ویژگی های ذکر شده توجه کند و برنامه ریزی و طراحی پارک بر آن اساس صورت پذیرد.
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