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  نقش فضاهاي عمومی در پایداري اجتماعی شهرها

)تهران 6نمونه موردي پارك شفق منطقه (

  

  3، وحید یاري قلی2، فرانک سعیدي فرد1بهرنگ کالنتري

Kalantari.nima4@gmail.com
  

  چکیده

ی توجه در ابتدا در مباحث توسعه پایدار، مسایل اقتصادي و زیست محیطی غلبه داشتند وکمتر به مباحث اجتماع 

در شد؛ اما امروزه پایداري اجتماعی یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار درکنار ابعاد اقتصادي و زیست محیطیمی

تواند زمینه شکل گیري شهري پایدار؛ که امکان زیستن متناسب و هماهنگ شهروندان را شهرهاست؛ که می

پایداري اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی . سازدرا فراهم .... براساس مشارکت، حس تعلق، جامعه مدنی، هویت و

در این میان فضاهاي عمومی شهر به این . باشدمی... همچون حس تعلق، مشارکت، هویت، دل بستگی به محل و

جنیست،نژاد، قومیت، و سطح (دلیل که به عموم شهروندان تعلق داشته و همه شهروندان بدون هرگونه تبعیض 

توانند نقش بسیار مهمی را در پایداري اجتماعی ایفا ودیتی به آن دسترسی دارند میو محد) اقتصادي ـ اجتماعی

چنین فضاهایی سبب تعامل اجتماعی به عنوان پیش نیاز همگرائی، حس تعلق، مشارکت و نهایتاً پایداري . کنند

کوشد تا به ن پژوهش میای .گردنداجتماعی به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر در تداوم توسعه پایدار شهري تلقی می

که منجر به پایداري اجتماعی در )مشارکت و حس تعلق(بررسی نقش فضاي عمومی در تقویت تعامالت اجتماعی

روش تحقیق این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است و جمع آوري اطالعات به دو شیوه . شود بپردازدشهر می

چارچوب مکانی در این  .صورت  گرفته است) ایشمصاحبه، پرسشنامه و پیم(اي و میدانیمطالعات کتابخانه

  .باشدشهرداري تهران می 6پژوهش پارك شفق واقع در منطقه 

  

فضاي عمومی، پایداري اجتماعی، مشارکت، حس تعلق، پارك شفق :هاي کلیديواژه

                                                          
  ـ دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه شهید بهشتی تهران1

  هري دانشگاه شهید بهشتی تهرانـ مدرس دانشگاه آبا قزوین،کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزي ش2

  ـ دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه زنجان3
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ـ مقدمه 1

بسزایی در پایداري در این میان فضاي شهري به طور عام و فضاهاي عمومی به طور خاص داراي نقش 

اجتماعی به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار شهري می باشد زیرا پاسخگویی به نیازهاي اجتماعی انسان و 

فضاي . تامین فرصتهاي الزم در زمینه کسب تجارب اجتماعی، مستلزم وجود فضا و قرارگاه کالبدي است

فضاها و عرصه  .ن در جوامع شهري محسوب می شودعمومی ظریفیتی عظیم در پاسخ به این جنبه از حیات انسا

. اساسی زندگی روزمره شهري و مهمترین بخش شهرها به شمار می روندهاي عمومی یکی از عناصر ضروري و

اما امروزه به . اند در طول تاریخ فضاهاي عمومی همواره نقش مهمی در زندگی اجتماعی شهروندان ایفا کرده

ینی و همچنین تغییر شیوه شهرسازي و معماري، اهمیت خود را تا حدودي از دلیل تحول در فرهنگ شهرنش

از دیدگاه کارشناسان شهري، فضاهاي عمومی در شهرهاي سنتی ایران با وجود شکل گیري  .اند دست داده

زده توسعه خارج از ضابطه و اصول   اند اما فرآیند شتاب ارگانیک آنها، تعریف مشخص و مطلوب تري داشته

هاي نوساز و تازه  ویژه محله اي تغییر داده که این شهرها به گونه سازي در اغلب شهرهاي ایران شرایط را بهشهر

در چنین عرصه هایی انواع فعالیت هاي فرهنگی ، . اند بهره شکل گرفته آنها از داشتن فضاهاي عمومی بی

با  .ط و تعامل میان انسان ها رخ می دهداجتماعی ، اقتصادي و سیاسی جریان می یابد و بیشترین تماس ، ارتبا

در نتیجه  .باشدتوجه به اینکه انسان موجودي اجتماعی است و تکاملش در گرو تعامالت اجتماعی با دیگران می

مشاهده می کنیم که فضاهاي عمومی سبب تعامل اجتماعی به عنوان پیش نیاز همگرائی، حس تعلق، مشارکت و 

در این  .ه عنوان ضرورتی انکار ناپذیر در تداوم توسعه پایدار شهري تلقی می شوندنهایتاً پایداري اجتماعی ب

مشارکت و حس (تا به بررسی نقش فضاي عمومی در تقویت تعامالت اجتماعیپژوهش سعی بر آن است تا به 

است و  روش تحقیق این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی. شود بپردازدکه منجر به پایداري اجتماعی در شهر می)تعلق

صورت گرفته ) مصاحبه، پرسشنامه و پیمایش(اي و میدانیجمع آوري اطالعات به دو شیوه مطالعات کتابخانه

.باشدشهرداري تهران می 6چارچوب مکانی در این پژوهش پارك شفق واقع در منطقه . است

  

  پایداري اجتماعی -2

طوربهرامفهوماینمخلتفابعاددار،پایتوسعهمباحثگزارانسیاستکهداردوجودکلیتوافقاین

درشود؛میدیدهیکشمارهشکلدرکهطورهمان .(Smith,35,1995)اند بندي نکردهاولویتیکسان

اجتماعیموضوعاتکهحالیدر. داشتندغلبهپایدارتوسعهمباحثزیست درمحیطواقتصاديمسایلابتدا

کهبوداینآناصلیدلیل .گرفتقرارتوسعه پایدارمباحثکاروردستدرکهبود1990هايسالاواخراز

» نیازهاي اولیه« دیدگاه ترویج و1960هايسالدرزیستمحیطهايجنبشترکیبطریقازپایدارتوسعه

مشکل اندازهباتوسعهاجتماعیابعادسنجشکهجاییآنازاما.آمدوجودبه1970هايسالدرانسان
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تاباشد،شدهمتمرکزاجتماعیپایداريبرکهداردوجوداندکیهايبررسیوهانوشتهبود،جهمواگیري

لیتیگ و گریسلر« حقیقت در .شودمیاحساسهنوزموردایندرجامعخأل مطالعهکهحدي
4

هستندمعتقد» 

بلکهکرد؛دركراآنوشدنزدیکبه آنتئورينظرازبتوانکهنیستمفهومیپایدارتوسعهمفهومکه

آنوشدنزدیک آنبهسیاسیجاريهايبرنامهدرعقالنیدركباوعملیطوربهبایدکهاستمفهومی

حاضرحالدرکهدهدمینشاننیز »  OECD«اخیر تحقیقات.)2:1391آندرییا کول آنتونیو،(فهمیدرا

هايمؤلفهازیکیآنکهتااستارتباطردزیستمحیطهايسیاستمفاهیم اجتماعیبااجتماعیپایداري

باشدپایدارتوسعهدهندهتشکیلمستقل

  

Colantonio:2007ابعاد مختلف توسعه پایدار و اهمیت نسبی آن، منبع،) 1(شکل

توسعهستقلمابعادازیکیعنوانبهاجتماعیپایداريتعریفبرايکمیهايتالشکهگفتتوانمی

برايبایدکهدورنماییومعیارهامورددرتوافقیکهرسدمینظربهآن،برعالوه .استانجام شدهپایدار

باگزاران،سیاستومحققانازیکهر .نداردوجودشود،انجامپایداري اجتماعیتعریفانطباقوتعدیل

نظربهکهآنچه .اندکردهارائهآنازتعریفی،خاص اندازچشمیکیارشتهیکازخودمعیارهايبهتوجه

اما در کل می توان گفت که پایداري اجتماعی  .استسختیکارجامعتعریفیکبهدستیابیامکانرسدمی

به مفهوم توانمند کردن همه گروه ها، براي بهره مندي از نیازمندي هاي ضروري، شامل دستیابی به سطح معقولی 

، در واقع تقسیم عادالنه فرصتها را در زمینه سالمتی و تحصیالت مورد توجه قرار می دهد و منابعی از آسایش

)Assefa a Frostell, 2007, 64.(  

از دیدگاه دیوید تروسبی پایداري اجتماعی عبارتست از خصوصیات تکاملی یا پایدار پدیده ها، با اجتناب 

ه ویژگیهاي زایشی و تداوم بخشی درونی یک سیستم همانند ی، و یا با توجه بتاز راه حل هاي کوتاه مدت یا موق

اکوسیستم هاي فرهنگی، زندگی فرهنگی و . اکوسیستم هاي  که از تعادل طبیعی، حمایت و حفاظت می کنند

پایداري اجتماعی زیر مجموعه اي از پایداري . تمدن بشري را تحت حمایت و حفاظت خود قرار می دهد

حفاظت و نگهداري روابط و مفاهیم اجتماعی که عامل تقویت و استحکام سیستم  فرهنگی است و عبارتست از

پایداري اجتماعی بویژه شامل حفظ و گسترش تاریخ، ارزشها و روابط متنوع جمعیتهاي . هاي فرهنگی هستند

                                                          
4 - Littig and Grießler
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مکانپایداراجتماعو در ارتباط با فضاهاي عمومی  می توان گفت،  ).28ـ26: 1391طهماسبی، (معاصر می شود 

نیازهايها،مکانایندر. کنندزندگیوکارآنجادرآیندهوحالبرايخواهندمیمردمکههستندهایی

کیفیتبهبوددروهستند؛حساسشانزیستمحیطبهنسبتآنهاشود؛میبرآورده آیندهوفعلیساکنین

بههاي در اطراف آنساختماناست؛فراگیر آنهاامکاناتوامنهامکاناین. دارندمشارکتخودزندگی

کول (دارددر این فضاها وجود همهبرايمناسبخدماتارائهوبرابرهايفرصتواند؛شدهطراحیخوبی

  ).8: 1391نتونیو،آ

  5فضاي عمومی -3

فضاهاي عمومی به آن دسته از فضاها اطالق می شود که عموم مردم به آن دسترسی فیزیکی دارند و امکان  

عموم شهروندان بدون نیاز به کنترل، حق ورود و  و. وجود داردها در آنرکت و روابط بین شهروندان مشا

  ).85: 1391پاکزاد، (حضور در آنان را دارند، 

  

  در ارتباط با فضاي عمومی اصول پایداري اجتماعی -4

حقیقات بیشتري واقع مورد توجه خاص قرار گرفته که به تبع آن مورد ت 1980هاي فضاهاي عمومی از سال

این امر به دلیل روح جدید شهرگرایی است که فلسفه  معماري و برنامه ریزي مدرن را رد کرده و .  شده اند

فضاهاي عمومی شهري در واقع  ).Tibbalds,1992,56(هاي سنتی شهرها را داردسعی در برگرداندن ویژگی

با حضور شهروندان شهر می تواند به مفهوم مکان  ترکیبی از فضاي فیزیکی و اجتماعی را شکل می دهند که

در واقع بحث در این است که تنها در بستر حضور و تعامل سازنده شهروندان است که یک شهر . ارتقاء یابد

  ).147: 1388محمودي نژاد، (داراي فضاي عمومی شهري و در نتیجه پایداري اجتماعی شهر می شوند 

عی بعنوان پیش نیاز همگرائی ،تشکیل سرمایه هاي اجتماعی ،حس تعلق فضاهایی عمومی سبب تعامل اجتما

به مکان ،مشارکت ونهایتا پایداري اجتماعی به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر در تداوم حیات شهر سالم تلقی می 

  اما مهم ترین اصول پایداري که فضاي عمومی می تواند در آن نقش داشته باشد شامل. گردد

الت زمانی حاصل می شود که افراد، منابع کافی براي مشارکت در امور جامعه شان و فرصتهاي عد :عدالت 1-4

. الزم جهت توسعه و پیشرفت شخصی دارند و توزیع مناسبی جهت تسهیل مشارکت کامل وجود داشته باشد

.عه کاهش یابدالیتی متفاوت در جامعدالت می تواند در تفاوت قائل شدن بین افراد براي مشارکت در سطوح فع

                                                          
5-public space
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ها براي مشارکت در تمامی جنبه هاي زندگی هر دو عامل حقوق و فرصت :تعامالت اجتماعی 2-4

اجتماعی و لذت بردن از آن و برقراري تعامل با دیگر اعضاي جامعه، زمانی اتفاق می افتد که محیط، افراد را 

  .ها، قادر و توانا سازدهایشان در مسئولیتالعملها و استعدادهایشان و نیز به عمل و عکس براي شکوفایی توانایی

  

افراد و اجتماع بایستی امنیت اقتصادي داشته و از اینکه در سالمت و حمایت و محیط سالم  :امنیت 3-4

افراد نیاز به احساس سالمت و امنیت براي مشارکت و درگیري کامل در . زندگی می کنند اطمینان حاصل کنند

  .ی خود دارندرفاه و زندگی اجتماع

اجتماع باستی به طور متناسب و خالق، قوه سازش و انعطاف در مقابل  :قوه سازگاري و قابلیت توافق 4-4

قوه سازگاري عبارت از یک فرایند ساخت بر آنچه که هم . افراد و اجتماع و پاسخ به تغییرات آنها را داشته باشد

  ). 65: 1387برنون، (ون و بیرون اجتماع اکنون وجود دارد و بهره گیري از تجارب آن در در

  

  نقش فضاهاي عمومی در حس تعلق و مشارکت به عنوان شاخص هاي پایداري اجتماعی -5

ها و فضاهاي باز، شرطی الزم امروزه عقیده بر آن است که کیفیت باال و مثبت زندگی شهري در خیابان

 ).35:  1388رفیعیان، (از تعامالت اجتماعی لذت ببرندسازد که براي جامعه است؛ به طوري که مردم را قادر می

 .(Lynch,1960,45)ها و معانی مورد مطرح می باشدهاست که بحث ارتباط بین چیدمان فیزیکی، فعالیتمدت

این تعلق باید به . رلف بیان می کند که براي بودن در درون مکان باید به آن تعلق داشت و با آن هویت یافت

.دمانی باشد که این مکان را اشغال کرده اندمکان و به مر (Relph1976, p. 49) هاي تجویزي ایجاد حس تئوري

حس تعلق و پیوند مثبت به مکان را از جمله ابعاد . ها میسر می دانندتعلق را از طریق طراحی دقیق فضا و ساختمان

که  در آن زندگی که مردم از محله ايچرا که بخشی جدایی ناپذیراز لذتی است . پایداري اجتماعی دانسته اند

حس تعلق به مکان در ارتباط تنگاتنگ با محیط مصنوع (Nash and Christie, 2003,12). می کنند می برند

و این حس می تواند تحت الشعاع  کیفیت مکان قرار گیرد مثال در مکانی که  وندالیسم وجود دارد  نیز می باشد

حساس امنیت تاثیر می گذارد و سپس سبب کاهش تعامل و مشارکت اجتماعی این حس کمتر است چرا که بر ا

  (Forrest and Kearns, 2001, 88 ).می گردد

انگیزد هاي گروهی است که آنان را برمیمشارکت به معناي درگیري ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت

علوي (یت کار شریک شوندهاي گروهی یکدیگر را یاري دهند و در مسئولتا براي دستیابی به هدف

در حقیقت . با ظهور لیبرال دموکراسی آغاز شد 1960هاي  بکارگیري این اصطالح از سال). 15،1379تبار،
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مشارکت را مکانیزم موثري در توجه به ابعاد اجتماعی ـ اقتصادي  که در برنامه ریزي کالبدي مورد غفلت قرار 

  ) UN Human settlements Programme,2009,65.(دانندگرفته  بود می

-توانند با ایجاد فرصت براي مشارکت در رویدادهاي اجتماعی، فعالیتفضاهاي عمومی شهري مطلوب می

هاي داوطلبانه و همچنین فرصت مشارکت مردم در فعالیت هاي فرهنگی و ارتقاء ارزش هاي فرهنگی و 

. داجتماعی شهروندان نقش بسیار مهمی در زندگی آنان داشته باش

اي است که براي تمامی افراد یکسان نیست و متغیرهایی نظیر سن، استفاده از فضاهاي عمومی شهري، تجربه

رضایت . گذارندهاي قومی ـ نژادي بر چگونگی درك زندگی شهري اثر میهاي اجتماعی و اقلیتجنس، گروه

درجه برداشت و ادراك نیازهاي فرد  ها، بهشهروندان ار فضاهاي شهري به ویژه براي برخی از انواع فعالیت

هاي اجتماعی هاي سنی و جنس و اقلیتفضاي عمومی باید پذیراي کلیه اقشار، گروه. استفاده کننده بستگی دارد

در کلیه ساعات شبانه روز و در کمال امنیت باشد و همزمان تسهیالت دسترسی و آمد و شد را فراهم 

 .)288:  1389رفیعیان،(سازد

جکسون بیان . اندها و معانی به مقدار جنبه کالبدي و یا حتی فراتر از آن در ایجاد حس مکان دخیلفعالیت

دارد که حس مکان در کشورهاي اروپایی اکثراً بیش از آنکه تحت تاثیر معماري یا طراحی یک بناي یادبود می

هایی که ما منتظریم به صورت ثال فعالیتپذیرد؛ به عنوان مهاي درون آن اثر مییا فضا باشد، از وقایع و فعالیت

- ها و یا فصول خاصی از سال انجام دهیم و آن را همیشه  به خاطر آوریم، در شکلگروهی در روزها یا هفته

چنانچه از بعد زمان به قضیه نگاه کنیم ابعاد کالبدي فضا در کوتاه مدت نقش . گیري حس مکان اهمیت دارند

تر و موثرتر خواهد در حالی که در دراز مدت نقش اجتماعی و فرهنگی مکان قوياي در حس مکان دارند عمده

).193:  1388کارمونا، (بود

  فرضیه پژوهش -6

  .با توجه به طرح مسئله فرضیه اي به شرح ذیل مطرح شده است

 بین میزان رضاینمندي استفاده کنندگان از فضاي عمومی مورد مطالعه با حس تعلق به مکان و مشارکت

  .رابطه ي معنی داري وجود دارد

  روش تحقیق -7

جمع آوري اطالعات در این تحقیق به دو شیوه مطالعات . روش این تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است

اي جهت استفاده از مطالعات کتابخانه. صورت گرفته است) مصاحبه ، پرسشنامه و پیمایش(اي و میدانی کتابخانه

هاي معتبر خارجی و داخلی و روش میدانی جهت مصاحبه با مسئولین ها، سایتمهها، مقاالت علمی، پایاناکتاب

جمع  .کالبدي محله انجام گرفته است شهرداري، پرسشگري از ساکنین و مشاهده و ثبت وضعیت فیزیکی ـ

آوري اطالعات میدانی از شهروندان محلی جامعه آماري این تحقیق را تشکیل داده اند که پس از تعیین صفت 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

  

  

)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا   

7

درصد  91تعیین گردید و سپس با سطح احتمال  از طریق نمونه راهنما qدرصد و درصد ) p)40درصد آماري

هاي از طریق برآورد توزیع)نفر 75(به محاسبه حجم نمونه الزم به ذکر است که حجم نمونه براي پرسش گري

. مبادرت شد ) کوکران ( اي دو جمله

  محدوده مورد مطالعه -8

 6منطقه  3این پارك در محله . اي تهران عمل می کندپارك شفق به عنوان یکی از پارك هاي محله

طرح (می رشدهکتار  169نفر می باشد و وسعه ان به  187127جمعیت این محله . شهرداري واقع شده است

هکتار را در بر می گیرد که در بافت  8/1پارك شفق مساحتی در حدود  ). 34:1385تفصیلی منطقه شش،

واقع شده است و دسترسی به آن از خیابان یوسف آباد امکان ) ع(مسکونی شهر، کنار بیمارستان حضرت فاطمه

هولت دسترسی به آن عامل عمده اي در در مجموع فاصله مناسب پارك از خیابان اصلی و فرعی و س. پذیر است

به نحوي که توزیع زمان هاي استفاده مراجعین در دفعات روز، . جذب مراجعین به این پارك محسوب می شود

  .در پارك شفق از تداوم و همگونی بیشتري نسبت به پارك هاي بزرگتر برخوردار است... هفته و

  

ه محدوده مورد مطالعهنقش) 2(شکل

  

ویژگیهاي فردي، اجتماعی و فرهنگی استفاده کنندگان از پارك تحلیل -9

 29-18باتوجه به پرسشگري هاي انجام یافته، بیشترین استفاده کنندگان از پارك مورد مطالعه به گروه سنی 

بنابراین می توان  نتیجه گرفت که . سال اختصاص دارد  30-39درصد فراوانی سپس به گروه   1/54سال با 

سال که در سن فعالیت قرار دارند بوده  40مصرف کنندگان از این پارك عمدتا در گروه هاي سنی زیربیشترین 

  .اند
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علیرغم . دهنددرصد را زنان تشکیل می 8/36درصد استفاده کنندگان از پارك را مردان و  2/63از طرفی  

مکث مطرح می سازد پائین  کارکرد تجاري و فرهنگی محدوده  پارك که جاذبه آن را به عنوان مکانی جهت

همچنین عدم . بودن درصد زنان نسبت به مردان را می توان  به عدم تمایل آنها به حضور در پارك ها نسبت داد

.باشدحضور زیاد خانواده ها در پارك نیز تاثیر گذار می

گان سـطح  در صد از پرسش شـوند  60نتایج بررسی سطح سواد جامعه نمونه حاکی از آن است که بیش از 

 35لیسـانس بـا     سوادي در حد لیسانس، فوق لیسانس و دکتري داشته اند، در این میان باالترین فراوانی بـه سـطح  

ها را به نزدیکی این پارك با مراکـز  اگر چه می توان باال بودن درصد تحصیلکرده.  درصد اختصاص داشته است

.فرهنگی و آموزشی نسبت داد

درصد را افراد متاهل تشـکیل   7/38درصد را افراد  مجرد و  3/62پارك شفق  بر اساس نتایج پرسشگري در

مردانه بودن پارك وحضور کم خانواده در این پارك را می توان علت فزونـی افـراد مجـرد بـه متاهـل      . دهندمی

  دانست

ق واقع شده که در پیرامون پارك شف) ع(اي مانند بیمارستان حضرت فاطمههاي فرا منطقهبا توجه به کاربري

درصد از پرسش  3/68به طوریکه . باشدومحالت در این پارك قابل توجه می است، حضور افراد از سایر مناطق

درصد افراد محل سکونت خود را مناطق دیگر تهران اعالم  7/31و حدود  6شوندگان ساکن محالت منطقه 

.کرده اند

ان دسترسی به این پارك  با پرسش شندگان مطرح هاي داده شده به پرسشی که در ارتباط با زماز پاسخ

چرا که پاره اي از پرسش شوندگان براي رسیدن به پارك شفق . گردید می توان به اهمیت منطقه اي آن پی برد 

درصد  از استفاده کنندگان از پارك  مورد  6/72زمان مراجعه  .کنندحتی بیش از نیم ساعت هم وقت صرف می

 3/85در کل   ..کننددرصد از  پرسش شوندگان شب ها به پارك مراجعه می 7/1ا  و تنها مطالعه  بعد از ظهره

الزم به . درصد از پرسش شوندگان زمان حضور خود را بعد از ظهر و قبل از تاریک شدن هوا اعالم کرده اند

وجود تجهیزات و از آنجائی که . ذکر است که مشاهدات میدانی نگارندگان نیز در تائید این نکته می باشد

تواند در جذابیت پارك و تشویق مردم براي حضور در  مبلمان  مناسب و متنوع براي گروه هاي سنی متفاوت  می

سئوالی جهت پی بردن به میزان رضایت پرسش شوندگان از تجهیزات . آن در ساعتهاي مختلف روز موثر باشد

رك راضی نبودند و از بال استفاده ماندن بعضی درصد افراد از تجهیزات پا 64در پاسخ . پارك مطرح شد

از  جامعه ) درصد 46( در واقع فقط کمتر از یک سوم . کردندقسمتهاي پارك به دلیل نبود تجهیزات الزم انتقاد 

.نمونه تجهیزات پارك را کافی و از آن راضی بودند
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درصد افراد پارك شفق را پارکی  4/58دانید در پاسخ به این سوال که آیا  پارك شفق را پارك مطلوبی می

را  "بد نیست "درصد جامعه نمونه  جوابی میانه   3/32در صد پارك را مطلوب  ندانسته و حدود  3/9مطلوب ، 

. به این سوال داده اند

بر مبناي پاسخ هاي ارائه شده در مورد فاصله زمانی  واحد مسکونی پرسش شوندگان از پارك شفق نشان 

را  44 -25درصد مدت زمانی بین  3/18دقیقه ، 24-5مدت زمانی بین رصد از پرسش شوندگان  د 7/46دهد می

در صد از جامعه نمونه  مدت  8دهد حدود همانگونه که  نمودار نشان می. کنندي میبراي رسیدن به پارك سپر

ر است که کارکرد منطقه قابل ذک. ساعت را جهت رسیدن به پارك مورد مطالعه طی کرده اند   2تا  1زمانی بین 

سبب )  به دلیل قرار گرفتن در خیابان اصلی یوسف آباد(اي پارك شفق و همچنین دسترسی آسان به  این پارك 

. استفاده از آن براي کسانی است که بنا بر اذعان خود جهت تجدید خاطرات به آن مراجعه می کنند شده است

ی است، سوال شد که آیا این پارك نزدیکترین پارك به محل با توجه به اینکه پارك شفق یک پارك فرا محل

درصد از پرسش شوندگان این پارك را نزدیکترین پارك به محل سکونت خود اعالم  3/43سکونت شماست؟ 

  . در صد بقیه این پارك  نزدیکترین پارك به محل سکونت نمی باشد 7/56براي . کرده اند

  توصیف ویژگیهاي اجتماعی پارك -10

مهمترین کارکردهاي فضاهاي عمومی ایجاد بستري براي رویارویی افراد با یکدیگر و ایجاد تعامل ی ازیک

بودن  قوياي جمع آوري شده بر تحلیل داده. می باشد ،و همگرایی افراد با همدیگر حتی اگر با هم آشنا نباشند

چقدر با افراد حاضر در  "این سوال که  بطوري که در پاسخ به. این کارکرد در  پارك مورد مطالعه داللت دارد

. درصد افراد اعالم کردند که با افراد حاضر در پارك تعامل خوبی داریم 7/48 "پارك تعامل و گفتگو دارید؟ 

درصد افراد گفتند که تعاملی به آن صورت با افراد حاضر  4/21درصد افراد حالت متوسط را اعالم کردند و  30

. در پارك نداریم

باشد که شرایط حضور تمامی گروهها را هاي اصلی یک فضاي عمومی میگیرندگی یکی از مشخصهبردر

با توجه به . این نکته تاکید برابعاد اجتماعی را در طراحی فضاهاي باز عمومی می طلبد. بوجود آورددر آن فضا

رکودکان زنان مناسب درصد افراد محیط پارك را براي حضو 7/46باشد،شرایطی که بر پارك شفق حاکم می

درصد افراد نیز طراحی و امکانات پارك شفق را مناسب معلولین  3/18درصد براي جوانان و  30دانستند نمی

  .دانستندنمی

گویه هاي مربوط به حس تعلق و مشارکت -11

 در پاسخ به.  باشدپارك شفق با توجه به گذشته خود و کارکرد فعلی مکان جذابی براي شهروندان می

درصد افراد حالت  3/26درصد پرسش شوندگان نسبت به پارك حس تعلق داشته ،  53سئوال مطرح شده فوق 

  .درصد بقیه حس تعلقی به مکان نداشته اند  7/20میانه داشته و 
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-پارك شفق به علت موقعیت خاصی که در جوار مراکز درمانی، تجاري شهر تهران دارد از جمله پارك

از این رو سوالی جهت پی بردن به علت حضور پرسش . مختلف شهر مراجعه کننده دارد هایی است که از نقاط

درصد  45درصد جذاب بودن محل را علت حضور خود،  25در پاسخ  .  شوندگان در این پارك مطرح شد

م  در صد بقیه محلی بودن را به عنوان علت حضور خود در پارك اعال 22در صد بیمارستان و  8دسترسی آسان ، 

  داشتند

وجود امنیت و آرامش در فضاهاي عمومی  شهري از جمله فاکتور هاي مهم  جهت حضور شهروندان در 

درصد از جامعه  3/48. آنها  است که به تبع آن افزایش حس تعلق نسبت به این فضاها را به دنبال خواهد داشت

درصد افراد در پارك  7/31و تنها درصد حالت میانه  20نمونه در پارك احساس امنیت و آرامش داشته و 

.احساس امنیت و آرامش نداشته اند 

مشارکت دادن شهروندان در طرح ها و برنامه هاي شهري و نظرخواهی از آنها در ایجاد تغییرات در فضاها 

از الزمه هاي حکمروایی شهري و انتشار روحیه مشارکتی و ایجاد اعتماد بین شهروندان با مدیریت شهري است 

-تا چه حد از شما در مورد مدیریت و برنامه هاي پارك نظرخواهی می: ر این راستا این سوال مطرح شد که د

.درصد افراد در این مورد نظر مثبت داشتند 3/13درصد جواب منفی و تنها  7/71شود؟ در پاسخ 

  یافته هاي تحقیق -12

هاي هاي مربوط به هر یک از گویهداده )compute(بندي نهایی و تحلیل فرضیه از طریق جمع کردنجمع

درصد مد نظر بوده است  95در این آزمون سطح اطمینان . رضایتمندي، حس تعلق و مشارکت انجام گرفته است

شود و اگر رد می H1به نفع فرضیه  �Hباشد فرض  0.05کمتر از ) sig(به نحوي که هر گاه عدد بدست آمده 

باشد با توجه به اینکه فرضیه فوق داراي بیش از یک متغیر می. گیردید قرار میمورد تای �Hبزرگتر باشد، فرضیه 

.براي تحلیل فرضیه از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شده است

.نتایج آزمون فوق در جدول زیر آورده شده است

  آزمون رگرسیون چند متغیره )1( جدول

  

  

  ANOVA) 2(جدول 

  

  

R R Square Adjusted R Square اردانحراف استاند

1 0.71 0.5 0.39 2.08

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1
Regression 463.680 1 255.880 58.881 .000a

Residual 342.053 49 4.346
Total 507.933 58
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  آزمون رگریسیون) 3(جدول

  

یا ضریب همبستگی نشان دهنده میزان همبستگی  R طبق جدول حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره، مقدار

چنین باشد هممی) متغیر وابسته(منديو میزان رضایت) متغیر مستقل(یرهاي مشارکت و حس تعلق به مکانبین متغ

-تابعی از تغییر متغیر مستقل می 0.5است تغییر متغیر وابسته به مقدار نشان دهنده این R Squareمقدار 

پس متغیرهاي مستقل تحقیق به . دباشمی Sig= 000.و سطح معنا داري 58.881برابر با  Fهمچنین مقدار .باشد

بدست  sig (0.00)و مقدار  ANOVAطبق جدول . توانسته اند به خوبی تغییرات متغییر وابسته را تبیین کنند

توان گفت که بین متغیر میزان رضایتمندي با میزان مشارکت و حس تعلق به مکان ارتباط می ،آمده از آزمون

  . ما تایید می شود معنادار وجود دارد و درنتیجه فرضیه

نتیجه گیري

هر جامعه اي با توجه میزان توسعه یافتگی و به تناسب پایداري توسعه در آن جامعه به نقش و ایجاد فضاهاي 

آل آمال خود را در اي ایدههایی را دارد که جامعهفضاهاي عمومی خود توان کارکرد. ورزدعمومی اهتمام می

، افزایش حس تعلق مکانی، افزایش مشارکت شهروندي، توسعه پایدار شهري، تقویت زندگی جمعی. یابدآن می

هاي فضاي عمومی در مقیاس. مند نمودن فضاي شهر و در نهایت توان ایجاد جامعه مدنی را داراستهویت

هاي خویش است این فضاها در مقیاس شهر عرصه آزادي، بلند مقیاس است اما در مختلف از شهر واجد ویژگی

  .یابدهاي محله مانند شناخت، احساس مالکیت به فضا، نظارت ویژگی محلی میهاي شهر با ویژگیمحلهسطح 

شوند که داراي نقش اجتماعی، اقتصادي، اکولوژیکی پارکهاي شهري از جمله فضاها عمومی محسوب می

یل هاي پژوهش نشان همان ظور که در تحل.و می توانند نقش مهمی در پایداري اجتماعی داشته باشند هستند

ده کردیم که پارك شفق به دلیل محله اي بودن و دسترسی مناسبی که دارد می تواند نقش بسیار هداده شد مشا

به طوري که در آزمون فرضیه ما نیز بین میزان . مهمی در پایداري اجتماعی در سطح محله داشته باشد

  .داردرابطه معناداري وجود  رضایتمندي و  حس تعلق و مشارکت

  

Model
Unstandardized Coefficients

Standardized 
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

1
(Constant) 8.988 .998 8.000 .000

حس تعلق .907 .318 .710 7.673 .000

2 مشارکت .345a 0.138 1.491 .142
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