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  ريزي شهري، دانشگاه زنجان  كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهدانشجوي ـ *راضيه تيموري
  

  11/8/1388:  تأييد نهايي   9/10/1387 :پذيرش مقاله
  

  چكيده
هاي نـسبتاً بكـر و داراي    ها يا اكوسيستم بوم  هاي جهاني براي حفظ محيط طبيعي عمدتاً به زيست        كوشش

به فرد توجه داشته است؛ ليكن نزديكي طبيعت        هاي جانوري و گياهي منحصر        تنوع زيستي و حفاظت گونه    
ها، فضاهاي سبز كوچك داخل شهرها و نيز فوايد آنها براي مردم در اين ميان                 به محل كار و زندگي انسان     
محيطـي شـهرها      فضاهاي سبز از يك سو موجب بهبـود وضـعيت زيـست           . اند  كمتر مورد توجه قرار گرفته    

 هـدف   .سـازد   را براي گذران اوقات فراغت شهروندان فراهم مي       شود، و از سوي ديگر شرايط مناسبي          مي
هاي شهري در بهبود كيفيت زندگي شـهروندان از   اصلي اين مقاله بررسي تأثيرات رواني ـ اجتماعي پارك 

ايِ محل سـكونت آنـان بـا اسـتفاده از             ها، در پوشش دادن عوامل دافعه       طريق بررسي عوامل جاذبه پارك    
هاي تحقيق، بيانگر آن است كه شهروندان تبريـزي بيـشتر             يافته.  است Seeking-Escapingالگوي  

هـا و تنگـي محـيط         منظور دسترسي به هواي سالم، تفريح خانوادگي، كسب نـشاط و دوري از آلـودگي                به
  .آورند هاي شهري روي مي گريز از يكنواختي زندگي به پاركو روي، رفع خستگي،  مسكوني، پياده

  
  ، عوامـل جاذبـه و دافعـه، كيفيـت زنـدگي،            Seeking-Escaping شـهري، الگـوي      پارك :ها  واژه  كليد

  .شهر تبريز
  
  مقدمه

ها به موضوعات     وسازهاي سوداگراني منجر شده است كه در ساختمان         رشد صنعت و افزايش جمعيت در شهرها، به ساخت        
از سـوي ديگـر، ضـرورت       . كنند  ي نمي بهداشتي، تأمين نور كافي و هواي سالم و فضاهاي گذران اوقات فراغت توجه كاف             

گويي به نيازهاي روزافزون شهرنشينان به تدريج باعث كاهش سـهم فـضاي               اي جديد شهري، براي پاسخ    ه  ايجاد كاربري 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اما بنا بر داليلي، از اوايـل       . هاي شهري شده، كه پيامدِ محدود شدن دسترسي انسان شهرنشين به طبيعت است              سبز و باغ  
هـاي    كه نمود عيني آن ايجاد بـاغ  طبيعت و فضاي سبز نشان داد، انسان شهرنشين توجهي دوباره به  سو  قرن بيستم بدين  

سـاكنان  ). 72،  1373،    پيرمـوره (دهـد     است كه به نيازهاي جديد شهروندان پاسخ مـي         هاي تفريحي   كاربردي به جاي باغ   
يافته تلقي گردد؛ بلكه مـسكن        ئله به نوعي پايان   شهرهاي امروزي تنها به غذا نيازمند نيستند كه با برطرف كردن آن، مس            

آينـد   خوب، فضاي زندگي مناسب، محيط آرام و تنفس هواي پاكيزه نيز در زمرة نيازهـاي اصـلي و عمـده بـه شـمار مـي              
هاي محيط زيست برشمرد، كه تأثيرات  كننده ترين تهديد توان از بزرگ البته رشد سريع شهرها را مي). 65، 1358شكويي، (

 روح و جـسم انـسان شـهري بـاقي     رها ـ منتقل خواهد شد و تأثيري بس فرساينده ب   به ساكنان شهرها ـ يعني انسان آن
هـاي    گفته، در دهه اخير به موازات پارادايم        با توجه به نكات و موضوعات پيش      ). 41،  1371سلطاني،    بهرام(خواهد گذاشت   

  .زندگي شهري مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته استتوسعه پايدار و توسعه انساني، ايده ارتقاي كيفيت 
مطالعات نشان داده است كه افزايش جمعيت و گسترش شهرنشيني موجب تبديل فضاهاي سبز شهري بـه سـطوح                   

  تـر دارد     ويژه در كشورهاي در حال توسـعه و جهـان سـوم نمـودي جـدي                 شود؛ و اين روند به      ناپذير مي   بتني خشن و نفوذ   
)Shi, 2002, 18.(  

هـاي روحـي،    هاي شهري داراي نقش اجتماعي، اقتصادي و اكولوژيكي هستند، با مزايايي چون درمان بيماري           پارك
محيطي مطلوب براي پرورش كودكان، يكپارچگي اجتماعي، حفظ آسايش و نظاير اينها، كه در عين حال شاخصي بـراي                   

  ).Balram, 2005, 149(شوند  ارتقاي كيفيت فضاي زندگي و توسعه جامعه محسوب مي
هاي شهري در كيفيت زنـدگي    در اين مقاله سعي شده است تا ميزان تأثيرگذاري پارك،گفته با توجه به مطالب پيش    

  . مورد بررسي قرار گيردSeeking-Escapingشهروندان در سطح شهر تبريز با استفاده از روش 
  

  مباني نظري تحقيق
 بررسي موضوع مورد مطالعه و نيل به هدف تحقيق، الزم ديـده شـد مفـاهيم                 منظور تهيه چارچوب نظري مناسب براي       به

آيند، در اين تحقيق به اختصار        اصلي مورد استفاده و روابط بين آنها و همچنين روش به كار رفته، به ترتيبي كه در پي مي                  
  :مورد بحث قرار گيرند

  
  هاي شهري پارك

ي اجتماعي دارند و عموم مردم از آنهـا در گـذران اوقـات فراغـت،     فضاهاي سبز عمومي فضاهاي سبزي هستند كه بازده  
فضاهاي ياد شده اساساً    . كنند  هاي اجتماعي و فرهنگي و نظاير اينها استفاده مي          تفريح و مصاحبت با دوستان و گردهمايي      

اند كـه     سبز عمومي بخشي از فضاهاي    هاي شهري     پارك). 32،  1379سعيدنيا،  (اند    براي اين منظور طراحي يا تجهيز شده      
دهي به مناطق مختلف شهر را نيز دارنـد           محيطي، جنبه خدمات    هاي تفريحي و فرهنگي و زيست       عالوه بر دارا بودن جنبه    

اي است كه تمام طبقـات مـردم          گونهاصوالً طبيعت و ماهيت اين فضاها به        ). 29،  1380دفتر امور فني و تدوين معيارها،       (
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شود كه تمام وسايل سرگرمي و رفاهي، تقريباً براي هرگونه            هاي عمومي سعي مي     در پارك . كنندتوانند از آنها استفاده       مي
  ).324، 1369حكمتي، (سليقه و فكر و سن وجود داشته باشد 

 تأثيري كه بر كيفيت زندگي شهري و نيل به توسعه پايدار دارنـد و از                 هاي شهري از يك سو به جهت        استقرار پارك 
نهند، ارزش بررسي گـسترده   ها به جاي مي    بار مالي بدون بازگشت سرمايه و سود كه براي شهرداري         سوي ديگر به جهت     

  ).Manlun, 2003, 31(را دارند 
  

  
 هاي شهري و شهر پايدار تفرجگاه. 1شكل   

  Chiesura, 2004, 136 :منبع
  

  كيفيت زندگي
تي شهروندان است؛ حـال آنكـه كيفيـت زنـدگي           باالترين هدف توسعه و مديريت شهري، بهبود كيفيت زندگي و خوشبخ          

طور كلي كيفيت زندگي شامل مسائل مادي و غيرمـادي            به. گيرد  هاي مختلفي را در برمي      مفهومي چندبعدي است و جنبه    
هايي چون اسـتانداردهاي زنـدگي، امكانـات زيربنـايي، توليـد اقتـصادي،                 كيفيت زندگي نه تنها مقوله     ،از بعد مادي  . است

گيرد بلكه مواردي چون سالمتي، سرگرمي، اوقات فراغت، فرهنگ و هنر  ها، قانون و مانند اينها را در بر مي         قيمتاشتغال،  
هاي شخـصي   در بعد مفاهيم غيرمادي، كيفيت زندگي شامل تجارب و دريافت       . گنجند  و مانند اينها نيز در همين مقوله مي       

 در ها نظريهاز اين روست كه بيشتر ). Dajian & Peter, 2006, 15(شان است  افراد و بازخوردهاي آنها در زندگي واقعي
احـساس عمـومي خوشـبختي، حـس مثبـت از روابـط             : هاي زير اشتراك نظر دارنـد       زمينه كيفيت زندگي در مورد ويژگي     

 ,Ramage & Davies, 2003(اي چندبعدي است  كيفيت زندگي مقوله. هاي فردي هاي بروز توانايي اجتماعي و فرصت

طلبد، ولي در مجموع كيفيـت زنـدگي          اي گسترده را مي     گيري يا سنجش ابعاد صحيح كيفيت زندگي مطالعه         و اندازه ) 483
اشاره به متغيرهايي چون سالمتي، ثبات سياسي و امنيت، زندگي خانوادگي، زندگي جمعي، امنيت شغلي و نظاير اينها دارد                   

)Byock, & Merrima 1998, 231 .(فيت زندگي، احساس خوشـبختي و رضـايت از زنـدگي بـه عنـوان      از آنجا كه كي
، در اين پژوهش كيفيت زندگي مردم و        )416،  1386 ،زكي(روند    شمار مي   هاي سالمت عمومي و بهداشت روان به        شاخص

هاي شهري بررسي شده؛ و از لحاظ فاكتورهاي سالمتي، زندگي خانوادگي و زندگي جمعي مورد تحليل                  رابطه آن با پارك   
  .هاي شهري در جهت بهبود اين متغيرها سنجيده شده است قرار گرفته و تأثيرات پارك
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  ابعاد ايده كيفيت زندگي شهري . 2شكل 
 May, 1996, 34 :منبع 

  
  فضاي سبز و كيفيت زندگي

و انساني در شهرنشيني ترين عوامل پايداري حيات طبيعي   هاي شهري را بايد در زمره اساسي        ترديد فضاي سبز و پارك      بي
سازي جسم و روح انسان  ريزي شوند، در سالم ، كه اگر به صورت صحيحي برنامه)11، 1381اسمعيلي، (شمار آورد  امروز به

تـرين فـضاهاي عمـومي ـ      هاي شهري به عنوان يكي از مهـم  پارك). 32، 1385شيري، (تأثيرات مطلوبي خواهند داشت 
ايـن  . محيطـي نـواحي شـهري دارنـد         اي شرايط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زيـست       خدماتي شهر نقش زيادي در ارتق     

اند و راهبردهـاي گونـاگوني        فضاها به موازات رشد و متراكم شدن نواحي شهري در جوامع مختلف مورد توجه قرار گرفته               
  ).54، 1386رباني، ق(كار گرفته شده است  هاي شهري ابداع و به يابي و توزيع مناسب آنها در محيط براي مكان

گذشـته از   . سازي و كاهش خشونت مردم كمك كند        تواند به آرامش، جوان     اند كه فضاي سبز مي      دانشمندان پي برده  
تواند مزاياي اقتصادي را نيز، چه براي مـديران شـهري و چـه بـراي                  مزاياي اجتماعي و فيزيولوژيكي، طبيعت شهري مي      

هـاي    تواند منجر به كـم شـدن هزينـه          دهند، مي   پااليش هوا كه درختان انجام مي     عنوان مثال،     به. شهروندان فراهم سازد  
هاي شهري باعث افـزايش       شناختي، تاريخي و تفرجي پارك      هاي زيبايي   عالوه، ارزش   به. كاهش آلودگي و ميزان آن گردد     

  ).Cheisura, 2004, 129(شود  جذابيت شهر، ارزش گردشگري ـ و در نتيجه درآمد ـ مي
ايـن نيـاز بـا فـشردگي جمعيـت در محـل             . در هر شرايطي، روزانه به چند ساعت سكوت و آرامش نيـاز دارد            انسان  

شود؛ و بدين ترتيب از اين ديدگاه نيز فضاهاي سبز شهري كه انسان               نشيني بيشتر احساس مي     مسكوني و زندگي آپارتمان   
 بگذراند، به صورت ضرورت واقعي در زندگي شهرنشينان كم روزانه ساعتي را در آرامش و دور از هياهو در آنها بتواند دست

  .كند خودنمايي مي
  

  
  امنيت

  
 توسعه فردي 

  
توسعه اجتماعي 

 

 ياها  سرويس
 ت خدما

 

 كالبدي محيط
 )فيزيكي(

  
 سالمتي 

  
 كيفيت زندگي 
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  روش تحقيق
گلـي،   هـاي ائـل   كننـدگان از پـارك    نفر از شهروندان تبريزي كه جزء بازديد100هاي پژوهش طي پرسشگري از بين    داده

  در اين مطالعـه از الگـوي  . اند ري شدهآو  بودند، جمع)هاي شهريِ تبريز    ترين پارك   معروف(مشروطه، آذربايجان و باغميشه     
1 Seeking-Escaping گيـري از ابـزار    هـاي شـهري، بـا بهـره         منظور برآورد عوامل جاذبه و دافعه شهروندان به پارك           به

بـراي  . كنـد  ها به فضاهاي سبز عمـومي را تـشريح مـي          ها يا عدم گرايش     پرسشنامه، استفاده شده است كه داليل گرايش      
هاي الزم براي رسيدن به اهداف پژوهش استفاده شده اسـت كـه از جملـه      در اين تحقيق از حد نصاب  تعيين حجم نمونه  

  :توان به موارد زير اشاره كرد ها مي اين نُرم
 نفـر رعايـت     100از آنجا كه تحقيق حاضر از نوع توصيفي و پيمايشي است، در آن حد نصاب حجم نمونه به تعـداد                     

ش افراد به صورت كامالً تصادفي و بدون در نظر گـرفتن موقعيـت اجتمـاعي يـا زمينـه          همچنين در اين پژوه   . شده است 
ها در روزهاي تعطيل و غيرتعطيل در سـاعات مختلـف    پرسشنامه. اند ها انتخاب شده  كنندگان پارك   تخصص، از بين بازديد   

پرسشنامه با الهام   . اي و باز بود     ينههاي چندگز   ها تركيبي از پرسش     نوع پرسش . ها توزيع شدند    روز و در نقاط مختلف پارك     
هـا، احـساس تجربـي آنـان، و عوامـل دافعـه محـل زنـدگي           علل مراجعه مردم به پاركSeeking-Escapingاز الگوي  

هاي افـراد     شهروندان را مورد پرسشگري قرار داده و در نهايت با استفاده از روش طيف ليكرت به بررسي و تحليل ديدگاه                   
  .پرداخته شده است

شوند و يـا بـا منـافع هيجـاني            وسيله نيازهاي هيجاني برانگيخته مي      معتقد است كه گردشگران به    ) 2000(گوسنس  
گرايي و نوگرايي است، در حالي كه منافع          آرامش، اجتماع  شامل گريز، ) عوامل انگيزشي (نيازهاي كاربران   . گردند  جذب مي 
عوامـل   .)Amirtahmaseb, 2008; 23(انـد    خدمات تصديق شدهبا تبليغات يا آگاهي از مقصد و) عوامل جذب(هيجاني 

برعكس، عوامل  . شوند  انگيزشي، نيروهايي هستند كه در درون فرد و در محتواي اجتماعي شخص موجب حركت وي مي               
ز ا) 1982(ايـسو اهـوال   ). 188، 1385گـي،  . واي(كنـد   كننده تصور مي    ي مقصد كه هر بازديد    ها   اند از ويژگي    جذب عبارت 

 گريز بر اين باور است كه انگيزه عاملي دروني است كه بـر رفتـار                 و وجو  دهندگان نظريه انگيزشي گردشگري جست      اشاعه
هاي تفريحي جهـت      تواند با رضايت باطني پيوند يابد؛ و بنابراين، به طور ويژه در فعاليت              اين عامل مي  . گذارد  فرد تأثير مي  

در ) Seeking(وجـو   منظور از جـست ). Amirtahmaseb, 2008, 25(كند  يوجو و گريز دخالت م كسب رضايت با جست
دوري از عوامل و )  Escaping(هاي شخصي در دو بعد فردي و بين فردي و منظور از گريز  اين نظريه، رسيدن به پاداش

زا و  نواخـت و اسـترس  در نتيجه رفتار كاربر تأثير متقابل نيروهاي اجتناب از محـيط يك      . فردي است   احساسات فردي و بين   
هـاي فـردي و بـين فـردي بـراي             در اين فرايند تمـاس    . هاي رواني است    وجوي مكان تفريحي براي كسب پاداش       جست

شناسان  روان). Norman & Carlson, 2000, 271(شود  و الگوي مطلوبي از كنش اجتماعي تنظيم ميرسيدن به سطح 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جاذبه و دافعه. 1
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آنها اظهار كردند كـه ذهـن مـردم بيـشتر بـه      . گذارد بر رفتار افراد تأثير مي    اند كه انگيزه عاملي دروني است كه          بيان كرده 
هـاي   جاذبه، در مـورد كـسي كـه زمينـه    : شوند هاي دروني به دو گروه تقسيم مي      پاداش. سمت پاداش دروني گرايش دارد    

جويد و يـا      ها دوري مي   در مورد كسي كه از بعضي چيز       و دافعه، كند و گرايش به سمت آنها دارد؛          عاليق خود را كشف مي    
عوامل جاذبه و دافعه آشكار نيستند و ممكن است تحت شرايط خاصي، يكـي              . گويد  هاي روزانه را ترك مي      برخي از عادت  

اين دو دسته از عوامل انگيزشي تحت تأثير فاكتورهاي فردي و جمعي قرار ). Iso-Ahalo, 1982(تر از ديگري باشد  قوي
گيـرد كـه براسـاس         براي مطالعات ميداني مورد استفاده قـرار مـي         Seeking-Escapingگوي  به اين منظور ال   . گيرند  مي

كننــد  تــالش مــي)  جاذبــه(هــا  و افــزايش رضــايت و مزيــت) دافعــه(هــا  الگــوي مــذكور افــراد بــراي كــاهش تعــارض
)Amirtahmaseb, 2008, 25, 26.(  

  
  معرفي منطقه مورد مطالعه
ترين شهر شمال غرب كشور، برطبق سرشماري عمـومي سـال             شرقي به عنوان بزرگ   شهر تبريز، مركز استان آذربايجان      

 نفر، پنجمين شهر پرجمعيت ايران پس از شهرهاي تهران، مـشهد، اصـفهان و شـيراز                 1398060 با جمعيتي حدود     1385
شـهر    كـالن . است مهاجرپذيرترين شهر ايران بوده        خورشيدي پس از تهران،    1385 تا   1375هاي    تبريز در بين سال   . است

ترين آنها پارك در حال احداث در شمال غرب تبريز، يعنـي               پارك بزرگ و كوچك است كه بزرگ       132تبريز داراي حدود    
  . نشان داده شده است1هاي مذكور در شكل  موقعيت پارك. پارك بزرگ تبريز است
كـه در   ) گلي ربايجان و پارك ائل   هاي مشروطه، باغميشه، آذ     پارك( پارك شهري عمده شهر تبريز       4در اين پژوهش    

  .اند اند، مورد بررسي قرار گرفته گوشه شهر تبريز واقع شده چهار
 شهرداري تبريز قرار دارد و به دليل آب و هواي بهتر   2 مترمربع، در منطقه     610000گلي با مساحتي حدود       پارك ائل 

 از تمامي نقاط شهر تبريز و گاه نيز از ساير شهرها به خود    هاي طبيعي بيشتر، افراد را      ها و نيز جاذبه     در قياس با ساير پارك    
اين پـارك كـه     .  شهرداري تبريز واقع است    3 مترمربع در منطقه     140000پارك مشروطه با مساحتي حدود      . كند  جذب مي 

 جـذب   هاي اطراف خود را     گلي فقط ساكنان محله     گزيني شده است، برخالف پارك ائل       در جوار ترمينال بزرگ تبريز مكان     
. نـشين آن منطقـه ايجـاد شـده اسـت            هاي فرسوده و حاشـيه      منظور استقبال از مسافران و احياي بافت        كند و بيشتر به     مي

كننـدگان،   اند و بـه لحـاظ تعـداد بازديـد     گزيني شده هاي باغميشه و آذربايجان در دو سوي اتوبان شمالي شهر مكان          پارك
هـاي    رساني ايـن دو پـارك فراتـر از محلـه            درواقع شعاع خدمات  . شود  ها مي  توان گفت كه استقبال خوبي از اين پارك         مي

بـرداري نـشده      كه هنوز به طور كامل بهره     )  مترمربع 750000(پارك آذربايجان، جزئي از پارك بزرگ تبريز        . اطراف است 
شـرقي   ر قسمت شمال شهرداري د  5 مترمربع در منطقه     53000 شهرداري قرار دارد و پارك باغميشه با         6است، در منطقه    

  .)1387ها و فضاي سبز تبريز،  سازمان پارك(تبريز واقع شده است 
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  هاي شهري تبريز براساس اندازه و عملكرد توزيع پارك. 1جدول 
  درصد تعداد  درصد مساحت  كل مساحت  ميانگين مساحت  تعداد  نوع پارك

  3  4  126789  2820  45  همسايگي

  6/4  4/15  518377  9970  52  اي محله

  19  6/21  736518  29460  25  اي ناحيه

  4/39  10  332021  55340  6  اي منطقه

  34  49  1640000  410000  4  پارك شهري

  100  100  3350000  507590  132  جمع

  51، 1386 قرباني، :منبع   
  

  
  هاي شهر تبريز موقعيت پارك. 1شكل 

  85، 1386 قرباني،  :منبع  
  

  ها يافتهبحث و 
 درصد 29 درصد پاسخگويان را مردان و 71 پارك عمده شهر تبريز به عمل آمد، 4در كل پژوهشي كه طي پرسشگري از 

انـد كـه بيـشترين        بنـدي شـده      گروه سني تقسيم   8 سال بوده است، كه به       65 تا   15طبقات سني از    . را زنان تشكيل دادند   
انـد، و ديگـر اينكـه بيـشتر           تـشكيل داده  )  درصـد  22 (25-30س  و سـپ  )  درصـد  27 (20-25پاسخگويان را گروه سـني      

عالوه، بيشترين درصد پاسخگويان مـدت        به. بودند)  درصد 28(و ليسانس     ) درصد 31(داراي تحصيالت ديپلم    پاسخگويان  
ـ        زمان مراجعه به پارك را چند هفته يك بار قيد كرده و عصرها را بهترين زمان اسـتفاده از پـارك                     ستان و  هـا و فـصل تاب

 درصد مردم زمان مناسب ماندن در پـارك را بـه   42اند؛ و حدود  سپس بهار را بهترين فصول استفاده از پارك عنوان كرده      
هـاي تحقيـق در چهـار         با توجه به ساختار الگوي مورد استفاده، يافتـه        .  ساعت بيان كردند   4 تا   3همراه خانواده و دوستان     
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ـ    هاي محل زندگي، تأثيرات رواني پارك       اجعه به پارك، دافعه   انگيزه مر : اند  بندي شده   دسته طبقه  كننـدگان، و      مراجعـه  رها ب
  . ها رجحان پارك بر ساير تفرجگاه

  
  انگيزه مراجعه به پارك و فضاهاي سبز

هاي مختلف آنها بيانگر نياز آنان به مناطق طبيعي و همچنين نيازهايي است                مردم به مناطق طبيعي و فعاليت      روي آوردن 
سازان بـراي ارائـه راهبردهـايي موافـق بـا             تواند به تصميم    اين اطالعات مي  .  توقع تأمين و برآورده ساختن آن را دارند        كه

: هـا، ايـن پرسـش مطـرح شـده بـود             ها درباره انگيزه مردم به پارك       آوري داده   منظور جمع   به. نيازهاي عمومي، كمك كند   
  .»دانگيزه خود را از مراجعه به پارك بيان فرمايي«

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

بودن در كنار خانواده و دوستان

فرار از يكنواختي زندگي

تماشاي مناظر طبيعي

پياده روي يا ورزش

مالقات با افراد جديد

فرار از مشكالت زندگي

فرار از محيطهاي شهري

فراهم كردن امكان تفريح

  
  هاي عمده شهر تبريز هاي اصلي شهروندان از مراجعه به پارك انگيزه. 3 شكل

  
اند و هم دافعه، استفاده شده اسـت   هايي كه هم نشانگر جاذبه طبيعت، از گزينه روي آوردن به    در تحليل انگيزه براي     
هـاي مـردم بـه بازديـد از           انـي انگيـزه   تحليل فراو . كنندگان به هر دو عامل مدنظر پاسخ دهند         تا به صورت تركيبي بازديد    

 درصد آنها قيـد  85كنندگان بوده و در پاسخ  دهد كه بودن در كنار خانواده و دوستان انگيزه بيشتر بازديد         طبيعت، نشان مي  
برانگيز باشد، چرا كه در بستر شهري نياز به تعامل خانواده با هم و بـودن در                   اين نتيجه نبايد شگفتي   ). 3شكل  (شده است   

از يكنـواختي زنـدگي     فـرار   . هاي خانواده و افراد خانواده امري محرز اسـت          كنار هم و دوري گزيدن از مشكالت و دغدغه        
، و اين انگيزه نشان از آن دارد كـه مـردم جامعـه مـا از                 ) درصد 49(ها بوده است      انگيزه مهم ديگري براي بازديد از پارك      

. كنند  ك را به خاطر ايجاد تنوع در زندگي و باال بردن كيفيت آن انتخاب مي              شان نارضايتي دارند و پار      يكنواختي در زندگي  
ايـن گزينـه نيـاز خـالص و         . ها به آن اختصاص يافته است        درصد پاسخ  43تماشاي مناظر طبيعي انگيزه ديگري است كه        

 به فـراهم كـردن امكـان    ها  درصد پاسخ32دهد كه در  ها نشان مي  يافته. سازد  غرضانه انسان را به طبيعت منعكس مي        بي
به اين منظور طبيعت داراي عملكردهاي مهم اجتماعي اسـت، همچـون محكـم كـردن                . شود  پرداخته مي تفريح كودكان   

اي در شـهرهاي      سازي مكاني امن براي كودكان كه متأسفانه كاهش آنهـا بـه طـور فزاينـده                 پيوندهاي خانوادگي و فراهم   
  .والدين خواهد شد، و هم كودكان اين عملكردها، هم متوجه مزاياي برخاسته از. شود مدرن ديده مي
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هاي شهري    ، فرار از محيط   ) درصد 15(، فرار از مشكالت زندگي      ) درصد 28(روي يا ورزش      داليل ديگري چون پياده   
روي در   دهنده نياز مردم به ورزش و پيـاده         كه نشان شود    ها را شامل مي      درصد پاسخ  7و مالقات با افراد جديد      )  درصد 14(

دور از ترافيـك و  هاي طبيعي و نياز مردم به دوري جستن از مشكالت زندگي و همچنين روي آوردن به پناهگاهي      محيط
ريزي و طراحي فضاهاي سبز در        موارد مذكور به نحوي بيانگر نكاتي است كه بايستي در برنامه          . صدا و آلودگي شهر است    

  . شهرها مورد توجه قرار گيرند كالن
  
  كنندگان ها از نظر مراجعه ها بر ساير تفرجگاه  رجحان پاركداليل

انـد كـه هـواي مناسـب       درصد از آنان اذعان داشته62كنندگان، مشخص گرديد كه    ي دريافتي از مراجعه   ها   براساس پاسخ 
كـه  عامـل مهـم ديگـري اسـت     )  درصد52(ها  وجود آرامش در پارك. شود به سوي آنها ميها  ها سبب جذب انسان     پارك
 نزديك بودن پارك به .سازد براي احساس آرامش ميها را مأمني  دارد و پارك مي ها باز ها را از رفتن به ساير تفرجگاه انسان

گيرد و نشانگر آن اسـت كـه مردمـي كـه دسترسـي                ها را در بر مي       درصد پاسخ  49تر آن     محل سكونت و دسترسي آسان    
شـان بيـشتر      هاي شهري است، از اين عامل مؤثر بر كيفيت زندگي           يك به پارك  شان نزد   ها دارند و منازل     تر به پارك    راحت
ها و نيز امكـان اسـتفاده از    ها و ازدحام و شلوغي ساير تفرجگاه   ها بر ساير تفرجگاه     ارجحيت مناظر پارك  . شوند  مند مي   بهره

ها بـه جـاي سـاير     يل انتخاب پاركگر دال هاي بعدي توجيه   هايي هستند كه به ترتيب در اولويت        پارك براي ورزش، پاسخ   
  . دارندقرارها  تفرجگاه
  

  
  
  
  
  
  
  

  ها ها بر ساير تفرجگاه داليل رجحان پارك. 4شكل 
  

  هاي شهري تأثيرات رواني ـ اجتماعي پارك
هـاي    هاي تحقيق بيانگر كشف ابعاد هيجاني و تجاربي هستند كه بر پايه طبيعت اسـتوارند، و گويـاي رابطـة مزيـت                       يافته
دهندگان خواسته شـده اسـت تـا بـه ايـن       بدين منظور از پاسخ. شان است  س شدة مردم و ارتباط آنها با كاميابي كلي        احسا

  »احساس شما از بودن در پارك چيست؟«: دهند پرسش، پاسخ
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ازدحام و شلوغي ساير تفرجگاهها

ارجحيت مناظر طبيعي ومصنوعي پاركها بر ساير تفرجگاهها

امكان استفاده از پارك براي ورزش مانند ورزش صبحگاهي

هواي مناسبتر نسبت به ساير تفرجگاهها

وجود آرامش بيشتر در پاركها

نزديك بودن پارك به محل سكونت ودسترسي آسانتر
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  هاي عمده شهري تبريز هاي متجلّي شده در پارك احساس. 5شكل 
  

اند و در واقع بيشتر مردم از بـودن در پـارك     بار آن را انتخاب كرده64 اي است كه پاسخگويان    شادي و سرور گزينه   
 درصـد  58احساس رفع خـستگي و تجديـد قـوا كـه در     . احساس شادي و سرور و كاميابي و لذت بردن از زندگي را دارند   

ديـد قـوا بـه    دهنده اين است كه مردم پس از روزها كار و تـالش، بـراي رفـع خـستگي و تج         ها گزارش شده، نشان     پاسخ
گزينه تخليه رواني بـا     . مثبت بگذارند گونه بر باال رفتن كيفيت زندگي خود تأثيري           آورند، تا اين    هاي شهري روي مي     پارك

يكي . كند   درصد به آن، پارك را مكاني براي رسيدن به آرامش فكر و راحتي خيال و تخليه رواني عنوان مي                   46اختصاص  
آيند و نيـز      هاي قبل مي     درصد به دنبال گزينه    22 درصد و    29ايي هستند كه به ترتيب با       ه  شدن با طبيعت و آزادي، گزينه     

  .اند احساس اعتماد به نفس موردي است كه كمتر از همه مردم در پارك احساس كرده
  

  عوامل دافعه محل سكونت
كـشاند،   هـا مـي   و به سوي پـارك سازد  شان دور مي اين پژوهش بر آن است تا عواملي كه افراد را از منازل و محل زندگي   

عواملي كـه در اوقـات فراغـت        «: دهندگان خواسته شده است تا به اين پرسش پاسخ دهند           از پاسخ . مورد بررسي قرار دهد   
  »كنند، كدام عوامل هستند؟ انگيزه دوري از منزل را در شما ايجاد مي

ها به آن، عاملي اسـت كـه           درصد پاسخ  59 هواي نامناسب محل زندگي با اختصاص        ،هاي مطرح شده    در بين گزينه  
شايان ذكر است كه    . كشاند  ها به سوي آنها مي      سازد و براي استفاده از هواي مطلوب پارك         بيشتر افراد را از منازل دور مي      

ها نيـز    درصد پاسخ47در . كنندگان را دارند، صورت گرفته است ها بيشترين بازديد    اين پژوهش در فصل تابستان كه پارك      
ه فقدان امكانات تفريحي در منزل براي گذران اوقات فراغت ساكنان اشـاره شـده، كـه موجـب جـذب آنهـا بـه سـوي                           ب

 30 كـه بـا اختـصاص        اسـت اي    نشيني از عوامل دافعه     همچنين آپارتمان . شود  هاي شهري مي    ها و از جمله پارك      تفرجگاه
شلوغي زياد و متراژ پـايين محـل زنـدگي و           . ده است ها ش   ها به آن، موجب جذب شهروندان تبريزي به پارك          درصد پاسخ 

زندگي افراد جـاي دارنـد       هاي بعدي عوامل دافعه از محل سكونت و         عدم تفاهم با افراد خانواده مواردي هستند كه در رده         
  ).6شكل (
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  .اند  تأثير داشته در جذب شهروندان به پارك هاي عمده شهري تبريز، كه عوامل دافعه محل زندگي.6 شكل

  
  )با استفاده از طيف ليكرت(هاي شهري و دافعه محل سكونت  هاي عوامل جاذبه پارك تحليل ديدگاه

ـ ترين شكل نظرسنجي براي سـنجش دقيـق مـسائل پيچيـده و                متداول هـاي موجـود در شـدت         گـذاري تفـاوت     ارزش اي
تـر    بندي ليكـرت از همـه متـداول         جهبندي است و از ميان اينها، مقياس در         هاي درجه   هاي ارائه شده، شكل مقياس      ديدگاه
بندي براي نـشان دادن شـدت         شود كه از يك درجه      دهندگان به ترتيب خواسته مي      براساس مقياس ليكرت از پاسخ    . است

، در ايـن پـژوهش از       )7شـكل   (شـود     طـور كـه مـشاهده مـي         همان. اعتقاد خود، له يا عليه موضوعي خاص استفاده كنند        
هـاي موافـق و    گزينـه . ود تا ميزان موافقت يا مخالفت خود به چند اظهارنظر را نشان بدهنـد ن خواسته شده ب   ادهندگ  پاسخ

ها هستند كه اين امر  ها نشانگر ارزش شود، و انواع پاسخ   هاي نگرشي استفاده مي     آوري داده   مخالف در وهله اول براي جمع     
گيري گرايش به يك      هدف اين طيف اندازه   . آورد  مي بعدي تجزيه و تحليل فراهم       ةپذيري بيشتر را در مرحل        امكان انعطاف 

ها به مسئله سياسي ـ اجتمـاعي و    هاي جامعه است و كاربرد اين طيف نيز در جهت بررسي گرايش موضوع براساس ارزش
طيف ليكرت از پنج قسمت مساوي تشكيل شده است         . گيرد  اقتصادي است كه در سطح ترتيبي نيز مورد سنجش قرار مي          

دهد تا گـرايش خـود را دربـاره آن مـشخص              اسب با موضوع تحقيق تعدادي گويه در اختيار پاسخگو قرار مي          و محقق متن  
هاي شهري پرسـيده شـده اسـت و           كنندگان پارك   با اين روش از بازديد    ) يا اظهارنظر (در اين پژوهش هفت پرسش      . سازد

  :دان شان به آنها پاسخ داده هاي ها و گرايش پاسخگويان براساس ديدگاه
  شود؛ بودن در پارك باعث افزايش كارايي شغلي، تحصيلي يا خانوادگي من مي .1
 دهد؛ بودن در پارك احساس كاميابي و لذت بردن از زندگي را در من افزايش مي .2

 شود؛ بودن در پارك باعث فراغت فكري و فراموشي افكار ناخوشايند مي .3

 شود؛ ها مي بودن در پارك باعث سالمتي جسمي و رواني و كاهش بيماري .4

 دهد؛  بودن در پارك حس لذت بردن از زندگي جمعي و بودن در كنار مردم را افزايش مي .5

 شود؛ و  بودن در خانه در اوقات فراغت باعث افسردگي من مي .6

 .شود گي من مي بودن در خانه در اوقات فراغت باعث احساس روزمرّه .7
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  ها و دافعه محل سكونت هاي شهري در مورد عوامل جاذبه پارك كبازديدكنندگان از پارهاي  ديدگاه بيان .7 شكل
  

هـاي شـهري و       اي بين سن افراد و داشتن حس فرار از محـيط            در پژوهشي كه به عمل آمد، مشخص شد كه رابطه         
تر ميل و رغبت بيشتري دارند تـا از زنـدگي و مـشكالت شـهري بـه                    افراد جوان . ها وجود دارد    جذب شدن به سوي پارك    

كنند و  هاي شهري ابراز رضايت مي كنندگان، از حضور در پارك ها و طبيعت روي آورند، و همچنين اكثر بازديد    پاركسوي  
هاي شهري سپري كنند و براي ارتقـاي كـارايي            دهند اوقات فراغت خود را خارج از منزل، در هواي پاك پارك             ترجيح مي 

ها بروند و لذت زنـدگي جمعـي را       فراغت فكري، به سوي پارك     شغلي و تحصيلي و خانوادگي و حس كاميابي از زندگي و          
  .احساس كنند

  
  گلي، مشروطه، آذربايجان و باغميشه هاي ائل پاركمقايسه 

هـا،     گوشه شهر تبريز به عمل آمد، مشخص شـد كـه هـر يـك از ايـن پـارك                    4 پارك واقع در     4هايي كه از      طي بررسي 
ترين پارك شهري تبريز است، نقش خود را فراتر از سطح  گلي كه بزرگ ائلپارك . هايي يگانه و خاص خود دارند مشخصه

ايـن  . كند و هزاران ميهمان را ساالنه از خـارج از شـهر پذيراسـت               شهر، در سطح منطقه و حتي گاه در سطح ملي ايفا مي           
ركي اسـت كـه عامـل    گلي تنهـا پـا   اين داليل گوياي آن است كه پارك ائل   . اي جذب گردشگر را نيز دارد     ه پارك ويژگي 

 پارك ديگر كه عامل دسترسي نقشي مهـم         3برخالف  . دسترسي نقش چندان زيادي بر استفاده و بازديد افراد از آن ندارد           
 درصد افراد پاسخگو عامل دسترسي را از عوامل مؤثر در 9گلي فقط  هاي شهري را داشت، در مورد ائل در استفاده از پارك 

 پـارك مطالعـه   4هـا در   هاي شهري، پاسخ  همچنين در مورد داليل روي آوردن به پارك       . ردندها عنوان ك    استفاده از پارك  
هـاي مـسافرت بـه        ، در پارك باغميشه شهروندان باال بودن هزينه       )8شكل  (اند    طور محسوسي با هم متفاوت بوده       شده به 

اين در حالي است كـه در پـارك         ).  درصد 52(اند    هاي شهري عنوان كرده     ترين دليل استفاده از پارك      خارج از شهر را مهم    
ترين دليل استفاده از پارك       شود، مهم    درصد پاسخگويان آرامش روحي را، كه از بودن در طبيعت احساس مي            79مشروطه  

هـاي    گلي باال بودن هزينـه     در پارك ائل  . كشاند  در پارك آذربايجان آب و هواي مطبوع، مردم را به سوي آن مي            . دانند  مي
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كند   هاي سكونت خود خارج مي      و عامل دور هم جمع شدن خانواده، افراد را از محل            ) درصد 52(ه خارج از شهر     مسافرت ب 
هاي شهري تبريز، عامل سواد، عاملي بود كه    از پارك كننده    طي پرسشگري از افراد بازديد    . كشاند  و به سوي اين پارك مي     
ليـسانس و   (گلي افراد داراي تحصيالت عـالي         در پارك ائل  . شد   مي ها مشاهده   گلي با ساير پارك    در مقايسه بين پارك ائل    

 درصد بوده   20ها كمتر از      شدند؛ و اين در حالي است كه اين رقم در ساير پارك              درصد پاسخگويان را شامل مي     68) باالتر
  .است
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   پارك4داليل روي آوردن به پارك هاي شهري در بين . 8 شكل

  
 گيري نتيجه

، اين نتيجـه  Seeking-Escapingعات به عمل آمده در چهار پارك عمده شهر تبريز، با استفاده از الگوي     با توجه به مطال   
هاي سني به نقش طبيعـت و اسـتفاده از مزايـاي آن بـراي          شود كه تمامي افراد در همه حال و در تمامي گروه            حاصل مي 

ها از بودن در طبيعت احساس شادي         اكثر انسان . ندبهبود وضعيت روحي، رواني و اجتماعي و حتي اقتصادي خود توجه دار           
  .دانند كنند و پارك را چونان پناهگاهي براي رفع خستگي و تجديد قوا مي و سرور مي

ها به طور مستقيم و غيرمستقيم كيفيت زندگي افراد را ـ حتـي از لحـاظ فعاليـت      اين خود نشانگر آن است كه پارك
هـا از آب و هـواي نامناسـب و يـا فقـدان امكانـات تفريحـي در منـزل و نيـز از            انسانزماني كه. برند باال مياقتصادي ـ  

آورند تا مشكالت خود را حتي به طـور مـوقتي حـل               ها روي مي    آيند، به سوي طبيعت و پارك       نشيني به تنگ مي     آپارتمان
ها و دافعه محـل   ل جاذبه پاركهاي شهري در مورد عوام      كنندگان از پارك    اي كه از بازديد     همچنين طبق نظرسنجي  . كنند

سكونت به عمل آمد، مشخص شد كه بيشتر افراد براي پر كردن اوقات فراغت خود خارج شدن از محل سكونت و رفـتن                       
آنـان حـضور در پـارك را عـاملي     . دهند را ترجيح ميها و لذت بردن از زندگي جمعي و بودن در كنار مردم   به سوي پارك  

  .كنند گي عنوان مي هش كارايي شغلي و تحصيلي و فرار از روزمربراي كاهش افسردگي، افزاي
يازهـاي روانـي ـ اجتمـاعي     ها محلـي بـراي رفـع بخـشي از ن     پاركهاي مذكور و با توجه به اينكه  با توجه به يافته
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ـ               اند، توسعه و گسترش دادن پارك       شهروندان ز، در  ها و فضاهاي سبز شهري همگام و توأم با گسترش روزافزون شهر تبري
بـه اينكـه شـهروندان تبريـزي زمـاني      همچنين با توجه . نمايد ناپذير مي شهري امري اجتناب جهت ارتقاي كيفيت زندگي     

سـازي   كننـد، غنـي   هاي بزرگ، صرف تفريح و گذران اوقات فراغت مـي    ساعت را در مواقع مراجعه به پارك       5 تا   2معادل  
  . شود  ميها از نكات پراهميت محسوب اوقات فراغت در پارك

بدين ترتيـب،   . ها در شهر تبريز است      جمعي و همراه با اعضاي خانواده به پارك         نكته ديگر، الگوي رايج مراجعه دسته     
خدماتي براي همـه    هاي بزرگي است كه سطح وسيع فضاي سبز و امكانات رفاهي و               اين شهر بيشتر نيازمند احداث پارك     

هـاي   با توجه به مهم بودن عامـل دسترسـي در اسـتفاده شـهروندان از پـارك        در عين حال،    . اعضاي خانواده داشته باشند   
ها و در نهايت ارتقـاي كيفـي          ها، از عوامل افزايش استفاده افراد از پارك         ها در سطح محله     شهري، ايجاد و گسترش پارك    

  .زندگي آنان است
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