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 دهیچك
و تواند بـه پایـداری اجتمـا ی     ها میی پارکده شکل یفـیک یها شاخصتوجه به 
نظر بر آن اسـ  تـا    در پژوهش مورد، از این رو ود.ی شهرها منجر شها یهمبستگ

ای تبریـ  راهکـاری مناسـ  و     های منطقـه  با ارزیابی  وامل موثر بر کیفی  پارک
هـا بـا اسـتفاده     رار دهد. دادهسب  قکاربردی را در اختیار مدیران و طراحان فضاهای 

هـا پاسـد داده    نفـر بـه پرسشـنامه    3۳۳آوری شده  و درمجموع  جمع  از پرسشنامه
اندروشهای مختلفی از جمله آنالی  توصیفی، همبستگی پیرسون، و رگرسـیون گـام   

ها استفاده شد و با انجام تحلیل  ـاملی یـازده زیـر مهلفـه      به گام برای تحلیل داده
هـای   هـای اجتمـا ی، فلالیـ     ، مبلمان، امکانات و خدمات، امنی ، گروه)دسترسی

داری،  زیس ، کیفی  مدیری ، کیفی  نگـه  اجتما ی مختلف، دیدارگاه بودن، محیط
های اصـلی تحقیـ) )دسترسـی و     از مهلفه 7/۳کیفی  طراحی( با بار  املی باالی 

استخراج شد. نتـای  آنـالی     پذیری، آسایش و منظر، کاربر و فلالی ( ارتباطات، جامله
هـا و آسـایش و منظـر بـه      پذیری، کـاربر و فلالیـ    نشان داد که دسترسی ، جامله

هـا نیـ     ترتی  بیشترین تا کمترین کیفی  را به خود اختصاص دادند. در زیر مهلفـه 
هـای اجتمـا ی،    زیس  مهمتـرین  امـل در کیفیـ  پارکهـا بـوده و گـروه       محیط

هـای اجتمـا ی، مبلمـان و     دیدارگاه بودن، انواع فلالیـ   دسترسی به پارک، امنی ،
نتای  آزمون پیرسون نیـ    های بلدی اهمی  قرار داشتند. امکانات به ترتی  در رتبه
پـذیری، آسـایش    دسترسی و ارتباطات، جاملههای مستقل ) نشان داد که بین مهلفه
منطقـه ای(  ( پـژوهش بـا متریـر وابسـته )کیفیـ  پـارک       و منظر، کاربر و فلالیـ  

ها مجمو اً قادر به تبیـین   ای مستقیم و ملنادار وجود دارد همچنین این مهلفه رابطه
 از کیفی  پارکهای منطقه ای )متریر وابسته( هستند. ٪ ۶/۴4و تلریف 

 ای منطقـه  هـای فضای سـب  شـهری، پـارک   کیفی   :كلیدی هایهواژ

 .PPSموسسه ، ، تحلیل  املی،  های کیفی  شاخص

Abstract 
Paying attention to the quality indicators of park formation 
can lead to coherence and social sustainability of cities. The 
present research is aimed to evaluate the factors affecting 
the quality of regional parks in Tabriz in order to provide a 
suitable and practical solution for managers and designers 
of green spaces. Data collection was done using 
questionnaire which were completed by 300 park visitors. 
Different methods were applied for data analysis including 
descriptive analysis, Pearson correlation and step by step 
regression. Using factor analysis, eleven sub-components 
were extracted with an alphfa greater than 0.7 of main 
components of the research. The main components include: 
access and communication, socialization, comfort and 
perspective, user and activity; and the sub-components 
include: accessibility, furniture, facilities and services, 
security, social groups, various social activities, meeting 
place, environment, quality of management, quality of 
maintenance, and design quality. The results of the analysis 
showed that accessibility, socialization, user and activities, 
comfort and perspective were ranked from the highest 
quality to the lowest one, respectively. Among the sub-
components, environment is the most important factor in 
the quality of parks, and the importance of social groups, 
access to the park, security, meeting place, various social 
activities, furniture, and facilities were ranked in the 
following order, respectively. The results of Pearson test 
also showed that there is a direct and significant relationship 
between independent components (access and 
communication, socialization, comfort and perspective, user 
and activity) with the dependent variable (regional park 
quality). These components are also able to explain and 
define 54.6% of the quality of the regional parks (dependent 
variables). 
Keywords: Quality of Urban Green Space, Regional 
Parks, Quality Indicators, Factor Analysis, PPS 
Organization. 
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 مقدمه 

ــر مهــم مــومی  ی خــدماتهــا  رصــه بخــش شــهرها و  نیت
ـ  ییهـا   رصـه چنـین   ردهستند.   یشهر یها طیمح  نیتـر  شیب

 هـا   رصـه و ایـن   دهـد  یمـ رخ  ها انسان تماس، ارتباط و تلامل
 بـه آن کـه مـردم    شـود مـی شـهری  هـای  شـامل تمامی باف 

 دسترسی فی یکی و بصری دارند.
و  هـا  پـارک  ،هـا  مجمو ـه  ناصـر ایـن    نیتـر  مهمیکی از 

در سـالمتی شـهر  که نقش فلـال هستند ی سب  شهریفضاها
اف ایش جملیـ  شـهری و احسـاس     .کنند یمشهروندان ایفا  و

ـ نیاز به وجود فضاهای سـب ، سـب  اهمیـ      ایـن   شیازپـ  شیب
در تا جایی کـه جایگـاه آن    کاربری در داخل شهرها شده اس 

و اسـ  )تیمـوری    مهـم شـهری قرارگرفتـه    کـاربری  پـن   نیب
فضای سب  کـه بخشـی از سـیمای     درواقع(. 2۹2314روستایی، 

هـایی اسـ  کـه    از نخستین مقوله یکی ،دهدشهر را شکل می
) ابـد و   انسـان همـواره بـا آن در تمـاس بـوده و خواهـد بـود       

های شـهری   پارک فضای سب  شهری و(. 211۹231۳همکاران،
ــوع  ملکــرد خــود  ــه ن ــف  بســته ب ــای ا گســتردهطی ی از م ای

ی، روانی و اجتما ی را بـه جاملـه بخشـیده اسـ      طیمح س یز
(.et al, 2014: 34Brown  )ایجاد فرص  برای  ضمن و

ارتبـاط   سـ  یز طیمحـ که مـردم بـا    شود یم موم جامله با ث 
ی و تندرستبرقرار کنند که این امر سب  بهبودی سطح سالم  

( و کاهش می ان اسـترس  Chiesura, 2004: 130مردم )
و ( Annerstedt et al, 2012: 2ی روانـی ) هـا  یماریبو 
 Maas et) شود یماز زندگی  ها آنمی ان رضایتمندی  شیاف ا

al, 2009:587 .)شهری  ملکردهای  سب  یفضاها و  پارک
 ملکردهـای اکولـوکیکی    ازجملـه گوناگون دیگری نیـ  دارنـد.   

زیسـ ،  شهری، تنـوع زیسـتی، حفا ـ  از محـیط     سب  یفضا
کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی، ملتدل کـردن هـوا،   

ـ  هیسـا  ی، ترییــرات میکروکلیمـایی، کمــآ بـه آرام کــردن   افکن
پـذیری بـرای   های سیل، کیفی  آب، ایجاد سـطح نفـو   جریان

هــایی بــرای مطاللــات تــاریخی و جــذب آب و ایجــاد فرصــ 
ن به توایی میها مکانمحیطی اس . از دیگر کارکردهای چنین 

هـا و   ها به پارک ملکرد اجتما ی آن اشاره کرد. در بیشتر بحث
راهکارهای مهم بـرای بـاال بـردن      نوان بهشهری  سب  یفضا

شـده اسـ  )منصـوری و     دیتأککیفی  زندگی اجتما ی شهری 
ی کارکردهـا چنین اهمیـ  و   باوجود(. ۹11 2311جهان بخش، 

یـ  مطلـوب   بـا کیف هـا تنهـا   پـارک  ، ی که  کـر شـد  ا گسترده
ی هـا  یو همبسـتگ ی به پایداری اجتما ی ده شکلدر  توانند یم

  ی نقش داشته باشند .خوب به یشهر

 در فضــاهای  یفــ یک یها شاخصر ای  امـروزه کـاهش 
 کـه  اسـ   یاز مشـکالت  یکـ ی هـا  پارک ژهیو شهری به ی موم

. تحقیقات صورت گرفته نشـان داده  هستند مواجهشهرها با آن 
)تبسـم و شـرمین،    از قبیـل دسترسـی ضـلیف   مشکالتی اس  
، تلمیر و مدیری  نگهـداری نـامطلوب   ،  دم امنی (۹4۴ 1۳23

ـ  مکان(، وجود ضلف در ۹2۴۳ 1۳۳۴شریفی و جورجئی، ) ی و ابی
 هـا  مکـان  گونه نیاتنوع زیستی در  نبود نوع طراحی و همچنین

 متنـوع فقدان برنامه یا امکانات (، ۹4۴ 1۳21کولسکا و آلپوپی، )
استفاده از این فضاها و  جملی ا، ه پاسد به نیازها و ارزش یراب

ـ و سـب    کاهش دادهآن را اجتما ی در  یها  یفلال ی رغبتـ  یب
ــه   ــهروندان ب ــرهش ــگ به ــ     ری ــده اس ــاها ش ــن فض ی از ای

(Sideris, 2006:14-Loukaitou ــلفی ــین ضـ (. چنـ
اجتما ی و  روابـط ،یزنـدگ ـ یفیبـر ک ییبسـ ا ریتـأثتواند  می

در این (. 214۹231۴، و همکاران)ملرب  اشته باشدمردم دنشاط 
های شهری تبری  نی  از کیفیـ  مطلـوبی برخـوردار     میان پارک

بسیاری از  دهد یممطاللات پیشین نشان  که یطور به باشند ینم
های شـهری   از سطوح دسترسی به فضای سب  و پارک خانوارها

(.  Rahimi,Breuste & 2015:1تبری  رضای  ندارنـد ) 
ارزیـابی   مناسـ   هـا را  برخی پارک در امنی  وضلی همچنین، 

چنین نقصی ل وم توجه به (. ۶3۹231۶کنند )حامی و فهام، نمی
های نیازمند به بازسازی را در کالنشهر ارزیابی و شناسایی پارک

حاضـر    مطاللـه ایـن راسـتا    در  تبری  به وضوح نشان می دهد.
ـ گ بهـره جه  بررسی بهتـر موضـوع، بـا     کند یمتالش  ی از ری
PPSی کیفی موسسه ها شاخص

ی مـردم  ها دگاهیو دنظرات  2
 مطاللـه  مـورد ی( ا )منطقه یشهرهای  را نسب  به کیفی  پارک

 هـای  پـارک قرار داده و اطال ات الزم را جهـ  طراحـی بهتـر    
 مدیران شهری قرار دهد. شهری در اختیار طراحان و

 های شهری و ویژه پارک فضاهای سب  بهطورکلی وجود  به

نوبـه خـود    اس  و بـه  ریناپذ اجتنابآن بر شهرها امری  راتیتأث
اسـ  امـا اهمیـ  مربـوط بـه کیفیـ  چنـین         مهمبرای همه 

. ر ایـ  اصـول و ضـوابط    اسـ  فضاهایی همواره بیشتر بـوده  
ها بسـیار   ی مربوط به کیفی  پارکارهایملویژه  پارک سازی، به
کـه کیفیـ  چنـین     طـوری  پوشی اس ، بـه  چشم ابلمهم و غیرق

هـای   فضاهایی ملیار سنجشی بـرای میـ ان مطلوبیـ  محـیط    
کیفی سـب    و ملیارهای ی به شمار می آید. فقدان اصولشهر

و ها و کاهش کیفی   اختالل در  ملکرد فضاهای مختلف پارک
ـ موجبـات تخر شود  که درنهای   یی آن میکارا  شیو فرسـا   ی

                                                      
1. Projects for Public Spaces 



 49              2317زمستان ، 21 )سری جدید(، پیاپی 4، شماره سومری ی توسله کالبدی، سال پژوهشی برنامه –نشریه  لمی 

د. آورمـی ارزشمند را فـراهم   یلیمجمو ه طب نیا شتریهر چه ب
ی موجود ها یکاستبسیاری از  تواند یملذا، ر ای  چنین اصولی 

مناسـ     یفیباکخل) یآ فضای سب   اصوالً .را برطرف نماید
. باشـد  یمـ ی مربوطه ارهایملمستل م ر ای  یکسری ضوابط و 

نظـران و  دستیابی به چنین اصولی بـا مطاللـه دیـدگاه صـاح     
به پارک امکان  کننده مراجلهشناخ  نوع فلالی  و نیاز کاربران 

 پذیر اس . 
ـ فیباکایجاد یآ فضای سـب    مناسـ  مسـتل م ر ایـ       ی

که شـناخ  نـوع    باشد یمی مربوطه ارهایملیکسری ضوابط و 
بـه طـراح    تواند یمبه پارک  کننده مراجلهفلالی  و نیاز کاربران 

یکـی از  تـر و بهتـر کمـآ کنـد.      در خل) یآ طـرح باکیفیـ   
سـنجش کیفیـ  فضـاهای شـهری و      منظـور  بهیی که ها روش
، ارائـه  ردیـ گ یمـ قـرار   مورداسـتفاده ی موجـود در آن  هـا   رصه

 باشد یمی کیفی محیطی ها مهلفهی مشخص با  نوان پارامترها
بـه میـ ان مطلوبیـ  یـا  ـدم       ها مهلفهبا سنجش   یدرنهاکه 

۹ 2312)رفیلیـان و همکـاران،    شـود  یمـ مطلوبی  محیط اشاره 
ی کیفی محیطی فراوانی وجـود دارد کـه حاصـل    ها مهلفه(. 3۴

ی و برنامه ری ان  لـوم  شهرسازمطاللات و نظرات متخصصین 
بـر کیفیـ     مـهثر  وامـل   نیتر مهمبرخی از  باشد یماجتما ی 

 محیط به شرح زیر اس .

 
 نظران صاح بر کیفی  محیط از دیدگاه  مهثری ها شاخص .۱جدول 

 عوامل مؤثر بر كیفیت محیط نظریه پرداز

ر اصییر ر نه ییو ا شسییا  ر هییا تیییفعال ادسترسییو ا تباطاتییاار رییاب ر  P.P.Sبین المللی  ی موسسه

 تجتماعو  ردن

 سرزندگور مع ور ا اسبر دسترسور نظابا ا تختیابر رابت ور عدتلت كوین لینچ

م اسبر نظم  صری محیطر راب ری مختلطر ارجه  ه ع صیر   یها تیفعال (۳۰۰۲متیو كارمونا )

  ردن فضاها ر پذ تنعطاف ردنر تختالط تجتماعو ا  ر نفرنپذ خیا انر

ر ا اسطاا  صیریر ن یای   یر پذ تنعطافر گرناگرنور خرتنا ور یر نفرنپذ (۵۸۹۱)ایان بنتلی 

 اعلقر رابت و م ا عر پاریزگور حما ت ز ستر حسور بنگ

ر ها ساختمانر م ظر شهریر د دهار فرم شهرر فرم وطیمح ست زپا دتبی  (۵۸۱۱)پانتر و كارمونا 

 عرصه همگانو

ساختاب ا خرتنا ور فرمر شسا   ا بتحتور دسترسور  هدتشیت ا ت م یور    (۵۸۹۸)ساوت ورث 

ااب خور سرزندگور حفاظت محیط تطیعیور ا یر ر سیازگابیر     حفاظت

ر یر پذ تنططاقتجتماعور  رت ری ا مسااتار نگهدتبیر  گشردگور مرتادتا

 مع ور نظابا ا تختیاب

ر اخیی  ا شیادیر با ی  زنیدگو  یردنر هر یت ا       ها فرصتدسترسو  ه  (۵۸۹۱)جیكوبز و اپل یارد 

مشمرل  ا فرتگیر  زندگو همگانور تصالت ا مع ور همه ر ترلر تجتما  ا

  ردن محیطر خردرفا و شهری

ر ر تیرل محربهیا ا   ها لطهر محصرب تر پیرستگو ها حررتحفظ اسلس   (۵۸۹۱)راجرز ترانسیک 

 دبهم شمیختن فضاهای دبان ا  یران ررهایپرسپکت

ر تم ییتر میییا    یر نفرنپیذ ر( یسیارب  مردما ر ر امررزر دمرررتسو ) (۵۸۸۱)هاتن و هانتر 

ترتحو تبگانیکر تبتصاد ا ت زتبهای م اسب شنر بات ط خالبانیهر   م اسبر

 ها ترحدب  ر  دگان تستفادهمشربا ا مشابرت دتدن یر ر پذ تنعطاف

 خابجور مطاحث معمابتنه یها جلرهسازگابیر  (۵۸۹۵)شیروانی 

ر سرزندگو ا ا ر  ها ادهیپحفاظت ااب خو ا مرمت شهریر ترتحو  رتی  (۵۸۹۱)كولمن 

 سیتر ا محییط فره گیور  سیتر ا محییط تطیعیور ارجیه  یه          تستفاده

 معمابتنه محیط یها تبزش

 عملکردر نظمر هر تر جذت یت (۵۸۳۳)گرین 
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 ا هماه گو  ا  ستر مرجردر ا ر ر میییا  تنسیانور    سرزندگور هابمرنو (۵۸۸۲) برایان گودی

ر تمکیان  یر پیذ  تنعطافمکانر خرتنا ور ی ساز وشخص نفرنپذ ریر تمکان

 ر ن اشده ر ترلاحرل س جیده ا 

راب ری مختلطر ارجه  ه ع صیر   ی م اسبر نظم  صری محیطرها تیفعال (۵۸۱۵جین جیكوبز )

  ردن فضاها ر پذ تنعطافر تختالط تجتماعو ا  ردن ر نفرنپذخیا انر 

 ۹11 231۳رادجهانبانی و پرتوی، :مأخذ

 
 نظـران  صـاح  توسط  شده انیبی کیفی ها مهلفهبا توجه به 

ـ  نیبـ ی  موسسهی مربوط به ها مهلفه، 2در جدول   PPSی الملل
، تصــویر  هنــی و هــا  یــفلال ودسترســی و ارتباطــات، کــاربر )

ی هـا  پـارک ( جهـ  ارزیـابی کیفیـ     آسایش، اجتما ی بـودن 
 (شمس، میرداماد، قونـاخالر بـاغی، فجـر   )شهر تبری   یا منطقه

این تحقی) بـه شـرح زیـر     سهاالتانتخاب شدند. در این راستا 
بـر کیفیـ  از دیـدگاه     مـهثر ی هـا  شـاخص  -۹2 دنشـو  یمبیان 

ی  رابطهآیا  -1ی تبری  چیس ؟ ا منطقهی ها پارکمراجلین  در 
ی هـا  پارک( و کیفی  ها مهلفهبر کیفی  ) مهثری ها شاخصبین 
در کیفیـ  بـر    مهثری ها شاخصنقش  -3ی وجود دارد ا منطقه

 ی تبریـ  ا منطقـه ی هـا  پـارک کیفیـ   بینی می ان ترییرات  یشپ
 ؟چگونه اس 
یی  در داخل و خارج از کشوربه ارزیـابی  ها پژوهش تاکنون
 اشاره ها آنها  پرداخته اس . در اینجا به بخشی از  کیفی  پارک

2 باسی و همکاراناس .  شده 
خـود    در مطاللـه ( ۹214 1۳2۶) 

به ارزیابی کیفی  فضاهای باز در مناط) محروم از دیدگاه  اقدام
ــهی ســب  از فضــا هــا آنی اســتفاده و الگــوکــاربران  ی  منطق

تحقیـ) بـا    نیدر ا . آناند کردنداسکاتلندر  1کالونستون گاردن
و   یـ فیکشده توسط مردم از پارک،  استفادهاستفاده از الگوهای 

. نتـای  تحقیـ)   قراردادنـد فضایی پارک را مورد ارزیابی  ساختار
مشـکالت   ارهـا یملنشان داد که پارک موردنظر در بسـیاری از  

ها  ی کاربران از این پارک استفادها ث کاهش فراوانی دارد که ب
ی ا مطاللـه  در( ۹411 1۳2۴) 3سـاکی  و همکـاران  شده اسـ .  

هـای  مـومی مـال ی را بررسـی       وامل مهثر بر موفقی  پارک
ها نشـان داد کـه فاکتورهـای دسترسـی،      های آن  افتهکردند. ی

و  باشـند  یمی، و منظردارای ثبات درونی ریپذ اجتماع، ها  یفلال
هـا   ی ارزیـابی کیفیـ  پـارک   ارهایمل نوان  به ها آناز  توان یم

( نشان دادند که دالیـل  ۹۴14۶ 1۳2۴) 4لی و کیماستفاده شود. 

                                                      
1.Abbasi and et al  

2. Clovenstone Gardens 

3. Sakip and et al. 

4. Lee & kim 

ها و فضای سب  از دید مردم، مـدیری    اصلی بازدید کم از پارک
ی کیفی مطلوب در پارک،  دم ها یژگیونامناس  پارک، فقدان 

ــ ،   ــات مناس ــود امکان ــهوج ــا برنام ــا  ه ــ  ب ــ  متناس ی جال
، دور بودن از خانه و کمبود فضای سب  کافی در کنندگان استفاده
( با بررسی  وامل ۹4۴ 1۳23) ۴باشد. تبسم و شرمینها می پارک
 هـای  پـارک های شهری دریافتند که  ی به پارکدسترس بر مهثر

و ی دار نگـه بازسـازی،   فوراًداکا وضلی  نامطلوبی داشته و باید 
  تصویر پایتخ  رنگ بهتری به خود بگیرد. شوند تا حفظ

(  نشـان داد کـه مـردم    ۹1۴2 1۳21) ۶و همکارانیافته یاو 
ــ   ــا  ناصــر  هــا مکــانکیفی ــراه ب ــی هم  ســاز انســانی طبیل

ی ا کاربری طبیلـی و  ها مکانی انسانی( را نسب  به ها یژگیو)
ای دیگـر،   . در مطاللـه پسـندند  یم شتریو ب دهند یمبکر ترجیح 
( نشان دادند که پن  پارک مهم و ۹4۴ 1۳22) 7آلپوپی کولسکا و

ـ  مکـان در بسیاری از مـوارد ازجملـه    مطرح شهر بخارس  ی ابی
صحیح، تنوع زیستی، نوع  ناصر فضـای سـب  و نـوع طراحـی     

ـ ر برنامهبه  ازین یی هستند کهها یکاست ودارای مشکالت  و  ی ی
 .کنـد  یمـ در بخارسـ  را بـیش از پـیش    سـب    یفضا  یریمد

( در پژوهشی به بررسی  وامل ۹213 231۴سادات و همکاران )
های شهری پرداختند. هدف از  بر کیفی  و سرزندگی پارک مهثر

هـای   پارک  یفیو کبر سرزندگی  مهثرتحقی) شناسایی  وامل 
تهران با اسـتفاده از   وآتش آبدر پارک  ها آن و سنجششهری 

یحـی، ایمنـی،   ی، تفرشناسـ  ییبایزملیارهایی همچون خدماتی، 
پارک بود. نتای   و احساساتدسترسی، امنی ، روشنایی، ادراک 

ی و خـدماتی  شناسـ  ییبایزتحقی) نشان داد که  امل تفریحی، 
بــر کیفیــ  و ســرزندگی پــارک  رگــذاریتأث وامــل  نیتــر مهــم
و ی در تحقی) خـود اصـول    ی  ی و جودک باشد.می وآتش آب
فضاهای ی و طراح یابیارز  یفیباال بردن ک یی را جه ارهایمل
پیشنهاد دادند که شـامل۹ اصـول تمرکـ ، کشـش، قلمـرو،       سب 

(. ۹2 2314ی بود )جودکی و   یـ ی،  و هماهنگانتظام، خوانایی 
و بر کـارایی   مهثری  وامل بند دستهدر پژوهشی دیگر، اقدام به 

                                                      
5. Tabassum & Sharmin. 

6. Yao and et al  

7. Colesca & Alpopi. 
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ارومیـه( شـد    -پارک شهری )نمونه مـوردی۹ ائللربـاغی    یفیک
(. نتـای  حاصـل نشـان    ۹12 2314زادگان،  لیو اسما )حمیدی 

 ازنظــرهــای شــهری  بــر کــارایی پــارک مــهثرداد کــه  وامــل 
ی  ملکـرد و  هـا   امـل فضا به ترتی  اهمی ،  کنندگان استفاده

کـاربران    یـ و جامل، مـدیری  مطلـوب   منظـر آسایش، تمی ی 
 . باشد یمپارک 

از بررسی تحقیقات قبلی  وامـل متلـددی در ارزیـابی کیفیـ      
 تواننـد  یمـ . این  وامـل  اند شده  شناخته مهثرهای شهری پارک

ــدماتی،     ــات خ ــل امکان ــ  از قبی ــه و باف ــر زمین ــامل  نص ش
زیباشناختی،  ناصر طبیلی باشند و  وامل فضـایی دربرگیرنـده   

ی متلددی از قبیل خوانایی، دسترسی، احساس امنی ، ها یژگیو
واملی اسـ   قلمرو و هماهنگی باشد. دسترسی مناس  ازجمله  

 نیتـأم که در اکثر مطاللـات بـه آن اشـاره مکـرر شـده اسـ .       
 کننـدگان  مراجلـه  مورد القـه هـای  نیازهای تفریحی و فلالیـ  

هـا  به بهبود کیفی  پارک تواند یمهمراه با تهیه محیط آسایش 
ایجـاد فضـاهای   کمآ کند.  الوه بر ایـن، بررسـی چگـونگی    
در بهبـود کیفیـ    اجتما ی و منظر مطلوب  امل مهم دیگری 

ی از مطاللـات  ا خالصـه . بـا بررسـی   شـود  یممحسوب  ها پارک
ی مناس  ا مجمو ه  PPSکه فاکتورهای  رسد یم به نظرقبلی 

 های شهری فراهمآورد. برای سنجش کیفی  پارک

 

 کار و روش ها داده
بررسی  وامـل   هدف و باتحلیلی اس  -پژوهش، توصیفی  نیا

گیـرد و   ای تبریـ  صـورت مـی    های منطقه مهثر بر کیفی  پارک
شـود. در   آوری مـی  اطال ات موردنیاز از طری) پرسشنامه جمـع 

 شود.  اختصار توضیح داده می این راستا منطقه موردمطالله به
کشور  قدیمییکی از شهرهای ب رگ و   نوان بههر تبری  ش

 شـده اسـ .   واقـع رستان تبری  در استان آ ربایجان شرقی و شه
ایـن شـهر در حــال    و  محسوب می شودمرک  استان  این شهر

 کیلومترمربـع  12۶7منطقـه شــهرداری بــا    2۳حاضـر دارای 
شـهر تبریـ  بـا ارتفـاع      اس .نفر جملی  2۶1۴۳14مساح  و 
 ۴درجـه و   3۴دقیقـه تـا    2درجـه و   3۴متـر در   23۳۳بیش از 

 14درجـه و   4۶دقیقه تا  2۳و درجه  4۶دقیقه  رض شمالی و 
هـا   طب) آخرین آمار سازمان پارک .دقیقه طول شرقی قرار دارد

ایـن  از پـارک فلـال اسـ  کـه     1۳1ی تبری  دارای سب ، و فضا
فضـای سـب     ها و )سازمان پارک اس  ای پارک منطقه ۴ ،تلداد
 (. 2314تبری ، 

 

 
 موقلی  مکانی شهر تبری  .۱شکل 

 
 در شهر تبری  موردمطاللهی ها پارکموقلی   .2شکل 

هـای شـمس، میردامــاد،    پـارک )پــارک 4در ایـن پـژوهش   
ی هـا  پـارک نمونه از بـین کـل     نوان بهقوناخالر باغی و فجر( 

ی جه  انجام تحقی) انتخاب و به اختصار توضـیح داده  ا منطقه
 شود.می

  بالغمساحتی  با ۹ پارک شمس یا باغ شمسپارک شمس

اس  )سازمان  شده واقعتبری   2ی  منطقهدر  مترمربع ۴۳۳۳۳ بر
ی بـارز ایـن پـارک    هـا  یژگیو(. از 2314ی سب ، و فضاها  پارک

ی فـراوان بـه   هـا  )یـ آالچی سـنتی و  نماها آبروها و وجود آب
 .باشد یمهمراه نماد شمس تبری ی در این پارک 

یکـی از   بـاغ فجـر   این پارک مشهور به ۹ گلستان پارک

اسـ . مسـاح  ایـن     تبریـ   شهر قدیمی و مشهورهای  بوستان
 23۳۴گلسـتان در سـال    باغ اشد.ب می مترمربع ۴1۳۳۳ بوستان

بوستان داخلی شـهر تبریـ     نیتر یمیو قد شدخورشیدی افتتاح 
 (.2314ی سب ، و فضاها  )سازمان پارک شود یممحسوب 

هـای   ۹ پارک میرداماد یکی دیگر از پـارک پارک میرداماد

 مترمربـع  ۶۳۴3۳که با وسلتی ملـادل   باشد یمی تبری  ا منطقه
ی ایـن پـارک داشـتن    ها یژگیواس . از  قرارگرفته 1در منطقه 
 باشـد  یمـ ی سرپوشـیده  شهربازی مختلف و ها قسم شی  در 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
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 (.2314،  ی سب و فضاها  )سازمان پارک

با مسـاحتی   پارک قوناخالر باغی۹ پارک قوناخالر باغی

 یفرودگاه و در ورودی غرب یراه در سه ،مترمربع 7۳۴۳۳ بر  بالغ
مناسـ    یها )یتبری  قرارگرفته و با داشتن استخر ب رگ، آالچ

ــرای ــه   ب ــان ازجمل ــرای کودک ــات شــهربازی ب ــ  و امکان اقام
 شـود  یمحسـوب مـ   ۶تفریحی شهرداری منطقـه   یها مجمو ه

 (.2314ی سب ، و فضاها  )سازمان پارک
جامله آماری موردمطاللـه در ایـن پـژوهش مـراجلین بـه      

 میردامـاد، قونـاخالر بـاغی( اسـ      های )شمس، گلستان، پارک

سـال( کـه در    ۶۳-1۳جه  پر کردن پرسشنامه، از مراجلینی )
مراجلـه کـرده    موردمطاللههای  به پارک 231۶طول بهار سال 

 نوان جامله آماری استفاده شد. به دلیل مشخص نبودن  اند ، به
هـا تلـداد ا ضـای نمونـه بـا       حجم تلداد مراجلین به این پارک

لنکفورد به دس  آمـد. ایـن فرمـول در     -ز روش میترااستفاده ا
تواند کـاربرد   مواردی که تلداد جامله آماری مشخص نیس  می

 داشته باشد. 
e = √ (P (1-P)/n    P=50%,    e= 3% 

  3= √ (50 %(1-50%)/n)   n=277 
، سه و یا کمتر از eدر مطاللات ملماری منظر، ملموالً مقدار

شود. لذا، در این پژوهش نی  مقـدار   می سه درصد در نظر گرفته
درصد در نظر گرفته شـد.  پـس جـایگ ینی مقـادیر فـو  در      3

نفـر بـه    177فرمول حجم نمونه مناس  برای انجـام پـژوهش   
منظور اطمینان از دستیابی به حجم نمونه موردنظر  دس  آمد. به

پرسشنامه پژوهش در دو بخش  نمونه اف ایش داده شد. 3۳۳به 
د. بخش اول، شامل مشخصات  مـومی مـراجلین و   طراحی ش

ی کیفی موسسه ها شاخص مربوط به سهاالتبخش دوم، شامل 
PPS  و ، کـاربر  و منظـر ، آسـایش  و ارتباطـات )دسترسی خوب
ی ا منطقـه هـای   ی( و متریر کیفی  پارکریپذ جاملهو  ها  یفلال

نـامطلوب، نـامطلوب،    کـامالً اس  که در قال  طیف لیکـرت )  
پس از  .شده اس  یطراحمطلوب(  کامالًمطلوب، مطلوب،  نسبتاً

سـنجش پایـایی آن    منظور پرسشنامه، به یها تنظیم اولیه سهال
اولیه بین افراد نمونه در هر چهار پارک )شمس،  نامه پرسش 3۳

ی هــا دادهگلســتان، میردامــاد، قوناخالربــاغی( توزیــع و ســپس 
وتحلیـل قـرار    یـه تج مـورد   SPSS19 اف ار نرمبا  آمده دس  به

بـرای پرسشـنامه    شـده  محاسـبه گرف . ضری  آلفای کرونبـاخ  
به دس  آمد کـه نشـان از پایـایی و قابلیـ  ا تمـاد      7/۳باالی 
توزیع نهایی پرسشـنامه  از شده دارد. پس  یطراح سهاالتباالی 

پژوهش از  سهاالتپاسخگویی به  منظور به، ها دادهی آور جمعو 
و تحلیلـی   میانگین و انحراف ملیار( )فراوانی، آمارهای توصیفی

)تحلیل  املی، آزمون پیرسون، و تحلیـل رگرسـیونی( اسـتفاده    
 شد. 

 
 فاکتورهای مستقل

یارهایی که در کیفیـ  پـارک   ملیکی از  دسترسی و ارتباطات:
کـه   مفهـوم باید به آن توجه شود ملیار دسترسی اس  به ایـن  

ی شهری باید از چهار جه  به شبکه ارتباطی دسترسی ها پارک
(. یـآ فضـای   211۹2314داشته باشـد )پایـداری و همکـاران،    

یـا   ی به آن وارد وراحت بهتوان  یم مومی کارا، فضایی اس  که 
ــی از    ــومی یک ــه فضــاهای  م ــد. دسترســی ب ــارج ش از آن خ

باشـد )لطفـی وهمکـاران،     یمـ ی مهـم اسـتفاده از آن   فاکتورها
و  هـا  پـارک ارتباط مناس  فضاهای  مومی مانند  .(223۹2312

فضاهای سب  با نقاط مختلف شـهر فقـط بـا سیسـتم ارتبـاطی      
گیــرد. منظــور از دسترســی و  یمــیفیــ  صــورت باکمناســ  و 

توسـط   هـا  پـارک ی دسترسی به  نحوهارتباطات در این تحقی)، 
های نقلیه و همچنین امکان دسترسی در فصول مختلـف   یلهوس

  باشد. یم روز شبانهو سال 

هـای یـآ    یژگیوین تر مهمیکی از  آسایش و تصور ذهنی:
فضای  مومی کارآمد این اسـ  کـه آیـا فضـا راحـ  اسـ  و       

سازد، آیا منظر خوب دارد  المتی  یمی نمایان خوب بهخودش را 
(. پایداری، ۶۹2311از موفقی  این فضاس  ) طبیبیان و قضات، 

فضایی در جذب مردم به یـآ  هوی  و خویشاوندی بصری هر 
ــن    ــد و ای ــی از فضــا، موثران ــایش  هن ــ  آس ــاه و دریاف قرارگ

شود مردم آن را جه  توقف، قدم زدن،  یمگیس  که سب  ژوی
ی حیات جملی انتخاب نمایند. آسایش و  تجربهها،  ی فلالانجام 

جهـ    و امکانـات تصویر  هنی، شامل ادراک در مورد مبلمـان  
و امنیـ    )روی یـاده پیر۹ )نشستن، ورزش، هایی نظ ی فلالانجام 

 باشد.  یمیآ فضا 

هـا اسـاس سـاختار یـآ فضـا       یـ  فلال ها:  یتفعالکاربر و 
هستند. اینکه کاری برای انجام دادن وجود داشته باشـد، با ـث   

از آن  و خـروج شود که افراد دلیلی برای وارد شدن به فضـا   یم
ن وجـود نداشـته   داشته باشند. زمانی که چی ی برای انجـام داد 

یـن بـدان ملنـی اسـ  کـه      و اباشد، یآ فضا خالی خواهد بود 
طراحــی شــود و  اصــولیاســ  .هرچــه فضــا  داده رخاشــتباهی 
یحات تمام طبقات مختلف مردم و و ترجیازها نی  کننده منلکس
هـا بـرای هـر گـروه سـنی و بـا هـر         ی فلالی تمام  یرندهدربرگ
توانـد در جـذب     یم( ۶۹2314ای باشد )فیضی وهمکاران،  یقهسل

فضایی   نوان بهی مختلف اجتما ی موف)  مل نماید و ها گروه
قـرار گیـرد. کـاربر و     مورداسـتفاده ایده آل توسط افراد مختلف 
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ی مختلـف  هـا  گـروه ها در این پژوهش به حضـور انـواع    ی فلال
متریـر بـه کمـآ    ایـن   سهاالتاجتما ی در پارک اشاره دارد و 
ی مختلـف اجتمـا ی   هـا  گـروه تحلیل  املی در دو زیـر متریـر   

هـای مختلـف اجتمـا ی      یـ  فلالاز پارک و انـواع   کننده استفاده
 در پارک قرار گرف . گرفته انجام

یر پـذ  اجتمـاع  تلریف فضاهای در گهل یان یری:پذ جامعه
 آن یهـا  شاخصه سایر از بیش فضا یکنندگ د وت بر شهری،
 مردمـی  انبـوه  به توجه با را شهر یآ جذابی  و کند یمتأکید 
اوقات فراغـ    و آیند یم هم گرد آن فضاهای همگانی در که

 وی،ز ـم   به بخشد. یم گذرانند، مفهوم یم آنجا در را خودشان
 بـا  بتـوانیم  کـه  فضـایی اسـ    ،کننـده  د ـوت  شهری فضای
 از مستقیمطور  به و کنیم دیدار چهره به چهره یان خودهمشهر
بپـردازیم )راسـ  بـین و     یاندوز تجربه به خود حواسطری) 

بر روی بـیش   بامطالله ppsی  موسسه(. 47۹2312همکاران، 
از  یکـی  دنیـا  مختلـف  نقـاط  مورد فضای  مومی در2۳۳۳از 
 یریپذ اجتماع را  مومی فضاهای های یژگیو و ابلاد ینتر مهم
 میـ ان  تلیینبا   مومی فضاهای یریپذ . اجتماعداندمی ها آن

 اجتما ی یها شبکه وجود اجتما ی، ی مختلفها گروه حضور
 اس .  ارزیابی قابلروز  شبانه مختلف در سا ات یوزندگ

 
 فاکتورهای وابسته

کیفیـ  محـیط آن چیـ ی اسـ  کـه محـیط       ۹ کیفیت پاارک 
شود و چـون ادراک   ادراک می کند و وسیله آن نمود پیدا می به

محیط اس  بنابراین آنچـه مـدنظر    نیازمند آگاهی و برخورد با
هـای خـاص    باشد، محیطی که با ویژگیاس  محیط مهثر می

خود موردتوجه بوده و تأثیرات آن بر حاضرین و نا رین برقرار 
تـوان بـه    های در دسترس و مورداستفاده  مـی  اس  از محیط

هـای شـهری    های شهری اشاره کرد و در میان محـیط  محیط
ــارک ــب     پ ــاهای س ــا و فض ــته ه ــهری از برجس ــرین و  ش ت
باشـند )رفیلیـان وهمکـاران،    ها می ترین محیطوجوش پرجن 

3۶۹2312.) 
 

 شرح و تفسیر نتایج
 هـا  دادهبر اسـاس نتـای  تحلیـل     دهندگان پاسدی ها یژگیو

277=n( ،1/۴7% از ) 213را مـــرد و  کننـــدگان شـــرک=n ،
ــراجلین  2/41%) ــر م ــد. اکث ــان تشــکیل دادن ، n=2۳۴( را زن
سال بودند،  11- 1۳ها متلل) به گروه سنی  ( به پارک۳/3۶%)

مـراجلین در   از n( ،7/32%)=1۴به ترتی  فراوانی،  ازآن  پس
تا  4۳( در رده سنی 7/13%، )n=72سال،  31تا  3۳رده سنی 

سـال و در   ۴1تـا   ۴۳( در رده سـنی  ۳/۴%، )n=14سال،  41
ر رتبـه  ( د7/۳%، )n=1سال با فراوانـی   ۶۳پایان افراد باالی 

ـ  متأهلآخر قرار گرفتند. افراد  فراوانـی را در بـین    نیتـر  شیب
 موردمطاللـه ( از جملیـ   ۳/37%، )n=222مراجلین داشـتند.  

، n=۴۴( دبیرســـتان و دیـــپلم، 3/32%، )n=14کارشناســـی، 
n( ،3/21% )=37( دارای مدرک باالتر از کارشناسـی،  3/21%)

 زیر دیپلم بودند.

 

 دهندگان پاسدمشخصات   .2جدول 

 متغیرها بعد (=n ۰۳۳) فراوانی ٪درصد

  زن 213 ۱/92

 مرد 277 1/۴7 جنسیت

۳/3۶ 2۳۴ 11-1۳  

 سن

 

 

7/32 1۴ 31-3۳ 

7/13 72 41-4۳ 

۳/۴ 14 ۴1-۴۳ 

 به باال ۶۳ 1 7/۳

  مجرد 211 ۳/43

 متأهل 272 ۳/۴7 وضعیت تأهل
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 وضعیت تحصیالت زیر دیپلم 37 3/21

 

 

 دیپلم 14 3/32

 کارشناسی 222 ۳/37

 باالتر از کارشناسی ۴۴ 3/21

 تحلیل عاملی اکتشافی
هـر یـآ از    سـهاالت ی بند دسته منظور بهدر این پژوهش ابتدا 

ی اصلی ) مستقل و وابسته( پژوهش و کشف تلداد زیر ها مهلفه
 Exploratory) از روش تحلیــل  ــاملی اکتشــافی هــا مهلفــه

factor analysis)  مقدار  3استفاده شد. با توجه به نتای  جدول 
 

 
 

برای تمامی متریرهای و بارتل   KMOکفای  آزمون   ـضری
به دسـ  آمـد.    7/۳پژوهش ملنا دار بوده و مقادیر آن باالتر از 

 .استفاده کرد برای تحلیل  املی ها دادهتوان از ، میدرنتیجه
 

 و بارتل  KMOنتای  آزمون . ۰جدول 

 یدار یمعنسطح  بارتلتآزمون  کرویت  KMO df ها مؤلفه مهلفهنوع 

 متریر مستقل

 ۳۳۳/۳ 7۴4/4۳۳ 2۳ 7۴1/۳ دسترسی

آسایش و 
 منظر

7۴2/۳ 21۳ ۳1/2۴۳۶ ۳۳۳/۳ 

کاربر و 
 مراجلین

7۶3/۳ 3۶ ۳۴2/۴2۳ ۳۳۳/۳ 

 ۳۳۳/۳ 312/۶۴4 3۶ ۴۳4/۳ یریپذ جامله

کیفی   متریر وابسته
ی ها پارک
 یا منطقه

732/۳ 12 3۶۶/721 ۳۳۳/۳ 

 

 جدول واریانس کل تبیین شده .9جدول

 مجمر 

 مر عاا

  ابهای

 عاملو

 چرخ 

  افته

درصد 

واریانس 

 تجمعی

- ۵۸۴/۵۴ ۵۶۴/۹۲ ۲۶۹/۵۸ ۰۷۰/۵۹ ۵۶۹/۵۸ ۵۷۰/۵۹ ۸۶۷/۴۹ ۲۴۷/۵۶ ۲۹۵/۵۰ ۰۷۷/۴۴ 

درصد 

واریانس 

 تبیین شده

- ۵۸۴/۵۴ ۸۸۰/۵۵ ۶۴۸/۸ ۰۷۰/۵۹ ۵۲۹/۵۶ ۵۷۰/۵۹ ۵۲۷/۹۰ ۲۴۷/۵۶ ۲۶۵/۵۵ ۶۶۶/۵۵ 

 ۶۵۵/۵ ۲۴۶/۵ ۵۷۵/۹ ۸۵۶/۵ ۲۹۹/۹ ۵۷۴/۵ ۸۸۶/۹ ۷۵۹/۵ ۷۷۶/۹ ۰۲/۵ - مقدار ویژه

 مجمر 

 مر عاا

  ابهای

درصد 

واریانس 

 تجمعی

۵۰۵/۴۵ ۸۸/۹۵۰ ۲۵۲/۵۶ ۵۸۵/۴۵ ۶۵۴/۵۹ ۵۶۹/۵۸ ۵۶۹/۵۲ ۸۶۷/۴۹ ۹۲۸/۹۵ ۸۷۵/۵۷ ۰۷۷/۴۴ 
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 عاملو

 شده تستخرتج
درصد 

واریانس 

 تبیین شده

۵۰۵/۴۵ ۸۸/۹۵ ۰۵۹/۵۹ ۰۵۷/۷ ۶۵۴/۵۹ ۸۹۷/۵۴ ۵۶۹/۵۲ ۵۰۴/۵۵ ۹۲۸/۹۵ ۴۷۴/۵۵ ۶۰۲/۷ 

 ۰۶۴/۵ ۰۵۵/۹ ۹۶۹/۵ ۹۰۶/۵ ۴۴۹/۵ ۵۹۵/۵ ۲۵۷/۹ ۰۵۰۲/۵ ۵۰۶/۹ ۲۷/۵ ۴۶۴/۹ مقدار ویژه

مقادیر ویژه 

 اولیه

درصد 

واریانس 

 تجمعی

۵۰۵/۴۵ ۸۸۷/۹۵ ۲۵۲/۵۶ ۵۸۵/۴۵ ۶۵۴/۵۹ ۵۶۹/۵۸ ۵۶۹/۵۲ ۸۶۷/۴۹ ۹۲۸/۹۵ ۸۷۵/۵۷ ۰۷۷/۴۴ 

درصد 

واریانس 

 تبیین شده

۵۰۵/۴۵ ۸۸/۹۵ ۰۵۹/۵۹ ۰۵۷/۷ ۶۵۴/۵۹ ۸۹۷/۵۴ ۵۶۹/۵۲ ۵۰۴/۵۵ ۹۲۸/۹۵ ۴۷۴/۵۵ ۶۰۲/۷ 

 ۰۶۴/۵ ۰۵۵/۹ ۹۶۹/۵ ۹۰۶/۵ ۴۴۹/۵ ۵۹۵/۵ ۲۵۷/۹ ۰۵۰۲/۵ ۵۰۶/۹ ۲۷/۵ ۴۶۴/۹ مقدار ویژه
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گـردد در ایـن   مشاهده می 4که در نتای  جدول طور همان
به همـراه   شده استخراجی )زیرمولفه ها( ها  املتلداد جدول 

مقدار ویژه، درصد واریانس تبیـین شـده و واریـانس تجملـی     
اس . بر اسـاس اطال ـات ایـن     شده دادهتبیین شده را نشان 

ی دسترسـی و ارتباطـات در یـآ  امـل مقـدار       مهلفهجدول، 
توان گف  کـه ایـن   ، مینیبنابرااز یآ دارد  تر ب رگی ا ژهیو

ـ گ انـدازه توسط یآ  امـل   مهلفه ی  مهلفـه . در شـود  یمـ ی ری
سه  امل، مقداری بـاالتر از یـآ دارنـد کـه      و منظرآسایش 
ـ واردرصـد از   1۶/4۴ درمجموع کننـد. از  را تبیـین مـی   انسی

 مهلفـه ی نی  دو زیـر  ریپذ جاملهی کاربر و مراجلین و ها مهلفه
 ۴۶/۴1و  4۶/4۴بـه ترتیـ     هرکدام) امل( استخراج شد که 

ی هـا  پـارک درصد از واریانس کل را شامل می شوند. کیفی  
ی نی   متریری وابسته پـژوهش بـه  سـه زیـر متریـر      ا منطقه
ی شـده  بنـد  میتقسـ درصـد(   ۳77/۴۴تبیین واریانس ) باقدرت
 اس .

 ( از چـرخش هـا  مهلفـه )زیر هـا   امـل پس از تلیـین تلـداد   
 سـهاالت و تلـداد   هـا   امـل واریماکس جه  تلیـین اسـتقالل   

ــدام ــا آناز  هرک ــداول   ه ــتفاده شــد. ج ــل  ۶و  ۴اس ــا  ام ی ه
(، بارهای  املی، گویه هـای مربـوط   ها مهلفه)زیر  شده استخراج

به هر  امل، ضرای  آلفـای کرونبـاخ و میـانگین هـر  امـل را      
ی  مهلفـه  سهاالت. بر اساس اطال ات این جداول دهد یمنشان 

ـ گ انـدازه را  مهلفـه دسترسی و ارتباطات یآ زیر  . کنـد  یمـ ی ری
ی مبلمـان، امکانـات و    مهلفـه سه زیـر   و منظری آسایش  مهلفه

ی کاربر و مـراجلین نیـ  دو    مهلفه. کند یمی ریگ اندازهامنی  را 
ـ فلالاز پـارک و   کننـده  استفادهی اجتما ی ها گروهبلد  ی هـا   ی

ی نی  ریپذ جاملهی  مهلفهاجتما ی مختلف در پارک را بررسی و 
ــودن و   ــدارگاه ب ــای دی ــه ه ــزیرمولف ــ یز طیمح ــارک را  س پ

متریر وابسته پژوهش نی  زیر متریر  سهاالت. کند یمی ریگ اندازه
ــ    ــدیری ، کیفی ــ  م ــهکیفی ــی را  دار نگ ــ  طراح ی و کیفی

 کند.ی میریگ اندازه
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 چرخش واریماکس را نشان می دهد. از  بلدو تلداد گویه  شده استخراجی ها  املی گذار نام ۴جدول 
 

 

 تلداد گویه ها حاصل از چرخش واریماکس .9جدول 

 تعداد گویه (ها مؤلفه)زیر  ها عامل ها مؤلفه

 ۵ دسترسو دسترسو ا تباطاتاا

 شسا   ا م ظر

 ۴ یا منطقهی ها پارکمبلمان 

 ۷ یا منطقهی ها پارکامكانات و خدمات 

 ۷ یا منطقهی ها پارکامنیت 

 راب ر ا مرتجعین
 ۵ از پارک كننده استفادهی اجتماعی ها گروه

 ۴ ی اجتماعی مختلف در پارکها تیفعال

 یر پذ جامعه
 ۵ یا منطقهی ها پارکدیدارگاه بودن 

 ۶ یا منطقهی ها پارک ستیز طیمح

 یت م طیهی ها پابکریفیت 

 ۴ یا منطقهی ها پارکكیفیت مدیریت 

 ۵ یا منطقهی ها پارکكیفیت نگهداری 

 ۴ یا منطقهی ها پارکكیفیت طراحی 

 
 بر کیفیت پارک مؤثرترجیحات مراجعین نسبت به عوامل 

ی حاصـل  ها مهلفهو زیر  ها مهلفهنتای  حاصل از توصیف میانگین 
 س یز طیمحکه کیفی   دهد یم( نشان ۶از تحلیل  املی )جدول 

نسب  بـه سـایر    71۴/۳و انحراف ملیار 13/3با میانگین  ها پارک
 باشـد  یمدارای میانگین بیشتری  شده یابیارزی مورد ها مهلفهزیر 

وجـود فضـای    ازلحـا  ی تبری  ا منطقههای  به این ملنا که پارک
قـرار   ها مهلفهدر وضلی  بهتری نسب  به سایر زیر   یفیباکسب  
 ی  ها گروهری  در جذب ـی تبا هـمنطقای ـه ارکـی پیاـد. توانـدارن
 

نی  سب   ۳2/2و انحراف ملیار 1۳/3اجتما ی مختلف با میانگین 
شد که مراجلین وضـلی  کیفـی آن را نسـب  بـه سـایر  وامـل       

پـس از کیفیـ     کـه  یطـور  بهسنجش کیفی بهتر ارزیابی نمایند، 
رتبه دوم را به خود اختصاص داد. وضلی  دسترسی  س یز طیمح
و  2۴/3در ارزیـابی بـا میـانگین    یکـی دیگـر از  وامـل      نوان به

ی سوم را به خـود اختصـاص داد. سـایر     رده ۶۴3/۳انحراف ملیار
ـ فلالی مبلمـان، امنیـ ، دیـدارگاه بـودن،     هـا  مهلفهزیر  ی هـا   ی

، ۴4/1، ۴1/1اجتما ی مختلف و خـدمات و امکانـات بـه ترتیـ     
 ی بلدی قرار گرفتند.ها رتبهدر  1۳/1، 71/1، ۴3/1

 
 ی شهریها کرپابر کیفی   مهثرو  نتای  تحلیل  املی  وامل  ها نیانگیمتوصیف  .9جدول 

S.d. Mean Alpha Factors Loading ها زیر مؤلفه 

ل
عوام

 

 ای های منطقه دسترسی به پارک  ۱۱۳/۰ ۵۱/۲ ۸۰۱/۰

ت
ی و ارتباطا

دسترس
 

  وانی  عمرم حم    اسا وفرتاتن ۸۵/۰  ۵۸/۵ ۹۵/۵

    یییه اسیییا  ودسترسییی تمکیییان ۸۹۸/۰ ۶۶۶/۰ ۹۰/۵ ۵۴/۵

 انی ر  حم 

  وتار ر  ا اارس ستگاه ت تیاضع ۸۵۴/۰ ۶۲۵/۰ ۲۵/۹ ۵۵/۵

  ه پابک  ودسترس تمکان ۴۹۰/۰ ۸۰۹/۰ ۵۵/۵ ۲۸/۰
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S.d. Mean Alpha Factors Loading  ها مؤلفهز ر   
 یا منطقهی ها پارکمبلمان  -۵  ۹۲۱/۰ ۹۸/۳ ۹۰/۰

ی
ی منطقه ا

ک ها
ش  و منظر در پار

آسای
 

 مطلمان ع ا ارزاضعیت تستیرتب  ۷۵۵/۰ ۷۲۵/۰ ۸۷/۹ ۹۰/۵

 شرچیقر( -ش خربی -) نیمکت 

ی اا لرهیا  -اعدتد مطلمیان )نیمکیت   ۷۶۶/۰ ۷۲۶/۰ ۲۰/۹ ۵۸/۵

 شرچیقر( -ش خربی-بته ما

 -سییازگابی مطلمییان هییا )نیمکییت   ۷۵۹/۰ ۸۹۴/۰ ۲۵/۹ ۰۷/۵

 ی م طیهاهرت شبدب  رت ر  )اا لرها

 ریفیت مصالح مطلمان های مرجرد  ۷۸۴/۰ ۷۲۵/۰ ۸۴/۹ ۵۵/۵

 ز طا و  صری دب مطلمان پابک ۷۰۰/۰ ۸۰۲/۰ ۸۵/۹ ۵۶/۵

ی ها پارکامكانات و خدمات  -۳  ۱۰۹/۰ ۳۰/۳ ۱۰/۰

 یا منطقه

ا  ها فراشگاهو  بسان خدمااریفیت  ۶۲۷/۰ ۶۶۵/۰ ۵۵/۹ ۰۸۲/۵

  ها ینذتخرب

ی هییا س سییرااضییعیت ا اعییدتد   ۷۷۹/۰ ۶۵۵/۰ ۴۵/۹ ۵۴۹/۵

 دب پابک  ها یش خرب هدتشتو ا 

 اجرد فضای دب پابک  ۶۹۷/۰ ۶۸۸/۰ ۴۰/۹ ۵۵/۵

 ی ابزشو فضاهاا ر   ۷۲۴/۰ ۶۲۷/۰ ۵۵/۵ ۶۰۷/۰

 ی ابزشو فضاهااضعیت مکان  ۸۵۸/۰ ۶۲۶/۰ ۴۶/۵ ۷۷۵/۰

 تزلحیا  ی رردران  از نیزماضعیت  ۷۷۷/۰ ۶۲۵/۰ ۶۲/۹ ۶۵/۵

 ت م و ا امیز  ردن دب پابک 

س ین  اجرد اسا    ازی مت اسب  ا ۷۰۰/۰ ۶۵۶/۰ ۶۶/۹ ۹۷/۵

 ی از نیزمرردرانر دب 

 یا منطقهی ها پارکامنیت  -۲  ۱۳۹/۰ ۹۱/۳ ۱۱۱/۰

 اضعیت باش ا و پابک  ۴۴۸/۰ ۷۵۵/۰ ۸۹/۹ ۰۷/۵

دب محییط    هیا  نگهطان میزتن نظابا ۴۷۸/۰ ۷۰۰/۰ ۷۷/۹ ۹۴/۵

 ا  رخربد  ا تفرتد مزتحم پابک

تمکییان دسترسییو سییر ع تفییرتد  ییه   ۵۹۲/۰ ۶۲۷/۰ ۶۲/۹ ۵۲/۵

الفن عمرمو ه گیام  یراز    انگهطان 

 حرتدث 

 تمکان گردش دب دتخ  پابک  ۶۹۶/۰ ۶۶۵/۰ ۸۵/۹ ۹۶/۵

 ی پابک ها  گیپابراضعیت تم یت  ۷۰۸/۰ ۶۲۰/۰ ۶۲/۹ ۵۲/۵
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 اضعیت ارترم پرش  گیاهو پابک  ۴۶۸/۰ ۶۲۸/۰ ۵۷/۵ ۹۵/۵

 نظابا نیرای تنتظامو دب پابک ۴۴۵/۰ ۷۰۲/۰ ۲۰/۹ ۹۵/۵

S.d. Mean Alpha Factors Loading  ها مؤلفهز ر  

ی اجتمررراعی هرررا گرررروه -۵  ۱۸۱/۰ ۳۰/۲ ۰۹/۵

 از پارک كننده استفاده

ت ها
كاربر و فعالی

 

تمکان مرتجعه همرته  ا خانرتده ا  یا   ۸۵۰/۰ ۶۸۲/۰ ۹۴/۵ ۹۶/۵

 ها پابکداستان  ه 

  ها پابکتمکان مرتجعه زنان  ه  ۷۲۸/۰ ۶۷۴/۰ ۹۵/۵ ۵۲/۵

 کی س و دب پابها گراهحضرب  ۷۷۵/۰ ۷۸۸/۰ ۵۵/۵ ۹۰/۵

ی اجتماعی مختلف ها تیفعال -۳  ۸۵/۱ ۱۸/۳ ۱۰۵/۰

 در پارک

ی م اسییب  جهییت هییا مکییاناجییرد  ۸۰۸/۰ ۴۹۸/۰ ۴۲/۹ ۰۹/۵

 های ه ری ا تد و  یتفعالتنجام 

 اجرد فضاهای سارت دب پابک  ۷۵۷/۰ ۴۹۴/۰ ۹۷/۵ ۵۰۶/۵

 اجرد مسیرهای ا ژه  رتی دا ا ...  ۵۸۷/۰ ۴۴۷/۰ ۷۹/۵ ۲۴۵/۰

تمکان مالباا ا گذبتندن تابیاا  یا    ۵۰۸/۰ ۴۴۹/۰ ۴۷/۵ ۰۴۴/۵

 داستان ا شش ا ان دب سطح پابک

میزتن تباطاط  صری ا فضیا و  یین    ۶۰۴/۰ ۴۵۵/۰ ۷۲/۹ ۵۵۹/۵

 فضاهای فعالیتو دب سطح پابک 

S.d. Mean Alpha Factors Loading  ها مؤلفهز ر  

ی هرا  پرارک دیدارگاه برودن   -۵  ۱۱۹/۰ ۹۲/۳ ۹۲/۰

 یا منطقه

جامعه
 

پذ
ی 

یر
ک

پار
 

ها
ی 

منطقه
ا 

 ی

 ا نییاط مکیث   ضای ریانرنو اجرد ف ۴۷۰/۰ ۴۵۵/۰ ۷۲/۹ ۰۲/۵

 دب ت ن پابک  جهت اجمع تفرتد

م اظر ز طا ا گیاهان دب ر اب نشیمن  ۷۰۹/۰ ۵۰۵/۰ ۵۵/۵ ۰۵۴/۵

 گاه ها جهت جذب تفرتد  ه پابک 

 اجرد ع اصر جهت جذب تفرتد  ۵۸۷/۰ ۵۸۴/۰ ۴۵/۹ ۵۵۰/۵

ی هررا پررارک سررتیز طیمحرر -۳  ۱۱۸/۰ ۳۲/۲ ۱۳۱/۰

 یا منطقه

 نظافت ا پاریزگو دب سطح پابک  ۸۵۵/۰ ۷۵۹/۰ ۵۵/۵ ۰۹۸/۵

ز الییه ا دفییع   شابی ریفیییت جمییع  ۸۴۲/۰ ۷۵۵/۰ ۵۵/۵ ۰۵۹/۵

 دب رف پابک سطحو های شب
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ا  هییا دبختچییه اجییرد دبختییان ا  ۷۶۵/۰ ۷۰۵/۰ ۵۴/۵ ۵۸۹/۵

 ی  رمو م طیه دب سطح پابکها گ 

 ریفیت فضای سطز تزنظر ز طا و  ۷۴۹/۰ ۶۲۶/۰ ۵۲/۵ ۵۶۵/۵

 تز گیاهان  مربع  هتستفاده م اسب ا  ۴۲۵/۰ ۷۵۰/۰ ۰۴/۵ ۰۵۴/۵

 ییاهو مختلیف  ستفاده تز ع اصیر گ ت ۶۵۵/۰ ۷۰۴/۰ ۲۷/۹ ۵۰۲/۵

 دب پابک  رتی ت جاد ا ر  ا ز طا و 

 

( 7ی کیفـی) جـدول   ها مهلفهآنالی  نتای  حاصل از میانگین 
و انحـراف   2۴/3نشان داد که وضـلی  دسترسـی بـا میـانگین     

 از، رهـا یمتری نسب  به سایر ا منطقههای  به پارک 1۳۴/۳ملیار
 ا ـی برـیپذ جاملهازآن می ان  اه بهتری برخوردار اس . پسـجایگ

 
ی بـا  ا منطقـه های  پارک ۳ /۶17و انحراف ملیار ۳۴/3میانگین 

در رده دوم قـرار   و ارتباطاتاختالف اندکی نسب  به دسترسی 
با آسایش و منظر نی  به ترتیـ     یفلالی کاربر رهایمترگرف . 

 ند.ی بلدی ارزیابی قرار گرفتها ردهدر 
 

 ها پارکبر کیفی   مهثری ها مهلفهآنالی  توصیفی  .9جدول 

 
 
 
 
 
 
 

 
کیفی   های متریر ( میانگین زیر مهلفه۴طب) نتای   )جدول 

 شـهری دریـآ سـطح نبودنـد. کیفیـ  نگهـداری        های پارک
( را انحراف ملیـار =7۴7/۳ میانگین،=۳۳/3بیشترین میانگین   )
 مدیری  و طراحی داش .ی  نسب  به دو مهلفه

 
 ی شهریها کرپاو تحلیل  املی متریرهای کیفی   ها نیانگیمتوصیف  .9جدول 

S.d. Mean Alpha Factors 

Loading 
ل ها زیر مؤلفه

عوام
 

ی هرا  پارکكیفیت مدیریت  -۵ - ۱۰۸/۰ ۱۸/۳ ۱۱۸/۰

 یا منطقه

ت 
كیفی

ک
پار

 
ها

ی 
منطقه
ا 

ش(ی )متغیر 
سته پژوه

واب
نظییابا  ییر رابر ییان ا نگهطانییان   ۴۵۵/۰ ۶۲۶/۰ ۶۹/۹ ۵۵۴/۵ 

 پابک ارسط مد ر ت پابک 

 پابک  مسئرل و تفرتد با خرش ۷۴۲/۰ ۶۵۵/۰ ۷۴/۹ ۵۵۴/۵

 هیا  خرتسیته سرعت پاسخگر و  ه  ۸۰۲/۰ ۴۲۸/۰ ۶۸/۹ ۵۹۷/۵

 ین پابک مسئرلمرتجعین ارسط 

 ین مسئرلتعتماد مرتجعین  ه  ۷۵۵/۰ ۶۵۵/۰ ۴۲/۹ ۰۵۹/۵

اضعیت بیمت )مرتد نیذت و(   ۵۶۰/۰ ۷۹۵/۰ ۵۰/۹ ۰۹۹/۵

 N Mean Std. Deviation ها مؤلفه نوع متغیر

متغ
ی

رها
ل

ستق
ی م

دسترسو ا  

 تباطاتاا

۵۰۰ ۵۴/۵ ۲۰۷/۰ 

 ۶۲۷/۰ ۰۴/۵ ۵۰۰ یر پذ جامعه

 ۴۲۵/۰ ۶۵/۹ ۵۰۰ شسا   ا م ظر

 ۶۵۲/۰ ۲۸/۹ ۵۰۰ راب ر ا فعالیت
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 ی پابک ها مغازها  ها بستربتندب 

ی ها پارکكیفیت نگهداری  -۳ - ۱۱۳/۰ ۰۰/۲ ۱۹۱/۰

 یا منطقه

دب  ها  انطانمیزتن مهابا ا رابت و  ۵۶۹/۰ ۵۶۴/۰ ۵۵/۵ ۵۵۴/۵

 نگهدتبی فضای سطز دب پابک

سرعت اعیر   ا اعمییر مطلمیان     ۴۰۸/۰ ۴۰۰/۰ ۷۵/۹ ۰۷۶/۵

 سط  ششغال( پابک  رها)نیمکت 

و ا دفع شفیاا دب  پاش سماضعیت  ۷۵۷/۰ ۶۵۵/۰ ۲۴/۹ ۴۴۲/۵

 فصرل گرما دب پابک

 نگهدتبی های مربع فعالیت  هتنجام  ۷۹۹/۰ ۵۵۸/۰ ۵۷/۵ ۲۲۹/۰

 رش یابی(هر )

ی هرا  پارکكیفیت طراحی  -۲ - ۱۵۹/۰ ۸۱/۳ ۱۵۵/۰

 یا منطقه

اضیرح (   –ترتحو م اسب )تندتزه  ۶۲۸/۰ ۵۰۸/۰ ۵۷/۵ ۰۵۵/۵

 یرهای پابک مسها ا  یاباد

ی ها مکانمیزتن حس محرمیت دب  ۴۲۴/۰ ۶۹۸/۰ ۹۹/۵ ۵۸۶/۵

 خصرصو دب پابک

تحسییا  بتحتییو دب تسییتفاده تز    ۷۵۹/۰ ۴۵۰/۰ ۵۷/۵ ۲۸۲/۰

 تمکاناا 

جهت بته ما و تفیرتد   عالئمنصب  ۴۵۵/۰ ۵۹۵/۰ ۸۵/۵ ۸۵۸/۰

 سرتدر نا ی ا( و  ا  سرتد رم

 اجرد فضا و شبتم  ۷۹۹/۰ ۵۸۵/۰ ۵۹/۵ ۵۶۴/۵

 

 ی کیفیها یژگیوبر کیفیت با  مؤثری ها شاخصرابطه بین 

ی مسـتقل  رهـا یمتربـین   رابطـه ی پـژوهش در مـورد   هـا  افتهی
  ـیفـیکش )ـژوهـه پـر وابستـمتری اـبی( ـفـی کیاـه هـهلفـم)

 را با ها مهلفهی  همهی(، همبستگی ملنادار ا هـمنطقای ـه پارک
 

 
 

نتـای  فلالیـ     1دهد. در جدول متریر وابسته تحقی) نشان می
 ارائـه آماری مربوطه با استفاده از ضـری  همبسـتگی پیرسـون    

 شده اس .

 ی مستقل با متریر کیفی  ضری  همبستگی پیرسون بین متریرها .4جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متغ
ی

رها
ل

ستق
ی م

 

 یا منطقههای  كیفیت پارک (مؤلفه) نوع متغیر

 α=۰۰/۰ دسترسو ا تباطاتاا
**۹۰۸/۰= r 

 α =۰۰/۰ شسا   ا م ظر
**۴۵۴/۰= r 

 α =۰۰/۰ ها تیفعالراب ر ا 
**۹۸۵/۰= r 

 α =۰۰/۰ یر پذ جامعه
**۶۵۶/۰= r 

P >0/01 
**    

P >0/05 
 * 
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تمامی متریرها در سطح یآ درصد )بـا   1با توجه به جدول
ـ فیک بـا و مستقیم  دار یملندرصد( دارای ارتباط  11اطمینان    ی
، رهـا یمتر. در بـین  باشند یمی )متریر وابسته( ا منطقههای  پارک
( را نسـب  بـه   ۶4۶/۳ی باالترین ضری  همبستگی )ریپذ جامله
ــر دسترســی و ارتباطــا رهــایمترســایر  ــر فیضــلت و متری  نیت

 .( را با کیفی  پارکهای منطقه ای داش 1۳۴/۳همبستگی )

 
 تحلیل رگرسیونی

ی مسـتقل  ها مهلفههم مان  ریتأثبررسی  منظور بهبخش  نیدر ا
ی هـا  مهلفـه ی تبریـ ،  ا منطقـه هـای   ی کیفی  پارکنیب شدر پی

ــ  و و منظــردسترســی و ارتباطــات، آســایش   ــاربر و فلالی ، ک
ی رگرسـیون خطـی    ملادلـه در  گـام  به گامی با روش ریپذ جامله

، ضرای  رگرسـیونی و  22و  2۳جایگذاری شدند. جدول شماره 
سایر اطال ات بدس  آمده از محاسبه رگرسیون چند متریری را 

ی، آسایش و منظر، و کاربر ریپذ جامله  مهلفهدهد. سه نشان می
ی کیفیـ   نیب شیپقادر به  ۳۳2/۳با سطح ملنی داری   یو فلال

ند و متریر دسترسی و ارتباطات با بودی تبری  ا منطقههای  ارکپ
ـ یب شیپکافی در  ریتأثحضور سه متریر دیگر به دلیل نداشتن  ی ن

 حذف شد. 

 
 وابستهمتریر  ینیب شیپ گام برای به گام رگرسیونضرای  تلین مدل  .۱۳جدول 

R R ریفو های مؤلفه تلگر
2

 R2 Adjusted F Sig 

گام
  ه  

 
گام

 

 ۰۰/۰ ۷۹/۵۷۰ ۵۵۴/۰ ۵۵۸/۰ ۶۵۶/۰ پذ ری جامعه

+ پذ ری جامعه

 م ظر ا شسا  

۷۹۴/۰ ۴۹۶/۰ ۴۹۹/۰ ۹۸/۵۵۵ ۰۰/۰ 

+ پذ ری جامعه

+ م ظر ا شسا  

 ها فعالیت ا راب ر

۷۵۲/۰ ۴۵۶/۰ ۴۵۵/۰ ۷۵/۲۵ ۰۰/۰ 

 

بـا ضـری  بتـای     یریپـذ  گام اول، جامله، 2۳بر اساس جدول  
هـای   پـارک  کیفی درصد از واریانس  ۴/42، (۶4۶/۳) استاندارد
بـا   آسـایش و منظـر   متریر واردکردنکرد. با را تبیین  یا منطقه

درصـد بـه    ۴/2۳بـه ملادلـه، بـه میـ ان      (34۶/۳) ضری  بتای
هـای   کیفیـ  پـارک  توان تبیین  قدرت تبیین مدل اف وده شد و

 رساند.درصد  ۶/۴1را به ی ا منطقه
 

 وابستهمتریر  کیفی مهثر بر های بندی مهلفه رتبه .۱۱جدول 

Sig t Beta Std E B 

  ا ثا ت میاد ر

 ریفو های مؤلفه

 ها مدل
 

 تلگر

 1 ثا ت میدتب ۵۶۵/۵ ۵۰۸/۰ - ۴۰۵/۵۵ ۰۰/۰

گام
  

  ه
 

گام
 

 پذ ری جامعه ۵۴۵/۰ ۰۵۴/۰ ۶۵۶/۰ ۰۶۶/۵۵ ۰۰/۰

 2 ثا ت میدتب ۰۴۶/۵ ۵۵۵/۰ - ۵۷۴/۲ ۰۰/۰

 پذ ری جامعه ۵۷۸/۰ ۰۵۵/۰ ۴۵۷/۰ ۵۲۸/۵۵ ۰۰/۰

 م ظر ا شسا   ۹۵۴/۰ ۰۵۵/۰ ۵۵۶/۰ ۵۵۹/۷ ۰۰/۰

 3 ثا ت میدتب ۷۲۴/۰ ۵۵۶/۰ - ۸۵۵/۴ ۰۰/۰

 پذ ری جامعه ۵۸۴/۰ ۰۵۵/۰ ۴۵۸/۰ ۸۹۶/۵۵ ۰۰/۰

 م ظر ا شسا   ۹۰۵/۰ ۰۵۴/۰ ۹۸۸/۰ ۸۹۲/۴ ۰۰/۰

 ها فعالیت ا راب ر ۵۵۸/۰ ۰۵۶/۰ ۵۴۵/۰ ۹۷۲/۵ ۰۰۵/۰
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= 2۴4/۳در گام آخر با افـ وده شـدن متریـر کـاربر و فلالیـ  )     
درصد از کیفی   ۶/۴4سه متریر توانستند  درمجموعضری  بتا(، 

 2/1از ایـن مقـدار    کننـد کـه  ی نیب شیپی را ا منطقههای  پارک
ـ فلالدرصد مربوط به متریر کـاربر و   در ایـن میـان   بـود.   هـا   ی

ـ یب شیپرا در  ریتأث نیتر شیبی که ا مهلفه ی واریـانس کیفیـ    ن
 ( beta= 0.548ی )ریپـذ  جاملـه ی داشـ   ا منطقههای  پارک

و  (beta= 0.288ی آسایش و منظر )ها مهلفهازآن  بود و پس
سهم را  نیتر شیببه ترتی   (beta= 0.151)  یو فلالکاربر 
 متریر وابسته داشتند. نیبدر 

 

 یریگ جهینتبحث و  

کـه وضـلی     دهـد  یمـ نشـان   ها دادهنتای  حاصل از پرداش 
ی تبریـ  نسـب  بـه سـایر     ا منطقـه هـای   دسترسی بـه پـارک  

ی کیفی سنجیده شـده کیفیـ  بـاالتری دارد. نتـای      ها مهلفه
، ایـ دی و  ۹1۳۳1 2سـو  ی )یـین و هـا  افتهپژوهش، همسو با ی

در تضـاد بـا    ( و2313،   ت پنـاه و کحگلـو۹   231۴کرامتی۹ 
،  لـوی و احمـدی۹   2311ی۹فیو شـر ی )حـاتمی نـژاد   ها افتهی

( 1۳23، تبسم و شـرمین۹  ۹1۳۳4 1، پسوگالری و درتلی2313
امکان دسترسی مطلوب شـهروندان بـه    رسد یماس . به نظر 

 مـومی،   ونقـل  حمـل های شهری، دستیابی به وسـایل   پارک
هـا و   ی راهی، توزیـع مناسـ  پـارک   ها شبکهساختار مناس  

ی اصـلی و فر ـی در سـطوح    هـا  ابانیخفاصله مناس  آن از 
بر دسترسی مناس  به  مهثراز  وامل  توان یممختلف شهر را 

ی مناسـ  و  هـا  یدسترسـ برشمرد. با ایجاد  ها مکان گونه نیا
دوری انسـان از انـ وای   سـب    توان یم ها آناف ایش کیفی  

 گونه نیادر  تر مناس شهر و تشوی) شدن او به حضور بهتر و 
کانون تجملـات    نوان بهی شهری که ها پارک ژهیو بهفضاها 
های  ی پارکریپذ جاملهکیفی   اس ، شد. شده شناختهشهری 
نیـ  در رتبـه دوم قـرار     مهلفهدومین   نوان بهی تبری  ا منطقه

( 2314و رضوانی۹  پور دی)رشی ها افتهگرف . نتای  همسو با ی
در مطاللات خود نشان دادنـد   (۹2314اس . )شجا ی و پرتوی

افراد به فضـاهای   برجذبفراوانی  ریتأثی باال ریپذ اجتماعکه 
 مومی با دسترسی کمتر و فاصله مکـانی بیشـتر نسـب  بـه     

دارد. جـذب افـراد و    تـر  آین دی با دسترسی بهتر و ها مکان
، ایجـاد حـس انسـجام و تللـ) بـه فضـا، خلـ)        هـا  آنتلامل 

                                                      
1. Yin & Xu 

2. Pasaogullari & Doratli 

در آن، ایجـاد  ـدال  فضـایی بـا      و حضـور یی جه  ها مکان
ی از فضـا و همچنـین   و جنسی سنی ها گروهی تمام ریگ بهره

 واملی هسـتند   ازجملهامکان ایجاد دیدارهای چهره به چهره 
که طراحان و مدیران شهری با انجام آن با ث ترغی  بیشتر 

. شوند یمشهروندان برای استفاده هر چه بیشتر از این فضاها 
بـود   هـا   یو فلالی کاربر  مهلفهبررسی پژوهش  از دیگر نتای 

ی  مهلفـه داشـ .   قـرار که در رتبه سوم نسـب  بـه سـایرین    
نی  در رتبه آخر قرار گرف ، نتای  این بخـش   و منظرآسایش 

( 231۴ی )بخشـی زاده و همکـاران۹   هـا  افتـه از پژوهش بـا ی 
 اس .  مشابه

ی حاصــل از بررســی زیــر هــا افتــهی نیتــر مهــمنتــای  
دهد که ی حاصل از تحلیل  املی پژوهش نشان میها مهلفه
 س یز طیمحی شهر تبری  از جه  کیفی  ا منطقههای  پارک

ی دیگـر قـرار   هـا  مهلفهدر رتبه باالتری نسب  به سایر زیر 
ی هـا  افتـه دارند نتای  ایـن قسـم  از پـژوهش مشـابه بـا ی     

دی ی دینارونها افتهبا ی رمشابهیغ( و 231۴برهمند و قدوسی)
ــه نظــر 2311)و همکــاران کــه انجــام  رســد یمــ( اســ . ب

، دفـع  هـا  زبالـه و  پسـماندها ی آور جمـع یی نظیـر  هـا   یفلال
پارک بـا   س یز طیمحی نگهداری سطحی و همچنین ها آب

صـحیح   یهـا  روشکوددهی مناسـ ، هـرس و اسـتفاده از    
در  مـهثر  وامل  ازجمله گیاهی یها یماریمبارزه با آفات و ب

ی در ا منطقـه های  خل) این دیدگاه بوده اس . توانایی پارک
ی ا مهلفـه  ریـ زی مختلف اجتما ی نی  دومین ها گروهجذب 
ی مراجلین به خـود  ها یابیارزامتیاز را در  نیتر شیببود که 

ی سنی ها گروهی مناس  برای ها طیمح اختصاص داد. وجود
ــه، و جنســ ــر کتابخان ــف نظی ، ی ورزشــیهــا نیزمــی مختل

ی هـا  پـارک ی پیـاده و غیـره در اکثـر    رهایمسـ و  تئاتر یآمف
سب  جـذب اقشـار مختلـف جاملـه و ر ایـ         موردمطالله

 ــدال  بــین مــراجلین شــده اســ . کیفیــ  دسترســی بــه 
ی از دیدگاه مراجلین رتبه سوم را به خود ا منطقهی ها پارک

دهنده رضای  از نحـوه دسترسـی   اختصاص داد. نتای  نشان
 ازاس . این در حالی اس  که بسـیاری   ها مکان نهگو نیابه 

( نبـود  2311تحقیقات پیشین نظیر حاتمی نـژاد و شـریفی )  
 هـا  پـارک مشـکالت   نیتر یاصلدسترسی مناس  را یکی از 

دسترسی ساکنان محـالت را بـه   . ابن رهاروارد اند کردهبیان 
های  ترین شاخص ها را یکی از اساسی فضاهای سب  و پارک

شهر اجتمـا ی و باکیفیـ   نـوان کـرده اسـ        گیری شکل
 گاه داریدمبلمان پارک، امنی ،  (.2312)لطفی و منوچهری، 

ی اجتما ی، امکانات و خدمات پارک ها  یفلالبودن و انواع 
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ی های بلدی ارزیابی قرار گرفتند. نتـای  مقـارن بـا     ردهدر 
( 2312، نقیبــی رکنــی۹ 231۴ی )مــافی و همکــاران۹  افتــهی

ها، امنی  و وجه کافی به مسائلی نظیر مبلمان پارکاس .. ت
... سب  شخصی  بخشیدن به محـیط، احسـاس آرامـش و    

ـ درنهاو  شـود  یم ها پارکی مثب  ها جنبهارتقای  سـب     ی
ی هـر چـه بیشـتر  مـوم      استفادهاف ایش رضای   مومی و 

دیگر نتـای  پـژوهش نشـان از    . شود یممردم از این فضاها 
نادار و مستقیم بـین تمـامی متریرهـای    وجود همبستگی مل

مستقل و متریر وابسته پژوهش )متریر کیفی ( دارد. به ایـن  
ی مسـتقل و  ها مهلفهاز  هرکدامملنی که اف ایش در کیفی  

از آنان سب  افـ ایش کیفیـ  کلـی     هرکدامتالش در ارتقا 
در نتای  تحلیل رگرسـیونی  ی خواهد شد. ا منطقههای  پارک
به دسـ  آمـد و ایـن     ۴42/۳، ضری  تلیین برابر گام به گام
درصـد ترییـر در میـ ان     2/۴4ی آن اسـ  کـه    دهنده نشان

متریـر اصـلی    3ی  لهیوسـ  بـه ی ا منطقـه هـای   کیفی  پارک
و ی، آسـایش و منظـر، کـاربر    ریپـذ  جاملهمستقل پژوهش )

 هـا  مهلفـه . بهبود می ان هر یآ از شود یمتبیین  (ها  یفلال
ی تبری  خواهد شد. ا منطقههای  ی  پارکبا ث اف ایش کیف

راهکـاری پـیش روی    صـورت  بـه در این راستا مـوارد زیـر    
ـ فیک ی جه  اف ایش می انشهر  انیر برنامهطراحان و    ی

 شود.ها پیشنهاد می پارک

تواند نقـش مهمـی در   های مناس  میایجاد دسترسی -

اسـتفاده از  ، ها داشته باشند. هم چنیناف ایش کیفی  پارک

های شاداب و همگون با محیط پـارک،   مصالح بادوام بارنگ
ی مختلف سنی و جنسـی  ها گروهبرای  استفاده قابلمتنوع و 
، هـا  خـانواده ی خصوصی برای ها میحرشود.ایجاد  توصیه می

ــات و   ــتفاده از انتظام ــاناس ــا ینگهب ــرفتن از  ه ــآ گ ، کم
ی، افـ ایش   نوان نا رین غیررسم دائمی به کنندگان استفاده

روشنایی در ش  ، جلوگیری از ایجاد فضاهای مبهم ازجمله 
 راهکارهای پیشنهادی جه  اف ایش امنی  پارکها اس .  

ــی شــود م  - ــانتوصــیه م ــا ک ــایه جهــ  انجــام  ه ی س
ی فکری نظیر شطرن  و همچنـین جهـ  نشسـتن    ها  یفلال

افراد استفاده کننده در پارک ایجاد شود. در راسـتای افـ ایش   
نص  تابلوهـای راهنمـا در نقـاط مختلـف،      نایی پارک ها،خوا

رسانی مناسـ  بـه مـراجلین و     تهیه نقشه راهنما برای اطالع
همجنین مکان یابی مناسـ  مـدیری  پارکهـا مـی توانـد در      

 ها موثر باشد. بهبود کیفی  این مکان

 جملی های دسته گاه ایجاد نقاط دیدار گاهی نظیر نشیمن-
 جه  القـای حـس دوسـتانه و    با طراحی همگرا برای جوانان

و نقـاط   هـا  کافههایی نظیر  احداث مکان، ها ملاشرت در پارک
فضـاهای بـاز   تجمـع در   هـای  از قبیـل میـدان  مکث گروهی 

هـا پیشـنهاد   ها جه  اف ایش توان دیدارگاه بودن پارک پارک
 شود. می

 

 منابع 

بررسـی وضـلی     .(231۴) زین  ،یکرامت و ای دی، حسن
 شهری و  وامل مهثر بر آن از دیـدگاه  یها پارکدسترسی به 

 ونشـریه پـژوهش    .۹ شـهر شـیراز  موردمطاللهکاربران، نمونه 
 .37-۴1 (،1۶) 7 ی شهری، یر برنامه

 امیر ،زادهبخشی و لیال ،زادهیمهدرضا، ، مهدیزادهخشیب
 ازنظـر هـای شـهری    تحلیل فضـایی مکـانی پـارک    .(231۴)

موفقی  فضای شـهری مطاللـه مـوردی پـارک      یها شاخص
 لوم زمـین و   یالملل نیبدومین کنگره  .بهاران تبری  یا هیناح

 ، تبری .تبری  توسله شهری
ارائـه الگـویی    .(231۴) جمـال  ،قدوسـی  و برهمند، المیرا

ــابی وضــلی  بهداشــ  و ایمنــی   ســ یز طیمحــ جهــ  ارزی
(، 4) 2۴، سـ  یز طیمحـ  لـوم تکنولـوکی    .های شهری پارک
2۳1-.۴۳. 

 امیـر  ،ارسالن سنجری و ابو ر پایداری، حسن، یرفوری ،
هـا در سـطح    هـا و ارزیـابی کیفیـ  آن    توزیع پـارک  .(2314)

نمونـه مـوردی۹ شـهر     VIKORشهرها با استفاده از مـدل  
 .213-24۴(، 32) ۴آمایش محیط،  . نبرآباد، استان کرمان

ارزیـابی   .(2314) شـهریور  ،روسـتایی  و تیموری، راضـیه 
با استفاده از  یها محل یها پارکمی ان سازگاری و مطلوبی  

GIS  ۹شـهرداری  1منطقـه   یامحلـه  یهـا  پارکمورد نمونه
 .1-21(، 2۴) ۴آمایش جررافیایی فضا، . تبری 

 یارهـا یمل .(2314) مرتضی ،  ی ی و رضاجودکی، حمید
کنفرانس  .ارزیابی کیفی فضای سب  در طراحی فضای شهری

  .شهری، تبری  یها رساخ یز مران، ملماری و  یالملل نیب
حم ه و  بدااهللصالحی،  امیر، ،شریفی، حسین، نژادحاتمی

 یها پارکاز وضلی  دسترسی به  تحلیلـی .(2311)رزگار  ،پور
جررافیــــا،  اولــــین همــــایش .تهــــران شــهری در شــهر
 .تهران ،اسفند ۴توسله پایدار،  شهرســازی و

توسله کالبدی پـارک  .(231۶) الهام فهام، و حامی، احمد
سنجی انگی شـی )پـارک بـانوان    های بانوان بر اساس اولوی 
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 (،4) 1ریـ ی و توسـله کالبـدی،    برنامه فصلنامه .شهر سهند(
۶۴- ۴۶. 

  وامـل . (2314) نلیمه ،زادگاناسما یل و حمیدی، حسن
 سـرزندگی  و  ملکرد بر دیتأک با شهری پارک یایکار بر مهثر

 فصـلنامه  .ارومیـه  شهر ائللرباغی پارک موردمطالله۹ نمونه آن
 .12-2۳1 (،2) 27 ،س یز طیمح تکنولوکی و  لوم

ــر،  ،خضــری ــاربیعجلف  و ســیما ،قیاســی محمدرضــا،، آق
بررسی امنی  در پارکهای شـهری   .(2314) سمانه ،فرازمندی

ــه مــوردیCPTED  ۹بــا رویکــرد  پــارک مشــروطه نمون
اقتصاد، مـدیری  و  لـوم    المللی بینششمین کنفرانس  .تبری 

 .ارتباطات دانشگاهی المللی بینمهندسی، بلژیآ، مرک  
ــری،   ــی، جلف ــدی، مرتض ــا، دینارون ــالحی،  حمیدرض ص

مـدیری    .(231۴) حمیـد تاسـا،   و حمید رضایاوری، اسما یل،
ــارک ســ یز طیمحــ بهداشــ ، ایمنــی و ، شــهری یهــا در پ

فصـلنامه   .شهرداری تهران ۶ ی موردمطالله۹ منطقه ی منطقه
 .7۴-1۳(، 3) 31ی، شناس طیمح

بررسـی   .(231۳) پـروین  پرتـوی،  و بانی، نفیسهراد جهان
ی شهری با رویکرد توسـله  ها محلهتطبیقی کیفی  محیط در 

نشـریه  .ی خیابان و الگلی تبری ها محلهپایدار، نمونه موردی۹ 
 .1۴-41، (۶) 3ی، و شهرسازنامه ملماری 
 امیرمحمـد ملـ زی،  و یاسـر  بین، سـاجد، جلفـری،   راس 
محیطـی و   یها  یفیرابطه همبستگی بین ک .(2312) یاسمن

 .جلفـای اصـفهان   ۹ مومی یها تداوم حیات شهری در  رصه
 .3۴-4۶ (،12) 1باغ نظر، 

مقایسه  .(2314) نوید سلیدی رضوائی، و ، نازیالپوردیرش
)خیابـان و    مـومی  موفقی  فضاهای تطبیقی  وامل مهثر بر

بـر   دیتأکدر  هن و رفتار شهروندان آنکارا و تهران با  (پارک)
 .فضای  مـومی در شـهرهای مـذکور   ی  یر برنامهنقش نظام 
 .۶-2۴ (،24) 4مطاللات شهری، فصلنامه 

 لی  و ، مسلودخادمی اکبر، لیرفیلیان، مجتبی، تقوایی، 
رویکردهــای ســنجش  بررســی تطبیقــی .(2312) ، روجــاپــور

یه  لمـی  نشـر  . مـومی شـهری   طراحی فضـاهای  کیفی  در
 .3۴-43 (،4)2ملماری و شهرسازی ایران،

 اســما یل صــالحی،و مهــدیس ســادات، یاســر، ملــرب، 
، جدید شـهری  یها تحلیل و بررسی سرزندگی پارک .(231۴)

مجلــه آمــایش  .وآتـش تهــران  مــوردی۹ پــارک آب ی مطاللـه 
 .214- 1۳۴(، 1۳) ۶، جررافیایی فضا

ملرفـی   .(2314هـا و فضـای سـب  تبریـ  )    سازمان پارک
      rwww.park.tabriz.iها به تفکیآ مناط)۹ پارک

 وامل مهثر بر  .(2314) پروینپرتوی،  وشجا ی، دآلرام 
ــا    ــاد و ارتق ــاعایج ــذ اجتم ــومی  یریپ ــاهای  م ــا  در فض ب

نمونـه مـوردی۹ فضـاهای     مختلـف شـهر تهـران    یها اسیمق
 بـاغ نظـر،    .تهـران  7 مومی دو محله و یآ ناحیه در منطقه 

21 (34) ،2۳۴-13. 

ــوچهر   ــان، من ــات، وطبیبی ــه قض ــل ت .(231۴) انیس حلی
نمونـه    pps ملکـردی فضـاهای شـهری بـر اسـاس ملیـار      

 مران، ملمـاری   یالملل نیکنفرانس ب .ایرانشهر موردی۹ پارک
 آ رماه. 1۴-17دانشگاه آزاد تبری . ، و توسله پایدار شهری

 بررســـی .(2313) افســانه ،کحگلــوبختیــار، پنــاه،   ت ــ
ی، شهر درونی ها الگوهای توزیـع و پـراکنش فضـایی پارک
ـــاط) شـــهرداری  ـــوردی۹ من ــه م ــه مطالل فصـــلنامه  .ارومی

 .212-231 (،24) 4 ،یا منطقه ی یر برنامه
ی سـاز  مـدل . (2313) فرزانـه احمدی،  و لوی، سید  لی 

های شهری با رویکرد  دال  فضایی،  کمی دسترسی به پارک
نشریه تحقیقـات کـاربردی  لـوم     .تهران ۶های منطقه  پارک

 .7۳-۴۴ (،34) 24جررافیایی، 

 و ، مهرانهر یتی دماوندی ،فرهنگ فیضی، محسن، مظفر،
ــرجیح و ادراک مــردم از  .(2314) مــریم ظیمــی،  مقایســه ت

هندسـی،   –ارگانیـآ و مـنظم    –های شهری طبیلـی   پارک
مطاللـات   نامـه  فصـل  .دانشـجو  ومطالله موردی۹ پارک اللـه  

 .۴-2۶(، 23) 4شهری، 
 سـالکی،  وحسـن  آهار،  ایوب، لطفی، صدیقه، منوچهری،

سنجش میـ ان دسترسـی بـه تسـهیالت      .(2312)محمد لی 
 .منط) فازی؛ نمونه موردی۹ شـهر تبریـ    شهری با استفاده از

 .23۳-223 (،3۳) 2۳نشریه مدیری  شهری، 
ارزیـابی تـأثیر    (،2314) حسـن  زاده،و سجاد لطیفی، امین

 هـای  کیفی  محیطی بر الگوهای رفتاری در پارک یها مهلفه
فصلنامه مطاللات  .مطالله موردی۹ پارک مردم همدان شهری
 .2-1۳ (،22) 3شهری، 

 قاسـمی،  ورضـا  کارگر،  براتللی،اهلل، خاکپور، مافی،   ت
ــریم  ــ     .(231۴)م ــات فراغ ــذران اوق ــهری و گ ــان ش مبلم

  مجلـه  لـوم جررافیـایی،    .، مطالله موردی۹ سب وارشهروندان
21(14) ،2۳1-14. 

. (2311)حیــدر منصــوری، تــاج الــدین ، جهــان بخــش، 
چگونگی ارتقای کالبد  منظر شهری از طری) احیای ارزشهای 

  ری ی توسله کالبـدی، نشریه برنامه .تاریخی شهر –فرهنگی 
2(3،) 2۳3- ۴1. 

ررسـی وضـلی    ب .(2312)  نـرگس ، سـیده  نقیبی رکنـی 
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ها و فضـاهای سـب  در شـهر اهـواز )نیمکـ  و       مبلمان پارک
و فضاهای سب  سـواحل   ها پارکسطل زباله( مطالله موردی۹ 
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