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چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :عملکرد ،غايت نهايی هر طراحی در برقراری ارتباط بین بهرهوران و فضا میباشد .هدف اين
پژوهش يافتن مهمترين عامل تأثیرگذار در سرزندگی فضاهای باز شهری میباشد.
روش پژوهش :با روش توصیفی _ تحلیلی ابتدا عوامل موجود در عملکرد فضاها با ابزار گردآوری پرسشنامه و مشاهده
استخراج شده است سپس فرضیه تحقیق با تحلیل همبستگی  Kendall’s tau_ bو  Spearman’s rhoو با پردازش
پرسشنامه ها در نرم افزار Spssبا استفاده از تحلیل عاملی و بارگذاری متغیرها به روش varimaxارتباط دو شاخص
عملکرد و سرزندگی در پارک ارم همدان را با روش تحلیل همبستگی مورد آزمون قرار می دهد.
يافتهها :میان عوامل مؤثر بر سرزندگی پارک شهری ،عامل کاربردی بیشترين تأثیر و بعداز آن به ترتیب عوامل
زيستشناختی ،مکانیکی و درنهايت عامل سیستمی کمترين تأثیر را در سرزندگی منطقه موردمطالعه گذاشته است.
نتیجه گیری :عملکرد مطلوب پارک ارم همدان تابعی از چهار بعد زيستشناختی ،مکانیکی ،کاربردی و سیستمی است
که مؤثرترين بعد ،بعد کاربردی و متغیرهای آن ( تنوع ،دسترسی ،حمل و نقل ،خريد و گردشگری و امنیت) است.
بنابراين با توجه به میزان ضريب همبستگی ،با تقويت اين بعد ،می توان میزان تأثیر ابعاد ديگر را نیز افزايش داد.
واژگان كلیدی :فضای باز شهری ،عملکرد ،سرزندگی ،پارک ارم همدان
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مقدمه
شهرها مراکز اصلی فعالیت انسانها میباشند که
انسانها بخشی عظیمی از زندگی خود را در آن سپری
میکنند؛ که عالوه بر ايجاد محیطی برای تعامالت
اجتماعی محلی برای تبادل فرهنگی و گذران اوقات نیز
میباشند .امروزه فضاهايی که در آن تعامالت اجتماعی
شهروندان شکل میگیرد؛ مانند فضاهای شهری و
عمومی که فرهنگ جامعه در بستر آن ارتقا میيابد
روزبهروز در حال افول است (گلکار .)1386،سرزندگی
فضاهای عمومی شهری را به يک فضای امنتر ،مطلوبتر
و جذابتر که ظرفیت برای ارائه گزينههای بیشتر برای
فعالیتهای اجتماعی و انتخابی افراد فراهم میکند ارائه
میدهد (فرازمند ،صحی زاده  .)30 ،1393بخشهای
مختلف شهری دارای عملکردهای متفاوت میباشد که
برای اهدافی خاص در نظر گرفتهشدهاند .عدم درک
طراح شهری از نیاز مردم در توسعه فضای شهری باعث
میشود محیط ساختهشده نتواند رابطه دوستانهای با
کاربران برقرار نمايد (abdul rahman, et al., 2015,
) .624پارکها را میتوان از فضاهای باز شهری دانست
که کاربران آن در بیشتر موارد جهت برقراری ارتباط
روحی و روانشناختی به آن مراجعه میکنند اما به دلیل
عدم انطباق عملکرد با رويکرد طراحی آن ،مجموعه کم
استفاده يا بالاستفاده شده است زيرا در بیشتر موارد
کالبد پارک ازلحاظ فیزيکی موردتوجه قرار میگیرد و
جنبه روانی آن به دست فراموشی سپرده میشود ( (lee
 .& moudan 2004شناخت عملکرد يک فضا قبل از
ادراک فرم آن صورت میپذيرد و لذا اين عملکرد فضاها
است که فرم را تحت تأثیر خود قرار میدهد نه بالعکس؛
اما از سوی ديگر فرم میبايد قابلیتهای بالقوه الزم را
برای تأمین و پذيرش آن عملکردها دارا باشد
(مطلبی .)59 ،1385عملکرد پارکها بهصورت گوناگونی
می باشد که در آن بیشتر به کالبد فیزيکی آن پرداخته
میشود و جنبه روحی و روانی آن به دست فراموشی
سپرده میشود .هدف از اين تحقیق يافتن مهمترين
عامل تأثیرگذار در سرزندگی فضاهای باز شهری میباشد
که بتواند راهبردهايی در طراحی معاصر فضای باز شهری
ارائه دهد.
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بیان مسئله
فضاهای سبز مهمترين فضاهای باز شهری شناخته
میشوند کـه میتواند کانون و بستر بروز حﯿات مـدنﯽ
باشند .ازجمله مﺼادﯾق مهم فضـاهای سـبز در شهرها،
پارکهای شهری به شمار میآيندThompson, ( .

 )2002امـروزه کــاهش شاخصهای کﯿفــﯽ در
فضــاهای عمومﯽ شهری ازجمله پارکها ،ﯾکﯽ از
مشکالتﯽ است که شهرهای امروز با آن روبهرو هسـتند،
کـه اﯾـن امـر میتواند تــأثﯿر بســزاﯾﯽ بــر کﯿفﯿــت
زنــدگﯽ ،روابــط اجتماعﯽ ... ،و درنهايت بر عملکرد
فضا داشته باشد .(forty 2000, 179).يکی از شاخص-
های مهم بررسی میزان برخورداری فضا از عملکرد
مطلوب ،شناسايی میزان سرزندگی است .زيرا افزايش
سرزندگی قابلیت مکان را جهت ارائه تنوعی از عملکردها
و فعالیتهای مختلف با هدف ايجاد تجربیات و تعامالت
اجتماعی مختلف بهگونهای که امنیت ،برابری و راحتی
را برای همه استفادهکنندگان تأمین کند ،افزايش
میدهد(lee & moudan 2004) .
پــارﻙ ارم همدان در ضلع شرقی بلوار ارم قرار
گرفته است که تاﻛنون دو فاز از پارﻙ مذﻛور طراحﻰ و
اجرا شده است .اين طرح در حال حاضر بسیار مورد
استقبال واقع شده و میزان قابلتوجهی از جمعیت شــهر
را به خود جذب نموده است ،ولیکن به دلیل عدم
شناسايی و بررسی میزان هر کدام از شاخصهای
سرزندگی و عملکردی ،شباهت زيادی میان اين دو فاز
وجود ندارد و هر فاز دارای ويژگیهای خاص و
منحﺼربهفرد خود میباشد .بااينوجود به جز در
زمانهای اوج جمعیت ﻛه از اﻛﺜــر نقاط پارﻙ اســتفاده
میشود ،در ساير اوقات ،بیشترين استفاده مردم از مسیر
طراحیشده و سﻜوهای نشیمن است و تفکیک فضايی به
دو صورت حرکت و سکون صورت گرفته است و بهندرت
از چمن بهعنوان محل نشستن استفاده میشود همچنین
به دلیل اجـرای ضعیـف طـرح در مسیرهای تعبیهشده و
عدم تعمیر و نگهداری آن ،بعد از گذشـت مدت ﻛوتاهﻰ
از اتمام پروژه صدمات زيادی به آن وارد شده است .در
اين پژوهش جهت افزايش میزان تعامالت و کیفیت
محیطی ،عوامل و شاخصهای سرزندگی و عملکردی و
میزان تأثیر هرکدام از شاخصها را در پارﻙ ارم شهر
همدان موردبررسی قرار خواهیم داد.
اهمیت و هدف پژوهش
پارکهای شهری بهمنزله عمومیترين فضاهای باز
شهری ،ﯾکﯽ از مهمترين کاربریهای موجود در شهرها
هستند که وجود سرزندگﯽ در آنها ،بستری مناسب را
برای اﯾفای نقشهای متعـدد اکولـوژﯾکﯽ ،اقتﺼـادی و
اجتماعﯽ اﯾن فضاها فـراهم میکند و از طريق ايجاد
تنوع در کارکردها و عملکردهـای ﯾـک پـارﻙ میتوان
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فضايی مطابق با انتظارات شهروندان ايجاد نمود چراکه
مطلوبیت فضا ازنظر استفادهکنندگان ارتباط مستقیمی با
برآورده شدن توقعات وی دارد ( .غريب پور.)59 ،1392 ،
عدم توجه به توقعات و نیازهای شهروندان پاسخ داده
نشود سبب میشود تـا افـراد کمتری در اﯾـن فضـاها
حضور ﯾابند که اﯾن حضور سبب کاهش تعامالت و
مراودات اجتماعی درنتیجه کاهش کیفیت عملکردی و
سـرزندگﯽ در پارکها میشود .درنتیجه توجه به فرآيند
سرزندگی پارکها بهمنظور تجديد حیات ،معاصرسازی و
ارتقاء کیفیت عملکردی محیط نقش بسیار ارزندهای ايفا
میکند (.مظفر و ديگران .)1392،پس ضرورت دارد که
در طراحی و ايجاد پارکهای شهری ،عوامل عملکردی و
هر فعالیتی که موجب افزايش سرزندگی و انجام فعالیت-
های مفرح میشود  .با توجه به موارد فوق می توان
فرضیات اين پژوهش را به اين صورت بیان نمود -1 :به
نظر میرسد که بین عامل زيستمحیطی و سرزندگی
رابطه معناداری وجود دارد -2به نظر میرسد که متغیر
اختالط کاربری با فرم بیشترين سهم را در ايجاد
سرزندگی پارک ارم همدان دارد .درنتیجه هدف پژوهش
حاضر دستهبندی شاخصهای مهم و بررسی و تحلیل
میزان تأثیر اين متغیرها بر عملکرد و سرزندگی پارک
ارم شهر همدان جهت بررسی دقیقتر تأثیر شاخصهای
عملکردی و سرزندگی در پارک ارم همدان میباشد.
ادبیات پژوهش
فضای باز شهری
1

اصطالح فضای باز احتماالً برای نخستین بار در سال
 1833مـیالدی در انگلسـتان مورداسـتفاده بـوده اسـت.
نخستین تعاريف از فضای باز در قرن بیستم حاصل نوعی

پنداشت از« تهی» فضا و يا هر آنچه از باقیمانده احجام«
پر» قابلتﺼور است ،مـیباشـد).(Simeoforidis, 1993
در ساير تعاريف فضای باز چه بهصورت تلويحی و چه بـه
تﺼويری صريح توجه به نیازهای فیزيکی و روانشناختی
انسانها موردنظر بوده است .بهعنوانمﺜـال ويلکینسـون
فضاهای شهری را دارای شش خﺼوصیت جامع میدانـد
شامل قابلیت :گزينش ،برانگیزاننده حس تسلط ،متعادل
و آرامکننده پويايی انسان ،قابلیت ايجاد روابط اجتماعی،
حـس خودشــکوفايی و برقــراری ارتبــاط بـا طبیعــت
( (Wilkinson, 1983و يا کالوسون عملکردهای فضای
باز را شامل شش دسته مـیدانـد :تـأمین نـور و تهويـه
ساختمانها ،تأمین مناظر بﺼری شهری ،تأمین امکانات
تفريحی ،تأمین حفاظت اکولـوژيکی ،ايجـاد ابـزار تﺼـوير
دهی به شهر و ذخیره زمینهای خالی جهت تأمین يـک
يا تعدادی از عملکردها فوق در آينـده Samadhi et al.,
) .)2006از سوی ديگر فضای باز بخشی از محیط شهری
است که توسط تسهیالت رفاهی خود چه بهصورت بﺼری
بهوسیله داشتن تأثیرات مﺜبت بـر منظـر شـهری و چـه
بــهواســطه دسترســی عمــومی تأثیرگــذار اســت.
( )Thompson, 2002بنابراين فضاهای باز را مـیتـوان
بسته به میزان خﺼوصی و عمومی بودن آنها به فضاهای
باز عمومی ،فضـاهای بـاز نیمـه عمـومی و فضـاهای بـاز
خﺼوصی تقسیم نمود .از سوی ديگر فضاهای باز را بسته
به نوع عملکرد آن میتوان به سه دسـته« فضـاهای بـاز
تأمینکننده »« ،فضاهای باز حفاظت کننده» و«فضاهای
باز تﺼـوير دهنـده»تقسـیم نمـود & (McConnachie
)Shackleton, 2010) (Thompson, 2002
)(Geoghegan, 2002)( Muruani & Cohen, 2007
).(Samadhi, 2006

شکل( :)1مدل مفهومی گستره مفاهیم فضای باز شهری
(مأخذ :مظفر و ديگران)1392،
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شکل( :)2مدل مفاهیم پايه در رويکردهای غالب معاصر در پژوهشهای فضای باز
(مأخذ :مظفر و ديگران)1392،
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عملکرد:
عملکرد يک روش تجزيه وتحلیل اطالعـات در علـوم
اجتماعی و روابط است که ريشه در تفکر علوم اجتمـاعی
قرن نوزدهم دارد ) .(munch 2015, 536در معمـاری و
شهرسازی عملکرد جز جدايیناپذير زيبايی در فضا بود.
«يوتیلیتی ،»2ازنظر ويترويـوس ،يوتیلیتـاس عبـارت
بوده از میزان آسايش کاربردی بنا ،از ترکیـب قرارگیـری
اتاقها در يک خانه گرفته تا موقعیت بنا در شهر (capon
) 1999, 131در قرونوسطی نیز اين اصطالح را در شرح
ويژگی های کالبـدی معمـاری و نسـبت میـان زيبـايی و
ساختن بهکاربرده اسـت ) (Dezurk 1957, 37در قـرن
هفــدهم و هجــدهم نیــز معمــاران فرانســوی اصــطالح
«اوتلیته »3را برای بیان مفهومی به کار می بردند ( غريب
پــور« .)59 ،1392 ،کومــوديتی ،»4آلبرتــی يکـــی از
ويژگی های اثر معماری را با اين واژه نامیده و بر آن است
که اثـر معمـاری بايـد کوموديـوس مـیباشـد)1988, 8
« .(Albertiفانکشن »5امروزه پرکاربردترين معنی اسـت
که در اصطالحات معماری به کار مـی رود پیـدايش ايـن
لغت را میتوان از قرن هجـدهم دانسـت .تـا پايـان قـرن
نوزدهم آنچه در معماری و شهرسازی واجد فانکشن بود.
عمــدتاً يکــی از اجــزای فنــی و يــا ســاختاری بــود.
بهعبارت ديگر تـا آغـاز قـرن بیسـتم جـز در چنـد مـورد
انگشت شمار فانکشن اصـطالحی مـرتبط بـا تکنیـک يـا
ساخت بنا بود ( غريب پور .)60 ،1392
عملکرد را میتوان در پنج حوزه دستهبندی نمود:

 )1در رياضــیات بــه معنــی انطبــاق بــین چنــد مقــدار
متفاوت می باشد که برای اولین بار توسـط لـودولی
وارد معمــاری و شهرســازی شــد .تﺼــور لــودولی از
عملکرد ترکیب نیروی مکانیکی و مـاده در هـر اثـر
میباشد (forety 2000, 174).
 )2در مفهوم مکانیکی نیز برگرفته از رياضی است و بـا
نسبت برآيند نیروهای مکانیکی در فرم اثـر تبیـین
می شـود و در آن بـه نقـش و کـاربرد اجـزای يـک
ساختار مکانیکی به مﺜابه يک کل در نسبت بـاهم و
نسبت با کل اشاره دارد (.غريب پور .)60 ،1392
 )3تعبیــر زيســتشــناختی دو حالــت کلــی دارد ابتــدا
عبارت است از کیفیت مقﺼود اجزای مختلـف يـک
ساختار در نسبت به هم و در نسبت بهکل در معنی
دوم نظريه بهصورت ارگانیـک بـوده اسـت(forty .
).2000, 177
 )4معنی کاربرد در قـرن نـوزدهم اسـتفاده شـد کـه و
اشخاصــی چــون گرينــاف و ويــه لــه دوک چنــین
معنـايی را از فانکشـن بنـا نمودنـد .(forty 2000,
)179

 )5يکـی از معــانی فانکشــن ،از صــفت نســبی آن
گرفتهشده است ،زاخلیش کايت و تسـوک مسـیک
کايت که به ترتیب به معانی واقعگرايی و مقﺼود در
بنا تأکید دارد که می تواند به معنـی واقـعگرايـی و
تطابق با مقﺼود باشد ).(forty 2000, 184
تعابیر مرتبط با عملکرد را میتوان بهصورت زير
دستهبندی کرد:
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جدول ( :)1معانی عملکرد و تعابیر مرتبط با آن
عمل اجزای مکانیکی بنا بر يکديگر و بر کل (لودولی ،لوکوربوزيه)

تعبیر مکانیکی

عمل اجزای معماری همچون يک موجود زنده (ويوله -لو-دوک ،سالیوان)

تعبیر زيستشناختی

عملکرد تطابق معماری با مقﺼود و هدف در نظر گرفتهشده و برای آن (فرانکل ،میس وان در روهه) تعبیر سیستمی
کاربرد معماری برای انسان (ويوله -لو -دوک ،گريناف)

تعبیر کاربردی

تعامل میان معماری و جامعه (آيدلیتس ،گارنیه)

تعبیر کاربردی و تعبیر زيستشناختی

(مأخذ :نگارندگان)
 تعبیر کـاربردی :مفهـوم عملکـرد حاصـل از تأکیـدويژگی سودمندی شی يا اثری برای انسـان و رافـع
نیازهای او میباشد.
 تعبیر زيستشناختی :بـر رابطـه اجـزای کـل زنـده(حقیقی يا استعاری) با يکديگر و با کل اشاره دارد و
در پی اصولی برای تﺼوير گیری کالبد است.
 تعبیر مکانیکی :در تعبیر مکانیکی ،مفهوم عملکـردبر رابطه متقابل میان نیروهای مکانیکی درون يـک
شیء اشاره دارد .چنین مفهومی از عملکرد میتواند
در هر شیئی برای ادامه دوام و بقا مطرح باشد.
 تعبیر سیستمی :اين تعبیر از مفهـوم عملکـرد ،بـهلزوم تناسب کالبد بهمﺜابه سیسـتم بـا مقﺼـود يـا
هدفی که برای بودن آن در نظر گرفتهشـده اسـت،
اصالت میدهد( .غريب پور )64 ،1392
بررسی مدل نیازهای انسان مشخص مـیسـازد کـه
مفهـوم «زيبـايی »6تمـامی سـطوح نیازهـای انسـانی را
درمینوردد و در تمامی مراحل حضور دارد و لذا تفکیک
زيبايی از عملکرد ناممکن است (مطلبی .)57 ،1385
مطلبــی نیازهــای انســان را در ســه حــوزه کلــی
دستهبندی میکند:
 )1قابلیتهايی که مردم نیاز دارند تا بهگونهای فیزيکی
با محیط تعامل پیدا کنند.
 )2قابلیتهايی که مردم جهت ارتباطات و تعامالت
اجتماعی و ارتباطات میان فردی بدان نیازمندند.
 )3قابلیتهايی که مردم برای ارضاء خواهشها و
تعامالت نمادين ،سمبولیک و رمزگونه به همراه
ويژگیهای فرهنگی از محیط انتظار دارند (مطلبی
)58 ،1385
ون در ورت و وگان نیز برای بررسی عملکرد در فضـا
بررسی اين موارد را الزامی می دانند ،امکانات پـارکینگی،

دسترسی ،انعطافپذيری ،امنیـت ،جهـتگیـری فضـايی،
تمــاس اجتمــاعی و حف ـ حــريم پايــداری(vander .
2005, 160) voordt & van wegan

سرزندگی
ســرزندگی را مــیتــوان معــادل واژگــانی ماننــد
 ،viability ،vitality ،liveliness ،livabilityدانســــت
که در دامنه وسیعی از روز ،انواع افراد به اختیار خود و از
روی اجباری به آنجا آمـده و لحظـات را در فضـا سـپری
نمايند (فروتن و ديگران  .)66 ،1392مک کالسی فضای
شهری پويا را عمدتاً خطی میداند اگرچه میتوان فضای
شهری پويا را مربع و يا دايره دانسـت(abdul latip et .
)al., 2009, 149کوين لینچ در کتاب تئوری تﺼوير شهر
عمدتاً سرزندگی را در مقیـاس کـالن موردبررسـی قـرار
میدهد و معتقد است سرزندگی به همراه پنج عامل ديگر
معنا ،تناسب ،دسترسی ،نظارت و اختیار ،کارايی و عدالت،
محورهـای عملکـردی تﺼـوير خـوب شـهر را تشـکیل
می دهند (خستو ،رضوانی( .)1389 ،لیـنچ .)166 ،1381
چارلز الندری مفهوم سرزندگی و زيست پذيری را با چهار
رويکرد عمده و به تﺼوير موضوعی به مسئله پرداخته و 9
معیار مؤثر را برای شناسايی شهر سرزنده و زيست پـذير
برمیشمارد :تراکم مفید افراد ،تنوع ،دسترسی ،ايمنـی و
امنیت ،هويت و تمايز ،خالقیت ،ارتباط و تشريکمساعی،
ظرفیت سازمانی و رقابت .جین جیکوبز چهاراصل را برای
ايجاد سرزندگی در شهر می داند ،دربرداشتن بـیش از دو
فعالیت ،بیشتر دستهبندی ها بايد کوچک باشد ،محـدوده
برای افراد مختلف و سنین مختلف سـاخته شـود ،دارای
تنوع در سـاختار و کـاربری و فعالیـتهـا باشـد .(zang
)zarin et al., 2015, 661

سال هشتم
شماره بیستم و هشتم
زمستان 1395

61

محمدرضابمانیانومهردادشهبازی


جدول( :)2معیاری موجود در سرزندگی ازنظر انديشمندان و جمعبندی معیارها(مأخذ :نگارندگان)

مارتین برشاو
(چپ من،
)1384

کنترل سالمت توسط :سه کیفیت پايه سالمت شهر
 -1جاذبهها :دادوستد ،خدمات ،مسکونی -هنرها ،فرهنگ ،سرگرمی ،خردهفروشی
 -2دسترسی :تحويل و تحولها ،حملونقل عمومی ،پیادهروی و دوچرخهسواری ،ضوابط برای افراد با نیازهای خاص،
اتومبیلهای شخﺼی
 -3آسايش :فضاهای خﺼوصی و خﺼوصیسازی ،منظر شهری و منظر خیابان ،احساس امنیت در قلمرو عمومی ،هويت و
امنیت
کیفیت آفريننده سرزندگی -1 :تنوع  -2فضای عمومی خوب -3خريد و گردشگری  -4حملونقل عمومی
رويکردهای مؤثر در تنوع و سرزندگی -1 :کاهش شهرنشینی -2تحرک  -3تغییر اجتماعی -4فراغت و گردشگری

ای ين بنتلی
()1390

کیفیت طراحی شهری
 -1نفوذپذيری  -2تنوع  -3خوانايی  -4انعطافپذيری  -5سازگاری بﺼری  -6غنا  -7قابلیتهای شخﺼیسازی -8
کارايی ازنظر مﺼرف انرژی  -9پاکیزگی
-1
-2
-3
-4

جین جیکوبز
()1386
کوين لینچ
()1381

بررسی سرزندگی در مقیاس کالن
الف) بقا ب)ايمن ج) سازگاری د) تأمین سالمتی و تنوع ژنتیکی موجودات ه) ثبات

پامیر
(Paumeir,200
)7

کوروش گلکار
()1386

ضرورت اختالط کاربری اصلی (تنوع کاربری)
ضرورت بلوکهای کوتاه(تنوع کاربری)
ضرورت ساختمان با سن و شرايط مختلف (تنوع کاربری)
تراکم فشرده و کافی مردم (تنوع فعالیت)

-1
-2
-3
-4

موقعیت مکان
اندازه مکان
برنامهريزی مکان
طرح مکان

بررسی سرزندگی در مقیاس خرد و کالن
خوانايی ،شخﺼیت بﺼری ،حسن زمان ،غنای حسی ،رنگ تعلق ،آموزندگی ،نفوذپذيری و حرکت ،اختالط کاربری با فرم،
همهشمول بودن ،کیفیت عرصه همگانی ،آسايش اقلیمی ،ايمنی و امنیت ،انعطافپذيری ،همسازی با طبیعت ،انرژی کارايی
و پاکیزگی

و سپس هريک از معیارها را با تعابیر موجود در سرزندگی موردبررسـی قـرار داده تـا معیارهـای عملکـردی سـرزندگی
مشخص گردد.
جدول ( :)3انطباق معیارهای سرزندگی با تعابیر عملکردی و يافتن معیارهای عملکردی
تعابیر عملکردی

تعبیر مکانیکی
تعبیر زيستشناختی
تعبیر سیستمی
تعبیر کاربردی
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(مأخذ :نگارندگان)

دستهبندی فضاهای باز شهری

»فضاهای باز تأمینکننده«
»فضاهای باز حفاظت کننده«
» فضاهای باز تﺼوير دهنده«

معیار سرزندگی
تنوع دسترسیامنیتهويت و تمايزخالقیت
تنوع کاربریخريد و گردشگریحملونقل عمومینفوذپذيریغناپاکیزگیسازگاری بﺼریشخﺼیسازیاختالط کاربری با فرمعرصه همگانی-رنگ تعلق

نقشعواملعملکردیدرسرزندگیفضاهایبازشهری...

می توان معیارهای عملکردی سرزندگی در فضـاهای بـاز
شهری را بهصورت زير دستهبندی نمود.
پیشینه پژوهش:
جرمان و ديگران در پژوهشـﯽ بــه بررســﯽ ارتقای
وضعیت پارﻙ در شهر ويکتوريای اسـترالیا بــر افزايـش
استفاده از پارﻙ و افزايش فعالیتهای فیزيکـی و فراغتﯽ
کاربران بر اساس روش توصــیفی -تحلیلــی بـــه کمک
پرسشنامه در سه بازه زمانﯽ پرداختنـد .نتیجـه تحقیـق
آن ها نشان می دهد کـه بهبــود ويژگـیهـای طبیعـی و
کالبدی پارکهای شـهری موجـب ارتقـای استفاده از آن
و افزايش فعالیـتهـای فیزيکـی در کنــار فعالیـتهـای
فراغتﯽ است(Germann et al., 2004, 11) .
ويچ و ديگران در سال 2012به بررسﯽ ويژگـیهـای
کاربردی پارک های کوچک در شــهرهای جاکارتــا و يو
کوهامــا بهعنوان دو شـــهر آسـیايی بـــا اســـتفاده از
روش توصـــیفی -تحلیلـــــﯽ بـــــا استفاده از مشاهدات
مﯿـدانی و در ادامه با بهرهگیری از مـدل تحلیل عــاملﯽ
اقـدام بــه ترکیـب متغیـرها و سهم هر يـک در تبیـین
کارکردهای اجتماعﯽ پارکهای شهری به تفکیک منطقه
پرداختــهانــد .نتــايج نشان مــیدهــد که کارکردهای

اجتماعﯽ مهمترين عوامـل سـرزندگی پـارکهـا در ايـن
شهرهاست(Veitch et al., 2012, 618) .
ناپلین و همکاران در سال  2005در کتـاب «نگـرش
نو بـــر تنوع فرهنگﯽ در فضاهای عمومﯽ با تاکیــد بـــر
پـارﻙهای شـهری» بـــا اســـتفاده از روش توصـیفی-
تحلیلی بــا استفاده از مشاهدات میدانﯽ و مﺼـاحبه بــا
ســـــاکنان ،مسئوالن و دولت محلﯽ پرداختند .نتــــايج
تحقیق آنها نشان میدهد که مشارکت دادن اجتماعـات
محلـﯽ در مديريت پارکها ،موجـب تقويـت ارتباطـات و
تعــامالت در پــارک و درنتیجــه موجــب افــزايش میــزان
سرزندگی میشود( .ناپلین و همکاران .)2005
الهیجــانی و شــعیه بیگــی تحلیلــی در ســال 1389
دربــاره طراحـــﯽ و مـــديريـت پـارک شـهر سمنان و
رابطـــه آن بـــا ســـالمت « هشت شــهريور» ،روحﯽ و
جسمﯽ شهروندان داشتهاند .برای اين تحقیـق نفــر بــه
 126780جامعه آماری به تعداد عنوان افـــ ـرادی که از
ايـــن پارﻙ برای سپری کردن اوقات فراغــــت خــــود
استفاده میکردهاند ،بررسیشدهاند .در آزمون فرضیههای
اين تحقیق از همبستگﯽ پیرسون استفاده شـده اســـت.
در اين تحقیق وجــود تفــاوت معنیدار بین پرسـشهـا
تايید شــده و درنهايت پیشنهادی بــرای افزايش تـأثیر
آنپـــارﻙ در ســـالمت شـــهروندان دادهشـــده است.
(الهیجـانﯽ و شیعه بیگی )1389

مدل مفهومی پژوهش
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شکل ( :)4محدوده مطالعاتی تحقیق(مأخذ :نگارندگان)
نمونه موردی
پــارک ارم در منطقــه تفرجــی گردشــگری در ضــلع
جنوبی شهر همدان واقع شده است .مساحت ايـن پـارک
حدود  48هکتار می باشد ايـن پـارک در مکـان قـديمی
باغ های جنوب شهر واقعشده که تاکنون  2فـاز از پـارک
مذکور طراحی و اجراشده است کـه درواقـع ايـن دو فـاز
شـــباهتی بـــاهم ندارنـــد و هرکـــدام دارای ويژگـــی
منحﺼربه فردی هستند .فـاز يـک در مجـاورت بلـوار ارم
ســاختهشــده کــه دارای فــرم هندســی قــوی و خطــوط
مستقیم می باشد اما در فاز دو اين پارک خطوط ارگانیک
و طبیعتگرايانه بهکاررفته است اين پارک ،يکی از نقـاط
گردشگری مهم در شهر همدان به شمار میآيد.
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روش پژوهش
برای دستیابی به هـدف اصـلی ايـن پـژوهش يعنـی
بررسی و تحلیل نقـش عوامـل عملکـردی در سـرزندگی
فضاهای باز شهری و نیز آزمون فرضیه مطرح شـده ،نـوع
تحقیق توصیفی  -تحلیلی بوده ،سپس از روش پـژوهش
مــوردی -زمینــهای در بررســی محــدوده موردمطالعــه
اســـتفادهشـــده و بـــه بررســـی و ارزيـــابی معیارهـــای
اســتخراجشــده از چــارچوب نظــری پــژوهش در ســطح
محدوده موردمطالعه پرداخته مـی شـود ابـزار گـردآوری
اطالعــات بــهصــورت پرسشــنامه و مﺼــاحبه و مشــاهده
میباشد .پس از جمعآوری دادهها ابتدا توزيـع نرمـال يـا
غیر نرمال بـودن آن بـا اسـتفاده از آزمـون کولمـوگروف
اسمیرونوف ارزيابی قرار مـی گیـرد و بـا نـرم افـزار Spss
آزمونهای موردنظر برای بررسی متغیرهای مستقل انجام
می شود و از طريق روش تحلیل عاملی و رگرسیون چنـد

متغیره  Kendall’s tau_ bو  Spearman’s rhoسـهم
هريـک از معیارهـای عملکـردی در سـرزندگی مشـخص
میگردد .پايـايی پرسشـنامه بـا ضـريب آلفـای کرونبـا
محاسبه شد ) )Cronbach's Alpha= 0.72حجم نمونه
نیز بر اساس فرمول کوکران به دست آمد که با احتسـاب
جمعیت  584014نفری شهر همدان در سال  (1395در
فاصله اطمینان  %95و سطح خطـای )n =384، α=0.05
است.
تحلیل عاملی
تحلیل عاملی زمانی مورداستفاده قرار مـیگیـرد کـه
بخواهیم از میان تعداد زيادی متغیر تعـداد کمـی عامـل
کشف کنیم .بهعبارتديگر تعداد زيـادی متغیـر در چنـد
عامل خالصه می شود .نخست به منظـور بررسـی کفايـت
حجم نمونه و رد فرضیه صفر ،از آزمون  KMOو کرويت
بارتلت مبنی بر درست بودن ماتريس همبستگی استفاده
شد .سر نی و کیسر نشان دادند که وقتی  KMOبیشتر
از  0/6باشد بهراحتی میتوان تحلیل عاملی را اجـرا کـرد
(افضلی و همکاران.)96-81،1386 ،
تحلیل همبستگی :در مـورد اثبـات يـا رد فرضـیه
تحقیـق از آزمـون همبسـتگی  Kendall’s tau_ bو
Spearman’s rhoاستفادهشده است؛ زيرا اين دو آزمون
در تحلیــل همبســتگی دادههــای رتبــهای اســتفادههــای
بسیاری دارد .پاسخ هايی که از اسـتفادهکننـدگان پـارک
خواسته شد با مقیاس ترتیبی بوده و فرضیه مطـرحشـده
نیز بر همین اساس مورد آزمون قرار گرفت.
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يافتههای پژوهش
آزمون نرمال بودن توزيع نمونه
در اين قسمت بايد توزيع دادههای گردآوری شـده را
تشخیص داد تا بتوان بر اساس آن آزمونهای مناسـب را
برگزيده و فرضیهها را آزمون نمود .بدين منظور از آزمون
کولموگروف اسمیرونوف استفاده میشود .فرضیههای اين
آزمون عبارتاند از:

نتايج آزمون فرضیه فوق در جدول  4آمده است.
جدول ( :)4بررسی نرمال بودن متغیرها
سطح معنیداری وضعیت توزيع

متغیرها
اختالط کاربری با فرم

0/000

نرمال نیست

هويت و تمايز

0/000

نرمال نیست

نفوذپذيری

0/000

نرمال نیست

رنگ تعلق

0/000

نرمال نیست

امنیت

0/000

نرمال نیست

حملونقل عمومی

0/000

نرمال نیست

خريد و گردشگری

0/000

نرمال نیست

تنوع دسترسی

0/000

نرمال نیست

سازگاری بﺼری

0/000

نرمال نیست

شخﺼیسازی

0/001

نرمال نیست

با توجه به جدول شماره  ،5چون مقدار آماره KMO

برابر  0/602است پس داده ها برای انجام تحلیـل عـاملی
مناسب اند .همچنین نتـايج آزمـون کرويـت بارتلـت نیـز
معنیدار است به اين مفهوم که فر صـفر رد مـیشـود
يعنی بین متغیرها همبستگی وجود دارد.
جدول شماره  ،6مقدار ويژه و واريـانس متنـاظر بـا
عاملها را نشان میدهد .مقدار ويژه هر عامل ،نسـبتی از
واريانس ﻛل متغیرهاست ﻛه توسط آن عامل تبیین مـی-
شود .مقدار ويـژه از طريـق مجمـوع مجـذورات بارهـای
عاملی مربوط به تمام متغیرها در آن عامل قابلمحاسـبه
است ،پايین بودن اين مقدار برای يك عامل به اين معنی
است ﻛه آن عامل نقش اندﻛی در تبیین واريانس متغیرها
داشته است .هم چنانﻜه مشاهده مـیشـود چهـار عامـل
قابلیـت تبیـین واريـانسهـا را دارنـد .اگـر عامـلهـای
بهدستآمده را با روش  Varimaxچرخش دهیم ،عامل
اول بــهتنهايی(زيســتمحیطــی)  12/76درصــد و عامــل
دوم(سیسـتمی)  12/17درصــد و عامــل ســوم(کاربردی)
 12/96و عامل چهـارم ( 11/97مکـانیکی) و درمجمـوع
 48/87درصد از واريانس را در بردارند.

(مأخذ :نگارندگان)
بر اساس نتايج جدول شماره  ،4چون سطح معنـی-
داری متغیرها از  0/05کمتر است ،درنتیجـه بـا احتمـال
اطمینان  %95فرضیه يک ( ) تائید میگـردد و فـر
مقابل يعنی صفر رد میگردد .درنتیجه نرمال بودن توزيع
نمونه موردمطالعه پذيرفتـه نمـیشـود درنتیجـه بايـد از
آزمونهای ناپارامتريک استفاده گردد.
جدول ( :)5آزمون معناداری تحلیل عاملی (تعیین
کفايت حجم نمونه  KMOو آزمون کرويت بارتلت)
.602

74.494

اندازهگیری کفايت آمار نمونهگیریKaiser-Meyer-Olkin.
Approx. Chi-Square

45

df

.004

Sig.

تﺼوير ( :)5تغییرات مقادير ويژه را در ارتباط با عاملها
(مأخذ :نگارندگان)

آزمون کرويت بارتلت

(مأخذ :نگارندگان)
جدول ( :)6مقدار ويژه و واريانس متناظر با عاملها
مجموعه مقادير عاملهای استخراجشده واريانس تبیین شده عاملهايی كه مقادير
بعد از چرخش
درصد تجمعی

مقادير ويژه اولیه
مؤلفهها

ويژه آنها بزرگتر از عدد يك باشد.

درصد واريانس

کل

درصد تجمعی

درصد واريانس

کل

درصد تجمعی درصد واريانس

کل

12/767

12/767

0/685

14/340

14/340

./770

14/340

14/340

/770

1

24/937

12/171

0/653

26/883

12/543

0/673

26/883

12/543

/673

2

37/901

12/964

0/696

38/534

11/652

0/625

38/534

11/652

/625

3

49/872

11/971

0/643

49/872

11/338

0/609

49/872

11/338

/609

4

(مأخذ :نگارندگان)
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محمدرضابمانیانومهردادشهبازی


صفر يعنی فقدان رابطه در

معنیداری وجود دارد و فر
اين متغیرها رد میگردد.
در بررســی رابطــه کــاربردی بــا  4متغیــر امنیــت،
حمل ونقل عمومی ،خريد و گردشگری و نیز تنوع دسـتی
در سطح معنی داری  0/01رابطه مﺜبت معنیداری وجود
دارد و فر صفر يعنی فقدان رابطه بین کاربردی و ايـن
 4متغیر رد میگردد.
بین متغیر سیستمی و دو متغیر سـازگاری بﺼـری و
شخﺼیسازی در سطح معنـیداری  0/01رابطـه مﺜبـت
معنــیداری وجــود دارد و بیشــترين همبســتگی بــین
زيست شناختی و اختالط کاربری بـا فـرم ،يعنـی 0/763
بــوده و کمتــرين همبســتگی بــین کــاربری و خريــد و
گردشگری بوده است.

تﺼوير شماره  5تغییرات مقادير ويژه را در ارتباط با
عاملها نشان میدهد .اين نمودار برای تعیین تعداد بهینه
مؤلفهها به ﻛار میرود .با توجه به ايـن نمـودار مشـاهده
میشود ﻛه از عامل چهارم به بعد تغییرات مقدار ويژه ﻛم
میشود ،پس میتوان چهار عامل را بهعنوان عوامل مهم
ﻛه بیشترين نقش را در تبیین واريـانس دادههـا دارنـد،
استخراج ﻛرد.
همبستگی اسپیرمن
جدول فوق همبستگی بین متغیرها را نشان میدهد.
همــانطــور کــه مالحظــه مــیگــردد بــین متغیــر
زيست شناختی با اختالط و نیز هويت و تمـايز در سـطح
 0/01همبســتگی مﺜبــت معنــیداری نشــان مــیدهــد.
همچنین فر صفر مبنی بر فقدان رابطه بین متغیرهای
اختالط و نیز هويت با زيستشناختی رد میگردد.
همچنین بین متغیر مکانیک با دو متغیر نفوذپذيری
و رنگ تعلق در سطح معنیداری  0/01همبستگی مﺜبت

رگرسیون گامبهگام
در رگرسـیون چنـد متغیـره در هـر مرحلـه متغیـر
مستقل را وارد يا حذف میکند تا سرانجام به مدل بهینه
دست پیدا کند.

جدول (: )7همبستگی بین متغیرها
بعد
زيستشناختی
مکانیک

کاربردی

سیستمی

سطح معنیداری ()sig

متغیر

ضريب همبستگی

اختالط کاربری با فرم

0/766

0/000

هويت و تمايز

0/653

0/000

نفوذپذيری

0/746

0/000

رنگ تعلق

0/732

0/000

امنیت

0/473

0/000

حملونقل عمومی

0/429

0/000

خريد و گردشگری

0/425

0/000

تنوع دسترسی

0/480

0/000

سازگاری بﺼری

0/695

0/000

شخﺼیسازی

0/750

0/000

(مأخذ :نگارندگان)
جدول ( :)8نتايج رگرسیون چندگانه و ضرايب رگرسیون گامبهگام(مأخذ :نگارندگان)
زيستشناختی
مکانیک

کاربردی

سال هشتم
شماره بیستم و هشتم
زمستان 1395

66

سیستمی

مقیاس

ضريب تعیین

F

B

β

t

معناداری درجه آزادی

اختالط کاربری با فرم

0/761

527/222

1/000

0/742

44/522

0/000

383

هويت

1/000

199/943

1/000

0/648

38/239

0/000

383

نفوذپذيری

0/753

499/603

1/000

0/665

9/441

0/000

383

رنگ تعلق

1/000

200/632

1/000

0/664

8/958

0/000

383

امنیت

0/571

184/945

1/000

0/483

49/173

0/000

383

حملونقل عمومی

0/770

276/748

1/000

0/464

47/963

0/000

383

خريد و گردشگری

0/893

499/034

1/000

0/463

47/228

0/000

383

تنوع دسترسی

1/000

199/943

1/000

0/452

46/226

0/000

383

سازگاری

0/750

489/782

1/000

0/720

25/215

0/000

383

شخﺼیسازی

1/000

382/412

1/000

0/663

25/321

0/000

383
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نمودار فوق نمودار سهبعـدی دوران يافتـه را نشـان
میدهد .در اين نمودار پراﻛنش متغیرهـای موردبررسـی
نسبت به عاملهای اول ،دوم و سـوم و چهـارم مشـاهده
میشود.
نتیجهگیری
در اين تحقیق پس از تعیـین عوامـل عملکـردی در
سرزندگی فضاهای باز شهری چنین فر شد که بهبـود
عوامــل عملکــردی پــارک ،موجــب افــزايش ســرزندگی
فضاهای باز شهری میشـود .بررسـی متغیرهـا بـا روش
تحلیل عاملی و آزمون همبسـتگی Kendall’s tau_ bو
 Spearman’s rhoثابت کرد که رضـايت شـهروندان از
عملکرد مطلوب پـارک بـه سـرزندگی فضـا مـیانجامـد.
عملکرد مطلوب نیز شـامل چهـار بعـد زيسـتشـناختی،
مکانیکی ،کاربردی و سیستمی مـی شـود کـه بـا جـذب
شهروندان به پارک و تشويق آنها به انجام فعالیـتهـای
زنــدگیبخــش توســط محــرکهــای موجــود ،پويــايی و
سرزندگی پارک نیز افزايش يابد .شهروندان تا زمانی کـه
فضای پـارک قـادر بـه پاسـخ گـويی بـه توقعـات و رفـع
نیازهايشان نباشد از آن استقبال نخواهند کرد .به همـین
منظور بايستی اين فضاها را به لحاظ عملکـردی تقويـت
کــرده و ضــمن بــرآوردن نیازهــا و انتظــارات فضــايی
شهروندان از پارک شهری ،آن را تبديل بـه يـک فضـای
کارا نمود .چراکه پارک مکانی است برای توقف شهروندان
پــس از ترددهــای روزمــره در ســطح شــهر و انجــام
فعالیتهای تفريحی و استراحت در آن .پارک شهری بـه
لحاظ دارا بودن مقیاس وسیع ،در صورت برخـورداری از
عملکرد مناسب به فراخور گـروههـای سـنی گونـاگون از
کارايی مناسب برخوردار خواهد بود؛ بنابراين پیششـرط
افزايش حضور شهروندان در پارک شهری قابلیت اجـرای
فعالیت هـای متنـوع در پـارک اسـت .بـرای تحقـق ايـن
پیش شرط بايستی فضای الزم و امکانات کافی در پـارک
وجود داشته باشد تا فعالیت هـای مختلـف قابلیـت اجـرا
داشته و تحقق بیابد .بر اساس يافتههای تحقیق مهمترين
و بیشترين عامل تأثیرگذار بر سرزندگی پارک شهری را
به دلیل ماهیت متغیرهای بارگذاری شده میتوان عامـل
کاربردی نامید .در حالت کلـی مـؤثرترين و بـیشتـرين
متغیرهايی که دارای رابطه خطی با يکـديگر بـوده حـول
اين عامـل متمرکزشـدهانـد کـه عبـارت اسـت از :تنـوع،
دسترســی ،حمــلونقــل ،خريــد و گردشــگری و امنیــت.
بنابراين فرضیه اول و دوم رد میشود.

منابع و ماخذ
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فضاهای عمومی شـهری( نمونـه مـوردی :محـدوده
پارکینگ شهرداری کرمانشاه) " ،مجله هفت حﺼـار،
دوره  ،2شماره  ،6همدان.
 .5فروتن ،منوچهر ،صنعت گر کاخکی ،مـريم ،رضـايی،
محمــدکاظم (" ،)1392روش ارزيــابی ســـرزندگی
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