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چکيده

فضاهای سبز و پارک های شهری به شدت در بهبود کیفیت زندگی شهروندان تاثیردارند وجود اجزای طبیعی مانند پاارک هاا
درختان و آب عالوه بر قابل زیست نمودن شهرها ،خدمات اجتماعی و فیزیولوژیکی را فراهم می کنند کاه دربهباود وضاعیت
ساکنان شهرها بسیار مهم میباشد .هدف ازاین تحقیق بررسی مفهوم کیفیت زندگی شهری و تاثیرات روانی اجتمااعی پاارک
های شهری درمیزان رضایت شهروندان و پایداری شهری می باشد .برای این منظور ضمن تعریف کیفیت زنادگی شاهری و
فضاهای سبز و رابطه متقابل این دو به بررسی تاثیر پارک های شهری در ارتقا کیفیت زندگی شهروندان و لزوم تعریاف ایان
مساله می پردازیم نتیجه این است که با استفاده ازمفاهیم تعریف شده و تالش درزمینه شناخت ابعاد ،مفهوم کیفیات زنادگی
شهری اهمیت پارک های شهری به عنوان یکی ازویژگیهای مورد انتظار شهرها درجهت رسیدن به شهری سابز ارایاه شاده
است درادامه به منظوردستیابی به شهری سبز با استفاده ازاطالعات بدست آمده لزوم سنجش این مفهوم ارایه شده است.
واژگان کلیدی  :بستر زندگی  ،محیط زیست  ،فیزیولوژیکی  ،پایداری

مقدمه

کوشش های جهانی برای حفظ محیط طبیعی عمدتا به زیست بوم ها یا اکوسیستم های نسبتا بکار و دارای تناو زیساتی و
حفاظت گونه های جانوری و گیاهی منحصر به فرد توجه داشته است؛ لیکن نزدیکی طبیعت به محل کار و زندگی انسان هاا،
فضاهای سبز کوچک داخل شهرها و نیز فواید آنها برای مردم در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته اند .فضااهای سابز از
یک سو موجب بهبود وضعیت زیست محیطی شهرها می شود ،و از سوی دیگر شرایط مناسبی را برای گذران اوقات فراغات
شهروندان فراهم می سازد .هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیرات روانی – اجتماعی پاارک هاای شاهری در بهباود کیفیات
زندگی شهروندان از طریق بررسی عوامل جاذبه پارک ها ،در پوشش دادن عوامل دافعه ای محل سکونت آنان باا اساتفاده از
الگوی  Seeking-Escapingاست .یافته های تحقیق ،بیانگر آن است که شهروندان سبزواری بیشتر به منظور دسترسای
به هوای سالم ،تفریح خانوادگی ،کسب نشاط و دوری از آلودگی ها و تنگی محیط مسکونی ،پیاده روی ،رفع خستگی ،و گریز
از یکنواختی زندگی به پارک های شهری روی می آورند.

مباني نظري تحقيق

برای بررسی موضو مورد مطالعه الزم دیده شد که مفاهیم جنگل ها و روابط بین آنها را به اختصار مورد بحث قرار گیرد:
سازمان جنگل ها و مراتع کشور دارای  4نو پارک به شرح زیر می باشد:
 -1پارک جنگلی طبیعی  -2ذخیره گاه یا رزو جنگلی  -3پارکهای جنگلی دست کاشت  -4پارکهای کویری
پارك جنگلي طبيعي:

این پارک چه در منطقه جلگه ای و چه کوهستانی قرار گرفته باشد یا بر اساس دستور مقامات یا بر حسب پیشنهاد یا به عللی
مثال جلوگیری از تخریب یا واگذاری جنگل و امثالهم انتخاب و باا توجاه باه اعتباار در نظار گرفتاه شاده در ان تساهیالت
تفرجگاهی ایجاد گردیده اند و یا اعتبار ناچیزی اداره و نگهداری می گردند.
پاركهاي جنگلي دست كاشت :

این پارک ها که تعداد بسیاری ازآانها که با هدف ایجاد فضای سبز در اطراف شهرستانها مخصوصا تهران پس از ملای شادن
جنگل ها و مراتع به وجود امده اند از نظر کاری که انجام شده بسیار مهم و با ارزش است.
پارک های جنگلی اثرات زیادی در زندگی بشر دارند و می توانند محلی برای ارامش و دیادن زیباایی هاای طبیعات از نظار
گیاهی و حیوانی باشند .و انسان با پناه بردن به این مکانها ارامشی هر چند برای مدت کوتاه کسب کند.

انتخاب گونه:

برای انتخاب یک گونه در محل کاربرد آن را در اولویت سایر شاخص های تعیین گونه قرار می دهند و سپس به بررسی سایر
شاخصها می پردازند .برای تاسیس یک پارک جنگلی دست کاست باید به اقلیم کال کشاور از لحاا ساه منطقاه گرمسایر.
سردسیر .معتدله توجه کرد زیرا هر کدام از این مناطق گونه های خاص خود را دارند و به عبارتی گونه هاای خااص فقاط در
این مناطق رشد می کنند.

كيفيت زندگي

چگونه فضای سبز به ارتقای کیفیت زندگی شهری کمک میکند؟ شهری که جان دارد...
با افزایش جمعیت جهان و رشد محیطهای متمرکز شهری ،ابرشهرهایی پدید آمدند که بهدلیل سرعت ساخت و نو سااختار،
پهنهای فارغ از طبیعت به وجود آوردند .پهنهای که کمکم به دلیل آلودگیهای ناشی از صنایع و تکنولوژی به جهنمای بارای
ساکنان خود تبدیل شد تا بهخصوص بعد از دوره انقالب صنعتی ،ذهن شهرسازان را به ساخت ابر شاهرهایی پویاا و سارزنده
مشغول کند.

حفظ فضاي سبز ،بهبود كيفيت زندگي

باالترین هدف توسعه و مدیریت شهری ،بهبود کیفیت زندگی شهروندان است .یکای از مهام تارین عوامال پایاداری حیاات
طبیعی و انسانی در شهر نشینی که نقش مهمی در افزایش کیفیت زندگی افراد نیز دارد ،فضای سابز و پاارک هاای شاهری
است که اگر به صورت صحیح برنامه ریزی شوند ،در سالمسازی جسم و روح انسان ،موثر است.این فضاها به موازات رشاد و
متراکم شدن نواحی شهری در جوامع مختلف مورد توجه قرار گرفته اند چراکه فضای سبز می تواند به آرامش و جوان ساازی
مردم کمک کند.گذشته از مزایای اجتماعی و فیزیولوژیکی ،می تواند مزایای اقتصادی را نیز ،چه برای مدیران شاهری و چاه
برای شهروندان فراهم سازد .به عالوه ،ارزش های زیبایی شناختی ،تاریخی و تفرجای پاارک هاای شاهری باعاث افازایش
جذابیت شهر و ارزش گردشگری خواهد شد زیرا انسان در هر شرایطی ،روزانه به چند ساعت سکوت و آرامش نیاز دارد.

روش تحقيق

داده های پژوهش طی پرسشگری از بین  111نفر از شهروندان سبزواری که جزء بازدیدکنندگان از پارک های باغ ملای،ارم ،
سالمت(معروف ترین پارک های شهر سبزوار) بودند ،جمع آوری شده اند.
در این پژوهش افراد به صورت کامالً تصادفی و بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتمااعی یاا زمیناه تخصاص ،از باین بازدیاد
کنندگان پارک ها انتخاب شده اند .پرسشنامه ها در روز های تعطیل و غیرتعطیل در ساعات مختلف روز و در نقااط مختلاف
پارک ها توزیع شدند.نو پرسش ها ترکیبای از پرساش هاای چناد گزیناه ای و بااز باود .پرسشانامه باا الهاام از اولگاوی
 Seeking-Escapingعلل مراجعه مردم به پارک ها ،احساس تجربی آنان ،و عوامل دافعاه محال زنادگی شاهروندان را
مورد پرسشگری قرار داده و در نهایت با استفاده از روش طیف لیکرت به بررسی و تحلیل دیدگاه هاای افاراد پرداختاه شاده
است.

معرفي شهر سبزوار و منطقه مورد مطالعه

موقعيت جغرافيایي:

سبزوار یکی از شهرهای بزرگ استان خراسان رضوی است که در غرب خراسان ،در شمال شرق ایران قرار دارد .تاریخ سبزوار
با بیهق پیوند خوردهاست .فاصله شهر سبزوار از طریق جاده  44با مشهد در شرق  221کیلومتر است .این شهر در گذشاته در
مسیر راه ابریشم قرار داشت .شهر سبزوار از تهران تقریبااً  ۰۷1کیلاومتر فاصاله دارد .بزرگاراه تهاران-مشاهد از مرکاز ایان
شهرستان عبور میکند و موقعیت قرارگیری آن به گونهای است که ارتباط جنوب خراساان و همچناین خراساان شامالی باه
تهران از طریق این شهر برقرار میگردد .قرار گرفتن بر چهارراه ارتباطی شمال و جنوب و ارتباط با پایتخات کشاور موقعیات
ممتازی به این شهر بخشیده است.
جمعيت:

جمعیت شهر سبزوار در سال  13۳1برابر با  231٬۵۵۷تن بودهاست که جزء یکای از شاهرهای پار جمعیات اساتان خراساان
رضوی (و نیز خراسان بزرگ) میباشد.
هرم جمعیتی سبزوار در سال ( 13۳۵مردان و زنان)

گردشگاهها و جاذبههای طبیعی
پناهگاه حیات وحش شیر احمد
منطقه شکار ممنو پروند
آتشکده آذربرزینمهر
چنار  2۵11سالهٔ کیذقان
باغ ملی :خیابان اسدآبادی ( 1/۵هکتار)
پارک امام رضا ۵/۰ :هکتار
پارک الله (معروف به شهربازی) :میدان دکتر شریعتی
فلکه نجارآباد:از میادین قدیمی و به نام درشمال شهر سبزوار است.
پارک جنگلی شمال شهر (شهدای گمنام) ۷1 :هکتار
پارک ارم :خیابان طالقانی ( ۷هکتار)

پارک خطی امید :حاشیه بلوار توحید شهر ( 4هکتار)
پارک بهمن :کمربندی جنوب شهر ( ۵هکتار)
رودخانه ششتمد :شهر ششتمد
رودخانه ریوند 3۵ :کیلومتری سبزوار
رودخانه دلبر 2۵ :کیلومتری شمال غربی سبزوار
طبیعت جغتای :شهر جغتای شمال غربی سبزوار
مناظر طبیعی روستای طبس :کوهپایههای روستای روستای طبس
طبیعت روستای بالشآباد :شمال سبزوار
طبیعت روستای نشیب :روستای نشیب بخاش خوشااب (توضایح :شهرساتان خوشااب اخیاراً از شهرساتان سابزوار مساتقل
شدهاست)
طبیعت روستای استاج :بخش روداب  ۵1کیلومتری جنوب سبزوار
آبشارهای بفره
آبشار بید
آبشار نورآباد

انگیزه مراجعه به پارك و فضاهای سبز
روی آوردن مردم به مناطق طبیعی و فعالیت های مختلف آنها بیانگر نیاز آنان به منااطق طبیعای و
همچنین نیازهایی است.که توقع تأمین و برآورده ساختن آن را دارند  .این اطالعات می تواناد باه
تصمیم سازان برای ارایه راهبردهایی موافق با نیازهای عمومی ،کمک کند  .به منظور جمع آوری داده
ها درباره انگیزه مردم به پارک ها ،این پرسش مطرح شده بود:
«انگیزه خود را از مراجعه به پارک بیان فرمایید».

انگیزه اصلی شهروندان از مراجعه به پارکهای عمده شهر سبزوار
مردم جامعه ما از یکنواختی در زندگی شان نارضایتی دارند و پارک را به خاطر ایجاد تنو در زندگی
و باال بردن کیفیت آن انتخاب می کنند .تماشای مناظر طبیعی انگیزه دیگری اسات کاه  43درصاد

پاسخ ها به آن اختصاص یافته است .یافته ها نشان می دهد که در  32درصد پاسخ ها به فراهم
کردن امکان تفریح کودکان پرداخته می شود .به این منظور طبیعت دارای عملکردهای مهام اجتمااعی
است ،همچون محکم کردن پیوندهای خانوادگی و فراهم سازی مکانی امن برای کودکان کاه متأسافانه
کاهش آنها به طور فزاینده ای در شهرهای مدرن دیده می شاود .ماردم باه ورزش و پیااده روی در
محیط های طبیعی و نیاز ماردم باه دوری جساتن از مشاکالت زنادگی و همچناین روی آوردن باه
پناهگاهی دور از ترافیک و صدا و آلودگی شهر است.

دالیل رجحان پارك ها بر سایر تفریح گاهها
تاثيرات رواني-اجتماعي پارك هاي شهري

یافته های تحقیق بیانگر کشف ابعاد هیجانی و تجاربی هستند که بر پایه طبیعت اساتوارند ،و گویاای
رابطة مزیت های احساس شدة مردم و ارتباط آنها با کامیابی کلی شان است .بدین منظور از پاس
خدهندگان خواسته شده است تا به این پرسش ،پاسخ دهند « :احساس شما از بودن در پاارک چیسات
»؟

احساسهاي متجلي شده در پاركهاي عمده شهري سبزوار

عوامل دافعه محل سکونت
این پژوهش بر آن است تا عواملی که افراد را از منازل و محل زندگی شان دور می ساازد و باه
سوی پارک ها می کشاند ،مورد بررسی قرار دهد  .از پاسخ دهندگان خواسته شده است تا به ایان
پرسش پاسخ دهند« :عواملی که در اوقات فراغت انگیزه دوری از منزل را در شما ایجاد میکنند ،کدام
عوامل هستن؟»
در بین گزینه های مطرح شده  ،هوای نامناسب محل زندگی با اختصاص  ۵۳درصد پاسخ ها به آن،
عاملی است که بیشتر افراد را از منازل دور می سازد و برای استفاده از هوای مطلوب پارک ها باه
سوی آنها می کشاند .شایان ذکر است که این پژوهش در فصل تابستان که پارک ها بیشترین بازدید
کنندگان را دارند ،صورت گرفته است .در  4۷درصد پاس خها نیز به فقدان امکانات تفریحی در منزل
برای گذران اوقات فراغت ساکنان اشاره شده ،که موجب جذب آنها به سوی تفرجگاه هاا و از جملاه

پارک های شهری می شود .همچنین آپارتمان نشینی از عوامل دافعه ای اسات کاه باا اختصااص 31
درصد پاسخ ها به آن ،موجب جذب شهروندان سبزواری به پارک ها شده است .شلوغی زیاد و متاراژ پاایین محال زنادگی و
عدم تفاهم با افراد خانواده مواردی هستند که در رده های بعدی عوامل دافعه از محل سکونت و زندگی افراد جای دارند.

عوامل دافعه محل زندگی که در جذب شهروندان به پارکهای عمده شهری سبزوار تأثیر داشته اند.

بيان دیدگاه هاي بازدیدكنندگان از پارك هاي شهري در مورد عوامل جاذبه پارك هاا و دافعاه محال
سکونت

نتيجه گيري

توجه به فضای سبز به طورعام و خاص مورد قبول همه شهروندان است و عالوه بر آن باعث ارتقای سطح سالمتی روحای و
روانی شهروندان نیز خواهد شد .ارتقا و بهبود وضعیت فضای سبز شهری یکی از مهمترین راهبرد های شاهرداری اسات کاه
ساالنه هزینه های زیادی در این رابطه صرف می کند که برخی از شهرداران آن را هزینه نمی دانند بلکاه سارمایه ای بارای
ارتقای سطح سالمت جامعه می پندارند .آرامش و سرسبزی پارک ها و فضای سبز آنان هموراه محلی برای نشستن خانوادهاا
و برگزاری جشن ها و همایش ها می تواند باشد چرا که سرسبزی و زیبایی فضای سبز نقش مهمی در بهبود وضعیت روحای
و روانی مردم می تواند ایجادکند.
ایجاد فضای سبزشهری در شهری گرمسیری همانند سبزوار حقیقتاً می تواند از فشارهای روحی و روانی مردم این شهرساتان
به واسطه افزایش دمای باالی 41درجه تاثیر مستقیمی داشته باشد .
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