
  
  
  
  

  فضاهاي سبز شهري و کیفیت زندگی
ها و فضاهاي سبز شهري  مدلی براي ارزیابی تأثیرات اجتماعی بوستان(

  )و کاربرد تجربی آن در سه بوستان شهر تهران

  *علی جنادله
  27/4/1395:    تاریخ پذیرش18/2/1395: دریافتتاریخ 

  
  چکیده

عنوان بخشی از فـضاهاي مـشاع شـهري،     ها و فضاهاي سبز شهري، به   بوستان
ــست عــالوه ــأثیرات زی ــر ت ــه مهــم  ب ــاي  محیطــی کــه از جمل ــرین کارکرده ت

. شده براي آنهاست، کارکردها و پیامدهاي عمده دیگري نیز دارند          درنظرگرفته
شود با ترکیب چهار مدل تأثیرات فضاي سبز مشاوران           الش می در این مقاله ت   

کاربري زمین، مدل ارزیابی تـأثیرات سـالمتی فـضاي سـبز اسـکاتلند، مـدل                
طبیعت و سالمت شوراي بهداشت هلند و مدل چیسورا، مدل جـامعی بـراي              

ا تأکید بر مفهـوم   ها و فضاهاي سبز شهري ب       ارزیابی تأثیرات اجتماعی بوستان   
دگی ارائه شده و نتایج کاربرد آن براي ارزیابی تأثیرات اجتماعی سه کیفیت زن 

بـر   در ایـن مطالعـه عـالوه    . بوستان شهري در تهران مورد بحـث قـرار گیـرد     

                                                
 a.janadleh@gmail.com       .طباطبائی استادیار دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه *
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هاي کمـی و کیفـی از    ها و تکنیک  مطالعات اسنادي و نظري، ترکیبی از روش      
اده شده استف... هاي فردي عمیق و گروهی، پیمایش و جمله، مشاهده، مصاحبه 

ترین مالحظاتی کـه در احـداث    براساس نتایج این مطالعه از جمله مهم    . است
هـاي   فضاهاي سبز شهري باید مورد توجه قـرار داد، تـأثیرات آنهـا بـر جنبـه             

مختلف زندگی اجتماع محلی از جمله تـأثیر بـر همبـستگی اجتمـاع محلـی،       
ران اوقات فراغـت    برابري و تنوع اجتماعی، امنیت اجتماع محلی، تأثیر بر گذ         

ــر ارزش امــالك مــسکونی و   ــأثیر ب ــر ترافیــک، و همچنــین ت ــأثیر ب افــراد، ت
همچنـین از جملـه   . هاي اقتـصادي و سـالمت اجتمـاع محلـی اسـت            فعالیت

هاي مهم این پژوهش، ضرورت بررسی و شناسایی ادراك ذهنی اعضاي             یافته
ان و اجتماع محلی از فضاي سبز شهري مطلوب پـیش از احـداث هـر بوسـت           

 . فضاي سبز شهري است

  فضاهاي سبز شهري، کیفیت زندگی، ارزیابی تأثیرات اجتماعی :مفاهیم کلیدي
  

  مسئله پژوهش
هاي مختلفی   شهري بر حیات اجتماعی ساکنین شهرها از جنبهتأثیر محیط مصنوع

ها  از جمله مفروضات اصلی این بررسی. هاي بسیاري است موضوع مطالعات و بررسی
 که یک محیط دلپذیر، مطبوع و امن، باعث افزایش حس شادمانی و رضایت این است

 ,.Araya et. al(ما خواهد بود و این خود منجر به بهبود سالمت روانی خواهد شد 

برخی . تواند منجر به مشکالت روانی شود  در مقابل، محیط نامناسب می).2016
هاي اختالالت روانشناختی   نشانههاي محیط مصنوع با اند که ویژگی مطالعات نشان داده

. )Dalgard and Tambs,1997; Sampson, 2003; Weick et. al., 2002(رابطه دارند 
اما تأثیرات محیط مصنوع تنها محدود به پیامدهاي فردي نیست بلکه سطوح باالتر 

گونه که تغییرات نامطلوب در محیط  بدین. دهد اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می

                                                
1. Built environment 
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 .Araya et(یکی ممکن است به تضعیف اعتماد و یا همبستگی اجتماعی  منجر شود فیز

al., 2016.( 

ها و فضاهاي سبز شهري  هاي مصنوع شهري، بوستان ترین محیط از جمله مهم
هاي مختلف  تبع آن افزایش آلودگی  شهرنشینی و بههبا توجه به روند فزایند. هستند

هاي شهري از طبیعت، نیاز به گسترش  انسانو همچنین دوري ... صوتی، زیستی و
اما کارکرد . روز اهمیت بیشتري یافته است ها و فضاهاي سبز شهري روزبه بوستان
بلکه براساس مطالعات . محیطی، تنها کارکرد و پیامد فضاهاي سبز شهري نیست زیست

توانند بر ابعاد مختلف زندگی شهري  گرفته، فضاهاي سبز شهري می مختلف صورت
فضاهاي سبز شهري داراي نقش اجتماعی، اقتصادي و اکولوژیکی، . تأثیرگذار باشند

همچون یکپارچگی اجتماعی، کاهش فشارهاي روانی، فراهم کردن محیطی مطلوب 
براي پرورش کودکان، حفظ آسایش و نظایر آنها هستند که شاخصی براي ارتقاي 

 ,Balram and Dragićević(شوند   جامعه محسوب میهکیفیت فضاي زندگی و توسع

تواند  گذشته از مزایاي اجتماعی و فیزیولوژیکی، طبیعت شهري می. )149 :2005
به . مزایاي اقتصادي را نیز، چه براي مدیران شهري و چه براي شهروندان فراهم سازد

هاي  تواند منجر به کم شدن هزینه دهند، می عنوان مثال پاالیش هوا که درختان انجام می
هاي زیباشناختی، تاریخی و تفرجی  به عالوه ارزش. آلودگی و میزان آن گرددکاهش 
هاي شهري باعث افزایش جذابیت شهر، ارزش گردشگري و در نتیجه درآمد  بوستان

 براساس مطالعات مختلفی که در کشورهاي غربی  )Chiesura, 2004: 129( شود می
 براي فضاهاي سبز شهري صورت گرفته، تأثیرات و کارکردهاي مختلف و متنوعی

هاي مختلف فضاهاي سبز  ویژه به تأثیرات جنبه در این مطالعات، به. برشمرده شده است
بر سالمت افراد اعم از سالمت روانی، سالمت عمومی و سالمت اجتماعی پرداخته 

  .شده است
گرفته، در ابتدا  گیري از مطالعات جهانی صورت شود با بهره در این مقاله تالش می

فضاهاي سبز شهري ارائه شود و ) اتا(چارچوب و مدلی براي ارزیابی تأثیرات اجتماعی
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سپس براساس آن، پیامدها و تأثیرات اجتماعی سه بوستان شهري در تهران مورد 
نظران، اهداف مختلفی را براي مطالعات اتا  پژوهشگران و صاحب. بررسی قرار گیرد

هدف مطالعات اتا را فراهم آوردن محیط نخستین ) 1388(ونکلی . اند معرفی کرده
افزاید،  او در این خصوص می. تر معرفی کرده است انسانی و بیوفیزیکی پایدارتر و دادگرانه

شناختی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي  هدف اتا فراهم آوردن محیطی است که از لحاظ بوم
وانمندسازي اجتماعی است و  تپس اتا مایه افزایش توسعه و. تر باشد پایدارتر و دادگرانه

سادلر و ). 37: همان( اجتماعی را بسط خواهد داد هسازي خواهد کرد و سرمای ظرفیت
تري، هدف ارزیابی پیامدهاي اجتماعی را شناسایی و  صورت عملیاتی به) 2002(فولر 

اند که توجه خاصی به تعدیل  نتایج انسانی یک فعالیت یا طرح پیشنهادي را بیان کرده
همچنین از جمله اهداف اصلی اتا، آگاه کردن . هاي معکوس و ناخواسته دارد هجنب
اي و سهیم کردن  اي بر پیامدهاي مثبت و منفی اقدامات توسعه نفعان اقدامات توسعه ذي

گیري و  پذیر کردن فرایندهاي تصمیم  توسعه و انعطافهگیري دربار ایشان در تصمیم
 نشده  بین  توسعه براي مقابله با رخدادهاي پیشمدیریت توسعه و آماده کردن مدیریت

بنابراین با توجه به هدف اصلی مقاله درخصوص ). 1389فاضلی، (برشمرده شده است 
ها و فضاهاي سبز شهري و اهداف   مدلی براي ارزیابی تأثیرات اجتماعی بوستانهارائ

  :کند شده براي مطالعات اتا، این مقاله اهداف زیر را دنبال می برشمرده
 ها و فضاهاي سبز شهري؛  مدلی براي ارزیابی تأثیرات اجتماعی بوستانهارائ .1

ها و فضاهاي سبز شهري که  هاي اصلی و مهم بوستان گی شناسایی ابعاد و ویژ .2
 باید در مطالعات اتا مورد توجه قرار گیرند؛

نفعان ممکن  هایی که در نقش ذي ها و نهادها و سازمان شناسایی افراد، گروه .3
 ست تحت تأثیرات این فضاهاي شهري قرار بگیرند؛ا

ها و فضاهاي سبز شهري در  شناسایی پیامدها و تأثیرات احتمالی بوستان .4
 نفعان متنوع؛ سطوح مختلف و در ارتباط با ذي
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 پیشنهادهاي جبرانی براي تعدیل پیامدهاي منفی و تقویت پیامدهاي مثبت هارائ .5
 .ها و فضاهاي سبز شهري بوستان

  
  ها و فضاهاي سبز شهري تأثیرات و پیامدهاي بوستان:  تجربیهنپیشی

ها و فضاهاي سبز شهري از طریق حفاظت مستقیم در برابر عوارض فیزیکی  بوستان
فضاهاي سبز ما را در برابر آلودگی . محیطی، تأثیر مثبتی بر محیط زیست شهري دارند

 ,.Flores et. al(کنند  اظت میحف... هاي صوتی، باد، فرسایش خاك، گرما و هوا، آلودگی

اکسید سولفور،  درختان براي کنترل ذرات ریز معلق در هوا، همچنین جذب دي. )1998
 Plummer and Shewan, 1992; Bradshaw(اکسید نیتروژن و مونوکسید کربن مفیدند 

et. al., 1995.(ها، به کاهش   سبزهدیگردهند که درختان و   مطالعات همچنین نشان می
 کمک کرده و باعث  و گنبدهاي گرد و غبار1» گرمایی شهريهجزیر«ماي محیط، اثر د

وجود آمدن هوایی خنک و تازه براي مناطق شهري  تثبیت میکروکلیما و تعدیل دما و به
 ;Tibbatts, 2003; Plummer and Shewan, 1992; Bradshaw et. al., 1995(شوند  می

Flores et. al., 1998; Millward and Mostyn, 1989.(   همچنین در مطالعات دیگر 
 Plummer and(هاي صوتی اشاره شده است  به قابلیت فضاهاي سبز در کاهش آلودگی

Shewan, 1992; Millward and Mostyn, 1989(.  
از . محیطی، تنها کارکرد و پیامد فضاهاي سبز شهري نیست اما کارکرد زیست

ها و فضاهاي سبز شهري که در مطالعات مختلف به  ترین پیامدهاي بوستان جمله مهم
گرفته در این  مطالعات صورت. آن اشاره شده، تأثیر مثبت بر سالمت عمومی است

هاي اجتماعی اقتصادي، وجود فضاي سبز تأثیر  دهند که فارغ از ویژگی زمینه، نشان می
اند  شان دادهدر انگلیس ن) 2007( میچل و پوفم همطالع. مهمی بر سالمت افراد دارد

محالتی که داراي نسبت فضاي سبز بیشتري باشند، از سالمت بیشتري برخوردارند 
                                                

1. urban heat island 
2. Dust domes 
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)Mitchell and Popham, 2007( .دهد که  شده در هلند نیز نشان می  انجامهیک مطالع
هاي مختلف سالمتی  زندگی در محیطی با فضاي سبز بیشتر، همبستگی مثبتی با شاخص

  تر بوده است  تر تا حدودي قوي دار و افراد مسن ان خانهاین رابطه براي زن. دارد
)De Vries et. al., 2003( .دهد افرادي که در   دیگري در هلند نیز نشان میهمطالع

کنند، تصور بهتري از سالمت عمومی خود  هایی با فضاي سبز بیشتر زندگی می محیط
 24(تر و همچنین افراد جوان) ر سال و باالت65(تر  ویژه در میان افرد مسن این به. دارند

نتایج مطالعات . )Maas et. al, 2006(در مناطق شهري صادق بوده است ) سال و کمتر
 فوکودا و هبراساس مطالع. هاي فوق همسو است با یافته گرفته در ژاپن نیز  صورت

 داري با زندگی در مناطق کمتر  معناهومیر زنان رابط ، نرخ مرگ)2004(همکارانش 
اند زندگی در مناطقی با  نیز نشان داده) 2002(تاکانو و همکارانش . بز داشته استسرس 

روي، فارغ از سن، جنس، وضعیت تأهل و پایگاه  فضاهاي سبز مناسب براي پیاده
در . اقتصادي ـ اجتماعی، تأثیر مثبتی بر طول عمر افراد مسن در توکیو داشته است

روي  خصوص بررسی تأثیر مسیرهاي پیاده ته درگرف  هاي مطالعات صورت امریکا، یافته
 ورزش ه بیشتري براي ادامههاي سبز انگیز دهند جذابیت فضاها و موقعیت سبز نشان می

همچنین افرادي که به فضاي سبز . )Scotland Greenspace, 2008: 23(کنند  ایجاد می
 فضاي سبز استفاده تر از کنند و افرادي که منظم تر از آن استفاده می اند منظم نزدیک

  .)Cohen et. al, 2007( کنند، احتمال بیشتري دارد که ورزش کنند می
کاپالن و کاپالن . اما تأثیرات فضاهاي سبز تنها به سالمت فیزیکی محدود نیست

شناختی فضاهاي  ، کاهش استرس و ایجاد آرامش را از جمله کارکردهاي روان)1989(
اند   خود نشان دادههدر مطالع) 2007(نسن ها  ونیلسن. اند سبز شهري عنوان کرده

بر کاهش احتمال چاقی، با میزان  مجاورت با فضاي سبز و یا داشتن باغ شخصی عالوه
درخصوص ده نمونه ) 2005( پرتی و همکارانش همطالع. تر استرس نیز رابطه دارد پایین

، ماهیگیري و روي گروهی، گردش، قایقرانی هاي ورزشی سبز از جمله پیاده از طرح
نظر از شدت، مدت و نوع فعالیت  دهد صرف تحرك و آرام، نشان می هاي کم فعالیت
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نفس و  ها باعث افزایش اعتمادبه گرفته در فضاي سبز، مشارکت در این فعالیت  صورت
سه نظریه، اثر طبیعت بر سالمت و بهزیستی روانی . شود بهبود خلق و خوي افراد می

 طبیعت و فضاهاي سبز در تقویت و تمدد اعصاب، کاهش استرس ویژه قابلیت افراد به
 بیان ،گرایی  اول تحت عنوان زیستهنظری. کنند و سرزندگی را تبیین و پشتیبانی می

دلیل یک نیاز زیستی از قبل نهاده شده یا غریزي که بیانگر نزدیکی و  کند که بشر به می 
وجوي ارتباط با دیگر  ه در جستخویشاوندي انسان با جهان طبیعت است، ناخودآگا

 ه دوم، یعنی نظریهنظری .)Wilson, 1984(است ) گیاهان و جانوران(هاي زیستی  گونه
 هکنند هاي طبیعی، تقویت کند که محیط ، این فرضیه را مطرح می2»کاهش استرس«

 فرایند تکاملی ـ روانی است که به هاین اثر نتیج. شوند ها می رهایی از انواع استرس
بر . شوند ها، باعث تولید انواع خاصی از تأثیرات می وجب آن، انواع خاصی از محیطم

هاي  ها باعث واکنش این اساس، تصور ذهنی ما مبنی بر امن و ایمن بودن برخی محیط
نیز ) 2004( چیسورا. )Ulrich, 1979(شود  مثبت احساسی و فیزیولوژیکی در ما می

. داند ي آن را موجب احساس لذت در افراد میها حضور در طبیعت و تماشاي زیبایی
کند که  این نظریه این فرضیه را مطرح می.  است3»بازیابی تمرکز ذهنی «هسرانجام، نظری

هاي نیازمند دقت و تمرکز  هاي ذهنی ناشی از فعالیت طبیعت در رفع خستگی
دهند که  هاي طبیعی این فرصت را به افراد می محیط. کند مدت، به ما کمک می طوالنی

گونه تالش و  ها و تفکرات روزمره فاصله گرفته و توجه ما را بدون هیچ از فعالیت
کنند و از این طریق به رفع خستگی و سرزندگی ما کمک  تمرکزي به خود جلب می

  ).Kaplan and Kaplan, 1989( کنند می
کید ها و فضاهاي سبز شهري تأ در مطالعات دیگري، بر تأثیرات اجتماعی بوستان

ها فضایی براي گرد هم آمدن  دهد که بوستان اي در انگلیس، نشان می مطالعه. شده است

                                                
1. Biophilia theory 
2. Stress reduction theory 
3. Attention restoration theory 
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براین که این فضاها فرصتی را براي ارتباط  عالوه. کنند اجتماعات مختلف فراهم می
 ه، مطالع)Dines et. al., 2006( کنند هاي مختلف فراهم می منظم غیررسمی افراد و گروه

صورت  هاي عمومی با یکدیگر به دهد افراد در بوستان ان میدیگري در انگلیس نش
اي  مطالعه. )Scotland Greenspace, 2008: 24( کنند تر رفتار می غیررسمی و صمیمی

دهد که حضور زنان در فضاي سبز باعث احساس امنیت و لذت  در امریکا نیز نشان می
ی و پشتیبانی متقابل براي متقابل در آنها شده و فرصت کنش متقابل اجتماعی و دلگرم

  ).Krenichyn, 2004(کند  هاي بدنی را فراهم می فعالیت
دهد که وجود فضاهاي سبز باعث   مروري شوراي بهداشت هلند نشان میهمطالع

اندازهاي سبز  شود و وجود فضاها و چشم افزایش استفاده از فضاهاي عمومی می
 Scotland( ی در محله داردهمبستگی مثبتی با ارتباطات و پیوندهاي اجتماع

Greenspace, 2008: 24( .ریشبث و فینی )اند که وجود  نیز نتیجه گرفته) 2006
فضاهاي سبز از طریق ایجاد تصویر مثبت از محیط محلی و مشارکت فعال در آن 

جرمن ـ کیاري و .  جدید ایفا کندهتواند نقش مهمی در ادغام مهاجران در جامع می
به ایجاد کنش متقابل و انسجام اجتماعی بین طبقات مختلف نیز ) 2004(سیلند 

 ههمچنین رابط. اند عنوان کارکرد اجتماعی فضاهاي سبز شهري اشاره کرده اجتماعی به
مثبتی بین یکپارچگی اجتماعی افراد مسن محله و قرار گرفتن در معرض فضاهاي سبز 

اري براي بهبود هاي شهري یا محلی اغلب ابز احداث باغ. مشترك وجود دارد
هاي محلی  باغ. شوند اجتماعات محلی و گذارن اوقات فراغت و تفریح درنظر گرفته می

هاي  دهی محلی و شبکه  خود و تقویت سازمانهباعث بهبود نگرش ساکنین به محل
  .)Scotland Greenspace, 2008: 24( شوند اجتماعی می
هاي اقتصادي فضاهاي سبز بر موارد فوق، در برخی مطالعات به کارکرد  عالوه

شهري همچون جذب گردشگران و رونق تجارت، افزایش قیمت زمین و امالك و 
ها اشاره شده است  مستغالت و درنتیجه افزایش میزان مالیات دریافتی شهرداري

)Morancho, 2003; Land Use Consultants, 2004; Zegarac, 1996.( 
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ربوط به فضاهاي سبز نیز پرداخته در برخی مطالعات به خطرات و مخاطرات م
کنندگان از  هاي استفاده رفتارهاي مجرمانه و ضد اجتماعی از جمله نگرانی. شده است

آیند  شمار می هاست که از جمله موانع استفاده و لذت بردن از فضاهاي سبز به پارك
)Scotland Greenspace, 2008: 26( .نترل از آنجا که این فضاها آزاد بوده و خیلی ک

هاي منزوي شهري همچون گروهایی از  شده نیستند، ممکن است باعث جذب گروه
ناییري و . .)Ibid(ها شوند  خانمان کنندگان مواد مخدر، افراد بیکار و بی جوانان، مصرف

 رهاشده در ههاي آلود اند که افراد براثر تماس با سرنگ نشان داده) 2004(همکارانش 
هاي خونی همچون  هري با خطر آلوده شدن به ویروسها و فضاهاي سبز ش بوستان
  .اند بی و هپاتیت سی مواجه هپاتیت

زدگی یا گازگرفتگی  هاي لنفاوي ناشی از نیش در مطالعات دیگري به بیماري
 حشرات و میکروسپوریدیاي انسانی ناشی از فضوالت پرندگان نیز اشاره شده است

)Rees and Axford, 1994; Ashley and Bartlett, 2001; Dawson et. al., 2006; 

Lamb et. al., 2002.(  
  

چارچوب مفهومی و مدل پیشنهادي ارزیابی تأثیرات اجتماعی فضاها و 
  هاي شهري بوستان

هاي مختلف، بیشتر معطوف به ابعاد اقتصادي و  در ابتداي فرایند توسعه، ارزیابی پروژه
النی معطوف به هدف آنچه بیشتر مورد فنی و عمرانی بوده و با مبنا قراردادن کنش عق

هاي مثبت و یا کارکردي از قبل تعیین شده بود و کمتر به  گرفت، جنبه توجه قرار می
اي از  شکل مجموعه ها به  مثبت و منفی این پروژههنشد  بینی پیامدهاي ناخواسته و پیش

 عمرانی و هژاما تجربیات مختلف نشان دادند که هر پرو. شد هاي انسانی توجه می کنش
تواند  فنی ــ فراتر از اهداف عقالنی و کارکردي از قبل در نظر گرفته شده ــ می

پیامدهاي اجتماعی و فرهنگی دیگر را نیز به دنبال داشته باشد که عملکرد و کارکرد آن 
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بدین ترتیب تحلیل کارکردي مبتنی بر . پروژه را تحت تأثیر مثبت یا منفی قرار دهند
  .ها و اصالحاتی بود یازمند تعدیلکنش عقالنی ن

 و غیرنیتمند و یا مرتون در راستاي اصالح رویکرد کارکردي، پیامدهاي نیتمند
برخی پیامدها که . دهد نشده را مورد توجه قرار می بینی شده و پیش بینی عبارتی پیش به

هستند، غالبا کارکردي بودند، نیتمند بوده و مورد توجه کارگزاران و متصدیان سیستم 
اما پیامدهاي دیگري نیز وجود دارند که نیتمند .  هستنددرنتیجه این پیامدها آشکار
که براي  )Turner, 1998: 24( هستند اند و درنتیجه پنهان نبوده و یا مورد توجه نبوده

). 147: 1377ریتزر، (شناختی نیاز است  کشف این پیامدهاي غیرنیتمند به تحلیل جامعه
صوص پیامدهاي غیرنیتمند این است که در برخی موارد، این پیامدها نکته مهم درخ

صورت پیامدهایی  عبارت دیگر پیامدهاي غیرنیتمند ممکن است به  هستند؛ بهکژکارکرد
  . منفی و مضر رخ دهند

مرتون براساس اصول فوق و با در نظرگرفتن سطوح و اجزاي مختلف در تحلیل 
  را مطرح»تعادل خالص پیامدها«ماعی، اصل هاي اجت کارکردي مقوالت و پدیده

هاي اجتماعی،  بدین معنی که بررسی کارکردها و پیامدهاي مقوالت و پدیده. کند می
 پیامدهاي مثبت و منفی، هم براي کل سیستم و هم سطوح و اجزاي هنیازمند محاسب

ا را سودمندي این مفهوم مرتون این است که م. )Turner, 1998: 24(مختلف آن است 
سطوح «مرتون در این خصوص، مفهوم . دهد  اهمیت نسبی کارکردها سوق میهبه مسئل

بر این اساس در تحلیل کارکرد یک کنش یا فعالیت . کند را مطرح می» تحلیل کارکردي
 اجتماعی، ضرورت دارد، میان سطوح گوناگون تحلیل تمایز قائل شویم و هو یا مقول

 یک عملکرد یا یک ساختار براي سطوح مختلف  کارکردها و کژکارکردهايهدربار

                                                
1. intended 
2. manifest 
3. latent 
4. dysfunctional 
5. Net balance of consequences 
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برحسب مفهوم تعادل خالص، یک عملکرد . وجو کنیم فردي و نهادي و سازمانی پرس
تر و براي  یا ساختار، ممکن است براي برخی از واحدها و سطوح اجتماعی کارکردي

حلیل بنابراین از نظر مرتون، ت). 148: 1377ریتزر، (تر باشد  برخی دیگر کژکارکردي
پیامدها یا کارکردهاي مقوالت اجتماعی ـ فرهنگی، اعم از مثبت یا منفی و آشکار یا 

ها و ساختار فراگیرتر اجتماعی فرهنگی  پنهان، باید در سطوح مختلف فردي، زیرگروه
 . )Turner, 1998: 24(صورت گیرد 

 اي از اي را مجموعه طور عام اقدام توسعه  شهري و یا بههچنانچه هر پروژ
هاي هدفمند انسانی در نظر بگیریم، براساس الگوي تحلیل کارکردي مرتون  کنش

 موردنظر هبر اهداف از قبل تعیین شد اي عالوه توان گفت که هر اقدام توسعه می
نشده و یا به تعبیر مرتون  بینی ریزان و متصدیان، ممکن است با پیامدهاي پیش برنامه

امدهایی که در مطالعات اتا از آنها با عنوان پیامدهاي پیامدهاي غیرنیتمند همراه باشد، پی
تر این است که این پیامدهاي پنهان ممکن است   مهمهنکت. شود احتمالی یاد می
 . عبارت دیگر منفی باشند کژکارکرد و یا به

سطوح مختلف «اي با درنظرگرفتن  همچنین در تحلیل پیامدهاي هر اقدام توسعه
و پیامدهاي آن را در سطوح مختلف فردي، اجتماعی، نهادي و ، باید تأثیرات »کارکردي

» نفعان ذي«سازمانی و یا به تعبیر ترمینولوژي مطالعات اتا، برندگان و بازندگان و یا 
اي براي گروهی  چرا که ممکن است یک اقدام توسعه. مختلف مورد توجه قرار دهیم

ها و یا  دهایی منفی براي گروهپیامدهاي مثبت داشته باشد اما همزمان همراه با پیام
  . هاي دیگر باشد اجتماعات و سازمان

هاي فردي یا جمعی   فعالیت»توصیف دقیق«اما از نظر مرتون، تحلیل کارکردي با 
هاي واحدهاي مورد مطالعه،  با توصیف الگوهاي کنش متقابل و فعالیت. شود آغاز می

اید وارد تحلیل کارکردي کرد، شناسایی اي را که ب هاي اجتماعی روشنی مقوله توان به می

                                                
1. Sheer discription 
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هاي  هاي مهمی را براي کارکردهایی که با این فعالیت این توصیف همچنین، سرنخ. کرد
بدین ترتیب براساس دیدگاه تحلیل . )Ibid.:25(کند  شوند، فراهم می الگویافته ایفا می

 یک اقدام کارکردي مرتون، فرایند بررسی و شناسایی پیامدها و تأثیرات اجتماعی
  :صورت الگوي زیر پیشنهاد کرد توان به اي را می توسعه

  
  چارچوب مفهومی ارزیابی تأثیرات اجتماعی براساس تحلیل کارکردي مرتون-1نمودار 

  
ها و فضاهاي  براساس چارچوب فوق براي ارزیابی تأثیرات و پیامدهاي بوستان

هاي مهم آنها مورد بررسی  ویژگیاي، ابتدا باید  عنوان یک اقدام توسعه سبز شهري به
 فضاي سبز، کیفیت و جذابیت فضاي هتوان به انداز از جمله این عوامل می. قرار گیرد

سبز، چندمنظوره بودن، فاصله با فضاي مسکونی و پیوستگی با فضاهاي مسکونی و 
همچنین سه عامل کلیدي تناسب با . اشاره کرد... تجاري، همجواري با معابر اصلی و

سازي فضاي سبز  اك عمومی از فضاهاي سبز، امنیت و ایمنی فضاي سبز و مناسبادر
 Scotland(هاي مختلف اجتماعی، از اهمیت بسزایی برخوردارند براي استفاده گروه

Greenspace, 2008; Jacobs, 1961.(  
دهند که  ها و مطالعات در نقاط مختلف جهان، نشان می تعداد زیادي از پیمایش

عنوان عامل بهبود و تقویت سالمت و  ر مثبت مشترکی از فضاهاي سبز بههرچند تصو
هاي جسمی  هاي مختلف اجتماعی و افراد با ناتوانی بهزیستی وجود دارد، اما گروه
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برداشت و تصور متفاوتی از فضاهاي سبز دارند که باعث پیدایش الگوهاي متفاوتی از 
بررسی . )Scotland Greenspace, 2008: 27(شوند  می استفاده از این فضاها هنحو

ادراك عمومی از فضاهاي سبز از این لحاظ حائز اهمیت است که ادراك مثبت از این 
 افراد به آنها را بیشتر خواهد کرد و هرچه این فضاها با ادراك ذهنی افراد هفضاها مراجع

همچنین .  آنها به این فضاها نیز بیشتر خواهد بودهتر باشند، احتمال مراجع هماهنگ
هاي کلیدي درخصوص  امنیت شخصی و ترس از جرم و جنایت از جمله نگرانی

ها همچون مانعی بر استفاده از فضاهاي  این مالحظات و نگرانی. فضاهاي سبز است
به همین دلیل درخصوص استفاده از فضاي سبز، دسترسی به . کنند سبز عمل می

ویژه براي  زي و امکانات تفریحی، بههاي با ها و زمین فضاهاي سبز امن همچون پارك
 .).Ibid(کودکان و نوجوانان بسیار مهم است 

عنوان فضاهاي عمومی شهري،  ها و فضاهاي سبز شهري به بر این پارك  عالوه
هاي مختلف و متنوع اجتماعی از   گروههاي طراحی شوند که امکان استفاد گونه باید به

سازي یعنی فراهم ساختن   به اصل مناسبدر این خصوص اصطالحاً. آنها فراهم شود
تک افراد جامعه از امکانات موجود جامعه با هر شرایط روحی   یکسان تکه استفادهزمین

در جوامع مختلف ممکن ). 4: 1383بدال، (شود  و جسمی و مطابق با نیاز آنها، اشاره می
 در طراحی هاي خاصی درنظر گرفته شوند که الزم است است قشرهاي متفاوتی، گروه

هایی همچون سالمندان،  اما در این میان گروه. هاي آنها توجه کرد شهري به نیازمندي
هاي مشترکی هستند که در جوامع  زنان، ناتوانان و معلوالن و کودکان از جمله گروه

  . شود مختلف در طراحی فضاهاي عمومی به آنها توجه می
اي سبز شهري، باید سطوح ها و فضاه هاي مهم بوستان پس از بررسی ویژگی

مختلف تأثیرات و پیامدهاي این فضاها و همچنین پیامدهاي احتمالی مربوط به هریک 
ها و مطالعات  مؤسسات، سازمان. ها و نهادها شناسایی شوند ها، سازمان از سطوح، گروه

ها و فضاهاي سبز  هاي متنوعی را براي شناسایی تأثیرات اجتماعی بوستان مختلف مدل
، براساس )2004(شوراي بهداشت هلند . اند ي در ابعاد و سطوح مختلف ارائه کردهشهر



  
  
  
  
 1395، تابستان 27شماره سال هفتم،  ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     238 

از سالمت مبنی بر وضعیت سالمت کامل فیزیکی، » سازمان جهانی بهداشت«تعریف 
طبیعت و «مدل بر نداشتن احساس ناخوشی و ناتوانی،  روانی و اجتماعی عالوه

ات مثبت احتمالی طبیعت بر سالمت عنوان چارچوبی براي بررسی تأثیر  را به1»سالمت
ها،  ها، سبزه ها، بوستان شامل باغ(براساس این مدل، طبیعت . کار برده است افراد به

از ) ها، فضاهاي سبز طبیعی و فضاهاي سبز مصنوع انسان راه هاي زراعی، آب زمین
طریق فراهم کردن محیط مناسبی براي رهایی از استرس و خستگی ذهنی، ورزش، 

از طریق احساس (هاي اجتماعی، رشد کودکان و رشد شخصیتی بزرگساالن  تماس
، به سالمتی افراد در ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی و همچنین نداشتن )هدفمندي

  . شود احساس ناخوشی و ناتوانی منجر می
 

  
  

  )Health Council of the Netherlands, 2004( مدل طبیعت و سالمت -2نمودار 
  

                                                
1. Nature and Health 
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اي با موضوع تأثیرات فضاهاي  ، در مطالعه)2004(1شاوران کاربري زمین مهمؤسس
تري از تأثیر فضاهاي سبز شهري بر ابعاد مختلف زندگی ارائه  سبز شهري، تصویر دقیق

هاي و فضاهاي سبز شهري، چهار بعد اجتماعی،  آنها در مدل تأثیرات بوستان. کند می
 و در هریک از این ابعاد، پیامدها و  اقتصادي، محیطی و سالمت را در نظر گرفته
  . اند تأثیرات ناشی از فضاهاي سبز شهري را برشمرده

 

  
  )2004( مدل تأثیرات فضاي سبز مشاوران کاربري زمین -3نمودار 

  

                                                
1 Land use consultants 
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ها و فضاهاي سبز شهري در بعد محیط زیست،  براساس مدل فوق، بوستان
ریت منابع زیستی و آمورش پیامدهایی همچون تنوع زیستی، مطبوع بودن محیط، مدی

از لحاظ اقتصادي نیز این فضاها به رونق اقتصادي، افزایش . محیطی دارند مستمر زیست
همچنین بر ابعاد فیزیکی، روانی و . شوند  گردشگري منجر میهارزش زمین و توسع

 اجتماعی نیز پیامدهاي مثبتی همچون، هدر حوز. اجتماعی سالمت نیز تأثیر مثبت دارند
  .دارند... ام اجتماعی، ارتقاي ظرفیت محلی، امنیت اجتماعی، شمول اجتماعی وانسج

براساس مرور سیستماتیک ) 2008(مدل دیگري را مؤسسه فضاي سبز اسکاتلند 
 مطالعه از کشورهاي مختلفی همچون امریکا، انگلستان، استرالیا، کانادا، هلند، ژاپن، 87

صورت یک نمودار تحلیل مسیر  ن مدل که بهدر ای. سوئیس و دانمارك ارائه کرده است
بر بیان تأثیرات مثبت فضاهاي سبز، خطرات و حوادث احتمالی  ارائه شده است، عالوه

افراد در . اند ها و فضاهاي سبز شهري نیز مورد توجه قرار گرفته مربوط به بوستان
ي با ها فضاهاي سبز با خطرات و مخاطرات ناشی از قرار گرفتن در معرض بیماري

منشأ حیوانی، عوارض ناشی از تابش آفتاب، مصدومیت، جرم و جنایت و رفتارهاي 
هاي ناشی از عدم تعمیر و  ضداجتماعی، درگیري با افراد دیگر، و همچنین آسیب

  .نگهداري مناسب فضاهاي سبز مواجه شوند
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  Scotland Greenspace, 2008(1 ( مدل ارزیابی تأثیرات سالمتی فضاهاي سبز-4نمودار 
  

تواند ابعاد مختلف زندگی و  بدین ترتیب احداث و گسترش فضاهاي سبز، می
این ابعاد . حیات اجتماعی را در سطوح خرد و میانه و کالن تحت تأثیر خود قرار دهد

کیفیت . تر کیفیت زندگی گرد هم آورد توان زیر چتر مفهوم گسترده مختلف را می

                                                
.شدة آن با  اي ارائه شده است که در این مقاله براي اختصار، نمودار ساده  در مطالعۀ اصلی مدل علی پیچیده

  .تأکید بر پیامدهاي نهایی فضاهاي سبز، ارائه شده است
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طورکلی کیفیت  به. گیرد می هاي مختلفی را دربر زندگی مفهومی چندبعدي است و جنبه
تنها  از بعد مادي، کیفیت زندگی نه. زندگی شامل مسائل مادي و غیرمادي است

هایی چون استانداردهاي زندگی، امکانات زیربنایی، تولید اقتصادي، اشتغال،  مقوله
متی، سرگرمی، گیرد، بلکه مواردي همچون سال ها، قانون و مانند اینها را دربرمی قیمت

در بعد مفاهیم . گنجد اوقات فراغت، فرهنگ و هنر و مانند اینها نیز در همین مقوله می
هاي شخصی افراد و بازخوردهاي آنها  غیرمادي، کیفیت زندگی شامل تجارب و دریافت

ارتباط ) 2004( چیسورا. )Dajian and Rogers, 2006: 15(شان است  در زندگی واقعی
 پایدار شهري را به هفضاهاي سبز شهري، کیفیت زندگی و توسعبین کارکردهاي 

او بر این باور است که فضاهاي سبز شهري براساس . دهد صورت زیر نشان می
اي در ارتقاي کیفیت زندگی شهروندان ایفا  کارکردهاي متنوع خود، نقش برجسته

  .گیري شهر پایدار هستند رو عامل کلیدي در شکل کنند و ازاین می
  

    
  )2004(ارکردهاي فضاي سبز شهري از نظر چیسورا  ک-5نمودار 

  
بدین ترتیب براساس الگوي تحلیل کارکردي مرتون و با توجه به پیامدها و 

هاي مهم این فضاها،  شده براي فضاهاي سبز شهري و همچنین ویژگی تأثیرات شمرده
ي سبز شهري ها و فضاها مدل پیشنهادي براي ارزیابی تأثیرات اجتماعی بوستان

  . شود صورت زیر ارائه می به
 هبراساس این مدل، عواملی همچون ادراك افراد از فضاهاي سبز شهري، فاصل

فضاي سبز تا محل سکونت افراد، همجواري فضاي سبز با معابر اصلی، اندازه و وسعت 
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فضاي سبز، پیوستگی فضاي سبز با مراکز زندگی و تجاري شهر یا اجتماع محلی، 
سازي براي  و جذابیت، چندمنظوره بودن فضاي سبز، امنیت فضاي سبز، مناسبکیفیت 

 بیشتر افراد از فضاي سبز شده و هباعث استفاد... هاي متنوع اجتماعی و استفاده گروه
درنتیجه این فضاي سبز تأثیرات مثبت مختلفی را در ابعاد متفاوت اقتصادي، اجتماعی، 

اشت که درمجموع تأثیر مثبتی بر کیفیت محیطی و سالمت در پی خواهد د زیست
ها و فضاهاي سبز شهري، احتماالً ممکن است با  اما بوستان. زندگی اجتماع محلی دارد

ها و رفتارهاي ضداجتماعی و نزاع و  برخی تأثیرات منفی همچون ناامنی، ناهنجاري
 کالبدي و هاي درگیري در بین کاربران نیز همراه باشند که به میزان زیادي به ویژگی

هاي اجتماع محلی  هاي این فضاها با نیازمندي فیزیکی فضاهاي سبز و تناسب کاربري
بدین ترتیب براي بررسی و شناخت پیامدها و تأثیرات احداث یک پارك . بستگی دارند

هاي کالبدي و فیزیکی آن و همچنین ادراك  یا فضاي سبز الزم است که در ابتدا ویژگی
اي سبز شهري بررسی شود تا بتوان براساس آن به بررسی میزان عمومی افراد از فضاه

استقبال و استفاده افراد از پارك یا فضاي سبز، امنیت و ایمنی فضاي سبز، تناسب با 
پرداخت و سپس پیامدها و تأثیرات آن در ابعاد مختلف ... انتظارات متنوع کاربران و

  .سی قرار گیردمحیطی، اقتصادي و سالمت مورد برر اجتماعی، زیست
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  مدل پیشنهادي ارزیابی تأثیرات اجتماعی فضاهاي سبز شهري-6نمودار 
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   پژوهش روش
، پژوهشگران مختلف با توجه به مقتضیات )اتا(در مطالعات ارزیابی تأثیرات اجتماعی 

ها  اند، مراحل و روش شناختی خاصی که داشته خاص هر پروژه و دیدگاه نظري و روش
 مهمی که در هنکت. اند اوتی را براي مطالعات اتا معرفی کردههاي متف و تکنیک

شناسی مطالعات اتا، مورد اتفاق بیشتر پژوهشگران این زمینه است، لزوم استفاده  روش
اي مورد مطالعه، براي ارزیابی و  هاي متعدد متناسب با اقدام توسعه ها و تکنیک از روش

در این ) 1388(کریس روچ . مالی استبینی هرچه بهتر پیامدها و تأثیرات احت پیش
هاي مناسب به هدف و کانون توجه  انتخاب ابزارها و روش«: کند خصوص بیان می

کنندگان و منابع موجود  هاي شرکت  آن، استعدادها و مهارتهارزیابی تأثیر، متن و زمین
 ههاي اصلی مورد نیاز پژوهشگران ارزیابی تأثیر پروژ یکی از مهارت. بستگی دارد

یک از این  هیچ. ها است توانایی انتخاب ترکیب و توالی مناسبی از ابزارها و روش
، )2002(سادلر و فولر . »کند ابزارها به تنهایی براي تعیین تأثیر مورد مطالعه، کفایت نمی
هاي مطالعات اتا  ها و تکنیک نیز با بیانی دیگر به لزوم اتخاذ رویکرد تلفیقی در روش

تواند از چندین  اش، می یک ارزیابی پیامد اجتماعی، بسته به میزان دامنه«: کنند اشاره می
سازي مشکل  تواند به برطرف استفاده از فنون چندگانه می. ابزار و تکنیک سود جوید

سازي هر نوع اختالف آماري  طور مقایسه و برجسته هاي ناکافی و همین اطالعات و داده
شده یا تلفیقی که از  عموماً یک رویکرد ادغام. کندآمده از منابع گوناگون کمک  دست به

بینی پیامدها و بهترین معیارها  چندین روش تلفیق شده باشد، قابل اعتمادترین پیش
  .»آورد براي تعدیل و مدیریت پیامدها را فراهم می

 ارزیابی تأثیرات اجتماعی، با هگرفته در زمین رغم تنوع مطالعات صورت اما علی
، کورت )2003(، فرانک ونکلی )2003( سازمانی ایاالت متحده   بیه کمیتمرور مطالعات

توان در  ، مشترکاتی را می)2004(و نیک تیلور ) 1997(، هنک بکر )1981(فینستربوش 
) 1389(فاضلی . توانند راهنماي پژوهشگران در این زمینه باشند آنها یافت که می
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 مطالعات اتا معرفی کرده است که مبناي اي براي براساس این مشترکات، مدلی ده مرحله
هاي مورد نیاز از جمله  ها و تکنیک در هریک از این مراحل نیز روش. این مطالعه است

هاي فردي و گروهی، مطالعات اسنادي و پیمایش استفاده  مشاهدات میدانی، مصاحبه
 . شده است

  
  هاي مورد مطالعه بوستان

 تهران و در 22 ه شهرداري منطقهحدودواقع در پیکانشهر در م: بوستان کودك .1
الیه غربی پیکانشهر  قرار گرفته است، از  سایت در منتها.  احداث شده است1388سال 

کل . سه خیابان قابل دسترسی است و با محور اصلی پیکان شهر نیز ارتباط دارد
صر در بوستان عنا. مساحت در نظر گرفته شده براي این بوستان، سه هزار مترمربع است

فضاي بوستان شامل . گوناگون ورزشی، تفریحی، فرهنگی و محیطی قرار گرفته است
همچنین؛ فضاي . کاري، نشاکاري، سرو و انواع درختچه است فضاي سبز، چمن

این بوستان . مخصوص بازي کودکان و وسایل ورزشی عمومی بزرگساالن را نیز دارد
 .تبرداري بوده اس در زمان این پژوهش در حال بهره

و ) محور دماوند(این بوستان در جوار گره ورودي شرق : پارك آبی پروین .2
 شهرداري 8 همنطق( پرجمعیت تهرانپارس هو محل) اتوبان بسیج(شرقی  ورودي جنوب

علت قرارگیري در جوار بلوار پروین و نزدیکی به  این پارك به. قرار گرفته است) تهران
خصوص براي دسترسی به  به. برخوردار استاي   اول تهرانپارس از اهمیت ویژههفلک

 مترمربع است 5600مساحت این سایت حدود . بازار روز که در پشت پارك واقع است
برداري قرار گرفته است   مترمربع مورد بهره2104که البته در فاز اول احداث پارك، تنها 

توقف، مسیر هاي مختلفی از جمله مسیر آب، مسیر پیاده و  که در آن فضاها و کاربري
هاي  شاپ، آالچیق، زمین بازي، آبشار، آمفی تئاتر و پله اسکیت، ساختمان اداري و کافی
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برداري  تازگی مورد بهره بهاین بوستان در زمان این پژوهش . اند تعبیه شده... نمایش و
 .قرار گرفته بود

 هاین بوستان واقع در شهرك چشمه، در محدود: بوستان دوستدار کودك .3
دلیل  به. این پروژه بخشی از طرح بوستان بهشت است.  است22 ه منطقشهرداري

در این . ها و محورهاي ارتباطی اصلی منطقه دارد دسترسی، سایت ارتباط نزدیکی با گره
توان به بلوار همت، بلوار زیبادشت، میدان الله، میدان المپیک، میدان  خصوص می

کل مساحت در نظر گرفته . اشاره کرد.. .دشت ـ دهکده المپیک و اتریش، چهارراه زیاب
فضاي بازي کودکان، فضاي سبز، . شده براي این بوستان، یازده هزار مترمربع است
فشان عناصر اصلی موجود در طرح  برکه، سالن چندمنظوره، دیوار مارپیچ و زمین آب

بوستان هستند که در جهت ارتقاي محیط زیست و اجتماع و فرهنگ منطقه در این 
 خدمات رفاهی، هعالوه با ایجاد بوفه بر روي بام، ضمن ارائ به. اند تان تعبیه شدهبوس

در زمان این پژوهش در این بوستان . کند محلی را براي چشم انداز پارك ایجاد می
 . ساخت بودهمرحل

  
  هاي مورد مطالعه یابی تأثیرات احتمالی بوستان دامنه. 1

اي است و شامل چند  تأثیرات اقدام توسعهیابی به معناي شناسایی مرزهاي  دامنه
اي، تعیین جغرافیاي   جغرافیایی متأثر از اقدام توسعههتعیین محدود. زیرمرحله است

اي، شناسایی  نفعان متأثر از اقدام توسعه هاي اجتماعی و ذي انسانی و شناسایی گروه
د و شناسایی اي که تأثیر اجتماعی به همراه دارن هاي اقدام توسعه مجموعه فعالیت

). 120: 1389فاضلی، (مقوالت و متغیرهایی که باید مورد سنجش و مطالعه قرار گیرند 
اي،  یابی باید مرز جغرافیایی تأثیرات اقدام توسعه  دامنههدرمجموع در انتهاي مرحل

براي نیل به این . اي و متغیرهاي مرتبط با آن شناسایی شده باشند نفعان اقدام توسعه ذي
اي  هاي در نظر گرفته شده در اقدام توسعه ها و کاربري ها، فعالیت سایی ویژگیهدف شنا
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هاي مجاور و  هاي شهري هستند و همچنین کاربري مورد مطالعه که در اینجا بوستان
باتوجه به مدل پژوهش، .  جغرافیایی تأثیرات، حائز اهمیت استهواقع در محدود

هاي مجاور  هاي مورد مطالعه، کاربري وستانهاي ب ها و کاربري مطالعات پیشین، ویژگی
هاي   جغرافیایی تأثیرات، مشاهدات میدانی، مصاحبه با افراد و گروههو واقع در محدود

هاي مورد مطالعه در جدول زیر نشان   تأثیرات احتمالی بوستانهاجتماعی مختلف و دامن
  : داده شده است

  هاي مورد مطالعه ستانیابی تأثیرات احتمالی بو  ماتریس دامنه-1جدول 
 تأثیرات احتمالی  ذینفعان ها هاي بوستان ویژگی

 پاکیزگی هوا، تنوع زیستی
فراهم نمودن فضایی مناسی 
براي رفع خستگی و استرس 

  هاي روزانه ناشی از فعالیت
وجود فضاي سبز و محیط 

  مطبوع
ساکنین و کاربران، مراکز 

  بهداشت و سالمت
ب فراهم نمودن فضاي مناس
  براي ورزش و نرمش

فراهم نمودن مکانی سالم براي 
 گذران اوقات فراغت

هاي فرهنگی و  داشتن کاربري
 تفریحی

ساکنین محله، نهادهاي 
اجتماعی و فرهنگی، 
  شورایاري، شهرداري

ارتقاي سالمت فردي در اثر 
فراهم نمودن مکانی براي ورزش 

 و فعالیت بدنی
هاي مسکونی،  ساکنین مجتمع

مراجعین به مراکز خرید، 
شهرداري، نهادهاي فرهنگی 

 اجتماعی

نمودن مکان مناسبی براي  فراهم
بازي و اوقات فراغت کودکان و 

هاي بازي  برخورداري از زمین نوجوانان
 دکان و نوجوانانکو

  ونوجوانان، ساکنان محل کودکان
هاي احتمالی در حین  آسیب

ویژه در صورت  بازي و تفریح به
  ن نکات ایمنیرعایت نکرد
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وجود نقاط کور و پنهان از 
  دید

  ساکنان، نیروي انتظامی
فراهم کردن فضاهایی براي 
  پوشش رفتارهاي ضداجتماعی

ها و عدم  عمومی بودن بوستان
تفکیک مناسب فضاها و 

  هاي مختلف کاربري

ویژه کودکان،  هاي خاص به گروه
زنان، سالمندان، معلوالن، ساکنان 

ماعی، محله، نهادهاي اجت
 شورایاري و شهرداري

مناسب نبودن براي استفاده 
کودکان، زنان، (هاي خاص  گروه

 ...)معلوالن، نابینایان و

ها، مشاورین  ساکنان مجتمع
 امالك

تأثیر بر مرغوبیت و ارزش 
 ها واحدهاي مسکونی مجتمع

ها، نهادهاي  ساکنان مجتمع
 اجتماعی، شورایاري و

 شهرداري

تقویت کنش متقابل و همبستگی 
هاي ساکن در  اجتماعی خانواده

 ها این مجتمع

ها، نهادهاي  ساکنان مجتمع
 اجتماعی و نهادهاي انتظامی

احتمال گردهم آمدن (ناامنی 
 )افراد بیکار و یا افراد نابهنجار

هاي  مجاورت با مجتمع
 مسکونی

ها، کاربران  ساکنان مجتمع
بوستان، نیروي انتظامی و 

 شهرداري
  سروصداشلوغی و 

 مشتریان
فراهم کردن مکانی براي 

استراحت خریداران و بازي 
 مجاورت با مراکز تجاري کودکان همراه آنها

بار و  کسبه میدان میوه و تره
 فروشگاه شهروند

جذب خریداران بیشتر و رونق 
 وکار کسب

 شلوغی و سروصدا
 پرسنل ناحیه یک شهرداري مجاورت با مراکز اداري

 مبود جاي پارکینگترافیک و ک

هاي  مجاورت با معابر، مجتمع
مسکونی و در نظر نگرفتن 

  محوطه پارکینگ

ساکنان، مراکز اداري و 
  تجاري، نیروي انتظامی

ترافیک و کمبود جاي پارك 
  ها ماشین
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مجاورت با مراکز آموزشی و 
  پرورشی

  ...ها و مدارس، مهدکودك
فراهم کردن فضایی مناسب 

حیطی، م براي یادگیري زیست
  هاي فیزیکی ورزش و فعالیت

اي با  قرار گرفتن در محله
جمعیتی داراي پایگاه اجتماعی 

 اقتصادي ترکیبی

ساکنان محله، شهرداري، 
 نیروي انتظامی

احتمال تضاد بین 
 کنندگان از بوستان کودك استفاده

 22شهرداري منطقه  احداث توسط شهرداري
باالبردن احساس رضایت از 

 ري منطقهعملکرد شهردا

  
  هاي مورد مطالعه هاي ادراکی، کالبدي و فضایی بوستان ویژگی. 2

 افراد از هدهند که عوامل مختلفی بر میزان استفاد گرفته نشان می مطالعات صورت
در این زمینه به عوامل مختلفی . گذارند فضاهاي سبز شهري و مراجعه به آنها تأثیر
 و تناسب فضاي سبز با ادراك ذهنی افراد، همچون ادراك ذهنی افراد از فضاهاي سبز

 آن از منازل مسکونی، اندازه و وسعت فضاي سبز، کیفیت هموقعیت فضاي سبز و فاصل
لذا در این بخش، . اشاره شده است... و جذابیت فضاي سبز، چندمنظوره بودن، امنیت و

ش به آمده از این پژوه دست هاي به شود براساس اطالعات موجود و داده سعی می
  .هاي مورد مطالعه در این ابعاد مختلف پرداخته شود بررسی بوستان

بررسی این موضوع : ها و فضاهاي سبز شهري ادراك ذهنی افراد از پارك. 2-1
شده  اول اینکه هرچقدر که پارك یا فضاي سبز احداث.  اهمیت داردحداقل از دو جنبه

توان انتظار داشت  تر باشد، می طبقبا ادراك ذهنی غالب افراد از فضاهاي سبز شهري من
دوم اینکه، چنانچه کاربران فضاي . استقبال افراد از این فضاي سبز بیشتر خواهد بود

 این هسبز، ادراك متفاوتی از فضاهاي سبز داشته باشند، ممکن است در حین استفاد
که  زیرا درحالی. وجود آید هاي متفاوت از فضاي سبز، تضادها و تعارضاتی به گروه

اند و از نظر آنها فضاي سبز  برخی براي آرامش و استراحت به پارك مراجعه کرده
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دلیل ورزش افراد  شود، ممکن است استراحت آنها به مکانی براي استراحت تلقی می
مختل شود و یا اینکه ورزش افراد بزرگسال ممکن است ... دیگر یا بازي کودکان و

بنابراین آگاهی از ادراك ذهنی افراد از ... . شود وباعث ایجاد مشکل براي بازي کودکان 
فضاهاي سبز شهري طراحان را در طراحی پارك متناسب با ادراك این افراد یاري 

توان با جداسازي  رسانده و در صورت احتمال تضاد و تعارض ادراکی در بین افراد، می
 .ي کردفضاهاي مختلف پارك و فضاي سبز از این تعارضات و تضادها جلوگیر

دهد که هرچند  شده با افراد حاضر در بوستان کودك نشان می هاي انجام مصاحبه
بر بازي  کننده به بوستان، عالوه این بوستان مخصوص کودکان است اما افراد مراجعه

نتایج . روي ــ را نیز در نظر دارند هاي دیگري ــ عمدتاً ورزش و پیاده کودکان، فعالیت
دهد  هاي مجاور بوستان کودك نیز نشان می  بین ساکنان مجتمعگرفته در پیمایش صورت

هایی  ها و پس از آن فعالیت  آنها به این بوستان ابتدا بازي بچههترین علت مراجع که مهم
هاي  در مصاحبه. روي، استراحت و رفع خستگی ذکر شده است همچون ورزش و پیاده

 به مواردي همچون، ورزش و گرفته با افراد حاضر در پارك آبی پروین نیز صورت
نتایج . اشاره شده بود... صحبت شدن با دوستان و روي، هواخوري و استراحت، هم پیاده

 اول براي ورزش هدهد که پاسخگویان در مرتب نامه نیز نشان می دست آمده از پرسش به
حت  دوم و سوم براي استراهکنند و در مرتب روي به پارك آبی پروین مراجعه می و پیاده

شده در بین ساکنین  ها و پیمایش انجام نتایج مصاحبه. ها و رفع خستگی و بازي بچه
دهد که آنها انتظار دارند،  مجاور بوستان در حال احداث دوستدار کودك نیز نشان می

روي و  ها، مکان مناسبی براي ورزش و پیاده بر فضایی براي بازي بچه این بوستان عالوه
  .باشداستراحت و رفع خستگی 
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  ها و فضاهاي سبز شهري  ادراك ذهنی افراد از بوستان-2جدول 
 اولویت

بوستان  ادراك ذهنی پاسخگویان
 کودك

پارك آبی 
 پروین

بوستان دوستدار 
  کودك

 2  1 2 روي مکانی براي ورزش و پیاده

 3 2 3 مکانی براي استراحت و رفع خستگی

 1 3 1 ها مکانی براي بازي بچه

 4 4 4 زدیکی بیشتر با طبیعتمکانی براي ن

 5 5 5 صحبت شدن با دیگران مکانی براي هم

مکانی براي رهایی و دوري از 
 هاي شهري آلودگی

6 6 6 

  
هاي اول تا  بدین ترتیب در هرسه بوستان مورد مطالعه، پاسخگویان، در اولویت

روي  رزش و پیادهها، و ها فضاهاي مناسبی براي بازي بچه سوم، انتظار دارند، این بوستان
ارزیابی پاسخگویان از وضعیت دو بوستان کودك و . و استراحت و رفع خستگی باشند

هاي  دهد که این دو بوستان از لحاظ مناسب بودن براي فعالیت پارك آبی نشان می
باوجوداین باید به دو نکته اشاره . مختلف با انتظارات آنها تا حدودي هماهنگی دارد

هایی بین ادراك ذهنی افراد و وضعیت  در برخی موارد ناهماهنگینخست اینکه . کرد
دهد  مثالً درخصوص بوستان کودك، نتایج پیمایش نشان می. شود ها مشاهده می بوستان
هاي غیرمجاور بوستان کودك، براي   ساکنان مجتمعهکه اولویت مراجع درحالی
ها  دوستان و همسایهصحبت شدن با  هایی همچون استراحت و رفع خستگی، هم فعالیت

ها کامالً  روي است، ترتیب مناسب بودن بوستان براي این فعالیت و ورزش و پیاده
که از نظر  درخصوص پارك آبی نیز، درحالی. برعکس اولویت آنها در مراجعه است
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هاي مناسبی براي   اول مکانهها و فضاهاي سبز شهري، در وهل پاسخگویان، پارك
روي و ورزش به پارك  د و همچنین آنها نیز بیشتر براي پیادهروي هستن ورزش و پیاده

کنند، از نظر آنها، پارك آبی تهرانپارس در مقایسه با  آبی تهرانپارس مراجعه می
تر، وجود  دوم و مهم. روي تناسب کمتري دارد هاي دیگر، براي ورزش و پیاده فعالیت

هاي مجاور و  بین ساکنان مجتمعدو الگوي نسبتاً متفاوت استفاده از بوستان کودك در 
روي بوستان  هاي روبه الگوي اول که در بین ساکنان مجتمع. غیرمجاور این بوستان است

ها و ورزش و  هاي پرتحرکی همچون بازي بچه  فعالیتهتر است، دربرگیرند برجسته
تر است، شامل  الگوي دوم که در میان دیگر ساکنان پیکانشهر برجسته. روي است پیاده

تحرکی همچون استراحت و تجدید قوا و دور هم نشستن با دوستان و  هاي کم فعالیت
وجود این دو نوع الگوي متفاوت در صورت تداخل فضایی میان این . ها است همسایه
چرا که . ها ممکن است به تضاد و درگیري افراد حاضر در پارك منجر شود فعالیت

کنند اما گروهی دیگر  ارك مراجعه میگروهی براي استراحت و دور هم نشستن به پ
 .ها و ورزش براي بازي بچه

هاي  در این بخش بوستان: ها هاي کالبدي و فضایی بوستان ویژگی. 2ـ2
هاي   مواردي همچون سهولت دسترسی، پیوستگی با کانونمورد مطالعه از لحاظ

وع فعالیت و زندگی، چندمنظوره بودن، پاکیزگی، روشنایی مناسب، جذابیت، تن
مقایسه ارزیابی . مورد بررسی قرار گرفتند... گیاهی، امنیت، امکانات و خدمات و

دهد در اکثر موارد، کاربران  هاي مربوطه نشان می هاي بوستان کاربران از ویژگی
این . اند هاي مختلف این بوستان داشته پارك آبی پروین ارزیابی بهتري از ویژگی

راحی و ظاهر مناسب، تنوع گل و گیاه، تفاوت در مواردي همچون جذابیت، ط
  . امنیت و روشنایی بیشتر است
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هاي مختلف فضایی و کالبدي   مقایسه ارزیابی پاسخگویان از ویژگی-3جدول 
  ها بوستان

  بوستان کودك
 پارك آبی پروین هاي فضایی و کالبدي ویژگی

  پیکانشهر  هاي نزدیک مجتمع
 3/2 3/2 4/0 پاکیزگی
 2/6 2/9 3/9 جذابیت

 2/9 3/3 3/9 طراحی و ظاهر مناسب
 3/9 4/2 3/8 سهولت دسترسی

 3/9 4/1 3/7 نزدیکی به منازل مسکونی
 3/0 3/0 3/7 روشنایی مناسب

 3/1  2/8 3/2 امنیت
 2/4 2/9  3/2 تنوع گل و گیاه

 3/2 3/3 3/1 چندمنظوره بودن
 2/7 2/9 2/9 اندازه و وسعت

 2/8 2/8 2/9 امکانات و خدمات در پارك
  

هاي کالبدي و  هاي صورت گرفته از ویژگی بدین ترتیب با توجه به ارزیابی
رود پارك پروین  فضایی دو بوستان فوق و براساس مدل پیشنهادي این مقاله، انتظار می

 میزان مراجعه به بوستان براساس همقایس. مورد استقبال بیشتري قرار گرفته باشد
میانگین این . کند لبدي و فضایی، این نتیجه را تأیید میهاي کا میانگین شاخص ویژگی

، براساس ارزیابی ساکنان مجاور پارك آبی پروین، عدد 1001 تا 0شاخص در مقیاس 

                                                
- از فرمول زیر استفاده شده است100 تا 0ها به مقیاس براي تبدیل شاخص :  

100*
minmax

min






x
s    
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 و براي بوستان کودك براساس ارزیابی ساکنین مجاور و ساکنان پیکانشهر 94/62
دهد که با   مینتایج جدول زیر نشان. دست آمده است  به37/52 و 87/57ترتیب  به

 آنها به هها، میزان مراجع هاي کالبدي و فضایی بوستان ارزیابی مثبت افراد از ویژگی
  .ها نیز بیشتر بوده است بوستان

  
  هاي مورد مطالعه  میزان مراجعه به بوستان-4جدول 

 بوستان کودك

 بوستان
پارك آبی 

 پروین
هاي مسکونی  مجتمع

 مجاور

ساکنان 
 پیکانشهر

94/62 شاخص کالبديمیانگین   87/57  37/52  
9/32 بیشتر روزها  5/12  7/8  

0/20 12 بار اي یک هفته  7/21  
5/67 63 ندرت به  6/69  

میزان 
مراجعه 

به 
0/100 جمع کل بوستان  0/100  0/100  
  

توان گفت در بوستان در حال احداث دوستدار کودك، هرچه  بدین ترتیب می
اي کالبدي و فضایی بیشتر رعایت شده باشند، احتمال ه استانداردهاي مربوط به ویژگی

اما درخصوص دو بوستان فوق باید به چند . مراجعه به این بوستان بیشتر خواهد بود
نخست اینکه چندمنظوره بودن یک بوستان هرچند از یک لحاظ . نکته اشاره کرد

                                                                                                              
s :                          نمرة متغیر در مقیاس جدید:xنمرة متغیر در  مقیاس قبلی   

:min        کمترین نمرة متغیر در مقیاس قبلی : maxبیشترین نمره متغیر در مقیاس قبلی   
. رندصورت کسر رابطه، تفاضل نمرة متغیر و مقدار کمینه و مخرج کسر، تفاضل مقادیر بیشینه و کمینه متغی

 است 100 و بیشترین مقدار 0دهد  اي که هر متغیر به خود اختصاص می براساس این تغییر مقیاس، کمترین نمره
  .)147: 1386چلبی و جنادله، (
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هاي مختلف  يتواند مزیتی مثبت براي آن باشد، اما در صورت تداخل فضاهاي کاربر می
و عدم تفکیک مناسب آنها، ممکن است به معضل و یک ویژگی منفی تبدیل شود و 

 دیگر اینکه در هر دو بوستان پروین و کودك، نارضایت قابل توجهی از امکانات و هنکت
حداقل امکانات مورد انتظار شهروندان . شد ها دیده می خدمات موجود در این بوستان

هاي بهداشتی، آب آشامیدنی سالم و مطبوع و  ویسدر یک بوستان، وجود سر
  . کنندگان است هاي کافی براي استراحت مراجعه نیمکت
  
 هاي مورد مطالعه برآورد تأثیرات احتمالی بوستان. 3

ها و  در این مرحله باتوجه به مدل پیشنهادي، برآورد تأثیرات احتمالی بوستان
محیطی و سالمت مورد  صادي، زیستفضاهاي سبز شهري، در چهار بعد اجتماعی، اقت

منظور از براورد تأثیرات احتمالی، بررسی شدت، میزان، گستره . توجه قرار گرفته است
فاضلی، (یابی است   دامنههشده در مرحل و دیگر کیفیات تأثیرات احتمالی شناسایی

براي برآورد تأثیرات احتمالی، تالش شده است با اتخاذ رویکرد ). 1389
هاي  هاي گروه هاي مختلف کیفی و کمی و همچنین دیدگاه ازي، دادهس چندبعدي

محیطی از جمله  از آنجا که تأثیرات زیست. نفع مورد توجه قرار گیرد مختلف ذي
تأثیرات و پیامدهاي بدیهی و مورد انتظار هر پارك و فضاي شهري است، در این 

  . شویم دیگر متمرکز می هگان پژوهش آن را بدیهی و مسلم انگاشته و بر ابعاد سه
 
  پیامدهاي اجتماعی . 3-1

ها و  در مدل پیشنهادي در این مقاله، در بعد اجتماعی تأثیرات و پیامدهاي بوستان
فضاهاي سبز شهري به موارد مختلفی همچون، همبستگی اجتماعی، باالبردن ظرفیت و 

تماعی، تنوع و قابلیت ارتقاي اجتماع محلی، امنیت و ایمنی اجتماع محلی، شمول اج
  . اشاره شده است... برابري اجتماعی و
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ها و  پارك): سرمایه اجتماعی(همبستگی و کنش متقابل اجتماعی . 3-1-1
 با فراهم کردن مکانی مناسب براي حضور افراد در سطوح فضاهاي سبز شهري،

ی توانند باعث افزایش کنش متقابل اجتماع اي و شهري می مختلف اجتماع محلی، منطقه
 اجتماعی در سطح ه اجتماعی باشند که محصول نهایی افزایش سرمایهو درنهایت سرمای

طور که  همان. تر تحکیم و تقویت همبستگی اجتماعی در سطوح مختلف است گسترده
ها و دیگر فضاهاي عمومی مکان مناسبی را   تجربی گفته شد، بوستانهدر بررسی پیشین

اند  شده نشان داده مطالعات انجام. کنند فراهم میبراي گرد هم آمدن اجتماعات مختلف 
شود و وجود  که وجود فضاهاي سبز باعث افزایش استفاده از فضاهاي عمومی می

اندازهاي سبز همبستگی مثبتی با ارتباطات و پیوندهاي اجتماعی در  فضاها و چشم
 قرار  مثبتی بین یکپارچگی اجتماعی افراد مسن محله وههمچنین رابط. محله دارد

 ,Scotland Greenspace(دارد گرفتن در معرض فضاهاي سبز مشترك وجود 

2008:24.(   
گرفته با یکی از طراحان شهري، او با اشاره به  هاي صورت در یکی از مصاحبه

هاي سنتی ارتباطی و   زندگی شهري و درنتیجه جدا شدن افراد از شبکههتوسع
توانند مکان و محمل  شمارد که می ی برمیاجتماعی، فضاهاي شهري را از جمله فضاهای

مناسبی براي جبران این نقیصه فراهم کنند و در این میان با توجه به سرعت، شلوغی و 
در گزارش . ها هستند تحرك زندگی شهري، تنها جاي مناسب در این خصوص، بوستان

رح، هاي این ط نیز از جمله اهداف و سیاست) 1389تازیک، (بوستان دوستدار کودك 
اي  گونه هاي اطراف ذکر شده است، به عنوان عامل ارتباطی محله درنظرگرفتن بوستان به

  .هاي مختلف شهري مجاور را برقرار کند ها و گروه که بتواند ارتباط الزم بین محله
دهد،   پیامدهاي اجتماعی بوستان آبی پروین نشان میهدست آمده از مطالع نتایج به

صحبت شدن  مورد مطالعه، این بوستان را مکان مناسبی براي هم درصد افراد 60بیش از 
بندي  عنوان کارکرد دوم این بوستان اولویت اي که به گونه اند؛ به با دیگران عنوان کرده

اند که معموالً همراه با اعضاي  اتفاق این افراد گفته به همچنین اکثریت قریب. شده است
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هاي  در مصاحبه. یابند ین بوستان حضور میها در ا خانواده، دوستان و یا همسایه
شده با افراد حاضر در پارك نیز اشاره شد که هرچند هدف اصلی آنها از آمدن به  انجام

صحبت شدن با دیگران نیست، اما قرار گرفتن در این فضا، چنین فرصتی  این پارك هم
ن کودك نیز شده درخصوص بوستا نتایج مطالعات انجام. کند را براي آنها فراهم می

هاي مورد مطالعه، فضاي بوستان را جاي مناسبی براي   دهد که اکثریت گروه نشان می
دانند و اولویت دوم آنها در مراجعه به این  ها می صحبت شدن با دوستان و همسایه هم

 . بوستان است

ها و فضاهاي  این نتایج سؤاالت مربوط به ادراك ذهنی افراد از بوستان وجود با
عنوان  ها و فضاهاي سبز شهري به هري نشان داده بود که در نظر گرفتن پاركسبز ش

صحبت شدن با دیگران در آخرین اولویت پاسخگویان قرار  مکان مناسبی براي هم
این ذهنیت ناشی از عوامل مختلفی است که بر ظرفیت و پتانسیل فضاهاي . گرفته است

ناسب براي تعامل و ارتباط با ها در فراهم کردن فضاي م عمومی همچون بوستان
نتیجه  اي است که در یافته اعتمادي تعمیم عامل اول، بی. گذارند دیگران، تأثیر منفی می

گسسته شدن پیوندها و ارتباطات نزدیک و صمیمی سنتی مبتنی بر اعتماد شخصی و 
بته تأثیر ال. وجود آمده است یافته به عدم جایگزینی آنها با روابط مبتنی بر اعتماد تعمیم

عامل دوم که . یابد هاي محلی یا همسایگی تا حدودي کاهش می این موضوع در بوستان
خصوص  اي است که در تا حدودي با عامل اول نیز در ارتباط است، ذهنیت منفی

عنوان محلی براي تجمع افراد بیکار و اراذل و اوباش وجود  ها و فضاهاي سبز به بوستان
صحبت شدن  افراد براي نامناسب بودن بوستان کودك براي هماي که  دلیل عمده. دارد

عامل سوم . با دیگران عنوان کرده بودند، حضور افراد بیکار و اراذل و اوباش بوده است
هاي متفاوت اجتماعی   و خاستگاه تضادهاي احتمالی ناشی از حضور افراد داراي پایگاه

خصوص بوستان آبی پروین و  درشده  مطالعات انجام. ها است و فرهنگی در بوستان
ها تا حدودي باعث حضور افراد از محالت  دهند که این بوستان  بوستان کودك نشان می

تواند فضاي مناسبی را  بنابراین وجود بوستان در یک محله هرچند می. اند دیگر شده
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ها  که این گروه هاي مختلف اجتماعی فراهم کند، اما درصوتی براي ارتباط و تعامل گروه
هاي اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی با یکدیگر داشته باشند، حضور همزمان  تفاوت

عنوان  به. ها و تضادهاي اجتماعی منجر شود آنها در یک محیط ممکن است به تنش
گرفته از محالت و محیط اجتماعی اطراف بوستان دوستدار  مثال مشاهدات صورت

عنوان  به. عی در اطراف بوستان استهاي مختلف اجتما کودك بیانگر سکونت گروه
هاي ویالیی  مثال در شمال بوستان، بافت نسبتاً قدیمی محله وجود دارد که اغلب خانه

هاي نوساز نیروي انتظامی، تعاونی  در غرب بوستان مجتمع. دارند) سنتی نه اعیانی(
شده با  هاي انجام این موضوع در مصاحبه. وجود دارد... مسکن کارگران و فرهنگیان و

توان گفت پتانسیل تضاد اجتماعی در  اساس می براین. افراد مختلف نیز تأیید شده است
 . بوستان دوستدار کودك وجود دارد

از جمله ملزومات رشد و توسعه عادالنه : برابري و تنوع اجتماعی. 3-1-2
از  قشرهاي جامعه ه همه فضایی و کالبدي مناسب براي استفادجوامع، ایجاد بسترهاي

سازي در  در صورت رعایت اصل مناسب. خدمات و امکانات عمومی شهر است
صورت فضاهاي عمومی قابل استفاده  ها و فضاهاي شهري، این فضاها به طراحی بوستان

توانند نقشی اساسی در عدالت شهري و برابري و  ها و قشرهاي مختلف، می براي گروه
  . تنوع شهري ایفا کنند

سترسی ایمن و آسان به پارك، مناسب بودن ورودي در خصوص معلوالن، د
 هپارك، مسیر بدون مانع با شیب و عرض و کفپوش مناسب و اتصال پیوسته، تعبی

 معلوالن، همسیرهاي راهنما براي نابینایان، وجود تابلو و عالئم راهنما و حسی ویژ
 افراد  رمپ برايهویژه براي نابینایان، تعبی هاي خوشبو به وجود گیاهان و گل

 ه تیز براي جلوگیري از آسیب کودکان، تعبیهویلچرسوار، پرهیز از هرگونه گوش
اي که قابل  گونه سردکن، سرویس بهداشتی، به خدمات مختلف بوستان از جمله آب

بر موارد    عالوه. از اهمیت خاصی برخوردار است... استفاده براي افراد معلول باشد و
روي و در نظر گرفتن فضاهاي خلوت در طراحی  یادهفوق، در نظر گرفتن مسیرهاي پ
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تواند آن را به  این بوستان و تفکیک آنها از فضاهاي شلوغ و پرتحرك بازي کودکان، می
 .  سالمندان نیز تبدیل کندهمکان مناسبی براي استفاد

دهد که استفاده نکردن  خصوص بوستان آبی پروین نشان می شده در  انجامهمطالع
گرفته  هاي مناسب از جمله تمهیدات صورت ارك و همچنین طراحی ورودياز پله در پ

اما وجود . سازي پارك براي معلوالن و ناتوانایان جسمی بوده است خصوص مناسب در
ها، تعبیه نکردن مسیر راهنماي نابینایان و دیگر امکانات مخصوص  ها و بلندي برخی پستی

 و حضور دوچرخه و موتورسوارها، از جمله معلوالن و نابینایان و همچنین وجود اسکیت
ویژه   همچنین اکثر افراد، به.مواردي هستند که ممکن است براي این افراد مشکل ایجاد کند

تنها بخش کوچکی این پارك را براي . اند زنان، این بوستان را براي زنان مناسب دانسته
 معتادان و ایجاد مزاحمت  دلیل آن را وجود جوانان وهدانستند که عمد زنان مناسب نمی

اما در این خصوص به هیچ مورد یا اتفاق خاصی که در . براي زنان ذکر کرده بودند
رسد که این ارزیابی آنها ناشی از  نظر می اند و بیشتر به پارك رخ داده باشد، اشاره نکرده

ها باشد، زیرا هم زنان و هم افرادي که از پارك  خصوص پارك یک ذهنیت منفی در
اندــ آن را  اند ــ در مقایسه با مردان و افرادي که از پارك بازدید نکرده ازدید کردهب

 . مکان مناسبی براي زنان ارزیابی کرده بودند

مشاهدات صورت گرفته از پارك آبی پروین همچنین بیانگر حضور پررنگ 
دهد که  ی با افراد سالمند حاضر در پارك نشان م مصاحبه. سالمندان در این پارك است

ها یکی از دالیل مناسب بودن پارك  در مصاحبه. آیند آنها تقریباً پیوسته به این پارك می
سطح بودن با خیابان و نداشتن پستی و بلندي زیاد عنوان  آبی پروین براي سالمندان، هم

این برخی افراد وجود زمین بازي اسکیت و همچنین حضور  وجود با. شده است
دانند که ممکن است براي سالمندان در این  ا از جمله عواملی میدوچرخه یا موتور ر

 . پارك خطرآفرین باشد

هاي مختلف   گروههسازي استفاد در بوستان کودك تدابیر مشخصی براي مناسب
این، فضاي سبز اطراف زمین بازي کودکان و تفکیک مناسب آن  وجود با. مشاهده نشد
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هایی براي استراحت  ها و آالچیق ار دادن نیمکت وسایل ورزشی، قرهاز زمین بازي، تعبی
تا حدودي آن ... روي، نبودن پله و و دور هم نشستن افراد، وجود مسیرهایی براي پیاده

هاي  البته وجود گوشه. هاي مختلف تبدیل کرده است  گروههرا به فضایی براي استفاد
مسیرهاي هاي گلکاري وسط بوستان و همچنین در نظر نگرفتن  تیز در بلوك

  .کند  این افراد از بوستان را با مشکل مواجه میهبینا، استفاد  افراد نابینا و کمهکنند هدایت
هاي سنی  سازي براي کودکان گروه در بوستان دوستدار کودك نیز با هدف مناسب

 سال در نظر 12 سال تا 3گوناگون، فضاهاي بازي به تفکیک چهار گروه سنی زیر 
سازي براي افراد  ین در گزارش مشاور بوستان، به اصول مناسبهمچن. گفته شده است

 اعمال این اصول در بوستان دوستدار کودك همعلول اشاره شده است اما مشخصاً نحو
لذا فرض بر این است که طراحان بوستان دوستدار کودك با علم به . بیان نشده است

  . اند  دادهاین اصول، آنها را در طراحی این بوستان مورد توجه قرار
در پژوهشی درباره پارك آبی پروین، نشان داده : امنیت اجتماع محلی. 3-1-3
برداري آن پارك   زمان آن پژوهش مدت زیادي از بهرهوجود اینکه در شده با

هاي  گذشت، نسبت قابل توجهی از افراد گفته بودند مواردي همچون مالقات نمی
یگر، تجمع افراد بیکار و اوباش و حضور دختران و پسران، حضور افراد از محالت د

البته تا . افراد معتاد یا خرید و فروش مواد مخدر را در این بوستان مشاهده کرده بودند
زمان پژوهش گزارشی مبنی بر اینکه این موارد تأثیر مستقیمی بر امنیت محله گذاشته 

 که زمان بیشتري 4 هیاما وجود این موارد در بوستان کودك ناح. باشند، ارائه نشده بود
 50اي که نزدیک به  گونه به. تر بوده است گذرد، بسیار پررنگ برداري آن می از بهره
افراد )  درصد60و در برخی موارد همچون تجمع افراد بیکار و اوباش بیش از (درصد 

مورد مطالعه گفته بودند در این بوستان به میزان زیادي شاهد حضور تجمع افراد بیکار 
هاي به جا مانده از مصرف   سرنگهحتی در برخی موارد به مشاهد. اند  معتاد بودهو یا

ها و فضاهاي سبز،  دهد که بوستان این نتایج نشان می. مواد مخدر نیز اشاره شده بود
نتیجه تهدیدي براي امنیت  ها و در پتانسیل تبدیل شدن به مأمنی براي برخی ناهنجاري
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برداري  هایی که زمان بیشتري از بهره ویژه در بوستان امر بهاین . اجتماع محلی را دارند
  .آنها گذشته باشد و نظارت خاصی نیز بر آنها اعمال نشود، بیشتر است

خصوص  دهد این دغدغه در  بوستان دوستدار کودك نیز نشان میهنتایج مطالع
 در سوم افراد مورد مطالعه نزدیک به یک. بوستان دوستدار کودك نیز وجود دارد

دهند که وجود بوستان دوستدار کودك به میزان زیادي  هاي مختلف، احتمال می گروه
هاي  موجب مواردي از قبیل تجمع افراد بیکار، حضور افراد معتاد، قرار و مالقات

در این میان بیشترین نگرانی به . در محله خواهد بود... دختران و پسران، دعوا و نزاع و
هاي دختران و پسران، تجمع افراد بیکار و اوباش، دعوا  مالقاتترتیب مربوط به قرار و 

  .و نزاع و حضور افراد معتاد و خرید و فروش مواد مخدر بوده است
یافته در میان افراد  البته این نکته را نیز باید افزود که تقریباً یک ذهنیت منفی تعمیم

 موارد هبدون مشاهداي که افراد حتی  گونه خصوص فضاهاي سبز وجود دارد، به در
دلیل یک تصور ذهنی منفی از قبل موجود، ارزیابی  خاصی در یک فضاي سبز، به

. اي نسبت به امنیت فضاهاي سبز و تأثیر این فضاها بر امنیت اجتماع محلی دارند منفی
، برخی افراد 4 ه بوستان کودك ناحیه بوستان آبی پروین و هم در مطالعههم در مطالع

نا به محله، نگرانی افراد از تأثیر منفی بوستان بر امنیت محله را بیش از سابقه و آش با
یافته ارزیابی   همان تصور منفی تعمیمهنتیج آنکه ناشی از موارد عینی و واقعی بدانند، در

  . کرده بودند
 فوق ههاي سه مطالع ها و مصاحبه در مجموع براساس نتایج مشاهدات، پیمایش

توانند تأثیري دوگانه بر امنیت  هاي شهري می ز و بوستانتوان گفت فضاهاي سب می
ها و فضاهاي سبز مکان  از یک سو از آنجا که پارك. اجتماعی محلی داشته باشند

دلیل عمومی بودن، استفاده از آنها آزاد  کنند و به مناسبی را براي تجمع افراد فراهم می
، همیشه پتانسیل این را دارند که شود بوده و کنترل خاصی روي افراد حاضر در آنها نمی

ها، تجمع افراد بیکار، مکان امنی براي استعمال و یا خرید  به مکانی براي دعواها و نزاع
تبدیل شوند و از این طریق ... خانمان و و فروش مواد مخدر، بیتوته کردن افراد بی
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محل مناسبی اما از سوي دیگر این فضاها با فراهم کردن . امنیت محله را مختل کنند
براي گذران اوقات فراغت جوانان و جلوگیري از پخش شدن آنها در محله، باعث 

ها و فضاهاي مخروبه و متروکه یا  همچنین تبدیل مکان. شوند افزایش امنیت محله می
تواند تأثیر مثبتی بر امنیت و همچنین  بدون کاربري خاص به فضاي سبز و بوستان می

  . ه باشداحساس امنیت ساکنان داشت
از جمله تأثیرات اجتماعی ذکرشده براي : ارتقاء ظرفیت اجتماع محلی. 3-1-4

 پیشنهادي این پژوهش، باالبردن ظرفیت و قابلیت اجتماع محلی فضاي سبز در مدل
هاي اجتماعی است  یکی از سازوکارهاي این تأثیر، توانمندسازي نهادها و سازمان. است

با توجه به .  با و یا متأثر از فضاهاي سبز خواهد بودنحوي مرتبط که فعالیت آنها به
 وظایف شهرداري است، وجود آنها در هر هها در حیط اینکه احداث و نگهداري بوستان

تواند تأثیر مهمی بر  محله با توجه به کیفیت بوستان و میزات رضایت افراد از آن، می
ی و رضایت از آن داشته نگرش افراد نسبت به شهرداري در جایگاه یک نهاد اجتماع

 مناسبی را براي فعالیت هتواند زمین بدیهی است که رضایت افراد از شهرداري می. باشد
هاي مردمی و در نهایت توانمندسازي این  بیشتر شهرداري و همچنین جلب مشارکت

هاي مربوط به بوستان دوستدار کودك یکی از شهروندان  در مصاحبه. نهاد فراهم کند
گونه  اث این بوستان بر نگرش شهروندان نسبت به عملکرد شهرداري را اینتأثیر احد

  :بیان کرده بود
دهد که شهرداري فعال است و  نشان می. اینها براي خود شهرداري خوب است«

هم . تر هستند تبع راضی خوب مردم هم به. رساند  خودش خدمات میهبه اهالی حوز
کنند و این  ولین که دارند اینجا کار میبراي اهالی خوب است و هم براي خود مسئ

 .»آورند وجود می امکانات را به

دهد که رضایت از عملکرد   نیز نشان می4 بوستان کودك ناحیه هنتایج مطالع
شهرداري با هر دو بعد چندمنظوره بودن بوستان کودك و ارزیابی شهروندان از 
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 هرچند این رابطه براي بعد .هاي کالبدي و فضایی بوستان همبستگی مثبت دارد ویژگی
  .اول یعنی چندمنظوره بودن از لحاظ آماري معنادار نبود

 
 رابطه ارزیابی شهروندان از بوستان کودك و میزان رضایت آنها از علمکرد -5جدول 

 شهرداري

هاي  مناسب بودن بوستان براي فعالیت 
 )چندمنظوره بودن(مختلف 

هاي کالبدي و  ارزیابی ویژگی
 فضایی

یب همبستگی ضر
 اسپرمن

213/0 408/0 

Sig. 318/0 05/0 
  

 احداث آن ههاي محدود ها، مهدکودك یکی دیگر از نهادهاي مرتبط با بوستان
توانند فضایی بازي مناسبی را براي  هاي کودك می ویژه بوستان فضاهاي سبز به. است

وانند بخشی از ت ها می هاي مهدکودك در فضاهاي باز فراهم کنند و مهدکودك بازي بچه
مدیر . هاي کودك محلی انجام دهند ها را با حضور در بوستان  بازدید از بوستانهبرنام

، وجود این بوستان را باعث تسهیل فعالیت 4 همهد مجاور بوستان کودك ناحی
ها موظف به بازدید از فضاهاي سبز  او با اشاره به اینکه مهدکودك. داند مهدکودك می

اورت با این بوستان این امکان را فراهم کرده است که در صورت گوید مج هستند، می
ویژه که این بوستان  به. ها، با حضور در این بوستان انجام شود نیاز برخی از این بازدید
براین حضور کودکان در بوستان تأثیر مثبتی بر تعامالت  عالوه. مخصوص کودکان است

  .خواهد داشتهاي ارتباطی آنها  اجتماعی و افزایش مهارت
  
از جمله پیامدهاي منفی که : ایجاد ترافیک در محدوده احداث بوستان. 3-1-5

خصوص بوستان آبی پروین، مورد اشاره قرار گرفته   برخی از افراد درالبالي صحبت
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نتیجه احتمال ایجاد   اطراف بوستان و درهبود، نبود جاي مناسب پارك در محدود
گوید با توجه به اینکه،  خصوص ترافیک احتمالی می راما طراح پارك، د. ترافیک بود

 همسایگی طراحی شده و اکثر افرادي که از آن استفاده خواهند هبوستان پروین در انداز
رسد که مشکل پارك  نظر می کرد اهالی همین محله خواهند بود، بدین ترتیب بعید به

توجه به اینکه برخی از افراد از این با  وجود با. وجود بیاید نتیجه ترافیک به ماشین و در
  آیند، این مشکل وجود داشت و در مشاهدات و مصاحبه محالت دیگر به این پارك می

یکی از همکاران این . با افراد حاضر در این بوستان به این موضوع اشاره شده بود
 :کند گونه بیان می پژوهش مشاهدات خود در این خصوص را این

کنندگان در  چه بسیاري از استفاده الت بود و گرجاي پارك از دیگر مشک«
اما بودند کسانی که با اتومبیل . همسایگی پارك بودند و پیاده به پارك می آمدند

  .»آمدند و از نبود جاي پارك ناراضی بودند می
البته باید به این موضوع اشاره کرد که در سؤال مربوط به پیامدهاي منفی احتمالی 

.  درصد پاسخگویان به معضل ترافیک اشاره کرده بودند6/8احداث پارك، تنها 
براین با توجه به در حال ساخت بودن یک پارکینگ در ضلع جنوبی پارك و  عالوه

 .کارکرد توقفگاهی بوستان، احتمال چنین معضلی بسیار کم است

هاي   احداث بوستان دوستدار کودك با توجه به قرار گرفتن کاربريهاما در محدود
بار، ایستگاه  تره  جاذب سفر در این محدوده همچون فروشگاه شهروند، بازار میوههعمد

گاز، مجتمع ورزشی، دو مرکز و مجتمع پزشکی و خود بوستان، پتانسیل مشکل ترافیک 
 محله نیز به پتانسیل معضل ترافیکی در این ه راهبردي توسعهدر برنام. وجود دارد
  .  ساعات پیک ترافیک اشاره شده بودویژه ناشی از پمپ گاز در محدوده به

بر معضل احتمالی ترافیک، وجود مراکزي همچون فروشگاه شهروند   همچنین عالوه
کنندگان به  بار در مجاورت بوستان ممکن است معضل جاي پارك مراجعه و بازار میوه و تره

ن به فروشگاه کنندگا  درصد مراجعه1/62. این مراکز و بوستان را نیز به همراه داشته باشد
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اند که با وسیله نقلیه شخصی به این مراکز مراجعه  بار گفته شهروند و بازار میوه و تره
  .کنند می

بار جنب بوستان نیز با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از  مدیر بازار میوه و تره
کند که  کنند، بیان می  نقلیه شخصی به این بازار مراجعه میهمشتریان این بازار با وسیل

برداري از آن قطعاً از لحاظ ترافیکی تأثیرگذار  احداث بوستان دوستدار کودك و بهره
 .خواهد بود و راه حل این معضل احتمالی را احداث یک پارکینگ ذکر کرده است

، با توجه به موقعیت بوستان، محصور 4 هخصوص بوستان کودك ناحی اما در
بدین ترتیب . ال معضل ترافیکی منتفی استبودن شهرك و کاربري محلی بوستان، احتم

 کاربري و هتوان گفت، سه بوستان مورد مطالعه با توجه به موقعیت استقرار، گستر می
  .هاي مجاور، تأثیر متفاوتی از لحاظ پیامد ترافیکی دارند کاربري
 
  پیامدهاي اقتصادي . 3-2

ي آنها از دو جنبه هاي مورد مطالعه، تأثیرات اقتصاد با توجه به موقعیت بوستان
جنبه اول مربوط به تأثیر بر مرغوبیت و ارزش امالك مسکونی . حائز اهمیت خواهد بود

جواري با مراکز اقتصادي مختلف همچون مراکز  جنبه دوم ناظر به هم. مجاور است
است که احتماالً با توجه به فراهم کردن ... بار و ها، بازارهاي میوه و تره خرید، فروشگاه

 مناسبی براي استراحت خریداران و همچنین جذب افراد بیشتر به محله، باعث مکان
  . رونق فعالیت اقتصادي این مراکز شود

 بررسی تطبیقی :تأثیر بر مرغوبیت محله و ارزش امالك مسکونی. 3-2-1
 و بوستان دوستدار 4هاي مربوط به سه بوستان آبی پروین، بوستان کودك ناحیه  داده

ها و فضاهاي  اول اینکه احداث بوستان.  وجود یک الگوي مشترك استکودك، بیانگر
اي بر مرغوبیت یک محله و ارزش امالك مسکونی آن داشته  تواند تأثیر دوگانه سبز می

تواند  از یک سو با فراهم کردن مکانی سرسبز و مفرح و بهبود منظر آن محله، می. باشند
اما از سوي دیگر . ك مسکونی آن داشته باشدتأثیر مثبتی بر مرغوبیت محله و ارزش امال
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گرفته در آنها و  هاي صورت دلیل برخی ناهنجاري ها و فضاهاي سبز به برخی بوستان
شلوغی و سروصداي ناشی از حضور افراد در آنها ممکن است تأثیري منفی بر 

شدت و ضعف و . ویژه ارزش امالك مسکونی همسایه داشته باشد مرغوبیت محله و به
رجستگی هریک از این تأثیرات دوگانه به وضعیت امنیت پارك و دوري و نزدیکی به ب

نکته دوم اینکه در هر سه مطالعه، ارزیابی مثبت تأثیر . منازل مسکونی بستگی دارد
بوستان بر مرغوبیت محله بیشتر از ارزیابی تأثیر مثبت آن بر ارزش منازل مسکونی 

. تر به بوستان بیشتر است هاي نزدیک اکنان مجتمعویژه در میان س این تفاوت به. است
خصوص تأثیر دوري یا نزدیکی محل سکونت افراد بر ارزیابی آنها از  نکته سوم در

در میان افراد ساکن در مجاورت یا . تأثیر بوستان بر ارزش واحدهاي مسکونی است
منازل مسکونی نزدیکی بوستان، نسبت افرادي که قائل به تأثیر مثبت بوستان بر ارزش 

هاي دورتر، کمتر  هستند، در مقایسه با نسبت این افراد در میان افراد ساکن در محدوده
تواند این باشد که افراد ساکن در مجاورت بوستان، بیشتر و  دلیل این امر می. است

. هاي احتمالی بوستان مواجه هستند هاي دیگر با مشکالت و مزاحمت تر از گروه مستقیم
تواند تأثیر مثبتی  چند که همه افراد بر این باورند که احداث یک بوستان میهمچنین هر

دهند براي دوري از مشکالت  طورکلی داشته باشد اما ترجیح می بر مرغوبیت محله به
  . احتمالی پارك، محل سکونت خود را در مجاورت پارك انتخاب نکنند

هاي مورد مطالعه نیز  تان با مشاوران امالك مستقر در محالت مجاور بوس مصاحبه
ها بر  در هر سه مطالعه تأثیر مثبت احتمالی بوستان. کند هاي فوق را تأیید می یافته

این اکثر مشاوران امالك اعتقاد داشتند که  وجود مرغوبیت محله تأیید شده بود، با
ها یا تأثیر خاصی بر ارزش و قیمت امالك مسکونی محله یا حتی مجاور آنها  بوستان

خصوص تأثیر  بندي دیدگاه مشاوران امالك در جمع. اشته و یا بسیار کم خواهد بودند
گونه منعکس شده  هاي یکی از آنها این  ها بر ارزش منازل مسکونی در صحبت بوستان

  :بود
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دانم در قیمت امالك بخواهد تأثیر بگذارد، ولی جاذبه محل براي کسانی  بعید می«
این . گیرند به محل دیگر بروند امکاناتش را در نظر میجا شوند و  خواهند جابه که می

. .... تواند قابل توجه باشد اند می ها را در نطر گرفته امکانات براي کسانی که این گزینه
 . »دانم بوستان اصالً ارتباطی به قیمت امالك داشته باشد من بعید می

د یک بوستان  وجو:تأثیر بر فعالیت اقتصادي واحدهاي تجاري مجاور. 3-2-2
تواند بر فعالیت اقتصادي آن مراکز خرید تأثیر  در مجاورت مراکز خرید از چند نظر می

تواند تأثیر مثبتی بر افزایش  از یک سو تردد افراد به بوستان می. مثبت داشته باشد
از سوي دیگر، بوستان با فراهم کردن مکانی مطبوع و . مشتریان مرکز خرید داشته باشد

تواند باعث تمایل افراد براي مراجعه بیشتر  اسب براي استراحت مشتریان میهمچنین من
تواند در  براین مجاورت بوستان با مراکز خرید می عالوه. به مراکز خرید مجاور شود

اي که همزمان هم خرید خود را  گونه همراه داشتن کودکان به خریداران کمک کند، به
در نهایت نیز همه این . آورند بازي به بوستان میها را براي  دهند و هم بچه انجام می
 .تواند باعث رونق مراکز خرید مجاور بوستان و افزایش مرغوبیت آنها شود عوامل می

 و بوستان دوستدار کودك از لحاظ 4 آبی پروین، بوستان کودك ناحیه  بوستان
پارك خصوص  گرفته در  صورتهمطالع.  مشترك دارندهمجواري با مراکز خرید وجه

دهد که هرچند مجاورت این بوستان با مراکز خرید تا زمان مطالعه،  آبی پروین نشان می
تأثیر مستقیمی بر فعالیت اقتصادي آن مراکز نداشته است اما تأثیر نسبتاً مهمی در فراهم 

کنندگان به آن مراکز  کردن فضایی مناسب و مطبوع براي استراحت خریداران و مراجعه
دهد که اکثریت   نیز نشان می4 ه بوستان کودك ناحیهایج مطالعنت. داشته است

اند که در صورت نیاز  کنندگان به مرکز خرید مجاور بوستان گفته اتفاق مراجعه به قریب
کنند و این بوستان را مکان مناسبی براي  به استراحت به بوستان کودك مراجعه می

کنندگان به   همچنین اکثریت مراجعه.استراحت حین و بعد از خرید ارزیابی کرده بودند
اند که هنگام  سال داشتند گفته 12مرکز خرید مجاور بوستان کودك که فرزند زیر 

آورند و وجود این بوستان کودك در مجاورت  خرید، فرزند خود را همراه خود می
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. مرکز خرید تأثیر زیادي در تسهیل خرید آنها و همراه داشتن فرزندشان داشته است
کنندگان به مراکز خرید مجاور محل احداث  شده میان مراجعه ج پیمایش انجامنتای

اند که معموالً  دهد، بخش قابل توجهی از آنها گفته بوستان دوستدار کودك نیز نشان می
  . اند در حین خرید نیاز به مکان مناسبی براي استراحت داشته

دهد که  ها، نشان می وستانهاي مجاور ب  با مدیران مراکز خرید و فروشگاه مصاحبه
یکی از . ها تأثیر مثبتی بر فعالیت اقتصادي آنها دارد در مجموع وجود این بوستان

 بر تأثیر این بوستان بر جذب مشتریان 4هاي مجاور بوستان کودك ناحیه  فروشنده
  :کند گونه تأکید می بیشتر به بازارچه این

 طرف خیلی تاریک است و این چون این. ... بر فروش تأثیر داشته است. بله«
وآمد تابستانی اینجا به این پارك بسته  رفت... وآمد ایجاد شود  پارك باعث شده رفت

اگر این پارك نباشد این بازارچه خاموش . آیند شان می هاي همه به خاطر بچه. است
 .»است

ر بار و فروشگاه شهروند مجاور بوستان دوستدا از نظر مدیران بازار میوه و تره
کودك تأثیر مثبت بوستان از دو جهت خواهد بود، جهت اول تسهیل خرید 

.  سال است و جهت دوم، جذب بیشتر مشتري12کنندگان داراي فرزندان زیر  مراجعه
یکی از این افراد کارکرد مثبت احتمالی بوستان دوستدار کودك بر افزایش تردد و 

 :گونه بیان کرده بود درنتیجه جذب مشتریان را این

هر دلیل و هر عاملی که باعث شود مشتري جذب شود و شهروندان بیایند ... «
طورکلی طرح احداث بوستان دوستدار  ما به... سمت فروشگاه ما براي ما مفید است 

طرح . کنم براي ما ایجاد کند هیچ مشکلی هم فکر نمی. کنیم کودك را مثبت ارزیابی می
گونه خدمات   لحاظ این  هر چه این منطقه به. لحاظ جذب مشتري خوبی خواهد بود به

تواند براي ما خوب  تر شود و بتوانند شهروندان را به سمت ما بکشد این می شلوغ
  . »باشد
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 تأثیر بر سالمت اجتماعی محلی . 3-3

ها و فضاهاي سبز  شده براي احداث پارك ترین پیامدهاي برشمرده از جمله مهم
ها و فضاهاي سبز از  پارك. ومی اجتماع محلی استشهري، تأثیر آنها بر سالمت عم

این فضاها از یک سو با . توانند بر سالمت عمومی افراد تأثیر بگذارند طرق مختلفی می
اي مطبوع و خوشایند از محل سکونت افراد  بهبود منظر شهري و فراهم کردن چهره

 این پیامدها شود که باعث رضایت درونی آنها و همچنین احساس امنیت در آنها می
ها و  براین، پارك عالوه.  خود تأثیر مثبتی بر سالمت روانی افراد خواهند داشتهنوب به

فضاهاي سبز شهري با فراهم کردن محیطی آرام، مطبوع و دلنشین براي استراحت، 
توانند تأثیر مثبتی بر سالمت روانی افراد و کاهش  تجدید قوا و آرامش افراد نیز می

ها و فضاهاي  بعد دیگر تأثیرات پارك. اي ناشی از زندگی شهري شونداسترس و فشاره
ها و فضاهاي سبز شهري، مکان  عموماً فضاي پارك. سبز بر سالمت فیزیکی افراد است

روي، ورزش و تحرك فیزیکی است که طبیعتاً این موارد تأثیر مثبتی  مناسبی براي پیاده
  .بر سالمت فیزیکی افراد خواهد داشت

ررسی تأثیرات سالمتی فضاهاي سبز بر سالمت عمومی اجتماع محلی براي ب
 وضعیت سالمتی هبهترین روش، مقایس. هاي مختلفی استفاده کرد توان از تکنیک می

روش دوم . افراد در هر دو بعد روانی و فیزیکی قبل و بعد از احداث فضاي سبز است
از میزان فضاي سبز متفاوتی  میزان سالمتی افراد در محالت مختلفی  است که همقایس

 میزان سالمتی در هروش سوم نیز که روشی غیرمستقیم است، یعنی مقایس. برخوردارند
ها  گونه مکان ها و فضاهاي سبز و افرادي که به این کننده به پارك بین افراد مراجعه

ار در این مطالعه استفاده از روش اول دشو. کنند کنند یا کمتر مراجعه می مراجعه نمی
هاي مورد  اي مبنی بر سنجش سالمتی افراد قبل از احداث بوستان بود زیرا، مطالعه

روش دوم نیز نیازمند کنترل متغیرهاي مختلف در محالت . مطالعه در دسترس نبود
مورد مطالعه است تا سهم تأثیر میزان فضاي سبز بر تفاوت میزان سالمتی در محالت 

بدین ترتیب که با انتخاب . وش سوم استفاده شدلذا در این پژوهش از ر. مشخص شود
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 سالمتی افراد ه، سعی شد تا تفاوت نمر)GHQ(نامه سالمت عمومی   سؤال از پرسش9
  .براساس میزان مراجعه به بوستان کودك بررسی شود

  
   مقایسه میانگین نمره شاخص سالمت براساس میزان مراجعه به بوستان-6جدول 

ا عدم به تفکیک مراجعه ی
 مراجعه به بوستان

 براساس میزان مراجعه به بوستان
 بوستان

مراجعه 
 ام کرده

مراجعه 
 ام نکرده

هر 
 روز

دو یا سه روز 
 در هفته

اي  هفته
 بار یک

 ندرت به

 6/57 1/57 57 3/65 9/57 3/61 بوستان آبی پروین
 9/43 5/49 1/54 8/77  -  -  بوستان کودك

  
 سالمت در میان افراد همیانگین نمردهد که  دست آمده نشان می به نتایج 

 سالمت در بین ههمچنین میانگین نمر. کننده به بوستان آبی پروین بیشتر است مراجعه
کنند نسبت به دیگران بیشتر بوده  افرادي که گفته بودند هر روز به این پارك مراجعه می

اي که  گونه کند به یها را تأیید م  نیز این یافته4 ه بوستان کودك ناحیهنتایج مطالع. است
.  سالمت افراد با افزایش میزان مراجعه به بوستان کودك افزایش یافته بودهمیانگین نمر

هاي  دار نبودند، اما این نتایج با یافته ها از لحاظ آماري معنا هرچند که این تفاوت
  . ذکرشده در ادبیات تأثیرات سالمتی فضاهاي سبز هماهنگ است

  
 همگزینش تأثیرات م. 4

اي، معیارهاي متفاوتی براي ارزیابی  هاي توسعه بنا به ماهیت، اندازه و شرایط اقدام
 مهمی که در هاما نکت. نهایی اهمیت تأثیرات احتمالی در مطالعات اتا پیشنهاد شده است

هاي  مندي و استفاده از دیدگاه گزینش تأثیرات مهم باید به آن توجه کرد، زمینه
هاي تخصصی و  یریم که گزینش تأثیرات، ترکیبی از دیدگاهاگر بپذ. چندبعدي است
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ترین عبارت آن  گیرد، ساده مدار انجام می اجماع مشارکتی است که در بستري ارزش
مندي را بارزترین خصایص گزینش تأثیرات مهم  است که چندمعیاري بودن و زمینه

 گزینش تأثیرات بدین ترتیب در این مقاله، براي). 184: 1389فاضلی، (تلقی کنیم 
 تأثیر، جهت ههاي مورد مطالعه، چهار عامل احتمال وقوع، گستر احتمالی مهم بوستان

هاي  هاي گروه هاي کیفی و کمی و با توجه به دیدگاه تأثیر و شدت تأثیر براساس داده
در بررسی احتمال وقوع هریک از تأثیرات، . نفع در نظر گرفته شده است مختلف ذي

 تجربی، کارشناسان مربوطه، فعاالن اقتصادي، آموزشی و ههمچون پیشینمنابع مختلفی 
... ها و هاي مختلف شهروندان از جمله همسایگان و کاربران بوستان نفع، گروه اداري ذي

 ه هریک از تأثیرات براساس سه محدودههمچنین گستر. مورد توجه قرار گرفته است
جهت تأثیر نیز براساس مثبت یا . تهمسایگی، محلی و ناحیه مورد بررسی قرار گرف

منفی بودن تأثیر مورد بررسی بر ابعاد کلی اجتماعی، اقتصادي و سالمت تعیین شده 
ها  هاي مختلف اجتماعی و کاربران متنوع در بوستان مثالً حضور همزمان گروه. است

ها را افزایش دهد که در مجموع از لحاظ  ممکن است احتمال تضادها و درگیري
 کیفی هشدت تأثیر نیز براساس سه درج. آید شمار می عی تأثیري با جهت منفی بهاجتما

در نهایت اهمیت هریک از تأثیرات با توجه به . کم، متوسط و زیاد گزارش شده است
در جدول .  تأثیر، شدت تأثیر و جهت تأثیر ارزیابی شدهچهار معیار احتمال وقوع، گستر

  .تمالی نشان داده شده استتأثیرات اح» ماتریس برآورد«زیر، 
  



 ها  ماتریس برآورد تأثیرات احتمالی بوستان-7جدول 
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  گیري نتیجه
در این مقاله تالش شد بر مبناي الگوي تحلیل کارکردي مرتون و براساس مطالعات 

د، مدل جامعی براي ارزیابی تأثیرات اجتماعی هاي مختلف موجو تجربی و مدل
ها و فضاهاي سبز شهري ارائه و در بررسی تأثیرات اجتماعی سه بوستان شهر  بوستان

مفهوم کیفیت . مفهوم مرکزي در این مدل، کیفیت زندگی است. کار برده شود تهران به
ررسی پیامدها و کند که در ب زندگی با توجه گستردگی ابعادش، این امکان را فراهم می

 خاصی هها و فضاهاي سبز شهري، خود را به بعد و یا حوز تأثیرات احتمالی بوستان
محیطی، سالمت و  محدود نکنیم و همزمان ابعاد و سطوح مختلف اجتماعی، زیست

توان از آن تحت  مدل پیشنهادي در این مقاله که می. اقتصادي را مورد توجه قرار دهیم
اي را  نام برد، پیامدهاي متنوع و گسترده» بز و کیفیت زندگیفضاهاي س«عنوان مدل 
ها و فضاهاي سبز شهري برشمرده، اما بدیهی است که در عمل با توجه به  براي بوستان

هاي آن، شرایط محیطی و اجتماعی محدوده  مقیاس بوستان مورد مطالعه، کاربري
ره در این مدل موضوعیت ، ممکن است برخی از تأثیرات مورد اشا...احداث بوستان و

از سوي دیگر با توجه به گستردگی مفهوم کیفیت . نداشته یا اهمیت کمتري داشته باشند
هاي مطالعات تجربی  زندگی و ابعاد چهارگانه، این مدل قابلیت گسترش براساس یافته

بدین ترتیب این مدل چهارچوب مناسب و نسبتاً جامعی را براي ارزیابی . جدید را دارد
ثیرات اجتماعی فضاهاي سبز شهري به لحاظ فرایند مطالعه، سؤاالت اصلی، و تأ

  .کند هاي اجتماعی و تأثیرات مختلف فراهم می متغیرها، ابعاد، گروه
براساس الگوي تحلیل کارکردي مرتون، در ارزیابی تأثیرات و پیامدهاي فضاهاي 

د سه سؤال اساسی را بای) اي  شهري و اقدام توسعههو یا هرگونه پروژ(سبز شهري 
ها و فضاهاي سبز شهري که  هاي اصلی و مهم بوستان گی ابعاد و ویژ. الف: مطرح کرد

چه افراد، . ؛ ب)توصیف فعالیت(اند؟  در مطالعات اتا باید مورد توجه قرار بگیرند، کدام
نفعان ممکن است تحت تأثیرات این  هایی در جایگاه ذي ها و نهادها و سازمان گروه
پیامدها و تأثیرات احتمالی . ؛ ج)سطوح تحلیل کارکردي(اي شهري قرار بگیرند؟ فضاه
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نفعان متنوع  ها و فضاهاي سبز شهري در سطوح مختلف و در ارتباط با ذي بوستان
  ).کارکردها و کژکارکردهاي آشکار و پنهان(اند؟  کدام

ئه پیشنهادهاي بینی پیامدهاي احتمالی و ارا چنانچه هدف اصلی مطالعات اتا را پیش
 سؤال چهارمی ،)2002سادلر و فولر، ( جبرانی براي تعدیل پیامدهاي منفی در نظر بگیریم

چه پیشنهادهاي . د: که باید به سؤاالت فوق افزوده شود، بدین ترتیب خواهد بود
توان ارائه  ها می اي براي تعدیل پیامدهاي منفی و تقویت پیامدهاي مثبت بوستان جبرانی
  کرد؟ 

 پاسخ به سواالت فوق، براساس الگوي پیشنهادي مقاله و نتایج مطالعه تطبیقی، در
هاي  پیامدهاي مثبت و منفی احتمالی فضاهاي سبز شهري به میزان زیادي به ویژگی

ها، همچون تناسب با ادراك افراد از فضاهاي سبز  ادراکی، کالبدي و فضایی این محیط
افراد، همجواري فضاي سبز با معابر اصلی، شهري، فاصله فضاي سبز تا محل سکونت 

اندازه و وسعت فضاي سبز، پیوستگی فضاي سبز با مراکز زندگی و تجاري شهر یا 
اجتماع محلی، کیفیت و جذابیت، چندمنظوره بودن فضاي سبز، امنیت فضاي سبز، 

  .بستگی دارد... هاي متنوع اجتماعی و  گروههسازي براي استفاد مناسب
هاي فوق تأثیرات و پیامدهاي  فضاهاي سبز شهري با توجه به ویژگیها و  بوستان

متنوعی در ابعاد و سطوح مختلفی همچون افراد و اجتماعات محلی، مراکز تجاري و 
توانند به  ها می ها و نهادهاي اجتماعی همچون شهرداري و مهدکودك خرید و سازمان

 اجتماعی، عدالت هافزایش سرمای: د ازان ترین این پیامدها عبارت مهم. همراه داشته باشند
اجتماعی، امنیت اجتماع محلی، ارتقاي ظرفیت اجتماعات محلی، مرغوبیت محله، رونق 

البته .  اقتصادي واحدهاي تجاري مجاور، ارتقاي سالمت اجتماعات محلی فعالیت
براین ممکن است، پیامدهایی منفی همچون ایجاد ترافیک، اختالل در امنیت  عالوه

هاي احتمالی کاربران نیز  خانمان و بزهکار و دعواها و نزاع دلیل تجمع افراد بی لی بهمح
  .به همراه داشته باشند
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آمده در این مطالعه براي تقویت پیامدهاي  دست در نهایت با توجه به نتایج به
توان موارد و  ها و فضاهاي سبز شهري، می مثبت و تعدیل یا رفع پیامدهاي منفی بوستان

برداري این فضاهاي شهري مورد  دامات زیر را پیشنهاد کرد که در احداث و بهرهاق
  :توجه قرار گیرند

ها و فضاهاي سبز شهري با انتظارات و   هماهنگی و تناسب بیشتر بوستان .1
طورکلی پیش از احداث هر پارك یا  شود، به  پیشنهاد می:هاي موردنظر کاربران فعالیت

مند، ادراك ذهنی افراد و همچنین انتظارات   مطالعه نظامفضاي سبز شهري، براساس یک
شده تناسب و  آنها از یک پارك و فضاي سبز شهري شناسایی شود تا پارك احداث

 .هاي کاربران آن پیدا کند هماهنگی بیشتري با نیازمندي

ها و فضاهاي  سازي بوستان توجه به اصول مناسب: ها سازي بوستان مناسب .2
مندي عادالنه کاربران مختلف و  زیرا امکان بهره. میت زیادي استسبز شهري حائز اه

هایی که در  ترین گروه مهم. کند  میهاي متنوع اجتماعی از این فضاها را فراهم گروه
معلوالن، : اند از هاي شهري باید مورد توجه قرار گیرند عبارت احداث بوستان

ویژه دسترسی ایمن و آسان  الن بهدر خصوص معلو. نابینایان،کودکان، زنان و سالمندان
ها، مسیر بدون مانع با شیب و عرض و کفپوش مناسب  به بوستان، مناسب بودن ورودي

 مسیرهاي راهنما براي نابینایان، وجود تابلو و عالئم راهنما و هو اتصال پیوسته، تعبی
 رمپ هعبیویژه براي نابینایان، ت هاي خوشبو به  معلوالن، وجود گیاهان و گلهحسی ویژ

سردکن، سرویس   خدمات مختلف بوستان از جمله آبهبراي افراد ویلچرسوار، تعبی
از اهمیت خاصی ... اي که قابل استفاده براي افراد معلول باشد و گونه بهداشتی، به

هاي سنی مختلف از یکدیگر  همچنین تفکیک مناسب زمین بازي گروه. برخوردار است
فکیک مناسب فضاهاي خلوت و شلوغ بوستان باید مورد و از دیگر فضاهاي بوستان و ت

همچنین سعی شود در فضاهاي مختلف بوستان، اصول ایمنی . توجه قرار گیرد
ها، اجتناب از  هاي تیز، کفپوش مناسب در زمین بازي بچه همچون نبودن گوشه(
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ن زا، وسایل بازي ایم اختالف زیاد بین سطوح مختلف، پرهیز از کاشت گیاهان آلرژي
تر بانوان   راحتهبراي استفاد. براي جلوگیري از آسیب دیدن کودکان رعایت شود...) و

همچنین با درنظر گرفتن . توان فضاي مخصوصی را به آنها اختصاص داد نیز می
ها  اي که با محیط بازي بچه گونه روي و استراحت براي سالمندان به مسیرهاي پیاده

تري را براي حضور این بزرگواران فراهم  ي مناسبتواند فضا تالقی نداشته باشد، می
 .کند

ها   بوستان:ها هاي محله براي استفاده بهینه ازفضاي بوستان تشویق مهدکودك .3
. ها فراهم کنند  مناسبی را براي جبران کمبود فضاي آزاد در مهدکودكتوانند فضاي می

تفاده از فضاي ها براي اس هاي الزم و تشویق و ترغیب مهدکودك لذا ایجاد مشوق
ها از فضاها و اماکن عمومی مناسب براي بازي   مهدکودكهتواند استفاد بوستان، می

ها  هاي مختلف از بوستان ها و گروه  مداوم مهدکودكهاستفاد. ها را نهادینه کند بچه
ها  زیرا این گروه. همچنین تأثیر مهمی در تعمیر و نگهداري بوستان خواهد داشت

 هرگونه عیب و یا خرابی وسایل بازي و یا هارتی ایفا کرده و با مشاهدتوانند نقش نظ می
 موارد خطرساز دیگر، این موارد را به شهرداري گزارش کرده و این نهاد را از همشاهد

 .آن موارد مطلع کنند

 :ها احداث پارکینگ عمومی یا فضاي پارك مناسب در مجاورت بوستان .4
دهنده پتانسیل معضل ترافیکی در محدوده احداث  ننتایج مطالعه تطبیقی سه بوستان نشا

ها  لذا در نظر گرفتن فضاي مناسبی براي پارکینگ در محدوده بوستان.  است ها بوستان
کننده بتوانند وسایل نقلیه شخصی خود را در  اي که افراد مراجعه گونه به. ضروري است

 . بوستان پرهیز کنندهاي ترافیکی در معابر اطراف آن پارك کرده و از ایجاد گره

 اجراي :ها هاي مناسبتی و تفریحی در بوستان اجراي مستمر و منظم برنامه .5
سازي  هاي تفریحی و نمایشی در بوستان هم تأثیر مثبتی بر سالم مستمر و منظم برنامه

اي براي دور هم بودن اهالی محله  اوقات فراغت اهالی محله خواهد داشت و هم بهانه
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ها در پارك از تبدیل شدن  ز سوي دیگر فعالیت و اجراي مستمر برنامها. کند فراهم می
 .کند آن به مکانی خلوت و درنتیجه مناسب براي افراد بیکار و معتاد جلوگیري می

 براي جلوگیري از تبدیل شدن :مدیرت و نظارت مستمر بر امنیت بوستان .6
هاي دیگر نظارت مستمر  اريها به مأمنی براي تجمع افراد بیکار و معتاد و ناهنج بوستان

همچنین روشنایی مناسب و از بین بردن هرگونه فضاي . ها ضروري است بر بوستان
تواند تأثیر زیادي بر حفظ امنیت  پنهان و مناسب براي پناه گرفتن افراد نابهنجار می

  . ها داشته باشد بوستان
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