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 چکیده:
های ها به عنوان کانونها بدون وجود فضای سبز موثر در اشکال گوناگون آن قابل مقایسه نیست. شهرامروزه مفهوم شهر

و  ای جزء پذیرش ساختاریها برای اینکه بتوانند پایداری خود را تنظیم کنند چارهتمرکز فعالیت و زندگی انسان

های سبز شهری به عنوان جزء ضروری و الینفک پیکره های طبیعی ندارند. در این میان فضامتأثر از سیستم کارکردی

باشد. در این مطالعه به ها در متابولیسم آنها نقش دارد و همچنین بر روان افراد ساکن در منطقه موثر مییگانه شهر

پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی و توصیفی و  تأثیر روانی فضای سبز در اماکن عمومیبررسی 

 SPSSهمچنین برای تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار باشد. ای، اسنادی و میدانی میمبتنی بر مطالعات کتابخانه

نشان داد که در باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل جامعه نمونه محله سامان در شهر بوکان میاستفاده شده است. 

باشد که نشان می 000/0های به دست آمده  SIGها فرضیه اول از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن در تمامی شاخص

باشد و در فرضیه دوم نیز با استفاده از آزمون دهنده تاثیر مثبت و معنادار بین اثر روانی فضای سبز بر اماکن عمومی می

باشد که نشان دهنده بهبود مدیریت می 000/0های به دست آمده  SIGشده  های مطرحرگرسیون در تمامی شاخص

شهری در ارتقای اجتماعی و فرهنگی و روانی فضای سبز خواهد شد. در پایان نیز در راستای نتایج به دست آمده 

 پیشنهاداتی مطرح شده است. 

 

 وکان. شهر بمحله سامان، فضای سبز، تاثیر روانی فضای سبز،  :واژگان کلیدی

 

 مقدمه
شهرنشینی و توسعه شهری از پدیده های ویژه دوران معاصر است. چنانکه قرون گذشته قرون انقالب 

صنعتی و قرن حاضر را قرن انقالب شهری می نامند. با افزایش جمعیت و توسعه و گسترش شهرنشینی انسان 

لت در محیط طبیعی و ایجاد محیط ها به تدریج از طبیعت دور شده اند و تراکم بیش از حد جمعیت و دخا

های انسان ساخت نیازهای زیست محیطی، جسمی و روحی انسان را بیشتر بروز داده است برای رفع این نیاز 

انسان شهرنشین اقدام به ایجاد باغ ها و فضای سبز مصنوعی در داخل شهرها کرده است. فضای سبز )پارك ها( 

رود و از ترین سیستم های حیات بخش انسان به شمار میاز مهم و شی از سیمای شهر را تشکیل می دهدبخ

گاه استواری بر تداوم و ارتقاء سطح کیفی زیست او بوده و هنوز هم وفادارانه خدمات بی دیرباز تاکنون تکیه

 .دریغ خود را به بشریت عرضه می کند
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ه به دلیل ارزش های ذکر این نکته ضروری است که اهمیت حیاتی فضای سبز در دنیای امروز ن

اقتصادی بلکه به دلیل اهمیت زیست محیطی آن است و باید اعتراف نمود در هیچ برهه ای از تاریخ حضور آن 

تا این حد برای انسان سودمند و حیاتی نبوده و از طرف دیگر هیچ گاه موجودیت آن در سطحی این چنین 

 گسترده مورد تهدید واقع نشده است.

ه های اخیر چنان بوده که منجر به ایجاد ناهماهنگی هایی در چگونگی استفاده توسعه شهری در ده

از زمین شهری شده است. این مسئله دسترسی شهروندان به تسهیالت و خدمات عمومی شهر را مشکل ساخته 

و افزایش مسافرت های درون شهری را باعث گردیده است. از بین خدمات و تسهیالت مختلف شهری فضای 

پارك های شهری نه تنها به دلیل اهمیت تفریحی آن ها بلکه به علت نقش مهمی که  در حفظ و تعادل  سبز و

محیط زیست شهری و تعدیل هوا دارند و همچنین باعث کاهش تراکم و پرورش روحی و جسمی شهروندان 

 مورد توجه بوده اند. 

ملزومات هر شهر عنوان می  کارشناسان فضای سبز طرح جامع برای ایجاد فضای سبز شهری را از

کنند و می گویند همه شهرها به ویژه شهرهای نوساز و یا در حال گسترش باید به این مسئله توجه جدی 

داشته باشند. زیرا همین روند ساخت و ساز بی رویه و بدون توجه به لزوم فضای سبز که بساز بفروشها و 

ه شکل خوابگاه های عمومی در خواهد آورد. این در حالی سودجویان در پیش گرفته اند شهرها را به تدریج ب

است که امروزه در شهرهای مدرن جهان قبل از ایجاد هر شهر یک طرح جامع با در نظر گرفتن سطح خیابان 

ها، پیاده روها، فضای سبز، منازل مسکونی و مرکز شهرها، تدوین می شود تا شهری پویا و زنده داشته 

(. مکان یابی نادرست فضاهای سبز شهری در نهایت منجر به ایجاد ناهنجاری 101 ،1831باشند)خوش نمک، 

هایی از جمله استفاده کم کاربران از فضاهای سبز ایجاد شده، ایجاد محدودیت در ارائه معماری مناسب، ایجاد 

و اصالح محدودیت در انتخاب و چیدمان گیاهی مناسب، آشفتگی در سیمای شهر، مشکالت مربوط به آبیاری 

خاك، عدم تعامالت اجتماعی مناسب، مشکالت مدیریت و نگهداری، کاهش امنیت روانی و اجتماعی و غیره 

 .خواهد شد

قرار گرفتن در فضای مدرن و افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی، شهرها را به کانون تجمع های 

اهای سبز عمومی روبرو نموده است. زیستی و فعالیت های مختلف و متنوع تبدیل کرده و آنها را با کمبود فض

این در حالی است که با گذر از فضای مدرنیته و قرار گرفتن در جهان پست مدرن و به وجود آمدن حس 

نوستالژیک در این فضا، نیاز شهروندان را برای گذران اوقات فراغت افزایش داده و بازگشت به فضاهای سبز در 

خود آثار اجتماعی، روانی و فرهنگی زیادی را بر شهرنشینان واقع در  شهرهای مدرن را باعث شده است که این

این فضاها بر جای می گذارد. در این پژوهش تالش شده که ضمن بیان اهمیت فضای سبز در شهرهای مدرن 

امروزی و تحلیل آثار اجتماعی، فرهنگی و روانی ناشی از گسترش این فضاها، توصیه ها و راهکارهایی در جهت 

ود عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با ارتقای آثار اجتماعی، فرهنگی و روانی فضاهای سبز شهری در شهر بهب

 توان در این پژوهش بکار برده شود شامل :در این راستا سئواالتی که می بوکان ارایه شود.

 ه است؟فضای سبز شهری از نظر روان چه تاثیر بر اماکن عمومی محله سامان شهر بوکان گذاشت-1

 گذارد؟عملکرد مدیریت شهری چه تأثیری بر فضای سبز شهری می-2

 

 های تحقیقفرضیه
فضای سبز شهری از نظر روان بر اماکن عمومی محله سامان شهر بوکان تأثیر مثبت و معناداری گذاشته -1

 است.
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 شود. می بز شهرسبهبود عملکرد مدیریت شهری باعث ارتقای آثار اجتماعی و فرهنگی و روانی فضای -2

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق
در بررسی روند تاریخی ضرورت یافتن فضای سبز در شهرها، به طور قطع قرن نوزدهم کهه بها آشهکار    

شدن آثار سوء انقالب صنعتی ضرورت تالش برای نجات شهرها را محسوس ساخت، نقطه عطفی به شهمار مهی   

ری که نتیجه مسهتقیم جاسهازی شههری بهود در نیمهه قهرن       رود. به طور کلی استفاده از گیاهان در فضای شه

به سمت باغ های کهاربردی یها    11و  13نوزدهم افزایش یافت. در قرن بیستم به طرف باغ های تفریحی و قرن 

فضای سبز متمایل بودند. این باغ ها تا حدی به احتیاجات جدید شهروندان ناشی از کثهرت شهرنشهینی پاسهخ    

(. مهم ترین اثر فضای سبز در شهرها کارکردهای زیست محیطی آنهاست. که 222، 1871می دادند )رهنمایی، 

شهرها را به عنوان محیط زیست جامعه انسانی معنی دار کرده است و با آثهار سهوء گسهترش صهنعت و کهاربرد      

شههری   نادرست تکنولوژی مقابله نموده و سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها می شوند. مؤلفه های آثار توسعه

می توانند نظام زیستی شهرها به شیوه های گوناگون مختل کنند. فضای سبز مناسب در شهرها یکی از عوامهل  

مؤثر در کاهش این اثرها هستند و به ویژه در ارتباط با گرد و غبار و آلودگی های هوا فضای سبز شبه جنگلهی،   

سهبز در شههرها تعهدیل دمها، افهزایش رطوبهت        ریه های تنفسی شهر به شمار می روند. مهم ترین تأثیر فضای

نسبی، نظافت هوا و جذب گرد و غبار است. دیگر تأثیرات فضای سبز در شهرها تأثیرات نسهبی دارنهد بهه طهور     

کلی وجود فضای سبز در شهرها اجتناب ناپذیر است به طوری که بدون آن ممکن نیسهت شههرها پایهدار بهاقی     

یفی باید متناسب جمعیت و گستردگی شهر و نیاز جامعه با توجه به شهرایط  بمانند. فضای سبز از نظر کمی و ک

اکولوژیکی و روند گسترش آتی شهر باشد تا به عنوان فضهای سهبز دارای نقهش زیسهت محیطهی و اکولهوژیکی       

 (. 12، 1871مناسبی باشد )مجنونیان، 

 

 پیشینه تحقیق:
مکان یابی پارك و فضای سبز با استفاده  در مقاله ای تحت عنوان، 1810صابری و همکاران در سال 

، به توزیع بهینه ی فضای سبز در شهر  AHPاز سیستم اطالعات جغرافیایی به روش ارزیابی چند معیاری 

می باشد. نتایج حاصله از تلفیق الیه های اطالعاتی، زمین های منطقه را برای  GISشوشتر با استفاده از 

کالس طبقه بندی نمود که مناطق دارای کاربری هایی نظیر  2ی سبز به انتخاب مکان های مناسب برای فضا

 زمین های خالی، باغات  و نخلستان ها و همچنین زمین های اطراف رودخانه دارای الویت باالتری هستند.

ههای شههری در شههر پایهدار ضهمن اشهاره بهه اهمیهت         در مقاله نقش پارك 2001چیسورا در سال 

و کمبود مطالعات بین المللی در این زمینه، تالش کرده استکه اهمیت طبیعت شهر  فضاهای سبز درون شهری

را برای رفاه شهروندان و پایداری شهری نشان دهد. نتایج مطالعات وی تصدیق میکنهد کهه تجربهه طبیعهت در     

تهی  محیط شهری منشاء احساسات مثبت و خدمات مفیدی است که نیازهای انسانی غیر مادی و روحی با اهمی

 (.(Chiesura, 2004: 129سازدرا برآورده می

ههای  دارد که پاركدر مقله مزایای یک پارك جمگلی شهری بیان می 2011میلوارد و سبیر در سال  

جنگلی شهری، خدمات اجتماعی، محیطی و اقتصادی متعدد و با ارزش قابل اندزه گیری را برای شهرها فهراهم  

 .(Millward and Sabir, 2011: 177)کنند.می
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کاربرد فضای باز از قبیل دامنه خدمات، اندازه حداقل، توضهع فضهای، تهراکم     2007مارونال  در سال 

 (Maruanai, 2007)دهدسکونتی و انواع آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می

الهه  (. نویسهنده ایهن مق  1832مقاله نگرشی بر بهسازی باغ های ایرانی نویسنده محمدرضا خلیل نژاد )

الزمه بقاء و ماندگاری فرهنگ بومی، محلی، ملی را محتوا بخشیدن به سنت ها در تعامل با شرایط نوین جههانی  

جهت پاسخگویی به تقاضاهای متنوع می داند و همچنین بیان می کنهد بهاغ ههای ایرانهی بهرای معنهی داری و       

 مطلوبیت بصری شهرها و روستاهای ایران بسیار مفید هستند

ی واحدهای بازرگانی با استفاده از روش تحلیهل سلسهله مراتبهی. حسهنعلی فرجهی سهبکبار       مکان یاب

(. وی در این مقاله که به صورت موردی در بخش طرقبه شهرستان مشهد کار کرده است در پی استفاده 1831)

 از مدل مکان یابی کاربری های شهری است.  

 

 مبانی نظری: -2

 1فضای سبز
از نیم قرن است که در فرهنگ ادبیات شهرسازی جهان مکان خاصی یافته واژه فضای سبز، کمتر 

گیرد که در اینجا اندکی از آن را در ذیل است. عبارت فضای سبز، معانی و مفاهیم متعدد و وسیعی را در بر می

ختان، شود که دارای گیاهان یا هر گونه سبزینگی اعم از درآوریم. فضای سبز شامل آن بخش از مناطقی میمی

، به بخشی گیردها را دربرداشته باشد. البته فضای سبز وقتی وقتی در کالبد شهری قرار میها، و چمندرختچه

شود. به طوری های متفاوتی در سطح شهر تقسیم میکند و به مقیاساز سلسله مراتب شهری گرایش پیدا می

های مختلف ابعاد متغیری از ن و در فرهنگهای گوناگوهای سلسله مراتبی در بین سرزمینکه همین تفاوت

 (.1838هد)رستم خانی، لقائی، هنجارها و استانداردها را به دست می

 

 های فضای سبز شهریهای و سرانهاستاندارد 
 

 های داخلیها و سازمانسطوح پیشنهادی سرانه فضای سبز توسط ارگان: 1جدول 

 سطوح سرانه پیشنهادی به  متر مربع نام

 12تا  7 رت مسکن و شهرسازیوزا

 20تا  80 کارشناسان محیط زیست

 20تا  12 های سرخه حصار و خجیرداری طرح جامع پارك مطالعات پارك

 22 شهرمهندسان مشاور روس پوالد

 20تا  22 ها و فضای سبز شهرداری تهرانسازمان پارك

 82تا  10 مهندسان مشاور اتک

 .99 ،1831منبع: محمدی، صبوری، 

 

 

 

                                                           
1- Green space 
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 اهمیت فضای سبز و تأثیر آن بر روان انسان
فطرت انسانها گرایش ذاتی به طبیعت دارد.نیاز انسانها از ابتدای خلقت به گیاه و طبیعت نیاز زیستی 

شیمیایی در  –و حیاتی بوده است.این یک نیاز فیزیولوژیکی است.از این جهت که شامل یک نیروی فیزیکی 

ییهای عقلی و ادراکی فرد را سازمان داده و هدایت می کند.نیازها می توانند از لحاظ مغز است که تمامی توانا

اضطراری بودن یا نبودن با هم متفاوت باشند.اگر نیازهای اولیه انسان ارضاء نشوند ممکن است که نیاز به 

 پرخاشگری قویترین نیاز باشد.

ها حاکمیت دارد.رنگ سبز از نظر فضای سبز سرشار از رنگهای متنوع است اما رنگ سبز در آن

رنگ آرامبخشی است و می تواند فضای مربوط را از نظر روانی برای انبوه مردمی که در  "روانشناسی اصوال

مراکز انسانی تجمع کرده اند قابل تحمل تر نماید . هنگامی که یک فرد به طبیعت روی می آورد و درختان سر 

ای آب و نغمه پرنده ها را می شنود لحظه های دلپذیری برای او ایجاد سبز و گل های زیبا را می بیند و صد

 می گردد.

در زمینه اثرات روانی درختان و فضای سبز  تحقیقات  انجام گرفته نشان دهنده این مطلب بود که فضای سبز 

 کاهش میدهد. 3۸دوره بستری بیماران را کوتاه  و دوره نقاهت آنها را تا 

تواند بر روی مصرف انرژی در ساخنمان ها تأثیر قابل مالحظه ای داشته یکاشت صحیح درختان م

باشد . هزینه گرم کردن یا خنک کردن ساختمان ها در صورت کاربرد درختان کاهش می یابد . درختان باعث 

انرژی خورشیدی در تابستان شده و گرمای داخلی ساختمان ها را می توانند کاهش دهد . عالوه  1۸جذب 

ن اثر تعدیلی درختان و فضای سبز روی دمای شهرها سبب می شود که مصرف انرژی الزم برای تبرید برای

انتشار گازهای گلخانه ای متصاعد شده از واحدهای مولد انرژی کاهش یابد . کاهش دما در شهرها دراثر تعریق 

 Khammar)ز می شودمصرف آب نی ری در انرژی بلکه سبب صرفه جویی دو سایه نه تنها سبب صرفه جوی

etal, 2011). 

 

 معرفی منطقه مورد مطالعه

درصد از سطح استان را به خود  2/3کیلومتر مربع، حدود  803/2211شهرستان بوکان با وسعت 

متر از سطح دریا قرار دارد. از  2000تا بیش از  1000اختصاص داده است. این شهرستان در ارتفاعی حدود 

درصد بقیه را اراضی دشتی  13/81ها و درصد تپه 78/21ن اراضی کوهستانی، درصد آ 81/80سطح شهرستان 

دقیقه عرض شمالی و  82درجه و  83دهند. از نظر مختصات جغرافیایی این شهرستان در و سیالبی تشکیل می

استان  کردنشینهای دقیقه طول شرقی واقع گردیده است.شهرستان بوکان یکی از شهرستان 18درجه و  13

شهرستان است. شهرستان بوکان در منطقه تقریباً کوهستانی قرار گرفته که از جهت شمال به  آذربایجان غربی

همسایه  شهرستان مهابادو از غرب با  دژشهرستان شاهینو از شرق به  شهرستان سقزب به و از جنو میاندوآب

نفر بوده است، که از این تعداد  803/210برابر با  1832عیت این شهرستان بر اساس سرشماری سال است. جم

 83شهر بوکان در  است. بوکاناند.مرکز این شهرستان شهر بوده زننفر آنان  101328و  مردنفر آنان  102132

دقیقه طول شرقی نسبت به نصف النهار گرینویچ قرار دارد و  12درجه و  13دقیقه عرض شمالی و  81درجه و 

نفر  331/121، 1832باشد. جمعیت شهر بوکان در سرشماری سال متر می1870ارتفاع آن از سطح دریای آزاد 

به  آذربایجان غربیجمعیت استان ، سومین شهر پرخویو شهر  ارومیهاست. شهر بوکان بعداز کالن شهر بوده

 .آیدشمار می
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 1891موقعیت جغرافیایی شهر بوکان، نگارندگان، : 1 شکل

 

 روش تحقیق:
حلیلی است، ت -ای، اسنادی، میدانی و توصیفیروش انجام پژوهش حاضر مبتنی بر مطالعات کتابخانه

های و برای تکمیل کردن اطالعات این پژوهش از بررسی SPSSافزار که برای تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم

تهیه مقدمات و  -1میدانی استفاده گردید. انجام این پژوهش طی چندین مرحله صورت گرفت، که عبارتند از: 

بررسی کارهای انجام شده در  -8های مربوطه. ز سازمانهای الزم ابه دست آوردن داده -2انجام اقدامات اولیه. 

ها و اجرایی کردن تجزیه و تحلیل و ارائه راهکار -1دیگر مناطق و تجربیات جهانی و مقایسه آن با منطقه. 

مورد محله سامان در شهر در مرحله اخذ اطالعات میدانی، ضمن مشاهده و مصاحبه با ساکنین پیشنهادات. 

با استخراج و تحلیل اطالعات به  ها، اطالعات الزم اخذ شده است. نهایتاًپر کردن پرسش نامهمطالعه از طریق 

های اسنادی به تدوین نتایج تحقیق اقدام شده است. در های حاصل از بررسیدست آمده و تلفیق آنها با یافته

 آمده است. نفر بر اساس فرمول کوکران به دست  800این پژوهش جامعه نمونه در این منطقه 

 

 روایی و پایایی ابزار تحقیق
گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست پایایی داللت بر آن دارد که ابزار اندازه

های مختلفی وجود گیری شیوهدهد، دامنه ضریب اعتبار از صفر تا یک است. برای تعیین پایایی ابزار اندازهمی

دوباره )باز آزمایی(، روش مواد موازی، روش تنصیف، روش کودر، ریچاردسون و  دارد. از جمله روش اجرای

بار اجرای آزمون توسط کرونباخ ارائه شده است که به آلفای کرونباخ که مشهورترین ضریب اعتبار از طریق یک

کار نامه بهگیری از جمله پرسشضریب آلفای کرونباخ معروف است. این روش برای محاسبه درونی ابزار اندازه

(. اعتبار 12: 1833تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند )رحیمی، هر سؤال می رود. در این ابزار پاسخمی

روایی این پژوهش بر اساس اعتبار محتوایی است. اعتبار محتوایی یک آزمون، معموالً توسط افرادی متخصص 
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عتبار این پژوهش، پرسشنامه شود. برای افزایش ادر موضوع مورد مطالعه تعیین می

 مطالعه نموده و نظر خود را بیان نمایند. تااز اساتید مطلع قرار داده شده  تهیه شده در اختیار تعدادی

 

محاسبه گردید. دامنه آلفای  SPSSافزاری در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ از بسته نرم 

میل کند پایایی بیشتر است. اگر آلفای  1رونباخ به سمت تواند بین صفر تا یک باشد. هرچه آلفای ککرونباخ می

پایایی متوسط و قابل قبول را  7/0تا  2/0باشد ابزار کار فاقد پایایی است. آلفای کرونباخ  2/0کرونباخ کمتر از 

 پرسشنامه پایایی قابل قبولی دارد. (2) دارد. در این پژوهش طبق جدول

 
 ابعاد ناپایداریمیزان ضریب آلفای کرونباخ : 2 جدول

 ضریب آلفای کرونباخ شاخص ردیف

 381/0 اثر روانی فضای سبز بر اماکن عمومی 1

 312/0 بهبود مدیریت شهری بر ارتقای اجتماعی و روانی فضای سبز 2

 های تحقیقیافتهمنبع:               

 

 نتایح و بحث:

 های تحقیق:یافته
نامه در میان هایی تنظیم شد و در قالب پرسششاخص در این پژوهش با توجه به فرضیه مورد نظر

مورد تجزیه و تحلیل  spssها در نرم افزار نامهجامعه نمونه توزیع شد. اطالعات به دست آمده از توزیع پرسش

ها را بر اساس این نرم افزار میانگین اطالعات به دست آمده از در هر یک از شاخص بتداقرار گرفته شدند. در ا

شده مورد محاسبه قرار گرفته شد و در انتها نیز برای تجزیه و تحلیل فرضیه مورد نظر با استفاده از مطرح 

مورد نظر پرداخته شده است که در ذیل  هایفرضیه به اثبات و یا رد و رگرسیون آزمون همبستگی اسپیرمن

 تمامی مراحل به ترتیب بیان شده است.
 

 های فرضیه اولشاخص : 8جدول 

 های فرضیه اولصشاخ  

 ایجاد تعامالت اجتماعی بهتر میان شهروندان در منطقه

 های کاری یا شغلی جدیدایجاد زمینه

 های اجتماعیکسب و شناخت برخی از شاخص

 اجتماعی شدن افراد و پیدا کردن دوستان جدید

 پر کردن خلوت و تنهایی کهنساالن

 های غیر دولتیشکل گیری تعدادی از تشکل

 نتشار عقاید و افکار ارزشیا

 افزایش احساس خویشاوندی و یا منافع واحد

 ایجاد محیطی مناسب جهت تفریح در اوقات بیکاری و فراغت

 های تحقیقیافتهمنبع:               
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 های فرضیه دومشاخص : 1 جدول 

 های فرضیه دومشاخص

 های مشارکتیافزایش شکل گیری نهاد

 بهداشت روانی و جسمی تقویت و راتقای

 کاهش بزهکاران در فضای سبز

 های اجتماعی در فضای سبزکاهش نزاع

 کاهش توزیع مواد مخدر و کاهش تعداد معتادان در فضای سبز

 افزایش امنیت اجتماعی

 های تحقیقیافتهمنبع:               

 میانگین تاثیر فضای سبز از نظر روانی بر اماکن عمومی: 1جدول 

 فرضیه میانگین های مورد مطالعهشاخص

 800 10/8 ایجاد تعامالت اجتماعی بهتر میان شهروندان در منطقه

 800 37/8 های کاری یا شغلی جدیدایجاد زمینه

 800 80/8 های اجتماعیکسب و شناخت برخی از شاخص

 800 22/8 اجتماعی شدن افراد و پیدا کردن دوستان جدید

 800 02/8 هایی کهنساالنپر کردن خلوت و تن

 800 03/8 های غیر دولتیشکل گیری تعدادی از تشکل

 800 20/8 انتشار عقاید و افکار ارزشی

 800 11/8 افزایش احساس خویشاوندی و یا منافع واحد

 800 00/8 ایجاد محیطی مناسب جهت تفریح در اوقات بیکاری و فراغت

 های تحقیقیافتهمنبع:               

 

 میانگین میانگین تاثیر فضای سبز از نظر روانی بر اماکن عمومی :2شکل 

 
 های تحقیقیافتهمنبع: 
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های شود در بین شاخصهمانطور که در جدول و نمودار باال مالحظه می

 ، 10/8با میانگین   ایجاد تعامالت اجتماعی بهتر میان شهروندان در منطقه های،مطرح شده به ترتیب شاخص

با   های اجتماعیکسب و شناخت برخی از شاخص، 37/8با میانگین   های کاری یا شغلی جدیدد زمینهایجا

  انتشار عقاید و افکار ارزشی، 22/8با میانگین   اجتماعی شدن افراد و پیدا کردن دوستان جدید، 80/8میانگین 

شکل گیری تعدادی از ، 11/8ن واحد با میانگی افزایش احساس خویشاوندی و یا منافع ،20/8با میانگین 

 با  های غیر دولتیتشکل

 

ایجاد محیطی مناسب جهت تفریح در  ،02/8با میانگین  پر کردن خلوت و تنهایی کهنساالن، 03/8میانگین 

 اند.ترین رتبه را به خود اختصاص دادهباالترین و پایین، 00/8با میانگین  اوقات بیکاری و فراغت

 
 ود عملکرد مدیریت شهری در ارتقای آثار اجتماعی و فرهنگی و روانی فضای سبزمیانگین بهب :6جدول 

 تعداد میانگین های مورد مطالعهشاخص

 800 83/1 های مشارکتیافزایش شکل گیری نهاد

 800 88/1 تقویت و راتقای بهداشت روانی و جسمی

 800 82/1 کاهش بزهکاران در فضای سبز

 800 81/1 فضای سبزهای اجتماعی در کاهش نزاع

 800 88/1 کاهش توزیع مواد مخدر و کاهش تعداد معتادان در فضای سبز

 800 80/1 افزایش امنیت اجتماعی

 های تحقیقیافتهمنبع:               

 

 زمیانگین بهبود عملکرد مدیریت شهری در ارتقای آثار اجتماعی و فرهنگی و روانی فضای سب :8  شکل

 
 ای تحقیقهیافتهمنبع: 
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های اجتماعی های، کاهش نزاعشود به ترتیب شاخصهمانطور که در جدول و نمودار باال مالحظه می

، تقویت و راتقای 83/1های مشارکتی با میانگین ، افزایش شکل گیری نهاد81/1در فضای سبز  با میانگین 

، 88/1عتادان در فضای سبز با میانگین بهداشت روانی و جسمی و کاهش توزیع مواد مخدر و کاهش تعداد م

-،  باالترین و پایین80/1،  افزایش امنیت اجتماعی با میانگین 82/1کاهش بزهکاران در فضای سبز با میانگین 

 اند.ترین رتبه را به خود اختصاص داده

 

 

 نتایج تجزیه و تحلیل 
 تاثیر فضای سبز از نظر روانی بر اماکن عمومی :7جدول 

sig  هاشاخص 

633/0 

.000 
300 

Sperman  s  rho  

correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

 ایجاد تعامالت اجتماعی بهتر میان شهروندان در منطقه

664/0 

000/0 

300 

Sperman  s  rho  

correlation 
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 های کاری یا شغلی جدیدایجاد زمینه

278/0 

000/0 

300 

Sperman  s  rho  

correlation 
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N 

 های اجتماعیکسب و شناخت برخی از شاخص

343/0 

000/0 

300 

Sperman  s  rho  

correlation 
Sig.(2-tailed) 
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 اجتماعی شدن افراد و پیدا کردن دوستان جدید

300/0 

000/0 

300 

Sperman  s  rho  

correlation 
Sig.(2-tailed) 
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 پر کردن خلوت و تنهایی کهنساالن

301/0 

000/0 

300 

Sperman  s  rho  

correlation 
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N 

 های غیر دولتیشکل گیری تعدادی از تشکل

443/0 

000/0 

300 

Sperman  s  rho  

correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

 انتشار عقاید و افکار ارزشی

358/0 

000/0 

300 

Sperman  s  rho  

correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

 ایش احساس خویشاوندی و یا منافع واحدافز

230/0 

000/0 

300 

Sperman  s  rho  

correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

 ایجاد محیطی مناسب جهت تفریح در اوقات بیکاری و فراغت

 های تحقیقیافتهمنبع:               
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های  sigطرح شده های مها و شاخصشود در تمامی گویههمانطور که در جدول باال مشاهده می

-باشد که نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار فضای سبز از نظر روانی در اماکن عمومی میمی 000/0مورد نظر 

 باشد.

 

 بهبود عملکرد مدیریت شهری در ارتقای آثار اجتماعی و فرهنگی و روانی فضای سبز: 3جدول
sig Standardized 

coefficientes 
 هاشاخص

 های مشارکتیزایش شکل گیری نهاداف 101/0 000/0

 تقویت و راتقای بهداشت روانی و جسمی 312/0 000/0

 کاهش بزهکاران در فضای سبز 183/0 000/0

 های اجتماعی در فضای سبزکاهش نزاع 337/0 000/0

 کاهش توزیع مواد مخدر و کاهش تعداد معتادان در فضای سبز 102/0 000/0

 ت اجتماعیافزایش امنی 318/0 000/0

 های تحقیقیافتهمنبع:             

 
برای بررسی تاثیر بهبود عملکرد مدیریت شهری در ارتقای آثار اجتماعی و فرهنگی و روانی فضای 

سبز ، در واقع چون بهبود عملکرد مدیریت شهری در ارتقای اجتماعی و فرهنگی فضای سبز پیش بینی شده 

های به دست  SIG( با 3شود. در نتایج به دست آمده در جدول شماره )یاست، از آزمون رگرسیون استفاده م

رابطه معنادار و مثبتی را بین بهبود عملکرد مدیریت شهری و ارتقای آثار اجتماعی و فرهنگی و  000/0آمده 

 .کندروانی فضای سبز  بیان می

 

 گیرینتیجه

-آیند. در چنین عرصهه شمار میهای شهری بها و محیطترین بخش شهرهای عمومی، مهمعرصه

ها تمامی بافت شهری را که مردم بدان دهد. این عرصهها رخ میهایی بیشترین تماس و تعامل بین انسان

-های سبز شهریها و فضاها، پاركترین این عرصهشود. یکی از مهمدسترسی فیزیکی و بصری دارند شامل می

کنند. در این راستا در این مطالعه به بررسی نقش روانی ندان ایفا میاند که نقش فعالی در سالمتی شهر و شهرو

دهد که در فرضیه فضای سبز بر اماکن عمومی پرداخته شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان می

های کاری یا شغلی جدید افزایش احساس خویشاوندی و یا منافع واحد های، ایجاد زمینهاول، به ترتیب شاخص

، ایجاد تعامالت اجتماعی بهتر میان شهروندان ت تفریح در اوقات بیکاری و فراغتایجاد محیطی مناسب جه ،

، پر کردن خلوت و تنهایی کهنساالن ، اجتماعی های اجتماعیشناخت برخی از شاخص در منطقه، کسب و

ی، انتشار عقاید و افکار تهای غیر دولشدن افراد و پیدا کردن دوستان جدید ، شکل گیری تعدادی از تشکل

اند. و همچنین نتایج حاصل نشان داد که در تمامی ترین رتبه را به خود اختصاص داده، باالترین و پایینارزشی

باشد که داللت بر تاثیر مثبت و معنادار بین فضای سبز ار نظر روانی می 000/0های مورد نظر  sigها شاخص

های، تقویت و راتقای بهداشت روانی و جسمی ، کاهش م، به ترتیب شاخصبر اماکن عمومی دارد. در فرضیه دو

فضای سبز، افزایش امنیت بزهکاران در فضای سبز ، کاهش توزیع مواد مخدر و کاهش تعداد معتادان در 

 اند.ترین رتبه را به خود اختصاص دادههای مشارکتی ، باالترین و پایین، افزایش شکل گیری نهاداجتماعی
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باشد تایج حاصل از اطالعات به دست آمده  از آزمون رگرسیون در فرضیه دوم نشان دهنده این مین 

رابطه معنادار و مثبتی را بین بهبود عملکرد مدیریت شهری و ارتقای  000/0های به دست آمده  SIGبا که 

در هر دو فرضیه مورد نظر  کند. این نتایج به دست آمدهآثار اجتماعی و فرهنگی و روانی فضای سبز  بیان می

 باشد. های مورد نظر میگویای اثبات فرضیه

 

 پیشنهادات
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 سبز منطقه.
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