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بیان مساله
توسعه و تغيير هرگز صرفا محصول فرايند عمدي و كنترل شدهي بنگاههاي توسعه و سازمانهاي مردم نهاد
نيست ،بلكه تغيير نتيجه ي فرايندهاي وسيعتري است كه برآيند عوامل اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،تاريخي و
زيست محيطي بيشمار است؛ از جمله مبارزهي قدرت ميان گروههاي ذينفع مختلف .درك اين فرايند براي
شناخت رابطهي درست تغييرات حاصل از يك پروژه يا برنامه خاص ،با متن و زمينه هاي كليتر محاط بر آن،
اهميت زيادي دارد ( روچ.)81 :8731 ،
در ابتداي فرآيند توسعه ،ارزيابي پروژههاي مختلف ،بيشتر معطوف به ابعاد اقتصادي و فني و عمراني بوده
است ،اما با وقوف كارشناسان و پژوهشگران به ارتباط تنگاتنگ ابعاد مختلف جامعه با يكديگر ،امروزه اين يك
واقعيت پذيرفته شده است كه هر پروژه عمراني و فني ميتواند پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي ديگر را نيز
بدنبال داشته باشد كه عملكرد و كاركرد آن پروژه را تحت تاثير قرار دهند .امروزه با رشد و گسترش اطلاعات و
آگاهيهاي كنشگران عرصههاي اجتماعي و بسط دامنه مطالبات شهروندان ،همچنين نياز مسؤولان به
حمايتهاي مادي ،غير مادي افراد ،توجه به «انسان» را به عنوان يكي از اضلاع اصلي توسعه پايدار (چه از روي
اعتقاد و چه از روي اجبار) بيش از هر زمان ديگري برجسته ساخته است .با ورود انسان به عرصه معادلات

صنعتي و اجتماعي اين سؤال مطرح شد كه مصرف كنندگان ،كاربران و بهرهمندان نهايي هر يك از اين
محصولات ،مصنوعات يا اقدامات تا چه اندازه از پديدههاي پيش رو خرسند و مشعوف ميشوند؟
در پاسخ به اين سؤال رويكرد مهندسان به عنوان رويكردي

انطباقي)(Conformance approach

كه صرفاً

ملاحظات فني و تكنيكي را در توليد كالا و خدمات مدنظر داشت مورد انتقادات جدي واقع شد و رويكرد
انتظاري ) (Expectational approachجاي خود را در ميان مديران بازكرده و نهضت مديريت جامع كيفيت شكل
گرفت .در پاسخ به پرسش پيش گفته ،چه بسيار اقداماتي كه از سر خيرخواهي و با هدف ايجاد فضا و فرصتي
براي بهگشت ،به واسطه تأثيرات ناخواستهاي كه بر زندگي مردم داشته و عدم تلاش براي شناسايي اين اثرات
پيش از وقوع و اقدام براي جلوگيري و يا كاهش آنها ،مورد اقبال واقع نشده و علي رغم تمامي هزينههاي
صرف شده نيازمند هزينهاي مضاعف براي جبران خسارات و جلب نظرات مردم ميباشد.
با توجه به همين واقعيت است كه امروزه در مراحل مختلف پروژه( از طراحي تا احداث و كاربري)
ارزيابيهاي اجتماعي و فرهنگي به منظور آگاهي از پيامدهاي مختلف پروژهها مورد توجه كارشناسان قرار
گرفته است .اين مجموعه مطالعات كه در ابتدا بصورت پراكنده صورت ميگرفته است امروزه تحت عنوان
"ارزيابي اجتماعي فرهنگي پروژهها" شناخته ميشود .اين ارزيابي مستلزم درك ديدگاههاي نفع برندگان
گوناگون مداخلههاي توسعهاي و مستلزم درك زمينههاي اجتماعي ،اقتصادي و سياسي اين مداخلهها
است(روچ .)8111 ،شهرداري تهران نيز نظر به همين ضرورتها ،انجام مطالعاتي تحت عنوان پيوست اجتماعي
فرهنگي پروژهها را در دستور كار خود قرار داده است.
منطقه  22شهرداري با توجه به نوپا بودن ،مي تواند از تجارب مناطق ديگر استفاده كرده و پيش از شروع هر
اقدام يا طرح توسعه اي ،به بررسي پيامدهاي محتمل آن بپردازد .احداث يك بوستان در نگاه اول اقدامي با
پيامدهاي مثبت به نظر مي رسد ،اما تجارب مناطق ديگر تهران نشان داده شده كه به دلايل مختلف ،احداث
برخي بوستان ها منجر به پيامدهايي منفي از جمله فراهم نمودن مكاني براي تجمع اراذل و اوباش و در نتيجه
ناامني در محدوده اطراف بوستان مربوطه شده اند .لذا شهرداري اين منطقه ،بعنوان منطقه اي جديد التاسيس و
از پيش برنامه ريزي شده ،مي تواند با بررسي پيامدهاي احتمالي پروژه ها و اقدامات توسعه اي ،از بسياري از
آسيب هاي احتمالي آنها جلوگيري كرده و يا آنها را كنترل و تعديل نمايد .از جمله پروژههاي مورد نظر

شهرداري منطقه  22تهران ،احداث دو بوستان كودك در نواحي يك و چهار اين منطقه است .براين اساس،
موضوع اصلي اين پژوهش ،بررسي آثار و پيامدهاي اجتماعي فرهنگي اين دو بوستان منطقه  22ميباشد.
اهداف تحقیق
پژوهشگران و صاحبنظران ،اهداف مختلفي را براي مطالعات اتا معرفي كردهاند .ونكلي( )8711نخستين
هدف مطالعات اتا را فراهم آوردن محيط انساني و بيوفيزيكي پايدارتر و دادگرانهتر معرفي كرده است .وي در
اين خصوص ميافزايد ،هدف اتا فراهم آوردن محيطي است كه از لحاظ بومشناختي ،اجتماعي فرهنگي و
اقتصادي پايدارتر و دادگرانهتر باشد .پس اتا مايه افزايش توسعه و توانمندسازي اجتماعي است و ظرفيتسازي
خواهد كرد و سرمايه اجتماعي را بسط خواهد داد(ص .)73سادلر و فولر( )2002بصورت عملياتيتري ،هدف
ارزيابي پيامدهاي اجتماعي ،را شناسايي نتايج انساني يك فعاليت يا طرح پيشنهادي بيان كردهاند كه توجه
خاصي به تعديل جنبههاي معكوس و ناخواسته دارد .همچنين در كارگاه آموزشي ارزيابي تاثيرات اجتماعي ،از
جمله اهداف اصلي اتا ،آگاه كردن ذينفعان اقدامات توسعهاي بر پيامدهاي مثبت و منفي اقدامات توسعهاي ،و
سهيم كردن ايشان در تصميمگيري درباره توسعه و انعطاف پذير كردن فرايندهاي تصميم گيري و مديريت
توسعه و آماده كردن مديريت توسعه براي مقابله با رخدادهاي پيش بيني نشده برشمرده شده است.
لذا با توجه به اين ادبيات ،هدف اصلي اين پژوهش ،پيش بيني و شناخت آثار و پيامدهاي اجتماعي ناشي از
طرح احداث بوستان كودك ناحيه  8و  8منطقه  22در راستاي اصلاح و مديريت اين آثار و پيامدها ميباشد .اما
براي تحقق اين هدف ،اهداف جزيي زير بايد مورد توجه قرار گيرند:
الف) شناسايي ابعاد مختلف طرح
ب)تعيين افراد ،گروهها و نهادها و سازمانهاي ذينفع در اين طرح
ج)پيش بيني آثار و پيامدهاي احتمالي احداث بوستان كودك منطقه 22
د) ارائه پيشنهادهايي براي تعديل پيامدهاي احتمالي
چارچوب مطالعه اتا در این تحقیق
مطالعات اتا عموما به دليل چند وجهي بودن آثار و پيامدهاي اقدامات توسعهاي از يك چارچوب نظري
مستقلي پيروي نميكنند .به همين دليل مطالعات اتا در زمزه مطالعات بين رشتهاي قرار ميگيرند و متناسب با

ابعاد و وجوه مختلف اقدام توسعهاي از نظريهها و رشتههاي مختلفي كمك ميگيرند .اتا از نظريه جامعه-
شناختي ،انسانشناختي ،روانشناسي و بقيه عرصههاي هاي علوم اجتماعي استفاده ميكند تا بتواند تغييرات
اجتماعي و تأثيرات آن ها بر مردم را مدل سازي و درك كند .براين اساس ميتوان گفت اتا فاقد نظريه اي
مستقل است و مدل سازي و مفاهيم حوزه اتا برگرفته از ادبيات علوم اجتماعي و كاربست آنهاست(فاضلي و
پاكسرشت.)8711 ،
اما عليرغم تنوع مطالعات صورت گرفته در زمينه ارزيابي تاثيرات اجتماعي ،با مرور مطالعات صورت
گرفته توسط كميته بين سازماني ايالات متحده( ،)2007فرانك ونكلي ( ،)2007كورت فينستربوش( ،)8118هنك
بكر( )8113و نيك تيلور( ،)2008مشتركاتي را ميتوان در آنها يافت كه ميتوانند راهنماي پژوهشگران در اين
زمينه باشند .علي رغم تعدد دستهبنديهاي مختلف براي مراحل اتا و ذكر اسامي مختلف براي اين مراحل،
ميتوان مراحل اتا را در  80مرحله زير خلاصه كرد(فاضلي و پاكسرشت:)8711 ،
 -8شناسايي نياز به انجام مطالعه اتا :اين يك مطالعه سريع است كه نشان مي دهد آيا اساس به انجام يك
مطالعه اتا نياز است و مطالعه بايد در چه سطحي انجام شود.
 -2شناسايي اقدام توسعهاي :ارائه شرح دقيقي از اقدامي كه قرار است پيامدها و تاثيرات آن بررسي شود.
 -7دامنهيابي :دامنهيابي به معني شناسايي مرزهاي تاثيرات اقدام توسعهاي است كه خود شامل چند زير
مرحله شناخت متغيرها ،تعيين مرزهاي جغرافيايي مطالعه ،تحليل سيستمها و شناسايي ذينفعان است.
 -8جمعآوري دادههاي پايهاي :در اين مرحله دادههاي پايهاي كه بيانگر وضعيت موجود است و به پيش
بيني پيامدهاي احتمالي كمك ميكند را جمعآوري ميكنيم.
 -5برآورد اوليه تاثيرات احتمالي :در اين مرحله تيم اتا اشراف كاملي بر طرح بدست آورده است و با توجه
به اطلاعات بدست آمده ،ميتواند تاثيرات و پيامدهاي احتمالي اين طرح را برآورد و پيش بيني كند.
 -6گزينش و مطالعه تاثيرات مهم :بر مبناي شناختهاي حاصل از مراحل قبلي ،مهمترين تاثيرات انتخاب و
مطالعه مي شوند .اين مطالعه شامل ارزيابي سناريوهاي آينده بر مبناي محاسبه تغييرات احتمالي بر اثر تاثيرات
پيش بيني شده خواهد بود.
 -3ارزيابي گزينههاي بديل :در اين مرحله از مطالعه اتا ،گزينههاي بديل كه پيامدهاي منفي كمتري بدنبال
خواهند داشت مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

 -1پيشنهادهايي براي تعديل پيامدها :تيم اتا در هشتمين مرحله ،بر مبناي برآوردي كه از آينده اجراي
اقدامات توسعه اي ارائه ميكند ،پيشنهاداتي براي تعديل آسيب هاي اقدام خواهد داشت.
 -1طراحي و اجراي نظام نظارت :پس از آنكه اتا برخي گزينهها را رد كرد ،پيشنهاداتي براي كاستن از
عوارض منفي ارائه داد ،يا تغيير در برنامهريزي اقدامات را ضروري تشخيص داد ،بايد نظامي براي نظارت بر
اجراي اين پيشنهادات وجود داشته باشد .اين نظام همچنين تغييرات پيشبيني نشده در جريان اجراي اقدام را
نيز تحت بررسي و كنترل دائم خواهد داشت.
 -80ارزيابي مطالعه اتا :اتا نيز به مانند هر مطالعهاي نيازمند ارزيابي است .اين نظارت ميتواند در خلال
مطالعه صورت گيرد .اما قطعا در پايان مطالعه نيز ارزيابي كردن كيفيت كار تيم اتا و تطابق آن با معيارهاي انجام
مطالعه ضروري است .اين ارزيابيها شامل ارزيابي علمي ،مالي ،و اثربخشي پيشنهادات جبراني(در مواردي)
ميشود.
روششناسی تحقیق
مطالعات اتا همانگونه كه از لحاظ نظري مطالعاتي بين رشتهاي بوده و از نظريهها و رشتههاي مختلفي بهره
ميبرند ،در روششناسي نيز از روشها و تكنيكهاي مختلفي سود ميجويند .روشهاي متداول علوم اجتماعي
اعم از كمي و كيفي ،به علاوه روشهاي برگرفته از اقتصاد ،آمار و بقيه عرصههاي ارزيابي تأثير(نظير ارزيابي
تأثيرات بهداشتي و )...براي توصيف ،پيشبيني و برآورد اثرات تغييرات ناشي از اقدامات توسعهاي به كار گرفته
ميشوند(فاضلي و پاكسرشت.)8711
اين تعدد و تكثر در تكنيكها و روشهاي مورد استفاده در مطالعات اتا ،گاه ناشي از رويكردهاي نظري و
گاه در نتيجه ابعاد متعدد اقدام توسعهاي مورد مطالعه است .بعنوان مثال سادلر و فولر( )2002رهيافت اتخاذ
شده در مطالعه اتا را از جمله دلايل اين تكثر روششناختي ميدانند« :در ميان صاحبنظران و متخصصان ارزيابي
پيامد اجتماعي اختلافات ظريفي در مورد چارچوبهاي روششناختي كه ميبايد بكار گرفته شود وجود دارد.
مشخصا نوعي اختلاف و تكثر بين رويكرد علمي -منطقي كه به پيشبيني تغييرات تاكيد دارد و رويكرد
سياسي -اجتماعي كه ارزيابي پيامد اجتماعي به سوي توسعه اجتماعي و توانمندسازي تاكيد دارد قابل شناسايي
است».

با وجود اين ،در عمل اين اختلافات چندان هم واضح و آشكار نيستند و از رهگذر عبارات مرجع و
رويههاي ارزيابي محيطي و همچنين بواسطه تاكيد مشترك بر مديريت پيامدهاي اجتماعي كمرنگ شده است.
هر دو مكتب ارزيابي پيامد اجتماعي منابع اطلاعات و دادههاي ذيل را ذكر كردهاند:
 اطلاعات در مورد طرح تجربه اقدامات مشابه ،مانند گزارشات مستند ساير ارزيابيهاي اجتماعي سرشماريها و آمارهاي حياتي مربوط به ناحيه /جمعيت تحت تاثير منابع ثانويه كه به ثبت شرايط و روندهاي موجود مبادرت كردهاند پيمايش و تحقيقات ميداني ،شامل مصاحبهها ،جلسات و ساير ابزارهاي ملاقاتيكريس روچ( )8711نيز به پيمايش ،مصاحبههاي عميق فردي ،گفت و گوهاي گروهي ،كارگاهها ،مشاهده
مستقيم ،پژوهش مشاركتي ،مطالعه موردي و تحليل روند بعنوان روشها و تكنيكهاي مورد استفاده در
مطالعات ارزيابي تاثيرات اجتماعي اشاره ميكند .نكته مهمي كه در مساله روششناسي مطالعات اتا ،مورد اتفاق
بيشتر پژوهشگران اين زمينه است ،لزوم استفاده از روش ها و تكنيكهاي متعدد متناسب با اقدام توسعهاي مورد
مطالعه ،براي ارزيابي و پيشبيني هر چه بهتر پيامدها و تاثيرات احتمالي است .روچ در اين خصوص بيان
ميكند« :انتخاب ابزارها و روشهاي مناسب به هدف و كانون توجه ارزيابي تاثير ،متن و زمينه آن ،استعدادها و
مهارتهاي شركتكنندگان و منابع موجود بستگي دارد .يكي از مهارتهاي اصلي مورد نياز پژوهشگران
ارزيابي تاثير پروژه توانايي انتخاب تركيب و توالي مناسبي از ابزارها و روشها است .هيچيك از اين ابزارها به
تنهايي براي تعيين تاثير مورد مطالعه ،كفايت نميكند».
سادلر و فولر( ،)2002نيز با بياني ديگر به لزوم اتخاذ رويكرد تلفيقي در روشها و تكنيكها مطالعات اتا
اشاره ميكنند« :يك ارزيابي پيامد اجتماعي ،بسته به ميزان دامنهاش ميتواند از چندين ابزار و تكنيك سود
جويد .استفاده از فنون چندگانه ميتواند به برطرف سازي مشكل اطلاعات و دادههاي ناكافي ،و همينطور
مقايسه و برجسته سازي هر نوع احتلاف آماري به دست آمده از منابع گوناگون كمك نمايد .عموما يك رويكرد
ادغام شده يا تلفيقي كه از چندين روش تلفيق شده باشد ،قابل اعتمادترين پيشبيني پيامدها و بهترين معيارها
براي تعديل و مديريت پيامدها فراهم ميآورد».
در مطالعه حاضر نيز بنا به تعدد ابعاد اقدام مورد مطالعه و تكثر گروهها و افراد مورد بحث ،رويكردي تلفيقي
بكار برده شده است كه براساس آن ،به تناسب مراحل مختلف مطالعه اتا ،از روشها و تكنيكهاي مختلفي
استفاده خواهد شد .اين مطالعه ،براساس مدل پيشنهادي ،در مراحل زير انجام خواهد گرفت .تكنيكهاي مورد
استفاده در هر مرحله نيز به اختصار ذكر شده است:

جدول  :8-8خدمات و تكنيك هاي مراحل مختلف مطالعه
مرحله

خدمت
توصیف و شناسایی ابعاد

اول

پروژه
جلب مشارکت
عمومی

ملاحظات
شرح موقعيت مكاني ،بررسي كاربري هاي زمينهاي اطراف ،سازما نها و نهادهاي مستقر در
اطراف ،و بررسي تسهيلات و امكانات درنظرگرفته شده در بوستان
برگزاري جلساتي با مديران محلي و كساني كه قادرند اطلاعاتي درخصوص پروژه ارائه كنند؛
تدوين طرحي براي جلب همكاري مردم در اجراي تحقيق.
هدف از اين كار محاسبه دامنه تأثيرات احداث بوستان كودك است و انجام خدمات زير را
شامل مي شود:
 -ارزيابي حدود جغرافيايي تأثير

ارزیابی دامنه
تأثیرات مثبت و منفی

دوم

احداث بوستان کودک

تأثير بر كسب و كارهاي واقع در محدوده احداث بوستانتأثير بر وضعيت زندگي (زندگي روزمره ،فعاليت اقتصادي ،ترافيك ،ارزش املاك و ( ...مردم محدوده احداث بوستان
شناسايي گروهها و سازمانهايي كه تحت تأثير بوستان قرار مي گيرند(در اين بخش ،مصاحبه با معتمدين محلي ،كسبه ،مديران شهري حمل و نقل و بهداشت و
مديران شهرداري مربوطه صورت خواهد گرفت).

جمع آوری
اطلاعات پایه ای درباره
احداث بوستان و تاثیرات آن

سوم

اجراي پرسشنامه سنجش تأثير بر كسب و كارها) كسبه محدوده احداث بوستان(-اجراي پرسشنامه در بين ساكنان محله ي مورد نظر

برآورد تأثیرات

 -تحليل دادههاي جمع آوري شده از پرسشنامهها

احداث بوستان

-تحليل دادههاي جمع آوري شده در مصاحبهها

شناسایی تأثیرات وارده به
ذینفعان

چهارم

-جمع آوري اطلاعات مربوط به محله ي مورد نظر

گزارش نهایی

در اين بخش گزارشي نوشته ميشود و مبتني بر انجام مراحل قبل ،فهرستي از تأثيرات احداث
بوستان بر ذينفعان شناسايي شده ) كساني كه به صورت مثبت يا منفي تحت تأثير احداث بوستان
قرار مي گيرند( ارائه خواهد شد.
جمعبندي نتايج و ارائه پيشنهادهايي درخصوص پيامدهاي احتمالي احداث بوستان

فصل دوم

شناسایی اقدام توسعه ای

الف -جانمایی مکان طرح بوستان كودك ناحیه یک و نشانی محل اجرای آن
بوستان دوستدار كودك واقع در شهرك چشمه ،در محدوده شهرداري منطقه  22ميباشد .به جهت
دسترسي ،سايت از موقعيت خوب برخوردار بوده و ارتباط نزديكي با گرهها و محورهاي ارتباطي اصلي
منطقه دارد .اين مسئله ،طرح را در شرايط ويژهاي قرار داده و لزوم طرحي خاص براي اين مكان را يادآور
مي سازد.
 -2-2اهداف و سياست های طرح
 -8توسعه و گسترش فضاهايي ويژه براي كودكان :با نگاهي به بافت جمعيتي و متراژ پايين واحدهاي
مسكوني محدوده اطراف زمين اختصاص يافته براي بوستان كودك ،وجود فضايي خاص كودكان در اين ناحيه
لازم به نظر مي رسد .چرا كه وجود فضاي شهري در ميان بافت مسكوني شرايط رواني مناسبي براي كودكان آن
محدوده بوجود مي آورد.
 -2در نظر گرفتن همه گروه هاي سني :با توجه به جاي گيري بوستان در ميان بافت مسكوني ،چنين به نظر
مي رسد كه ايجاد انگيزه اي لازم براي ورود گروه هاي مختلف سني كودكان به بوستان مناسب باشد چرا كه
بافت اجتماعي مناسبي را در درون پارك فراهم مي آورد .لذا در طرح بوستان سعي شده است تا با توجه به نوع
سليقه و رفتار اجتماعي گروه هاي مختلف سني فضاهاي بوستان به كاربري هاي مناسب اختصاص داده شود.

 -7توسعه تفريحات سالم :تأمين فضاي كافي ،كارآ و مناسب براي سالم سازي تفريحات اجتماعي يكي
ديگر از اهداف مي باشد .در صورتي كه جامعه ي شهري فضايي مناسب براي گذران اوقات فراغت خود بيابد
و وسايل و ابزار نيكو در دسترس داشته باشد ،به سوي تفريحات سالم در هواي آزاد ،بازي ،تفريح و ورزش
متمايل خواهد شد و رفتار تفريحي و اجتماعي آنان نيز به نيكويي هدايت مي گردد.
 -8عامل ارتباطي محله هاي اطراف :در طراحي فضاهاي شهري بايد سعي شود تا فضاي طراحي شده
ارتباط لازم ميان محله ها و گروه هاي مختلف شهري كه در ميان آنها واقع شده است برقرار كند ،در طراحي
بوستان دوستدار كودك نيز سعي شده تا گروه هاي شهري اطراف بوستان به شيوه اي مناسب با يكديگر ارتباط
برقرار كند .و عامل ارتباطي مناسبي براي ارتباط گروه هاي مختلف در اطراف بوستان با يكديگر در نظر گرفته
شده است.
 -5اهداف عملياتي


تأكيد به نقش اصلي ايجاد فضاهاي جذاب براي كودكان



استفاده از خصوصيات و امكانات طبيعي و بالقوه ي زمين



استفاده مناسب از دسترسي هاي پيرامون زمين



ايجاد ارتباط بين محله هاي مختلف



طراحي فضاها متناسب با اهداف آموزشي تعيين شده



ايجاد راه هاي ارتباطي مستقيم بين گروه هاي اصلي شهري پيرامون بوستان



طراحي بوستان به نحوي كه به صورت پياده قابليت استفاده ي مطلوب را داشته باشد

 -3-2اصول و مبانی طرح
-8-7-2مقياس :منظور ،تناسب بهينه بين عملكرد ،فضا و طرح پيش نهادي براي آن عملكرد در اين بوستان
است .فضاي سبز به قطعات مختلفي تقسيم مي شود اين قطعات با سطوح ،وسعت ها و شرايط مختلف ،در
مقياس هاي متفاوت م طرح گشته و نقش آن ها نيز متفاوت است .هر يك از عناصر جز مي بايست با توجه به
مقياس بوستان مذكور توجيه و تعريف شود .ورودي ها ،محورها ،ميادين ،فضاي تجمع حتي ابنيه بوستان ها با
توجه به مقياس بوستان طراحي مي شوند.

 -2-7-2روحيه :منظور از روحيه احساسي است كه پس از حضور در بوستان به استفاده كنندگان القا مي
شود .همانطور كه گفته شد اين بوستان در كنار مراكز خريد قرار گرفته است و با مناطق مسكوني فاصله قابل
توجهي دارد كودكان در اين مكان از آزادي كامل برخوردار بوده و توليد سرو صدا و هياهوي آنان هيچ
مزاحمتي براي ساكنين مناطق مسكوني ايجاد نمي كند .لذا به دليل حضور اغلب كودكان ،روحيه جنبش و
جوش در تمام نقا ط بوستان حاكم مي شود .از آن گذشته ،بوستان بايد داراي كشش و جاذبه باشد تا به عنوان
محلي براي گذران اوقات فراغت مفيد واقع شود .نقاط جاذب بايد در معرض ديد رهگذران قرار گيرد تا
موجب جذب آن ها گردد .اين نقاط در بوستان هاي محله اي بايد در جايي قرار گيرند كه از محلات مجاور
بوستان قابل رويت باشند.
 -7-7-2هم آهنگي :هم آهنگي در چند مقوله مجزا قابل بررسي است .اول هم آهنگي و سازگاري با
عملكردهاي مجاور ،هم آهنگي بين عناصر دروني بوستان و در آخر ،هم آهنگي و سازگاري با تأثيرات عوامل و
عناصر موجود مانند حريم ها و ...
عملكردهاي دروني بوستان ها هم آهنگ با محيط اطراف طراحي و مستقر مي شوند به نحوي كه
عملكردهايي كه در مجاورت جاده هاي اطراف قرار مي گيرند با فعاليت ها و رفت و آمدهاي پيرامون سازگاري
د اشته باشند و همچنين عملكردهايي كه با محيط داخلي بوستان هم آهنگ هستند ،در داخل بوستان در نظر
گرفته مي شوند .فعاليت هايي نيز كه براي محلات مسكوني مجاور توليد مزاحمت ننمايند و در جهت سرويس
دهي به مناطق مسكوني پيش بيني شده باشند در مجاورت محل هاي مسكوني واقع مي شوند .در طراحي
بوستان جانمايي عناصر و عملكردها با محيط پيرامون و همچنين با يكديگر سنجيده و بررسي مي شود و
عملكردهايي كه داراي جنب وجوش و فعاليت بيشتري هستند و يا دسترسي آسان و نمايان بودن آن ها از بيروم
مورد نظر است در كناره ها و لبه هاي بوستان واقع مي شوند و عملكردهايي كه احتياج به سكوت و آرامش
بيشتري دارند در قسمت داخلي و آرامتر بوستان در نظر گرفته مي شوند .به اين ترتيب بوستان ناهنجاريهاي
محيط اطراف را از بين مي برد ،ضمن اينكه در داخل بوستان و بين عملكردها نيز سازگاري و هم آهنگي وجود
خواهد داشت.
 -8-7-2ارتباط :ارتباط بوستان با مجموعه مسكوني كه در مجاورت آن قرار دارد بايد به نحوي باشد كه
ساكنين به راحتي به بوستان دسترسي يابند .لذا بايد ارتباط ساكنين اين مجموعه از طريق پياده به راحتي صورت

گيرد .بنابراين يك ورودي پياده رو در شمال سايت و يكي ديگر در جنوب براي دسترسي ساكنين در نظر گرفته
شده است .همچنين از طرف غرب سايت نيز  7ورودي با تعبيه پل بر روي بركه براي سهولت دسترسي،
طراحي شده است .دسترسي سواره به سايت نيز از طريق سه خيابان اطراف سايت امكان پذير مي باشد.
 -5-7-2معماري و فضاي سبز :در يك بوستان معماري و فضاي سبز مكمل يكديگرند ،شايد اين مفهوم
چندان اغرا ق آميز و دور از واقعيت نباشد كه در بوستان ها ،درختان و فضاي سبز جايگزين احجام بي روح
معماري هستند و فضاها و مناظري كه توسط احجام در هر مجموعه معماري شكل مي گيرد ،در بوستان ها
توسط گلها ،درختچه ها و درختان تنظيم مي گردد.
فضاي سبز ،احجام بي روح ،كف سازي ها و تراس بندي ها در يك بوستان تواما به كار گرفته مي شوند تا
بتوانند مكمل يكديگر بوده و فضايي مطلوب را بوجود آورند .فضاي سبز مي بايست اصول حاكم بر طراحي
معمارانه بوستان را تبعيت كند تا بتواند نقش مكمل خود را بخوبي ايفا كند ،بنابراين اصولي براي مقياس،
روحيه ،هم آهنگي و ارتباط در طراحي هاي فضاي سبز در نظر گرفته مي شوند .علاوه بر آن فضاي سبز نقش
تعيين كننده اي در موارد زير دارد.
-

تنظيم فضاهاي طراحي شده

-

تنظيم منظره هاي عمومي

-

ايجاد چشم اندازهاي جديد

-

تشديد يا تغيير كيفيت فضاها (ايجاد تنوع ،جاذبه ،تغيير روحيه و )...

علاوه بر موارد ذكر شده ،نقش ويژه آن براي آموزش مي باشد .با تقسيم و تفكيك فضاهاي سبز به فضاهاي
كوچك تر علاوه بر امنيت استفاده از اين فضاها ،با كاشت متنوع گياهان ،درخت ها و درختچه ها نقش آموزشي
آن نيز در نظر گرفته شده است.
 -6-7-2امنيت :با استقرار فضاهاي اختصاص يافته براي رده هاي مختلف سني كودكان در مجاورت
ضلع شرقي سايت ،كه در حدود دو متر پايين تر از سطح مجاور به آن مي باشد سعي بر ايجاد امنيت كامل
كودكان گرديده است .از طرفي با احداث بركه در طول سايت و در مجاورت خيابان غربي ،دسترسي به سايت
محدود و كنترل شده است.

 -4-2عوامل موثر در تعیین ساختار اصلی طرح
 -8-8-2ساختار ناشي از ضرورت ايجاد ارتباط و دسترسي بين گروه هاي شهري اصلي پيرامون
بوستان :يكي از اهداف و سياستهاي طرح بوستان ايجاد انگيزه لازم و مناسب براي استفاده هر چه بيشتر از
محيط بوستان مي باشد .در طرح اصلي بوستان سعي شده تا بين عملكردها و گره هاي شهري اصلي بوستان و
كاربري هاي اصلي درون بوستان مستقيم ايجاد شود .لذا يك مسير اصلي مستقيم پياده در بوستان براي دسترسي
آسان تر پيش بيني شده است .در طراحي معابر و مسيرهاي داخل بوستان سعي شده تا با توجه به مطالب ذكر
شده نوعي طبقه بندي و تقسيم بندي در نظر گرفته شود كه بر اساس اين طبقه بندي عرض معابر نيز تغيير
خواهد كرد  .نوع اول مسيرهاي مستقيم مي باشند كه چگونگي پيدايش آنها ذكر شد و نوع دوم مسيرهايي
هستند كه شخص هم از فضاي شادي بخش و هم به مقصد خود سرسع تر برسد .نوع سوم مسيري است كه
زمين بوستان را دور خواهد زد و به مانند يك كمربند سايت را احاطه خواهد كرد.
 -2-8-2ساختار ناشي از ايجاد عرصه هاي خلوت و شلوغ :در طراحي بوستان دوستدار كودك سعي
شده تا نوعي تنوع فضايي بواسطه ايجاد عرصه هاي خلوت و شلوغ در درون بوستان ايجاد شود .بطوري كه
قطعات اصلي بوستان با توجه به شلوغ و خلوت بودن آن ها كنار يكديگر قرار داد.
 -7-8-2ساختار ناشي از شفافيت مسيرها در درون بوستان :يكي از اصولي كه در طراحي مورد توجه
بوده است ايجاد نوعي شفافيت در مسيرهاي طراحي شده درون بوستان مي باشد .اين شفافيت به شخص
استفاده كننده از بوستان اجازه مي دها تا مسير خود را با ديد بهتر و مناسبي انتخاب كند .بر عكس بسياري از
پارك ها و بوستان كه اين شفافيت در مسيرهاي آن ها به چشم نمي خورد و گاهي شخص استفاده كننده در
تعيين مسير دچار مشكل مي شود .در طراحي اين بوستان سعي شده تا با ايجاد مسيرهاي مستقيم و بين گره
هاي اصلي بوستان شفافيت لازم در مسيرهاي اصلي ديده شود كه تأثير قابل توجهي بر ساختار اصلي بوستان
داشته است.
 -8-8-2ساختار ناشي از شيب طبيعي زمين :در تعيين ساختار اصلي بوستان عوامل زيادي همچون
عوامل طبيعي و امكانات و محدوديت هاي موجود در زمينه هاي مختلف موثرند .هر يك از عوامل بر فرم و
ساختار بوستان تأثيراتي قابل توجه مي گذارند .يكي از اين عوامل شب طبيعي زمين مي باشد .شيب زمين

همانطور كه نشان داده شده است تا كدهاي ارتفاعي پروژه مطابق با كدهاي ارتفاعي توپوگرافي زمين باشد تا
حجم خاك برداري به حداقل خود برسد.
 -5-8-2ساختار ناشي از ايجاد گره هاي كاربري :براي استفاده بيشتر از گره هاي اصلي بوستان سعي بر
آن شده است تا در فواصل مختلف ،در قسمت هاي مركزي بوستان و همچنين بر سر راه مسير اصلي پياده روي
واقع شوند .با توجه به اين كه كاربري هاي ديگر بوستان در نزديكي هاي اين گره ها قرار دارند ،استفاده
كنندگان با رسيدن به اين قسمت ها متوجه كاربري هاي ديگر مي شوند.
 -6-8-2تأثير طراحي بركه در بوستان :يكي از كاربري هاي مهم در بوستان وجود بركه در قسمت غربي
مي باشد .براي بهترين نوع ايجاد بركه و هماهنگ كردن آن با طرح ،بايد دقت بسياري به خرج داد .بركه
همچنين بايد در مكاني قرار گيرد كه بهترين ديد را داشته باشد ،بنابراين در كنار مسير اصلي ،مناسب ترين محل
به حساب مي آيد .همينطور بركه بايد در قسمت كم تراكم بوستان قرار گيرد تا ديد كلي آن از اطراف حفظ
شود .بدين تر تيب ،مكان يابي بركه بر شكل گيري بوستان و مسير اصلي پياده و گره هاي پيرامون آن تأثير
گذاشته است.
 -3-8-2ايجاد نقاط مكث :در طول مسير اصلي با تعريض كردن مسير ،كف سازي متفاوت ،احداث آب
فشان در كف ،ديوار مارپيچ و ساختمان چند منظوره ضمن ايجاد تنوع ،امكان استفاده از فضاهاي گوناگون
بوجود آمده است.
 -1-8-2ديدهاي مناسب و نامناسب
 -1-8-2محورهاي موثر بصري و ارتباطي
 -80-8-2بام چشم انداز :بام چشم انداز امكان رويت بخش هايي از پارك را فراهم مي سازد.

 -5-2مشخصات فنی و کاربریهای درنظر گرفته شده بر ای بوستان کودک ناحیه یک
كل مساحت در نظر گرفته شده براي بوستان كودك ناحيه يك ،يازده هزار متر مربع ميباشد كه در جهت
پاسخگويي به مسايل عديده و گوناگون اين منطقه از تهران و در راستاي رفع بخشي از كمبودهاي آن ،عناصر و
عملكردهايي براي استقرار در بوستان پيش بيني شده است .بنابراين در بوستان عناصر گوناگون تفريحي،

فره نگي و محيطي قرار مي گيرند كه در جهت ارتقاي محيط زيست و اجتماع و فرهنگ منطقه عمل خواهند
نمود .فضاي بازي كودكان ،فضاي سبز ،بركه ،سالن چندمنظوره ،ديوار مارپيچ و زمين آب فشان عناصر اصلي
موجود در طرح بوستان هستند كه به منظور نيل به اهداف فوق براي استقرار در بوستان در نظر گرفته شده اند.
ساختمان ها و فضاهايي كه در مجاورت و يا به عنوان بخشي از عناصر اصلي طراحي مي شوند ،هنگامي
كارآيي لازم را خواهند داشت كه به بهترين وجه عمل كنند ،مراجعين زيادي داشته باشند ،روحيه اي با نشاط و
زنده و فعال به بوستان ببخشند .اين عناصر كه عناصري خدماتي -تفريحي -فرهنگي هستند ،در راستاي تأمين
خدمات ،ارتقاي فرهنگ و حفظ محيط زيست كارآيي خواهند داشت .وجود ساختمان چند منظوره در پارك
امكان استفاده از اين بوستان را در فصول مختلف فراهم مي سازد .به علاوه با ايجاد بوفه بر روي بام ،ضمن
ارايه خدمات رفاهي ،محلي را براي چشم انداز پارك ايجاد مي كند.
-

فضاهاي بازي براي گروه سني زير  7سال

-

فضاهاي بازي براي گروه سني 6 -7سال

-

فضاهاي بازي براي گروه سني  6 -1سال

-

فضاهاي بازي براي گروه سني 82 -1سال

-

سالن چند منظوره و سرويس هاي بهداشتي

-

آب فشان

-

آب نما

-

فضاي سبز

-

مسير پياده

-

ديوار مارپيچ

-

گلكاري فصلي

 -6-2کاربری زمینهای مجاور بوستان
اين بوستان از شمال به بلوار 75متري شهروند محدود مي شود .به عبارت ديگر؛ بوستان كودك در ضلع
جنوبي اين بلوار واقع شده و منازل مسكوني نيز در ضلع شمالي اين بلوار قرار دارند .لازم به ذكر است كه اين

م نازل مسكوني اغلب بصورت ويلايي و يا آپارتمانهاي با تراكم پايين هستند و جزء بافت قديمي منطقه
محسوب مي شوند .در ضلع غربي بوستان كودك ،سازه هاي جديد واقع شده است و شامل سه دسته مجتمع
مسكوني مي باشد .قسمت بالايي ضلع غربي شامل مجتمع مسكوني قدر(در مرحله ي پي ريزي) ،قسمت
مركزي شامل مجتمع هاي مسكوني گلشن(مسكوني) و قسمت پايين ضلع غربي نيز شامل مجتمع هاي
مسكوني جديدي مي شوند كه در مرحله ي نازك كاري و پاياني ساخت هستند .سازه هاي فوق كه بافت جديد
منطقه را تشكيل مي دهند ،اغلب در اختيار كاركنان نيروي انتظامي است.
در ضلع شرقي بوستان نيز چند مركز ،ميدان و فروشگاه وجود دارد .در قسمت بالايي ضلع شرقي فروشگاه
شهروند واقع شده است .در قسمت مركزي آن ميدان ميوه و تره بار قرار دارد و در قسمت آخر و پايين آن،
ساختمان شهرداري ناحيه يك منطقه بيست و دو قرار دارد .البته در آينده نزديك به دليل اصلاح هندسي بلوار
 75متري شهروند و امتداد آن ،فروشگاه شهروند و ميدان ميوه وتره بار با اندكي جابجايي مواجه خواهند بود كه
جابجايي فوق موقعيت جغرافيايي آنها را برهم نخواهد زد .در ضلع جنوبي بوستان كودك نيز بلوار پمپ گاز
واقع شده است .مكان مهم در اين بلوار ،ايستگاه گاز خودرو است كه در مقابل بوستان و در ضلع جنوبي بلوار
قرار دارد.

ب -جانمایی مکان طرح بوستان كودك ناحیه چهار و نشانی محل اجرای آن
اين بوستان كودك واقع در پيكان شهر ،يعني ناحيه چهار منطقه  22ميباشد و در سال  8711احداث
شده است .سايت در منتهااليه غربي پيكان شهر قرار گرفته است ،از سه خيابان قابل دسترسي ميباشد و با
محور اصلي پيكان شهر نيز ارتباط دارد.
 -2-2مشخصات فنی و کاربریهای درنظر گرفته شده بر ای بوستان کودک ناحیه چهار
كل مساحت در نظر گرفته شده براي بوستان ناحيه چهار ،سه هزار متر مربع ميباشد .در بوستان عناصر
گوناگون ورزشي ،تفريحي ،فرهنگي و محيطي قرار گرفته است .فضاي بوستان شامل فضاي سبز ،چمنكاري،
نشا كاري ،سرو و انواع درختچه ميباشد .همچنين؛ فضاي مخصوص بازي كودكان و وسايل ورزشي عمومي
بزرگسالان را نيز دارا ميباشد.

كل مساحت در نظر گرفته شده براي بوستان ناحيه چهار ،سه هزار متر مربع ميباشد .در بوستان عناصر
گوناگون ورزشي ،تفريحي ،فرهنگي و محيطي قرار گرفته است .فضاي بوستان شامل فضاي سبز ،چمنكاري،
نشا كاري ،سرو و انواع درختچه ميباشد .همچنين؛ فضاي مخصوص بازي كودكان و وسايل ورزشي عمومي
بزرگسالان را نيز دارا ميباشد.
 -3-2کاربری زمینهای مجاور بوستان
اين بوستان در منتهي اليه غربي پيكان شهر واقع شده كه از سمت شمال به مهد كودك ناحيه محدود
ميشود .قسمت جنوبي به مركز خريد ناحيه منتهي ميشود كه شامل چند فروشگاه در دو رديف قائم و
همچنين فضاي باز مقابل آنهاست .ضلع جنوبي به شكل اريب به انتهاي خيابان شرقي محدود ميشود و راه
خروجي شهرك و همچنين راههاي دسترسي به ساير خيابانها در آن واقع شده است .قسمت غربي پارك نيز به
انتهاي پيكان شهر منتهي ميشود و با ديوار محصور شده است .همچنين در قسمت شرقي مجتمع هاي مسكوني
قرار دارند كه بلواري دوطرفه نيز بين مجتمع ها و پارك واقع شده است.

فصل سوم

فضای سبز شهری و کیفیت زندگی
(چارچوبی برای ارزیابی تاثیرات اجتماعی بوستانها و فضاهای سبز شهری)

مقدمه
مطالعات اتا از يك چارچوب نظري مستقل پيروي نميكنند و مدل سازي و مفاهيم حوزه اتا برگرفته از
ادبيات علوم اجتماعي و كاربست آنهاست .اما علي رغم تنوع در زمينه ارزيابي تاثيرات اجتماعي ،مي توان به
برخي مفاهيم ،چارچوب ها و تئوري هاي اصلي در خصوص موضوع مورد بررسي(در اينجا بوستان و فضاي
بازي كودك) اشاره كرد .براي بررسي يك پديده ي اجتماعي بايد به ابعاد مختلف آن نگريست و با توجه به
كاركردهاي مختلف پديده ي مورد نظر به تشريح آن پرداخت.
در اين پژوهش از دو بعد به بوستان كودك نگريسته شده است؛ يكي جنبه عام آن به عنوان يك فضاي سبز،
و ديگري جنبه اختصاصي بوستان درخصوص فراهم نمودن فضايي مناسب براي بازي كودكان .هر چند نمي
توان در واقعيت تفكيكي بين دو مقوله ي فوق قائل شد و همپوشاني زيادي بين آنها برقرار است(بعنوان مثال
فضاي سبز پارك كودكان اغلب شامل فضاي بازي نيز مي شود) ،اما براي بررسي بهتر و دقيق تر ادبيات و
همچنين مشخصات هر يك از آنها ،اين تمايز و تفكيك مفهومي و نظري انجام شده است .بنابراين؛ در ادامه
ابتدا به بعد عمومي بوستان كودك بعنوان فضاي سبز؛ و سپس به بعد خاص بوستان كودك بعنوان فضايي براي
بازي كودكان خواهيم پرداخت:

 -1-3بوستان کودک بعنوان فضای سبز
تاثير محيط مصنوع شهري بر حيات اجتماعي ساكنين شهرها از جهات و جنبه هاي مختلفي موضوع
مطالعات و بررسي هاي بسياري است .از جمله مفروضات اصلي اين بررسيها اين است كه يك محيط دلپذير
و مطبوع ،امن و حامي و پشتيبان باعث افزايش حس شادماني و رضايت ما خواهد بود و اين خود منجر به
بهبود سلامت رواني خواهد شد(.)Araya et al.,2006در مقابل محيط نامناسب مي تواند منجر به مشكلات رواني
شود .برخي مطالعات نشان داده اند كه ويژگي هاي محيط دست ساز با نشانه هاي اختلالات روانشناختي رابطه
دارند( .)Dalgard & Tambs, 1997; Sampson, 2003; Weich et al., 2002اما تاثيرات محيط مصنوع تنها محدود به
پيامدهاي فردي نيست بلكه سطوح بالاتر اجتماعي را نيز تحت تاثير قرار ميدهد .بدينگونه كه تغييرات
نامطلوب در محيط فيزيكي ممكن است منجر به تضعيف اعتماد و يا همبستگي اجتماعي

شود( Araya et

.)al.,2006

تاثيرات محيط مصنوع بر سطوح فردي و جمعي حيات اجتماعي مستقل از يكديگر نيستند و اين تاثيرات و
پيامدها بوسيله مكانيسم هاي پيچيدهاي به يكديگر مرتبط ميشوند .هر چند مكانسيم پيچيده اي كه سرمايه
اجتماعي و محيط از طريق تاثير متقابل با يكديگر بر سلامت رواني تاثير مي گذارند ،شناخته شده نيست اما
گمانه هايي در خصوص اين مكانيسم احتمالي وجود دارد .يكي از احتمالات اين است كه محيط و سرمايه
اجتماعي بر تغييرات يكديگر اثر گذاشته و در نهايت بر سلامت رواني تاثير داشته باشند .بعنوان مثال ،نگهداري
نامناسب از محيط همراه با وجود ساختمان هاي متروكه پوشيده از آشغال و زباله ،ممكن است بر احساس
همبستگي در همسايگان تاثير داشته باشد و تركيب اين دو باعث كاهش سلامت رواني ساكنين آن محيط شود.
اما اين حالت نيز محتمل است كه فقر سرمايه اجتماعي به دليل بي توجهي ساكنين به مراقبت از محيط مشترك،
منجر به نامناسب شدن محيط دست ساز شود .فقر سلامت رواني در ميان ساكنين نيز ممكن است به بي توجهي
آنها به پاكيزگي و آراستگي محيط و عدم تمايل به مشاركت در كنش هاي متقابل اجتماعي منجر

شود( Araya et

.)al.,2006

جنبه هاي مختلف محيط دست ساز ممكن است بر تصور افراد از همسايگانشان تاثيرگذار بوده و به
رفتارهاي متناسب با اين تصورات منجر شوند .بعنوان مثال ،خانه هاي وسيع و متروكه ممكن است فعاليت هاي

مجرمانه را تسهيل كرده و منجر به احساس ناامني و عدم تمايل به ارتباط با افراد ديگر شود .عزلت(كناره گيري)
اجتماعي ،انزوا و ترس ،ممكن است به ظهور نشانه هاي اختلالات رواني در ميان افراد آسيب پذير شود(همان).
از جمله مهم ترين محيط هاي مصنوع شهري ،پارك ها و فضاهاي سبز شهري است .فضاهاي سبز شهري
داراي نقش اجتماعي ،اقتصادي و اكولوژيكي هستند با مزايايي چون درمان بيماري هاي روحي ،محيطي مطلوب
براي پرورش كودكان ،يكپارچگي اجتماعي ،حفظ آسايش و نظاير آنهاف كه در عين حال شاخصي براي ارتقاي
كيفيت فضاي زندگي و توسعه جامعه محسوب مي

شوند(.)Balram,2005:149

دانشمندان پي برده اند كه فضاي سبز مي تواند به آرامش ،جوان سازي و كاهش خشونت مردم كمك كند.
گذشته از مزاياي اجتماعي و فيزيولوژيكي ،طبيعت شهري مي تواند مزاياي اقتصادي را نيز،چه براي مديران
شهري و چ 0براي شهروندان فراهم سازد .به عنوان مثال پالايش هوا كه درختان انجام مي دهند ،مي تواند منجر
به كم شدن هزينه هاي كاهش آلودگي و ميزان آن گردد .به علاوه ارزش هاي زيباشناختي ،تاريخي و تفرجي
پارك هاي شهري باعث افزايش جذابيت شهر ،ارزش گردشگري و در نتيجه درآمد مي
شود(.)Cheisura,2004:129

انسان در هر شرايطي روزانه به چند ساعت سكوت و آرامش نياز دارد .اين نياز با

فشردگي جمعيت در محل مسكوني و زندگي آپارتمان نشيني بيشتر احساس مي شود و بدين ترتيب از اين
ديدگاه نيز فضاي سبز شهري كه انسان بتواند دست كم روزانه ساعتي را در آرامش و دور از هياهو بگذراند ،به
صورت ضرورت واقعي در زندگي شهرنشينان خودنمايي مي كند.
 -1-1-3تأثیرات فضای سبز
براساس مطالعات مختلفي كه در كشورهاي غربي صورت گرفته است ،تاثيرات و كاركردهاي مختلف و
متنوعي را مي توان براي فضاهاي سبز شهري برشمرده شد .در اين بخش از اين تحقيق با مرور اين مطالعات،
به تاثيرات و پيامدهاي اجتماعي مختلف فضاهاي سبز شهري مي پردازيم .در اين مطالعات ،بويژه به تاثيرات
جنبه هاي مختلف فضاهاي سبز بر سلامت افراد اعم از سلامت رواني ،سلامت عمومي و سلامت اجتماعي
پرداخته شده است:

 -8-8-8-7فضاي سبز و بهزيستي و سلامت عمومي
شواهد بسياري نشان دهنده تاثير مثبت فضاي سبز بر سلامت عمومي است .همه مطالعات صورت گرفته در
اين زمينه ،نشان مي دهند كه فارغ از ويژگيهاي اجتماعي اقتصادي ،وجود فضاي سبز تاثير مهمي بر سلامت
افراد دارد .در اين خصوص مي توان به پنج مطالعه اپيدمولوژيك اشاره كرد كه بطور ويژه به بررسي نقش فضاي
سبز در سلامتي افراد پرداختهاند و يافتههاي آنها نشان ميدهد كه رابطه مثبتي بين فضاي سبز و سلامتي وجود
دارد.
مطالعهاي در انگليس نشان ميدهد كه محلاتي كه داراي نسبت فضاي سبز بيشتري باشند ،از سلات بيشتري
برخوردار هستند .هر چند كه شدت اين رابطه با درنظر گرفتن متغيرهايي همچون محروميت درآمدي ،و ميزان
شهري شدن منطقه متفاوت است .اين يافته در تمام مناطق شهري و ناطق روستايي با درآمد پايين صادق بود اما
در شهركهاي با درآمد بالا و مناطق روستايي با درآمد بالا رابطه معنيداري يافت نشد .نويسندگان اين تبيين
محتمل را درخصوص اين يافته بيان كرده اند ،افراد اين مناطق خود داراي باغهاي شخصي هستند و فضاهاي
سبز شهري براي آنها اهميت چنداني ندارد .اما رابطه متناقض نماي ديگري كه بدست آوردهاند اين است كه در
شهرك هاي با درآمد پايين ،رابطه معكوس بين ميزان فضاي سبز و ميزان سلامتي وجود داشته است .آنها براي
تبيين يان يافته گفتهاند كه شواهد محدودي نشان مي دهد كه اين شهركها ،داراي ميزان زيادي فضاهاي سبز با
كيفيت پايين هستند كه هم دسترسي به آنها دشوار است و هم از لحاظ زيبشناختي فقير هستند.
يك مطالعه انجام شده در هلند نشان ميدهد كه زندگي در محيطي به فضاي سبز بيشتر ،هبستگي مثبتي با سه
شاخص سلامتي بكار برده شده در اين مطالعه داشته است .اين رابطه براي زنان خانهدار و افراد مسنتر تا
حدودي قويتر بوده است .سه شاخص سلامتي عبارت بودند از :تصور از سلامت عمومي ،نمره پرسشنامه
سلامت عمومي ،و تعداد مشكلات سلامتي كه در  88روز گذشته افراد آنها را تجربه كردهاند.
مطالعه ديگري در هلند نيز نشان ميدهد كه افردي كه در محيطهايي با فضاي سبز بيشتر زندگي ميكنند
تصور بهتري از سلامتي عمومي خود دارند .اين بويژه در ميان افرد مسنتر( 65و بالاتر) و همچنين افراد
جوانتر( 28سال و كمتر) در مناطق شهري صادق بوده است.
مطالعهاي در ژاپن نشان ميدهد كه شرايط محيطي زندگي با ميزان شيوع بيماري رابطه دارد .بويژه كه نرخ
مرگ ومير زنان رابطه معني داري با زندگي در مناطق كم سرسبزتر داشته است .مطالعه ديگري در ژاپن نيز نشان

ميدهد كه زندگي در منطقي با فضاهاي سبز مناسب براي پيادهروي ،فارغ از سن ،جنس ،وضعيت تاهل ،مبناي
سلامت فيزيكي ،پايگاه اقتصادي اجتماعي ،تاثير مثبتي بر طول عمر افراد مسن در توكيو داشته است.
يك مطالعه ديگري ،نشان ميدهد كه فاصله بيشتر محل زندگي از فضاي سبز ،نشانگر خوبي براي استرس
بيشتر در ميان همه گروهها و چاقي در ميان پاسخگويان جوانتر( 25و كمتر) ميباشد .اين مطالعه همچنين نشان
ميدهد كه داشتن باغ شخصي يا مجاورت با فضاي سبز با ميزان پايين تر استرس و چاقي رابطه دارد.
مطالعهاي در سطح اروپا نشان ميدهد كه ساكنان مناطق سرسبزتر ،احتمال فعاليت فيزيكي آنها سه برابر
بيشتر از مناطق مشابه اما با فضاي سبز كمتر ميباشد .هچنين احتمال چاقي و زيادي وزن در گروه اول 80
درصد كمتر از گروه دوم ميباشد .همچنين اين مطالعه نشان يدهد كه در مناطق مسكوني با ميزان بالاي
فعاليتهاي غير اجتماعي ،احتمال فعاليت فيزيكي كمتر و احتمال چاقي و اضافه وزن بيشتر است.
جمعبندي :شواهد نشان دهنده رابطه مثبت بين فضاي سبز و سلامت عمومي ميباشند .بدين معني كه فضاي
سبز باعث تقويت سلامت و بهزيستي ميشود .با كنترل پايگاه اقتصادي اجتماعي ،اين مطالعات نشان ميدهند كه
فارغ از پايگاه اقتصادي اجتماعي ،سلامتي بهتر با فضاي سبز رابطه دارد .كميت و كيفيت فضاي سبز مهم است.
كيفيت پايين فضاي سبز ممكن است اثر معكوس بر سلامتي داشته باشد.عوامل محلي ديگر همچون رفتارهاي
غير اجتماعي بر كيفيت فضاي سبز و ميزان دسترسي و نحوه استفاده از آن تاثير ميگذارند.
 -2-8-8-7حفاظت مستقيم در برابر عوارض فيزكي محيطي:
فضاي سبز ممكن است حفاظت مستقيمي در برابر عوارض فيزيكي محيطي فراهم كند .بعنوان مثال درختان
و ديگر سبزينهها ما را در برابر آلودگي هوا ،سرو صدا ،باد ،فرسايش خاك ،سيل ،گرما و ...حفاظت كنند.
همچنين شواهدي مبتني بر قابليت فضاهاي سبز در زمينه كاهش خطر سيل در مناطق شهرياي كه در معرض
سيل هستند وجود دارد .درختان ،چمن و سبزهها ،در مقايسه با سطوح سخت مناطق شهري ،باعث كاهش
جريان آب و بالا آمدن آب ناشي از بارندگي و سيلاب مي شوند .شواهدي نيز وجود دارد كه نشان دهنده
قابليت سبزهها در تصفيه ذرات معلق در هوا ،جذب گازهاي مضر و كاهش انتشار كربن ميباشند .درختان بويژه
براي كنترل ذرات ريز معلق در هوا ،همچنين جذب دي اكسيد سولفور ،اكسيد نيتروژن و مونوكسيد كربن مفيد
ميباشند.

با اين وجود اين امكان نيز وجود دارد كه خيابانهاي سرپوشيده شده با درختان هم باعث كنترل و هم افزايش
ميزان آلودگي در خيابان شوند .عوامل كليدي كه بر اثرات مضر و يا حفاظت كننده تاثير ميارند عبارتند از
تمركز آلوده كنندهها ،رسانش برگها(عملكرد برگها) ،دماي محيط ،و اندازه و سلامت و سن سبزهها.
مطالعات همچنين نشان ميدهند كه سبزهها ،بر آب و هواي محلي تاثير گذاشتنه و آن را تنظيم ميكنند.
درختان و ديگر سبزهها ،ميتوانند سايهباني(پناهگاهي) در مقابل نور خورشيد ،باد و باران فراهم كنند .علاوه
براين به كاهش دماي محيط ،اثر «جزيره گرمايي شهري» و گنبدهاي گرد و خاك كمك كرده و باعث بوجود
آمدن هوايي خنك و تازه براي مناطق شهري ميشوند.
همچنين مطالعات ديگري نشان ميدهند كه سبزهها باعث كاهش و تخفيفغ سرو صدا و شلئوغي ميشوند.
قابليت سبزهها در كاهش آلودگيهاي صوتي به اندازه و تراكم فضاهاي سبز بستگي دارد.
جمعبندي :فضاهاي سبز بويژه درختان و درختچههاي بزرگ ،ميتوانند مردم را از اثرات مضر عوارض مهم
محيطي همچون سيل ،آلودگي هوا ،سرو صدا و افزايش دما در محيطهاي شهري محافظت ميكنند .علاوه براين
اين امكان نيز وجود دارد كه در برخي شرايط ،فضاهاي يبز به دليل ايجاد فضاهاي محصور و بسته ،باعث
افزايش اثرات آلودگيها شوند.
 -7 -8-8-7تجديد قوا ،آرامش(تمدد اعصاب ،آسودگي) و كاهش استرس:
فضاهاي سبز بويژه آنهايي كه بطور مداوم مديريت و نگهداري ميشوند ،مكاني هستند كه عده زيادي از
افراد شهري بطور روزانه در آنها تماس با طبيعت را تجربه ميكنند .سه نظريه وجود دارند كه مطالعات مربوط
به اثر طبيعت بر سلامت و بهزيستي رواني افراد بويژه قابليت طبيعت و فضاهاي سبز در تقويت تمدد اعصاب،
كاهش استرس و سرزندگي را هدايت و پشتيباني ميكنند.
نظريه اول تحت عنوان بيوفيليا(زيست دوستي) ،بيان ميكند كه بشر به دليل يك نياز زيستي از پيش تعيين
شده(پيش نهاده شده يا غريزي) كه طي فرآيند تكامل گسترش يافته است و بيانگر نزديكي خويشاوندي انسان
با جهان طبيعت است ،بطور ناخودآگاه ،در جستجوي ارتباط با ديگر گونههاي زيستي(گياهان و جانوران)
ميباشد.
تئوري دوم تئوري كاهش استرس است .اين تئوري اين فرضيه را مطرح ميكند كه محيطهاي طبيعي مشوق
رهايي از انواع استرسها از استرسهاي ملايم كوتاه مدت تا مشكلات طولاني مدت(نه تنها خستگيهاي ذهني)

ميشود .اين اثر نتيجه فرآيند تكاملي -رواني است كه به موجب آن ،انواع خاصي از محيطها ،باعث توليد انواع
خاصي از تاثيات ميشوند .براين اساس ،پاسخهاي مثبت احساسي و فيزيولوژيكي ،بوسيله تصور ذهني از
امن(ايمن( بودن برخي محيطهاي خاص برانگيخته مي شوند( .تصور ذهني ما ميبني بر امن و ايمن بودن برخي
محيط ها باعث واكنش هاي مثبت احساسي و فيزيولژيكي در ما ميشود).
سرانجام نظريه استراحت(بازيافت يا بازسرزندگي) ذهني است .اين نظريه اين فرضيه را مطرح مي كند كه
طبيعت در رفع خستگي هاي ذهني ناشي از انجام فعاليتها و وظايف نيازمند دقت و تمركز طولاني مدت
ميباشند به ما كمك مي كند .محيطهاي طبيعي اين فرصت را به افراد ميدهند كه از فعاليت ها و تفكرات
روزمره فاصله گرفته و تجه ما را بدون هيچونه تلاش و تمركزي به خود جلب مي كنند و از اين طريق به رفع
خستگي و سرزندگي ما كمك مي كنند.
مطالعات متعددي درخصوص تاثير فضاي سبز بر سلامت و بهزيستي رواني افراد انجام شده است .مطالعه اي
در انگلستان نشان ميدهد كه نارضايتي از فضاي سبز محلي با پايين بودن سلامت رواني رابطه دارد .مطالعه
ديگري در انگلستان نشان مي دهد كه مشاركت در برنامههاي ورزش در فضاهاي سبز باز و آزاد ،باعث توقيت
اعتماد به نفس ،خودباروي(عزت نفس) و سرزندگي ميشود.
مطالعه اي در سوئد نيز نشان ميدهد كه فارغ از ويژگيهاي سني ،جنسي و پايگاه اقتصادي اجتماعي ،هرچه
افراد زمان بيشتري را در فضاهاي سبز آزد عمومي بگذرانند ،استرس كمتري را حس ميكنند .افرادي كه دفعات
بيشتري به فضاهاي سبز سر ميزندد ،بيماريهاي مرتبط با استرس كمتري را گزارش كرده اند .اين نتيجه درباره
زمان حضور در فضاهاي سبز نيز صادق است .اين مطالعه نشان مي دهد كه فاصله با فضاهاي سبز شهري با
ميزان استفاده از اين فضاها رابطه دارد و بدين ترتيب افرادي كه به باغ هاي شخصي محل سكونت خود
دسترسي دارند در مقايسه با ديگراني كه باغ خصوصي ندارند ،به ميزان بيشتري به فضاهاي سبز عمومي سر
مي زنند .نويسندگان چند عامل را كه به تنهايي يا بصورت تركيبي بر ميزان استرس تاثير مي گذارند معرفي
كردهاند :فعاليت و ورزش در فضاي باز ،روشني روز طبيعي ،تحريك حواس(ديدن ،صدا زدن ،بوئيدن ،دما،
لمس كردن ،حفظ تعادل و شنيدن) و تجارب زيباشناختي.
مطالعهاي در آمريكا نشان ميدهد كه تفريح در خانه و پارك تاثير مثبتي بر خلق و خوي افراد ميگذارد و
تفاوت معني داري بين دو حالت وجود ندارد .اين يافته با انتظار نويسنگدان در تضاد است .مطالعه ديگري در

آمريكا نيز نشان مي دهد ،كه ساكنان خانهسازيهاي عمومي كه نزديك به طبيعت( بعنوان مثال داراي چشم
اندازي با درختان يا فضاي باز) مي باشند ،در مقايسه با افرادي كه در خانههايي كه در نزديكي آنها طبيعت
وجود ندارد ،توانايي بيشتري در مقاومت در برابر استرس دارند .مطالعه ديگري در آمريكا نشان ميدهد كه
ميزان استرس در افراد كهنسال را با استفاده از پاركهاي شهري مي توان كمتر كرد.
يك مطالعه مروري كه توسط انجمن بهداشت هلند انجام شده است ،به مطالعات زيادي درخصوص نقش
طبيعت در كاهش استرس و خستگي هاي ذهني اشاره كرده است .اين انجم نتيجه مي گيرد كه شواهد قوياي
از مطالعات تجربي و نيمه تجربي در هر دو موقعيت ميداني و آزمايشگاهي بدست آمده است كه نشان ميدهد
طبيعت بر رفع استرس و خستگيهاي ذهني اثر ثبت دارد .اين تاثيرات حتي به محض مواجه كوتاه با طبيعت
رخ مي دهد .البته درخصوص تاثير قرار گرفتن طولاني مدت در طبيعت و تاثيرات محيط هاي طبيعي متفاوت،
دانستههاي كمي وجود دارد.
جمعبندي :فضاهاي سبز تاثير مثبتي بر ميزان استرس دارند بدين معني كه هم باعث كاهش و هم رفع
استرس و خستگي ذهني ميشوند .جنبههايي از فضاهاي سبز كه باعث كاهش استرس ميشوند عبارتند از:
فعاليت و ورزش در فضاي باز ،روشني روز طبيعي ،تحريك حواس(ديدن ،صدا زدن ،بوئيدن ،دما ،لمس كردن،
حفظ تعادل و شنيدن) و تجارب زيباشناختي.
تاثيرات ذهني حتي در مواجه كوتاه مدت با فضاي سبز رخ مي دهند .اما معلوم نيست كه آيا زمان بيشتر
ماندن در فضاي سبز تاثير بيشتري ميگذارد يا خير .هرچند برخي مطالعات به روشني نشان دهنده اثير طبيعت
بر بهزيستي هستند اما ميزاني كه طبيعي بودن فضاي سبز بر بهزيستي افراد تاثير مي گذارد كاملا روشن نيست.
 -8-8-8-7ترويج و گسترش فعاليت فيزيكي:
برخي مطالعات صورت گرفته ،نشان مي دهند كه افرادي كه به فضاي سبز نزديك مي باشند بطور منظمتري
از آن استفاده مي كنند و افرادي كه منظم تر از فضاي سبز استفاده ميكنند ،احتمال بيشتري دارد كه ورزش كنند.
اين مطالعات همچنين نشان مي دهند كه ميزان فعاليت فيزيكي تحت تاثير عوامل متفاوتي بويژه عواملي كه با
خود كارآمدي و انگيزش در ارتباط هستند مي باشد .با اين وجود بسياري از فعاليتهايي كه در فضاي سبز انجام
مي شوند ،همراه با تحرك نيستند و فعاليتهايي بسيار آرام مي باشند .اگرچه استفاده كنندگان از پارك غالبا مي
گويند كه براي پياده روي به پارك مي روند ،اما افراد تنها براي پياده روي ،دويدن و يا ورزش كردن به پارك

نمي روند بلكه بسياري براي نشستن و استراحت و يا انجام فعاليتهاي آرام به پارك مي روند .بدين ترتيب
استفاده از پارك بطور معني داري با ميزان فعاليت فيزيكي رابطه ندارد.
در چهار مطالعه آمريكايي كه به بررسي مسيرهاي پياده روي و راه هاي سبز و همچنين كاربران آنها پرداخته
اند ،تاثير فضاهاي سبز بر فعاليت فيزيكي افراد مورد بررسي قرار گرفته است .براساس يافته هاي يكي از اين
مطالعات مزايا و منافع درنظر گرفته شده براي مسيرهاي پياده روي عبارتند از فراهم كردن فرصتي براي ورزش،
فراهم كردن دسترسي به فضاهاي سبز و فضاهاي تفريحي ،كاهش آلودگي هوا ،همراه با افزايش غرور محلي و
فراهم كردن فرصت هاي بيشتري براي ارتباطات اجتماعي  .اين مطالعه هچنين نشان مي دهد كه پيوستگي و
اتصال پياده روها با مناطق مسكوني و تجاري ،از جمله عوامل كليدي موثر بر نحوه استفاده از آنها بوده بعنوان
عاملي در بهبود قابليت زندگي در منطقه درنظر گرفته شده است .در مطالعه دوم رابهط اي بين پياده روهاي
جديد و ميزان فعاليت فيزيكي مشاهده نشد .مطالعه سوم نشان مي دهد كه استفاده كنندگان از پياده روها در
مقايسه با افرادي كه از پياده روها استفاده نمي كنند ،عموما بطور منظم تري فعاليت فيزيكي داشته و از تناسب
اندام بهتري برخوردار بوده و بيشتر مرد مي باشند .پياده روها هم براي پياده روي هاي تفريحي و هم غير
تفريحي استفاده مي شوند .مطالعه چهارم نشان مي دهد كه پياده روها در محلات فقيرتر و محلات داراي نسبت
بالايي از افراد مسن يا جوان ،كمتر به خوبي مورد استفاده قرار مي گيرند..
علاقه فزآينده اي درخصوص استفاده از فضاي سبز به عنوان مكاني براي برنامه هاي ورزشي وجود دارد .در
حالي كه شواهد موجود نشان مي دهد كه برنامه هاي ورزشي باعث ترويج و افزايش فعاليت فيزيكي( و منافع
مرتبط آن در جهت بهوبد سلامت جسمي و وراني) مي شوند اما به سختي مي توان ثابت كرد كه فضاهاي سبز
نقش ويژه ،قابل توجه و فزاينده اي در چنين برنامه هايي داشته باشند .با اين وجود شواهد نشان مي دهد كه
جذابيت فضاها و موقعيت هاي سبز انگيزه بيشتري براي ادامه ورزش ايجاد مي كنند.
مطالعه اي در انگليس ده نمونه از طرح هاي ورزشي سبز از جمله پياده روي گروهي ،گردش ،قايقراني،
ماهيگيري و فعاليت هاي كم تحرك و آرام را بررسي كرده است .يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد صرفنظر
از شدت ،مدت و نوع فعاليت صورت گرفته در فضاي سبز ،مشاركت در اين فعاليت ها باعث افزايش اعتماد
به نفس و بهبود خلق و خوي افراد مي شود.

جمعبندي :به نظر مي رسد كه ميزان فعاليت فيزكي تحت تاثير عوامل مختلفي از جمله ويژگي هاي شخصي
همچون خود كارآمدي و انگيزش مي باشد.
 -5-8-8-7كنش متقابل و همبستگي اجتماعي:
نظرسنجي هاي متعددي نشان مي دهند كه فضاهاي سبز بويژه پارك هاي شهري ،دراري استفاده هاي متعدد
و همچنين كاربران زيادي هستند .مطالعات همچنين نشان ميدهند كه تنش بين گروه هاي مختلف استفاده از
فضاهاي سبز از قبيل افرادي كه براي پياده روي سگ هايشان به پارك آمده اند ،ورزشكاران ،كودكان ،ولگردان
خياباني و افراد مسن اجتناب ناپذير است .اين موضوع بويژه درخصوص پارك هاي شهري كه دسترسي و
استفاده از آن براي همه افراد آزاد است صدق مي كند.
همچنين الگوي استفاده از فضاهاي سبز در بين افرادي با پيش زمينه هاي اجتماعي -اقتصادي و فرهنگي
متفاوت ،تفاوت دارد .براساس مطالعه اي در انگلستان ،سه چهارم بزرگسالان طبقات اجتماعي بالاتر گفته اند كه
در دوازده ماه گذشته به پارك رفته اند .در حالي كه تنها  50درصد اين بزرگسلان طبقات پايين اجتماعي به
چنين مورد اشاره كرده اند .افراد طبقات اجتماعي بالاتر احتمال بيشتري دارد كه به پارك هاي برون شهري ،باغ
هاي عمومي(رسمي) و علف زارها بروند .در مقابل سياهپوستان و اقليت هاي قومي و افراد ناتوان ،كمتر به
فضاهاي سبز شهري ،جنگل ها و يا پارك هاي برون شهري سر مي زنند.
چهار مطالعه به بررسي تعاملات اجتماعي در فضاهاي عمومي از جمله فضاهاي سبز پرداخته اند .مطالعه اي
درانگليس ،نشان مي دهد كه پارك ها و ديگر فضاهاي عمومي همچون بازارهاي خياباني ،وسيله اي براي
گردهم آوردن(آمدن) اجتماعات ختلف مي باشند .علاوه براين كه اين فضاها فرصتي را براي ارتباط منظم غير
رسمي افراد و گروه هاي مختلف فراهم مي كنند .مطالعه ديگري در انگليس نشان ميدهد كه استفاده از فضاي
سبز تحت تاثير عواملي همچون فصل ،زمان روزانه و شرايط آب و هوايي دارد و افرادي كه از پارك هاي
عمومي و يا مسيرهاي كنر رودخانه ها و كانالهاي آب استفاده مي كنند با يكديگر بصورت غير رسمي و
صميمي تر رفتار مي كنند .اين رفتارها شمال بوسيدن ،در آغوش گرفتن و ممارست جنسي وهمچنين گلاويز
شدن با دوستان و يا بازيهاي خشن و بي ادبانه و رفتارهاي ضد اجتماعي مي باشند .يافته هاي اين مطالعه
هم چنين نشان مي دهد از آنجا كه اين فضاها آزاد بوده و بسيار كنترل شده نيستند ممكن است برخي افراد در
آنها احساس راحتي نكنند اما در مقابل باعث جذب گروه هاي ديگري بويژه افرادي كه از مركز شهر و مركز

فعاليت هاي تجاري منزوي شده اند همچون گروهايي از جوانان ،مصرف كنندگان خياباني ،افراد بيكارف بي
خانمان ها در تمام طول سال مي شوند .مطالعه سوم نشان مي دهد كه تصور مثبت از محيط محلي و مشاركت
فعال در آن ميتواند نقش مهمي در ادغام مهاجران در جامعه جديد ايفا كند .هچنين يافته هاي اين مطالعه نشان
مي دهد درنظر گرفتن شباهت برخي از عناصر محل سكونت قبلي تازه واردان در محله جديد ،مي توان باعث
پيوند مفهومي بين خانه سابق و جديد آنها شود .مطالعه اي در آمريكا نشان مي دهد كه حضور زنان در فضاي
سبز باعث احساس امنيت و لذت متقابل در آنها شده و فرصت كنش متقابل اجتماعي و دلگرمي و پشتيباني
متقابل براي انجام فعاليت هاي بدني مي شود.
مطالعه مروري

HCN

نشان ميدهد كه سه مقاله به تاثيرات اجتماعي فضاي سبز مشترك پرداخته اند .اين

مقالات اشاره مي كنند كه وجود فضاهاي سبز باعث افزايش استفاده از فضاهاي عمومي مي شود و وجود
فضاها و چشم اندازهاي سبز همبستگي مثبتي با ارتباطات و پيوندهاي اجتماعي در محله دارد .همچنين رابطه
مثبتي بين يكپارچگي اجتماعي افراد مسن محله و قرار گرفتن در معرض فضاهاي سبز مشترك وجود دارد.
احداث باغ هاي شهري يا محلي را اغلب به عنوان ابزاري براي بهبود اجتماعات محلي ،افزايش منابع گذارن
اوقات فر اغت و تفريح ،و دسترسي به مواد غذايي تازه درنظر گرفته مي شوند .اصل فراگير درخصوص اين
فضاها اين است كه اين فضاها از لحاظ مالكيت ،دسترسي و كنترل عمومي هستند.
دو مطالعه يكي در آمريكا و ديگري در انگلستان به بررسي تاثيرات سلامتي باغ هاي محلي پرداخته اند.
مطالعه اول نشان مي دهد ،كه افراد انگيزه خود براي مشاركت در احداث باغ هاي محلي را تمايل به دسترسي
به مواد غذايي تازه با طعم مناسب ،لذت بردن از طبيعت و بهبود سلامت و تندرستي ذكر كرده اند .همچنين بيان
شده است كه باغ هاي محلي باعث بهبود نگرش ساكنين به محله خود و تقويت سازمان دهي محلي و شبكه
هاي اجتماعي مي شوند .مطالعه دوم كه در انگلستان انجام شده است نشان مي دهد كه هرچند افراد مسن به
ارزش فضاهاي سبز عمومي و باغ هاي محلي واقف هستند اما ترس آنها از احتمال جرايم در اين فضاها نشان
مي دهد كه تماس با طبيعت در فضاهاي عمومي محدود بوده و باغ هاي خصوي از اهميت بيشتري برخوردار
هستند.
جمعبندي :فضاهاي سبز ممكن است به افزايش كنش متقابل اجتماعي و استفاده بيشتر از فضاهاي عمومي
منجر شود .با اين وجود اقليت هاي قومي و افراد معلول و ناتوان احتمال كمتري دارد كه به فضاهاي سبز رفته

و از آنه ا استفاده كنند .از آنجا كه استفاده از فضاهاي سبز بويژه پارك ها عموما آزاد مي باشد ،ورود همه افراد
به آنها ازاد بوده و در نتيجه گروه هاي مختلف ممكن است به شيوه هاي متفاوتي از اين فضاها استفاده كنند.
فعاليت در فضاهي سبز عمومي و باغ هاي محلي ،مي توانند كنش متقابل محلي را افزايش داده و باعث بالا بردن
قابليت محلي و افزايش اعتماد به نفس شوند.
 -6-8-8-7خطرات ومخاطرات فضاي سبز:
در اين قسمت  6مطالعه را كه به خطرات و مخاطرات مربوط به فضاهاي سبز پرداخته اند بررسي مي كنيم.
يك مطالعه انگليسي به اين موضوع اشاره مي كند كه افراد در پارك با خطر آلوده شدن به ويروس هاي خوني
همچون هپاتيت بي و هپاتيت سي در اثر تماس با سرنگ هاي آلوده رها شده در پارك مواجه مي باشند .مطالعه
ديگري ذر انگلستان نشان مي دهد كه افرادي كه در پارك پياده روي مي كنند و تا حدي كمتر افرادي بازدديد
كننده از پا رك ها ،با خطر ابتلا به بيماري هاي لنفاوي ناشي از نيش زدگي يا گازگرفتگي حشرات مواجه هستند.
مطالعه اي در جمهوري چك و همچنين مطالعه ديگري در آمريكا نيز به بررسي احتمال ابتلا به بيماري هاي
لنفاوي پرداخته اند .مطالعه اي در اسپانيا نيز به بررسي ميزان ميكروسپوريدياي انساني ناشي از فضولات
پرندگان در هفت پارك در اسپانيا پرداخته است .مطالعه اي در استراليا نيز رفتار حفاظت در برابر آفتاب در ميان
بازديدكنندگان از پارك را بررسي كرده است.
علاوه بر موارد فوق همانگونه كه پيشتر نيز ذكر شد ،رفتارهاي مجرمانه و ضد اجتماعي از جمله نگراني هاي
استفاده كنندگان از پارك ها مي باشند كه از جمله موانع استفاده و لذت بردن از فضاهاي سبز مي باشند.
همچنين احتمال برخي رفتارهاي مخاطره آميز از جمله فعاليت هاي جنسي كنترل نشده ،و يا حوادث غير مترقبه
ناشي از فعاليت هاي ورزشي و يا ديگر باز ها در فض اي سبز مي رود .هرچند كه در اين زمينه مطالعات قابل
توجهي وجود ندارد.
مطالعات فوق نشان دهند برخي اثرات و پيامدهاي منفي مرتبط با سلامت ناشي از حضور ،استفاده و پياده
روي در پارك ها و فضاهاي سبز مي باشند.
جمعبندي :احتمال ابتلا به برخي بيماري هاي ناشي از تماس با حيات وحش موجود در فضاهاي سبز وجود
دارد.

همچنين احتمال وقوع جرم و رفتارهاي ضد اجتماعي به دليل انزواي نسبي فضاهاي سبز ،عدم حضور افراد
ديگر در اين فضاها و همچنين طبيعت غير حفاظت شده آنها وجود دارد .همچنين احتمال افزايش فعاليت هاي
جنسي غير كنترل شده و حوادث ناشي از فعاليت هاي ورزشي و بازي در فضاهاي سبز وجود دارد.
علاوه بر موارد فوق كه به تاثيرات فضاهاي سبز شهري اشاره داشتند ،مطالعات ديگري نيز به كاركردهاي
مختلف فضاهاي سبز اشاره كرده اند كه در ذيل آورده شده است:
 -8كاركردهاي محيط زيستي :جذب آلاينده هاي هوا و تصفيه هوا ،تثبيت ميكرو كليما و تعديل دما ،كنترل
فرسايش و لغزش خاك و رواناب هاي شهري ،كاهش آلودگي صوتي ،زيستگاه حيات وحش به ويژه پرندگان
در شهر(.)Flores et al, 1998
 -2كاركردهاي اجتماعي -فرهنگي :ايجاد ارتباط متقابل و پيوند اجتماعي بين طبقات مختلف اجتماعي،
فراهم نمودن تسهيلات و امكانات

گردشگري( Germann-Chiari and Seeland, 2004; Balram and Dragi cevic,

.)2005

 -7كاركردهاي زيباشناختي:لذت بردن از حضور در طبيعت و تماشاي زيبايي هاي
 -8كاركردهاي روانشناختي :كاهش استرس و ايجاد آرامش و

آن(.)Cheisura,2004

آسايش(.)Kaplan & Kaplan, 1989

 -5كاركردهاي اقتصادي :جذب گردشگرانو رونق تجارت ،افزايش قيمت زمين و املاك و مستغلات و در
نتيجه افزايش ميزان ماليات دريافتي توسط شهرداري

ها(.)Morancho, 2003

كارن كروچر و همكارانش( ،)2001در مطالعه اي درخصوص تاثيرات فضاهاي سبز شهري ،تصوير دقيق
تري از تاثير فضاهاي سبز شهري بر ابعاد مختلف زندگي را ارائه مي كنند .آنها در مدل تاثيرات فضاهاي پارك
شهري ،چهار بعد اجتماعي(افراد) ،اقتصادي ،محيطي و سلامت را مدنظر قرار داده اند و در هريك از اين ابعاد،
پيامدها و تاثيرات ناشي از فضاهاي سبز شهري را برشمرده اند.

البته كاردهاي فضاهاي سبز شهري محدود به موارد فوق نيست و احداث و گسترش فضاهاي سبز ،مي تواند
ابعاد مختلف زندگي و حيات اجتماعي را در سطوح خرد و ميانه و كلان تحت تاثير خود قرار دهد .اين ابعاد
مختلف را مي توان زير چتر مفهوم گسترده تر كيفيت زندگي گردهم آورد .كيفيت زندگي مفهومي چندبعدي
است و جنبه هاي مختلفي را دربر مي گيرد .بطور كلي كيفيت زندگي شامل مسائل ادي و غيرمادي است .از
بعد مادي ،كيفيت زندگي نه تنها مقوله هايي چون استانداردهاي زندگي ،امكانات زيربنايي ،توليد اقتصادي،
اشتغال ،قيمت ها ،قانون و مانند اينها را دربر مي گيرد ،بلكه مواردي همچون سلامتي ،سرگرمي ،اوقات فراغت،
فرهنگ و هنر و مانند اينها نيز در همين مقوله مي گنجد .در بعد مفاهيم غيرمادي ،كيفيت زندگي شامل تجارب

و دريافت هاي شخصي افراد و بازخوردهاي آنها در زندگي واقعي شان است( .)Dajian & Peter,2006:15در
يك نمودار شماتيك ابعاد كيفيت زندگي را مي توان به صورت زير نشان داد(:)May,1996:34
چيسورا( ) 2008ارتباط بين كاركردهاي فضاهاي سبز شهري ،كيفيت زندگي و توسعه پايدار شهري را به
صورت زير نشان مي دهد:
وي بر اين باور است كه فضاي سبز شهري براساس كاركردهاي متنوع خود ،نقش برجسته اي در ارتقا
كيفيت زندگي شهروندان ايفا مي كند و از اين رو عامل كليدي در شكل گيري شهر پايدار مي باشد.
 -2-1-3عوامل موثر بر استفاده از فضای سبز
تاكنون به بررسي تاثيرات مختلف فضاهاي سبز شهري بر ابعاد مختلف كيفيت زندگي افراد پرداختيم .اما اين
نكته مهم را بايد درنظر گرفت كه عوامل مختلفي وجود دارند كه بر استفاده افراد از فضاهاي سبز و مراجعه به
آنها تاثير مي گذارند كه در اين قسمت به آنها مي پردازيم .عوامل كليدي موثر بر استفاده از فضاي سبز عبارتند
از:
 -1-2-1-3فاصله ساكنين با فضاي سبز :هر چه فضاي سبز نزديكتر باشد احتمالا استفاده منظم تر از آن
بيشتر است .با اين وجود مطالعات نشان مي دهند كه استفاده از فضاي سبز تنها با فاصله با آن ارتباط ندارد بلكه
عواملي همچون سهولت دسترسي ،اندازه ،كيفيت و جذابيت فضاي سبز و همچنين پيوستگي با مناطق سكوني و
فضاهاي سبز ديگر نيز از جمله عوامل موثر بر دسترسي به فضاي سبز مي باشد.
 -2-2-1-3سهولت دسترسي :هرچه دسترسي به فضاي سبز از لحاظ مسير و ورود و خروج و دسترسي
معلولين آسان تر باشد ،احتمال استفاده از آن جهت انجام برخي فعاليتهاي بدني بيشتر است.
 -3-2-1-3اندازه فضاي سبز :هرچه اندازه فضاي سبز بزرگتر باشد احتمال استفاده مردم از آن بيشتر
خواهد بود .ميزان وسعت و اندازه ي فضاهاي سبز ارتباط مستقيمي با ميزان استفاده از آنها دارد .اغلب مردم از
فضاهاي كوچك و محدود كمتر استفاده مي كنند و اين فضاها قابليت كمتري براي پذيرش افراد دارند.
 -4-2-1-3پيوستگي با فضاهاي مسكوني و تجاري :پيوستگي و اتصال فضاهاي سبز با مناطق مسكوني و
تجاري ،از جمله عوامل كليدي موثر بر نحوه استفاده از آنها بوده و بعنوان عاملي در بهبود قابليت زندگي در
منطقه درنظر گرفته شده است .هرچه كه ميزان پيوستگي و ارتباط فضاي سبز با فضاها و مناطق مسكوني و

تجاري بيشتر باشد ،احتمال استفاده از آن زيادتر خواهد بود .بعنوان مثال ،مردم مي توانند بصورت پياده يا از
طريق دوچرخه سواري در فضاي سبز به محل كار خود رفت و آمد كنند.
 -5-2-1-3كيفيت و جذابيت :هرچه فضاي سبز از تنوع زيستي گياهي و جانوري بيشتر برخوردار باشد و
داراي آشغال و ديوار نوشته يا نقاشي هاي ديواري كمتري باشد ،احتمال استفاده از آن بيشتر خواهد بود.
درخصوص جذابيت وجود انواع مختلفي از گياهان و جانوران در فضاي سبز از اهميت زيادي برخوردار است.
به عنوان مثال مادران فرزندان خود را به پارك هاي دورتري كه به دليل داشتن حوضي همراه با اردك براي
كودكان جذاب تر مي باشد مي برند .وجود درختان ،تنوع گياهي در محيط ،جلوههاي آب و وجود حيات
وحش از جمله جذابيتهاي فضاهاي سبز به شمار مي رود .مطالعات مختلف نيز نشان مي دهد كه جذابيت
فضاها و موقعيت هاي سبز انگيزه بيشتري براي ادامه ورزش ايجاد مي كنند .همچنين؛ علاوه بر كميت و ابعاد
فضاي سبز ،كيفيت آن مهم است .كيفيت پايين فضاي سبز ممكن است اثر معكوس بر سلامتي داشته باشد.
 -6-2-1-3چند منظوره بودن :هر چه امكانات متنوع تر و گسترده تر ي از قبيل فضاي بازي كودكان،
فضاي آرام با صندلي ،فضاي بازي براي تيم هاي محلي و فضاي پيك نيك در فضاي سبز وجود داشته باشد
احتمال استفاده گروه هاي مختلفي از مردم از آن بيشتر خواهد بود .فضاي سبز هم از طريق فراهم كردن فضايي
جذاب براي ورزش و هم از طريق فراهم كردن فرصت و امكان فعاليت بدني گروهي با افراد ديگر ،قابليت
افزايش فعاليت بدني افراد را دارد .بدين ترتيب فضاهاي سبز در صورت چندمنظوره بودن(امكان انجام دامنه اي
از فعاليت هاي پر جنب و جوش تا آرام) و استفاده تعداد زيادي از مردم از آن ،منبع ارزشمندي براي فعاليتهاي
بدني است.
 -3-2-1-3امنيت و ايمني فضاهاي سبز :امنيت شخصي و ترس از جرم و جنايت از جمله نگراني هاي
كليدي درخصوص فضاهاي سبز است .اين ملاحظات و نگراني ها همچون مانعي بر استفاده از فضاهاي سبز
عمل مي كنند .علاوه بر ترس از حمله هاي فردي ،وجود مواردي همچون ،مواد باقي مانده از استعمال مواد
مخدر ،فضولات سگ ها ،آشغال ،ديوار نگارها و نوشته ها ،تخريب ،نگهداري و مديريت ضعيف ،و در پارك ها
و فضاهاي سبز برون شهري ،وجود حشرات نيش زننده و استفاده از موتور سيكلت و ديگر وسايل نقليه خارج
از مسيرهاي درنظر گرفته شده از جمله موانع و عوامل منفي استفاده از اين فضاها ذكر شده اند .افراد به ندرت
به تنهايي به پارك مي روند مگر براي بردن سگ ها ،بويژه زنان بعيد است به پارك بروند مگر اينكه فرد ديگري
همراه آنها باشد و يا اينكه نگبهان و يا مدير در پارك حضور داشته باشد .علي رغم اينكه افراد به اهميت
فضاهاي سبز براي كودكان اشاره مي كنند اما از اينكه كودكان آنها به تنهايي و يا بدون همراهي يك فرد بزرگتر
به فضاهاي سبز بروند اظهار نگراني مي كنند .درخصوص استفاده از فضاي سبز ،دسترسي به فضاهاي سبز امن

همچون پاركها و زمين هاي بازي و امكانات تفريحي ،بويژه براي كودكان و نوجوانان بسيار مهم است .كودكاني
كه به فضاي سبز امن دسترسي دارند احتمال بيشتري دارند كه فعاليت فيزكي بيشتري داشته و اضافه وزن
نداشته باشند .لازم است به اين نكته اشاره شود كه بساري از افرادي كه در پياده روي ها گروهي سلامتي
مشاركت مي كنند از پياده روي تنهايي در فضاهاي سبز اغلب به دليل ترس از امكان وقوع جرم ترس دارند.
 -1-2-1-3ادارك عمومي از فضاهاي سبز :تعداد زيادي از پيمايش ها و مطالعات انجام شده در نقاط
مختلف جهان ،نشان مي دهند كه عموما افراد برداشت و نظر بسيار مثبتي درخصوص فضاهاي سبز دارند.
هرچند كه برخي نگراني درخصوص امنيت شخصي و امنيت عمومي پارك ها وجود دارد و برخي افراد
فضاهاي سبز بكر را در قايسه با فضاهاي سبز رسمي و مديريت شده ،خطرناك ،كثيف و غير راحت تلقي مي
كنند.
تصور بر اين است كه فضاهاي سبز و باز از طريق فراهم كردن دسترسي افراد به طبعيت و برخوردار كردن
آنها از هواي تازه ،فضاهاي عير سرپوشيده و امكان تماس يا گياهان و حيوانات ،باعث بهبود كيفيت زندگي،
سلامت و بهزيستي مي شود .همچنين فضاهاي سبز بعنوان تقويت كننده تجارب مثبت احساسي در افراد تلقي
شده است .هر چند كه مطالعات نشان مي دهند كه فضاهاي سبز بعنوان مكاني براي ورزش و فعاليت بدني،
ارزشمند شناخته شده اند اما برخي افراد ،از اين لحاظ براي فضاهاي سبز ارزش قائل هستند كه اين فضاها
قابليت كاهش استرس و باز سرزندگي را اشته و مكاني را جهت دور شدن و گريختن از گرد و خاك ،سرو
وصدا ،و آلودگي هاي بصري محيط مصنوع فراهم مي كنند.
فضاهاي سبز از جمله جنگل ها و درختزارها ،به كرات بعنوان مكاني براي ارتباط و مهروزوي افراد و
اجتماعات به يكديگر و همچنين بعنوان يكي از ويژگي هاي متمايز محلات و اجتماعات محلي تلقي شده اند.
هچنين فضاهاي سبز بعنوان يادآور دوره هاي خاصي از زندگي افراد درنظر گرفته شده اند :جايي كه آنها در
كودكي در آن بازي مي كردند ،جايي كه در آن ناكامي هاي خود را فراموش كرده و اولين برخورد عاشقانه را در
دوران جواني در آن تجربه كرده اند ،جايي كه در آن در بزرگسالي با افرد مورد علاقه خود ملاقات مي كردند،
ج ايي كه كودكان و نوه هاي خود را به گردش مي بردند و جايي كه مي تواند در آن نشانه اي از ياد و خاطره
عزيزان آنها را زنده كند.
علاوه براين از نظر افراد ،فضاهاي سبز باعث بهبود و رونق محل زندگي آنها و جذابتر شدن آن بوده و عامل
گردهم آمدن افراد مي باشد .پارك هاي شهري نيز بويژه براي رشد ذهني و فيزكي كودكان از اهميت زيادي نزد
افراد برخوردار بوده است جايي كه كودكان در آن از آزادي بيشتري برخوردار بوده و دور از ترافيك و آلودگي
شهر قرار خواهند گرفت .به همين شيوه جنگل هاي شهري قابل دسترس و ديگر فضاهاي طبيعي تر از اهميت

يز ادي براي كودكان تلقي شده اند .مطالعات و پيمايش ها نشان ميدهند كه فضاهاي برخودار از ويژگي ها،
جذابيت ها و كابري هاي متنوع تر بطور كلي بيشتر از فضاهايي كه از جذابيت هاي خاصي برخوردار نبوده و يا
تك منظوره باشند ترجيح داده مي شوند.
همچنين برخي يافته نشان مي دهد كه هرچند تصورمركزي مشتركي از فضاهاي سبز بعنوان عامل بهوبد و
تقويت سلامت و بهزيستي وجود دارد اما گروه هاي قومي مختلف و افراد داراي ناتواني هاي جسمي برداشت
و تصور متفاوتي از فضاهاي سبز دارند كه باعث پيدايش الگوهاي متفاوتي -هرچند با فراواني كمتر -از نحوه
استفاده از اين فضاها مي شوند.
 -1-2-8-7مناسب بودن فضاي سبز براي استفاده گروه هاي خاص بويژه معلولان :پارك همواره مامني براي
تمامي اعضاي جامعه در ارتباط با گذران ساعاتي ،فارغ از هياهوي زندگي و مشكلات عديده آن مي باشد .چه
خوبست در اين محيط آرام و سبز با ديدن كودكي كه با بازي ها و شيطنت هاي خود لبخند رضايت و آسودگي
بر لبان پدر و مادر خود به ارمغان مي آورد ،و يا مرداني كه دقايقي چند را به يادآوري ايام گاه دور و گاه نه
چندان دور ،بدون كار و تلاش مي گذرانند و يا جواناني كه به اميد فرداي روشن در سايه سا و درختان به
مطالعه پرداخته اند ،به ياد كساني باشيم كه به دلايل مختلف بخشي از توانايي هاي خود را از دست داده و
بصورت موجودي معلول در آمده اند .اين افراد يعني معلولين همچون افراد سالم داراي اميدها و آرزوها و از
همه مهمتر حقوقي هستند كه با كمال تأسف اين حقوق و اين نيازها از سوي همگان احساس نشده و مورد
تأييد قرار نگرفته ،زيرا شاهد اين واقعيت تلخ هستيم كه هيچ اقتصادي ،ورزشي و تفريحي را حل نكرده و يا به
آن بهاي كافي نداده اند.
با مطالعه نيازهاي فيزيكي همه ي معلولين اعم از نابينايان ،ناشنوايان و معلولين جسمي و چگونگي مناسب
سازي محيط براي هر گروه به اين نتيجه مي رسيم كه:
-

در مورد ناشنوايان ،تعبيه ي هر نوع علايم هشدار دهنده ي صوتي ،نيازهاي اين گروه را برآورده مي

كند .اين گروه در مورد مسايل ديگر با افراد سالم تفاوتي ندارند.
-

در مورد نابينايان ،استفاده از علايم قابل لمس و صوتي در مواقع خطر توصيه مي شود .ولي استفاده

از كف پوش با جنس بسيار مختلف و يا علايم بسيار متنوع به دليل به اشتباه انداختن قوه ي تشخيص آن ها،
مفيد نخواهد بود.
-

در مورد معلولين جسمي و حركتي ،اين گروه به علت استفاده از صندلي چرخ دار و نياز به فضاي

بزرگ تر ،در بسياري از مواقع با دشواري هايي روبرو هستند.

احساس عدم امنيت جاني از عمده مسايلي است كه باعث عدم استفاده معلولين از پارك و مكان هايي از اين
قبيل مي شود .از جمله دلايل اين عدم امنيت جاني براي معلولين در پارك ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
فقدان پل هاي ارتباطي كافي ،در فواصل معين براي ورود به پارك

 وجود پله هاي فراوان در بعضي از پارك ها بدون استفاده از رامپ

 وجود موانعي از قبيل زباله و مصالح ساختماني و خاك در پياده روي پارك
 تغييرات ناگهاني و همه روزه در پارك ها

تغيير مسيرهاي ناگهاني و بدون هشدار دهنده ها

وجود سرپوش هاي برجسته و گاه حتي فاضلاب ها و شير فلكه هاي آب بدون سرپوش
 تردد وسايلي از قبيل موتور سيكلت در پارك ها

 عدم بكارگيري حفاظ در لبه ي بلندي ها براي جلوگيري از سقوط نابينايان
در ادامه سعي شده با در نظر گرفتن مشكلات و نيازهاي اين گروه ،نكاتي در مورد طراحي قسمت هاي
مختلف پارك يادآوري شود.
 جاي ساخت پارك:
 دسترسي :جاي ساخت پارك از نظر قابل دسترس بودن براي همگان و به ويژه معلولين حائز اهميتاست.
 ايمني در دست يابي :پارك هاي عمومي بايد به نحوي ساخته شوند كه قابل استفاده براي اقشارجامعه به خصوص معلولين باشند.
 چراغ هاي راه نمايي :براي عبور از خيابان هاي پر رفت و آمد ،بايد از چراغ هاي راهنمايي قابل تنظيم
توسط فرد معلول استفاده كرد.

 پل هاي ارتباطي پياده رو و سواره رو :در مسيرهاي طولاني اگر پل ارتباطي بين خيابان و پياده رو وجود
نداشته باشد ،شايد افراد سالم ،با عبور از جوي ها و جداول به مسير مورد نظر خود برسند ولي لفراد
معلولي كه از صندلي چرخ دار استفاده مي كنند و يا افراد مسن به ناچار از حركت باز مي مانند.

 در و محوطه ورودي پارك ها :درهاي ورودي پارك ها بايد عرضي حداقل معادل  15سانتيمتر داشته
باشند .همچنين از به كارگيري هر نوع پله در كنار درهاي ورودي بايد اجتناب شود و در صورت نياز به
پله از مسير شيب دار براي اين كار مي توان استفاده كرد.

 پياده روها و گذرگاه ها :گذرگاه هاي درون پارك از نظر عرض ،شيب و همچنين نوع و جنس كف
پوش اهميت بسياري دارند.

 عرض گذرگاه ها :كم بودن عرض مفيد گذرگاه ها مشكلات فراواني براي تردد معلولاني كه از صندلي
چرخ دار استفاده مي كنند ايجاد مي كند .براي عبور يك صندلي چرخ دار كم ترين عرض مورد نياز
 870سانتيمتر ،و براي دور زدن آن عرضي معادل  810سانتيمتر لازم است .البته اين عرض در گذرگاه
هاي اصلي بايد مدنظر باشد و در مورد گذرگاه هاي فرعي نيازي به عرض زياد نيست چه عرض بيش
از حد گذرگاه ها ممكن است به زيبايي پارك لطمه بزند.
 شيب گذرگاه ها :براي اتصال قسمت هاي مختلف پارك كه با يكديگر اختلاف سطح دارند ،به جاي پله
مي توان از شيب هاي يكنواخت كه بسيار هم طولاني نباشند استفاده كرد .زيرا پله مانع بزرگي براي
دسترسي معلولين به قسمت هاي مختلف پارك است.
 جنس كف پوش :در قسمت هايي از پارك كه قرار است روكشي غير از پوشش گياهي به كار رود لازم
است از مواد سخت و غير لغزنده استفاده شود .زيرا استفاده از مصالح غير ثابت و جا به جا شونده مثل
سنگ ر يزه در سطح گذرگاه ها ،مشكلات بسياري را در امر جابه جايي براي معلوليني كه از صندلي
چرخ دار استفاده مي كنند ايجاد مي كند.

 خدمات رفاهي -بهداشتي :نصب تابلوي راهنما در بدو ورود مي تواند اطلاعاتي از راه ها و امكانات
موجود در پارك ها را در اختيار بازديد كننده بگذارد .براي اين منظور مي توان با استفاده از تابلوهايي
با خط برجسته( ،بريل) اين اطلاعات و فهرستي از خدمات ارائه شده در پارك را در اختيار نابينايان قرار
داد.
 آبخوري ها :آبخوري ها بايد با ارتفاعي كم تر ( 35 -10سانتيمتر از كف) ،در نقاط مختلف پارك نصب
شوند و لازم است در كنار آن ها فضايي براي صندلي چرخ دار در نظر گرفته شود.

 صندلي ها :به كارگيري صندلي هايي با ارتفاع كم تر ( 85سانتيمتر) و عرض نشيمن بيش تر براي
استفاده ي معلولين ضروري است.
 تلفن هاي عمومي :به كارگيري حداقل يك دستگاه تلفن عمومي مخصوص معلولين در پارك ها
ضروري به نظر مي رسد.

 زمين بازي :اهميت بازي و ورزش براي كودكان و بزرگسالان بر هيچ كس پوشيده نيست ولي در مورد
معلولان ،ورزش نه تنها جايگاه خود را براي ايجاد نشاط و افزايش اتكا به نفس حفظ كرده بلكه به
عنوان يك عامل تجديد پيوستگي اجتماعي از اهميت ويژه اي برخوردار است.

 خدمات بهداشتي :در پارك هاي بزرگ به ازاي هر  80توالت معمولي ،مي توان يك توالت مخصوص
معلولين به كار گرفت.

 آب و گياه در پارك :معلولين قشري از جامعه هستند كه در استفاده از اين زيبايي ها با ناتوانايي هايي
مواجه هستند .براي به كارگيري بيشترين توان اين قشر از جامعه ،مي توان از گياهان و آب نماهايي
استفاده كرد كه براي اين گروه نيز به نحو احسن قابل استفاده باشد .بايد توجه داشت ،شاخه هاي
آويزان درختان در گذرگاه هاي پارك به هيچ عنوان عصا ،براي فرد نابينا قابل لمس نيست و چه بسا اين
شاخ و برگ باعث صدمه زدن به اينگونه افراد مي شود و اين خود عاملي براي احساس عدم امنيت در
فرد معلول است .براي بهره گيري از حس شنوايي در نابينايان مي توان با استفاده از پستي و بلندي ها
در پارك و ساخت آبشار و يا ايجاد جوي هاي مناسب ،صداي موزون و زيباي حيات را احيا كرد و يا
با ساختن لانه ي پرندگان بر بالاي درخت هاي كهن سال و جاي گزيني پرندگان در اين لانه ها و
همهمه آن ها در پارك نه تنها به زيبايي پارك افزود ،بلكه محيطي طبيعي و آرام را در پارك به وجود
آورد .براي بهره گيري از حس بويايي در معلولين حسي از جمله نابينايان ،مي توان از درخت ها و
در ختچه هايي كه شاخ و برگ و يا گل هاي خوشبو دارند ،استفاده كرد .اين گياهان نه تنها با شاخ و
برگ خود زيبايي طبيعي به پارك مي بخشند بلكه بوي خوش آن ها توجه هر بازديد كننده اي را به
خود جلب مي كند.

 -2-3بوستان کودک بعنوان فضایی برای بازی کودکان
در سال  8111ميل ادي ،نمايندگان كشورهاي جهان در مجمع عمومي سازمان ملل متحد ،پيمان حقوق كودك
را تأييد و امضا نمودند و متعهد شدند تا براي تصويب و اجراي آن در كشورهاي خود تلاش نمايند .اين
عهدنامه كه به نام «كنوانسيون حقوق كودك» معروف است ،همه دولت ها و مردم جهان را به ساختن دنيايي
بهتر براي كودكان تشويق مي كند كه در تاريخ اول اسفند ماه  ،8732مجلس شوراي اسلامي نيز ،ملحق شدن
جمهوري اسلامي ايران به اين عهدنامه بين المللي را تصويب كرد .بر اساس ماده  78بند يك اين عهدنامه،
«بازي و تفريح ،حق كودك است ،پس ضروري است كه امكانات لازم براي فعاليت هاي تفريحي آنان را فراهم
نمود» .همچنين در بند دو همين ماده آمده است« :ضروري است مسولان فضاهاي مناسب و متعددي را براي
بازي كودكان فراهم نمايند .از اين رو اين مكان ها بهتر است به محل سكونت كودكان نزديك باشد»(پيمان
جهاني حقوق كودك.)8716 ،

امروزه با تبديل شدن زندگي كشاورزي به زندگي ماشيني و روند سريع شهرنشيني و ميل به مهاجرت
روزافزون و افزايش جمعيت شهري ،نياز به فضاها و اماكن مصنوعي بيشتر شده و اين امر موجب تخريب خانه
هاي قديمي و ويلايي وتبديل آنها به ساختمان هاي چند طبقه شده است .از اين رو ،در زندگي جديد ،فضاهاي
عمومي از اهميت بيشتري نسبت به گذشته برخوردار هستند و نقش مهمي بر ابعاد اجتماعي ،اقتصادي و
فرهنگي حيات افراد و گروههاي مختلف جامعه دارند .يكي از بزرگترين و مهمترين گروههاي اجتماعي نيازمند
به اين فضاها ،كودكان و نوجوانان هستند .ناديده گرفتن ذوق ،سليقه و خواسته هاي آنان كه آينده سازان جامعه
هستند ،اثرات زيان باري بر روح ،فكر و آينده ي آنها خواهد داشت .به عبارت ديگر؛ فضاهاي عمومي نقش
مهمي در جامعه پذيرشدن و رشد جسمي ،عقلي و روحي كودكان و نوجوانان دارند و اثرات بازي در فضاي باز
به مراتب بيشتر از بازي در فضاي بسته است .يكي از ابزارهاي جامعه پذيري كودكان «بازي» است.
بازي بهترين و گوياترين زباني ست كه همه ي كودكان در سنين گوناگون و با بهره ي هوشي متفارت مي
توانند آنرا درك كنند .در بازي كودكان استقلال دارند ،نظر مي دهند و مشكلات خويش را حل مي كنند.
همچنين بازي موثرترين و پرمعنا ترين راه يادگيري كودكان است .هنگام بازي كودك فكر مي كند ،برنامه ريزي
مي كند ،راه هاي تازه مي يابد ،تجربه مي كند و پرورش فكري ،عاطفي ،جسمي و حركتي مي يابد(مهندسين
مشاور .)8711 ،از ديدگاه انجمن بين المللي حق بازي براي كودكان( )1IPAنيز؛ بازي ارتباط ،بيان و تركيب
فكر و عمل است كه احساس رضايت و خشنودي كودكان را به دنبال دارد .بازي به گونه اي ذاتي ،داوطلبانه و
خودانگيخته است و منجر به رشد جسمي ،ذهني ،حسي و اجتماعي كودكان مي گردد(ايزدپناه جهرمي.)8717 ،
بوستان يا پارك هاي كودك ،يكي از مكانهايي كه مي توان در آنها فرصت بازي را براي كودكان فراهم آورد.
بنابراين؛ علاوه بر بعد عمومي بوستان كودك بعنوان فضاي سبز ،بعد خصوصي آن ،بعنوان فضايي براي بازي
كودكان از اهميتي دوچندان برخوردار است .ايجاد فرصت بازي در پارك ها از عوامل سنجش موفقيت يك
پارك محسوب مي گردد .هدف از ايجاد زمين بازي ،ايجاد فرصتي براي چالش هاي جسمي و روحي كودكان و
امكان برقراري ارتباطات اجتماعي در محيطي طبيعي است.
 -1-2-3خصوصیات و سطوح بازی
بنا به عقيده روانشناسان ،يك فعاليت زماني «بازي» محسوب مي شود كه پنج خصوصيت در آن ديده شود:
 -8به طور ذاتي مشوش باشد و ايجاد انگيزه كند،
 -2شركت در آن آزادانه باشد و نه اجباري،
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 -7شركت در آن به گونه اي فعالانه باشد،
 -8لذت بخش و مفرح باشد،
 -5داراي سطوحي از وانمودسازي و تقليد باشد و از اين طريق كودك قدرت تخيل و تصور خود
را بكار گيرد.
بديهي است با در نظر گرفتن اين پنج خصوصيت ،بسياري از فعاليت هاي كودكان ،كيفيت يك بازي
ارزشمند را دارا نيستند و اين بر خلاف تصور بزرگسالان است كه مي پندارند ،كودكان با شركت در كلاس هاي
گوناگون ورزشي از انجام آن لذت مي برند ،از اين رو زماني كه كودكان به اجبار صرف فعاليت ورزشي برنامه
ريزي شده اي مي نمايند ،ارزش واقعي يك بازي را دارا نيست .به تناسب رشد كودكان ،بازي آنها پيچيده تر و
منسجم تر خواهد شد.
 -2-2-3انواع زمین بازی کودکان
تقسيم بندي زمين هاي بازي كودكان ،بر مبناي نوع وسايل بازي و تأثير آن بر بازي كودكان انجام مي پذيرد:
 -1-2-2-3زمین بازی سنتی

2

شامل تاب و سرسره ،الاكلنگ و ...بوده و براي كودكان كاملا آشنا و شناخته شده اما فاقد ارزش هاي
شناختي و بازي هاي اجتماعي متناسب رشد كودكان مي باشد .برخي از مطالعات نشان دهنده آن است كه
وسايل و تجهيزات بازي ساخته شده توسط كارخانه ها ،تنها قادرند كودكان را به مدت  88دقيقه سرگرم كنند.
تصوير ذهني اكثر بزرگسالان از يك زمين بازي نيز ،فضايي اين چنيني به همراه "تجهيزات كارخانه ساخت"
است .هر چند كه امروزه اين گونه وسايل بازي ،از سطح كيفي و استانداردهاي بالاتري نسبت به گذشته
برخوردار هستند ،اما به دليل محدود شدن به عملكردهاي تك منظوره ،فاقد كيفيت هاي آموزشي و اجتماعي
لازم مي باشند.
 -2-2-2-3زمین بازی معاصر

3

اين گونه زمين هاي بازي ،از اتصال و كنار هم آمدن قطعات و تشكيل يك مجموعه مركب بازي ،با
عملكردهاي گوناگون ساخته مي شود كه البته تعداد كمتري از اين نوع زمين بازي وجود دارد و هزينه ساخت
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آن به نسبت نوع قبلي بالاتر است .كودكان اين گونه زمين هاي بازي را بيشتر از نوع «سنتي» دوست دارند .اين
زمين ها ،مشوق بازي هاي ارزشمند آموزشي براي كودكان مي باشند.
زمین بازی خلاق و ماجراجویی :4اين گونه زمين هاي بازي ،شامل قطعاتي به ظاهر بي ارزش چون،
تايرهاي فرسوده ،الوار ،جعبه ،صندوق هاي چوبي و ...هستند و به كودكان امكان ساخت و ايجاد اشكال و
چيدمان هاي جديد را مي دهند كه به دليل انعطاف پذيري با خواست كودكان؛ در رشد جسمي ،اجتماعي و
شناختي آنان از محيط بسيار موثرند .حضور يك مربي يا راهنماي بازي كه نقش حامي و راهنما براي بازي
كودكان را داشته باشد ،مي تواند بسيار موثر و مفيد باشد.
باغ های بازی ماجراجویی :5نوع جديدي از فضاي بازي كودكان در يك محيط طبيعي« ،باغ هاي بازي
ماجراجويي» ،است كه برخي آن را به عنوان «كلاس درس طبيعت» يا «زمين هاي بازي طبيعي» مي نامند .هدف
از ايجاد چنين فضايي ،به كارگيري عوامل طبيعي به عنوان بستر و زمينه اي طبيعي براي بازي كودكان است.
فضاي بازي طراحي شده ،با بهره گيري از عوامل طبيعي چون درختان ،گياهان ،گل ها ،آب و شن ،حيوانات،
حشرات و ...واجد فرصت هاي بسيار غني براي بازي كودكان در هر شكل قابل تصور است .از اين رو در
ساختار فضاي بازي ،تا حد امكان از مواد و مصالح طبيعي استفاده مي شود .نمونه اي از اين فضاها ،فضاهاي
غير رسمي است ،كه مملو از درختچه ،بوته ،آب ،گل ،چمن هاي بلند ،حيواناتي نظير ماهي ،قورباغه و ساير
موجودات زنده و همچنين شامل فضايي براي نشستن ،تكيه زدن ،پناه گرفتن(قايم شدن) و فضاهايي براي
خلوت و آسايش مي باشد.
نوعي «حس بكر و طبيعي» در اين گونه فضاهاي بازي نهفته است كه با نمونه ها و الگوهاي متداول زمين
هاي بازي در فضاي آزاد ،تفاوت دارد .زمين هاي بازي متداول امروزي ،شديدا به وسايل و تجهيزات بازي
"كارخانه ساخت" وابسته است در حالي كه در باغ هاي بازي ماجراجويي ،فضاهاي طبيعي غيررسمي با
وسعت ،تنوع و تغييرپذيري ،محلي مناسب براي شكوفايي خلاقيت و شناخت محيط طبيعي هستند .همچنين
عدم وجود ساختارهاي مشخص و تمام شده در اين گونه زمين ها ،به كودك امكان بسط قدرت تخيل و تصور
را مي دهد .مثلا وجود يك كنده درخت قابليت هاي گوناگوني براي بازي كودكان دارد .محيط بازي در چنين
فضايي بايد از محيطي به محيط ديگر در جریان باشد ،به گونه اي پايان ناپذير و تا حد امكان ساده و مشوق
شكوفايي خلاقيت كودكان .فضاي بازي در طبيعت ،فضايي سرشار و غني براي يادگيري و آموختن كودكان در
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هر رده سني است .اين فضا واجد نوعي برنامه درسي پنهان و نهفته است كه كودكان آن را با شيوه خاص خود
دريافت كرده و همزمان ،با ساير كودكان ارتباط برقرار مي كنند.
هزينه ساخت و ايجاد چنين فضايي ،بيشتر از هزينه ساخت زمين هاي بازي سنتي متداول نيست .در حالي
كه در "زمين هاي بازي سنتي" ،بيشترين هزينه به خريد تجهيزات بازي ساخته شده ،اختصاص مي يابد .در
«باغ هاي بازي ماجراجويي» ،اين هزينه صرف منظرسازي و استفاده از عوامل طبيعي شده و در پاره اي از موارد
نيز از چند وسيله بازي كه در ساخت آن ،مواد و مصالح طبيعي به كار رفته ،استفاده مي شود .هر چند كه در اين
نوع منظرسازي ،مهارت هاي خاص كه پاسخگوي نياز كودكان باشد ،مورد نياز است.
رمز موفقيت در اين گونه فضاهاي بازي ،مشاركت استفاده كنندگان در فرايند طراحي است .مشاركت در
طراحي ،به معناي دخيل كردن نظرات كودكان ،والدين ،معلمان و كاركنان در فرايند برنامه ريزي و طراحي زمين
بازي است .دخيل كردن نظرات كودكان باعث مي شود آنها اين فضا را مكاني مختص به خود تلقي كنند.
دخالت والدين ،ضامن حمايت آنها از اين گونه فضاهاست و اين كه اهميت بازي هاي غير رسمي در محيط
هاي طبيعي ،گامي مهم در يادگيري و از مراحل رشد كودكان است .مشاركت معلمان سبب مي گردد كه آنان،
اين مكان را به عنوان فضايي آموزشي و كلاس درس غير رسمي محسوب كنند .دخالت كاركنان و مسولان
نگهداري پارك باعث مي شود كه آنها در حمايت و نگهداري از چنين فضايي ،احساس مسوليت بيشتري داشته
باشند.
 -7-2-7اصول مهم در طراحي فضاي بازي كودكان
يك فضاي بازي ،فرصت هاي متنوعي براي بازي كودكان فراهم مي آورد .اين فضا به كودكان امكان مي
دهد كه طبيعت را بهتر شناخته و به آن احترام گذارند .يك «فضاي بازي خوب طراحي شده» ،فضايي است كه
در طراحي آن ،توانايي ها و تمايلات گوناگون كودكان ،مراحل و سطوح گوناگون بازي در نظر گرفته شده
است .در حالي كه مسائل مربوط به رشد فيزيكي كودكان از اهداف اصلي يك فضاي بازي است ،توجه به ساير
ملاحظات شناختي ،اجتماعي ،احساسي و زيبايي شناسي در طراحي يك فضاي بازي بسيار ضروري است.
تحقيقات در زمينه ترجيحات كودكان ،گوياي اين مسأله است كه اگر كودكان توانايي طراحي فضاي بازي
دلخواهشان را داشتند ،اين فضا كاملا متفاوت از آنچه مي بود كه بزرگسالان آن را «زمين بازي» مي نامند .دقيقا
به همين خاطر است كه فضاهاي طراحي شده توسط بزرگسالان غالبا حس رضايت كودكان را برآورده نمي
سازد .اگر محيط بازي ثابت باشد و داراي وسايل بازي تك منظوره همانند "زمين هاي بازي سنتي" ،كودكان
قادر به تغيير و دستكاري محيط طبق نياز و خواسته هايشان نخواهند بود و هرچند «زمين هاي بازي سنتي»

امروزه نسبت به گذشته به لحاظ ايمني و پيچيدگي ،تغييرات محسوسي يافته اند اما به دليل داشتن شكل و
عملكردي ثابت ،باز هم فاقد عنصر خلاقيت هستند .مشكل اين نيست كه كودكان از بازي در اين گونه فضاها،
احساس رضايت و تفريح نداشته باشند ،بلكه «تفريح و لذت» ،تنها هدف ايجاد يك فضاي بازي نيست و به
همين دليل به فضايي فراتر از زمين هاي بازي متداول نياز است .بنابراين؛ بايد در طراحي فضاي بازي كودكان
به برخي اصول مهم توجه كرد .برخي از اين موارد عبارتند از(ايزدپناه جهرمي:)8717 ،
 -1-3-2-3كاربرد عناصر طبیعی
از آنجايي كه كودكان دنياي اطراف خود را نوعي زمين بازي تصور مي كنند ،طبيعت بستر مناسبي است كه
مي تواند آنها را ساعت ها به خود مشغول سازد .از اين رو فضاي دلخواه كودكان ،فضايي مملو از عناصر طبيعي
چون گياهان ،گل ها ،آب و خاك ،شن ،حيوانات و حشرات است .دليل اين امر سه كيفيت محيط هاي طبيعي
است كه شامل تنوع تمام ناپذير آن ،انسان ساخت نبودن آنها و حس جاودانگي و پايان ناپذيري آنهاست.
تجربيات كودكان از اوايل قرن بيستم ،نشان داده است كه بكارگيري عناصر طبيعي چون آب ،خاك ،بافت و
رنگ هاي طبيعي در طراحي فضاي بازي كودكان ،به تجربياتي مي انجامد كه به طور مثبت و موثري در زمان
بزرگسالي تأثيرگذار خواهند بود" .روانشناسان محيطي و تكاملي" ،واژه «بيوفيليا» را براي اين «حس طبيعت
دوستي» به كار مي برند .بدين معنا كه انسان به طور وراثتي و از لحاظ بيولوژيكي ،وايسته به طبيعت است.
مطالعات بسياري در زمينه تجربيات انسان در محيط طبيعي ،گوياي اين اصل هستند كه محيط و فضاهاي
طبيعي ،واكنش هاي مثبتي از لحاظ روانشناسي در انسان ايجاد مي كند؛ مانند كاهش تنش و نگراني ،ايجاد حس
رفاه و خوشبختي ،فراخواني آسانتر اطلاعات ،مهارت حل خلاقانه مشكلات ،رشد و تقويت قدرت تخيل و
برانگيختن حس كنجكاوي كه خود از محرك هاي مهم در امر يادگيري است.
بازي كودكان در يك محيط طبيعي ،داراي كيفياتي است كاملا متفاوت با بازي در محيط هاي انسان ساخت
است .يك محيط بازي ايمن در بستر طبيعت ،گامي مهم در ايجاد حس استقلال و تمريني براي عدم وابستگي
م ستقيم كودكان به والدين محسوب مي شود .همان گونه كه در مراحل گوناگون رشد يك كودك ،مرحله گذار
از نوزادب به خردسالي ،با شكسته شدن مرز و حدهاي فضاي داخلي خانه انجام مي پذيرد؛ يك فضاي طبيعي
ايمن نيز ،بستري مناسب براي تمرين عدم وابستگي مستقيم كودكان از والدين خود مي باشد .اين محيط ها
تجربيات حسي متفاوتي را نيز به دنبال خواهند داشت :يك نوع حس رهايي براي دويدن ،فرياد زدن و ريخت و
پاش كردن .فعاليت هايي كه غالبا در فضاي داخلي خانه ها ممنوع است .حتي نوع تجربه كودكان در طبيعت،
با تجربه بزرگسالان كاملا متفاوت است .بزرگسالان طبيعت را به عنوان نوعي «پس زمينه» ،براي ساير فعاليت

هاي خود محسوب مي دارند؛ در حالي كه كودكان در شناخت و شكوفايي طبيعت ،روشي منحصر به فرد،
تجربي و مستقيم دارند .دقيقا به همين خاطر است كه از نظر بزرگسالان ،فضاهاي منظرسازي شده و گلكاري
شده منظم ،بسيار زيبا و مفرح هستند ،در حالي كه كودكان به تجربه كردن و چگونگي كاربرد در ارتباط با با
محيط هاي طبيعي اهميت مي دهند .فعاليت هايي نظير خزيدن به زير درختچه ها و بوته ها ،گل بازي و هر
فعاليتي كه پاسخگوي حس كنجكاوي آنها از محيط اطراف باشد .گياهان ،آب ،خاك ،شن و ...همگي امكاناتي
هستند كه كودكان با كنترل ،دستكاري آنها و استفاده از قدرت تخيل ،مي توانند ذهن خلاق خود را شكوفا
سازند .سطح بالاي پيچيدگي و تنوع در عناصر طبيعي ،بازي هاي پيچيده تر و طولاني تر را به دنبال خواهد
داشت .به همين دليل ،كليه وسايل بازي ثابت شده كارخانه ها و همچنين فضاي داخلي خانه ها ،نمي توانند
جايگزيني براي طبيعت و به دنبال آن حس خوشايند يك كودك در دامان طبيعت باشد .لحظات احساسي نظير
توجه كودك به يك پديده طبيعي مانند :اشعه منعكس شده خورشيد در يك قطره آب روي برگ ،زيبايي پرواز
يك پروانه ،جنب و جوش موجود در لانه مورچگان ،زيبايي گل ها و....
 -2-3-2-3ایجاد مناطق مختلف در فضای بازی کودک
يك فضاي بازي «خوب طراحي شده» ،داراي مناطق متنوعي شامل انواع اجزا و عناصر بازي و فرصت هاي
قابل دسترس در هر منطقه مي باشد .در حالي كه اين فضاها با نوعي مرزبندي با يكديگر در ارتباطند ،بايد به
گونه اي واضح ،قابل نظارت و رويت باشند .مرزبندي بين اين فضا توسط تغيير سطح پوشش زمين و انواع
منظركاري توسط بوته ها و گياهان انجام مي پذيرد:
منطقه طبیعی :اين منطقه بازي با اجزاي طبيعي چون درختان ،آب و گياهان شكل گرفته است .همچنين مي
تواند شامل كپه هايي بر سطح زمين باشد كه كودكان را به بالا رفتن از آن تشويق كند .بطور ايده آل ،يك منطقه
طبيعي بازي مي تواند دربرگيرنده گونه هاي متنوعي از حيات وحش باشد .بازي در اين منطقه شامل فعاليت
هاي پرشور و پرتحرك و نيز انواع بازي هاي آرام است .فضاهاي طبيعي براي فعاليت هايي چون خواندن،
صحبت كردن و تماشاي بازي سايرين و همچنين فعاليت هايي فعال و پرتحرك در اين منطقه شامل كندن
خاك ،پركردن گودال با سنگ و آب و بالا رفتن و راه رفتن بر روي كنده هاي درخت است.
منطقه ماجراجویی :اين منطقه بازي ،براي بازي هاي پرتحرك و سازنده كودكان تدارك ديده شده است و
شامل مواد و وسايل ساختماني شامل بيل كوچك و موادي چون شن ،سنگ و آجر مي باشد .كودكان به وسيله
اين گونه وسايل مي توانند فضاهاي دلخواه خود همچون سراشيبي يا ديوار را بسازند.

منطقه پرتحرک و فعال بازی :اين منطقه براي فعاليت هايي نظير دويدن ،پريدن ،استفاده از اسباب بازي
هاي چرخ دار و بازي هاي توپي است .براي تدارك و ايجاد چنين فضايي ،سطح پوشش زمين ،محكم و سفت
به همراه فضاهاي چمن كاري است .استفاده از اسباب بازي هاي چرخ دار بر سطوح سفت و محكم،
كارآمدترند و ساير گونه ها شامل پريدن ،دويدن ،كشتي گرفتن و چرخيدن بر سطح چمني بسيار كارآمد است.
همچنين تدارك فضايي كوچك براي پارك وسايلي چون دوچرخه و سه چرخه بسيار ضروري است و بدين
وسيله كودكان با پارك وسايل چرخ دار خود مي توانند به ساير فعاليت هاي بازي ادامه دهند ،اين در حالي
است كه وسيله اي بر سر راه باقي نمي ماند و شرايط خطرساز ايجاد نمي گردد.
منطقه آرام برای یادگیری :منطقه آرام براي يادگيري ،بايد شامل تجهيزاتي چون؛ ميز ،سه پايه و مكان هايي
براي نشستن به همراه تجهيزاتي جهت محافظت در مقابل شرايط آب و هوايي باشد .اين فضا براي فعاليت
هايي نظير خواندن ،قصه خواني ،نقاشي ،گل بازي ،حل پازل و ساير فعاليت هاي آموزشي به همراه صرف ناهار
مختصري براي كودكان است .علاوه بر اين؛ كودكان در زمين بازي به فضاي نيمه خصوصي ،خارج از محيط
هاي پرهياهو و پرصدا نياز دارند كه ضمن استراحت به تعمق و تماشاي بازي ساير كودكان بپردازند.
منطقه بازی های آرام :اين منطقه جايگزين و انتخابي در مقابل فضاي بازي هاي پرشور و پرتحرك است.
برخي از كودكان به راحتي جذب فعاليت هاي پرشور و پرتحرك نمي گردند ،در نتيجه به نوعي وقفه و
استراحت نياز دارند .اين منطقه مجهز به نيمكت هاي كوچكي (در مقياس كوچك) است كه كودكان بتوانند
ضمن استراحت ،به مشاهده بازي ساير كودكان بپردازند.
فضای حایل و منطقه ی بی طرف :طرحي فضايي حايل بين فضاهاي بازي هر گروه سني ضروري است.
اين فضاي حايل مي تواند به صورت منظركارهايي چون حصار ،رديفي از بوته ها و درختچه ها و يا توسط راه
هايي براي پياده روي به همراه نيمكت و صندلي باشد.
 -3-3-2-3تنوع و انسجام
كودكان به امكانات گوناگوني براي بازي نياز دارند كه پاسخگوي نيازهاي جسمي ،شناختي ،روحي و
اجتماعي آنها باشد .محيط هاي طبيعي ،با نظم طبيعت گونه خود ،فضايي متنوع ،گسترده ،قابل تغيير و دستكاري
هستند كه براي شكوفايي حس خلاقيت كودكان بسيار مناسب است .فضاهاي بازي بايد از فعاليتي به فعاليت
ديگر در «جريان» باشد و با نوعي حس انسجام در محيط ،مشوق بازي هاي متداوم كودكان گردد.
 -4-3-2-3رمز و راز و پیچیدگی

فضا و تجهيزات بازي نبايد بصورت كاملا «تعريف شده»« ،واضح» و «مشخص» باشند ،به گونه اي كه
فرصت تخيل و تصور را از كودكان بگيرد .نوعي ايجاد ابهام كه در نتيجه آن ،حس هيجان كودكان برانگيخته
شود ،براي يك بازي هيجان انگيز بسيار مفيد است .كاربرد عناصر طبيعي به همراه وسايل به ظاهر بي ارزش،
داراي نوعي قابليت براي بازي هاي خلاق كودكان است.
 -5-3-2-3محصوریت
در طراحي فضاي بازي ،غالبا از فضايي محصور توسط ديوار ،پرده يا كلبه اي كوچك كه حس اتاق را
داشته باشد ،غفلت مي شود .نكته قابل توجه اين است كه اين محصوريت ،در مقياس كودك و از ديد كودك
نشسته در زمين بازي است.
 -6-3-2-3مسائل صوتی و اکوستیک
محيط هاي شلوغ و فضاهاي منعكس كننده صدا ،تنش و ناراحتي بيشتر كودكان و بزرگسالان را به دنبال
خواهد داشت .اين نكته خصوصا در مورد مكان يابي فضاي بازي در مجاورت خيابان هاي شلوغ و پرترافيك با
اهميت است .بدين منظور و جهت ايمني بيشتر ،فضاي بازي بايد با دقت از رفت و آمد وسائط نقليه جدا شود.
 -7-3-2-3راه یابی
كودكان خردسال بايد بتوانند بدون نياز به خواندن كلمه اي ،براي درك محيط افراد خود ،راهشان را پيدا
نموده و تصميم بگيرند در چه فضا يا فعاليتي بازي كنند .همچنين نحوه استفاده از فضا ،قوانين ،مكان هاي
ور ودي و خروجي و حدود و مرز بين فعاليت ها نيز بدون نياز به خواندن تابلوي راهنما ،قابل فهم باشد .مرز و
حدود مابين فضاهاي بازي بايد مشخص بوده ،ورودي هاي فضاي بازي براي كودكان معلول نيز قابل دسترس
باشد.
 -8-3-2-3نظارت پذیری و قابل رویت بودن
والدين بايد بتوانند در طول مدت بازي كودكانشان ،بدون مداخله مستقيم ،بر بازي آنها نظارت داشته باشند.
قابل رويت بودن فضاي بازي از يك فضا به فضاي ديگر و از روي نيمكت ها جهت امنيت بيشتر ،ضروري
است .كودكان خردسال و كوچكتر نيز بايد بتوانند در حين بازي ،صداي والدين خود را بشنوند.
 -9-3-2-3سایه اندازی
نحوه قرارگيري و مكان يابي فضاي بازي در جهت استفاده بهينه از سايه درختان و ساختمان ها بسيار
بااهميت است.

 -11-3-2-3درنظر گرفتن همه گروههای سنی
با توجه به اينكه اغلب بوستان ها و فضاهاي بازي كودكان در مناطق مسكوني قرار گرفته اند ،افراد مختلفي
از گروههاي سني مختلف (از خردسالان تا نوجوانان و جوانان) انگيزه ي لازم جهت ورود به بوستان را دارند.
لذا بايد تلاش شود فضاي بوستان با توجه به اين سنين و گروههاي مختلف كودكان طراحي شود.

با توجه به موارد اشاره شده در دو بخش قبلي در خصوص فضاي سبز و فضاي بازي كودكان بايد گفت كه
اين فضاها داراي نقش هاي اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و اكولوژيكي مختلفي هستند و در عين حال شاخصي
براي ارتقاي كيفيت زندگي و توسه ي جامعه محسوب مي شوند ) .(Balram,2005:149به عبارت ديگر؛ فضاهاي
سبز بر اساس كاركردهاي متنوع خود ،نقش برجسته اي در زندگي شهروندان ايفا مي كند و از اين رو عامل
كليدي در ارتقاء كيفيت زندگي و شكل گيري شهر پايدار مي

باشد).(Chisura, 2004

كيفيت زندگي مفهومي چند بعدي است و جنبه هاي مختلفي را در بر مي گيرد و اندازه گيري و پي بردن به
ميزان كيفيت زندگي خود در گرو عوامل مختلف فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي و محيطي است .برخي از
صاحب نظران كيفيت زندگي را بجاي بهبود ذهني ،سرور ،رضايت و زندگي خوب بكار مي برند در حاليكه
اطمينان كامل نسبت به اينكه كيفيت زندگي به سطح زندگي و رضايت از آن راجع است و با توجه به اين امر
هرگونه بهبود آشكاري در زندگي باعث ارتقاء كيفيت زندگي مي گردد.
از منظر ديگر كيفيت زندگي شامل مسائل مادي و غيرمادي است .از بعد مادي كيفيت زندگي نه تنها مقوله
هايي چون استانداردهاي زندگي ،امكانات زيربنايي ،توليد اقتصادي ،اشتغال ،قيمت ها ،قانون و مانند اينها را در
بر مي گيرد ،كه مواردي چون سلامتي ،سرگرمي ،اوقات فراغت ،فرهنگ و هنر و مانند اينها نيز در همين مقوله

مي گنجند .در بعد مفاهيم غيرمادي ،كيفيت زندگي شامل تجارب و دريافت هاي شخصي افراد و بازخوردهاي
آنها در زندگي واقعي شان است) .(Dajain & Peter,2006از اين روست كه بيشتر نظريه هاي در زمينه ي كيفيت
زندگي در مورد ويژگي هاي زير اشتراك نظر دارند :احساس عمومي خوشبختي ،حس مثبت از روابط اجتماعي
و فرصت هاي بروز توانايي فردي).(Ramage & Davies,2003 :483
از يك منظر ديگر نيز؛ مي توان به ابعاد عيني و ذهني كيفيت زندگي اشاره كرد .زندگي در محيطي سالم(آب
سالم ،زيبايي ،دسترسي به طبيعت و  )...يكي از موارد بعد عيني كيفيت زندگي است(مختاري و نظري.)8711 ،
بنابراين؛ فضاي سبز و پارك يكي از متغيرهاي عيني كيفيت زندگي خواهد بود و نقشي موثر در بهبود آن خواهد
داشت.
در بخش هاي پيشين به تأثيرات فضاي سبز بر زندگي در ابعاد مختلف اجتماعي ،اقتصادي ،محيطي و
سلامت اشاره شد .همچنين قابليت هاي فضاهاي سبز كه در افزايش بازدهي و ميزان استفاده از آنها موثر است
مورد بحث و بررسي قرار گرفت .در بخش فضاي بازي كودك نيز به برخي اصول و عناصر مهم در طراحي
فضاي بازي كودك پرداخته شد كه بر ميزان استفاده از اين فضاها تأثير مستقيمي داشت .بنابراين؛ فرض اصلي
اين پژوهش بر اين اصل استوار خواهد بود كه تأثيرات گوناگون فضاي سبز و فضاي بازي كودكان ،در كنار
قابليت هاي آنها باعث افزايش استفاده از آنها خواهد شد و افزايش استفاده از فضاهاي سبز و بوستان هاي
شهري بعنوان يكي از مولفه هاي عيني شاخص كيفيت زندگي ،باعث ارتقا سطح كيفيت زندگي ساكنين منطقه و
توسعه شهري پايدار مي شوند .موارد فوق در مدل مفهومي زير ارائه شده است:

فصل چهارم

دامنهیابی

پس از شناسايي و توصيف اقدام توسعهاي و كاربريهاي درنظر گرفته شده براي آن و همچنين موقعيت مكاني و
كاربريهاي زمينهاي اطراف ،گامهاي اوليه براي شناخت و بررسي دامنه تاثيرات آن آغاز ميگردد .به همين دليل است
كه در برخي متون (تيلور و همكاران ،)2008دامنهيابي 6را اولين گام اتا دانستهاند.
Scoping
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دامنهيابي به معناي شناسايي مرزهاي تاثيرات اقدام توسعهاي است .البته دامنهيابي خود شامل چند زير مرحله
است .ابتدا بايد مقولات مهم مرتبط با اقدام توسعهاي شناسايي شود .هر اقدام توسعهاي مشتمل بر مجموعهاي از فعاليت
هاست .تنها برخي از اين فعاليتها داراي تأثيراتي هستند يا به تأثيرات ارتباط دارند .بدين منظور بايد فعاليتها و
كاربريهاي درنظر گرفته شده براي اقدام توسعهاي ،مرور گردد و آنهايي را كه احتمال ميرود تاثيراتي داشته باشند را
متمايز كرده و در اين مرحله از مطالعه اتا مورد بررسي بيشتر قرار داد .براساس شناختي كه از فعاليتها و كاربريهاي
مهم بدست آوردهايم ،ميتوانيم متغيرهاي مهم مرتبط با اين مقوله ها را نيز شناسايي كنيم تا در مراحل بعدي به بررسي
آنها بپردازيم .در مجموع در مرحله دامنهيابي بايد مرز جغرافيايي تاثيرات اقدام توسعهاي ،ذينفعان اقدام توسعهاي،
تأثيرات احتمالي آنها و گروههاي مورد نظر براي مطالعه شناسايي شوند.
همچون ديگر مراحل مطالعات اتا ،در مرحله دامنهيابي ميتوان از تكنيكهاي مختلفي همچون مشاهده،
مصاحبههاي فردي و گروهي ،ترسيم مدل هاي علي و معلولي و ...سود جست .اما همانگونه كه فينستر بوش بيان مي
كند ،مصاحبه ستون فقرات اتا است .چند مصاحبه با طراحان اقدام ،نخبگان ،ساكنان محدوده اقدام ،و تمام افرادي كه
ممكن است ذينفع باشند ،ما را در شناسايي دامنه تاثيرات اقدام توسعهاي كمك بسياري خواهد كرد.

الف) دامنه يابي تاثيرات بوستان كودك ناحيه 8
در مجموع در اين مرحله براي شناسايي دامنه تاثيرات احداث بوستان ،فعاليتهاي زير انجام پذيرفت:
جدول شماره  :1-4فعالیت های مرحله دامنه یابی تاثیرات اقدام توسعه ای(بوستان كودك ناحيه يك)

فعالیت
مطالعات اسنادی

شرح فعالیت
مرور پلانها و نقشههاي فني طرح
مطالعه نقشه منطقه و موقعيت مكاني بوستان ها
مهندس شعبان پناه :ناظر طرح
مدير فروشگاه شهروند

مصاحبهها

از كارشناسان شركت طراح
اعضاي شوراياري محله

برخي از ساكنين محدوده
برخي از مشتريان فروشگاه شهروند و ميدان ميوه و تره بار
مشاهدات میدانی

مشاهده محدوده احداث بوستان و كاربري زمينهاي اطراف آن و مسيرهاي تردد اطراف محدود
احداث بوستان

 -1-4تعیین مرزهای جغرافیایی تاثیرات

بطور كلي مرزهاي جغرافيايي پروژه احداث بوستان كودك ناحيه يك را مي توان در چهارسطح (دامنه) در نظر
گرفت :سطح مجاور بوستان ،سطح محلي(محله ي دو)  ،سطح ناحيه اي(ناحيه يك شامل محلات يك ،دو ،و سه) و
سطح منطقه اي(منطقه  .)22بررسي ميداني از پروژه و مصاحبه با كارشناسان و افرادي از گروههاي ذينفع مختلف نشان
مي دهد كه با توجه به اثرات مختلفي كه اين پروژه بر شهروندان دارد ،دامنه تاثيرات آن مي تواند كل منطقه بيست و دو،
و حتي كل شهر تهران را (به دليل شرايط عمومي بوستان كودك بعنوان مكاني براي گذران اوقات فراغت شهرواندان و
فضاي سبز شهري) تحت تاثير قرار دهد ،اما بررسي هاي دقيق تر نشان داد كه بيشترين تاثيرات پروژه به ترتيب بر سطح
همسايگي(مجاورت بوستان) ،سطح محلي و سپس ناحيه اي است .در مجموع محدودههاي جغرافيايي تاثيرات اين
بوستان را ميتوان به صورت زير نمايش داد:

 -1محدوده های مجاور بوستان :همانگونه كه در تشريح كاربريهاي زمينهاي اطراف محدوده بوستان كودك بيان شد،
در ضلع غربي بوستان ،مجتمع هاي مسكوني گلشن ،قدر و ...كه بافت جديد منطقه را تشكيل مي دهند قرار دارد.
همچنين در ضلع شمالي نيز منازل مسكوني قديمي كه بافت سنتي محله را شامل مي شوند واقع شده است .قسمت
شرقي بوستان نيز به سازمانها و مراكز خريد اختصاص دارد .بطوري كه فروشگاه شهروند ،ميدان ميوه و تره بار،
ساختمان شهرداري ناحيه و ايستگاه پمپ گاز در آن واقع شده است .در قسمت جنوبي نيز بلوار گاز قرار دارد .بنابراين
ميتوان گفت اولين گروه هايي كه از احداث بوستان چه در مرحله ساخت و چه در مرحله بهرهبرداري تاثير ميپذيرند،
سه گروه نامبرده يعني ساكنان ضلع شمالي ،ساكنان ضلع غربي و سازمانها و مراكز واقع در ضلع شرقي و مشتريان آنها
ميباشند.
 -2محله دو  :محدوده احداث بوستان از لحاظ تقسيمات شهري در محله دو ناحيه يك قرار دارد و طبيعتا از
جمله گروههايي كه تحت تاثير احداث بوستان كودك قرار خواهند گرفت ،ساكنين اين محله شامل شهركهايي همچون
شهرك لاله ،شهرك چشمه و  ...خواهند بود .اين امر از آنجا اهميت دارد كه بوستان مورد نظر ،با توجه به خدمات درنظر
گرفته شده در آن ،كاملترين و تنها پارك كودك محله دو ميباشد .محله دو از شمال به اتوبان همت ،از جنوب به
شهرك صدرا ،از شرق به رودخانه كن و از غرب به اتوبان تهران -شمال منتهي ميشود .در اين محله شانزده بوستان
وجود دارد كه عبارتند از :سپيدار ،پامچال ،نيلوفر ،لاله و لادن ،ياس ،قبا ،زيبا ،مرواريد ،گلبرگ ،پرديس ،اقاقيا ،ابريشم،
كيانا ،رز ،بهشت و آوا .همانگونه كه اشاره شد در اين محله بوستانهاي ديگري نيز وجود دارد ،اما بوستان كودك مورد
مطالعه ،از لحاظ تجهيزات و خدمات ارائه شده براي كودكان اولين اقدام به شمار ميرود .همچنين برخي از مشخصات
كلي محله عبارت است از:
جدول شماره  :2-4مشخصات جمعیتی محله دو ناحیه یک

تعداد

جمعيت

خانواده

ثابت(تقريبي) مردان

3876

27110

جمعيت

88558

جمعيت

جمعيت

ميانگين

درصد

زنان

شناور

سني

باسوادي

80286

2810

 71سال

 33درصد

 -3ناحیه یک  :با توجه به قرار گرفتن پارك كودك در ناحيه يك ،انتظار ميرود احداث اين بوستان ،محلات
ديگر ناحيه يك شامل محله يك و سه را نيز تحت تاثير قرار دهد .ناحيه يك از ضلع شمال به بالاي اتوبان همت ،از
ضلع جنوب حد فاصل رودخانه كن بلوار صدرا و ضلع شمال ميدان امير كبير و بلوار امير كبير تا بلوار كاج ،از ضلع
شرق منتهي به رودخانه كن و ميدان المپيك تا دهكده المپيك ،و از ضلع غرب منتهي به بلوار كاج تقاطع بلوار امير كبير
و شمال اتوبان همت است.

 -2-4تحلیل گروههای ذینفع و الگوی توزیع پیامدهای مثبت و منفی در آنها(برندگان و بازندگان)
در اين بخش به بررسي الگوي توزيع پيامدهاي مثبت و منفي به تفكيك در ميان گروههاي ذي نفع احداث
بوستان هاي نواحي يك و چهار خواهيم پرداخت .بر اساس تقسيم بندي ارائه شده در بخش قبل در خصوص دامنه
جغرافيايي تاثيرات بوستان كودك ،و كاربريهاي زمينهاي اطراف اين بوستان ،گروههاي زيرا ميتوان بعنوان مهمترين
ذينفعان اين اقدام توسعهاي معرفي كرد:
 -1ساکنین مجتمعهای گلشن و قدر :همانگونه كه پيشتر گفته شد ،در غرب بوستان مجتمع مسكوني گلشن
متعلق به پرسنل نيروي انتظامي و مجتمع مسكوني در حال ساخت قدر قرار دارند .وجود اين بوستان در مجاورت اين
مجتمعها ميتواند فضاي مناسبي براي گذران اوقات فراغت كودكان و نوجوانان خانوادههاي ساكن در اين مجتمعها
فراهم كند .همچنين ممكن است بر مرغوبيت و ارزش واحدهاي مسكوني اين مجتمعها تاثير مثبت يا منفي داشته باشد.
البته در صورت تبديل اين بوستان به مكاني پر ازدحام و همچنين مكاني براي تجمع افراد ممكن است پيامدهايي منفي
نيز براي اين مجتمعها به همراه داشته باشد .از سوي ديگر در صورتي كه بهرهبرداري از بوستان باعث مراجعه افراد از
جاهاي ديگر شود ممكن است باعث شلوغي محله شده و ارامش ساكنين مجاور را مختل كند.
 -2ساکنین شهرک زیبادشتک :در شمال بوستان كودك ناحيه يك ،منازل مسكوني شهرك زيبا دشتك قرار
دارند .براساس مصاحبههاي صورت گ رفته ،اين شهرك از جمله قديمي ترين بخش مسكوني ناحيه بوده و اغلب منازل
آن ويلايي مي باشند .عمده ساكنين اين شهرك از طبقات متوسط به پايين ميباشند و از گروه هاي مختلفي تشكيل
شده اند .با توجه به همجواري اين شهرك با بوستان كودك ،احتمالا يكي از مهمترين ذينفعان اين بوستان ،شهرك زيبا
دشتك باشد .همچون گروه قبلي اين شهرك مي تواند از جنبه هاي مختلفي تحت تاثير اين بوستان قرار گيرد .احداث اين

بوستان مكان مناسبي را براي گذران اوقات فراغت و بازي كودكان و نوجوانان ساكنين فراهم خواهد كرد .از سوي ديگر
مجاورت بوستان با منازل مسكوني ميتواند بر ارزش و مرغوبيت منازل مسكوني تاثيرگذار باشد.
 -3کسبه میدان میوهتره بار و فروشگاه شهروند :در ضلع شرقي بوستان كودك ،ميدان ميوه تره بار و همچنين
فروشگاه شهروند قرار دارند .مجاورت بوستان با اين مراكز ميتواند بر فعاليت اقتصادي آنها تاثير گذار باشد و بعنوان
مثال درصورت استقبال شهروندان از بوستان كودك ،ممكن است به تبع آن مراجعه به اين مراكز نيز بيشتر شده و در
نتيجه فعاليت اقتصادي آنها رونق بيشتر يابد .همچنين بوستان كودك با فراهم نمودن مكان مناسبي براي استراحت
مشتريان و بازي كودكان همراه آنها ،مي تواند مزيت مناسبي براي اين مراكز خريد به حساب آمده و با فراهم نمودن
آسايش يراي مشتريان ،باعث مراجعه بيشتر افراد به اين مراكز شود.
 -4پرسنل ناحیه یک شهرداری :ساختمان اداري ناحيه يك شهرداري در مجاورت بوستان و در ضلع شرقي آن
قرار دارد .در صورت تبديل شدن بوست ان كودك به مكاني شلوغ و پر سر و صدا ممكن است آرامش محل فعاليت
پرسنل ناحيه يك به هم خورده و براي آنها مزاحمت ايجاد شود .همچنين در صورت مراجعه زياد افراد به اين بوستان
بويژه با وسايل نقليه ،ممكن است باعث ايجاد مشكل ترافيك شود.
 -5دیگر ساکنین محله دو :به جز شهرك زيبا دشتك و مجتمعهاي مسكوني گلشن و قدر ،شهرك هاي
مسكوني ديگري نيز در محله دو قرار دارند كه احداث اين بوستان مي تواند براي آنها پيامدهاي مختلفي همچون فراهم
نمودن مكان مناسبي براي باز كودكان و اثير بر مرغوبيت و ارزش منازل مسكوني به همراه داشته باشد.
 -6دیگر ساکنین ناحیه یک :با توجه به قرار گرفتن بوستان كودك در ناحيه يك ،ممكن است محلات ديگر اين
ناحيه نيز تحت تاثير احداث اين بوستان قرار گيرند.
 -7مهد کودکهای ناحیه یک :بوستان كودك با توجه به فضاي مناسبي كه براي بازي كودكان فراهم ميكند،
ميتواند تاثير مثبتي بر فعاليت مهم كودك هاي ناحيه داشته باشد .بدينگونه كه اين مهد كودكها ،بويژه آنهايي كه داراي
فضاي كافي جهت وسايل بازي كودكان نيستند ،ميتوانند در برخي ساعات يا روزها كودكان را به اين بوستان آورده و از
فضاي باز و مطلوب آن و همچنين وسايل بازي موجود در آن استفاده كنند .البته اين به شرطي است كه قوانين و
مقررات موجود و همچنين شهرداري اجازه استفاده مهد كودكها از اين بوستانها را داده باشند.
با توجه به توضيحات فوق ،مدل مفهومي درنظر گرفته شده براي تحقيق و موقعيت جغرافيايي و ويژگيهاي
بوستان كودك ،جدول ذينفعان بوستان كودك ناحيه يك و پيامدهاي مربوطه را ميتوان به شرح زير تكميل كرد:
جدول شماره  :3-4جدول شناسایی ذینفعان احداث بوستان کودک ناحیه یک

رديف

8

ويژگيها و ابعاد اقدام
مجاورت با مجتمعهاي
مسكوني گلشن و قدر

تاثيرات احتمالي

ذينفعان

فراهم نمودن مكان مناسبي براي بازي و اوقات فراغت كودكان و

ساكنين مجتمع هاي مسكوني ،شهرداري ،نهادهاي

نوجوانان

فرهنگي اجتماعي

تاثير بر مرغوبيت و ارزش واحدهاي مسكوني مجتمعها

ساكنين مجتمعها ،مشاورين املاك

تقويت كنش متقابل و همبستگي اجتماعي خانوادههاي ساكن در

ساكنين مجتمع ها ،نهادهاي اجتماعي ،شوراياري و
شهرداري

امنيت (احتمال گردهم آمدن افراد بيكار و يا افراد نابهنجار)

ساكنين مجتمعها ،نهادهاي اجتماعي و نهادهاي انتظامي

اين مجتمعها

2

مجاورت با ميدان ميوه
ترهبار و فروشگاه شهروند

فراهم نمودن مكاني براي استراحت خريداران و بازي كودكان
همراه آنها
جذب خريداران بيشتر و رونق كسب و كار
فراهم نمودن مكان مناسبي براي بازي و اوقات فراغت كودكان و
نوجوانان

7

مجاورت با شهرك زيبا
دشتك

تقويت كنش متقابل و همبستگي اجتماعي خانوادههاي ساكن در

ساكنين شهرك ،نهادهاي اجتماعي ،شوراياري و
شهرداري

امنيت (احتمال گردهم آمدن افراد بيكار و يا افراد نابهنجار)

ساكنين شهرك ،نهادهاي اجتماعي و نهادهاي انتظامي

مجاورت با ساختمان ناحيه

شلوغي و سرو صدا

يك شهرداري

ترافيك و كمبود جاي پاركينگ

5

قرار گرفتن در محله 2

6

قرار گرفتن در ناحيه يك

نوجوانان
تقويت كنش متقابل و همبستگي اجتماعي خانوادههاي ساكن در
اين محله
فراهم نمودن مكان مناسبي براي بازي و اوقات فراغت كودكان و
نوجوانان
تقويت كنش متقابل و همبستگي اجتماعي خانوادههاي ساكن در
اين ناحيه

1

ساكنين شهرك ،شهرداري ،نهادهاي فرهنگي اجتماعي

تاثير بر مرغوبيت و ارزش واحدهاي مسكوني

فراهم نمودن مكان مناسبي براي بازي و اوقات فراغت كودكان و

3

كسبه ميدان ميوه و ترهبار و فروشگاه شهروند

ساكنين شهرك ،مشاورين املاك

اين شهرك

8

مشتريان

ويژه كودكان و نوجوانان
بودن
اجرا توسط شهرداري

پرسنل ناحيه يك شهرداري

ساكنين محله ،شهرداري ،نهادهاي فرهنگي اجتماعي

ساكنين محله ،نهادهاي اجتماعي ،شوراياري و شهرداري

ساكنين ناحيه ،شهرداري ،نهادهاي فرهنگي اجتماعي

ساكنين ناحيه ،نهادهاي اجتماعي ،شوراياري و شهرداري

تاثير بر فعاليت مهد كودكهاي ناحيه يك

مهد كودكها

بالابردن احساس رضايت از عملكرد شهرداري منطقه

شهرداري منطقه 22

قرار گرفتن در محلهاي با
1

جمعيتي داراي پايگاه
اجتماعي اقتصادي تركيبي

احتمال تضاد بين استفاده كنندگان از بوستان كودك

ساكنين محله ،شهرداري ،نيروي انتظامي

 -3-4گروههای مورد مطالعه
گروههاي مورد مطالعه با توجه به محدوده جغرافيايي تأثير اقدام توسعه اي و همچنين ذينفعان آن تعيين ميشوند.

بر اساس مرزهاي جغرافيايي تأثير احداث بوستان كودك ناحيه يك و تأثيرات احتمالي آن بر ذينفعان ،گروههاي
متعددي از شهروندان ،كسبه و كاركنان سازمانها و نهادها؛ و  ،...گروههاي مورد مطالعه اين پروژه را تشكيل
ميدهند .هرچند كل منطقه  22و حتي كل شهر تهران نيز از برخي ابعاد(همچون ابعاد زيست محيطي) تحت
تأثير اين اقدام توسعه قرار ميگيرند ،اما از آنجا كه نواحي مورد نظر فاصله بيشتري با بوستان دارند ،احداث آن ،تأثير
كمتري بر آنها خواهد گذارد .همچنين از آنجا كه بوستان مورد نظر هنوز به بهرهبرداري نرسيده است ،و طبيعتا ساكنين
اين نواحي اطلاع چنداني از احداث اين بوستان ندارند ،پيشنهاد ميشود كه پس از بهرهبرداري و شروع فعاليت بوستان

در صورت نياز اين محدوده نيز مورد مطالعه قرار گيرد .گروههايي كه براي ادامه مطالعه درنظر گرفته شدهاند به
شرح زير ميباشند:

جدول شماره  :4-4گروه های مورد مطالعه برای شناسایی تاثیرات احتمالی بوستان کودک ناحیه یک

گروه مورد مطالعه

ردیف

شیوه مطالعه

8

كارشناسان طراح و مجري بوستان كودك

مصاحبه

2

كارشناسان مربوطه در شهرداري

مصاحبه

7

اعضاي شوراياري محله دو

مصاحبه

8

ساكنين مجتمع هاي مسكوني گلشن و قدر

پرسشنامه

5

ساكنين شهرك زيبا دشتك يك

پرسشنامه

6

ساكنين محلات ديگر ناحيه يك

پرسشنامه

3

مديريت فروشگاه شهروند

مصاحبه

1

فروشندگان و كسبه ميدان ميوه و ترهبار

مصاحبه

1

خريداران و مراجعه كنندگان به ميدان ميوه ترهبار و
فروشگاه شهروند

پرسشنامه

80

مديريت و پرسنل ناحيه يك شهرداري

مصاحبه

88

مديران مهد كودكهاي ناحيه يك

مصاحبه

82

مشاورين املاك

مصاحبه

ب) دامنه یابی تاثیرات بوستان کودک ناحیه 4
براي شناسايي دامنه تاثيرات احداث بوستان نيز ،فعاليتهاي زير انجام پذيرفت:
جدول شماره  :1-4فعالیت های مرحله دامنه یابی تاثیرات اقدام توسعه ای(بوستان کودک ناحیه چهار)

فعالیت
مطالعات اسنادی

مصاحبه ها
مشاهدات میدانی

شرح فعالیت
مطالعه نقشه منطقه و موقعيت مكاني بوستان ها
اعضاي شوراياري محله

برخي از ساكنين محدوده
مشاهده محدوده احداث بوستان و كاربري زمينهاي اطراف آن و مسيرهاي تردد اطراف محدود
احداث بوستان

 -1-4تعیین مرزهای جغرافیایی تاثیرات و مشخصات آنها
با توجه به اينكه بوستان كودك مورد مطالعه در پيكانشهر قرار گرفته است و پيكانشهر مجموعه مجتمعهاي
مسكوني محصور در يك ديوار ميباشد كه حتي براي آن درب ورودي تعبيه شده است ،انتظار ميرود تاثيرات
اين بوستان كودك محدود به پيكان شهر باشد .با اين وجود براي اطمينان ،در اين مرحله كل محله  1ناحيه  8را

نيز بعنوان گستره جغرافيايي تاثيرات بوستان كودك درنظر ميگيريم .براين اساس در مجموع محدودههاي
جغرافيايي تاثيرات اين بوستان را ميتوان به صورت زير نمايش داد:

 -1محدوده مجاور بوستان کودک :همانگونه كه در تشريح كاربريهاي زمينهاي اطراف بيان شد ،بوستان كودك
ناحيه چهار در درون پيكان شهر قرار گرفته است  .به عبارت ديگر؛ اهالي پيكان شهر كه در مجاورت بوستان قرار دارند

اولين گروهي هستند كه تحت تأثير آن قرار مي گيرند .اين بوستان از سمت شمال به مهد كودك ناحيه محدود
مي شود؛ از جنوب به مركز خريد محله كه شامل چند فروشگاه در دو رديف قائم و همچنين فضاي باز مقابل
آنهاست .ضلع جنوبي به شكل اريب به انتهاي خيابان شرقي محدود ميشود و راه خروجي شهرك و همچنين
راههاي دسترسي به ساير خيابانها در آن واقع شده است .قسمت غربي پارك نيز به انتهاي پيكان شهر منتهي
ميشود و با ديوار محصور شده است .همچنين در قسمت شرقي مجتمع هاي مسكوني قرار دارند كه بلواري
دوطرفه نيز بين مجتمع ها و پارك واقع شده است .بنابراين ميتوان گفت اولين گروههايي كه از اين بوستان تاثير
مي پذيرند بچه هاي مهد كودك ،همسايگان و مركز خريد مجاور بوستان در پيكان شهر ميباشند.
 -2پیکان شهر :دومين محدوده تاثيرات بوستان كودك ،كل پيكان شهر ميباشد .با توجه به بررسيهاي صورت
گرفته تنها بوستان كودك موجود در پيكانشهر همين بوستان ميباشد .لذا انتظار ميرود كليه ساكنين از اين بوستان
استفاده كرده و تحت تاثير پيامدهاي آن قرار گيرند.
 -3محله هشت :همانگونه كه ذكر شد ،محدوده احداث بوستان از لحاظ تقسيمات شهري در محله ي هشت ناحيه
چهار قرار دارد؛ اما بدليل محصور بودن شهرك پيكان شهر ،بيشترين تاثير بوستان كودك بر ساكنين اين شهرك خواهد
بود و برغم قرار گرفتن آزاد شهر به لحاظ تقسيمات شهري در محله ي هشت ،اين شهرك كمتر از پيكان شهر تحت
تأثير بوست ان كودك خواهد بود .با اين وجود جهت اطمينان در اين مرحله از تحقيق ،كل محله  1شامل پيكانشهر ،آزاد

شهر و  ..را نيز بعنوان سومين گستره جغرافيايي تاثيرات بوستان كودك درنظر ميگيريم .محله ي هشت ،شامل پيكان
شهر و آزادشهر ميباشد .شهرك پيكانشهر و در حاشيه آن شهرك آزاد شهر در سال  8781شكل گرفته است كه اكثر
پرسنل شركت ايران خودرو در آن ساكن بوده اند .جمعيت فعلي اين محله حدود  82هزارنفر ميباشد .محله  1از شمال
به اتوبان همت از جنوب به اتوبان تهران كرج و از شرق به مرز شرقي درياچه و بوستان جنگلي چيتگر و از غرب نيز به
ديوار شرقي باغ گياه شناسي محدود ميشود .در اين محله بوستان هاي صفا و سرو نيز وجود دارند.

 -2-4تحلیل گروههای ذینفع و الگوی توزیع پیامدهای مثبت و منفی در آنها(برندگان و بازندگان)
در اين بخش به بررسي الگوي توزيع پيامدهاي مثبت و منفي به تفكيك در ميان گروههاي ذي نفع احداث
بوستان هاي نواحي يك و چهار خواهيم پرداخت .بر اساس تقسيم بندي ارائه شده در بخش قبل در خصوص دامنه
جغرافيايي تاثيرات بوستان كودك ،و كاربريهاي زمينهاي اطراف اين بوستان ،گروههاي زير را ميتوان بعنوان مهمترين
ذينفعان اين اقدام توسعهاي معرفي كرد:
 -1ساکنین مجتمعهای مسکونی واقع در ضلع شرقی بوستان کودک :روبروي ضلع شرقي بوستان كودك ،چند مجتمع
مسكوني قرار دارند كه حدفاصل آنها و بوستان يك بلوار دوطرفه است .چنانچه بوستان كودك همراه با پيامدها و
تاثيرات خاصي بوده است ،احتمالا ،ساكنين اين مجتمعها اولين گروهي باشند كه اين پيامدها ،تاثير گرفته باشند .وجود
بوستان در مجاورت اين مجتمعهاي مسكوني از يكسو ميتواند مكان و فضاي مناسبي براي بازي و گذران اوقات
فراغت كودكان و نوجوانان خانوادههاي ساكن در اين مجتمعها فراهم كند .همچنين ميتواند فضايي براي ملاقات و
همنشيني و مصاحبت خانوادهها بويژه مادران ساكن در اين مجتمع ها مهيا كند .اما از سوي ديگر چنانچه اين بوستان به
علت بازي و حضور كودكان باعث ايجاد سر و صدا شده باشد ،ممكن است به برهم زدن آرامش همسايه ها منجر شده
باشد .همچنين چنانچه اين بوستان به مكاني براي تجمع ا فراد بيكار يا اوباش تبديل شده باشد ،ممكن است امنيت
ساكنين اين مجتمع ها را تحت تاثير قرار داده باشد .بديهي است در صورت وجود اين موارد منفي ،ارزش واحدهاي
مسكوني اين مجتمعها هم ممكن است با كاهش مواجه شده باشد.
 -2مهد کودک مجاور بوستان :در شمال بوستان كودك ،يك مهد كودك قرار دارد .وجود بوستان كودك در مجاورت
اين مهد ،هم پيامدهاي مثبت به همراه خواهد داشت و هم پيامدهاي منفي .از يكسو اين بوستان ميتواند فضاي باز
مناسبي براي بازي كودكان مهد فراهم كند .اما چنانچه حضور كودكان ديگر در اين بوستان همراه با سرو صدا باشد،
آرامش مهد كودك مختل شده و ممكن است بر مرغوبيت اين مهد تاثير منفي داشته باشد.

 -3مرکز خرید محله :در ضلع جنوبي بوستان كودك ،مركز خريد محله متشكل از چند فروشگاه وجود دارد .احتمال
مي رود اين بوستان از يكسو مكان مناسبي براي استراحت و بازي كودكان خريداران مركز خريد فراهم كرده باشد و از
سوي ديگر باعث مراجعه خريداران بيشتر به اين مراكز خريد و در نتيجه رونق فعاليت اقتصادي آن شده باشد.
با توجه به توضيحات فوق ،مدل مفهومي درنظر گرفته شده براي تحقيق و موقعيت جغرافيايي و ويژگيهاي
بوستان كودك ،جدول ذينفعان بوستان كودك ناحيه چهار و پيامدهاي مربوطه را ميتوان به شرح زير تكميل كرد:

جدول شماره  :3-4جدول شناسایی ذینفعان احداث بوستان کودک ناحیه چهار

رديف

8

تاثيرات احتمالي

ذينفعان

ويژگيها و ابعاد اقدام

فراهم نمودن مكان مناسبي براي بازي و اوقات فراغت كودكان و

ساكنين مجتمع هاي مسكوني ،شهرداري ،نهادهاي

نوجوانان

فرهنگي اجتماعي

مجاورت با مجتمعهاي

تاثير بر مرغوبيت و ارزش واحدهاي مسكوني مجتمعها

ساكنين مجتمعها ،مشاورين املاك

مسكوني

تقويت كنش متقابل و همبستگي اجتماعي خانوادههاي ساكن در

ساكنين مجتمع ها ،نهادهاي اجتماعي ،شوراياري و
شهرداري

امنيت (احتمال گردهم آمدن افراد بيكار و يا افراد نابهنجار)

ساكنين مجتمعها ،نهادهاي اجتماعي و نهادهاي انتظامي

تاثير بر فعاليت مهد كودك

مهد كودك

اين مجتمعها

2

مجاورت با مهد كودك

7

مركز خريد محله

فراهم نمودن مكاني براي استراحت خريداران و بازي كودكان
همراه آنها
جذب خريداران بيشتر و رونق كسب و كار
فراهم نمودن مكان مناسبي براي بازي و اوقات فراغت كودكان و
8

قرار گرفتن در پيكانشهر

نوجوانان

ناحيه 8

تقويت كنش متقابل و همبستگي اجتماعي خانوادههاي ساكن در
اين شهرك

 -3-4گروههای مورد مطالعه

مشتريان
كسبه مركز خريد
ساكنين شهرك ،شهرداري ،نهادهاي فرهنگي اجتماعي

ساكنين شهرك ،نهادهاي اجتماعي ،شوراياري و شهرداري

گروههاي مورد مطالعه با توجه به محدوده ي جغرافيايي تأثير اقدام توسعه اي و همچنين ذينفعان آن تعيين مي
شوند .گروههاي مورد مطالعه در خصوص بوستان كودك ناحيه چهار نيز متأثر از جغرافياي تأثير و گروههاي ذينفع
خواهند بود ،اما با توجه به قرار گرفتن اين بوستان در داخل شهرك پيكان شهر و كم بودن ارتباط با ساير محلات و
نواحي ،بيشترين گروههاي مورد مطالعه شامل مجاور بوستان خواهند بود .اين گروهها عبارتند از:
جدول شماره  :4-4گروه های مورد مطالعه برای شناسایی تاثیرات احتمالی بوستان کودک ناحیه چهار

گروه مورد مطالعه

ردیف

شیوه مطالعه

8

كارشناسان مربوطه در شهرداري

مصاحبه

2

اعضاي شوراياري

مصاحبه

7

افراد و خانوادههاي حاضر در بوستان كودك

مصاحبه

8

مدير مهد كودك

مصاحبه

5

كسبه مركز خريد

مصاحبه

6

مشتريان مركز خريد

پرسشنامه

3

ساكنين مجتمع هاي مسكوني شرق بوستان

پرسشنامه

1

ساكنين پيكانشهر

پرسشنامه

1

اهالي محله 1

پرسشنامه

80

مشاورين املاك

مصاحبه

88

نيروي انتظامي

مصاحبه

