
٢٢٨٤١٣١

1.
131-166صفحات،97تابستان،4شماره،12دورهسابق)،انسانی(توسعهاجتماعیتوسعهفصلنامه
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چکیده:
يازهایعوامل در برطرف کردن ننیتراز مهمیکییارتباطات اجتماع

يجوانان در فضایارتباطات اجتماعیمقاله بررسنی. هدف اباشدیافراد م
شامل قیتحقيآماريو جامعهشیمایپژوهش پنی. روش اباشدیپارك م

قیحجم نمونه تحقو باشدیسال ساکن شهر آمل م15-29جوانان يهیکل
يها از پرسشنامهدادهيآورجمعينفر از جوانان شهر است. برا300با بربرا

جنس و نیدهد که بینشان مهاافتهیمحقق ساخته استفاده شده است 
که يطوروجود دارد بهيپارك ارتباط معناداريدر فضایارتباطات اجتماع

برخوردار يشتریبیعاز ارتباطات اجتمايشهريفضانیپسران در ا
معنادار یو ارتباطات اجتماعالتیتحصزانیميرهایمتغي. رابطهباشندیم

يکمتریباالتر، ارتباطات اجتماعالتیکه افراد با تحصيطوربوده است به
طیدر محیبا ارتباطات اجتماعيمعناداريرابطهزی. سن نکنندیبرقرار م

با ارتباطات قلمستریپنج متغيطهرابقیتحقنیپارك دارد. البته در ا
از آن بود که یحاکهاافتهیشده است. دهیسنجزیدر پارك نیاجتماع

پارك دارا بودن يدر فضایارتباطات اجتماعجادیعامل در انیترمهم
.  باشدیباال میاجتماعيهیسرما

ارتباطات اجتماعی، فضاي پارك، انواع سرمایه، جوانانمفاهیم کلیدي:

ي مسئول)انشگاه مازندران (نویسندهکارشناس ارشد مطالعات جوانان د1
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مسألهیانبومقدمه
، 1کنند (تامپسونمیمالقاتکدیگریبابیگانهاشخاصعمومی است کهفضايپارك

کند. فضاي وجود پارك در محیط شهري از اختالالت محیط زیستی جلوگیري می).2002
اجتماعی که باعث ایجاد يک شبکهیایین فضاهاي اجتماعی است وترمهمکی از یپارك، 

شود. پارك به دلیل ویژگی هاي مختلف فرهنگی میمناسب بین گروهارتباطات
مختلف هايافراد و گروهمحیطی و ویژگی اجتماعی باعث تغییر نگرش عمومیزیست

گذرد. فضایی هستند که اوقات فراغت افراد در آن میهاپارك). 2011، 2شود (کاریرومی
وتسهیالتکیفیتدسترس باشد و آنچه که باید در مورد پارك توجه شود اینکه در

عالوه بر هاشود. پاركداشته باشد. این عوامل باعث افزایش حضور افراد میرفاهیامکانات
اینکه فضایی براي ارتباطات اجتماعی و اوقات فراغت افراد است فضایی براي ورزش و 

، انهمکارو3شود (انگلبرگي ورزشی است که باعث افزایش سالمت افراد میهافعالیت
به دلیل اینکه داراي کارکردهاي فراغتی، اجتماعی، عمومی سبزفضايوهاپارك). 2016

همچنین به ؛شوندمهم شهر محسوب میفرهنگی و اقتصادي هستند از فضاهاي عمومی
شهر ایجاد ساکنانبرايمدنی راکنند و زندگیسالمت روان ساکنان منطقه کمک می

.)2014، 4فرهنگی است (لیوسیاسیین پارك فضایی براي گفتماناکنند. عالوه برمی
شک مسکونی هستند. فضایی براي   ها و فضاهاي خفضایی در مقابل کارخانههاپارك
کی از فضاهایی یتوان گفتاجتماعی است. میيهاي اجتماعی و سرمایهگیري گروهشکل

هستند زیرا افراد در هر گروه هاپاركشود میطبقاتیيمبارزهوشهرييکه باعث توسعه
، 5هاي دیگر طبقاتی ارتباط برقرار کنند (گابریلتوانند بدون هیچ شرطی با گروهو طبقه می

ي شهري، فضایی براي اکوسیستم طبیعی است. هاین ویژگی پاركترمهمکی از ی).2011
کنند. وجود میافراد ساکن در شهر در محیطی به دور از طبیعت و زیبایی آن زندگی

کند و باعث تماس و ارتباط بین منابع ي شهري فضاي طبیعی و زیبایی را ایجاد میهاپارك
شود. وجود این فضا در شهر باعث افزایش اعتماد اجتماعی طبیعی و مناطق شهري می

و همکاران، 6دهد (تینوني شهري را کاهش میهاشود و میزان چالش و درگیريمی
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هداف داند که اتفریحی میيک منطقهیعنوانرا بههاپارك،)2011(1). نیلسون2014
معتقد ،)2008(2کند. لیتیمیکیمحیطی را دنبال میسالمت شهروندان و ارزش زیست

تواند ي تفریحی و فراغتی، اجتماعی و اقتصادي میهاعالوه بر ارزشهااست که پارك
ست پارك داراي اهمیت است که این فضا را یی به همراه داشته باشد. مدیریت درهاآسیب

سبز، فضايوشهرييها). پارك2014، 3ناامن شهري تبدیل نکند (یوگاليک منطقهیبه
ک فضاي طبیعی و ی.هستندشهريمناطقدر"طبیعی"زیستگاهازباقیماندهيتنها قطعه

گستردهطوربههاپاركاینشهري است،ماتریسکیدرشدهمحیطی که جاسازيزیست
متفاوتانسانمدیریتواستفادهسطحوساختاروگیاهیپوششترکیب،اندازه،در

.)2005، 4هستند (موریسن
شوند و حضور فعال این قشر در شهر ین قشر هر جامعه محسوب میترمهمجوانان از 

همیت باالیی شود. بنابراین ارتباطات این گروه در شهر از اباعث شادابی و پویایی شهر می
کی از بسترهاي مناسب براي برقراري ارتباطات جوانان در شهر فضاي یبرخوردار است.

تواند جوانان را به خود جذب کند. باشد. پارك و امکانات موجود در آن میپارك می
هاي مختلف با هم ارتباط توانند این امکان را ایجاد کنند که جوانان از گروهمیهاپارك

هاي مختلف جوانان باعث پاسخگویی به نند چه بسا برقراري ارتباطات بین گروهبرقرار ک
نیاز براي جوانان و نبود نیازهاي متعدد آنان شود. عدم مدیریت درست، نبود امکانات مورد

شود و میهاجوانان از فضاي پاركيریزي مناسب براي این فضا باعث دوري و فاصلهبرنامه
شود و کارکرد اصلی خود را از دست من معتادان تبدیل میروح و مأیاین فضا، به فضایی ب

دهد. با توجه به اهمیت فضاي پارك و اهمیت ارتباطات اجتماعی در فضاهاي شهري از می
ها، در این تحقیق به بررسی میزان ارتباطات اجتماعی جوانان در فضاي پارك جمله پارك
شود.پرداخته می

پژوهشپیشینه
داخلیقیقات الف) تح

سبز حیات جمعی در فضاي عمومی«اي با عنوان: مقاله،)1391کوکبی و دیگران (
پارك خطی باغ :موردييراه، نگرشی بر تنوع فرهنگی اجتماعی استفاده از فضا؛ مطالعه
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اند. نویسندگان این مقاله معتقدند که در فضاهاي شهري آمیخته با نوشته» بلند شیراز
کند. ح زندگی جاري است و انسان همواره به این فضاها احساس تعلق میعناصر طبیعی رو

کنندگان ثیرگذار در سرزندگی و حیات جمعی استفادهأهدف این تحقیق شناسایی عوامل ت
عنوان گذري سبز در بهها است. بدین منظور پارك خطی باغ بلند سبز راهاز فضاي عمومی

تر ر گرفته است. این مقاله براي شناخت کاملمطالعه قراموردوفضاي شهري انتخاب 
و با بررسی تحلیلیـشهري، با روشی توصیفیمفهوم زندگی اجتماعی در فضاي عمومی

ها از ثیرگذار آن را شناسایی کرده است. سپس دادهأمتون تخصصی مختلف معیارهاي ت
ري رفتاري برداهاي فردي، تکمیل پرسشنامه و نقشهطریق پیمایش میدانی، مصاحبه

تفاوتيدهندهل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشانگردآوري و مورد تجزیه و تحلی
پذیري استفاده از آن روز، ایام و فصول سال و امکانکارکردهاي این گذر در طول شبانه

مختلف با اهداف گوناگون است. همچنین کیفیت هاي سنی، جنسیتی و قومیتوسط گروه
تواند باعث وجود امکانات و تسهیالت و زیبایی محیط پارك نیز میفیزیکی فضاي عمومی،

).97- 114: 1391،(کوکبی و دیگرانحضور مردم در پارك و ایجاد حیات جمعی شود
کیفیتهايمؤلفهتأثیرارزیابی«تحقیقی با عنوان: ،)1393لطیفی و سجادزاده (

» همدانمردمپارك: موردييمطالعهشهري،هايپاركدررفتاريالگوهايبرمحیطی
فضاهايازبخشیعنوانبهشهرييهادهد که پاركاند. پژوهش آنها نشان میانجام داده

حاضر يبنابراین مقاله. کنندمیایفاانسانینیازهايرفعدرمهمینقششهرها،درعمومی
پارك. دادقراربررسیموردراآنهاوکردهتوجهفضاهاایندهنده درشکلرفتارهايبه

ازهدف. استشدهانتخابپژوهشاینمطالعاتیينمونهعنوانبههمدانشهردرمردم
ونیازهاقالبدرکاربرانرفتاريالگوهايوهامحركو ارزیابیشناساییمطالعه،این

بامیدانیتحقیقکیحاضر،پژوهش. استشهرييهاپاركدرمحیطیيهاکیفیت
بهشهري،فضايکیفیتحلیلبرعالوهتحقیق،است. در اینتحلیلیـتوصیفیرویکرد
حجماساسبرهاي رفتارينقشهوپرسشنامهطراحیازاستفادهباهاشاخصکمیتحلیل
شدهپرداختهSPSSافزارنرمطریقازکمیهايمؤلفهبهکیفیهايافتهیتبدیلونمونه
توانمیمردمپاركمحیطیشرایطبهنگاهیبادهدمینشانپژوهشنتایج این. است
اصلیکانونکیعنوانبهتواندمیفراشهريوشهريمقیاسدرپاركاینکهگفت

از. شودتعریفهمدانشهردرآنتفریحیهايجنبهکناردررفتاريواجتماعیتعامالت
کردنمنطبقوربرانکارفتاريالگوهايوقلمروهابامرتبطمسائلبهتوجهلزومرواین
نیازهاي.رسدمینظربهضروريامريمحیطیکیفیتيهاشاخصباحیثهرازآنها
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ساز انجامزمینهمحیط،قابلیتواستمحیطوفضابررفتارتأثیرينتیجهانسانی
).3-18: 1393،رفتارهاست (لطیفی و سجادزاده

ی یثر بر کارامؤعوامل «وان: در تحقیقی با عن،)1394زادگان (اسماعیلحمیدي و
که به دنبال شهرنشینی هستندمعتقد » کید بر عملکرد و سرزندگی آنأپارك شهري و با ت

بر شهروندان و نیز تهدید موجودیت طبیعت فزاینده و افزایش فشارهاي روحی و جسمی
که ي نوین شهرسازي برآنندهادر اثر افزایش ساخت و سازها و رشد کالبدي شهرها جنبش

کی از فضاهاي داراي قابلیت یعنوانطبیعت تقویت کنند. پارك شهري بهارتباط انسان را با
قرار گیرد. هدف این باید مورد توجه متخصصان و مدیران شهريهابراي تحقق این فعالیت

تر ارتباط بین بررسی دقیقبندي عوامل مهم کارآیی پارك شهري ضمنمقاله، دسته
يباشد. روش تحقیق این مقاله به شیوهو سرزندگی در پارك میي عملکرد هاشاخص

اي و تحلیل نظرات استفاده انی نظري تحقیق با روشی کتابخانهتحلیل کاربردي است. مب
تدوین پرسشنامه و روش تحلیل يکنندگان پارك ائللرباغی شهر ارومیه نیز به واسطه

کارایی پارك شهري از نظر ثر بر ؤکه عوامل مدهدنتایج نشان میعاملی صورت گرفت. 
همچنین تنوع ؛و مدیریت مطلوب پارك استکنندگان فضا، آسایش و تمیزي منظراستفاده

ي مختلف در پارك هاعملکردي و افزایش رضایت شهروندان از قابلیت اجراي فعالیت
: 1394،زادگان(حمیدي و اسماعیلشودشهري موجب ارتقاي کیفیت سرزندگی در آن می

102-91(.
دهد که در تحقیقات داخلی به موضوع با مروري بر تحقیقات انجام شده نشان می

همچنین موضوع ارتباطات .توجه شده استارتباطات اجتماعی در فضاهاي عمومی
به کیفیت اجتماعی در پارك نیز مورد توجه قرار گرفته است ولی اکثر تحقیقات صرفاً

طور مشخص به ارتباطات اجتماعی اند، تحقیق حاضر بههتا زیبایی فضایی پرداخیمحیط و
شده است. نپرداخته که در هیچ تحقیقی به این موضوع پردازدجوانان در فضاي پارك می

کنند و از عالوه بر این تحقیق حاضر به ویژگی افرادي که در فضاي پارك حضور پیدا می
ند، نیز پرداخته است.کنمحیط پارك براي تعامالت اجتماعی خود استفاده می

خارجیب) تحقیقات 
هاجنگلدردوستانکردنپیدا«تحقیقی را با عنوان ،)2009(و همکارانش1سیالند

» مختلف جوانانيهافرهنگبرعمومیسبزفضاينقش: زوریخ شاملشهرييهاپاركو

1 Seeland
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کیخارجمقیمجوانانفرهنگسازيیکپارچهکند کهاند. این مقاله مطرح میانجام داده
مدارس شهر زوریخمعلمانوآموزاناست. در این مقاله دانشآموزشیسیاسی وچالش

گرفت شامل: عواملی که بر روي نمونه مورد بررسی قرارشدند،عنوان نمونه انتخاببه
تعاملتسهیلاست که با هدفعمومیسبزفضايودر شهرفراغتاوقاتيهافعالیت

در این تحقیق تفاوت سن، جنس، سطح.باشدمهاجر میوسوئیسوانانجبیناجتماعی
مسکونی، براي الگوي رفتار اجتماعی و پیدا يمنطقههردرمهاجراندرصدومدرسه

براي بازي کودکان و نوجوانان و کردن دوستان لحاظ شد. فضاي سبز شهري عامل مهمی
رفتار جوانان در مناطق ،قاله مشاهدهي مختلف است. روش این مهاتعامل آنها در فرهنگ

هاي نیمه ساختار و سبز شهري است البته تنها به این امر کفایت نکردند و از مصاحبه
بستگی زوریخجوانانمیاندرتعامل اجتماعی. همچنین از پرسشنامه استفاده کردند

جوانانمیاندربازفضايدارد و فعالیت کردن درشهرعمومیسبزفضايبسیاري به
دوستان، هنوز هم کردنپیداومعاشرتبراي. محبوب استخارجیوسوئیسساکن
است، به چهرهبهچهرهارتباطاتوشخصیتعامالتبرايغالبيعرصهعمومیبازفضاي

و هاکی از عوامل مهم براي تعامالت در پاركیوضوح این نتیجه در زوریخ دیده شد.
فضايداراي پتانسیلکهايانان ورزش و بازي است. جامعهفضاهاي سبز شهري براي جو

شود.گذاري محسوب میاست ارزشی براي سیاستاجتماعیتعاملشهري برايسبز
» شهرييهاپاركدرفقطپایداريتوسعه«اي را با عنوان: مقاله،)2012(1سیمور

ي شهري هااد پاركنوشته است. این مقاله به دنبال بررسی پایداري فضاي شهر با ایج
کالیفرنیا و روش پژوهش آنجلسآماري این تحقیق پارك دبس در لسيباشد. جامعهمی

ومحیطیفضاهاي تفریحی، زیستهاساختمند بوده است. پاركيبه صورت مصاحبه
کی از فضاهاي ارتباطی در شهر که باعث تدوام یشوند.اجتماعی شهر محسوب می

دهد ود فضاي پارك شهري است. در نتیجه این مقاله توضیح میشارتباطات اجتماعی می
کنند بیشتر به سالمت جسم و روان خود توجه که افرادي که از فضاي پارك استفاده می

پردازند. البته بعضی از افراد ي ورزشی در این محیط میهاکنند و بیشتر به فعالیتمی
رهاي مالقات خود برخی دیگر از این فضا اظهار کردند که از این فضا براي استراحت و قرا

کنند. وجود پارك و مدیریت براي اوقات فراغت خود و امکانات تفریحی موجود استفاده می
باز هستند.شهريفضايموانع درورفع مشکالتبرايواقعیک پتانسیلی،درست آن

1 Seymour
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: ارکتمشومردم،هاپارك«اي با عنوان: مقاله،)2014و همکارش (1کاسکنتی
ي اجتماعی،هااز ارزشکوتاهیاین مقاله به بررسیاند.ام دادهانج» تورنتوشهريتجربه

يهاپاركارزشبررسیپژوهشپردازد. اینمیشهرييهاسالمت پاركواقتصادي
یک باشد. این مقالهتورنتو میيهاپاركموردي،مطالعاتدرشهروندانمشارکتوشهري
باشد. از جمله مواردي که این تحقیق ی همراه با مشاهده و مصاحبه میاکتشافيمطالعه

سالمت شهري جوش دارد که بهوجنبپرعمومیفضاهايتورنتويهاپارك: کندبیان می
شود کاربران میبیشتريمنجر به استفادههازیباسازي در پاركهايپروژهکنند.میکمک

ي اجتماعی هاکند که ارزشهد. این مقاله مطرح میدو تعامالت اجتماعی را افزایش می
). اقتصاديواجتماعیمحیطی،زیستشناسی،زیبایی(باشد از جمله:پارك چهار مورد می

و فراهم کردن کار و تجربه جوانانافزایش مهارتبرايفیزیکیفضايکیعنوانبههاپارك
واجتماعیيسرمایههايپروژهبرايمهممراکزعنوانبهنیزوداراي اهمیت هستند

محیطی دارند عالوه بر اینکه خود اهمیت زیستهاپارك.کنندمیخدمتسازيجامعه
فیزیکی اجتماعیساختیکعمومیداراي ارزش براي تعامالت اجتماعی است. فضاي

طراحی دقیق دارد. برخی از فضاها عالوه بر زیبایی شهريوریزيبرنامهبهاست که نیاز
ي تفریحی و بهداشتی هستند که منجر به آرامش روان ساکنان شهري هاویژگیداراي

بازي مثل زا، وجود فضاهاي عمومیي اقتصادي تنشهاشود. امروزه با وجود رقابتمی
هاشود مهم و ضروري است. پاركها که باعث افزایش آرامش و سالمت افراد میپارك
را در بین ساکنان هبه چهره تباطات مستقیم و چهراي مهم در شهر هستند که ارنقطه

پارك تورنتو به دست آمده این است که يکند. در نهایت آنچه از تجربهشهري ایجاد می
جمله سالمت،کنند ازایجاد میجامعهبرايارزشمندي راها خدمات عمومیاین پارك

.اجتماعیومحیطیزیست
مورديمطالعات: طراحی پاركوفرهنگقومیت،«اي را با عنوان مقاله،)2014لی (

ثیر أنوشته است. این مقاله به بررسی ت» آمریکاییچینیهايمحلهدرشهريهايپارك
آماري يپردازد. جامعهي مختلف میهادر ایجاد ارتباطات بین قومیت و فرهنگهاپارك

يبا مصاحبهي چینی در آمریکا و روش این تحقیق مشاهده همراههاتحقیق پارك
کنندگان در فضاي پارك دهد که شرکتاین مقاله توضیح میباشد. در نتیجهساختمند می
ا باشند و بیشتر افراد به صورت تنها در این فضهاي کوچک از افراد سه نفر میچینی، گروه

کننده این پارك از این فضا بیشتر براي استراحت و کنند. افراد شرکتحضور پیدا می

1 Cascante
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پردازند. فضاي پارك زیبایی خیره کنند و کمتر به فعالیت ورزشی میاستفاده مینشستن
ي هاکند و این فضا مکانی شده است که اقلیتاي دارد که افراد را جذب خود میکننده

کند.ها را ایجاد میکنند و کارکرد ارتباط بین این گروهمهاجر در این فضا حضور پیدا می
چگونگی و گیري؟جهتایفرصت«اي را با عنوان: مقاله،)2014و همکاران (1لین

اند. نویسندگان معتقدند که افزایش جمعیت نوشته» شهرييهاپاركازچرایی استفاده
طبیعت شهري شده است. کمیتوکیفیتشهري و گسترش شهرنشینی دچار افت

باشد. ایجاد فضاي سبز بنابراین ارتباط با طبیعت و ایجاد فضاي سبز شهر داراي اهمیت می
آماري این يثر است. جامعههري بر ایجاد تعامل بین ساکنان مؤي شهااز جمله پارك
باشد. روش استرالیا میایالت کوئینزلند،درواقعگرمسیرينیمهشهرکیتحقیق، بریزبن

شهر توزیعيپژوهش پیمایش و ابزار آن پرسشنامه بوده است. پرسشنامه در چهار منطقه
شناسی خود، میزان اطالعات جمعیتيارائهبعدشدخواستهکنندگانشد. از شرکت

ي شهري و میزان ارتباطات و قرارهاي مالقات خود در پارك وهااستفاده از پارك
دهد افرادي که از نتایج نشان می.مشخص کنندطبیعتبهنسبتراخودگیريجهت

بهتري يتري با طبیعت دارند و از روحیهرتباط قويکنند ایشتر استفاده میمحیط پارك ب
کی از عواملی که باعث افزایش اتصالیکردن در فضاهاي اجتماعی برخوردارند.براي کار

همچنین نزدیکی ساکنان شهري از نظر ي شهر است؛هاشود پاركطبیعت میبهمردم
افراد شده است.جغرافیایی به فضاي پارك، باعث افزایش ارتباطات اجتماعی این

فعالشهرپاركدرچگونه مردم«اي را با عنوان: مقاله،)2015و همکاران (2ویتچ
ک منبع یعنوانبههااند. پاركانجام داده» استرالیاپاركدرمالقاتانواعبررسیشوند؟می

ه سالمت افراد منطقبزرگ اجتماعی است که باعثک پتانسیلیمورد استفاده در جامعه و
گذراندن وقت ينحوهپارك ويکنندهي افراد بازدیدهاشود. این مقاله به بررسی ویژگیمی

در شهر واقعشهريپاركآماري این تحقیق دويپردازد. جامعهمیهاآنان در پارك
هاي مختلف جنسی و رفتار افراد از گروهيباشد. روش پژوهش مشاهدهاسترالیا میملبورن،

4756مجموع،دردهد کهوز آخر هفته بوده است. نتایج نشان میسنی در چهار ر
درصد 41.)٪87(شدمشاهدههفتهآخرروزدربازدیدهااکثریتباپارك را،هبازدیدکنند

کردند. تعداد افرادي از از کل بازدیدکنندگان بعدازظهر در فضاي پارك حضور پیدا می
کنند بیشتر از تعداد افرادي است که به میپارك براي نشستن و استراحت کردند استفاده

1 Lin
2 Veitch
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هاي مختلف سنی و ي ورزشی مشغول هستند. نوع استفاده از پارك در بین گروههافعالیت
جنسی تفاوت دارد. افراد از جمله کودکان و جوانان در آخر هفته از محیط پارك استفاده 

یط پارك حضور پیدا کنند ولی این در حالی است که بزرگساالن در کل هفته در محمی
کنند. نوع رفتار و استفاده از پارك در بین زنان و مردان متفاوت است. به طوري که می

کند و زنان از این فضا براي ي ورزشی استفاده میهامردان از محیط پارك براي فعالیت
کنند. در مجموع پارك فضا و ارتباطات اجتماعی، مالقات و دیدارگاهی استفاده می

کند. طراحی مناسب پارك، ي قابل توجهی را در بین بازدیدکنندگانش ایجاد میهافرصت
شود و امکانات پارك و در دسترس بودن براي همگان باعث افزایش استفاده از پارك می

شود.مسکونی میيوجود پارك در فضاهاي شهري باعث کیفیت منطقه
ضاي پارك توجه بیشتري بطور کلی، در تحقیقات خارجی به موضوع تعامالت در ف

باشد:ي مقاالت خارجی در بررسی فضاي شهري به شرح زیل میهاویژگیشده است. 
فرهنگسازيیکپارچه)1
کارکرد پارك در ایجاد سالمت جسم و روان)2
گیري ارتباطات چهره به چهرهاهمیت اقتصادي، اجتماعی و شکل)3

نیاز يدي در زمینهمهم در این زمینه این است که تحقیقات محدويولی نکته
ارتباطات آنها در فضاي پارك صورت گرفته است.يجوانان و نحوه

پژوهشچهارچوب مفهومی
فضاي باشد و بر اساس مباحث مفهومیخاصی نمیياین مقاله مبتنی بر نظریه

تدوین شده است.چهارچوب مفهومیوشهري صورت گرفته

اجتماعیروابطواجتماعیفضاي
یی هااجتماعی نیاز ذاتی دارند و به همین دلیل موقعیتيبه برقراري رابطهاهانسان

گی و روابط اجتماعی را تجربه کنند. نظام فرهنيآورند تا بتوانند رابطهرا فراهم می
اند. بدین معنی که برقراري و تداوم روابط اجتماعی سبب تقویت اجتماعی به هم پیوسته

گیري شکليشود و از سوي دیگر، فرهنگ شرایط و نحوهنگ میا فرهیو هنجارهاهاارزش
افتد. بنابراین اق میکند. روابط اجتماعی و فرهنگی در فضا اتفروابط اجتماعی را تعیین می

اي از روابط اجتماعی و فرهنگی میان گروه خاص و مکان خاص را در فضا مجموعه
رد، لذا زندگی اجتماعی در فضا و زمان گیرد. در این روابط مدت زمان خاصی وجود دابرمی
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شود و شدت آن، شود. نوع روابطی که در فضا برقرار میواقع شده و توسط آن محدود می
).161- 180: 1383دهد (طالبی، به فضا معنی می

یی داشته باشد اما نه به مثابه جوهري مستقل، هاتواند آثار و داللتفضا هر چند می
که موجودیتش در تحلیل نهایی قائم به روابط اجتماعی تولید است. بلکه به مثابه موجودي 

یی هاشود و مثل جامعه در اشکال محتوایی (فضامنديفضا به لحاظ اجتماعی تولید می
).1377:19ها وجود دارد (افروغ، عینی) و مجموعه روابط بین افراد و گروه

تعامالت اجتماعی
ی، فضاي شهري تلقی شود این است که در ک فضاي عمومیشرط اصلی براي اینکه

افته، آراسته وی. فضاي شهري، مصنوعی سازمانآن تعامل و تقابل اجتماعی صورت گیرد
نماید. و رفتارهاي انسانی عمل میهاکه به صورت بستري براي فعالیتاستواجد نظم

بخشد. میو هنجارهاي خود به این فضا معنی هاانسان جزئی از فضا است و با ارزش
اجتماعی خاص، يک فضا با جایگزین شدن رابطهیالگوهاي روابط اجتماعی ثابت نیستند و

).81: 1385گیرد (پاکزاد، متفاوتی به خود میيچهره

فضاي شهري و تعامالت اجتماعی
فضاهاییبهنیز،1اولدنبرگ. استشهروندانمداومحضوربرايمحلیعمومی،فضاي

داوطلبانهتجمعاتمیزبانکهکندمیاشارهکارمحلوخانهکناردر»سوممکان«عنوانبا
شهري،عمومیباشند. فضاهايعمومیفضاهايازايویژهشکلتوانندمیوبودهافراد

محیطوفضاهااینبهمردم،کهصورتیدردارندايویژهاهمیتاجتماعی،تعاملالگوهاي
خواهد پیوست وقوعبهخود،حالتترینقويدرجتماعیاتعامالتباشند؛دلبستهآنها

شهرييهامحیطدرمهمینقشعمومی). فضاي15-28: 1391(محمدي و همکارانش، 
ازاستفاده. باشدمناسبیپناهگاهشهريزندگیشلوغیوفشارازفراربرايتواندمیودارد

،هاپاركقبیلازسبیندسترسیطریقازکهفیزیکیيهامکانبهعمومیفضاي
ایندرتوانندمیمردمدارد.اشارهاند،شدهمشخصغیرهوخیابانها،کافه،هارستوران

تعاملازنوعاینشوند.جمعشخصیواجتماعیتعهداتبدونواتفاقیصورتبههامکان
يهاتماسازحاصلسرگرمیواستراحتفضاييارائهيواسطهبهتواندمیعمومی

محورهايدرتنوعيواسطهبهمعموالًشهرهادهد.کاهشراکارمحليهاتنشاجتماعی

1 Oldenburg
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ایدئولوژيآموزش،جنسیت،مذهب،طبقه،نژاد،: شوندمیمشخصزیرشرحبهاجتماعی
تواندمیشهريعمومیفضاهايدرپذیريمعاشرتبنابراین،؛خويوخلقحتیوسیاسی

- 498: 1393زاده و همکارانش، دهد (قاسمرخمتفاوتبسیارقسوابدارايافرادمیاندر
481.(

سبز شهرفضاي
هايپدیدهازیکیعنوانبهدهد،میتشکیلراشهرسیمايازبخشیکهسبزفضاي

اهمیت. بودو خواهدبودهتماسدرآنباهموارهانسانکهاستمسائلینخستینازواقعی،
يهاشاخصازیکیعنوانبهکهاستحدآناتشهري،محیطدرسبزفضاهاي

اجتماعی،نقشدارايشهريسبزفضاهايوهاپاركاست.مطرحجوامعافتگییتوسعه
مطلوبیمحیطروحی،يهابیماريدرمانچونمزایاییباهستند،اکولوژیکیواقتصادي

درهامحیطایناینها؛نظایروآسایشحفظاجتماعی،یکپارچگیکودکان،پرورشبراي
شوند میمحسوبجامعهيتوسعهوزندگیفضايکیفیتارتقايبرايمعیاريحالعین

).57-72: 1393زاده و همکاران، (ابراهیم
کی دیگر از فضاي عمومی؛ فضاهاي سبز شهري، فضاهایی هستند که بازدهی ی

مصاحبت با دوستان اجتماعی دارند و عموم مردم از آنها در گذراندن اوقات فراغت، تفریح و
ازبخشیشهريکنند. پاركو گردهمایی اجتماعی و فرهنگی و نظایر اینها استفاده می

وفرهنگیوتفریحیهايجنبهبودندارابرعالوهکهاستشهرعمومیسبزفضاهاي
ي هادارد. در پاركنیزراشهرمختلفمناطقبهدهیخدماتيجنبهمحیطی،زیست

گونه سلیقه، فکر و و رفاهی، تقریباً براي هرشود که تمام وسایل سرگرمیسعی میعمومی
چهار هدف کلی از جمله: ایجاد فضایی به منظور هاسن وجود داشته باشد. در واقع پارك

گردهم بهسازي محیط؛ احداث فضایی براي بازي کودکان؛ مکانی براي آموختن و نیز 
).75- 85: 1391(عزیزي جلیلیان و همکارش، کنندآوردن افراد جامعه را دنبال می

پایداريعواملتریناساسیيزمرهدربایدراشهرييهاپاركوفضاي سبزتردیدبی
آرامش،بهتواندمیسبزفضاي. آوردشماربهامروزشهرنشینیدرانسانیوطبیعیحیات
فیزیولوژیکی،ویاجتماعمزایايازگذشته. کندکمکمردمخشونتکاهشوسازيجوان

برايچهوشهريمدیرانبرايچهنیز،رااقتصاديمزایايتواندمیشهريطبیعت
).47-62: 1389تیموري،وقربانی(سازد فراهمشهروندان

ي شهري شامل:هاکارکردهاي اجتماعی پارك
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ایجاد تعامالت اجتماعی بهتر میان شهروندان در مناطق شهري)1
و شغلی جدیدهاي کاري ایجاد زمینه)2
، خرده هاي اجتماعی (هنجارها، ارزشهاکسب و شناخت برخی از شاخص)3
...)وهافرهنگ
اجتماعی شدن افراد و پیدا کردن دوستان جدید و پرکردن خلوت و تنهایی)4
دولتیي غیرهاگیري تعدادي از تشکلشکل)5
انتشار افکار و عقاید ارزشی)6
بیکاري و فراغت (امیرفخریان و ایجاد محیطی مناسب جهت تفریح در اوقات )7

).109- 211: 1391دیگران، 
ک منبعیعنوانکه بهتوان گفت که فضاي باز عمومیي شهري میهادر تعریف پارك

ي اجتماعی و اقتصادي منحصر به فرد است هاباشد داراي ارزشمحیطی در شهر میزیست
ارك نظرهاي متفاوتی وجود دارد برد. در مورد پکه کیفیت زندگی ساکنان شهري را باال می

توان می1وایتهايمدیریت از ایدهيهاداخلی و استراتژيدر رابطه با تمرکز طراحی
ي اجتماعی پارك که محیطی است براي ارتباطات هااستفاده کرد. در رابطه با ارزش

که در است فضاي باز عمومیهادر مورد پارك2اجتماعی و بازاندیشی اجتماعی با نظر لو
کنند. ي متفاوت با هم ارتباط برقرار میهاتوان دید و افراد با فرهنگآن تنوع فرهنگی را می
همکارانولو؛)2001(وایت؛)1984(4هستر؛)1977(3گلد(در نظر افرادي چون 

و8وکسلر،7. لوري)2010(6به نقل از تالین)؛2009(تامپسونو5گلینیک؛)2005(
، فضاي پارك را محیطی براي تعامالت )2000(و همکاران10الرسن، )2001(9کالینز

دانند.جوانان می

1 Whyte
2 Low
3 Gold
4 Hester
5 Golicnik
6 Talen
7 Lowry
8 Wexler
9 Collins
10 Larsen
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، )1991(5سیمونزو4اولریش؛)1996(3لوئیس؛)1992(2کاپالن؛)1991(1رتیگها
8مادوكو7اشپنگلر،6دانند. فلویدفضاي پارك را محیطی براي کاهش استرس شهري می

بودن و با وجود عمومیهامعتقدند پارك،)2007(10اسکات؛)2002(9گومز)؛2008(
خانواده با درآمد ضعیف و محروم درآمد،شود که افراد با فقدانهزینه بودن آن باعث میبی
).2014، 11توانند از این فضا استفاده کنند و اوقات فراغت داشته باشند (تارادونامی

پژوهششناسیروش
پیمایشی استفاده شده است. واحد تحلیل در در این تحقیق از دو روش اسنادي و 

ها از باشد. براي گردآوري دادهدر سطح خرد میتحقیق حاضر فرد (جوان) است و تحلیل
محقق ساخته استفاده شده است. این پرسشنامه بعد از اطمینان از روایی و يپرسشنامه

پایایی پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است.
باشد کهسال شهر آمل می15-29جوانان بین يقیق شامل کلیهآماري تحيجامعه

.استشدهگزارشنفر62537آمل،شهرجوانانتعداد1390سالسرشماريآمارطبق

اي است ابتدا:گیري آماري در تحقیق حاضر چند مرحلهروش نمونه
راجاستخآمارييجامعهبهمربوطاطالعاتوآمار): آزمونپیش(اوليمرحله-

.استشدهانجاممقدماتیآزمونوشده
گیري تصادفی ساده معروف دوم: به کمک فرمول زیر که به فرمول نمونهيمرحله-

شود. با توجه به اینکه در این تحقیق به دنبال است حجم کل نمونه محاسبه می
گیري مقدماتی میانگین و واریانس شاخص بهینه کردن، ابتدا با استفاده از نمونه

صلی تحقیق را محاسبه کرده و به صورت جداگانه با خطاي ثابت در فرمول زیر ا

1 Hartig
2 Kaplan
3 Lewis
4 Ulrich
5 Simons
6 Floyd
7 Spengler
8 Maddock
9 Gomes
10 Scat
11 Tardona
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شد. در این روش هر شاخصی نهایی محاسبهياین طریق نمونهقرار دادیم و از 
شود. اطالعات لقی مینهایی تيباالتري بدهد همان نمونهيکه حجم نمونه
آمده است.1آزمون در جدول حاصل از پیش

انگین، واریانس و انحراف معیار فضاي پاركمی:1جدول
انحراف معیارواریانسمیانگیننام شاخص

1/535/1659/12پارك

کمک فرمول زیربر این اساس و به

که در آن
nحجم نمونه :
N :62537= آمارييجامعهياندازه
t :96/1باشدمی95/0ضریب اطمینان

)( yd  :الی مطلوبدقت احتم
)03/0=(ضریب تغییرات مورد نظر براي صفت مورد بررسی

yآزموناساس پیش: میانگین صفت مورد بررسی بر
2Sآزموناساس پیش: واریانس صفت مورد بررسی بر

ت یک از اطالعات سه شاخص بصوربه طوري که بیان شد پس از جایگذاري هر
جداگانه، نمونه بر اساس اطالعات به صورت زیر محاسبه شد.

فضاي پاركنمونهحجم: 2جدول
آزمونحجم نمونه بر اساس اطالعات پیشنام شاخص

250پارك

اي با شروع تصادفی ساده گیري چند مرحلهدر این پژوهش از نمونهگیري:روش نمونه
خوشه به 10کل انتخاب، سپس با انتخاب تعداد طوري که ابتدا حجم نمونهاستفاده شد. به

ه نمونه از هر خوشه انتخاب شد ب25هاي آماري شهري، تعداد هاي نقشهاز خوشهتصادف
سه يگیري شروع و با فاصله(بلوك یک) نمونهطوري که از جنوب غربی بلوك مبدأ
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25نتخاب واحد آماري سال مورد پرسش قرار گرفتند. این روند تا ا15- 29خانوار، جوانان 
ها به دلیل جواب ندادن و غیره؛ با توجه به احتمال ناقص بودن پرسشنامهکرد.ادامه پیدا 
هاي ناقص، پرسشنامه تکثیر و توزیع شد و پس از کنار گذاشتن پرسشنامه345در مجموع 
پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.300در نهایت 
وتوصیفیآمارهايازهادادهتحلیلوتجزیهمنظوربه:هادادهتحلیلوتجزیهروش

آوري شده ازجمعاطالعاتتحلیلوتجزیهبراياست؛شدهاستفادهاستنباطیآمارهاي
.استاستفادهSPSSافزارنرم

ضرایبازتحقیق،ابزارپایاییسنجشبراي.استمحتوایینوعازتحقیقایناعتبار
ي استفاده از پارك هاضریب آلفاي کرونباخ براي شاخص. استشدهدهاستفاکرونباخآلفاي
باالیینسبتاًپایاییدارايتحقیقاینيهامقیاسکهاستآنبدست آمد که بیانگر856/0
.باشندمی

مفاهیمنظريتعریف
یا یطبیعيهااست که عرصهيباز شهرياز فضاهای، بخشيسبز شهريفضا

است که بریو سایر گیاهانها، چمنهاها، گلار درختان، درختچهآن، تحت استقریمصنوع
مرتبط به يهااساس نظارت و مدیریت انسان، با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین و تخصص

غیر یشهروندان و مراکز جمعیتیو رفاهی، زیستگاهیبهبود شرایط زیستيآن، برا
یسبز طراحي، عبارت است از فضاكپار. شوندو یا احداث میي، حفظ، نگهداریروستای

شود. این محسوب میيشهرياز فضاهایکه در مالکیت عموم قرار دارد و جزیياشده
اساس نظارت و مدیریت انسان، حفظ و فضاها توسط گیاهان و درختان پوشیده شده و بر

اشطهبرااساسبرتوانمیرا). پارك10-12: 1389(حامدي، شوندیا احداث میينگهدار
مکانیپاركشهرها،درمردمازبراي بسیاريامروزه. کردتعریفطبیعتبایاانسانبا

بعديتواندمیطبیعتباارتباطکهجاییکند ومیمنعکسرااولیه"باغ"مفاهیمکهاست
درکهدارندوجودمعدوديفضاهايمدرنيجامعهدر. باشدداشتهروحانییامتافیزیکی

وجود...) وقومیتمالی،موقعیتگذشته،توجه بهبدون(هاغریبهباارتباطنامکاآنجا
مردمازبسیاري. شودمیقلمداد"هاغریبهمالقات"براي مکانیعنوانبههاپاركکهدارد،

وسایليغلبهخاطربهامروزهکهشخصیحریمبراي یافتنپاركکهاندداشتهبیانچنین
.گیرندمیقراراستفادهموردباشد،میقابل دسترسیغیرزل،منادرجمعیارتباط
خوبی کیفیاتبودنشانخصوصیوبودنطبیعیخاطربهدرختازپوشیدهيهاپارك
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نشانگر کمبودکهبودنخلوتوآزاديعنصراینوجودخاطربهحالعیندرولیدارند،
شوکیافتند،اتفاق میهاپاركدرکهجرایمیبنابراینباشند،میترسناكآنهاست،کنترل
: 1390دارند (سیفی، افتند،میاتفاقهمجواريهاخیاباندرکهجرایمیازبیشترخیلی
177.(

استبیشتراینفردوبینرابطهایجادمعنايبهاجتماعیتعاملارتباطات اجتماعی:
. استشدهشناختهطرفدوهربرايواکنشنوعاینوشودآنهامیانواکنشیبهمنجرکه

نیزدیگريتعاریفالبته. گیرندنمیقرارتعریفاینيزمرهدرمعنابدونروابطبنابراین
ارتباط،برقراريواجتماعیتعاملنمونه،عنوانبهدارد.وجوداجتماعیتعامالتبراي
خودکهباشدافرادبینارتباطومکالمهکینگاه،کیفیزیکی،موضوعکیتواندمی

وفضادرمردمپذیرينقشنتیجهدرومتناسبهايفعالیتورویدادهاتعریفمستلزم
مردمبهراامکاناینعمومیاست. فضاهاياجتماعیهايشبکهوهاگروهدرآنهاعضویت

دستیابیيطریقهدیگرعبارتبه. باشندداشتهحضورهمبامختلفهاينسلکهدهدمی
نیازمندعمومیفضاهايدرحضوروتعاملارتقايوپایدارومنسجمماعیاجتروابطبه

توسعهشدناجتماعیمختلفالگوهايچگونگیيدربارهراخوددانشماکهاستاین
بررسیچونمختلفیهايزمینهدررامطالعاتازايگستردهيحوزهخوداینودهیم

طلبد (بهزادفر و همکار، میراطبقانیبینوجنسیبینسنی،بیننژادي،بینتعامالت
1392 :28-17.(

االتی تباطات اجتماعی جوانان در پارك سؤدر تحقیق حاضر براي سنجش متغیر ار
، موافقم: 5ياي (خیلی موافقم: نمرهدرجه5ت که به صورت بسته از طیف تدوین شده اس

استفاده شده 1ي خالفم: نمره، خیلی م2ي، مخالفم: نمره3ينظرم: نمره، بی4ي نمره
است.
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پاركدر فضايجواناناجتماعیارتباطاتمتغیرسنجشاالتؤس: 3جدول
هاگویهمعرفلفهؤم

ارتباطات
اجتماعی

اجتماعیدوستانکردنپیدا
يهاراهنماییوشغلگیريشکل(

)تحصیلی

دوستانکردنپیدابرايمناسبمکانیهاپاركنظرمبه
وشغلپیداکردندرآشنانیباعثکهاستماعیاجت

شوندمیتحصیلیمفیدهايمشاوره

ازدوستپیداکردنبرايمناسبمکانیهاپاركمنظربهمخالفجنسازدوستپیداکردن
استمخالفجنس

وشدآشنااجتماعیهايگروهباشودمیپاركدرنظرمبهاجتماعیهايگروهدادنتشکیل
کردبرقرارارتباطآنهابا

محیطایندردوستانبارفتن
کردنصحبتبراي

باکردنصحبتبرايمناسبیفضايپاركنظرمبه
استآشنایانودوستان

درکردنسپريوقتبرايمناسبیفضايپاركنظرمبهوقتگذراندن
استبیکاريزمان

استمناسبمطالعهبرايپاركآرامقسمتنظرمبهکردنمطالعهبرايآرامفضاي

انتخابراخودهمسرپاركمحیطدرشودمینظرمبههمسرکردنپیدا
کرد

تعریف متغیرهاي مستقل
وسایل و امکانات در دسترس ،میزان درآمد و نوع شغلاجتماعی:ـ پایگاه اقتصادي

ی همچون: االتدهد. براي سنجش این متغیر از سؤیاقتصادي او را نشان ميفرد سرمایه
االت به ؤاتومبیل و نوع شغل استفاده شده است. سـ تحصیالت، درآمد، مالکیت منزل

بندي شدند رتبههابندي مشاغل، شغلته پرسیده شده است. بر اساس رتبهصورت باز و بس
اقتصادي استاندارد و پس از ترکیب کردن آنها با هم، متغیر يو بعد ابعاد مربوط به سرمایه

بدست آمده است.مورد نظر
فرهنگی از متغیرهایی همچون يبراي سنجش متغیر سرمایهفرهنگی:يسرمایه

ي درسی و غیر درسی، ورزش، استفاده از کامپیوتر، روزنامه و هاکتابي(میزان مطالعه
ي خبري و نشریات الکترونیکی، انواع مدارك و تماشاي فیلم) استفاده شده هامجله، سایت

ویان پرسیده شده از در طول هفته تا چه میزان از این متغیرها استفاده است. از پاسخگ
االت به صورت باز و بسته طراحی شده است.ؤکنند. سمی

شود. ک فرد را شامل مییپیوند و ارتباطاتاجتماعىيسرمایهاجتماعی:يسرمایه
و همسایگی،روابط محلی (همچونمتغیرهاییازاجتماعیيسرمایهمتغیرسنجشبراي



97تابستان ،4شماره،دوازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 148

اعتماد به مردم شهر احتیاط در برخورد با دیگران،اعتماد به اطرافیان،شرکت در امور شهر،
ياي (خیلی زیاد: نمرهدرجه5پاسخ به سؤاالت در طیف .استشدهاستفاده) و شهرداري

رار ) ق1ي)، (خیلی کم: نمره2ي)، (کم: نمره3ينمرهحدودي:)، (تا4ي)، (زیاد: نمره5
داده شده است.

کی از متغیرهاي مورد بررسی در این تحقیق، متغیر میزان یمیزان استفاده از فضا:
باشد. بدین صورت که فرد چقدر از فضاي مورد مطالعه (پارك) استفاده استفاده از فضا می

تواند تأثیرگذار باشد. پاسخ به فضا بر نوع نگاه فرد میکند. چرا که میزان استفاده ازمی
يحدودي: نمره)، (تا4ي)، (زیاد: نمره5ياي (خیلی زیاد: نمرهدرجه5سؤاالت در طیف 

) قرار داده شده است.1ي)، (خیلی کم: نمره2ي)، (کم: نمره3
هاآنساساتاحومحیطازمردمذهنیادراكمعنايبهمکانحسمطلوبیت فضایی:

همچونعواملیازاین متغیرسنجشبراي.باشدک موقعیت جغرافیایی مشخص مییاز
دعوت دیگران براي دیدن مناطق ورزش،انتخاب این شهر براي مالقات با دوستان،(

) مختلف شهر، احساس خوب نسبت به شهر و برخورد مردم این شهر نسبت به دیگران
)، (تا4ي)، (زیاد: نمره5ياي (خیلی زیاد: نمرهرجهد5از طیف .پرسیده شده است

ال استفاده ؤ) براي پاسخ به س1ي)، (خیلی کم: نمره2ي)، (کم: نمره3يحدودي: نمره
شده است.

جنس، سن، میزان تحصیالت، االتی همچون (اي از سؤبراي سنجش متغیرهاي زمینه
هل و وضعیت اشتغال) استفاده شده است.وضعیت تأ

مستقلمتغیرهايسنجشاالتؤس:4جدول
هاگزینهمعرفمتغیر

يسرمایه
اقتصادي

..........)تومانبه(است؟چقدرحدوداًشماخانوادهماهیانهدرآمدماهانهدرآمد

..........)کنیدذکردقیقاًراشغلعنوانلطفا: (پدرشغلوضعیتشغل
..........)کنیدذکریقاًدقراشغلعنوانلطفا: (مادرشغلوضعیت

خیربلیدارد؟شخصیماشینشماآیاماشینداشتن

است؟چگونهشمامنزلمالکیتوضعیتخونهداشتن
مواردسایرسازمانیمنزلاياجارهمنزلشخصیمنزل

يسرمایه
فرهنگی

کردنمطالعه
کنید؟میمطالعهچقدرهفتهطولدرمعموالً

درسیغیرهايکتابساعت.......... /دقیقه.......... رسیدهايکتاب
ساعت.......... /دقیقه.......... 

ساعت.......... کنید؟میورزشساعتچندمتوسططوربههفتهدرکردنورزش
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هاگزینهمعرفمتغیر

دهید؟میگوشموسیقیساعتچندمتوسططوربههفتهدردادنگوشموسیقی
ساعت.......... 

کنید؟میاستفادهکامپیوترازساعتچندمتوسططوربههفتهدرکامپیوترازاستفاده
ساعت.......... 

ومجلهخواندن
نشریات

خیربلیخوانید؟میمجلهوروزنامهآیا

؟ ..........ساعتچندمتوسططوربههفتهدربلی،صورتدر

ومجلهخواندن
اینترنتینشریات

بلیخوانید؟میراالکترونیکینشریاتوخبرييهاسایتآیا

خیر

؟ ..........ساعتچندمتوسططوربههفتهدربلی،صورتدر

دارید؟راتعدادچه) غیرهوعلمیفنی،هنري،(مداركانواعازمداركانواع
تعداد..........

.......... زید؟پردامیفیلمتماشايبهساعتچندهفتهطولدرفیلمدیدن
ساعت

يسرمایه
اجتماعی

باآمدورفت
دارید؟آمدورفتخودهمسایگانباچقدرهمسایگان

مشارکتوهمیاري
مورددرهمسایگانبا

شهر

حفظنظافت،(شهراموريادارهدرخودهمسایگانباحدچهتا
کنید؟میهمیاريومشارکت) غیرهوزیباسازيامنیت،

دارید؟اعتمادکنندمیزندگیاطرافتاندرکهافراديبهچقدراطرافیانبهاعتماد
بابرخورددراحتیاط

محلاهالی
رعایت رااحتیاطجانبمحله،مردمبابرخورددرحدچهتا

کنید؟می
دارید؟اعتمادخودشهرمردمبهحدچهتاشهرمردمبهاعتماد
دارید؟اعتمادشهرداريبهحدچهتاشهرداريبهاعتماد

میزان
ازاستفاده
فضا

ازاستفادهمیزان
کنید؟میاستفادهشهرييهاپاركازحدچهتاهاپارك

مطلوبیت
فضاي
شهري

برايشهراینانتخاب
مالقات

دوستانتانبامالقاتبرايمناسبیيگزینهشهراینحدچهتا
است؟

برايدیگراندعوت
شهرایندیدن

شهراینبهدیدن،برايراخودخویشاوندانودوستانحدچهتا
دهید؟مینشانافتخاربارامختلفمناطقوآوریدمی

ایندرسکونتحس
دارید؟خوبیاحساسحدچهتاهستیدساکنکهشهريدرشهر

شهراینمردمارتباط
کنند؟میدبرخورخوبدیگران،باارتباطدرشهراینمردمچقدردیگرانبا
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ايتوصیف متغیرهاي زمینه
تعداد ودرصد3/51پسرپاسخگویانتعدادگفت کهتوانجنس میمتغیرتوصیفدر

از میزانسنیگروهدوپاسخگویان؛سنیدر توزیع. باشدمیدرصد7/48دخترپاسخگویان
درصد3/37حدودکیهرکه25- 29و20- 24سنیگروهبرخوردارند،برابريفراوانی

يگزینهبهمربوطتحصیالتمیزانبیشترینافراد،تحصیالتبارابطهدر. باشدمی
3/67دهدمینشانافرادهلتأبعالوه وضعیت. باشدمیکارشناسیوکاردانیدانشجوي

وضعیتافراد،اشتغالدر وضعیت. باشندمیهلمتأافراددرصد7/32ومجرددرصد
بهمتعلقاین زمینهدربعدييرتبه. داردرافراوانیترینبیشدرصد7/40بادانشجویی

.باشدمیدرصد36باشاغلین

ايه تحقیق به تفکیک متغیرهاي زمینهتوصیف متغیر وابست
ايزمینهمتغیرهايحسببرارتباطات اجتماعی در فضاي پاركمیزاندرصديتوزیع:5جدول

پاركجوانان در فضايارتباطات اجتماعیمتغیر
باالمتوسطپایینمقوله

3/255/671/7پسرجنس
5/319/605/7دختر

7/274/647مجردهلأوضعیت ت
5/273/642/8هلأمت

میزان تحصیالت

4/174/672/15زیر دیپلم
5/564/3013دیپلم و فوق دیپلم

6/283/674دانشجوي کاردانی و کارشناسی
5/366/559/7رلیسانس و باالت

سن
19-15217/692/9
24-205/292/654/5
29-251/328/598

وضعیت اشتغال

9/137/693/16آموزدانش
3/305/651/4دانشجو
4/321/615/6شاغل

25750دارخانه
8/423/148/42بیکار
01000سرباز

1/282/625/9-جمع کل
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حسببرپاركفضايدراجتماعیارتباطاتمیزاندرصدي، توزیع5دول هاي جداده
اي بیانگر این ي زمینههاها از توصیف متغیردهد. نتایج دادهاي را نشان میزمینهمتغیرهاي

) 2/62طور متوسط (در فضاي پارك در بین افراد بهنکته است که ارتباطات اجتماعی
دارند. طور متوسط و بیشتر ارتباطات اجتماعیبهپسران تفکیک جنس؛باشد ولی به می

هل؛ أکنند. در مورد وضعیت تابی خود انتخاب مییپسرها فضاي پارك را براي دوست
کنند. در در فضاي پارك برقرار میطور متوسط و بیشتر ارتباطات اجتماعیبههاهلأمت

کند زیررقرار میبی که ارتباطات اجتماعیمیزان تحصیالت؛ بیشترین گروهيزمینه
را در درصد هستند و افراد دیپلم و فوق دیپلم کمترین ارتباطات اجتماعی4/67با هادیپلم

-24هاي سنی () به مراتب بیشتر از گروه15-19فضاي پارك دارند. افراد در گروه سنی (
در فضاي پارك دارند. به ترتیب که ارتباطات )، ارتباطات اجتماعی25-29) و (20

)25- 29(و) 20-24(و بعد) 15- 19(هاي سنی، ابتدا گروه سنی در گروهاعیاجتم
در محیط پارك با توجه به وضعیت اشتغال افراد ارتباطات اجتماعیيباشد. در زمینهمی
را در فضاي پارك توان گفت که بیکارها و بعد سربازها بیشترین ارتباطات اجتماعیمی

دارند.

تحقیقي مستقل هاتوصیف متغیر
حسب سرمایه فرهنگیتوزیع فراوانی پاسخگویان بر

ياالت مربوط به سرمایهؤجوانان، سفرهنگیيسرمایهمیزانيبراي محاسبه
سه سطح پایین، متوسط و هم ترکیب شدند و سپس در استاندارد شده و بعد بافرهنگی

نشان داده شده است.5اند که در جدول بندي شدهباال طبقه

فرهنگیيسرمایهحسببرپاسخگویانفراوانیتوزیع: 6جدول
درصدفراوانیفرهنگی جوانانيبندي میزان سرمایهسطح

2203/73پایین
7224متوسط

87/2باال
300100کل

يسرمایهدرصد از پاسخگویان میزان3/73این است که براي يدهندهنشان6جدول 
فرهنگیشانيسرمایهدرصد از جوانان میزان24باشد و میجوانان در حد پایین فرهنگی
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باالیی فرهنگیيسرمایهدرصد از جوانان7/2باشد. در این بین فقط در حد متوسط می
اند.داشته

حسب میزان استفاده از فضاي پاركتوزیع فراوانی پاسخگویان بر

فضاي پاركزااستفادهمیزانحسببرپاسخگویانفراوانیتوزیع:7جدول
درصدفراوانیفضاي پاركازاستفادهمیزان

433/14پایین
17157متوسط

867/28باال
300100کل

فضاي پارك را نشان ازاستفادهمیزانحسببرپاسخگویانفراوانیتوزیع7جدول
در درصد57با فضاي پاركجوانان ازاستفادههاي جدول فوق میزاندهد. طبق دادهمی

شان از فضاي پارك درصد از جوانان میزان استفاده7/28باشد در حالی که حد متوسط می
کنند.درصد نیز از این فضا در حد پایین استفاده می3/14در حد باالست و در بین 

حسب مطلوبیت فضاییتوزیع فراوانی پاسخگویان بر

ییمطلوبیت فضاحسببرپاسخگویانفراوانیتوزیع: 8جدول
درصدفراوانیفضاییمطلوبیت

3010پایین
14749متوسط

12341باال
300100کل

درصد در 49با هاي جدول فوق، احساس مطلوبیت فضایی در بین جوانانطبق داده
درصد از جوانان احساس مطلوبیت در حد باال دارند و 41باشد در حالی که حد متوسط می

اس مطلوبیت در حد پایین دارند.درصد احس10در بین فقط 
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حسب میزان سرمایه اجتماعیتوزیع فراوانی پاسخگویان بر

اجتماعیيسرمایهمیزان حسببرپاسخگویانفراوانیتوزیع:9جدول
درصدفراوانیاجتماعیيمیزان سرمایه

867/28پایین
1917/63متوسط

237/7باال
300100کل

درصد 7/63اجتماعی جوانان با يدهد میزان سرمایهنشان می9دول طور که جهمان
ي درصد جوانان سرمایه7/28باشد ولی این در حالی است که در حد متوسط می

اجتماعی يدرصد افراد سرمایه7/7باشد و در این بین فقط شان در حد پایین میاجتماعی
باالیی دارند.

میزان سرمایه اقتصاديتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب 

اقتصادييسرمایهمیزان حسببرپاسخگویانفراوانیتوزیع:10جدول
درصدفراوانیاقتصادييمیزان سرمایه

2203/73پایین
687/22متوسط

124باال
300100کل

دهد. اقتصادي را نشان میيسرمایهحسببرپاسخگویانفراوانیتوزیع10جدول 
باشد درصد در حد پایین می3/73اقتصادي جوانان با يهاي جدول فوق، سرمایهطبق داده

اقتصادي در وضعیت متوسط قرار يدرصد از جوانان از نظر سرمایه7/22در حالی که 
باشند.درصد افراد در حد باال می4دارند و فقط 
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ي معناداريهاآزمون
رتباطات اجتماعی در فضاي پارك بربین اهمبستگیو آزمونمیانگینتفاوتآزمون

اي و مستقلحسب متغیرهاي زمینه
جنسارتباطات اجتماعی در فضاي پارك ومیانگینتفاوتآزمون

با جنسفضاي پاركدراجتماعیآزمون تفاوت میانگین ارتباطات:11جدول

اجتماعیارتباطاتتعدادمقولهمتغیر
معناداريسطحمقدار تیمیانگین

t129/0=Sig=14668/1852/1دخترنسج 15459/19پسر

بیانگر این نکته است که آزمون تفاوت 11در جدولهانتایج آزمون تفاوت میانگین
باشد.معنادار نمی129/0داري حسب جنس با سطح معنیمیانگین ارتباطات اجتماعی بر

داري در فضاي پارك تفاوت معنیعنی بین دختران و پسران از نظر ارتباطات اجتماعی ی
يو حداکثر نمره7ارتباطات اجتماعی يندارد. الزم به ذکر است حداقل نمرهوجود 

باشد که میانگین ارتباطات اجتماعی دختران در می35ارتباطات اجتماعی در فضاي پارك 
باشد.می59/19پسران اجتماعیارتباطاتو میانگین68/18فضاي پارك 

و سنپاركفضايدراجتماعیارتباطاتبینهمبستگی

و سنپاركفضايدراجتماعیارتباطاتبینآزمون همبستگی: 12جدول

اجتماعیارتباطاتتعدادمتغیر
سطح معناداريضریب همبستگی

026/0- 300128/0سن

يدو متغیر ارتباطات اجتماعی در پارك و سن رابطه، بین12هاي جدول مطابق داده
). بعالوه مشخص شد که ضریب همبستگی برابر با Sig=026/0معناداري وجود دارد (

عنی با افزایش سن افراد، ارتباطات اجتماعی ی؛ باشدمنفی میيو جهت این رابطه- 128/0
ن باالتر میزان ارتباطات   توان گفت که افراد با سیابد. بدین ترتیب میکاهش می

تر است.شان در پارك کماجتماعی
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تحصیالتمیزانوپاركفضايدراجتماعیارتباطاتبینهمبستگی

و میزان تحصیالتپاركفضايدراجتماعیارتباطاتبینآزمون همبستگی:13جدول

اجتماعیارتباطاتتعدادمتغیر
سطح معناداريضریب همبستگی

001/0- 300195/0میزان تحصیالت

ام آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر ارتباطات نتایج به دست آمده از انج
دهد. با توجه به سطح معناداري معناداري را نشان میياجتماعی با میزان تحصیالت رابطه

توان گفت بین میزان ارتباطات اجتماعی در محیط پارك با میزان تحصیالت می001/0
رتباطات اجتماعی و میزان معناداري وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون بین ايرابطه

عنی با افزایش میزان ی؛ باشدو جهت این رابطه منفی می-195/0تحصیالت برابر با 
اطات یابد و افراد با تحصیالت باالتر، میزان ارتبتحصیالت، ارتباطات اجتماعی کاهش می

تر است.اجتماعیشان در فضاي پارك کم

هلأبر حسب وضعیت تپاركفضايدراجتماعیارتباطاتمیانگینتفاوتآزمون

هلأبر حسب وضعیت تپاركفضايدراجتماعیآزمون تفاوت میانگین ارتباطات:14جدول 

اجتماعیارتباطاتتعدادمقولهمتغیر
معناداريسطحمقدار تیمیانگین

t621/0=Sig=- 20204/19495/0دخترتأهل 9836/19پسر

بر حسبپاركفضايدراجتماعیارتباطاتیانگینمآزمون تفاوت14جدول 
هل، سطح أباشد. در آزمون تی بین ارتباطات اجتماعی و وضعیت تهل میأتوضعیت

باشد. بدین ترتیب تفاوت میانگین ارتباطات اجتماعی در پارك می=621/0Sigمعناداري 
هل از لحاظ أو متعنی بین افراد مجردی؛ باشدهالن معنادار نمیأدر بین مجردان و مت

ارتباطات اجتماعی در پارك تفاوت معناداري وجود ندارد.
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حسب وضعیت اشتغالبرپاركفضايدراجتماعیارتباطاتمیانگینتفاوتآزمون

حسب وضعیت اشتغالبرپاركفضايدراجتماعیآزمون تفاوت میانگین ارتباطات: 15جدول

اجتماعیارتباطاتمقولهمتغیر
سطح معناداريfيآمارهنگینمیا

اشتغال

32/21آموزدانش

04/2=f072/0=Sig

69/18دانشجو
68/18شاغل
85/20بیکار
5/19سرباز

15/19دارخانه

بر حسب وضعیتپاركفضايدراجتماعیتفاوت میانگین ارتباطات15جدول 
بیانگر تفاوت ناچیز میانگین بین ارتباطاتهاي جدولدهد. دادهاشتغال را نشان می

باشد که این تفاوت ناچیز معنادار اجتماعی در پارك بر حسب وضعیت اشتغال می
باشد.نمی

سرمایه اقتصاديوپاركفضايدراجتماعیارتباطاتبینهمبستگی

دياقتصايو سرمایهپاركفضايدراجتماعیارتباطاتبینآزمون همبستگی:16جدول 

اجتماعیارتباطاتتعدادمتغیر
سطح معناداريضریب همبستگی

300045/0438/0اقتصادييسرمایه

دو متغیر ارتباطات اجتماعی در پارك و بین همبستگی،16هاي بر اساس داده
يبنابراین سرمایه؛)Sig=438/0دهد (معناداري را نشان نمیيرابطهاقتصادييسرمایه

داري ندارد.ي معنیبا ارتباطات اجتماعی در فضاي پارك رابطهاقتصادي 
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سرمایه فرهنگیوپاركفضايدراجتماعیارتباطاتبینهمبستگی

فرهنگیيو سرمایهپاركفضايدراجتماعیارتباطاتبینآزمون همبستگی:17جدول

اجتماعیارتباطاتتعدادمتغیر
سطح معناداريضریب همبستگی

057/0- 300110/0فرهنگیيمایهسر

يسرمایهوپاركفضايدراجتماعیارتباطاتبینهمبستگیآزمون،17جدول 
ارتباطاتهاي جدول فوق، سطح معناداري براي بعددهد. طبق دادهفرهنگی را نشان می

دراجتماعیفرهنگی افراد با ارتباطاتيباشد. به عبارت دیگر سرمایهمی057/0اجتماعی 
معناداري ندارد.يرابطهپاركفضاي

سرمایه اجتماعیوپاركفضايدراجتماعیارتباطاتبینهمبستگی

اجتماعیيو سرمایهپاركفضايدراجتماعیارتباطاتبینآزمون همبستگی: 18جدول

اجتماعیارتباطاتتعدادمتغیر
سطح معناداريضریب همبستگی

300275/0000/0اجتماعیيسرمایه

نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون در جدول فوق، بین دو متغیر 
دهد. معناداري را نشان میياجتماعی رابطهيارتباطات اجتماعی در پارك و سرمایه

اجتماعی برابر با يسرمایهضریب همبستگی پیرسون بین ارتباطات اجتماعی در پارك و
اجتماعی، ارتباطات يعنی با افزایش سرمایهی؛ باشدمثبت میو جهت این رابطه275/0

000/0یابد. به عالوه با توجه به وجود سطح معناداري اجتماعی در پارك افزایش می
ياجتماعی رابطهيتوان گفت بین میزان ارتباطات اجتماعی در محیط پارك و سرمایهمی

تماعی بیشتر باشد میزان ارتباطات اجيعنی هر چه سرمایهی؛ معناداري وجود دارد
اجتماعی در فضاي پارك بیشتر است.
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میزان استفاده از فضاهاوپاركفضايدراجتماعیارتباطاتبینهمبستگی

فضاهاازاستفادهو میزانپاركفضايدراجتماعیارتباطاتبینآزمون همبستگی: 19جدول 

اجتماعیارتباطاتتعدادمتغیر
سطح معناداريبستگیضریب هم

300143/0013/0فضاهاازاستفادهمیزان

نتایج به دست آمده در جدول فوق، بین دو متغیر ارتباطات اجتماعی در پارك و 
دهد. ضریب همبستگی پیرسون بین معناداري را نشان میيرابطهفضاهاازاستفادهمیزان

عنی با افزایش استفاده از فضا، ی؛ باشدمیو جهت این رابطه مثبت143/0دو متغیر برابر با 
013/0یابد. به عالوه با وجود سطح معناداري ارتباطات اجتماعی در پارك افزایش می

درصد گفت که بین ارتباطات اجتماعی در محیط پارك و استفاده 95توان با اطمینان می
کنند این فضا استفاده میعنی افرادي که بیشتر ازی؛ معناداري وجود داردياز فضا رابطه

کنند.ارتباطات بیشتري در این فضا برقرار می

میزان مطلوبیت فضاهاوپاركفضايدراجتماعیارتباطاتبینهمبستگی

فضاهامطلوبیتو میزانپاركفضايدراجتماعیارتباطاتبینآزمون همبستگی:20جدول 

اجتماعیارتباطاتبعدتعدادمتغیر
سطح معناداريبستگیضریب هم

300144/0012/0مطلوبیت فضاهامیزان

بیانگر این نکته است که بین دو متغیر ارتباطات اجتماعی در پارك و 20جدول
معناداري وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر برابر يفضا رابطهمطلوبیت

فضا، افزایش احساس مطلوبیتعنی با ی؛ باشدو جهت این رابطه مثبت می144/0با 
012/0یابد. به عالوه با وجود سطح معناداري ارتباطات اجتماعی در پارك افزایش می

يفضا رابطهتوان گفت که بین ارتباطات اجتماعی در محیط پارك و احساس مطلوبیتمی
ات از فضا بیشتر باشد میزان ارتباطعنی هر چه میزان مطلوبیتی؛ معناداري وجود دارد

اجتماعی در فضاي پارك بیشتر است.
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تحلیل رگرسیون چندگانه
ومستقلمتغیرهاياساسبرپاركفضايدراجتماعیارتباطاترگرسیون چندگانه 

ايزمینه

و بر اساس متغیرهاي مستقلپاركفضايدراجتماعیرگرسیون چندگانه ارتباطات:21دولج
ايزمینه

bBetaTSigمدل

2خطیار همآم1همبستگی

مرتبه 
نیمه 4تفکیکی3صفر

5تفکیکی
ضریب حداقل 

6تحمل
تورم 
7واریانس

يسرمایه
007/0002/0042/0967/0045/0002/0002/0960/0042/1اقتصادي

يسرمایه
353/0238/0080/4000/0275/0233/0220/0852/0173/1اجتماعی

يسرمایه
849/0178/1- 108/0-116/0- 047/0110/0- 997/1- 117/0- 133/0فرهنگی

مطلوبیت 
141/0125/0399/0040/0144/0023/0022/0759/0317/1فضایی

245/0112/0912/1047/0143/0112/0103/0843/0186/1استفاده از فضا
857/0166/1- 130/0- 140/0- 017/0088/0- 410/2- /140-81.459جنس
569/0759/1- 111/0- 120/0- 041/0128/0- 053/2- 147/0- 187/0سن

میزان 
769/0301/1- 114/0- 123/0- 035/0195/0- 118/2- 130/0- 283/0تحصیالت

1.039094/0391/1165/0029/0081/0075/0639/0564/1هلأت9وضعیت
سطح معناداري12Fهضریب تعیین تعدیل شد11ضریب تعیین10ضریب همبستگی چندگانه

397/0157/0131/0022/6000/0

1 correlation
2 collinearity statistics
3 zero-order
4 partial
5 part
6 tolerance
7 vif

ک وارد رگرسیون شده است.یمتغیر جنس به صورت متغیر تصنعی با کدبندي صفر و8
ک وارد رگرسیون شده است.یهل به صورت متغیر تصنعی با کدبندي صفر وأمتغیر وضعیت ت9

10 R
11 R square
12 Adjusted R square
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ارتباطات اجتماعی در فضاي پارك بر اساس ي، رگرسیون چندگانه21جدول 
رهاي مستقل با باشد. ضریب همبستگی چندگانه متغیمیايو زمینهمتغیرهاي مستقل

درصد 16آن است که تقریباًيدهندهنشان157/0باشد. ضریب تعیین می397/0وابسته 
84شود و ثیرات ارتباطات اجتماعی در فضاي پارك توسط متغیرهاي مستقل تبیین میأت

باشد که در این تحقیق سنجیده نشده است. سطح درصد باقیمانده مربوط به عواملی می
ياي رابطهو متغیرهاي مستقل و زمینهپاركفضايدراجتماعیارتباطاتمعناداري بین

توان گفت با هاي جدول فوق میبا توجه به داده).Sig= 000/0(معناداري وجود دارد
یابد. اقتصادي جوانان میزان ارتباطات در فضاي پارك اندکی افزایش میيافزایش سرمایه

عی، ارتباطات اجتماعی در فضاي پارك، افزایش اجتمايهمچنین با افزایش سرمایه
پاركفضايدراجتماعیاجتماعی و ارتباطاتيمعناداري بین سرمایهيیابد. رابطهمی

اجتماعی باالتري دارند میزان يعنی افرادي که سرمایهی؛ )Sig=000/0وجود دارد (
يست که سرمایهباشد. این در حالی ابیشتر میپاركفضايدراجتماعیارتباطات

ثیر منفی دارد به طوري که با افزایش پارك تأفضايدراجتماعیفرهنگی بر ارتباطات
همچنین یابد؛پارك کاهش میفضايدراجتماعیفرهنگی میزان ارتباطاتيسرمایه

پارك وجود دارد فضايدراجتماعیفرهنگی و ارتباطاتيمعناداري بین سرمایهيرابطه
)047/0=Sig( اجتماعیفرهنگی باالتري دارند میزان ارتباطاتيعنی افرادي که سرمایهی؛

باشد.کمتر میپاركفضايدر
پارك، با فضايدراجتماعیبین مطلوبیت فضایی و ارتباطاتيدر بررسی رابطه

فضاي پاركدراجتماعیک واحد انحراف استاندارد مطلوبیت فضایی، ارتباطاتیافزایش
يیابد. با توجه به سطح معناداري رابطهد انحراف استاندارد افزایش میواح125/0

عنی افرادي که از احساس مطلوبیت ی؛ Sig=040/0معناداري بین متغیرها وجود دارد (
کنند.باالتري برخوردارند در فضاي ارتباطات بیشتري برقرار می

فضايدراجتماعیباطاتمعناداري بین متغیر استفاده از فضا و ارتيهمچنین رابطه
کنند، عنی افرادي که بیشتر از این فضا استفاده میی؛ )Sig=047/0وجود ندارد (پارك

کنند.ارتباطات بیشتري برقرار می
و جنس وجود دارد پاركفضايدراجتماعیمعناداري بین ارتباطاتيرابطه

)017/0Sig=( بیشتر از دختران پاركفضايپسران دراجتماعیعنی میزان ارتباطاتی؛
باشد. این امر بیانگر این نکته است که پسران از این فضا براي برقراري ارتباطات خود می

کنند.استفاده می
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داشته است. با پاركفضايدراجتماعیداري بر ارتباطاتأثیر معنیمتغیر سن ت
واحد - 147/0پاركفضايدراجتماعیک واحد انحراف استاندارد سن، ارتباطاتیافزایش

)، افراد که در Sig=041/0یابد. با توجه به سطح معناداري (انحراف استاندارد کاهش می
کنند ولی ابتداي سن جوانی هستند از این فضا براي ارتباطات اجتماعی خود استفاده می

کنند.افراد در سن باالتر جوانی از این فضا براي ارتباطات اجتماعی خود استفاده نمی
ثیر دارد. با توجه أپارك تفضايدراجتماعیهمچنین میزان تحصیالت بر ارتباطات

، با افزایش میزان تحصیالت ارتباطات اجتماعی در -130/0به ضریب انحراف استاندارد 
)، افراد با Sig=035/0یابد. همچنین با توجه به سطح معناداري (پارك کاهش می

کنند.رك براي ازتباطات اجتماعی خود استفاده میتحصیالت باالتر کمتر از محیط پا
پارك نداشته فضايدراجتماعیثیر معناداري بر ارتباطاتأهل تأبعالوه وضعیت ت

).=165/0Sigاست (
با توجه به ضریب حداقل تحمل و تورم واریانس، متغیرهاي سنجیده شده، مشکل 

باشد و عامل تورم دهم میک یعنی ضریب حداقل تحمل بیشتر ازی؛ خطی ندارندهم
باشد.نمی4ا ی10واریانس نیز براي هیچ کدام از متغیرها باالتر از 

گیرينتیجه
از حضور افراد گیري ارتباطات اجتماعی است. عنوان مکانی براي شکلي شهري بهفضا

شود. وجود چنین فضایی هاي مختلف سنی و جنسی باعث پویایی فضاي شهري میگروه
. کندرا ایجاد میهاي مختلف اعتماد اجتماعی بین گروهدهد ورا شکل میسازنده ارتباطات

مانندبگیریم،نظردراجتماعیروابطازمستقلراآناگرواستجامعهماديبعدفضا"
نادیدهرااجتماعیعلمهراصلاولینوسازیمجداآنجسمازراماهیتکهاستآن

ما،خاکیيکرهفضاییاشکالبنابراین. دارندمتقابلرتباطاهمباجسموروح. بگیریم
بنابراین .)1387:179(ستارزاده، "گیردمیشکلانسانیعملتوسطچیزهاسایرهمانند

که فضاي پارك تا چه میزان ایم مبنی بر ایناجتماعی در فضاي پارك را سنجیدهارتباطات
االتی ن جوانان شکل دهد. بر این مبنا سؤیتوانسته است ارتباطات اجتماعی مفید را در ب

لطیفی و ،)1394زادگان (اسماعیلحمیدي وتحقیقات متعددي چون پرسیده شده است. 
سیمور،)2009(همکارانو، سیالند)1391کوکبی و دیگران (، )1393سجادزاده (

وویتچ،)2014(همکارانولین،)2014(لی،)2014(انهمکاروکاسکنتی،)2012(
اند.انجام دادهدر ارتباط با فضاي پارك و ...)2015(همکاران
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ايبه سنجش متغیرهاي زمینهي پاركفضاتحقیق حاضر در خصوص ارتباطات در در 
ها نشان افتهییم.اهپرداختهل و وضعیت اشتغال)أ(سن، جنس، میزان تحصیالت، وضعیت ت

وجود معنادارييرابطهي پاركفضاارتباطات اجتماعی در در بحث بین جنس و داد که 
بیشتري برخوردارند و ارتباطات اجتماعیاز ي پارك در فضاپسراندارد به طوري که 

کنند.براي ارتباطات خود کمتر استفاده میاز این فضا دختران
کمتر در محیط پارك تحصیالت، افراد با تحصیالت باالتر میزان در بررسی متغیر
از ارتباطات اجتماعیکه با افزایش تحصیالت، يطوربهکنند.قرار میارتباطات اجتماعی بر

این نتیجه در مل و توجه است. أخود قابل تي. این نتیجه به نوبهودشمیکمتر این فضا 
هل و وضعیت أدر بررسی وضعیت تهیچ تحقیق دیگري مورد بررسی قرار نگرفته است.

دارد به طوري که افراد معناداري نيرابطهي پاركدر فضاارتباطات اجتماعی بااشتغال، 
کدیگر فرقی ندارند و این یهل از نظر ارتباطات اجتماعی در محیط پارك بامجرد و متأ

کند.هاي شغلی متفاوت نیز صدق میموضوع در مورد افراد با گروه
به نظر "ال این تحقیق این بود که ؤبررسی همبستگی متغیرهاي مستقل با وابسته، س

آنان در محیط پاركارتباطات اجتماعی میزان جتماعی جوانان در ـ ایگاه اقتصاديپا
باشد اجتماعی افراد از متغیرهاي مستقل این تحقیق میـ ، پایگاه اقتصادي"ثیرگذار استأت

یم. پایگاه اهپرداختپاركمحیطدرارتباطات اجتماعیکه با استفاده از آن به بررسی میزان 
.نداردمعناداري يرابطهپاركمحیطدرارتباطات اجتماعی بااعی افراد اجتمـ اقتصادي

؛باشدفرهنگی میيمتغیر مستقل دیگري که در این تحقیق بررسی شده است سرمایه
ارتباطات فرهنگی جوانان در يسرمایهرسدمیبه نظر"تحقیق این بود که يفرضیه

با ارتباطات فرهنگی يسرمایهبررسی ،"ثیرگذار استأتپاركمحیطآنان دراجتماعی 
دهد و تفاوت معناداري بین افراد با نشان میداري رامعناياجتماعی در فضاي پارك رابطه

فرهنگی بیشتر از این يفرهنگی متفاوت وجود دارد. به طوري که افراد با سرمایهيسرمایه
رتباطات اجتماعی در فضاي فرهنگی میزان ايگیرند و با افزایش سرمایهمحیط فاصله می
يثیر منفی ناشی از این بوده است که شاید افراد با سرمایهأیابد این تپارك کاهش می

دانستند.فرهنگی بیشتر، فضاي پارك را براي برقراري ارتباطات اجتماعی مناسب نمی
محیطدرارتباطات اجتماعیاجتماعی افراد و يمتغیر دیگر مورد بررسی؛ سرمایه

ارتباطات اجتماعی درثیرگذار أکی از متغیرهاي تیاجتماعیيسرمایهبوده است. كپار
توان روابط پایدار بین افراد دانست اجتماعی را میيسرمایهباشد.میپاركافراد در فضاي

دهد افرادي که این متغیر نشان مییی برخوردارند.هاکه افراد با وجود این روابط از حمایت
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کنند از ارتباطات بیشتري در فضاي پارك برقرار میجتماعی باالتري دارند ايسرمایه
تر ارتباط برقرار کنند و با دیگران راحتستفاده میابی ایفضاي پارك بیشتر براي دوست

يپارك سرمایهبرقراري ارتباطات اجتماعی در فضاي ین عامل براي ترمهمکنند.می
اجتماعی و کیفیت فضایی و تداوم حیات شهري يمایهباشد. در ارتباط با سراجتماعی می

طور که بیان شد این تحقیق کیفیت فضا را در ایجاد ه است. همانگرفتاتی صورتتحقیق
ثیر أاجتماعی فرد و تياجتماعی سنجیده است ولی تحقیق حاضر میزان سرمایهيسرمایه
این نتایج مورد بررسی بررسی کرده است که پاركمحیطدرآنانامنیتاحساسآن بر 

.قرار نگرفته است
متغیر دیگر مورد بررسی در این تحقیق، میزان استفاده از فضاهاي پارك توسط 

و نوع نگاهشان در ي پارك جوانان از فضايمتغیر مستقل میزان استفادهباشد، جوانان می
اي پارك ، بیانگر این است افرادي که از فضاهمورد بررسی قرار گرفتمورد این فضا

بیشتري دارند نوع نگاهشان با دیگران متفاوت است به طوري که این افراد در ياستفاده
ابی خود یکنند و از این فضا براي دوستارتباطات اجتماعی بیشتري برقرار میي پاركفضا

.کنندمیاستفاده 
رار مورد سنجش قپاركمحیطدرافرادارتباطات اجتماعی متغیر مطلوبیت فضایی با 

به منظورفضاوموقعیتکه در هربه مکاندلبستگیوتعلقاحساسگرفته است. 
،مطلوبیت فضایی. یابدمیايکنندهتعییننقشمکاندرانسانحضورتداومومنديبهره

مهم این است که هر چقدر فرد يباشد. نکتهاحساس افراد نسبت به محیط شهر خود می
را براي محیط پارك،س مطلوبیت بیشتري داشته باشدنسبت به محیط شهر خود احسا

ي هاکی از ویژگییایکی از متغیرهاي مهم ویداند. بنابراینمناسب میارتباطات اجتماعی
باشد چرا که این احساس مهم در بین افراد احساس مطلوبیت آنها نسبت به شهر می

شود.باعث ایجاد ارتباطات در فضاي شهري میطلوبیتم
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