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چکیده
سازي بیرونی در طراحی و ساخت اماکن و معیارهاي مهم محوطهبررسی هدف از پژوهش حاضر :هدف

.سراسر کشور است) گرایش طراحی شهري(از دیدگاه استادان شهرسازي ،فضاهاي ورزشی شهري
آوري که جمعیابی است مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی و از نوع زمینهپژوهشروش :شناسیروش

هاي جامعۀ آماري تحقیق شامل کلیۀ اعضاي هیئت علمی دانشگاه. اطالعات آن به صورت میدانی بوده است
با مرتبۀ علمی استادیار و باالتر به تعداد ) گرایش طراحی شهري(دولتی سراسر کشور در رشتۀ شهرسازي 

صورت تصادفی استاد به33ان مجموعا نفر بود که از این میان بر اساس جدول تعیین حجم نمونۀ مورگ37
ساخته بود که پس از ها پرسشنامۀ محققآوري دادهابزار جمع. انتخاب شدندپژوهش به عنوان نمونۀ آماري 

و با توزیع آن در میان ، به دست آمد%83به میزان تأیید روایی، پایایی آن از طریق ضریب آلفاي کرونباخ 
همچنین براي . آوري شدها جمعدادهبه پست الکترونیکی استادان، به صورت ارسالپژوهش هاي نمونه

مانند فراوانی، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف هاي آماري توصیفیها از روشتجزیه و تحلیل داده
.استفاده شدتک نمونه ايtوکلموگراف اسمیرنوف هاي از آزموناستنباطی آماراستاندارد و در

دهد که از دیدگاه استادان شهرسازي ها نشان میدست آمده از تجزیه و تحلیل یافتهج بهنتای:هایافته
پژوهش مورد بررسی در این سازي بیرونیهاي محوطهشاخصتمامیسراسر کشور، ) گرایش طراحی شهري(

ورزشی يو فضاهااماکنسازي بیرونیمحوطه، در استکالبدي، اجتماعی، فعالیتی و معناییابعادکه شامل
.ندثیر گذارأشهري مهم و ت

هاي ارائه شده در زمینۀ این دهد که اگرچه دیدگاهنتایج حاصل از این مطالعه نشان می:گیرينتیجه
هاي کالبدي، اند، اما با تثبیت اهمیت نقشهایی مشترك بودهموضوع در بسیاري از موارد واجد جنبه

، )در قالب یک نوع فضاي عمومی(نی اماکن و فضاهاي ورزشی هاي بیرواجتماعی، فعالیتی و معنایی محوطه
هاي متنوع و تأکید بسیار بر رویکردهاي تأمین امنیت، ایجاد فضاهاي مناسب و کافی، امکان انجام فعالیت

.گونه فضاهاستایجاد سرزندگی و مفرح بودن در این
.اماکن و فضاهاي ورزشیطراحی شهري،سازي بیرونی، فضاهاي عمومی،محوطه:هاي کلیديواژه

 E-mail: azimi.adeleh@yahoo.com



...ی رونیبيمحوطه سازيارهایمعیبررس16

مهمقد
هاي ورزشی، اند که فعالیتساخت و چند عملکرديفضاهاي عمومی در شهرها، فضاهایی انسان

طور گسترده، اهمیت فضاهاي عمومی به. گیرندفرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی را در بر می
زهاي بهبود کیفیت زندگی، محیط زیست پایدار، زندگی جمعی راحت، انداعمدتاً از طریق چشم

از تعاریف ). 1385، 1دونالدمکالریس و(شوندتقویت سیماي شهر و سرزندگی شهري ادراك می
شود که فضاي عمومی بر دسترسی بدون محدودیت به فضا یا فضاي عمومی چنین برداشت می

جۀ این دسترسی محدودنشده، تعامل اجتماعی شکل هاي متنوع تأکید دارد که در نتیفعالیت
توان فضایی تعریف کرد که مردم بدون محدودیت به آن بنابراین فضاي عمومی را می. گیردمی

کند و گیرد که یک سازمان عمومی آن را کنترل میهایی در آن صورت میدسترسی دارند و فعالیت
فضاهاي ). 1386رهنمایی و اشرفی، (شود میفضایی است که در جهت منافع عموم تامین و اداره

ها، ها، میادین، خیابانعمومی شامل الگوهاي مختلف فضاهاي تجمع در شهرها همچون ورودي
هاي بزرگ مانند اماکن و فضاهاي ورزشی و هاي بیرونی ساختمانهاي بازي، محوطهها، زمینپارك

ی اشتراك دارند و آن هم حضور و سایر فرم هاي فضاهاي تجمع هستند که همه در یک ویژگ
توانند براي تامین یک فعالیت ویژه طراحی تعامالت اجتماعی افراد در آن است و از نظر فعالیتی می

ریزي شوند و یا آنکه داراي تنوع کالبدي و فعالیتی و در نتیجه اجتماع پذیري بیشتر باشندو برنامه
). 1388چرخچیان و دانشپور، (

اند که این هاي توسعۀ شهري یافتهعمومی شهري، ضرورتی اساسی در برنامهامروزه فضاهاي 
یکی از این نوع . جتماعی شهرها داردا- مسئله حکایت از نقش این فضاها در تقویت وجهۀ فرهنگی

به عبارتی دیگر، . هاي بیرونی اماکن و فضاهاي ورزشی شهري استفضاهاي عمومی، محوطه
هاي مختلف گاه فعالیتشهر هستند که به عنوان عرصۀ عمومی، تجلیگونه فضاها جزئی از یکاین

در این میان شهروندان به عنوان فعاالن عرصۀ عمومی و کاربران فضاهاي شهري در این .هستند
بنابراین طبیعی است رضایتمندي آنان از این فضاها بر تعامالت . بستر به تعامل و کنش مشغول اند

ویژه براي برخی از رضایت شهروندان از فضاهاي شهري، به.ر خواهد بودها تأثیرگذااجتماعی آن
هاي ورزشی و تفریحی، به درجۀ برداشت و ادراك نیازهاي فرد ها، مانند فعالیتانواع فعالیت

هاي سنی و جنسی و یک فضاي عمومی باید پذیراي کلیۀ اقشار، گروه. کننده بستگی دارداستفاده
زمان تسهیل دسترسی روز و در کمال امنیت باشد و همر کلیۀ ساعات شبانههاي اجتماعی، داقلیت

).1364، 2یکاولر(و آمد و شد را نیز فراهم کند 
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و طراحان زانیرمورد توجه برنامهگریاز هر زمان دشیب،یعموميفضاهایامروزه، ابعاد انسان
. اندپاسخ مثبت دادهییفضاهانینمشتاقانه به حضور و مشارکت در چزیقرار گرفته و مردم نيشهر

توانداست که بياول موارد کالبدۀدر درجکند،یفعال میفضاها را به لحاظ اجتماعنیآنچه ا
در حضور و تعامل ياز ابعاد کالبدشیاما آنچه ب. ورود و توقف افراد درون فضا باشدسازنهیزم

يهافرصتجادیانیاست که در عیجتماعايدادهایو خلق روینیبشیافراد مؤثر است، پیاجتماع
نیبنابرا. باشدزیحس تعلق به مکان نيارتقاسازنهیزمتواندیم،یاجتماعيهاتیمشارکت در فعال

مشارکت در يهافرصتيآن و ارتقایاجتماعيهااز توانيریگموفق، بهرهیعموميفضاکیخلق 
طراحان و يچندجانبه از سویو نگاهمستلزم شناخت فضا و ابعاد مختلف آن،یجمعاتیح

مروز،ایزندگیمنفاتیاز خصوصیکی.)1372ناسار، (است نهیزمنیدر ايشهرزانیربرنامه
ها در افراد جامعه و عدم حضور فعال آننیدر بیو تعامالت اجتماعیجسمانيهاتیکاهش فعال

نامناسب یمسئله طراحنیالیازجمله دال. استیعموماجتماعی-یو فرهنگیورزشيهاعرصه
نداشته هاطیمحنیحضور در ايبرایچندانلیافراد تماشود،یفضاهاست که سبب مگونهنیا

قرارگاه ایخاص یژگیبا وییبه فضاتیهر فعالنکهیبا توجه به ا). 1385جهان، ملکياسد(باشند
یدچار مشکل مهاتیوز نوع فعالبرتیفیمناسب، کيدارد، در صورت نبود فضاازیمناسب نيرفتار

روبهوبا اختالل ریتیو هویفرهنگ،یمختلف اجتماعيهاشهر از جنبهتیموجودتیشود و در نها
يبراازیمورد نيفضاهایفیو ارتقاي کنیتأم،یانسانيازهاینیرو بررسنیاز ا. خواهد شد

فالحت و (است يشهرزانیررنامهاي مهم براي طراحان و بمختلف شهروندان مسئلهيهاتیفعال
و یمومعيفضاها"با عنوان يا، در مقاله)1384(بل و همکاران نهیزمنیدر هم). 1387،یکالم
،یعیطبمهیو نیعیطبي، فضاهاهاباغها و همچون پاركییفضاها"هاتیها و اولونقشه: سبز

کودکان و نوجوانان را به يبازيبراباز يفضاها،یورزشياماکن و فضاهایرونیبيهايسازمحوطه
یفمعریو ورزشیحیمختلف تفريهاتیانجام فعاليو سبز، برایعموميفضایعنوان نوع

یورزشياماکن و فضاهایرونیبيهامحوطهژهیوفضاها و بهگونهنیکه امکانات مربوط به ااند،کرده
در یورزشيهانیها، زمسبز و پاركيو ورزش، فضاهاحیتفريمشترك برانیزم: تواند شاملیم

گریدیو ورزشیحیتفراتامکانياریمخصوص کودکان و بسيمناطق باز،یباز و عمومۀمحوط
یطیشهر سالم و جذاب همراه با محکیدر ساخت یمهماریمناطق و فضاها نقش بسنیا. باشد

-بسیاري از اماکن تفریحی).1389دارتمور، یگزارش پارك مل(کنندیمفایایزندگيمطلوب برا
در . اندورزشی عمومی در ایران بدون در نظر گرفتن نیازهاي روانی و رفتاري کاربران ساخته شده

افراد معموالً براي فرار از . که توجه به این نیازها در افزایش تعداد کاربران بسیار مؤثر استحالی
هاي ورزشی و تفریحی و مالقات با الیتفشارهاي زندگی، دستیابی به آرامش، تماشاي طبیعت، فع

آورند، اگرچه برخی از عوامل نامطلوب مانند کمبود فضاي سبز ها روي میگونه مکاندوستان به این
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و سایه درختان، نبود مبلمان مناسب ورزشی و غیرورزشی و تراکم و دسترسی نامناسب، روند 
کنندگان به د و سبب محدود شدن تعداد مراجعهدهگونه فضاها را تحت تأثیر قرار میاستفاده از این

ایجاد ارتباط مناسب میان توان از طریق، اما می)1390قربانی و همکاران،(شود گونه فضاها میاین
وجود فضاي عمومی هاي طبیعی،افزایش جاذبه،)هاي سبزها و محوطهپارك(شهر و طبیعت 

، امکان کسب تجارب ارزشمند از محیط و مشهود و برجسته همراه با دسترسی آسان و مناسب
افزایش و توزیع صحیح مبلمان هاي باکیفیت، ایجاد فرصتی مناسب براي استراحت و تفکر،آموزش

تري شرایط مطلوبهمچنین وجود محیط زیست باکیفیت، هاي مختلف، تفریحی و ورزشی در بخش
).1388، 1جاکوب و هلستروم(گونه فضاها به وجود آورد را در این

ترین فضاهاي عمومی توانند به عنوان یکی از مهمهاي بیرونی اماکن ورزشی میامروزه محوطه
گونه فضاها انگاري در طراحی و ساخت، اینشهري در نظر گرفته شوند، ولی متاسفانه به دلیل سهل

گونه را اینزی. توانایی بسیار پایینی در جذب مردم به سوي خود، براي توقف، تفریح و ورزش دارند
عالوه به دلیل طراحی نواز نبوده و بهفضاها در کشور به لحاظ ساختاري و کالبدي، جذاب و چشم

هاي جذب مردم در جهت که یکی از راه-رویدادهاي اجتماعی نامناسب، توانایی پایینی در برپایی 
وعی فضاي عمومی اماکن ورزشی به عنوان نهاي بیرونیمحوطه. دارند- ها استپذیري آناجتماع

ها و فعالیت او هایی هستند که به عموم شهروندان تعلق دارند و با حضور انسان در آنشهري، مکان
. همچنین کیفیت این فضاها در کیفیت زندگی مردم شهرها نقش مؤثري دارد. کنندمعنا پیدا می

می که اقوام، دوستان یا مرد. اندها نیز در آن سهیمهایی هستند که غریبهگونه فضاها، مکاناین
یستیهمزيبراییستد، ورزش و فضااین فضاها عرصۀ سیاست، مذهب، داد و . همکار ما نیستند

انتظار نیبنابرا). 1390و همکاران، انیعیرف(شوندیمیتلقیرشخصیغيو برخوردهازیآممسالمت
هایی خاص، زمینه را ویژگیطراحی شوند که با داشتن شرایط ویفضاها به شکلگونهنیرود که امی
در زمان گذران اوقات فراغت در آن محیط ژهیوعملکرد متناسب و بروز رفتارهاي مناسب بهيبرا

تر مطرح ساخته، حضور آنچه امروز این فضاها را جدي). 1375، 2کسیدي(فراهم آورنديکالبد
تري به این فضاها یان نیاز بیشهاست، به این معنا که شهروند کنونی، نسبت به پیشینتر در آنبیش
زیرا با افزایش سطح رفاه اجتماعی و توسعۀ تأسیسات و تجهیزات شهري که). 1380حسام، (دارد 
سازد حس نیاز به فضاهاي عمومی براي تبادل تر رفع نیاز مادي یا فیزیکی مردم را مرتفع میبیش

و احساسات انسانی را بیش از پیش ها و افکار، تقابل رفتار و عمل و حتی نمایش عواطفدیدگاه
گونه فضاها به علت وجود کارکردهاي ضرورت توجه به این). 1380صالحی، (نمایان کرده است 

، سیاسی و )به عنوان بستر تعامالت اجتماعی شهروندان(جانبۀ آن در ابعاد متفاوت اجتماعی همه

1. Jacob & Hellstrom
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قاسمی، ) (حاکمان و شهروندانبه عنوان بستري براي تعامل و تفاهم میان (توسعۀ دموکراسی 
عالوه بر . هایی سالم براي گذران اوقات فراغت شهروندان است، همچنین به عنوان مکان)1383

گذاري اقتصادي، کمک زیادي در ایجاد این، فضاهاي عمومی از طریق افزایش گردشگر و سرمایه
یت شهر و ارتقاي فرهنگ این فضاها در تعیین هو. کندسالمتی و بهبود کیفیت زندگی شهرها می

).1385جعفري و زهتابیان، (شهروندان نقش مهمی دارند 
هاي طبقاتی، جنس، نژاد، سن و چنین فضاهایی، متعلق به همۀ افراد، بدون توجه به تفاوت

هاي مختلف و نیز بستر سایر تمایزات فردي و اجتماعی، محل تعامالت اجتماعی افراد و گروه
آن را فضایی که فرد، متعلق به ، )1377(1که الدنبرگچنان. جتماعی استهاي اگیري شبکهشکل

کند، دانسته و به آن فضاي سوم، یعنی فضایی در کنار داند و در آن احساس راحتی میخود می
کن، فضایی که میزبان تجمعات شاد، غیررسمی، داوطلبانه و منظم افراد خانه و محل کار اطالق می

اند که نتیجۀ چنین تعامل و ا بیش از آنکه تنها یک فضا باشند، یک تجربهگونه فضاهاین.است
، )عزت نفس(هاي مختلف، دریافت حس هویت جمعی، احترام به خود تجاربی در میان افراد و گروه

در این ). 1386دانشپور و چرخچیان، (هاي جمعی و مشارکت اجتماعی خواهند بود ارتقاي مهارت
توان هاي بیرونی اماکن و فضاهاي ورزشی را نیز مییحی و ورزشی که محوطهمیان فضاهاي باز تفر

طوري که به. روندشمار میهاي تأمین آسایش همگانی بهگونه فضاها دانست، مکاناي از ایننمونه
در شهرهاي داراي کیفیت محیطی بهینه، نسبت باالیی از سطح شهر به کاربري سبز، باز، تفریحی و 

ها و مزارع، هاي تفریحی در پوشش باغهرچند فضاهاي باز و محوطه. ص داردورزشی اختصا
گرفتند، اما در الگوي جدید، شهر ایرانی با فقدان هاي سنتی کالبد شهر ایرانی را در بر میعرصه
).1385بهزادفر، (ها مواجه شده است اي این کاربريزمینه

ه در داخل و چه در خارج از کشور در زمینۀ طراحی صحیح و پاسخگوي فضاهاي عمومی چ
و همکاران پورجعفر. ها اشاره خواهد شدتحقیقاتی صورت گرفته است که در ذیل به برخی از آن

گیري فضاهاي عمومی مشوق هاي محیطی مؤثر بر شکلارائۀ انگاره"در تحقیقی با عنوان ) 1389(
هاي زیر را در ارزشگذاري گارهان"سالمندي موفق با تأکید بر ترجیحات سالمندان شهر شیراز

: اند ازداند که عبارتفضاهاي عمومی شهري از دید سالمندان، براي حضور و مشارکت تأثیرگذار می
مبلمان مناسب و (، ایمنی و امنیت، آسایش )دسترسی عمومی به فضا(راهیابی و دسترسی 

پاکیزگی و نبود (طبیعت آرایی با ، هم)وجود کاربري متنوع(، پویایی و جذابیت )شدهطراحی
آزادي انجام دادن (، آزادي )رنگ و مصالح هماهنگ با محیط قرارگیري(، هویت )آلودگی
هماهنگی با محیط (گرایی، بومی)بروز رویدادهاي فرهنگی(پذیري، رویداد)هاي متنوعفعالیت

، خاطرة ذهنی )نظم در کلیات و جزئیات فضا(، نظم )پراکندگی کم عناصر فضا(، وحدت )پیرامونی

1. Oldenburg
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به ) 1389(همچنین کاشانی جو ). گیريطراحی فضاي عمومی مطابق با آداب و رسوم محیط قرار(
نتایج . پرداخته است»بازشناخت رویکردهاي نظري به فضاهاي عمومی شهري«پژوهشی با عنوان 

ع در شده در مورد با این موضوهاي ارائهدهد که گرچه دیدگاهحاصل از این پژوهش نشان می
اند، اما در دوران اخیر با تثبیت اهمیت نقش کالبدي و هایی مشترك بودهبسیاري موارد واجد جنبه

به . مداري استاجتماعی فضاهاي عمومی، تأکید بسیار بر رویکردهاي پایداري، ایجاد امنیت و انسان
شاره بیانگر آن است ها و رویکردهاي غالب در سه دورة مورد اعبارت دیگر، بررسی روند تحول نظریه

که با گذشت زمان، هم به حضور انسان به عنوان عامل اصلی ایجاد پویایی و سر زندگی در فضاي 
هاي بصري به هاي کمی انسانی همچون جاذبهعمومی توجه بیشتري شده و هم تمرکز از ویژگی

و خدایی رفیعیان.هاي کیفی مانند ایجاد امنیت و پایداري محیطی تغییر کرده استشاخص
ها و معیارهاي مؤثر بر رضایتمندي شهروندان از بررسی شاخص«اي با عنوان در مقاله) 1388(

، سه عامل اصلی دسترسی به خدمات، امنیت اجتماعی و هویت مکانی را »فضاهاي عمومی شهري
ی ترین عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندي شهروندان از فضاهاي عمومی شهري شناسایبه عنوان مهم

طور کردند که هر کدام از عوامل مذکور از چندین شاخص تشکیل شده که در نتایج مقاله به
جرم، خشونت و احساس «در تحقیقی با عنوان ) 1385(مدیري . ها اشاره شده استجداگانه به آن

ها حضور فعال هایی که مردم در آنبه این نتیجه رسید که مکان»امنیت در فضاهاي عمومی شهر
پذیري کالبدي باالیی دارند، از احساس امنیت مناسبی ها و دسترسید و تنوع فعالیتدارن

گیرد که احساس او نتیجه می. برخوردارند، حتی اگر از بیشترین پراکنش وقوع جرم برخوردار باشند
ناامنی از جریانات اصلی عرصۀ عمومی مرکز شهر تهران نیست، ولی عدم حضور مردم و 

، نیز در )1384(پاکزاد ).1385مدیري، (مسائل عرصۀ عمومی فوق است پذیري ازدسترسی
عمومی شهري، به صورت جداگانه به تبیین بندي فضاهايمطالعات خود در این باره، ضمن طبقه

وي ضمن تأکید بر شناخت نیازهاي روحی و روانی افراد و . پردازدهاي هر یک از آنان میویژگی
در پژوهش وي، . کندوم معنابخشی به فضاهاي عمومی شهري اشاره میانعکاس آن در فضا، به لز

ایجاد حس تعلق، حضور فعال و مداوم کاربران در فضا و نیز تعامل اجتماعی شهروندان در فضاهاي 
عالوه در این پژوهش به به. شودهاي این فضاها محسوب می ترین ویژگیعمومی شهري، از عمده

پذیري، ها، انعطافتعیین و یکپارچگی فضا، ابعاد و تناسب: شاره شده استکیفیات طراحانۀ زیر نیز ا
ها و پیوستگی کالبدي و فضایی که در ادراك کلیت فضا و در هفرم، هندسه، مصالح، محصوریت، بد

.نتیجه تاثیر مطلوب بر ادراك انسان از فضاهاي عمومی نقش دارند
، عوامل زیر را در خلق فضاهاي )1376(1یبانرجدر بخش تحقیقات خارجی نسز لوکاتو و 

دسترسی، خوانایی، خدمات و تسهیالت، فعال بودن به عنوان جزئی : اندعمومی موفق مطرح کرده

1. Lokaitou & Banerjee
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، انسجام، تداوم )آرایی و مبلمانسبک، فرم، رنگ، بافت، منظر(ها مستقل در بافت شهر، زیبایی بدنه
هاي مختلف و مختلف کاربران، وجود فعالیتهايو ارتباطات، موقعیت در شهر، حمایت از گروه

ترین محقّقان در زمینه احیاي فضاهاي عمومی، در ، یکی از برجسته)1365(1گیل. تراکم
هاي خود دربارة فضاهاي شهري دانمارك، دستاورد تحقیقات خود را در قالب سه محور پژوهش

حمایت کاربران در برابر : یتحما) الف: هاي خاص خود استخالصه کرده که هر یک داراي شاخص
هاي مختلف مانند امکان قدم در هنگام انجام فعالیت: آسایش) ماشین، جرم و شرایط اقلیمی ب

ها، از ابعاد و تناسب: لذت) ج. زدن، نشستن، شنیدن، صحبت کردن، توقف، دیدن مناظر و بازي
نیز به ) 1363(2هکونچیل. شناسانه و تجارب حسی مثبتشرایط مطلوب اقلیمی، کیفیات زیبایی

کان براي با هدف پاسخگو بودن م: تنوع مکان) الف: اندهایی زیر در این زمینه اشاره کردهویژگی
انطباق با ) با تأکید بر وحدت و خوانایی مکان ج: کیفیات بصري مکان) بهاي مختلفافراد و گروه

ها کاربران در مکان و نحوة ارزیابی آنکه مستلزم شناخت الگوهاي رفتاري: نیازها و اهداف کاربران
است که با 1361در سال 3پژوهش دیگر در این زمینه مربوط به تحقیقات وان رایج. از آن است

هدف شناخت عوامل موثر در جلب مردم به فضاهاي عمومی صورت گرفته و نتایج آن به شرح زیر 
نحوه ) مفید و مؤثر بودن د) بدي جهاي کالویژگی) نحوه ارزیابی عموم از مکان ب) الف: است

در مورد فضاهاي عمومی 1350در پژوهش خود در سال 4لرآپ. هاي اجتماعیویژگی) دسترسی
تأمین ) الف: کندهاي فضاهاي عمومی موفق اشاره میشهر استکهلم، به چهار محور در تبیین ویژگی

وجود تسهیالت ) ب. ی بودن فضابینقلمرو، امنیت، ساختار منسجم، تداوم، خوانایی و قابل پیش
میزان اطالعات، شور و هیجان مکان که ) مناسب در فضا، پاسخگویی، راحتی و آسایش مکان ج

مستلزم وجود ابعادي چون پیچیدگی و رمزآلودگی، آموزش، امکان بیان خود، گوناگونی و تضاد، 
و 5رایوویکاروال.ماعیتعامالت اجت) د. جویی و دلبستگی در فضاستیابی، خلوتانتخاب، هویت

تجزیه و تحلیل فضاهاي عمومی مناسب جهت تشویق افراد «اي با عنوان در مقاله) 1391(همکاران
به این نتیجه دست یافتند که وجود فضاهاي عمومی »برزیلرویژاندوویربه فعالیت بدنی در 

ویژه آنکه این به. شدهاي بدنی خواهدمناسب و دردسترس، سبب تشویق افراد به انجام فعالیت
هاي ورزش و تفریح که توانایی پرداخت هزینه- کم درآمد جامعهفضاها فرصت مناسبی براي اقشار

پذیر اجتماعی خصوص در مناطق آسیبکند و ضرورت وجود چنین فضاهایی بهرا ندارند فراهم می
. شودبیشتر احساس می

1. Gehl
2. Lynch & Hack
3. Van Raaij
4. Lerup
5. Carvalho
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پژوهششناسی روش
آوري کاربردي و از نظر نحوه جمعهايپژوهشیت و اهداف از نوع پژوهش حاضر، با توجه به ماه

پیمایشی است که به صورت نظرخواهی و به شکل میدانی انجام شده -اطالعات، از نوع توصیفی
نهیدر مرحله اول در زم.آوري اطالعات اقدام شده استدر دو بخش به جمعپژوهش در این . است
يهانامهانیمقاالت و پانترنت،یا،يااز منابع کتابخانهقیتحقۀنیشیو پياطالعات نظريآورجمع

ها استفاده شده دادهيآورجمعيساخته، برامحققۀمرتبط با موضوع و در مرحله بعد از پرسشنام
،يابعاد کالبد: شاخص شامل4و لسؤا26يحاوپژوهش نیپرسشنامه مورد استفاده در ا. است
و مقاالت ينظریمبانۀآن ابتدا بر اساس مطالعیطراحيبود که براییو معنایاجتماع،یتیفعال

مرتبط با موضوع يهاشاخصنیتراز مهمیها، فهرستآنيرگیجهیو نتبنديو جمعیمتعدد علم
-معتبر بودندیمستندات علملحاظکه به -) یعمومينوع فضاکیدر قالب (یرونیبيسازمحوطه
فیبا طیها، سؤاالتاز شاخصکیمؤثر بودن هر زانیمنییتعيبراسپس. و فهرست شدییشناسا

ۀنیآن توسط استادان مجرب در زمییروادییو تأینیشد که پس از بازبیطراحکرتیلیارزشپنج
زانیکرونباخ به ميآلفابیرضقیآن از طرییایپانییو تع) يشهریطراحشیگرا(يشهرساز

شامل کلیۀ اعضاي هیئت علمی پژوهش جامعه آماري . رار گرفتپرسشنامه مورد استفاده ق،83%
با مرتبۀ علمی ) گرایش طراحی شهري(شهرسازي هاي دولتی سراسر کشور در رشتۀ دانشگاه

نمونۀ مورگان حجمنفر بود که از این میان بر اساس جدول تعیین37استادیار و باالتر به تعداد 
پرسشنامۀ .انتخاب شدندپژوهش عنوان نمونۀ آماري استاد به صورت تصادفی به 33مجموعاً 

، به صورت آنالین به پست الکترونیکی استادان مربوط ارسال lime surveyافزار از طریق نرممذکور
Spssافزار آوري شده از نرمهاي جمعدهی و تحلیل دادهبراي سازمان.آوري شدها جمعو داده

هاي آمار توصیفی و استنباطی ل اطالعات از دو دسته روشبه منظور تجزیه و تحلی. استفاده شد
براي فراوانی، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف استانداردر توصیفی نظیآماراز. بهره گرفته شد

KSآماري از تکنیکدر سطح آمار استنباطی شد و استفاده ها ها و شاخصتوصیف متغیرها، گویه

و براي شناسایی معیارهاي تأثیرگذار در شد استفاده ها دادهبراي تعیین وضعیت طبیعی بودن 
ها از دادهبودنداري آزمون کالموگراف اسمیرنف و طبیعیبا توجه به سطح معنییابیمکان

.استفاده شدايتک نمونهtهايآزمون

ي پژوهشهایافته
نفر 6به لحاظ جنسیتدهندگان،از میان مجموع پاسخحاضر نشان داد که پژوهش نتایج توصیفی 

نفر استاد پاسخگوي 6نفر دانشیار و 8نفر استادیار، 23نفر مرد و به لحاظ مرتبۀ علمی31زن و 
ترتیب بهپژوهش که اطالعات مربوط به جامعه و نمونۀ آماري . بودندپژوهش سواالت پرسشنامۀ این 

. نشان داده شده است2و 1هاي در جداول شماره
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آماري پژوهشۀات مربوط به جامعاطالع. 1جدول

تعداد اعضاي نام رشته
هیئت علمی زن

تعداد اعضاي 
هیئت علمی مرد

تعداد 
استادیار

تعداد 
دانشیار

تعداد 
استاد

تعداد کل 
اعضاي هیئت 

علمی
شهرسازي

631238637)طراحی شهري(

ندهندگاۀ علمی و جنسیت پاسخاطالعات مربوط به وضعیت مرتب.2جدول
تعداد استادتعداد دانشیارتعداد استادیارنام رشته

)طراحی شهري(شهرسازي
2373

تعداد کل اساتیدتعداد اساتید مردتعداد اساتید زن
52833

ریزي شهريها در رشته جغرافیا و برنامهآنهاي دولتی و فراوانی اساتید هر یک ازنام دانشگاه. 1نمودار 

ها در رشتۀ هاي دولتی، که اعضاي هیئت علمی آن، نام تمامی دانشگاه1شماره در نمودار 
اند به همراه پاسخگوي سؤاالت پرسشنامۀ این تحقیق بوده) گرایش طراحی شهري(شهرسازي 

طور که مالحظه ها نمایش داده شده است، همانهر یک از آناعضاي هیئت علمی فراوانی تعداد 
استاد 6دانشگاه شهید بهشتی تهران در رشتۀ مذکور با فراوانی شود اعضاي هیئت علمیمی

.بیشترین مشارکت را در تحقیق حاضر داشتند
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بعد کالبدي درمحوطه سازي بیرونیعوامل مربوط به توصیف .3جدول

با ،يمرتبط با بعد کالبديهاهیگویبررسشود،یممشاهده3ةطور که در جدول شمارهمان
) یو اجتماعیروان،یکیزیف(تیامننیدست آمده نشان داد که عامل تأمبهيهانیانگیتوجه به م

از دهو عامل استفا) 66/4(نیانگیمنیشتریو جرم، بیصوتيهایآلودگ،یمیافراد در برابر عوامل اقل
.شاخص مذکور داشتنديهاهیگونیرا در ب) 00/3(نیانگیمنیها، کمترو پلههاادمانی

بعد فعالیتیدرسازي بیرونیمحوطهعوامل مربوط به توصیف .4جدول

انحراف 
استاندارد میانگین لفهؤم ردیف

54/0 66/4 برابر عوامل اقلیمی، افراد، در)فیزیکی، روانی و اجتماعی(مین امنیت أت
غیرههاي صوتی، جرم و آلودگی 1

66/0 57/4 هامناسب افراد با مکان و وروديو ارتباطدسترسی  2

65/0 36/4 افراد، از طریق فراهم نمودن امکان قدم زدن، نشستن، توقف، آسایشمین تأ
دیدن مناظر و بازي 3

73/0 33/4 ت ایجاد آرامش، تعامالت اجتماعی، وجود عوامل طبیعی مانند فضاهاي سبز جه
فعالیت فیزیکی و رضایتمندي بصري 4

79/0 24/4 ها، سطل زباله، سرویسنیمکت، (ارائه خدمات و تسهیالت مناسب مانند وجود 
)و سایر امکانات مورد نیازپارکینگ 5

65/0 06/4
ا و به عنوان مثال ایجاد دید و منظر زیب(وجود کیفیت بصري و زیبایی مکان 

امکان لذت بردن از آن و در نظر گرفتن یکپارچگی فضا، ابعاد و تناسبات، فرم و 
)هندسه

6

83/0 45/3 استفاده از عنصر آب در قالب آب نماها، آبشار، دیوار آب، فواره استخر آب و 
جویبار 7

75/0 00/3 هاها و پلهاستفاده از یادمان 8

انحراف استاندارد میانگین لفهؤم ردیف
98/0 66/3 روزها در ساعات مختلف شبانهفعالیتامکان انجام 1

89/0 63/3 مایی، قدم زدن، بازي، تفریح، گرده(امکان وجود اشتغال فعال مانند 
)ورزش و امکان رقابت 2

78/0 60/3 فیزیکی مانند هاي غیرغیرفعال با امکان انجام فعالیتوجود اشتغال
)نشستن، صحبت کردن، مشاهده کردن مالقات با دوستان و غیره( 3

00/1 42/3 ه عنوان مثال امکان ب(هاي متنوع و گوناگون امکان انجام فعالیت
)هاي همراه با آرامش و یا همراه با هیجانم فعالیتانجا 4
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با یتیمرتبط با بعد فعاليهاهیگویبررسشود،یمشاهده م4ةطور که در جدول شمارهمان
در ساعات مختلف هاتیدست آمده نشان داد که عامل امکان انجام فعالبهيهانیانگیتوجه به م

نبه عنوا(متنوع و گوناگون يهاتیعامل امکان انجام فعالو) 66/3(نیانگیمنیشتریروز، بشبانه
را در ) 42/3(نیانگیمنی، کمتر)جانیهمراه با هایهمراه با آرامش و يهاتیمثال امکان انجام فعال

.انددادهشاخص مذکور داشتنديهاهیگونیب

بعد اجتماعیدرسازي بیرونیمحوطهعوامل مربوط به توصیف .5جدول

هاي مرتبط با بعد اجتماعی، با شود بررسی گویهمشاهده می5ةر جدول شمارطور که دهمان
دست آمده نشان داد که عامل ایجاد فضاهاي کافی براي نشستن، مکث و هاي بهتوجه به میانگین

ها، هنرهاي و عامل امکان خلق رویدادهاي اجتماعی مانند نمایش) 81/3(تجمع، بیشترین میانگین 
یابی و حس که مردم را به یکدیگر پیوند می دهند، همچنین عامل امکان هویتها عمومی و جشن

شاخص مذکور به خود اختصاص هايبین گویهرا در) 54/3(تعلق به مکان، هر دو کمترین میانگین 
.اندداده

اف استانداردانحر میانگین لفهمؤ ردیف
80/0 81/3 ایجاد فضاهاي کافی جهت نشستن، مکث و تجمع 1
78/0 78/3 پذیري و حیات جمعی افراداجتماعامکان  2

98/0 69/3 هاي ورزشی که سبب تحکیم فعالیت: هاي خاص مانندامکان انجام فعالیت
گرددارتباطات گروهی می 3

99/0 63/3 مین خلوت و حریم مناسب براي کاربران جهت جلوگیري از بروز تأ
نابهنجاري، تنش و استرس 4

90/0 54/3 ها، هنرهاي عمومی و رویدادهاي اجتماعی مانند نمایشامکان خلق
دهندا که مردم را با یکدیگر پیوند میهجشن 5

79/0 54/3 یابی و حس تعلق به مکانامکان هویت 6
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بعد معناییدرسازي بیرونیمحوطهعوامل مربوط به توصیف .6جدول

هاي مرتبط با بعد معنایی با شود، بررسی گویهمشاهده می6ةطور که در جدول شمارهمان
دست آمده نشان داد که عامل وجود سرزندگی و مفرح بودن فضاها، اي بههتوجه به میانگین

مانند (و عامل استفاده از اشارات، استعارات و وجود عناصر سمبلیک ) 24/4(بیشترین میانگین 
.اندشاخص مذکور به خود اختصاص دادههايبین گویهرا در) 12/3(کمترین میانگین) هامجسمه

ساخت طراحی و در)در قالب یک نوع فضاي عمومی(سازي بیرونیمحوطهمربوط به يتوصیف معیارها.7جدول
يشهریاماکن ورزش

ثرحداکحداقلانحراف استانداردمیانگینهاشاخصردیف
08/439/038/375/4يکالبد1
67/352/033/283/4یاجتماع2
58/370/000/200/5یتیفعال3
53/363/040/200/5ییمعنا4

سازي محوطهمربوط به هايگردد در بین شاخصمالحظه می7ةطور که در جدول شمارهمان
ي، بعد کالبدي شهریساخت اماکن ورزشطراحی و در) در قالب یک نوع فضاي عمومی(بیرونی 

، بعد )58/3(را دارا است و بعد از آن بعد فعالیتی با میانگین ) 08/4±4/0(بیشترین میانگین 
به ترتیب بیشترین و ) 53/3(و در نهایت بعد معنایی با میانگین ) 67/3(جتماعی با میانگینا

.هاي مذکور به خود اختصاص داده اندشاخصبین ها را درکمترین میانگین

انحراف استاندارد میانگین فهلؤم ردیف
50/0 24/4 وجود سرزندگی و مفرح بودن فضاها 1
86/0 54/3 هایی ماننداعی به مکان، از طریق وجود پاتوقهاي اجتموابستگی

هاي موجود در محوطهها و کافی شاپآالچیق
2

89/0 39/3 ۀدار و به یاد ماندنی که در اولین مواجهامکان خلق تجارب معنا
دهدتاثیر قرار میبا مکان وي را تحت فرد 

3

78/0 36/3 معنا همراه با تصور و تشخص مکانی پرایجاد فضای 4
11/1 12/3 مانند (استفاده از اشارات، استعارات و وجود عناصر سمبلیک 

)هامجسمه
5
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اسمیرنوف- آزمون کولموگروف.8جدول

اسمیرنوف-آزمون کولموگروفهاشاخصردیف
zsig

72/066/0يکالبد1
92/036/0یاجتماع2
57/089/0یتیفعال3
67/075/0ییمعنا4

ها مورد در بخش آمار استنباطی جهت تعیین روش آماري صحیح ابتدا چگونگی توزیع داده
-بدین منظور براي بررسی طبیعی بودن توزیع متغیر ها از آزمون کولموگروف. بررسی قرار داده شد

، نشان دهندة نرمال بودن توزیع 9آن طبق اطالعات جدول شماره اسمیرنوف استفاده شد که نتایج 
هاي پارامتري جهت بررسی لذا از آزمون. باشدمی) ≥05/0p(داريدر سطح معنیتمامی متغیرها 

.فرضیات مربوط به این متغیرها استفاده شد

یرونیبيسازهحوطمتک نمونه اي در بررسی میزان اهمیت متغیرهاي مرتبط با tنتایج آزمون .9جدول
داريسطح معنیآزاديۀدرجtمقدار میانگین مورد آزمونمیانگین واقعیمتغیرها

7708/33123/10320001/0یرونیبيمحوطه ساز
0871/43630/15320001/0يبعد کالبد

5833/33745/4320001/0یتیبعد فعال
6717/33310/7320001/0یبعد اجتماع

5333/33804/4320001/0ییعنابعد م

حاضر که شامل ابعاد قیدر تحقیمورد بررسيهااز شاخصکیکه هر هیفرضنیایبررسيبرا
کیدر قالب (یرونیبيسازدر محوطهزانیهستند، تا چه م) ییو معنایاجتماع،یتیفعال،يکالبد(

و مهم هستند، از آزمون رگذاریتأثيشهریو ساخت اماکن ورزشیطراحيبرا) یعمومينوع فضا
tبا توجه شودیمالحظه مزین9ةطور که در جدول شماراستفاده شده است و همانياتک نمونه

تمامیکهشدمشخص،)p≤05/0(يداریها و سطح معناز شاخصکیهر يدست آمده برابهtبه 
ياستادان شهرسازاهدگیحاضر، از دقیدر تحقیمورد بررسیرونیبيسازمحوطهيهاشاخص

) یعمومينوع فضاکیدر قالب (یرونیبيسازسراسر کشور، در محوطه) يهرشیطراحشیگرا(
.اندو مهم شناخته شدهگذارریتاثيشهریو ساخت اماکن ورزشیطراحيبرا
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گیريبحث و نتیجه
ون، ماهواره و اینترنت هاي نوین ارتباطی همچون مطبوعات، رادیو، تلویزیامروزه با وجود رواج پدیده

هاي ورزشی، فرهنگی و ارتباطات اجتماعی شهروندان، نقش فضاهاي باز و عمومی براي انواع فعالیت
ها و اي از شاخصدر همین راستا براي ارائۀ مجموعه. همچنان از اهمیت زیادي برخوردار است

در قالب یک نوع فضاي (سازي بیرونی اماکن و فضاهاي ورزشیمعیارهاي مهم در زمینه محوطه
هاي دولتی سراسر کشور در ها و نظرات اعضاي هیئت علمی دانشگاهآوري دیدگاه، به جمع)عمومی

ترین رشته تحصیلی در زمینه با موضوع که مرتبط-) با گرایش طراحی شهري(رشتۀ شهرسازي 
. پرداخته شد- ها و ایجاد فضاهاي عمومی در سطح شهرهاستسازيمحوطه
ها نشان داد که از دیدگاه استادان طراحی شهري، بعد کالبدي به عنوان هایت تحلیل دادهدر ن

دقت مورد توجه قرار سازي بیرونی اماکن و فضاهاي ورزشی باید بهیکی از ابعاد مهم در محوطه
، آسایشمین أ، تو ارتباطاین بعد دربرگیرندة معیارهایی همچون تأمین امنیت، دسترسی . گیرد

عوامل طبیعی، ارائه خدمات و تسهیالت مناسب، وجود کیفیت بصري و زیبایی مکان، استفاده وجود 
هاي بیرونی اماکن و فضاهاي کیفیات کالبدي محوطه.ستهاپلهها و از عنصر آب و استفاده از یادمان

ورزشی به عنوان نوعی فضاي عمومی در شهرها با نحوة دسترسی، موقعیت، آسایش فیزیولوژیکی در
گونه فضاها عالوه بر این، وجود عناصر طبیعی در این. شرایط مختلف اقلیمی و امنیت در رابطه است

سبب افزایش هیجان، سرزندگی محیط، فراهم کردن امکان استراحت، ورزش و تفریح، تجارب 
همچنین ارائۀ خدمات و تسهیالت مناسب و وجود کیفیت . شودخوشایند و سالمت بیشتر مردم می

نماها و سایر عوامل مؤثر ها، آبها، پلهو زیبایی مکان و به کار بردن عناصري همچون یادمانبصري
هاي کالبدي ها به حضور و تعامل در فضا، از عوامل تأثیرگذار در ارتقاي جنبهدر تشویق انسان

در مقابل . )1376، 1کاپلن(شوند هاي بیرونی اماکن و فضاهاي ورزشی محسوب میمحوطه
هاي کالبدي مناسب براي نشستن، مکث و تأمل بیشتر در فضا، توجهی به عواملی مانند فرصتبی

کننده و هاي دعوتفضاهاي کانونی براي تجمع افراد مثل زمین بازي، مکان غذا خوردن، ورودي
شناسانۀ بینی عناصر عملکردي در کنار ابعاد زیباییدسترسی به فضا به لحاظ بصري و کالبدي، پیش

ها و ارتباطات فضایی مناسب در هدایت مردم به درون فضا، خوانایی و وضوح فضایی، ارتباط ، راهآن
گونه فضاهاي شود که اینهاي جذاب سبب میبینی فعالیتبا سیستم حمل و نقل شهري و پیش

دانشپور و (عمومی نتوانند از نظر لحاظ جذب مردم به سمت خود به نحو مطلوبی پاسخگو باشند 
و همکارانحاضر با نتایج تحقیقات پورجعفرپژوهشنتایج این بخش از ).1386چیان،چرخ

یبانرج، لوکاتو و )1385(، مدیري )1388(، رفیعیان و خدایی)1389(، کاشانی جو )1389(
. طور کامل همخوانی داردبه)1350(و لرآپ ) 1361(، وان رایج )1365(، گیل)1376(

1. Kaplan
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سازي ن طراحی شهري، توجه به بعد اجتماعی، در زمینه محوطههمچنین از دیدگاه استادا
معیارهایی همچون ةگیرندبراین بعد در. بیرونی اماکن و فضاهاي ورزشی نیز مهم و تأثیرگذار است
، امکان پذیري و حیات جمعی افراداجتماعایجاد فضاهاي کافی جهت نشستن، مکث و تجمع، امکان 

هاي ورزشی، تأمین خلوت و حریم مناسب براي کاربران، د فعالیتهاي خاص ماننانجام فعالیت
عملکرد اصلی . یابی و حس تعلق به مکان استامکان خلق رویدادهاي اجتماعی و امکان هویت

سازي و بسترسازي حضور مردم است، از این رو ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن گونه فضاها، فراهماین
هاي این ترین فعالیتهاي اجتماعی یکی از مهمهمچین فعالیت. ستاي برخوردار ااز جایگاه ویژه

ترین نیازهاي انسان، یعنی در کنار جمع بودن است و در نوع فضاهاست که پاسخگوي یکی از مهم
یابی، احساس اي براي پاسخگویی به نیازهاي برتر انسان از جمله خویشتنعین حال خود زمینه

اما آنچه بیش از . در نهایت شکوفایی و رشد او را به همراه داردعزت نفس و حرمت ذاتی است که 
بینی و خلق گونه فضاهاي عمومی نقش دارد، پیشهمه در حضور و تعامل اجتماعی افراد در این

تواند هاي اجتماعی میهاي مشارکت در فعالیترویدادهاي اجتماعی است که در عین ایجاد فرصت
هاي خاص توان به نقش فعالیتمکان نیز باشد، در این زمینه میساز ارتقاي حس تعلق بهزمینه

،1استدمن(شود اشاره داشت اي که سبب تحکیم ارتباطات گروهی میهاي ورزشیمانند فعالیت
بنابراین بعد اجتماعی اینگونه فضاها مبتنی بر مثلثی از انسان، فضا و حیات جمعی است ). 1382

: ستلزم توجه به موارد ذیل استکه پاسخگویی به ابعاد مذکور م
کننده از هاي مختلف استفادهزمینۀ فضا و شناخت گروهۀ شناخت نیازهاي انسان در رابط) الف

شناخت ابعاد ) ج. پذیري فضاهاي آن در زمینه بعد اجتماعشناخت ابعاد کالبدي و قابلیت) ب. فضا
هاي الزم براي هاي کالبدي و فرصتهاي موجود و تأمین جایگزینمؤثر در حیات جمعی در نمونه

نتایج این بخش از تحقیق حاضر با نتایج ).1386و چرخچیان،دانشپور(هاي مناسب بروز فعالیت
)1350(و لرآپ ) 1361(وان رایج ،)1389(، کاشانی جو )1389(پورجعفر و همکاران، تحقیقات 

.طور کامل همخوانی داردبه
هاي بیرونی اماکن و فضاهاي ورزشی به ر زمان طراحی محوطههمچنین توجه به بعد فعالیتی، د

این شاخص . عنوان یکی از ابعاد تأثیرگذار و مهم از دیدگاه پاسخگویان شناخته شده است
روز، امکان وجود ها در ساعات مختلف شبانهامکان انجام فعالیتمعیارهایی همچون ةگیرندبردر

هاي غیرفیزیکی و امکان انجام ا امکان انجام فعالیتاشتغال فعال، وجود اشتغال غیرفعال ب
گونه فضاها از منظر یک طراح نگاه کنیم، پیداست که اگر به این. استهاي متنوع و گوناگونفعالیت

. اند، ولی به تنهایی کافی نیستندپذیري فضاها از شروط الزمعوامل بصري و زیباشناسانه در اجتماع
تواند بر کیفیت و کمیت جذب مردم براي توقف و تعامل اي عمومی میهاي موجود در فضاهفعالیت

1. Stedman
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در قالب یک نوع فضاي (هاي بیرونی اماکن و فضاهاي ورزشی محوطه. در این فضاها، تأثیرگذار باشد
هاي اي، فعالیتهاي دورههاي روزمره تا جشناي براي بروز دامنۀ وسیعی از فعالیت، زمینه)عمومی

هایی مانند نگاه کردن، گوش سپردن و تجربه فعالیت. فعال تا غیرفعال هستندفردي تا جمعی و 
ها نشان پژوهش. شودکردن دیگران و مشارکت فعال و غیرفعال در مکان سبب سرزندگی مکان می

دهند که فضاهاي عمومی که مردم در آن قادر به مشغول بودن در مکان با نگاه کردن به می
دن، فعالیت هاي ورزشی و یا به تعبیر دیگر تفریح فعال و غیرفعال باشند، دیگران، نشستن، غذا خور

حاضر با پژوهشنتایج این بخش از ).1379، 1بی یارد و امارا(براي مردم جذابیت بیشتري دارند 
طور کامل به) 1391(و همکاران رایوویکاروالو ) 1389(پورجعفر و همکاران تحقیقات نتایج 

. همخوانی دارد
هاي تأثیرگذار در دیدگاه استادان طراحی شهري، توجه به بعد معنایی نیز از جمله شاخصاز

ةبرگیرنداین بعد در. رودهاي بیرونی اماکن و فضاهاي ورزشی به شمار میزمینۀ طراحی محوطه
هاي اجتماعی به مکان، امکان خلق سرزندگی و مفرح بودن فضاها، وابستگیمعیارهایی همچون 

دار و به یاد ماندنی، ایجاد فضایی پرمعنا همراه با تصور و تشخص مکان و استفاده از عنیتجارب م
گونه توان گفت که پاسخگویی معنایی ایندر واقع می.استاشارات، استعارات و عناصر سمبلیک

فضاها، به عنوان رأس هرم فضاهاي عمومی پاسخگو، مستلزم پاسخگویی کالبدي، فعالیتی و 
ن است که در ارتقاي تعامالت شناختی و رفتاري موثر است و ارتقاي تعامل عاطفی و اجتماعی آ

ها، قدمت و عالوه عواملی چون عناصر خاص مکان مانند نشانهبه. معنایی را براي فرد به همراه دارد
هاي اجتماعی به مکان، تداوم و میزان کاربري و حضور در مکان نیز در این ارزش زمین، وابستگی

که تصوري قوي از شخصیت و هویت آن در ذهن - تصور و تشخص مکان . یه نقش بسزایی دارندزم
و خلق حس مکان و تجارب به یاد ماندنی در فضاهاي عمومی از طریق - کند کاربران خود ایجاد می
دهد از عوامل که در اولین مواجهۀ فرد با مکان، وي را تحت تأثیر قرار می- تعریف و تعیین مکان 

. شونددار و به یاد ماندنی محسوب میموجد تعامل مطلوب انسان و مکان و خلق تجارب معنی
اي با یک مکان دارند، طور کلی تعامل عاطفی و معنایی پس از آنکه افراد تجربه درازمدت یا قويبه

ده در هاي انجام شپژوهش. یابدو در این فرایند، مکان معناي وسیعی براي فرد میافتداتفاق می
زمینۀ تعامل انسان و مکان به نقش عوامل فرهنگی، اجتماعی و فردي اشاره دارد که خود مؤید لزوم 

محور در خلق فضاهاي عمومی موفق است که از طریق مشارکت افراد در فرایند خلق طراحی انسان
مراه دارد، مشارکت عالوه بر آنکه توسعۀ تعامل مطلوب انسان و مکان را به ه. شودمکان میسر می

ها ها در آینده نیز هست که تأمین آندهنده توقعات افراد نسبت به مکان و نحوة زندگی آنانعکاس

1. Beyard & O’mara
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نتایج این بخش از تحقیق حاضر با نتایج .)1،1380گیفورد(کند معنا میمکان را براي فرد پر
.انی داردطور کامل همخوبه)1363(هکونچیلو) 1365(، گیل)1385(تحقیقات پاکزاد

هاي بیرونی اماکن و فضاهاي ورزشی باید به نحوي طراحی و رسد که محوطهبنابراین به نظر می
هاي مختلف در آن سهیم باشند و بتوانند به نیازهاي روحی و ریزي شوند که افراد و گروهبرنامه

فضایی، خلق چنین. جسمی خود در آن پاسخ دهند و در عین حال آن را متعلق به خود بدانند
همچون خلق هر مکان موفق دیگري، مستلزم توجه به ابعاد مختلف آن بر مبناي نظریۀ مکان است 

در این میان اماکن و فضاهاي . که شامل ابعاد کالبدي، اجتماعی، فعالیتی و معنایی خواهد بود
، ورزشکار و که در هر لحظه میزبان بسیاري از افراد جامعه اعم از پیر و جوان، زن و مرد-ورزشی 

هاي اجتماعی، فرهنگی، تفریحی و ورزشی بهترین فضا براي ایجاد موقعیت-غیرورزشکار است 
اي باشکوه و جذاب، دقایق و ساعاتی به یاد ماندنی خواهد بود تا از طریق طراحی و ساخت محوطه

ستگی و همراه با توانند به دور از استرس و خهایی که میکنندگان رقم بزند؛ لحظهرا براي مراجعه
هاي مشارکت اجتماعی را نیز براي مردم فراهم آورند و آرامش و آسایش سپري شوند و حتی فرصت

توجه به این . هاي زیبا و امن قابل حصول نخواهد بودسازياین مسئله جز از طریق توجه به محوطه
اهمیت ایران بیشدت درکه متأسفانه به- موضوع در طراحی و ساخت اماکن و فضاهاي ورزشی 

توان به ارزش هاي زیادي در جامعۀ شهري ایفا خواهد کرد که از آن جمله مینقش- است 
دهی به شخصیت کودکان، نوجوانان و جوانان، نقش آن در ایجاد اقتصادي، نقش آن در شکل

نابراین ب. سالمت فیزیکی و روانی افراد، ایجاد تنوع و سرزندگی در جامعه شهري و غیره اشاره کرد
هاي بیرونی سازيرسد براي بهبود وضعیت محوطهبا توجه به آنچه تا کنون بیان شد، به نظر می

در ایران، تجدید نظر اساسی در ) در قالب یک نوع فضاي عمومی(اماکن و فضاهاي ورزشی 
خورد برصورتی کامالً سطحیمتأسفانه با این مسئله به. ها و افکار متولیان الزامی استدیدگاه

طوري که در هنگام طراحی و ساخت اماکن و فضاهاي ورزشی تنها به خود مکان ورزشی شود بهمی
شود، در حالی که سازي بیرونی آن به در نظر گرفته نمیشود و عمالً مسئلۀ محوطهتوجه می

هاي ها و در مکانگونه طرحشناخت نیازهاي روحی و روانی افراد جامعه و انعکاس آن از طریق این
مهمی همچون اماکن و فضاهاي ورزشی، احترام به خاطرات جمعی و فردي انسانی در فضاها و 

گونه اماکن قرار معنابخشی به هر یک از این فضاها باید در سرلوحۀ برنامۀ طراحان و مدیران این
.گیرد

1. Gifford
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پژوهشپیشنهادهاي 
به عواملی همچون امکان تالش براي خلق فضاي عمومی دموکراتیک که مستلزم توجه ) الف

.ها استهاي مختلف به مکان، برقراري امنیت و آزادي در فعالیتدسترسی گروه
تالش براي خلق فضاي عمومی پاسخگو که مستلزم توجه به عواملی همچون امکان استراحت و ) ب

.آرامش، امنیت و آسایش فیزیکی و ذهنی، اشتغال فعال و غیرفعال است
ضاي عمومی پرمعنا که مستلزم توجه به ایجاد ارتباط مطلوب بین انسان و تالش براي خلق ف) ج

.هاي کالبدي و اجتماعی مکان در رابطه خواهد بودمکان است که خود با ویژگی
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Abstract
Objective: In the third millennium, public spaces like the exterior landscape of
sport centers have become a place for social and cultural interactions, and
recreation activities have attracted the attention of urban designers. The purpose
of the present study was to study the factors of exterior landscaping in design
and construction of urban sport places and spaces by surveying the attitudes of
urbanization faculty members in Iran.
Methodology: The research method was descriptive. Data was collected
through field study. Statistical population included all faculty members of
governmental universities in the urbanization (urban design specialty) field who
were at least assistant professors (N=37). Thirty three faculty members were
randomly selected as the sample by Morgan table. The instrument was a
researcher made questionnaire. The validity was confirmed, and the reliability
was acceptable (Cronbach α=0.83). The questionnaires were distributed and
collected by online correspondence. For data analysis, descriptive statistical
(frequency, minimum, maximum, mean, standard deviation) and inferential
statistics (Kolmogorov Smirnov test and one-sample t-test) were used.
Results: Results showed that the dimensions such spatial, social, activity and
semantic were identified as significant factors of exterior landscaping influential
in the design and construction of urban sports places.
Conclusion: Results of this study showed that although those mentioned views
have some aspects in common, considering the importance of the spatial, social,
activity and semantic roles of exterior landscaping of sport centers (in the form
of public spaces), they should put their emphasis on various approaches such as
providing security, sufficient and proper sites, possibility of various activities
and creating vitality and vibrancy in those places.
Keywords: Exterior landscaping, Public spaces, Urban design, Sports places.
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