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تحلیل فضاهای گذران اوقات فراغت سالمندان پارک گلستان 
شهر تبریز و ارائه راهکارها

دکتر رحمت محمدزاده٭

تاریخ دریافت مقاله:  1391/11/09، تاریخ پذیرش نهایی:  1392/09/11

 چکیده
مقاله حاضر، درصدد بررســی فضاهای گذران اوقات فراغت ســالمندان پارک گلستان شــهر تبریز و ارائه راهکارها به عنوان 
مهم ترین پاتوق افراد مســن شهر می باشــد. این مقاله به روش پیمایشی و از نوع توصیفی - مقطعی انجام گرفت. 146 نفر از 
سالمندان به صورت نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه بود. داده های به دست آمده 
به وســیله آمار توصیفی و اســتنباطی و نرم افزارSPSS  13 مورد تحلیل قرار گرفت. 65/8 % سالمندان با 66 الی 103 امتیاز، 
کیفیت فضاهای گذران اوقات فراغت پارک گلســتان را نیمه مطلوب و 22/6 درصد با 104 الی 140 امتیاز، در ســطح مطلوب 
ارزیابی نمودند. میانگین نمرات پاســخگویان در این خصوص 2/1096 و انحراف معیار 0/57683 می باشــد. بنابراین، با توسعه 
فضاهای اجتماعی و فرهنگی خاص افراد سالمند و همچنین توسعه مناظر، چشم اندازها، به ویژه بازنگری در فضاهای دسترسی 

و آمد و شد، جذابیت و سرزندگی پارک بیشتر مي گردد. 

 واژه  های کلیدی
 اوقات فراغت، فضای شهری، سالمندان، باغ گلستان، تبریز

Email: rahmat@tabrizu.ac.ir                                                      .٭ دانشیار گروه معماري دانشکده عمران دانشگاه تبریز

صفحات     47-58
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 مقدمه 
ســالمندی یک فرایند زیستی اســت که تمام موجودات زنده از جمله 
انســان بعد از پشت سرگذاشــتن مراحلی چون جوانی و بزرگسالی آن 
را بــه صورت عمومی یا تدریجی تجربه می کننــد به تعبیری دقیق تر، 
فرایندی است که متوقف کردن آن غیر ممکن است. آمار نشان می دهد 
در سال 1950 جمعیت ســالمندان جهان، 200 میلیون نفر بود که این 
رقم در ســال 2000، بیش از 600 میلیون نفر یعنی سه برابر شده است 
)محمدی شاهبالغی، 1385(. همچنین طبق برآورد بخش جمعیتی سازمان 
ملل متحد1 )2007( جمعیت ســالمند جهان از حدود 10/5% در ســال 
2007 بــه حدود 21/8% در ســال 2025 افزایش خواهد یافت. به بیان 
کمــی، این رقم در ســال 2025 یک میلیــارد و 200 میلیون نفر و در 
سال 2050 حدود 2 میلیارد نفر خواهد بود. در سال 2006 بیش از یک 
سوم افراد سالمند باالی 60 سال سن در سه کشور چین، امریکا و هند 
زندگی می کردند، ولی طبق برآورد به دســت آمده تا سال 2030 ایتالیا و 
ژاپن با نسبت 28 درصدی دارای بیشترین آمار سالمندی خواهند بود. به 
گونه ای که در 50 سال آینده تعداد افراد 80 سال به باال در این کشورها 
بیش از تعداد افراد زیر 20 ســال خواهد بود )United Nation, 2006(. در 
شــرایطی که نرخ رشد عمومی جمعیت جهان 1/7 درصد است این نرخ 
 .)Rocha et al., 2002( برای جمعیت 65 سال و باالتر 2/5 درصد می باشد
امروزه کاهش موالید و افزایش متوســط امید به زندگی، صرفا محدود 
به کشورهای توسعه یافته نیست بلکه این روند با کمی تأخیر و نوسان 
در اغلب کشورهای در حال توسعه نیز قابل مشاهده است. طبق تخمین 
سازمان بهداشت جهانی، جمعیت سالمندی کشورهای در حال توسعه، 
در طی 50 ســال آینده، 9 برابر افزایش خواهد یافت )مداح، 1388، 598(. 
در ایران، جمعیت ســالمندی که بیش از 60 ســال سن دارند، از 3/9 
درصد در ســال 1335 با جمعیت 653 ساله و بیشتر حدود 3656000 
نفر بوده که با افزایش نزدیک به دو برابر به 7/3 درصد در سال 1385 
رسیده است. جمعیت باالی 60 سال ایران تا سال 2020 به رقمی حدود 
10 میلیون نفر و تا ســال 2050 بــه بیش از 26 میلیون نفر )26٪ کل 

.)Islamic Republic News Agency, 2007( می رسد )جمعیت
در شــهر تبریز بر اساس نتایج آمار سرشــماری عمومی 1385، حدود 
58 هزار نفر ســالمند 65 ســاله و بیشــتر زندگی می کنند )معادل 4/1 
درصد از کل جمعیت شــهر(. از این تعــداد 29984 نفر مرد و 28193 
نفر زن می باشد. بررسی روند تغییرات جمعیتی گروه های سنی 65 سال 
و بیشــتر نشان می دهد که تعداد افراد ســالمند از 28066 نفر در سال 
1365 به 58177 هزار در ســال 1385 رســیده است )رشدی بیش از 
دو برابر(. مقایســه این رقم با نرخ رشــد کلی جمعیت شهر در طی این 
مدت نشانگر افزایش بسیار قابل توجه گروه های سنی 65 سال و بیشتر 

می باشد. باید گفت که آنچه که دانش امروزی بدان توجه می کند، تنها 
طوالنی کردن عمر نبوده بلکه این نکته اســت که زندگی انســان در 
ایام پیری در نهایت آرامش و ســالمت جسمی و روانی سپری گردد 

 .)Nilsson et al., 2006(

اگر در گذشــته افراد ســالمند به تبع الگوی فعالیت و ســنن زیست 
دارای نقــش و وظایــف مهمی در نظــام فــردی و اجتماعی بودند، 
امروزه این نقش هــا و کارکردها به دالیلی چــون تغییر نظام فعالیت 
و نوع اشــتغال، کاهش ابعاد خانوارها، شهرنشینی و آپارتمان نشینی، 
تجددگرائی و تغییرات اجتماعی و فرهنگی، تقابل ارزش های ســنت 
و مدرن، وجود مؤسسه های آموزشــی و تربیتی رو به تحلیل گذاشته 
اســت. با این وجود، امروزه مشــکل اصلی ســالمندان، نبود قدرت و 
حتی فقدان منزلت اجتماعی و اقتصادی نیســت. درد بزرگ این افراد، 
احســاس تنهائی و طرد شــدگی است و با گذشــت زمان، بیشتر نیز 

 .)Sherarer & Davidhizar, 1999( می گردد
شواهد نشــان می دهد احساس تنهایی، پدیده ای گســترده و فراگیر 
اســت که 25 تا 50 درصد کل جمعیت باالی 65 ســال را بر حســب 
ســن و جنس تحت تاثیر قرار می دهد )هــروی کریموی و همکاران، 
1386(. این در شرایطی اســت که در کشورهای توسعه یافته، کسانی 
که دارای ارتباط قوی تر هســتند کمتر دچار رکود ذهنی شده و فعال تر 
زندگی می کنند و طول عمر بیشــتری دارند. همچنین این افراد از نظر 
جسمی نیز نسبت به افراد منزوی، سالم تر می باشند. هگونات2 فیلسوف 
فرانسوی می نویسد: انسان در اثر نشستن زیاد از نظر جسمی به تحلیل 
می رود. تماشای تلویزیون چیزی جز ورزش مغز نیست که آن هم باعث 
ضعف و تحلیل قوا می شود. انسان هرچه با دیگر انسان ها کمتر ارتباط 
برقرار کند به همان نســبت بیشــتر تنها خواهد بود )رفیع زاده، 1389(. به 
همین جهت هر کوششــی که منجر به رفع احساس تنهایی سالمندان 
شــود سدی است در برابر مشــکالت پیچیده افراد سالمند. در حقیقت 
افزایش تماس های اجتماعی به ارتقاء ســالمت روحی و اجتماعی آنها 

 .)Weeks, 1994( کمک می کند
با ظهور کانون های جمعیتی بزرگ، نیازهای ناشــی از اوقات فراغت3 
چون گذشــته به راحتی ارضا نمی شود. فعالیت های ساده ای مثل قدم 
زدن، صحبت کردن با دیگران، گردش در باغ، شــنیدن صدای آب نهر 
و رودخانه، دیدن ثمره درختان، درک تغییرات فصول، شــنیدن صدای 
حیوانات و آواز پرندگان به طور عادی برای شهرنشــینان در دســترس 
نیســت. هرچه میزان شهرنشــینی باالتر می رود فاصله بین مسکن با 
محل کار و محیط طبیعی نیز افزایش می یابد و طبعا مشــکالت ناشی 
از دسترســی و ترافیک موجب تنش و نارامی می شود؛ این در شرایطی 
اســت که خانه چون گذشته، فضای کافی جهت فعالیت آزاد، استراحت 
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و رفع خستگی ندارد. امروزه، در بسیاری از کشورها، برنامه ریزی اوقات 
فراغت، جایگاه مهمی پیدا کرده اســت. در این معنا، فراغت، دیگر یک 
فعالیت جنبی و پشــتوانه ای برای تداوم کار نیســت بلکه نوعی فلسفه 
زندگی و جســتجوی خودشکوفائی محسوب می شود که کار در خدمت 
آن قرار می گیرد. این در حالی اســت که با گذشــت زمان هم به حضور 
انسان به عنوان عامل اصلی پویایی و سرزندگی در فضای شهری، توجه 
بیشتری گردیده و هم تمرکز از ویژگی های کمی به شاخص های کیفی 
مانند جاذبه های بصری، امنیت و پایداری محیطی تغییر پیدا نموده است 

)کاشانی جو، 1389، 105(. 
در ادبیات جامعه شناســی معاصر از الگوی جامعــه مطلوب به عنوان 
»جامعــه فراغتی« و »تمدن فراغتی« یاد می شــود. بــه گفته برتراند 
راسل4 فیلسوف شهیر قرن بیستم آخرین دستاورد تمدن، توانایی انسان 
در پر کردن هوشمندانه اوقات فراغت است )کلی، 1374(. هر چقدر جامعه 
به ســمت صنعتی و شهری شدن پیش می رود، این نیاز بیشتر احساس 
می گردد. امروزه، بیشــتر مــردم به خاطر هزینه و صــرف وقت از آن 
صرف نظر نمی کنند. چنانچه، کاال و خدمات را مناسب تشخیص دهند 
به راحتی حاضر می شــوند هزینه اش را بپردازند. به همین جهت، ایجاد 
تسهیالت فراغت به معنی سرمایه گذاری بخش دولتی یا عمومی بدون 
برگشت نیست؛ چرا که سرمایه گذاری ناشی از آن، منفعت اجتماعی دارد 
ثانیا می تواند منشاء اشــتغال، تولید و نیز درآمد باشد )مهدی زاده، 1379، 
22(. طبیعی اســت که هر اندازه میزان احســاس رضایت از یک محیط 
بیشتر شود افراد احساس تعلق خاطر بیشتری نسبت به آن محیط نموده 
و از بودن در آن محیط احســاس آرامش می کنند و در نهایت روابط در 
محیط گرم تر و تأثیر محیط بر افراد بیشتر خواهد شد )ذبیحی و همکاران، 

 .)107 ،1390
اگر پذیرفته شود که به تبع واقعیت بازنشستگی، پایان دوران اشتغال و 
فشار ناشی از شهرنشینی و فّناوری، احساس تنهایی و طرد شدگی افراد 
ســالمند بیشتر می شود در آن صورت، از راه های کاهش این مشکالت، 
می توان به افزایــش میزان تعامالت اجتماعــی و فرهنگی در عرصه 
فضاهــای گذران اوقات فراغت اشــاره نمود. قــدم زدن، بازی کردن، 
ورزش نمودن، دوچرخه سواری، بازدید از نواحی زیبا و دلپذیر، نشستن 
در فضاهــای عمومی، گپ زدن، نظاره کــردن، همه و همه از راه های 
غلبه بر مشــکالت ناشــی از پیری و تقویت روحیه و انبساط روحی و 
فکری می باشــد. به طور مشخص، بوســتان ها رایج ترین فضای گذران 
فراغت در شهر هستند؛ فضای چند منظوره ای که استفاده از آنها برای 
شهروندان آزاد است و از نظر اجتماعی و اقتصادی هیچ گونه محدودیتی 
برای بهره برداری وجود ندارد. بوســتان ها به صورت شبکه زنجیره ای در 
مقیاس های گونه گون طراحی می شوند. فضاهایی چون پارک های شهر، 

جنگلی، کودک، محله و ناحیه، گونه ای از این تقســیم بندی می باشند 
)سعید نیا، 1379، 16(. 

مارکوس و فرانســیس5 )1998( می نویســند: بســیاری از سالمندان، 
در اثر محدودیت دسترســی به وســائط حمل و نقل، تمایل دارند صرفا 
از پارک های محلی )همســایگی( اســتفاده کنند؛ این در حالی است که 
مواردی که عالیق و خواســت های آنها را فراهم نماید غالبا پارک های 
خاص می باشند. گری6 )1996( در بررسی وضعیت پارکی پر ازدحام در 
مرکز شــهر النگ بیچ کالیفرنیا7 دریافت که به طور متوسط روزانه 150 
تا 200 زن و مرد، فاصله قابل توجهی را به منظور گذران اوقات فراغت 
با دیگران می پیمایند. بسیاری از آنها در پانسیون ها تنها زندگی کرده و 
مزایای در پارک بودن را بدین شــکل شرح می دهند: این کار ما را زنده 
نگه می دارد، ارتباط اجتماعی را حفظ می کند، باعث عالقه به سیاســت 
جاری می شــود، پیاده روی ما را از تسلیم شدن به احساسات و عصبی 
شدن باز می دارد. طبق نتایج تحقیقات به عمل آمده، سالمندان در مقابل 
تغییرات دما همچون گرما، ســرما، باد و نور خیره کننده آســیب پذیر 
هســتند. بارزترین مشــخصه محیطی برای فرد سالمند، سطح آسایش 
اســت. در محیط طراحی شده، آسایش کیفیتی نظری است که سهولت 
فیزیکــی انجام وظایف و یا بودن در مکانی خاص را فراهم می ســازد 

)بهروز فر، 1379(. 
سازمان بهداشــت جهانی )WHO(8، )2002(، »سالمند فعال« را به 
عنوان یک هدف دست یافتنی برای ســالمندان پذیرفته است. سالمند 
فعال به مفهوم سالمندی با تجربیات مثبت و زندگی طوالنی تر به همراه 
فرصت های مســتمر برای لذت بردن و مولد بودن اســت. با توجه به 
اینکه در بیشتر کشورها آمادگی الزم برای رویارویی با پدیده سالمندی 
و پیامدهــای بهداشــتی، اجتماعی و اقتصادی آن فراهم نمی باشــد، 
بنابراین برای نیل به جامعه سالمندی »فعال و سالم« باید به تمام ابعاد 
جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و معنوی زندگی سالمندان 
توجه کرد. از آنجا که بســیاری از مشــکالت دوران سالمندی ناشی از 
»شیوه زندگی ناسالم« است باید پایه و اساس سالمت در این ابعاد را با 
به کارگیری شیوه صحیح و ارتقاء کیفیت زندگی از ابتدایی ترین مراحل 
حیات پی ریزی نمود و شــیوه »سالم پیر شدن« را برگزید و به موازات 
آن با ایجاد زمینه های مناســب مشارکت سالمندان در خانواده و جامعه 
و همچنین فراهم ســازی فضای مناســب حمایتی در کلیه جنبه های 
اقتصادی، اجتماعی و بهداشــتی در نیل به ســالمندی سالم و زندگی 

موفق گام برداشت. 
این مقاله، درصدد بررســی وضعیت فضاهای سالمند در پارک گلستان 
تبریز می باشــد. این مطالعه از آن جهت، بیشــتر واجد اهمیت است که 
بافت قدیم تبریز با وجود مرکزیت اداری، تجاری، اقتصادی، تاریخی و 
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فرهنگی فاقد فضاهای عمومی و سبز مکفی می باشد. وجود خانواده هاي 
ناقــص )یک پیرزن یا چند پیرزن بدون مــرد و یا بالعکس( در بافت از 
خصوصیات جمعّیتي دیگری اســت که اهمیت پارک را برای سالمندان 
دوچندان می ســازد. بی تردید، با شناخت و تأمین نیازها و خواسته های 
افراد سالمند در این گونه فضاها، عالوه بر ارتقاء کمی و کیفی فضاهای 
سالمندی، می توان به احساس مفید بودن و طبعا افزایش امید به زندگی 

آنها نیز کمک نمود.

 سؤاالت پژوهش
پرســش  اصلی تحقیق این است که پارک گلســتان تبریز با توجه به 
پذیرش قابل توجهی از افراد ســالمند در طی ساعات روز چه وضعیتی 

دارد؟ به تبع این پرسش ، سؤاالت فرعی به شرح زیر مطرح می شوند:
- وضعیــت فضاهای اجتماعی و فرهنگی پارک گلســتان تبریز از دید 

افراد سالمند بازدیدکننده چگونه است؟
- وضعیت فضاهای دسترسی و ترافیک پارک گلستان تبریز از دید افراد 

سالمند بازدیدکننده چیست؟
- وضعیت تجهیزات و تأسیســات پارک گلســتان تبریــز از دید افراد 

سالمند بازدیدکننده چگونه است؟
- وضعیت مناظر و پوشــش گیاهی پارک گلســتان تبریز از دید افراد 

سالمند بازدیدکننده چیست؟
- با توجه به نتایج بررســی موجود، برای ارتقاء فضاهای ســالمند چه 

توصیه هایی را می توان ارائه نمود؟

 روش پژوهش
مــواد تحقیق دربرگیرنده معرفی کلی بافت قدیم شــهر تبریز و پارک 
گلســتان )باغ فجر امروزی( می باشد. بر اساس آمار سرشماری عمومی 
نفوس مســکن، مرکز آمار ایران )1385(، از جمعیت حدود 1/4 میلیون 
نفری شــهر تبریز، حدود 2/3% در بافت قدیم شــهر )منطقه 8( سکنی 
دارند. بازار، بناهای تاریخی و قدیمی چون ارگ علیشاهی، مسجد کبود، 
خانه مشروطیت و مسجد جامع در این منطقه قرار دارند. از نظر اقلیمي، 
به تبــع قانونمندی عمومی منطقه، جزو گروه اقلیم ســرد مدیترانه اي 
مي باشــد. از ویژگي هاي این منطقه، گرماي تابستاني و سرماي شدید 
زمســتاني است. حداکثر و حداقل مطلق درجه حرارت در سردترین ماه 
ســال به ترتیب برابر 15 درجه ســانتیگراد و 19/6- درجۀ ســانتیگراد 
می باشد. پارک گلستان با قرارگیری در قسمت غربی بافت قدیم، یکی 
از بوســتان های مشهور و قدیمی شــهر تبریز )منطقه 8( می باشد. این 
باغ با وســعتی معادل 52000 مترمربع، در ســال 1308 خورشیدی در 
محل گورستان گجیل احداث شد )شکل1 و 2(. در گذشته عده زیادی 

از شهروندان برای تفریح به آن مراجعه می کردند. این پارک، عالوه بر 
فضای ســبز، دارای شــهربازی کوچک با امکاناتی چون چرخ و فلک، 
قایق ســواری، ماشین سواری و غیره است که غالبا مورد استقبال عموم 
می باشد. در شرایط فعلی به جز ساکنین غیر بومی، اکثر استفاده کنندگان 
از این پارک افراد سالمند بوده که از گذشته نسبتا دور، خاطره ای جمعی 
از این مکان دارند و اغلب به دلیل بازنشستگی، بیکاری و کمبود فضای 
تفریحــی در بافت قدیم به این پارک مراجعه نموده و به گپ و گفتگو، 
گذران اوقــات فراغت و حتی ورزش می پردازند. افراد ســالمند نیاز به 
هوای آزاد و پیاده روی دارند که در این منطقه، پارک گلستان با وسعت 
نسبتا قابل توجه خود می تواند پاسخگو باشد. به همین دلیل، شاید بتوان 

از این باغ به عنوان پارک سالمند یاد نمود.
روش مطالعه حاضر، پیمایشي و از نوع توصیفی - تحلیلی است. در این 
پژوهش بر اســاس فرمول کوکران 146 نفر از سالمندان استفاده کننده 
از پارک گلســتان شهر تبریز به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای 
گردآوری داده ها از پرسش نامه و مصاحبه حضوری در قالب سری منظم 
از سؤاالت بسته و چک لیست استفاده شد. همچنین مشاهده کالبدی و 
میدانی، تهیه تصویر و برداشت از فضاهای مختلف پارک در یک هوای 
مناســب پائیزی، بخش دیگری از نظام گردآوری اطالعات را تشکیل 
می داد. ابزار گردآوری داده ها، پرســش نامه پژوهشگر ساخته مشتمل بر 
17 سؤال در خصوص مشــخصات فردی- اجتماعی و 28 سؤال )با 4 
هدف ویژه شــامل عوامل اجتماعی و فرهنگی، ترافیک و دسترســی، 
تجهیزات و  تأسیسات و در نهایت مناظر و پوشش گیاهی( در خصوص 
تعیین وضعیت فضاهای گذران اوقات سالمندان در پارک گلستان شهر 
تبریز بود. پرسش نامه از طریق مصاحبه و پاسخ دهی به مقیاس لیکرت 
پنج گزینه ای کامال مناسب )5(، نســبتا مناسب )4(، مناسب )3( نسبتا 
نامناســب )2( کامال نامناســب )1( انجام پذیرفت. همچنین داده های 
به دست آمده از مطالعه به وسیله روش های آماری توصیفی و استنباطی 
)آزمون های همبســتگی اسپرمن رو و کندال( با استفاده از نرم افزار13  

SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 

  نتایج 
یافته های توصیفی: 146 سالمند افراد نمونه را تشکیل می دادند. 142 
نفر مرد )97/3%( و 4 نفر زن )2/7%( بودند. 109 نفر )74/7%( متأهل، 
72 نفر )49/3%( بی ســواد، 42 نفر )28/8%( سیکل، 26 نفر )%17/8( 
متوسطه، 6 نفر )4/1%( لیسانس و فوق لیسانس بودند. 28 نفر )%19/2( 
بیکار، 8 نفر )25/5%( کارگــر، 8 نفر )5/5%( کارمند، 39 نفر )%26/7( 
دارای شــغل آزاد،  63 نفر )43/2%( بازنشسته بودند. 32 نفر )%21/9( 
کمتــر از 250 هزار تومان، 51 نفر )34/9%( 250 الی 500 هزار تومان، 

دکتر رحمت محمدزاده
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40 نفر )27/4%( 500 الی 750 هزار تومان، 10 نفر )6/8%( 750 الی 1 
میلیون تومان و باالخره 13 نفر )8/9%( بیش از 1 میلیون تومان درآمد 
داشــتند. 109 نفر )74/7%( همراه با همسر، 24 نفر )16/4%( مستقل و 
تنها، 13 نفر )8/9%( همراه با فرزندان زندگی می کنند. 38 نفر )/%26( 
مســاحت کمتر از 50 متر مربع، 46 نفر )31/5%( مساحت بین 75 الی 
100 مترمربع، 24 نفر )16/4%( مســاحت بین 100 الی 150 متر مربع، 
38 نفر )/26%( مســاحت بیش از 150 مترمربع دارند. 82 نفر )%56/2( 
بیــش از یک کیلومتــر، 24 نفر )16/4%( 750 الــی 500 متر، 23 نفر 
)15/8%( 500 الــی 250 متر، 17 نفر )11/6%( کمتر از 250 متر فاصله 
از پارک دارند. نحوۀ دسترسی 80 نفر )54/8%( به پارک به صورت پیاده، 
6 نفر )4/1%( از طریق دوچرخه، 12 نفر )8/2%( با وسیلۀ شخصی، 48 

نفر )32/9%( با وسیله نقلیه عمومی است. 
102 نفر )69/9%( صبحگاهان، 5 نفر )3/4%( ظهرها، 10 نفر )%6/8( 
در بعد از ظهر، 29 نفر )19/9%( هر وقت که موقعیت پیش آمد از پارک 
اســتفاده می کنند. 89 نفر )61/0%( در کل هفته، 5 نفر )3/4%( در اول 
هفته، 3 نفر )2/1%( در وســط هفتــه، 49 نفر )33/6%( در آخر هفته از 
پارک اســتفاده می کنند. 88 نفر )60/3%( کل ســال، 19 نفر )%13/0( 
تابستان ها، 39 نفر )26/7%( هر وقت که شد از پارک استفاده می کنند. 
86 نفــر )58/9%( عالقه مند به اســتفاده از پارک به صورت تنها، 2 نفر 
)1/4%( همراه با نوه، 2 نفر )1/4%( همراه با همســر، 56 نفر )%38/4( 
همراه با دوســتان هســتند. 36 نفر )24/7%( عالقه مند به اســتفاده از 
قهوه خانه، 16 نفر )11/0%( عالقه مند به استفاده از محل های عمومی، 
45 نفر )30/8%( عالقه مند به اســتفاده از محل های ورزشــی، 49 نفر 
)33/6%( عالقه مند به استفاده از محل های تفریحی هستند. هدف 54 

نفر )/37%( از استفاده از پارک دیدن دوستان، 33 نفر )22/6%( گذراندن 
اوقات فراغــت، 51 نفر )34/9%( رفع خســتگی، 8 نفر )5/5%( انجام 
حرکات ورزشی است. 99 نفر )67/8%( عالقه مند به نشستن در فضای 
آزاد، 32 نفــر )21/9%( عالقه مند به نگاه کردن به مناظر طبیعی، 5 نفر 
)3/4%( عالقه مند به نشســتن در فضای سرپوشــیده، 10 نفر )%6/8( 

عالقه مند به نشستن در فضای نیمه محصور مثل آالچیق هستند. 
یافته های تحلیلی: در رابطه با تعیین عوامل اجتماعی و فرهنگی در 
پارک گلســتان، اکثریت پاســخگویان )26/7 درصد( در پاسخ به گویه 
وجود غرفه های کتاب و روزنامه فروشی در پارک یا اطراف گزینه کامال 
نامناســب و کمترین آنان )13/0 درصد( گزینه کامال مناسب را انتخاب 
نموده اند. بیشترین درصد پاسخگویان ) 40/3 درصد( در واکنش به گویه 
وضعیت سر و صدای خیابان های اطراف گزینه کامال مناسب و کمترین 
درصد )9/6 درصد( گزینه مناســب را برگزیده اند. اکثریت پاسخگویان 
)44/5 درصد( در پاســخ به گویه وضعیت تراکم جمعیت مراجعه کننده 
گزینه کامال مناسب و کمترین آنان )4/8 درصد( گزینه کامال نامناسب 
را انتخــاب نمودند. همچنین در واکنــش به گویه وضعیت پیاده روی و 
قدم زدن بیشترین درصد گزینه کامال مناسب )58/2 درصد( و کمترین 

درصد گزینه کامال نامناسب را مشخص نموده اند )7/5 درصد(.
در رابطه با تعیین دسترســی و ترافیک در پارک گلســتان، بیشترین 
درصد پاســخگویان در واکنش به وضعیت دسترســی به وسائل نقلیه 
عمومــی مثل اتوبوس، تاکســی و غیره گزینه کامال مناســب )67/8 
درصد( و کمترین درصد گزینه مناســب را اعالم داشته اند )4/1 درصد(. 
اکثریت پاسخگویان )45/2 درصد( در پاسخ به گویه وضعیت پیاده روها 
و سنگ فرش ها گزینه کامال مناسب و کمترین آنان )2/1 درصد( گزینه 

 شکل 2. نقشه بافت قدیم شهر تبریز و موقعیت پارک گلستانشکل 1. نقشه شهر تبریز و موقعیت بافت قدیم

تحلیل فضاهای گذران اوقات فراغت سالمندان پارک گلستان شهر تبریز ...
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کامال نامناسب را انتخاب نموده اند. اکثریت پاسخگویان )29/5 درصد( 
در پاســخ به گویه وضعیت پیاده رو ها در ارتباط با وسایل نقلیه موتوری 
گزینه کامال نامناسب و کمترین آنان )10/3 درصد( گزینه کامال مناسب 

را انتخاب نموده اند. 
در ارتیــاط بــا تعیین تجهیزات در پارک گلســتان، بیشــترین درصد 
پاسخگویان )71/9 درصد( در واکنش به گویه وضعیت بوفه و دسترسی 
به آن، گزینه کامال نامناسب و کمترین درصد )7/2 درصد( گزینه کامال 
مناســب را برگزیده اند. اکثریت پاسخگویان )55/5 درصد( در پاسخ به 
گویه وضعیت نمازخانه گزینه کامال نامناسب و کمترین آنان )6/4 درصد( 
گزینه نســبتا نامناسب را انتخاب نمودند. همچنین اکثریت پاسخگویان 
)72/6 درصد( در پاســخ به گویه وضعیت سایبان و آالچیق های پارک 
گزینه کامال نامناسب و کمترین آنان )0/7 درصد( گزینه کامال مناسب 
را اعالم کرده اند. بیشترین درصد پاسخگویان )81/5 درصد( در واکنش 
به گویه وضعیت نرده های نصب شــده جهت حفــظ تعادل به هنگام 
پیاده روی و نشســت و برخاست گزینه کامال نامناسب و کمترین درصد 
)0/7 درصد( گزینه کامال مناســب را برگزیده اند. اکثریت پاسخگویان 
)43/8 درصد( در پاســخ به گویه وضعیت محل های نشستن در ورودی 
پارک جهت دیدن فعالیت های بیرون گزینه کامال نامناســب و کمترین 
آنان )6/8 درصد( گزینه کامال مناســب را انتخاب نموده اند. بیشــترین 
درصد پاســخگویان )91/1 درصد( در واکنش به گویه وضعیت شیب راه 
یا پله های شیب دار گزینه کامال نامناسب و کمترین درصد )0/7 درصد( 

گزینه کامال مناسب را برگزیده اند.
در ارتباط با تعیین مناظر و پوشــش گیاهی در پارک گلستان، اکثریت 
پاســخگویان )30/8 درصد( در پاسخ به گویه وجود مکان های خلوت و 
دنج با مناظر جالب گزینه کامال مناســب و کمترین آنان )11/6 درصد( 
گزینه کامال نامناسب را انتخاب نموده اند. بیشترین درصد پاسخگویان 
)28/8 درصد( در واکنش به گویه تنوع گل ها و گیاهان در پارک گزینه 
کامال مناســب و کمترین درصد )12/3 درصد( گزینه کامال نامناسب را 
برگزیده اند. اکثر پاســخگویان )22/6 درصد( در پاســخ به گویه امکان 
گذران اوقات فراغت در پارک با فضای سبز متنوع گزینه کامال مناسب 
و نامناســب و کمتریــن آنان )15/8 درصد( گزینه مناســب را انتخاب 
نمودند. همچنین در واکنش به گویه وجود محل های نشســتن در کنار 
آب و آب نما، بیشــترین درصد گزینه کامال نامناســب )48/8 درصد( و 
کمترین درصد گزینه کامال مناسب را مشخص نموده اند )5/5 درصد(.

به طــور کلي، 65/8 درصد ســالمندان با 66 الــی 103 امتیاز، کیفیت 
فضاهای گذران اوقات فراغت پارک گلســتان را نیمه مطلوب و 22/6 
درصــد با 104 الی 140 امتیاز، در ســطح مطلــوب ارزیابی نموده اند. 
میانگین نمرات پاســخگویان در این خصوص 2/1096 و انحراف معیار 

0/57683 می باشــد )جدول 1(. همچنین 65/1 درصد سالمندان با 22-
15 امتیاز، کیفیت فضاهای گذران اوقات فراغت در پارک گلســتان را به 
لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیمه مطلوب و 13/0 درصد با 30-23 امتیاز، 
در ســطح مطلوب ارزیابی نموده اند. میانگین نمرات پاسخگویان در این 
خصوص 1/9110 و انحراف معیار 0/58629 می باشد. 45/9% سالمندان 
با 19-7 امتیاز، کیفیت دسترســی و آمد و شــد فضاهای گذران اوقات 
فراغت پارک گلستان را نامطلوب و 8/9 درصد با 45-33 امتیاز، در سطح 
مطلوب ارزیابی نموده اند. میانگین نمرات پاســخگویان در این خصوص 
1/6250 و انحراف معیار 0/64640 می باشــد. 78/1 درصد از سالمندان 
با 30-23 امتیاز، کیفیت تجهیزات و تأسیســات فضاهای گذران اوقات 
فراغت در پارک گلستان را مطلوب و 1/4 درصد با 14-7 امتیاز، در سطح 
نامطلوب ارزیابی نموده اند. میانگین نمرات پاسخگویان در این خصوص 
2/7671 و انحراف معیار 0/45548 می باشــد. 41/8 درصد از سالمندان 
با 26-17 امتیاز، کیفیت مناظر و پوشــش گیاهی فضاهای گذران اوقات 
فراغت پارک گلســتان را نیمه مطلــوب و 28/1 درصد با 35-27 امتیاز، 
در ســطح مطلوب ارزیابی نموده اند. میانگین نمرات پاسخگویان در این 

خصوص 1/9931 و انحراف معیار 0/76182 می باشد. 
همچنین نتایج نشان داد که بین امتیاز افراد نمونه بر حسب پاسخگویی 
به سؤاالت مربوط به عوامل اجتماعی و فرهنگی، ترافیک و دسترسی، 
تجهیزات و تأسیســات و در نهایت مناظر و پوشــش گیاهی فضاهای 
گذران اوقات ســالمندان در پارک گلستان شهر تبریز بر اساس آزمون 
 )P>0/05( اســپیرمن رو وکندال همبســتگی معنی داری وجود دارد

)جداول 2، 3، 4(.

جدول 1. توزیع فراوانی مطلق و نسبی فضاهای گذران اوقات سالمندان در پارک گلستان 
شهر تبریز در ارتباط با اهداف کلی و جزئی

اوقات ردیف وضعیت فضاهای گــذران 
سالمندان

فراوانی نسبیفراوانی مطلق

1711/6نامطلوب )28-65(1

9665/8نیمه مطلوب )66-103(2

3322/2مطلوب )104-140(3

--بدون پاسخ4

146100جمع5

2/1096میانگین6

0/57683انحراف معیار7
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جدول 2. تعیین همبستگی نمرات واحدهای مورد پژوهش بر حسب پاسخ به گویه های مربوط به هدف اول و دوم

هدف سومهدف اولآزمون همبستگيهدف دومهدف اولآزمون همبستگي

آماره کندال
ضریب همبستگيهدف اول

سطح معني داري
تعداد

1/0
 

 146

0/474**
0/000
146

آماره کندال
ضریب همبستگيهدف اول

سطح معني داري
تعداد

1/0

146

0/185*
0/021
146

ضریب همبستگيهدف دوم
سطح معني داري

تعداد

0/476**
0/000
146

1/0
0

140

ضریب همبستگيهدف سوم
سطح معني داري

تعداد

0/185*
0/21
146

1/0

146

آماره 
اسپرمن رو

ضریب همبستگيهدف اول
سطح معني داري

تعداد

1/0

146

0/501**
0/000
146

آماره
 اسپرمن رو

ضریب همبستگيهدف اول
سطح معني داري

تعداد

1/0

146

0/192*
0/020
146

ضریب همبستگيهدف دوم
 سطح معني داري

تعداد

0/501**
0/000
146

1/0

146

ضریب همبستگيهدف سوم
 سطح معني داري

تعداد

0/192*
0/020
146

1
0

146

** همبستگي در سطح 0/01 معني دار مي باشد.

** همبستگي در سطح 0/01 معني دار مي باشد.

جدول 3. تعیین همبستگی نمرات واحدهای مورد پژوهش بر حسب پاسخ به گویه های مربوط به هدف اول و چهارم

هدف سومهدف اولآزمون همبستگيهدف دومهدف اولآزمون همبستگي

آماره کندال
ضریب همبستگيهدف اول

سطح معني داري
تعداد

1/0
0 

 146

0/313**
0/000
146

آماره کندال
ضریب همبستگيهدف دوم

سطح معني داري
تعداد

0/474**
0/000
146

0/117
0/143
146

ضریب همبستگيهدف چهارم
سطح معني داري

تعداد

0/313**
0/000
146

1/0
0

146

ضریب همبستگيهدف سوم
سطح معني داري

تعداد

0/185*
0/21
146

1/0
0

146

آماره 
اسپرمن رو

ضریب همبستگيهدف اول
سطح معني داري

تعداد

1/0
0

146

0/313**
0/000
146

آماره
 اسپرمن رو

ضریب همبستگيهدف دوم
سطح معني داري

تعداد

0/501**
0/000
146

0/121
0/145
146

ضریب همبستگيهدف چهارم
 سطح معني داري

تعداد

0/313**
0/000
146

1/0
0

146

ضریب همبستگيهدف سوم
 سطح معني داري

تعداد

0/192*
0/020
146

1/
0

146

** همبستگي در سطح 0/01 معني دار مي باشد.

** همبستگي در سطح 0/01 معني دار مي باشد.
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 بحث
بیشــترین درصد سالمندان بازدیدکننده از پارک گلستان در گروه سنی 
75 - 65 سال قرار داشته و 97/3% آنها مرد و مابقی زن بودند. %56/2 
جهت رســیدن به پارک، مســافتی بیش از یک کیلومتر طی نموده و 
دسترسی 32/9% با وسیله نقلیه عمومی و 54/8% به صورت پیاده بوده 
است. مشابه این مطلب در بررســی نیازهای افراد سالمند در فضاهای 
باز عمومی پارک منطقه بورنوا ازمیر ترکیه که توســط تورل، یگیت و 
آلتوگ9 )2007(، انجام شــده نیز قابل مشاهده اســت. در این مطالعه 
66/3% اســتفاده کننــدگان مرد و 33/8% زن بودند. 80/9% شــرکت 
کننــدگان در بخش مرکزی، 11/8% در خارج از آن و 7/4% در خارج از 
شهر ازمیر سکونت داشــتند. استفاده کنندگان سالخورده پارک بویوک 
بورنوا صرفا ســاکنین خود منطقه نبودند. عالیق افراد نســبت به هم و 
وجــود فضاهای جذاب از جمله عوامل مؤثر در تجمع و همگرایی افراد 
ســالمند بوده اســت. مطالعات بیرتز10 )1970( بر روی سالمندانی که 
به طور دائــم از پارک مک آرتور در لس آنجلــس11  بازدید می کردند، 
حکایت از آن داشــت که دو سوم آنها هر روز از پارک استفاده می کنند 
بیشــتر آنها مردانی هستند که تنها زندگی می کنند و اگرچه تقریبا همۀ 
ایــن افراد به تنهایی به پارک می روند، اما بیش از دو ســوم آنها تمایل 
داشتند، بیشــتر اوقات خود را با گفتگو با یک یا چند نفر از دوستانشان 

سپری کنند که با بحث حاضر همخوانی دارد. 

40/3 درصد بازدیدکنندگان پارک گلستان، وضعیت خیابان های اطراف 
و  تأسیسات پارک گلستان را  به لحاظ سروصدا کامال مناسب و کمترین 
درصد کامال نامناســب ارزیابی نمودند )8/9%(. این مطلب از آن جهت 
حائز اهمیت اســت که چهار طرف باغ گلســتان را خیابان های اصلی 
دربر گرفته و داخل آن دارای  تأسیســات و تجهیزات بازی و ورزشــی 
اســت. نمی توان تردید نمود که ســالمندان تنها به فضای خلوت نیاز 
ندارند. حوادث و اتفاقات روزمره نیز به نوبه خود به ادراکات حســی آنها 
کمک می کند. کارســتنس12 )1982( می نویسد: از تصورات غلط و رایج 
در خصوص سالمندان این است که آنها همیشه محیط آرام و ساکت را 
ترجیح می دهند. در صورتی که مالقات و هم صحبت شدن با دیگران و 
درک بخشی از فعالیت ها برای بسیاری از مردم پیر بسیار مهم می باشد. 
مالقات با خویشاوندان و نوه ها می تواند گزینه دیگر باشد. حتی نشستن 
و نــگاه کردن به فعالیت دیگران برای ســالمندان کامال پیر و ضعیف 

ممکن است شکل فعالی از مشارکت تلقی گردد.
32/9 درصد بازدید کنندگان پارک گلســتان، وجود فضاهای گروهی 
برای نشســتن و یافتن دوســت و مالقات با همدیگر را نسبتا نامناسب 
و کمترین درصد مناســب اعالم نمودند )10/3 درصد(. بایســتی افزود 
که برای افراد پیــر، اهمیت محیط های بیرون کمتــر از فضای داخل 
ساختمان نیســت. یک محل مناســب می تواند به افزایش سالمت و 
همچنین عالقه مند کردن افراد برای اســتفاده از محیط باز و قدم زدن 

جدول 4. تعیین همبستگی نمرات واحدهای مورد پژوهش بر حسب پاسخ به گویه های مربوط به هدف سوم و چهارم

هدف چهارمهدف سومآزمون همبستگيهدف چهارمهدف دومآزمون همبستگي

آماره کندال
ضریب همبستگيهدف دوم

سطح معني داري
تعداد

1/0
0 

 146

0/402**
0/000
146

آماره کندال
ضریب همبستگيهدف چهارم

سطح معني داري
تعداد

-0/037
0/645
146

1/0
0

146

ضریب همبستگيهدف چهارم
سطح معني داري

تعداد

0/402**
0/000
146

1/0
0

146

ضریب همبستگيهدف سوم
سطح معني داري

تعداد

1/
0

146

-0/037
0/645
146

آماره 
اسپرمن رو

ضریب همبستگيهدف دوم
سطح معني داري

تعداد

1/0
0

146

0/425**
0/000
146

آماره
 اسپرمن رو

ضریب همبستگيهدف چهارم
سطح معني داري

تعداد

-0/038
0/649
146

1/0
0

146

ضریب همبستگيهدف چهارم
 سطح معني داري

تعداد

0/425**
0/000
146

1/0
0

146

ضریب همبستگيهدف سوم
 سطح معني داري

تعداد

1
0/000
146

-0/038
0/649
146

** همبستگي در سطح 0/01 معني دار مي باشد.

** همبستگي در سطح 0/01 معني دار مي باشد.
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در مراکــز خرید و لذت بردن از مناظر زیبا کمک کند. همچنین اگر در 
مجاورت آن، فضاهای تجاری و خدماتی سالم و امن موجود باشد عالوه 
بر تأمین نیازمندی های عمومی، می تواند به تطابق و ســازگاری بیشتر 

با محیط منجر گردد. 
41/8 درصــد بازدید کنندگان پارک گلســتان، وضعیت امنیت و تعلق 
خاطر به پارک را کامال نامناسب و کمترین درصد مناسب اعالم نمودند 
)8/9 درصد(. البته این نکته چندان عجیب نیســت. ســالمندان محیط 
کالبــدی را به گونــه ای متفاوت از جوان ترها درک کرده و پاســخ های 
متفاوتی نسبت به شرایط می دهند. یکی از نگرانی های سالمندان، ترس 
از افتادن یا عدم درک وضعیت آنها توسط دیگران است. به همین خاطر، 
آنها گاهی رغبت چندانی به رفتن به فضاهای بیرونی نشــان نمی دهند. 
با این حال، احساس امنیت جســمی و روانی همچنین استفاده بهینه از 
فضاهای پیرامون، معیار تعیین کننده ای در جلب رضایت افراد ســالمند 
 45/9 .)Lawton, 1970( و ارتقاء کیفیت محیط زیســت محسوب می شود
درصد بازدید کنندگان، وضعیت مســیرهای دسترســی از منزل تا پارک 
را کامال مناســب و 8/2 درصد کامال نامناســب عنوان نمودند. آنچه که 
اســتفاده از فضاي آزاد را برای ســالمندان با اهمیت می سازد، راحتی و 
امنیت در رفت و آمد، دسترســی آســان به فضای آزاد، امکان مالقات با 
 Turel et al.,( دوستان و بســتگان و به طور کلی ارتباطات اجتماعی است
2006(. بنابراین قابلیت دسترسی، تحرک، راحتی فعالیت، امنیت و آسایش 

خاطــر بیرون از خانه، ارتباط اجتماعــی و همگانی و غیره ویژگی هایی 
هستند که باید در طراحی محیط بیرون برای افراد مسن در نظر گرفته 
شــوند )Harrison, 1997(. همچنین، ایجاد تسهیالت، تقویت جنبه های 
ایمنی، ارائه گزینه های مختلف حمل و نقل، افزایش قابلیت دسترســی، 
منطقه بندی نســبتا متراکم و نیز یکپارچه سازي مجتمع های زیستی به 

توسعه پیاده روی کمک می کند. 
27/4 درصــد وضعیت نور و ایمنی پارک را کامال نامناســب و 10/3 
درصد کامالمناسب ارزیابي نمودند. نتایج مطالعه تورل، یگیت و آلتوگ 
)2006( نشــان مي دهد که سالمندان تمایل دارند که شخصًا به خرید 
رفته و کارهای منزل را صبح انجام دهند. ایشــان عالقه مند به حضور 
در فضــای آزاد و پیاده روی در بعد از ظهرها هســتند. با این حال، باید 
توجه داشــت که مســیرهای پیاده روی باید دارای چشم انداز مناسب 
باشــند و با کاهش فاصله نیمکت ها نسبت به هم، فرد سالمند به راحتی 
بتواند به هنگام پیاده روی رفع خستگی کند. مسیرهای پیاده روی باید 
دارای تابلوهای راهنمایی باشــند. سطوح باید از مصالح بدون لغزندگی 
ساخته شود. اکثر افراد سالخورده ممکن است با اکتفا بر اطالعات حسی 
ادراکی محدود شــان، اقدام به معاشرت با دیگران، یافتن مسیر رفت و 
آمدشــان از خانه به بیرون و از بیرون بــه خانه و لذت بردن در محیط 

خارج از منزل نمایند. بنابراین، دو مسئله اصلی طراحی یعنی جهت یابی 
 Delong,( و تحریک حسی و درک محیطی حائز اهمیت خاص می باشد

.)1995

26/7 درصــد بازدید کنندگان پارک گلســتان، دسترســی به فضاها و 
کارکردهای مختلف را نســبتا مناسب و کمترین درصد کامال نامناسب 
عنوان نمودند )8/2%(. در صحت مطلب باید گفت که اگرچه بسیاری از 
فعالیت های شناختی با افزایش سن چندان تغییری نمی کند لیکن ابتال 
به بیماری چون الزایمر ممکن است منجر به اختالل حافظه و یا بیشتر 
شــدن مشکل فرد سالخورده در جهت یابی و در پیدا کردن راه منزل در 
یک محله نســبتا ناشناس بشود )Koncelik, 1976(. این موضوع به ویژه 
در محل های ناشــناخته که همه جا و همه چیز شــکل هم بوده و هیچ 
عالمت و سرنخی برای جهت یابی وجود ندارد از الزام بیشتری برخوردار 
می گردد. هیت13 )1980( معتقد اســت که نحوه و شکل چیدمان بناها 
در بهبود حافظه فردی و تحریک حافظه گروهی، نقش بســزایی دارد. 
از این رو، محیط باید به نحوی طراحی شــود کــه بین میزان دریافت 
تحریکات ادراکی و فرصت های لذت بردن از تغییرات فصول و شــب و 
روز توازن ایجاد کند. مهم این است که به متغّیرهای حسی چون نظم، 

ترتیب، وضوح و خوانایی به اندازه سهم شان اهمیت داده شود.
71/9 درصد ســالمندان وضعیت فضاهای مخصوص بانوان را کامال 
نامناســب و 5/5 درصد نســبتا مناســب ارزیابي نمودند. فراهم سازی 
فضاهایی برای بانوان جهت تماشــا و تعامل با دیگران، به ایجاد حس 
پیوند بــا اجتماع منجر می شــود. اجتماعی شــدن در چنین فضاهایی 
می تواند از طریق ایجاد فضاهایی جهت نشســتن مطابق با مشخصات 
ویژه طراحی برای ســالمندان و به حداکثر رســاندن ارتباطات بصری 
تسهیل گردد )Sommer & Becker, 196(. حدود 63 درصد بازدید کنندگان 
دسترســی به آب آشامیدنی را کامال مناسب و 6/2 درصد نسبتا مناسب 
اعالم داشته اند. 65/1 درصد پاسخگویان دسترسی به خدمات بهداشتی 
و ســطل های زباله را کامال مناسب و 3/4 درصد نسبتا نامناسب عنوان 
نمودند. باید گفت که تســهیالت و امکانــات فیزیکی و روانی محیط، 
زمینه های بیشــتری برای پشــتیبانی و تقویت ادراک زیبایی، از هر دو 
بعد مادی و معنوی برای سالمندان و تعامل با همنوعان و همساالنشان 
فراهم می سازند. دلیل آن نیز می تواند ایجاد شمار بیشتری از ارتباطات 
حسی، به واسطه تماس بیشتر با انسان ها و محیط باشد. مطالعات انجام 
شده نشــان می دهد هنگامی که افراد مســن به فضاهای باز عمومی 
می رســند یا در اتومبیل خود می مانند یا چندان از آن دور نمی شــوند 
)Turel et al., 2006(. در تأییــد این مطلب می توان گفت که مســافت 

فضاهای پارکینگ تا مرکز فضاهای شهری و ورودی ها و خروجی های 
آنها، نقاط چشم انداز، مکان های ضروری نزدیک خیابان از قبیل توالت، 

تحلیل فضاهای گذران اوقات فراغت سالمندان پارک گلستان شهر تبریز ...

NovinShahrsaz

@NovinShahrsaz

www.sid.ir
https://telegram.me/novinshahrsaz
https://telegram.me/novinshahrsaz


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

56

       
     1

39
4 

ز  
ایی

/پ
م 

 نه
ال

 س
م /

سو
 و 

ت
س

 بی
اره

شم
   

ر  
شه

ت 
وی

 ه

فواره ها و نیمکت ها بایستی به اندازه کافی نزدیک باشند. از طرف دیگر 
تعبیه مبلمان خیابانی جهت اســتفاده افراد مســن در فضاهای عمومی 

ضروری است. 
2/ 69% بازدیدکنندگان پارک گلستان وضعیت حصار و نرده های اطراف 
اســتخر را کامال نامناسب و 2/1 درصد نسبتا نامناسب اعالم نموده اند. 
بررسي تورل، یگیت و آلتوگ )2006( نشان مي دهد که وجود حوض ها 
و فواره ها مکان را غنی ساخته و بر میزان تمایل افراد مسن در استفاده 
از فضاهــای بیرون تأثیر می گذارنــد. 65/1 درصد وضعیت مکان های 
نشســتن در زیر آفتاب در فصل زمستان و ســایه در فصل تابستان را 
کامال نامناســب و 1/4 درصد مناسب ارزیابي نمودند. ایشان علت این 
مســئله را بیشتر با نوع صندلی ها، مکان یابی و سرد بودن آنها در اغلب 
فصول مرتبط دانسته اند. باید گفت که بازدیدکنندگان از فضاهای پارک 
به عنوان واحدی برای آفتاب گیری، تنفس هوای پاک، تماشای آسمان 

 .)Wolfe, 1988( و پرواز پرندگان اهمیت خاص قائل هستند
حدود 55 درصد بازدید کنندگان پارک گلســتان امکان تماس با مظاهر 
طبیعی مثل چمن، درخت، گیاه و گل را کامال مناســب و کمترین درصد 
کامال نامناسب اعالم نموده اند )10/3(. برای بیشتر افراد پیر، بهره گیری و 
لذت بردن از طبیعت توصیه می شود. به گفته هیت )1975( مشخصه یک 
فضای پارک در مقایسه با بیرون آن که با درختان و گیاهان تزئین می شود 
و مسیرهای قوی مناسب با پیچ و خم خیلی کم که لبه های آن به وسیله 
گیاهان، درختان، درختچه ها و گل های متنوع محصور شــده اند، احساس 
خاصی به بازدیدکنندگان می دهد. وجود درخت در امتداد مسیرها، شادابی 

. )Regnier, 1985( خاصی در استفاده از فضا به وجود می آورد

 نتیجه گیری 
پیری بخشــی از ادوار زیســت آدمی اســت. در دوره معاصر، به دنبال 
تحوالت علمــی و فّناورانــه، در زمینه عوامل بهداشــتی و درمانی و 
همین طور کیفیت خدمات زندگی، پیشرفت هایی زیادی به وجود آمد که 
باعث افزایش جمعیت ســالمندان و امید بــه زندگی گردید. این پدیده، 
در کشــورهایی که درصدد فراهم آوردن امنیــت و رفاه برای جمعیت 
سالمند خود هستند، یک چالش عمده محسوب می شود. براین اساس، 
بهره گیری از محیط های شــهری نظیر فضاهای بــاز، پارک ها، میدان 
عمومی، فضاهای پیاده روی و غیره به منظور بســط و گسترش روابط 
اجتماعی و گذران اوقات فراغت افراد سالمند اهمیت دوچندان می یابد. 
این در حالی اســت که تمامی تمهیداتی که در فضاهای عمومی برای 
سالمندان پیش بینی می شود، خواه ناخواه در خدمت گروه عظیم دیگری 
از جمعیت نیز قرار می گیرد. به نظر می رسد در کشور ما، با توجه به رشد 
سریع جمعیت سالمندی و درگیری شغلی خانواده های جوان تر، اهمیت 

فضاهای عمومی مانند پارک بیشتر می شود تا عالوه بر دیدار یکدیگر به 
فعالیت های متناسب با توانایی ها و ناتوانی های خویش بپردازند. 

مطالعات نشــان داد که کیفیت فضاهای عمومی پارک گلستان نیمه 
مطلوب می باشد. به طور مشخص، وضعیت فضاهای گذران اوقات پارک 
بــه لحاظ اجتماعی و فرهنگی و منظر و پوشــش گیاهی نیمه مطلوب 
و به لحاظ دسترسی و آمد و شــد پیاده نامطلوب و به لحاظ تجهیزات 
و  تأسیســات مطلوب ارزیابی گردید. در برآورد نامطلوب بودن فضاها، 
عالوه بر ضعف یا اشتباه طراحی، عوامل دیگری چون حفظ و نگهداری 
و مدیریت نامناســب نیز عنوان شد. به همین جهت، با توسعه فضاهای 
اجتماعــی و فرهنگی خاص افراد ســالمند و همچنین توســعه مناظر، 
چشم اندازها، کاشت گل، گیاه، درخت و احداث آب نما، به ویژه بازنگری 
در فضاهای دسترســی و آمد و شــد گروه های مختلف ســنی سالمند، 
می توان به جذابیت و ســرزندگی فضاهای شهری بیشتر کمک نمود. با 
توجه به روحیه افراد ســالمند، توسعه فضاهای متنوع مورد نیاز می تواند 
به غناي بیشتر پارک کمک نماید. تردیدی نیست که حس تعلق خاطر 
و نیز تقویت حس مکان و توسعه کمی و کیفی فضاهای پارک بایستی 
مورد توجه قرار گیرد. همچنین ایجاد تسهیالت و امکاناتی که به هویت 
فردی و اجتماعی ســالمندان در پارک یاری رساند می تواند به نوبه خود 

به احساس ایمنی و آرامش خاطر بیشتر آنها منجر گردد.

 راهکارها
با توجه به مطالب طرح شــده، جهت بهبود فضاهــای گذران اوقات 
فراغت سالمندان پارک گلستان شــهر تبریز، راهکارهای زیر پیشنهاد 

می گردد:
- توجه به روند رشــد سریع جمعیت سالمندان و برنامه ریزی و طراحی 

فضاهای عمومی و باز چون پارک و خیابان؛
- تأمین نیازهای فضایی و کالبدی سالمندان در نزدیک ترین فضاهای 

مسکونی؛
- توسعه فضاهای حرکتی مناسب از منزل تا پارک؛

- طراحی فضاهایی عمومی به دور از سر و صدای خیابان های پرتردد؛ 
- تأمیــن فضاهای گفتگو و گپ برای افراد ســالمند با در نظر گرفتن 

فضاهای نشیمن، سایه دار همراه با نیمکت ها و میزهای مناسب؛
- طراحی فضاهایی عمومی پارک با هدف دسترســی راحت به وسایل 

نقلیه عمومی مثل اتوبوس، تاکسی و غیره؛ 
- دسترســی راحت ســالمندان به سرویس های بهداشــتی به ویژه آب 

آشامیدنی و سطل های زباله؛ 
- تأمین مبلمان یا اثاثیه مناســب برای نشســتن، بلند شدن، نرمش و 

حرکت کردن؛

دکتر رحمت محمدزاده
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- تأمین تجهیزاتی چون نرده و حفاظ برای تکیه دادن یا راه رفتن؛
- ایجاد کیوســک با هدف دسترســی به مایحتاج ضروری و روزنامه 

فروشی؛
- ایجاد یا توسعه فضاهای دنج، سبز و زیبا؛ 

- کنترل و مدیریت نظافت فضاهای موجود پارک؛ 
- توســعه فضاهای دسترسی پیاده پیوسته با مصالح نرم و راحت همراه 

با شیب راه های مناسب؛
- امکان تماس با عناصر طبیعی مثل چمن، درخت، گل؛ 

- توسعه فضاهای خلوت و دنج با مناظر جالب؛ 
- متنوع سازی پارک با گل و گیاه و فضاهای سبز؛

بحثی نیست که توسعه فضاهای گذران اوقات فراغت سالمندان عالوه 
بر شــهرداری ها، مستقیم یا غیر مستقیم با سازمان ها یا نهادهایی چون 
ســازمان بهزیستی، مدیریت اداره کل بهداشت و درمان، مدیریت اداره 
کل راه و شهرســازی و غیره در ارتباط اســت. بنابراین با توســعه امر 
آموزش، پژوهــش و تحقیقات به منظور مشــخص نمودن کم و کیف 
فضاهای گذران اوقات فراغت افراد و تعیین اســتانداردهای مناسب بر 
حســب گروه های سنی چون سالمندان فعال )بین 75-65(، نسبتا فعال 
)بین 85-75(، کم فعال )85 به باال( و حتی با تفکیک گروه های جنسی 
می تواند گامی ارزشــمند در پیشبرد حقوق انسانی و مدنی آنها برداشته 
شود. پیدا است که پیش از اجرای هر طرح یا برنامه، نظر یا نیاز سنجی 
از گروه های ســالمندی عالوه بر کاهش خطا به برنامه ریزی اصولی و 

پایدار کمک می نماید.

 پی  نوشت ها
1. United Nations
2. Hugonot

3. مجموعۀ زمانی اســت که فرد بدون اینکه به کار یا به فعالیت برای کسب 
درآمد مشغول باشد به طور خودانگیخته و عمدتا بر طبق دلخواست فردی اش، 
مشــغول اســت. به طور کلی، گذران اوقات فراغت با هدفی ســه گانه انجام 

می پذیرد: آسایش، تفریح و تأمین ابزاری برای توسعه فردی و اجتماعی. 
4.  Bertrand Russell
5. Marcus & Francis 
6. Gray 
7.  Long Beach California
8. WHO) World Health Organization)
9. Izmir Turkey Bornova District by Turel, Yigit and 
Altug 
10.Byertz 
11. Mac Arthur Park in Los Angeles  

12. Carstens 
13. Hiatt
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