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 چکیده 
می آنهاهای شهر به شوند. میزان وابستگی و احساس تعلق اهالی محلههای شهری از ارکان مهم زندگی اجتماعی در شهرها محسوب میمحله 

های شهری به عوامل مختلفی بستگی حلهاس تعلق به مسها داشته باشد. احاوضاع کالبدی، اجتماعی این محلهنقش مهمی در ساماندهی  تواند

ها به عنوان فضاهای شهری میهای شهری است. پارکدارد. یکی از عوامل تاثیرگذار وجود فضاهای شهری فعال و سرزنده در درون محله

های شهری سرزندگی پارک هایای نقش مهمی داشته باشند. هدف از این پژوهش تعیین تاثیر مولفهتواند در ایجاد و تقویت احساس تعلق محله

ای های شهری و احساس تعلق محلههای سرزندگی پارکای بود. این پژوهش برای مشخص شدن همبستگی بین مولفهبر احساس تعلق محله

 % ۹5ناناطمی سطح و %5 خطای با کوکران فرمول به وسیله تحقیق آماری نمونه همچنین در بین ساکنین محله هادی آباد شهر قزوین انجام شد.

پرسشنامه که بطور تصادفی میان اهالی محل و مراجعه کنندگان به پارک هادی  ۳50 تعداد از و به دست آمد ۳50 نمونه حجم که شد. محاسبه

تحلیل تجزیه و به منظور مولفه استفاده شد.  8گزینه و  ۳6ها از پرسشنامه با . برای گرد آوری دادهپرسشنامه دریافت شد ۳06 توزیع شده آباد

 هایفههمبستگی میان مول که داد نشان پژوهش این نتایجاستفاده شد. ا روش آماری همبستگی اسپیرمن و رگرسیون ب  spss از نرم افزار ها داده

اجتماعی عملکردی،  کالبدی، های سرزندگی پارک در زمینه هایمولفه و بوده دارمعنی 0.1 سطح در ایمحله تعلق احساس با پارک سرزندگی

های با توجه به نقش مولفهای داشتند. محله تعلق احساس بیشترین تاثیر را بر با 0.۳۹8و 0.4620، 0.480، 541.با ترتیب به و زیست محیطی

های برای حفظ آنها در محله ای و تالشیت احساس تعلق محلههای شهری و میزان تاثیرگذاری هر یک از آنها بر ایجاد و تقوسرزندگی پارک

اعث باال رفتن کیفیت محیطی و توسعه اجتماعی و کالبدی محدوده مورد مطالعه خواهد شد. بویژه محله مورد مطالعه ه شهری ب

ای، محله هادی آباد قزوین ها، احساس تعلق محلهسرزندگی پارکواژگان کلیدی: 

مجله علمی
گفتمان طراحی شهري
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 مقدمه
ه دیدگا از. است انسانها اجتماعی زندگی در ضروری اتاحساسه جمل از خاص مکانی و جامعه گروه، به خاطرداشتن تعلق اسحسا

عملکرد افراد  چگونگیآورد که به وسیله آن فرد نسبت به روانشناسی اجتماعی، حس تعلق اجتماعی، زبان و چارچوبی را به وجود می

 میدهد یلتشک را مکان حس از تریالاب طحها و اجتماعات دانش و آگاهی پیدا کند. احساس تعلق و دلبستگی نسبت به مکان، سدر گروه

 دلبستگی و تعلق احساس. دارد کننده تعیین یـ نقشر مکاند حضور تداوم و مندی بهره ذب،ای مکانی به منظور جفض رت هموفقی در که

 مکان از زئیج را خود او که شکلی به ودا مکان منجر میشب فرد پیوند به مکان، یک در استقرار از آگاهی از فراتر ین بر پایه حسمکا به

سازدکه ها، معانی و عملکردهای مکان، معنی و شخصیتی برای مکان در ذهن خود متصور میهایش از نشانهو بر اساس تجربه داندمی

 خود از نفی با حس ینا [Tavalaei&Parand,2000] است احترام قابل و مهم ها،مکان دیگر از متفاوت و فرد هدر نزد او منحصر ب

 شودمی سبب حس این وجود. ته اسهمرا محل و محیط از رضایت و ایندیو با حس آرامش بخش و خوش مکانی و فضایی بیگانگی

ه فرد، گروه و جامعه و مکان ک شودمی موجب دیگر سوی از و نماید عمل پویا و بالنده کلط به شمحی و جامعه در فرد سو یک از

 ت، ارتقا و توسعه آن بکوشد. داشتن حس تعلق منجر به ایجاد حس داشتن سرنوشالاعت برایرا متعلق به خود دانسته و  (محله و شهر)

. از شودو جامعه می گروه یک ء اعضا میان در ارکتی موجب ایجاد همکاری، تعاون و مشروانشناس نظر از که حسی شود،می مشترک

 ستااحساس وابستگی به آن و حس مورد توجه قرار گیرد میزان خوشایندی از محیط، نای ارزیابی برای توانمی که هاییاخصجمله ش

[Maroofi & Taghvaaei , 2012] نیز نوعی از احساس تعلق است. وجود این حس ضمن  (محله و شهر)تعلق به محیط و مکان  حس

که ساکنان در فعالیتهای اجتماعی مربوط به مکان مورد نظر شود ب میسب دارد همراه به را بالندگی و خصاینکه برای فرد نوعی تش

ق محلی میزان مشارکت پذیری افراد یک محله یا شهر را در امور تعل حس عبارتی به. نمایند مشارکت آن در کرده ئولیتاحساس مس

های اجتماعی در محله، باعث مشارکتر گذاشتن روی میزان تأثی با ایمحله تعلق حس [Mosavi, 2006] دهدمی افزایش آن همربوط ب

های در کنار عامل همبستگی اجتماعی توان گفت حس تعلق خاطر محلشود. از این رو میای میتسریع و تسهیل در جریان توسعه محله

 .  [Maroofi&Ansari , 2013] تواند نقش مهمی در توسعه کالبدی و اجتماعی آن داشته باشددر محله می

دارد  بسزایی نقش مکان آن در افراد حضور تداوم در که است به مکان تعلق حس مکان، با انسان ارتباط هایشاخصه مهمترین از یکی

.[Ahmadi et al, 2014] سطوح حس مکان از یکی عنوان به مکان به تعلق حس[Shamai ,1991]  انسان  ارتباط ارزیابی مهم عواملاز و

فتاری ویژه برای افراد رحسی و  هایویژگیتبدیل آن به مکانی با  که سبب ،[Javan Frouzandeh & Motallebi ,2011]با مکان است 

]شودمی [Falahat,2006]. افراد ارتباطی هایپایه گیریشکل باعث افراد برای خاص کیفیت ایجاد ضمن مکان یک هایویژگی در تمایز 

 گسترش و عمق زمان گذر با که [Haidaei et al, 2014]د شومی مکان به افراد روانی و روحی تعلق و آنها تعامل و تعامل مکان با

 هندهد پیوند هایرشته  [Javan Frouzandeh & Motallebi ,2011] گرفته بیشتری شتاب مکان گسست روند امروزه یابدمی بیشتری

 معماری التمشک بارزترین از مکان به تعلق حس تضعیف و عاطفی پیوندهای گسست کهشکلی  به است برده بین از را مکان با افراد

 تواند به عنوان حلقه واسط برای برقراری ارتباط بین انسان و محیط عمل نماید. سرزندگی فضاهای شهری میاست.  شهرسازی و

ا امکان خیابان ر در مورد سرزندگی فضاهای شهری ارائه شده است.جین جیکوبز سرزندگیبه این سو تعاریف مختلفی از دهه شصت 

لینچ از سرزندگی بر اساس تعریف  ] Jacobs, J., 2016[ داندهای مفید بین افراد و تماشا کردن دیگران میها و کنشبرقراری برخورد

 هایبتواند نیازاز دیدگاه وی شهر سرزنده شهری است که به خوبی  چنین است: 1۹81کتاب تئوری فرم خوب شهر، منتشر شده در سال 

راهم شرایط را برای فعالیت مردم ف بیشترینبه عبارت دیگر یک شهر مطلوب  ورد.آانش را در عرصه یک محیط زیست ایمن فراهم ساکن

بیان  1۹87لنگ به نقل قول از سوزان و هانری النارد در کتاب آفرینش نظریه معماری منتشر شده در سال  .] [Lynch, K., 1984کندمی

هایی به این تقسیم کرد. سرزنده بودن چنین مکان یتوان به تعدادی مکان خرد رفتارمثل میدانی از شهر را می یدارد:یک مکان رفتارمی
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ه باشد.در واقع فضاهای گونهای مردم نسبت به آن ها چهایی را تامین کند و گرایشکه هر مکان خرد رفتاری چه رفتار بستگی دارد

نور خوب و مالقات با افراد دیگر را امکان پذیر سازند دارای  فضای راحت برای نشستن، هایی هستند کهجذاب برای اجتماع مردمی آن

های باز توان گفت محیطمی، و مواردی از این قبیل. فروشیهای اغذیههایی برای فعالیت در آنها وجود داشته باشد مثل دکهو مکان

شوند.بنابراین در اینجا سرزندگی به میزان سازگاری بین محیط و فعالیتیهای مرده مشهری که فاقد چنین امکاناتی باشد تبدیل به مکان

جایی است  ک مکان سرزنده،ی ]Gehl, 2006[ به عقیده یان گل مالقات با دیگران تماشای مردم و خوردن تعریف شده است. مانندهایی 

باتوجه به اصولی که هانری لنارد  بخواهند سریع از آن عبور کنند.یکنند به جای اینکه ماندن و مالقات انتخاب م را برای درنگ، که مردم

صورت این رائه داده است سرزندگی به ا ] Lennard, 1997  [ی شهرها،منتشر شده در سالزبرای شهرسرزنده در کتاب سرزنده سا

های عمومی،فرصت اجتماعی در عرصهرسمی مردم کنار هم بودن غیر امکان  امکان تماشای مردم و شنیدن صدای آنها، شود:تعریف می

د و ارزش قائل شدن همه شهروندان برای یکدیگر و احترام به معرفت و آگاهییهای عمومی تایشدن برای کودکان و جوانان در عرصه

ی دگسرزنحوزه تقسیم شده است  ردر تعریف دیگری از سرزندگی که توسط الندری انجام شده سرزندگی به چها های تمام ساکنان.

های عمومی برای مردم در در راهنمای مکان. ]Landry 2000[سرزندگی محیطی و سرزندگی فرهنگی  ،سرزندگی اجتماعی، اقتصادی

رم کنندگی قابلیت سرگ و تنوع، راحتی، امنیت، فعال بودن، پویایی، ،رای فضاهای شهری موفق،کیفیت سرزندگی یک مکانب 2007 سال

از  تنوعیطیف مقابلیت مکان برای تامین  ،رسد که بتوان تعریف عام سرزندگی راتعاریف باال به نظر میبا مرور  آن تعریف شده است.

های اجتماعی به گونهبا هدف تنوع تجربیات و کنش فرهنگی( اجتماعی، مختلف اقتصادی، هایاز گروه) ها و استفاده کنندگانفعالیت

همچنین امکانات و تسهیالت مورد نیاز، برقراری  فاده کنندگان فراهم آورد در نظر گرفت.برابری و راحتی را برای همه است ،ای که امنیت

 .  [Zhu, et,al , 2020]های شهری عنوان شده است ارتباطات فضایی از جمله عوامل سرزندگی در پارک

تعریف فضاهای سرزنده از دیدگاه نظریه پردازان مختلف (1جدول)

توضیحسالنظریه پردازان

جین جیکوبز
[Jacops,1961]

تراکم  -امنیت  -ها فعالیت با متناسب و جذاب شهری طراحی )ها فعالیت کاربری، کالبدی،( تنوع 1۹60

لینچ
[Lynch, 1984]

ایمنی ) محیط حیاتی یک ایجاد( بقا مطلوب بیولوژیکی عملکرد سالمتی 1۹84

گل
[Gehl, 2006]

جبهه -پیاده - فعالیت افزایش فضاها انسانی مقیاس رعایت 1۹87

فعالیت بین مناسب - ارتباط ها ساختمان جلویی فعال های

 -ها فعالیت تنوع ها ساختمان خارج و داخل های

سالزانو
[Salzano,  1997]

-اجتماع پیشرفت و - خوشبختی اجتماعی - تعامالت هویت 1۹87

 اکولوژیکی پایداری

کرمونا
[Carmona, et,al]

میزان سازگاری یک محل با فعالیت های غالب آن  2004

عناصر طبیعی از گیری بهره - - کاربری و - عملکرد کالبد در تنوع2008دجهانشاه پاکزاا

 امنیت افراد حضور و کنندگی دعوت-

مونتگمری 
[Montgomery, 1998]

وجود ساختمان ها با سبک ها و طرح های مختلف  ،بازراهای موقت ، فعالیت تجاری  ،کاربری الط اخت-1۹۹8

 ال جداره های فع ،

ژئو و همکاران 
et,al] Zhu,[

ارتباطات فضایی و وجود امکانات و تسهیالت مورد نیاز 2020
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نوع ت توان گفت پارک شهری سرزنده، عبارت است از یک پارک شهری که در آن حضور تعداد قابل توجهی از افراد وبر این اساس می

های انتخابی یا اجتماعی است. با مطالعات انجام شده، آنها )به لحاظ سن و جنس( در گستره زمانی وسیعی از روز برای انجام فعالیت

ها در فضا باید نخست عناصر و عوامل جذب شود که برای فراهم بودن زمینه جذب افراد به فضا و سپس نگه داشتن آننتیجه گرفته می

محله  مقیاس فضاهای شهری در ای باشد که مردم بیایند و بمانند.باشد و به عبارت دیگر یعنی پارک شهری باید به گونهکننده موجود 

 عاطفی[ بر سطح بهزیستی ذهنی و سرزندگی ساکنین تاثیرگذار تجربه و سالمتی فراغت، اوقات اجتماعی، تواند از چهار طریق ]روابطمی

نمایی از هویت و رویدادهای شهر باشند  تمام توانند آیینهها، میشهری، مبلمان و المانفضاهای در طراحی  ].[Mouratidis, 2018باشد 

در زنند و بهتر است طوری طراحی شوند که حفظ شادابی و هویت شهری که در القاء هویت و فرهنگ شهر و شادابی حرف اول را می

. Sasan, 2019]Dini, Ali, Nasibi, -[Shams al & آن لحاظ شده باشد

 سرزندگی فضاهای شهری های مولفهنمایانگرها یا  

ها در ظرفین هنجارا های محیطی باید هنجارها را در محیط بیرونی جستجو کرد.دهندگی کیفیتندگی یا عدم پاسخدهبرای فهم پاسخ

نمایانگرهایی هستند که هنجارهای مختلف را با خود حمل ها ،همان .حامل شوندتعریف میهایی گیرند و به وسیله حاملهایی قرار می

در ادامه به تفضیل  سازد.ای دیگر را نمایان میاین اساس نمایانگر محکی است که وجود پدیده بر ]  [Behzadfar, Abdi, 2014کندمی

 شوند.این نمایانگرها معرفی می

)شامل حمل و نقل عمومی(و شکل اقامتگاه ها،فراخور  شبکه ارتباطیمقیاس فضایی  های زیستی،در طراحی مجتمع: کالبدینمایانگر

نیز از نکات کلیدی است یهای طبیعی و مصنوعچگونگی ترکیب فضای عمومی و محیط نظر گرفته شوند. مقیاس مشخص سایت در
[Carmona, et,al, 2004 ] 

ی ط زیست این است که برای تحقق زندگی و توسعه شهرمهمترین نقطه نظرهای بوم شناسان ومتخصصین محی: محیطینمایانگر زیست 

های پاک و ترویج پایدار،حل مسائلی از قبیل اتالف انرژی و مواد از طریق تغییرات رفتاری،آلودگی و ازدحام از طریق معرفی انرژی

کند.متخصصین ای سفر،کفایت نمیهای دیگر بربه عنوان گزینه سواری،روی و دوچرخهژی یا پیادهرحمل و نقل عمومی کارا در مصرف ان

رابطه بین شهر و محیط پیرامونی آن نیز باید به طور اساسی تغییر پیدا کند و این  محیط زیست معتقدند که عالوه بر این تغییرات مهم،

های زیستی باید عهای پایداری در طراحی مجتمدر نظر )کرمونا( مولفه ای بر فرم و ساخت شهر خواهد داشت.امر آثار قابل مالحظه

ها ایجاد ساختمان دستیابی به تراکم مناسب، های مختلط،کاربری های محلی،حضور پیاده به طور خاص،طراحی بخش چگونگیمتوجه 

 . [ Carmona, et,al, 2004]شد و فضاهایی انعطاف پذیر و سازگار و همچنین محیط محلی متنوع و سبز با

توانند کنند و چگونه طراحان شهری میها چگونه عمل میگر کارکردی به این مفهوم است که مکانبه طور کلی نمایان: نمایانگر عملکرد

نخستین عامل در این نمایانگر،بررسی  ازین رو، هریک از این دو مورد در حقیقت جنبه عملکردگرایانه دارند. های بهتری بسازند.مکان

گیرند که بررسی قرار می .همچنین در نمایانگر کارکردی دو عرصه اصلی مورداست کارکرد محیط پیرامون برحسب استفاده مردم از آن

توان اینگونه بیان داشت که بعد عملکردی به طور کلی می اختالط عملکردی، خصوصی-فضای عمومی و نگرش عمومی عبارت اند از:

 ,Carmona, et,al] های بهتری بسازندمکان توانندکنند و چگونه طراحان شهری میها چگونه عمل میبه این مفهوم است که مکان

نخستین  ازین جنبه، جنبه عملکردگرایانه دارند. های بصری تفکر طراحی شهری،عی و سنتا.هریک از دو عامل کارکرد اجتم2004[

 پردازد.کنند میبه کار کردن محیط پیرامون بر حسب اینکه چگونه مردم از آن استفاده می ،عامل

بر این اساس در طراحی یک  ضروری است. منظور دستیابی به یک محیط موفق،طراحی محیط اجتماعی،الزم وبه  :اجتماعینمایانگر 

 مطبوعیت و سازگاری، ،در ارتباط با تاسیسات و تجهیزات ها و راهنماهای طراحیراحت و ایمن باید سیاست عرصه عمومی مناسب،
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همچنین برای اینکه یک فضای  .[ Carmona, et,al, 2004]د شونرار گیرند و اولویت بندی تنوع و عواملی که سازنده آن هستند مدنظر ق

مولفه بررسی باید شرایط الزم برای حضور مردم در آن فراهم شود.این امر تنها با طراحی شده از پویایی و تحرک الزم برخوردار باشد،

راحی مناسب ط های مردم در فضاهای طراحی شده پی برد تا بر اساس آن،توان به نیازازین طریق می پذیر است.های اجتماعی امکان

دهد و ازین طریق ماندگاری فضا افزایش های باطنی سوق میانسان را از کیفیت ر حقیقت هنجارهای نمایانگر اجتماعی،د .صورت پذیرد

 .] [Behzadfar, Abdi, 2014د ابیمی

شود که عامل تقویت یا تضعیف حس مکان های محیطی محسوب میترین بخش از کیفیتهای بصری مهمارزش: یانگر منظر عینیانم

طلوبیت م گذار در هویت وقشی کلیدی و تاثیرن این پدیده، به افزایش تعلق خاطر افراد به محیط زیست خود هستند. نهایت منجر و در

ای بلکه در مواردی نماد هویت ملی و منطقه ،هستندهای فوق های بصری نه تنها منعکس کننده ارزشکیفیت یک مکان و جامعه دارد.

فراهم می را محیطی یک مکان های زیستها وکیفیتسازنده با مطلوبیت ارزش های بصری مطلوب ارتباط مستقیم وکیفیت .نیز است

 کافیشرط شخصیت محلی هستند اما  شرط الزم در دستیابی به درنظر کرمونا مالحظات بصری، .] [Behzadfar, Abdi, 2014کند 

های معمارانه )کیفیتاین مالحظات باید مواردی چون مناظر بصری جالب توجه )فضاهای شهری تعریف شده و محصور(دغدغه .نیست

شود(را شامل و منظر آرایی)منظر سخت و نرم که شامل درختان و فضای باز خصوصی می جایی که مطلوب است( در های درونی و

 [ Carmona, et,al, 2004]د شون

گرچه در ادراک ا شود.های حسی ادراک گرفته میها از طریق اندامها و رابطهویژگی به فرآیند آگاه شدن از اشیاء،: نمایانگر منظر ذهنی

که ادراک را باید چیزی فراتر  شکلیمتاثر از تجربه پیشین است به  شود،نچه ادراک میآبا این حال  همواره محتوای حسی وجود دارد.

کردن در فرهنگ فارسی  پی بردن و همچنین درک فهمیدن، ادراک به معنی دریافت، های حسی دانست.ها موثر بر انداماز ثبت محرک

هنگ رف بلکه به تجارب شخصی، ای است که فقط ناشی از عوامل زیست شناختی و فیزیولوژی انسان نیست،ادراک فرایند پیچیده است.

.] [Behzadfar, Abdi, 2014ت تبط اسرهای تاریخی نیز مو دیدگاه

نمایانگرهای محیطی موثر بر خلق سرزندگی محیط شهری (2جدول)

زیر معیار های مرتبط با هر نمایانگرنمایانگر های محیطی

فضاکالبدینمایانگر 

عناصر طبیعیمحیطی نمایانگر زیست 

کاربری،مسیرعملکردی نمایانگر 

فضای عمومیینمایانگر اجتماع

منظر شهری)عینی و ذهنی(نمایانگر منظر 

در ادامه عناصر مرتبط با هر نمایانگر محیطی که  پس از شناسایی نمایانگرهای محیطی که محملی برای خلق سرزندگی شهری هستند، 

به منظور شناسایی این عوامل،از معیارهای سازنده کیفیت سرزندگی . بیان شده است دارد،های شهری تاثیر پارکبر کیفیت سرزندگی 

ر همچنین با توجه به اینکه کیفیت سرزندگی د استفاده شد. شهری که پیش از این از بررسی آرا نظریه پردازان مختلف ارائه شده بود،

به تفکیک هر نمایانگر و در  مرتبط با خلق سرزندگی، هایکیفیت است. ها که بر میزان سرزندگی تاثیر دارند،ارتباط با تعدادی از کیفیت

هر  در جدول زیر به تفکیک بررسی سرزندگی در هریک از نمایانگرها با توجه به شناسایی عناصر ارائه شده است. چگونگیعین حال 

 .شدبیان نمایانگر،
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)نگارنده(هابه تفکیک نمایانگردر پارکهای شهری عناصر سازنده کیفیت سرزندگی  (3جدول)

کیفیت های مرتبط با خلق سرزندگی عناصر نمایانگرهای محیطی

پیوستگی فضایی،انعطاف پذیری فضا نمایانگر کالبدی 

سرسبزی،همپیوندی با طبیعت،زیست 

پذیری

عوامل طبیعی  موجود در فضا نمایانگر زیست بوم

تنوع و گوناگونی،کارایی،دسترسی 

پذیری،نفوذپذیری،ایمنی

کاربری ها،جدایی اختالط 

مسیر سواره و پیاده

نمایانگر کارکرد

حضور پذیری،مشمولیت 

پذیری،امنیت اجتماعی

میزان حضور در فضا،دفعات 

حضور،هدف حضور،هدف 

حضور،نحوه حضور

نمایانگر اجتماع

تناسبات بصری،هویت بصری،زیبایی

خوانایی،تصور پذیری

نمای خیابان،منظر کف،منظر 

آرایی،دید

و ذهنی ( عینی)نمایانگر منظر

 شناسی روش
هویت هایمؤلفه تأثیر تعیین منظور به پژوهش . ایناست توصیفی-روش تحلیلی و ماهیتبرای  و کاربردی هدف لحاظ به پژوهشاین 

ادبیات بررسی با شداشاره  پیشتر که همانطوری ازاینرو، گرفت انجام کسبه دیدگاه آن از به تعلق حس بر تبریز تاریخی بازار در مکانی

سرزندگی  دسته نمایانگر ) فضا، زیست بوم، کارکرد، اجتماعی، منظر عینی، منظر ذهنی، ریخت شناسی و زمان( برای 8 ،پژوهش نظری

سنجه تهیه شد که ۳6 با ایپرسشنامه مکانی، تعلق حس بر هامؤلفه این تأثیر و رابطه سنجش برای ادامه در های شهری مشخص شد.پارک

روایی  از ترتیب به پرسشنامه پایایی و روایی سنجش . برایکرد را بررسینی مکا تعلق حس سنجه 4سنجه سرزندگی پارک شهری و  ۳2

با اعمال کهدادیم  قرار متخصصان اختیار در را پرسشنامه اولیه روایی، سئواالت بررسی برای .شد استفاده کرونباخ آلفای روش و صوری

به این شد استفاده کرونباخ آلفای روش از پرسشنامه پایایی برای سنجش همچنین گرفت؛ قرار تأیید مورد اصالحی نظرات برخی

محاسبه پرسشنامه هایسنجه و هامؤلفه برای شده استاندارد کرونباخ آلفای ضریب تکمیل اهالی توسط پرسشنامه ۳0 تعداد که صورت

 1تا  0ضریب آلفای کرونباخ بین  اینکه به توجه بابدست آمد  0.۹۳1و   0.822افزارنرم در SPSS و هاسنجه برای مذکور ضریبشد. 

ابزار پایایی اینرو از است، مقیاس یک هایگویه بیشتر همسازی دهندهنشان باشد نزدیکتر ه این عدد به یکچنوسان دارد و هر

تایید شد.  عالی سطح در تحقیق اندازهگیری

پژوهش های سنجه و ها مؤلفه برای کرونباخ آلفای ضریب (4)جدول

سنجه ها کرونباخ آلفای ضریب

کرونباخ آلفای ضریب

استانداردشده کرونباخ آلفای ضریب

 سنجه تعداد

0.۹21

0.۹۳1

۳6

مؤلفه ها کرونباخ آلفای ضریب

کرونباخ آلفای ضریب

استانداردشده کرونباخ آلفای ضریب

 مؤلفه ها تعداد

0.8۳1

0.822

6
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نمونه حجم کهشد  محاسبهدرصد   ۹5 اطمینان سطح ودرصد  5 خطای با کوکران فرمول وسیله به این پژوهش آماری نمونه همچنین

از  هاداده وتحلیل تجزیه برای. شد داده برگشت پرسشنامه ۳06تعداد  اهالی، بین شده توزیع پرسشنامه ۳50 تعداد از و دست آمد به ۳50

  .شد استفاده رگرسیون اسپیرمن، همبستگی آماری هایروش

و شمال غربی شهر قزوین در مجاورت  2در منطقه در محله هادی آباد قزوین واقع شده است .این محله قزوین پارک شهدا هادی آباد 

و بافت  دنشینی را دارشیههای حابلوار نواب صفوی و شهید بهشتی است. این منطقه با وجود قرار گرفتن در قلب شهر، تمام ویژگی

در آغاز دهه « آبادهادی»شود. محله های اجتماعی از جمله مواردی است که در این محله دیده میفرسوده، مشکالت اقتصادی و آسیب

هکتار در شمال غربی شهر قزوین ایجاد شد. این  58چهل بعد از اصالحات ارضی و مهاجرت روستاییان به شهر در زمینی به مساحت 

ر در شهر قزوین است پارک شهدای هادی آباد د های بزرگ مدیریت شهریکی از چالشمعضالت آن هم اکنون ی منطقه با توجه به

 ابتدا این پارک در نزدیکی شمال غربی محله شکل گرفت اما در ادامه با گسترش شهر از شمال، تاسیس شد، این محلهدر  1۳58سال 

از نظر فرهنگی و  ،ودن محله و در حاشیه بودن پارکببا توجه به قدیمی ای غرب استان قرار گرفت و این پارک در بخش حاشیه

از سمت ، خیابان فیاض بخش از سمت جنوب شرقی،، بلوار بهشتی از سمت شرق،، های مجاوراست. خیابان شدهاجتماعی دچار تهدید 

. است غرب،خیابان حیدری

: عکس هوایی از موقعیت قرار گیری پارک هادی آباد در شهر 2تصویر  : پالن پارک شهدای هادی آباد قزوین1تصویر

قزوین

: حضور مردم در پارک شهدای هادی آباد4تصویر : نمایی از پارک شهدای هادی آباد شهر قزوین۳تصویر 
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 هایافته
های سنی زیر استفاده کنندگان از پارک در گروه نفر از ۳1که سنی  توزیع لحاظ به که داد نشان پاسخگویان توصیفی هایویژگی بررسی

( از پرسش  % 44.11سال ) 40تا  20نفر در گروه سنی 1۳5، شداز پرسش شوندگان را شامل  % 10.1۳سال قرار داشتند که  20

پرسش شوندگان از  %50تحصیالت حدود . اندشوندگان نیز بیش از چهل سال داشته سشاز پر % 41.8حدود نفر که  128شوندگان و 

بود و مالکیت محل سکونت بین دو تا پنج سال  % 42.8و افراد زیر دوسال  % 25.81مدت اقامت حدود . دیپلم و فوق دیپلم بود

 .  سکونت داشتندافراد هم به صورت استیجاری  %4۹.67و  ، % 47.71حدود 

نفر( ۳06کنندگان در پژوهش ) مشارکت شناختی جمعیت هایویژگی نسبی و مطلق فراوانی (5جدول )

درصدتعدادشاخصدرصدتعدادشاخص

مدت اقامت توزیع سنی 

7۹25.81سال  2کمتر از ۳110.1۳سال 20زیر 

1۳142.81سال  5تا  1۳544.112سال  40تا  20

7۳2۳.85سال  10تا 12841.85 سال  60تا  40

401۳.07سال  15تا  12۳.۹10سال  60باالتر از 

4615.0۳ سال  15بیشتر از سطح تحصیالت

نوع مالکیت 1۳24۳.1۳زیردیپلم 

14647.71مالک شخصی 15450.۳2دیپلم و فوق دیپلم 

1524۹.67استیجاری 206.5۳کارشناسی و باالتر 

82.61سایر موارد 

سرزندگی در پارک شهدای هادی آباد قزوین  هایمؤلفه بین همبستگی

رابطه که بود آن از حاکی اسپیرمن آزمون از استفاده سرزندگی در پارک شهدای هادی آباد قزوین با مؤلفه های بین آماری روابط بررسی

دار است. و ضرایب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین معنی  p<0/01  مولفه های سرزندگی پارک شهدای هادی آباد  در سطح  بین

( و بین  0.582و مولفه های اجتماعی ) عملکردی مولفه های مذکور همبستگی قوی برقرار است بیشترین همبستگی بین مولفه های 

 ( . 6( برقرار است )جدول 0.512)کالبدیمولفه های محیط زیستی و 

پارک سرزندگی  هایمؤلفه بین همبستگی( 6 )جدول

5 4 ۳ 2 1

1  (1نمایانگرکالبدی )

1  (2)محیطینمایانگر زیست  0.512

1  (۳نمایانگر عملکردی ) 0.501 0.488

1  (4نمایانگر اجتماعی) 0.485 0.48۹ 0.582

1 نمایانگر منظر)عینی و ذهنی  0.481 0.457 0.۳56 0.۳44

 ( 5بصری()
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 مکانی  تعلق حس سرزندگی پارک شهدای هادی آباد و  مؤلفه های بین همبستگی

 طیمحی زیست عملکردی اجتماعی )مولفه های کالبدی آباد هادی شهدای پارک سرزندگی های مولفه بین آماری روابط بررسیبرای 

 آزمون ایجنت شد استفاده اسپیرمن همبستگی روش مکانی تعلق احساس ( و زمان و شناسی ریخت های مولفه ذهنی منظر و عینی منظر

باشد و  می دار معنی p<0/01   در سطح تعلق احساس و مکان مکان سرزندگی مولفه های هشت گانه میان همبستگی که داد نشان

بیشترین ارتباط را با احساس  0.۳۹8و  0.462، 0.480، 0.541مولفه های عملکردی، کالبدی ، اجتماعی و زیست محیطی به ترتیب

 تعلق مکانی داشته اند. 

مکان به تعلق حس سرزندگی پارک شهدای هادی آباد و  مؤلفههای آماری روابط (7 )جدول

محله ای حس تعلق  شاخص 

 0.480 نمایانگرکالبدی 

محیطی نمایانگر زیست   0.۳۹8

0.541 نمایانگر عملکردی 

ی نمایانگر اجتماع  0.462

0.۳۳0 نمایانگر منظرعینی)بصری( 

ایمحله تعلق سساحا سرزندگی پارک  شهدای هادی آباد و هایمؤلفه بین همبستگی

 حس و بادآ هادی شهدای پارک سرزندگی هایمولفه بین رابطه که است موضوع این بررسی این پژوهش اصلی پرسش اینکه به توجه اب

 آمارهای صهخال که شد استفاده متغیره چند خطی رگرسیون آزمون از موضوع این تحلیل و تجزیه برای پس ،است چگونه مکان به تعلق

 مجموعه بین دهدمی نشان که است 0/616 متغیرها بین (R)چندگانه همبستگی ضریب است. شده ( ذکر8) جدول در مدل برازش

 دارد وجود قوی همبستگی مکانی( تعلق )حس وابسته متغیرهای و سرزندگی پارک شهدای هادی آباد( های)مولفه مستقل متغیرهای

 و ،است تغیرهام بین قوی همبستگی نشانگر باشد نزدیکتر یک به ضریب این مقدار چه هر و است یک تا صفر بین ضریب مقدار چون

 یافته عدیلت تعیین ضریب همچنین دارد متغیرها بین ضعیف همبستگی بر داللت باشد نزدیک صفر به ضریب مقدار چه هر عکس بر

(R2)،۳7 توانستند پارک سرزندگی هایمولفه یعنی مستقل متغیرهای دهدمی نشان که 0.۳72ق تحقی مدل از حاصل به دست آمده% 

 . )8 جدول( دهند توضیح را مکانی تعلق حس یعنی وابسته متغیر تغییرات و واریانس

رگرسیون مدل مقادیر خالصه (8) جدول

0.616(R) چندگانه همبستگی ضریب

R0.۳72)چندگانه همبستگی ضریب مجذور

0.۳60تعدیل شده تعیین ضریب

0.5204۳برآورد استاندارد خطای

 مفهوم بدین این و دارد معنی 0.1 سطح شده محاسبه در سطح که f (۳1.۹71) مقدار که داد نشان واریانس تحلیل نتایج جدول همچنین

 ،دهند توضیح را ای(محله تعلق احساس ) وابسته متغیر تغییرات میزان توانسته سرزندگی( های)مولفه تحقیق مستقل متغیرهای که است

 متغیر هایمولفه اساس بر را وابسته متغیر تغییرات توانمی آن کمک به که است مناسبی مدل این پژوهش رگرسیونی مدل عبارتی به

 نمود تبیین مستقل
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نتایج تحلیل واریانس  (9) جدول

مدل 
مجموع 

مجذورات 

درجه 

آزادی

میانگین 

مجذورات

F Sig

0.000 ۳1.۹71 54.0126۹.002 رگرسیون 

87.785۳000.282 باقی مانده 

141.2۹7۳06 کل

 نشده استاندارد و استانداردشده رگرسیونی ضریب :الف

بر  رگرسیونی ضرایب تفسیر بخش، این در .دهدمی نشان را وابسته متغیر بر مستقل متغیر هر رگرسیونی تأثیر ضرایب جدول اول بخش

هایمستقل )مؤلفه متغیرهای از یک هر شده استاندارد رگرسیونی . زیرا این عدد نشان دهنده ضریبگیردانجام می (β)ا اساس ضریب بت

در متغیرمستقل هر نسبی سهم آن، از استفاده با بنابراین است؛ این پژوهش ای(محله تعلق )حس وابسته متغیر ها( رویسرزندگی پارک

:دهدنشان می متغیرها تأثیر بررسی پس ،شودمی مشخص مدل

دار است. به دلیل اینکه سطح ای معنیحس تعلق محله متغیر بر های عملکردی، کالبدی، اجتماعی و زیست محیطیمولفه چهارمتغیر تأثیر

 از عدد عددچهارکه هر  بوده است 2.507و  4.26، 5.578 گفته شدهدر مورد متعثرهای  به ترتیب (t)مقدار  و 0.05متر از ک  (t)خطای 

بزرگتر  2.۳۳هرگاه قدر مطلق این مقدار از عدد دهد می میت نسبی هر متغیر مستقل را نشاناه  (t). در واقع عدداستبزرگتر  2.۳۳

ها نمتغیرمنظر به دلیل آنکه سطح خطای آرات متغیر وابسته خواهد داشت. یدر تبیین تغی داریماری معنیآباشد متغیر مورد نظر تاثیر 

 ای نداشته است. بر حس تعلق محله چندانیاست تاثیر 2.۳۳از عدد  رکوچکت  (t)بوده و مقدار  0.05باالتر از 

به ترتیب باالترین تاثیر رگرسیونی  0.140بتا  و اجتماعی با ضریب 0.241و کالبدی با ضریب بتا  0.۳14متغیر عملکردی با ضریب بتا 

ای به ترتیب توان گفت که به ازای افزایش یک انحراف معیار در متغیرهای تعلق محلهاند. در واقع میای داشتهرا بر احساس تعلق محله

افزایش خواهد یافت.  0.140و  0.241، 0.۳14

 تفکیکی نیمه و تفکیکی صفر، مرتبه هایهمبستگی:ب

:دهدمی نشان را این پژوهش وابسته و مستقل متغیرهای بین همبستگی نوع سه جدول، دوم بخش

 وجود بدون را متغیرها بین همبستگی میزان بود، اسپیرمن همبستگی ضریب معادل آن مقدار که همبستگی نوع این: صفر مرتبه همبستگی

میزان، همبستگی میزان و بود باالسرزندگی(  هایمؤلفه) این پژوهش متغیرپنج  صفر مرتبه همبستگی میزان .داد نشان کنترل متغیر

.شد برآورد مستقل متغیرهای سایر همبستگی

 کنترل را متغیر چند یا یک اثر توانمی آن طریق از که است آماری کنترل نوعی تفکیکی، همبستگی ضریب: جزئی/تفکیکی همبستگی

سایر با متغیر دو این همبستگی میزان حذف از پس را وابسته متغیر یک با مستقل متغیر یک بین همبستگی میزان ضریب، این، کرد

این  در .است بیشتر مدل در متغیر آن نقش باشد، بیشتر متغیر یک برای همبستگی این میزان چه هرد. دهمی نشان مستقل متغیرهای

پایین منظر متغیر همبستگی میزان و بودند باال اجتماعی و زیست محیطی ی، کالبد ،عملکردی متغیر چهار همبستگی میزان پژوهش

 است.  متغیرها سایر از بیشتر تعلق حس باعملکردی متغیر  تفکیکی همبستگی میزان همچنین .شدند ارزیابی

چند یا یک اثر توانمی آن قیطر از که است آماری کنترل نوعی نیز تفکیکی نیمه همبستگی ضریب: تفکیکی شبه/تفکیکی نیمه همبستگی

مستقل متغیرهای سایر خطی اثر حذف از پس را وابسته متغیر با مستقل متغیر یک بین همبستگی میزان ضریب، این. نمود کنترل را متغیر

متغیر آن نقش باشد، بیشتر متغیر یک برای آن میزان هرچه همبستگی این در .دهدمی نشان(وابسته متغیر نه و) نظر مورد مستقل متغیر بر
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نسبت آن میزان بنابراین شودمی حذف همدیگر بر مستقل متغیرهای خطی اثر چون همبستگی نوع این در عالوه به .است بیشتر مدل در

میزان که دهدمی نشان پژوهشاین  متغیرهای تفکیکی نیمه همبستگی بررسی .است ترپایین (وتفکیکی صفر مرتبهقبلی ) همبستگی به

متغیر چهار در همبستگی این

این در همچنین .بود پایینمتغیر منظر با سایر متغیرها  همبستگی میزان و شد برآورد باالعملکردی، کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی 

مکان به تعلق حس باعملکردی  متغیر همبستگی میزان تفکیکی، همبستگی مانند همبستگی

 . شدای ارزیابی محله تعلق حس با مستقل متغیرهای سایر همبستگی از بیشتر

آنها بین همبستگی میزان همچنین و مدل در متغیر هر تأثیر میزان به مربوط نتایج (10) جدول

خطای استاندارد خطای استاندارد شده 

نشده 
tSig

همبستگی ها 

Bخطای استانداردBetaنیمه تفکیکی   تفکیکی مرتبه صفر

0.1570.06۳0.1402.5070.01۳0.4120.2410.112اجتماعی 

زیست 

محیطی 

0.0560.0470.062204.1  .2۳00.۳۳00.0680.054

0.0780.0570.0811.۳7۹0.16۹0.۳۹80.0780.062منظر 

0.4050.07۳0.۳145.5780.0000.5410.۳020.24۹عملکردی 

0.1۹10.0450.2414.2670.0000.4800.2۳60.1۹0کالبدی 

 بحث 
 ازافراد  رضایت شود. وجود این حس موجبمی خود زندگی فضای و مکان با فرد هماهنگی ایجاد موجب که مکان به تعلق مفهوم

 و حفظحس تعلق مکانی برای  کند. افراد با داشتنمی یجادفضا را ا در صورت مستمره ب افراد حضور برای را الزم انگیزه ومکان شده 

کوشند به عبارت دیگر یکی از کنند خود را بخشی از ان مکان دانسته و برای حفظ و مانایی آن میفضا و مکان تالش می نگهداری

، احساس تعلق مکانی باشد تاثیرگذار شهری هایمحله و شهری فضاهای توسعه ساماندهی در تواندمی که است هاییاحساس مهمترین

 در مکانی تعلق احساسهای شهری بر سرزندگی پارک هایمولفه تاثیر میزان تعیین هدف با پژوهشاین های شهری است. به محله

 هکبود  عواملی بررسی تحقیق این از فهد. مورد توجه قرار گرفت قزوین آباد هادی شهدای پارکانجام شد. برای این منظور  محدوده

 زمینه در نظر مورد هایشاخص شناسایی با تا باشد تاثیرگذار شهری محله این شهروندان مکان به تعلق احساس باالبردن بر تواندمی

 بر موثرهای شهری سرزندگی پارک هایمولفه ترینشاخص شناسایی .شود انجام الزم اقدامات محله ساکنین تعلق احساس افزایش

 هایپارک در سرزندگی ابعاد به وجهت. است گرفته قرار تاکید مورد پژوهش این در آنها از حفاظت و توجه منظور به تعلق احساس

 ایمحله یپیوندها تقویت و احیا برای. این امر باشد داشته شهری هایمحدوده در مکانی تعلق احساس بر بسیاری تاثیر تواندیم شهری

. برای نیز خواهد شد شهری هایمحله ماندگاری و حیات تداوم باعثای . وجود پیوندهای محلهیر گذار استنیز تاث ساکنین بین در

های های سرزندگی پارکای ابتدا مولفههای شهری بر احساس تعلق محلههای سرزندگی پارکانجام مطالعات در زمینه تعیین تاثیر مولفه

عملکری، )کالبدی،  بندی شدندهای شهری در هشت دسته طبقههای سرزندگی پارکمولفه پژوهششهری مورد مطالعه قرار گرفت از این 

کل و باالخره مولفه زمان(. بر اساس بررسی انجام شده در میان هشت مولفه اجتماعی، زیست محیطی، منظر عینی، منظر ذهنی، شکل

 را تاثیر بیشترین ذهنی و منظرعینی و محیطی زیست هایمولفه آن دنبال به و اجتماعی و عملکردی ،کالبدی هایمولفهمورد بررسی 

 هایمولفهمیان  همبستگی که داد نشان تحقیق این نتایج و هاپژوهش داشتند نظر مورد محدوده در مکانی تعلق احساس افزایش برای
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، 0.480، 541.با ترتیب به اجتماعی و عملکردی کالبدی هایمولفه و بوده دارمعنی 0.1 سطح در ایمحله تعلق احساس با پارک سرزندگی

  . داشتندای حلهم تعلق احساس بابیشترین تاثیر را بر  0.۳۹8و  0.462

 گیری نتیجه 
شهری مورد توجه قرار ی هاتواند در زمینه ساماندهی محلهگر میکرد مداخلهها به مثابه رویای شهری در محلهاحیا و سرزندگی فضاه

تواند به مدیران و مسئولین شهری در ای میاحساس تعلق محلهها بر گیرد. آگاهی از ماهیت و میزان تاثیر نمایانگرهای سرزندگی پارک

مقاله در پی شناخت و تحلیل رابطه مفهوم سرزندگی پارکها با احساس تعلق این ای کمک بسزایی نماید. حل مسائل و مشکالت محله

هر نوع اقدامی در راستای  بدیهی استنماید یبرای پیوند انسان با محیط عمل م ای به مثابه مفصلیای بود. احساس تعلق محلهمحله

 های شهری تاثیرگذار باشد. تواند در توسعه اجتماعی و کالبدی محلهن میتقویت آ

 در افزایش سرزندگی محیطی و یکالبدی و محیط زیست هایدر خصوص تاثیرگذاری عمده نمایانگر پژوهشبا توجه به نتایج این 

مک کاهالی محل ق منظرآرایی محیطی و کاشت درختان به بهبود فضا و افزایش حضور ای ضروری است که از طریاحساس تعلق محله

 سپ همچنین مناسب کردن فضا با استفاده از عناصر کالبدی ثابت و متحرک در فضا برای حضور در فصول سرد ضروری است.نمود. 

های فصول سرد و گرم با در نظر گرفتن نشیمنگاه. همچنین تجهیز فضا برای استا از عناصر طبیعی استفاده کردتوان در این رمی

برای حضور پذیرتر نمودن محوطه پارک . شودمی دپیشنهادر محدوده  و یخبندان های مناسب فصول سردسرپوشیده،استفاده از کفپوش

اندن ،افزایش راحتی مکث و م ه فضاهایی برایبکردن پارک  تجهیز بهتوان ویژه سالمندان و معلولین میه بهای مختلف برای گروه

ضای طراحی ف ،اقدام نمود از طریق نیمکت و مبلمان تلفیقی برای نشستن )مانند معلولین و سالمندان( هافضا،افزایش حضور تمام گروه

 تنوعی. ایجاد تواند مورد توجه قرار گیردنیز میسازی مناسب و پیوستگی مسیر های آسیب پذیر از طریق کفمناسب برای حضور گروه

استقرار  .افزایدمیای دنبال آن افزایش احساس تعلق محلهه پارک و بفروشی بر افزایش سرزندگی های خوراکیها ومغازهاز کاربری

ها و ارتقاء فرهنگ استفاده های مختلف استفاده کننده،تمیز کردن فضا از زبالهحضور گروه ،های خدماتی و پشتیبانتنوعی از کاربری

شود که با از جمله موارد دیگر در این زمینه محسوب می ارتقاء ایمنی ،ارتقاء دسترسیتواند مورد توجه قرار گیرد. می کنندگان از فضا

گشت  حیط،نورپردازی بیشتر در ماستفاده از  جلوگیری از اختالط سواره و پیاده، ،ایجاد پیوستگی در مسیر پیاده اده،عریض فضای پیت

بررسی عناصر غیرثابت در ، انجامدسرزندگی پارک میآرایی به بهبود شرایط سازی و منظرکفود. شسازی حاصل می فرهنگ زنی و

تاثیر مثبتی  و فواره در منظر کلی محدوده های شهریها و الماننشانهتواند باعث نشاط و سرزندگی در محیط باشد مانند فضا که می

های استقرار مبلمان مرتبط، و زیباهای نشانهاستقرار اماندهی نمای پارک،منظر آرایی محدوده از طریق کاشت درختان و خواهد داشت. س

سازی و دیوارهاستفاده از رنگ مناسب در کف سازی از طریق استفاده از مصالح مناسب،بهبود کف جایی،همنعطف در فضا با قابلیت جاب

گذار باشند. ای تاثیرها و به دنبال آن افزایش احساس تعلق محلهتواند در باال بردن سرزندگی پارکمی ضاها،استفاده از عنصر آب در ف
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The effect of vitality components of urban parks on the sense of 
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Abstract:  

Urban neighborhoods are important elements of social life in cities. The degree of dependence and feeling of 
belonging to urban neighborhoods can play an important role to organize the physical and social situation of 

these neighborhoods. The sense of belonging to urban neighborhoods depends on various factors. One of the 

influential factor in this field is the existence of active and vital urban spaces within urban neighborhoods. 

Parks as urban spaces can play an important role in creating and strengthening a sense of neighborhood 
belonging. The purpose of this study was to determine the effect of vitality components of urban parks on the 

sense of belonging to the neighborhood. This study was conducted to determine the correlation between the 

vitality components of urban parks and the sense of belonging of the neighborhood among the residents of 
Hadiabad neighborhood in Qazvin City. Accordingly, 306 people who referred to Hadiabad Park were 

randomly studied. A questionnaire with 36 components and 8 dimensions was used to collect data. In order to 

analyze the data, SPSS software was used by spearman correlation and regression statistical methods. The 
results of this study showed that the correlation between the vitality factors in the park and the sense of 

belonging to the neighborhood had significant relation at the level of 0.1. The vitality components of the park 

in the physical, functional, social and environmental fields with 0.541, 0.480, 0.462 and 0.398, respectively, 

had the greatest impact on the sense of belonging to the neighborhood. Considering the role of vitality 
components of urban parks and the impact of each of them on creating and strengthening the sense of belonging 

of the neighborhood, trying to maintain them in urban neighborhoods, especially the studied neighborhood, 

increases the environmental quality and social and physical development of the neighborhood. The vitality of 
urban parks, which represents the intangible benefits of using urban parks, may serve as a useful and feasible 

gateway for addressing and managing nature in neighborhoods. 

 

Keywords: Vitality  of parks, sense of belonging, Hadiabad neighborhood of Qazvin  
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