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Tóm tắt: 
 

Nghiên cứu này tìm hiểu về hình thức tổ chức và chất lượng không gian mở của công viên trung 
tâm ở Đà Nẵng. Dựa trên các dữ liệu định tính và định lượng thu thập được thông qua phỏng vấn 
bán cấu trúc, lập bản đồ hoạt động, bảng khảo sát và phân tích cấu trúc không gian, kết quả cho 
thấy mặc dù các hoạt động diễn ra ở đây khá đa dạng nhưng phần lớn là các hoạt động mang tính 
giải trí cơ bản như ngắm cảnh, thư giãn, hoạt động nhóm, câu cá, chạy bộ, ... Bên cạnh đó có thể 
thấy rằng, dù có nhiều sự quan tâm trong việc tổ chức không gian công viên, môi trường, quản lý 
và bảo dưỡng, và các dịch vụ chức năng đi kèm, nhưng không gian này hầu như vẫn không thoả 
mãn được người sử dụng. Một số yếu tố đáng chú ý được mô tả chi tiết trong bài báo này là 
nguyên nhân tạo nên sự hấp dẫn cũng như rào cản đối với sự lui tới thường xuyên của người sử 
dụng.    
   

          Từ khóa: Không gian xanh; Không gian mở; Hành vi con người; Công viên 29-3; Bản đồ 
hoạt động; Thiết lập vật lý.  
 

 
Abstract: 
 

This research investigates usage patterns and the open space quality of the Central Park in Da 
Nang city. Based on qualitative and quantitative data collected in a semi-structured interview, 
activity mapping, questionnaires and spatial structure analysis, the findings indicated that 
despite the diversity of activities there, the majority of activities are common recreational ones 
such as sightseeing, relaxation, group activity, fishing, jogging, ... Although much attention 
has been paid to physical settings, environment, management and maintenance, as well as 
function services of the space, this space has almost not satisfied its users. Some noticeable 
factors which account for both attraction and hindrance to people’s regular visit are specified 
in this paper.  
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