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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :پارکها يکي از عوامل شکل دهنده شهرها به شمار ميآيندد و بده دليدل فضداي سدبز اابدل
مالحضه خود ،عالوه بر داشتن تاثيرات زيست محيطي به سبب ايجاد چشم اندازهاي زيبا و سرسبز در زيبدايي شدهرها
سهم بسيار زيادي دارند.اين پژوهش با هدف ارزيابي ميزان رضايتمندي شهروندان اهر از وضعيت پارکهاي شهري انجام
شده است.
روش پژوهش :در پژوهش حاضر ترکيبي از روشهاي اسنادي ،تحليلي و پيمايشي (پرسشنامه) استفاده شده است کده
بصورت ميداني و توزيع پرسشنامه در بين ساکني ن شهر اهرصورت گرفته و با استفاده از نرم افدزار  SPSSبده تجزيده و
تحليل نهايي آنها اادام شده است .جامعه آماري اين پژوهش براساس فرمول کوکران 321نفر است.
يافتهها :يافتههاي تحقيق بيانگر آن است که باالي  60درصد پاسخ دهندگان وضعيت پارکها را ضعيف ارزيابي نمدوده-
اند .نتايج آزمونهاي آماري نشان داد كه ميزان رضايت ساكنان شهر اهدر از وضدعيت پارکهدا پدايين تدر از متوسد (5
> 1>2.38با ميانگين )3ارزيابي شد.
نتيجه گيري :نتايج آزمون  Tتک نمونهاي نشان دادکه مقدار  Tبدست آمده در سطح  99درصد اطمينان بطدور اابدل
توجهي معنادار ميباشد چرا که ميانگين نمرات نظرات افراد پايين تر از ميانگين حد متوس ( )3ميباشد.
واژگان كليدي :رضايتمندي ،پارک ،کيفيت پارکها ،شهروند ،شهر اهر

مريم ناصر و اصغر محمدي

 -1مقدمه
عرصههاي عمومي مهمترين بخش شهرها به شمار
ميآيند در چنين عرصههايي بيشترين تماس و تعامل
بين انسانها رخ ميدهد .اين عرصه تمامي بافت شهري
را که مردم بدان دسترسي فيزيکي و بصري دارند شامل
ميشود .يکي از مهمترين اين عرصهها ،پارکها و فضاهاي
سبز شهري اند که نقش فعالي در سالمتي شهر و
شهروندان ايفا ميکنند( .امير فخريان و همکاران:1390 ،
 )191امروزه اهميت ونقش فضاي سبز شهري درحيات
شهرها و پايداري آنها و تاثيرات فيزيکي و طبيعي آن در
سيستم شهري و بازدهيهاي مختلف اکولوژيکي،
ااتصادي و اجتماعي آن انکار ناپذير است؛ تا آنجا که
کاربري فضاي سبز در شهرها و سرانه آن يکي از مباحث
اساسي در برنامه ريزي و مديريت شهري تلقي ميشود .
پارکها شهري که بخشي از سيماي شهر را تشکيل
ميدهند ،به عنوان يکي از پديدههاي وااعي از نخستين
مسائلي است که انسان همواره با آن در تماس بوده و
خواهد بود .اين مقوله داراي ابعاد اجتماعي ،فرهنگي،
ااتصادي و کالبدي ميباشد .گستردگي ابعاد اين امر،
پژوهش دايق و همه جانبه را موجب گرديده است.
ضروريات اجتماعي و فرهنگي پارکهاي شهري ايجاب
ميکند که در پاسخگويي به نيازهاي مبرم دست به
مطالعه زده و در جستجوي راه حلهاي مناسب و امکان
پذير باشيم اين پژوهش برآنست که با توجه به مشکالت
موجود در پارکهاي شهري وضعيت پارکهاي درون شهري
از نظر ساکنين شهر اهر و ميزان رضايتمندي آنها از
وضعيت پارکها مورد تجزيه تحليل ارار دهد.
 -1-1بيان مساله
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با افزايش جمعيت و توسعه شهرنشيني انسانها به
تدريج از طبيعت دور شده اند و تراکم بيش از حد
جمعيت و دخالت در محي طبيعي و ايجاد محي هاي
انسان ساخت و نيازهاي زيست محيطي ،جسمي و روحي
انسان را بيشتر بروز داده است و براي رفع اين نيازها،
انسان شهرنشين اادام به ايجاد باغ و فضاهاي سبز
مصنوعي در داخل شهرها کرده است .فضاهاي باز و سبز
شهري نه به دليل اهميت تفريحي شان بلکه به دليل
نقشي که در حفظ و تعادل محي زيست شهري و
تعديل آلودگي هوا و غيره ايفا ميکنند ارزشمند هستند
و متاسفانه ايجاد و توسعه فضاي شبز شهري همواره با
مشکالت و کمبودهايي مواجه بوده است که از جمله
داليل آن ميتوان به ضواب و اوانين شهري و عدم

تعيين سرانههاي فضايي سبز استاندارد اشاره کرد
(پوراحمد و همکاران .)30-29: 1388،توجه به توسعه
فضاي سبز به عنوان ريههاي تنفسي شهر در عصر
صنعتي شدن شهرها و به تبع آن آلودگي و به تبع آن
مشکالت ناشي از رشد لجام گسيخته شهرنشيني
ضرورتي اجتناب ناپذير است اما به رغم تالشها و شناخت
کافي از اهميت فضاي سبز شايد کمبود فضاي سبز در
شهرها بخصوص کالنشهرها هستيم (مهندسين مشاور
پارس جوياب  :ص )1و از آنجا که اهميت فضاهاي سبز
شهري در حيات شهر و پايداري آن و تاثيرات فيزيکي و
طبيعي و اجتماعي آن در سيستم شهري انکارناپذير
است .به همين علت کاربري فضاي سبز در شهرها و
سرانه آن يکي از مباحث اساسي در برنامه ريزي و
مديريت شهري تلقي ميشود .از موارد ديگري که بر
اهميت کاربري فضاي سبز در شهرها ميافزايد موضوع
چندکارکردي (طبيعي ،زيباشناختي ،اجتماعي و غيره)
بودن اين کاربري است که پرداختن به اين مساله را در
حوزه شهري به موضوعي مهم تبديل کرده است (حاتمي
نژاد و عمران زاده .)68 : 1389 ،پارکها يکي از عوامل
شکل دهنده شهرها به شمار ميآيند و به دليل فضاي
سبز اابل مالحضه ،خود عالوه بر داشتن تاثيرات زيست
محيطي به سبب ايجاد چشم اندازهاي زيبا و سرسبز در
زيبايي شهرها سهم بسيار زيادي دارند .ايجاد چشم
اندازهاي زيبا و سبز در ايجاد آرامش روحي و رواني
شهروندان تاثير انکارناپذيري داشته و عامل ايجاد تعامل
بين انسان و طبيعت به شمار ميآيند .بايد توجه داشت
که ايجاد پارک و فضاي سبز به تنهايي براي جذب
شهروندان و استفاده از اين مکانها کافي نبوده ،بلکه
توانهاي پارکهاي شهري در جذب مردم ،متاثر از
سيستمهاي رفتاري و عوامل کمي و کيفي متعددي است
که ميبايست مورد شناسايي ارار گيرند .فضاهاي سبز
شهري اادرند فرصتهاي تفريحي با ارزشي را براي
کساني که در شهرها زندگي ميکنند فراهم نمايند،
فرصتهايي براي ورزش استراحت و سالمت بدني و
ذهني به عنوان ابزاري براي جلوگيري از محروميت
اجتماعي و به وجود آوردن مکانهايي آرام در شهر به
منظور ارتقاء ذهني افراد از عملکردهاي ديگر پارکهاي
شهري است .در زمان حاضر اهميت فضاهاي سبز شهري
به عنوان عامل مهمي که ميتواند کيفيت زندگي
اجتماعي را ارتقاء دهد تاکيد شده است .به گونهاي که
باربوت معتقد است فضاهاي سبز نقش تعيين کنندهاي
در حمايت از سيستمهاي اجتماعي و اکولوژيکي شهري
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دارند (محمدي ،درخشاني نسب ) 31-30: 1390 ،اين
پژوهش با هدف ارزيابي نظر ساکنين در خصوص رضايت
از فضاي سبز شهري (پارکهاي شهر) در شهر اهر
ميباشد .شهر اهر نيز عالوه از اينکه سرانه فضاي سبز
کمتري دارد ،بنظر ميرسد شهروندان اين شهر از
وضعيت پارکهاي شهر از امکانات و کيفيت الزم برخوردار
نبوده و مردم ناراضي از اين مسئله هستند.
 -2-1سوال تحقيق
اين پژوهش برآنست که با توجه به مشکالت
موجود در پارکهاي شهري به سوال زير پاسخ دهد:
آيا ساکنين شهر اهر از وضعيت وکيفيت پارکهاي
شهري در اين شهر رضايت دارند ؟
 -3-1فرضيه پژوهش
و با توجه به اين مساله فرضيه تحقيق بدين صورت
طرح ميشود که  :بنظر ميرسد شهروندان شهر اهر از
وضعيت پارکهاي موجود ناراضي هستند.
 -2مباني نظري
 1-2فضاي سبز و توسعه پايدار
ايجاد فضاي سبز يکي از راههايي است که به شکلي
موثر آلودگيهاي محي زيست ،اعم از آلودگيهاي
گازي ،ذره اي ،صوتي ،تشعشعي ،بوهاي نامطبوع و ديگر
آالينده موجود در هوا و آب و خاک را کنترل کرده،
محي سالم تري براي انسان فراهم ميکند .در حقيقت
فضاي سبز و به خصوص درختان در بهبود آب و هواي
يک شهر و پااليش گرد و غبار ،مخصوصا در بخشهاي
مرکزي که داراي فضاي سبز کمتري ميباشند نقش
مهمي دارند .درختان موجود در فضاهاي سبز شهر ،در
کاهش ميزان سرب ،نقش موثري دارند؛ بطوريکه در
خيابانهاي درختکاري شده تراکم ذرات گرد و غبار
 3000و در خيابانهاي عاري از درخت 10000-12000
کرنل در ليتر اندازه گيري شده است ( Bermatzty:
).1996, 24لوكوبورزيه معتقد است كه انسان بايد در
محيطي زندگي كند كه واجد شرايطي همچون :هواي
تميز ،سكوت ،آرامش البي ،ر فع كامل گرد وغبار،
حفاظت كامل در مقابل سر و صداي خارجي ،برخورداري
از آفتاب ،روشنايي طبيعي ،هواي زنده ،سبزي و آسمان
باشد؛ بنابراين عدم ارتباط مستقيم انسان-ها با فضاي
آزاد ،سر و كار داشتن با كارهاي يكنواخت در محيطهاي
بسته و غيره ،انسان را در مقابل بيماريهاي رواني ناتوان

ميگرداند( .تقوايي و ديگران )47 :1389،افرادي که در
فشار کاري سروصداي شهري و ديگر توليدکنندههاي
استرس زندگي ميکنند ،از اجتماع رانده شده و در
جستجوي کمک از فضاهاي سبز ومحي هاي تفريحي
همچون پارکهاي عمومي شهري هستندHartig et ( .
 )al,2003: p212زندگي شلوغ شهري نيز بر کمبود وات
براي فعاليتهاي اواات فراغت ،تفريح و سرگرمي در
فضاهاي شهري تاثير ميگذارد ()oguz, 2010:p 721
انسان در هر شرايطي روزانه چند ساعت به سکوت و
آرامش نياز دارد .اين نياز با فشردگي جمعيت در محل
مسکوني و زندگي آپارتمان نشيني بيشتر احساس
ميشود و بدين ترتيب از اين ديدگاه نيز فضاهاي سبز
شهري که انسان بتواند در آنها دست کم روزانه ساعتي را
در آرامش و دور از هياهو بگذرا ند ،بصورت ضرورت
وااعي در زندگي شهرنشينان خودنمايي ميکند( .ارباني،
تيموري )50 :1389 ،بسياري از شهرهاي جهان درصدد
دستيابي به توسعه پايدار و شاخصهاي پايداري سعي در
افزايش کيفيت زندگي و روشهاي معناداري آن دارند.
تعداد فضاهاي سبز عمومي به ازاي ساکنان ،پارکهاي
عمومي و نواحي استراحتگاهي با فضاي سبز غالباً عوامل
مهمي براي ساخت شهر زنده ،جذاب و راحت براي
شهروندان ميباشد .معموالً افراد با انگيزههايي از نواحي
طبيعي و سبز بازديد ميکنند و اين انگيزهها انعکاس
روحيات افراد در تعامل با فضاي سبز ميباشد و اين امر
باعث شناسايي انگيزهها و توازن امکانات بدين منظور
ميباشد .اين اطالعات ميتواند به تصميم گيرندگان براي
ايجاد استراتژي همگام با نياز عمومي افراد و انتظارات
آنها باشد .انگيزههاي مراجعه و بازديد به فضاي سبز با
منظورهاي مختلفي اعم از ورزشي ،ديدار با دوستان،
استراحت و تمدد اعصاب ،بازي با کودکان و غيره باشد
که غالبا تأثيرات رواني و فکري بسيارمثبتي در فرد و
اجتماع پيرامون او خواهد داشت.گرايش به فضاهاي سبز
هميشه راهي براي فرار از زندگي ماشيني و دليل مهم
بازديد از پاركها مي -باشد)Gobster, 2001: p 102( .
بيشاپ هميشه اين مساله را مدنظر ارار داده كه " فضاي
سبز شهري نقش مهمي در كمك به فرار از زندگي
روزمره ،ساختمانها و خيابانهاي شلوغ بازي كرده و
ميكند و افراد به دنبال مكاني هستند كه آرامش را در آن
جستجو ميكنند (Bishop,2001:p 119( .احساس فرار
از زندگي در شهر هميشه داراي فوايد بيشماري همچون
تمايل به زندگي در طبيعت را به همراه داشته است.
) (Rossman & Ulehla, 1977: pp41-65در
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محي هاي شهري ،پارامترها و عناصر شهري ،شهر را
براي محققان اابل مطالعه ساخته است .نقش فضاي سبز
در فضاهاي عمومي اابل تعمق بوده است .نرخ
شهرنشيني در مناطق مختلف جهان در سالهاي اخير به
سرعت در حال افزايش است .اين پديده ميبايست عالوه
بر افزايش كيفيت زندگي ،اادر به افزايش سطوح آزادي
نيز گردد .ولي در حال حاضر نواحي شهري همراه با
چالشهاي فزايندة شهرهايي بدون سالمتي و بدون
مديريت روبه رو هستند كه همه اين مسائل فشارهاي
زيادي را به محي وارد ميسازند .زيرساختهاي سبز در
شهرها تنها ساختاري هستند كه ميتوانند نياز حتمي
گروههاي مختلف انساني به اجتماعي بودن و گردهم آيي
برآورده سازند .در مجموع فضاي سبز شهري و واكنش
طراحان نسبت به سيستم آب و هواي شهري و جنبههاي
اكولوژيك محي طبيعي اهميت زيادي را براي ساكنان
شهر همچونئ محي شهري ،راحتي و كيفيت زندگي
دارد )Sukopp&Warner, 1982( .از زمانهاي بسيار
دور ،محققان درصدد روشن كردن ارتباط بين سالمتي و
بهبودي و شراي آب و هوايي بوده اند .در طول تاريخ،
ديدگاههاي مختلفي در خصوص اين تأثيرات بيان نكرده
اند .در طول ارن بيستم مطالعات سيستماتيكي در
خصوص توجه به شهر ،افراد و آب و هوا و ارتباط ميان
آنها صورت گرفته است كه اولين آنها مربوط به سوربوده
كه ارتباط شراي آب و هوايي شهرها و تفاوتهاي ساخته
دست انسان را مطرح ساخته استSorre, 1943: p ( .
)435
با اين توضيحات ذكر اين نكته ضروري به نظر
ميرسد كه ظهور عوامل رواني در فضاي سبز شهري و
فضاي باز نقش مهمي را در آرامش رواني فرد بازي
ميكندNikolopoulou&Steemers,2003 :pp95-( .
)101
 -2-2پارکهاي درون شهري و تقسيم بندي آن
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پارک شهري پارکي است که در آن عالوه بر توجه به
جنبه زيبايي شناسي و ارتقاء کيفيت فضاي شهري،
بهبود جنبههاي زيست محيطي و افزايش سالمتي و
بهداشت شهري به طور توام مورد توجه ارار
گيرد.پارکهاي شهري همچنين داراي نقش اجتماعي،
ااتصادي و اکولوژيکي هستند که مزايايي مانند درمان
بيماريهاي روحي ،محيطي مطلوب براي پرورش کودکان،
يکپارچگي اجتماعي و حفظ آسايش دارند و نيز شاخصي
براي کيفيت فضاي زندگي و توسعهي جامعه محسوب

ميشوند ( )Balram,2005:p149پارکهاي شهري به
عنوان بخش جان دار کالبدي شهر بخش جدايي ناپذير
مجموعه شهري است که ميتواند محدوديتهاي
دسترسي ااشار کم درآمد را به طبيعت جبران نمايد
بنابر اين ضروريست عالوه بر اينکه در برنامه ريزي و
طراحي محي هاي شهري (پارکها)برخوردي اصولي و
ريشهاي گردد بايستي در مکان يابي آن نيز نهايت دات
بکار برده شود (خاکپور و همکاران)2 : 1389،و سعي
ميشود که تمام وسايل سرگرمي و رفاهي ،تقريبا براي
هرگونه وسيله و فکر و سن وجود داشته باشد .استقرار
پارکهاي شهري از يک سو به جهت تاثيري که بر
کيفيت زندگي شهري و نيل به توسعه پايدار دارند و از
سوي ديگر به جهت بار مالي بدون بازگشت سرمايه و
سود که براي شهرداريها به جاي مينهد ارزش بااليي
دارند( .ارباني ،تيموري .)49 :1389 ،هدف اصلي
پارکهاي شهري بازگرداندن فضاي باز به داخل زندگي
شهرهاست که در آن عالوه بر توجه به جنبههاي زيبا
شناسي و ارتقاء کيفيت فضاي شهري ،بهبود جنبههاي
زيست محيطي ،افزايش سالمتي و بهداشت شهري توأم
مورد توجه ارار ميگيرد پارکهاي شهري داراي نقشهاي
اجتماعي و ااتصادي و اکولوژيکي است که مزايايي مانند
درمان بيماريهاي روحي و محيطي مطلوب براي پرورش
کودکان ،يکپارچگي اجتماعي و حفظ آسايش و نيز
شاخصي براي ارتقاء کيفيت فضاي زندگي و توسعه
جامعه محسوب ميشود (تيموري و ديگران)141 :1389،
پارکهاي شهري از نظر هدف ،اندازه ،ويژگي و عملکرد
به انواع مختلفي تقسيم ميشوند و با توجه به اين
معيارها ميتوان گفت که پارکهاي شهري در يک تقسيم
بندي در سلسله مراتب شهري و يا همان عملکردي به
چهار گروه تقسيم ميشوند (دهقاني)25 : 1390،
پارک واحد همسايگي :پارکي است که در واحد
همسايگي ارار دارد و داراي مساحتي کمتر از نيم هکتار
است و يک کودک نه ساله از دورترين نقطه همسايگي تا
پارک نبايد از خيابان اصلي عبور کند.
پارک محله  :که در يک محله مسکوني ارار دارد و از
چندين واحد همسايگي تشکيل شده اسشت که مساحت
آن دو برابر (حدودا  2هکتار) پارک واحد همسايگي است
(مجنونيان)73: 1374،
پارک ناحيه :در يک ناحيه مسکوني ارار داشته و
مساحت ان  4-2برابر (4هکتار) پارک محله است
پارک منطقه  :در يک منطقه مسکوني ارار دارد و
مساحت ان دو برابر پارک ناحيه است و به طور معمول از
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دورترين نقطه تا پارک با وسايل نقليه موتوري بيش از
 15دايقه زمان الزم است( .اسمعيلي)15 : 1381 ،
 3-2معيارهاي مکان يابي پارکهاي شهري
معيارهايي که در مکانيابي پارکهاي شهري رعايت
ميشوند به شرح ذيل به توضيح آنها پرداخته شده است:
مرکزيت:کاربري فضاي سبز عمومي بايد در مراکز
شهري اعم ازمراکز محالت ،نواحي و مناطق شهري
مکانيابي شود.
سلسله مراتب :پارکها بايستي متناسب با مواعيت
کارکردي خود بر حسب واحد همسايگي ،محله ،ناحيه،
منطقه مکان يابي شوند و از جانمايي پارکهاي مثال
ناحيهاي در محالت و ياهمسايگي در مناطق خودداري
شود.
دسترسي :هر يک از پارکهاي شهري بايستي از
چهار سو به شبکه ارتباطي دسترسي داشته باشند تا هم
امکان جذب جمعيت بيشتر وهم نظارت و امنيت پارک
افزايش يابد و توزيع فضايي فضاي سبز بايد طوري باشد
که دست يابي به آن به آساني صورت گيردکه برخي اين
زمان را  10دايقه برآورد ميکنند (وارثي
وهمکاران 88 :1387،و )89مسأله دسترسي پارکها را
زماني ميتوان حل کرد که در مکان يابي آنها از روشهاي
علمي و منطقي تبعيت شود و بايستي مشخص شود که
فضاي سبز در چه اسمتي از شهر و چه جمعيتي را
پوشش ميدهد و توسعه فيزيکي و رشد جمعيت شهر را
براي يک افق  20ساله در نظر گرفت( .بهرام
سلطاني)198 :1384،
 -5-2کارکردهاي فضاي سبز شهري (پارکها)
 1-5-2کارکردهاي محيط زيستي
محي زيست گرانبهاترين عطيه خداوند است که
نسلهاي مختلف انسان بايد در حفظ و نگهداري آن
کوشا باشند .توسعه فعاليتهاي صنعتي ،حمل و نقل و
ساير خدمات در محدوده شهرهاي بزرگ و همچنين و
پارهاي بي توجهيهاي افراد ،گستره محي زيست را در
اين شهرها به خطر افکنده و عوارض ناشي از آلوده سازي
محي زيست در عرصههاي مختلف آب ،خاک ،هوا و
غيره ،حيات انساني شهروندان اين شهرها را به تهديد
کشانده و موجب پيدايش نابسامانيها و بيماريهاي
گوناگون شده است .از اين رو ،حفاظت ،احيا ،اعتال و بهره
برداري بهينه و مطلوب از محي زيست که بتواند بطور

توام هم برنامههاي توسعه را محقق ساخته و هم از
تخريب محي زيست جلوگيري کند ،از اهم دغدغههاي
برنامه ريزان استراتژيک در جهاني کنوني است.
(سعيدنيا.)41 :1384 ،مهمترين اثر فضاي سبز در
شهرها ،کارکردهاي زيست محيطي آن ميباشد که با
کارکردهايي همچون  :جذب آاليندههاي هوا و تصفيه
هوا ،تثبيت ميکروکليما و تعديل دما ،کنترل فرسايش و
لغزش خاك و روانابهاي شهري،کاهش آلودگي صوتي،
زيستگاه حيات وحش به ويژه پرندگان ،شهرها را به
عنوان محي زيست جامعه انساني معنادار کرده است و
با آثار سوء گسترش صنعت و کاربرد نادرست تکنولوژي
مقابله نموده ،سبب افزايش کيفيت زيستي شهرها
ميشود( .هاشمي و همکاران)75 :1388 ،
 -2-5-2کارکردهاي اجتماعي – رواني
هدف اصلي در طراحي و برنامه ريزي فضاهاي سبز،
دستيابي به آثار اجتماعي و رواني آن در هر چه نزديک
تر کردن انسان و طبيعت به يکديگر است .انسان به
عنوان يک موجود زنده ،نيازمند فضاي سبز (فضاي آزاد)
معين و خواهان سکوت و آرامش است .انسان از بطن
طبيعت زاده شده و از اين رو احتياج دارد که هر از چند
گاهي ،به دامان طبيعت باز گشته و بطور کلي از فضاي
طبيعي که در وااع زادگاه اوست ،لذت جسمي و معنوي
ببرد .چند صباحي از سکوت طبيعت لذت برده ،در خود
فرو رفته و با خود به گفتگو بنشيند و جسم و روان خود
را از آلودگيهاي محي و زندگي خسته کننده شهري
بزدايد .با پيشرفتهاي علمي و صنعتي در ارن اخير ،بشر
به آسايش نسبي مادي رسيده است .اما به داليل بسياري
درباره بسياري آرامش و روحي اش نمي توان اظهار نظر
نمود .وي بيشترين عمر خويش را در ميان طبيعت
سپري کرده است؛ چه زماني که در ميان طبيعت وحشي
زيست ميکرده و چه زماني که طبيعت را به شهر کشاند،
به عناوين مختلف نياز خود را به طبيعت و فضاهايي که
بتواند به آرامش برسد ،ابراز نموده است( .سعيدنيا،
.)41 :1384
 -3-5-2کارکرد زيبايي شناختي و آرامش بخشي
فضاي سبز
رنگ سبز بر انسان اثري آرامش بخش دارد .از اينرو
وجود درختان ،درختچهها و بطور کلي فضاي سبز و
طبيعي در شهرها اثر به سزائي در بهبود روح و روان
شهروندان دارد .مرز نهادن بين مناطق صنعتي و
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مسکوني با فضاي سبز يکي از بهترين شيوههاي جدا
ساختن اين مناطق از يکديگر است .ايجاد محل بازي و
تفريح براي کودکان و محصور کردن اين محلها به
وسيله درختان و درخچه ها ،ايجاد فضاي سبز در مناطق
ورزشي و حتي سبز کردن گورستانها به وسيله گياهان
بر زيبائي فضاي آزاد ميافزايد .شيوه زندگي امروزي که
فرصت محدودي را براي شهروندان در بهره گيري آنها از
امکانات طبيعي ميسر ميکند ،در ضمير ناخودآگاه انسان
اثر منفي زيادي بر جاي گذاشته ،رفته رفته بر تعادل
جسم و کارايي او و همچنين بر ارتباطات خانوادگي و
اجتماعي افراد ،تأثير نامطلوبي ميگذارد .گردش در
پارکهاي سبز و حتي گذشتن از کنار آنها در مسير
محل کار به سمت خانه به انسان آرامش فکر و روان مي-
بخشد .هرگاه انسان رابطهاي بر اساس احترام با طبيعت
برارار ميسازد آنگاه ميتوان انتظار داشت که بسياري از
مسائل زيست محيطي و حتي رواني از اين راه حل
شوند.بنابراين يکي از کابردهاي مهم فضاي سبز کاربرد
زيبايي در شهرها ميباشد .درختان با اشکال و معماري
گوناگون در ساخت فضاي شهري نقش عمدهاي دارند
(بهرام سلطاني )42:1374
 -6-2مسائل و مشکالت ايجاد پارکهاي شهري:
بهبود كيفيت فضاي سبز باعث تشويق ،جذب و
آرامش خاطر مسئوالن اجرايي و محلي و تشويق مردم به
پياده روي مناسب و عدم استفاده از ماشين در سفرهاي
كوتاه مدت شهري ميشود و در حقيقت مكان استراحت
و آرامشي را براي افراد بوجود ميآورد .به گونهاي كه آنها
طبيعت را در كنار خود احساس ميكنند .همچنين
فضاي سبز به كاهش انتشار تشعشعات كربني كمك
خواهد كرد .در كنار اينها خنك كردن ساختمانها نيز
منجر به استفاده از تصفيه كنندهها و خنك كنندههاي
هوا نيز خواهد شدNikolopoulou, M., and ( .
 )Steemers, K. 2003: p97مشكالت مختلف براي
ايجاد و ساخت و راه اندازي پارک شهري در كشورهاي
جهان به ارار زيراست كه ميتوان آنها را بطور عموميت
براي همه كشورها تعميم داد:
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 -1-6-2موقعيت اقتصادي:
مشكل مهم فضاي سبز در شهرها ،مشكالت
ااتصادي مجريان شهري ميباشد .كمبود اعتبار باعث
افزايش مشكالت مديريتي و استفاده زياد از جنگلهاي
شهري ،فضاهاي سبز و پاركها بطور عمومي خواهد شد.

درختان سن باال براي نگهداري نيازمند هزينههاي
ااتصادي زيادي هستند .طراحي گياهان و فضاي سبز و
همچنين عامل ونداليسم (خرابكاري و آسيب به اماكن
عمومي و همگاني) از جمله مشكالتي هستند كه به
مشكالت ااتصادي در ايجاد فضاي سبز منجر خواهند
شد )Moll et al,1995:p 124 & Ware,1994( .نرخ
اشتغال در بخش فضاي سبز و خدمات آن در سطوح
مختلف باعث ايجاد مشكالتي خواهد شد .اين عوامل
باعث ايجاد مشكالتي در زنجيره ااتصادي ،هزينههايي كه
بر مجريان و ناظران اينگونه فضاها در يك فاصله كوتاه
مدت زماني تحميل ميشوند .جايي كه انتظار ميرود
فوايد فضاي سبز در يك زمان طوالني تأثيرات مثبتي بر
جاي گذارند.
 -2-6-2موقعيت اجتماعي -فرهنگي:
ابول و پذيرش فضاي سبز در شهرها و اطراف آنها
براي افراد و تمامي عقايد رضايت بخش است ولي اسمت
اعظمي از شهروندان نسبت به اين امر و ايجاد اين نوع
فضاهاي سبز شهري بي تفاوت هستند .فشار فزاينده
برانواع فضاي سبز علي الخصوص جنگلهاي شهري،
زيرساختها و اهداف استراحتي حاصل از آن و چالشهاي
نظريههاي سنتي باعث ايجاد مشكالت اجتماعي و
فرهنگي خواهد شد .نظريههاي مديريتي موجود از
مجريان فضاي سبز شهري اابل اياس با استفاده
كنندگان از اين فضاها نيست و اولويتهاي اين افراد و
استفاده آنان از فضاهاي سبز و جنگلهاي شهري اابل
شناسايي است .كساني كه به تنهايي به اين مكانهاي
سبز مراجعه ميكنند كساني هستند كه بمنظور كسب
آرامش به آنجا ميروند .تغيير در مديريت سبز شهري و
حومهاي همچون از بين بردن درختان پير يا نظم و
ترتيب بستر گلها از ديگر مشكالت اجتماعي و فرهنگي
فضاهاي سبز هستند)Kursten, 1993: pp242-243( .
براي مثال ،مسافراني كه به اطراف شهرها ميروند انتظار
دارند كه فضاي سبز در شهرها كمتر و در اطراف آنها
بيشتر باشد برعكس كساني كه در شهرها زندگي
ميكنند و ترجيح ميدهند كه آخر هفته را به خارج از
شهرها بروند و فضاي سبز درون شهري را بيشتر دوست
دارند)C.Germann-Chiari,2004:pp 3-13( .
 -3-6-2موقعيت سياسي:
كمبود جاذبه فضاي سبز شهري يا اولويت پايين
آن براي برنامه ريزي سياسي و محلي مهمترين مشكل
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سياسي فضاي سبز ميباشد .تصور شهرها و فضاهاي سبز
بطور عمومي وسيله آرامش براي عموم ميباشد.
سياستمداران محلي از هزينههاي اينگونه فضاها و
استاندارهاي باالي مديريت بر عملكرد آنها تا ارن 19
آگاه نبوده يا آمادگي مشاهده مشكالت و ارتباط با
چالشهاي اين نظريه و مواعيتهاي اجتماعي جديد را
ندارند.)Zaid Ahmad et al,2009:p 21( .
 -7-2پيشينه پژوهش
در حوزه فضاي سبز و پارکها در کشورمان تحقيقات
زيادي صورت گرفته است ولي با اين همه هنوز مشکالت
زيادي وجود دارد که نيازمند پژوهشهاي فراواني
ميباشد .برخي از مهمترين پژوهشهاي صورت گرفته به
شرح ذيل ميباشد.
امير فخريان و همکاران ( )1390طي تحقيقي نقش
کارکردهاي اجتماعي پارکهاي شهري براساس مواعيت
مکاني و شراي کلي متطقه را در مناطق يک و شش
شهرداري مشهد مورد ارزيابي ارار داده اند و نتايج اين
تحقيق بيانگر آنست که منطقه  1شهرداري کالنشهر
مشهد کارکردهاي اجتماعي مطلوبتري نسبت به منطقه
 6دارد.
رباني و همکارانش ( )1390طي تحقيقي با موضوع
تبيين جامعه شناختي کار کرد پارک شهري را در
پارکهاي شهر اصفهان مورد بررسي ارار داده اند .نتايج
بدست آمده حاکي از آنست که بين نوع پارک و کار کرد
پارک رابطه وجود دارد و بين تاهل و وکارکرد پارکها
رابطه معني داري بدست آمد اما همين براساس جنس
تفاوتي نکرد و از انجايي که مدل نظري تحقيق مشتمل
بر تأثير امکانات پارکها ،ميزان امنيت و انسجام اجتماعي
برکارکرد پارکها پنهان بود بنابراين براسا يافتههاي
تحقيق کعيارها و شاخصهاي برازندگي معني دار نشده و
مقدار ريشه ميانگين توان دوم خطاي برآورد برابر با
 0/02بدست امده است و شاخص نيکويي برازش هيجان
نشده بر ابر با  0/98بدست آمده که حاکي از برازش
مطلوب مدل است و نشان ميدهد که کليه عوامل بر
کارکرد پارکها در يک مدل ساختاري تآثير گذار
هستند.
احمد پور و همکاران ( )1388در مقالهاي با عنوان
مديريت فضاي سبز شهري منطقه  9شهرداري تهران را
بررسي و به اين نتيجه رسيده اند که اکثر مردم منطقه
براي رفع نيازهاي شان در زمينة فضاي سبز ،به خارج از
منطقه مراجعه ميكنند.

صالحي فرد و همکاران ( )1389در مقالهاي تحت
عنوان تحليلي بر ابعاد اجتماعي فضاهاي سبز شهري با
تأکيد بر ديدگاه شهروندان در مجله فضاي جغرافيا آثار
اجتماعي و فرهنگي فضاهاي سبز شهري خصوصا پارکها
از زواياي گوناگون بررسي شده است و به اين نتيجه
رسيده اند که آثار اجتماعي و فرهنگي فضاهاي سبز
شهري عالوه از کارکرد مطلوب داراي کارکردهاي
نامطلوب نيزهستند.
حاتمي نژاد و عمران زاده ( )1389مقالهاي با
عنوان ،ارزيابي و پيشنهاد سرانه فضاي سبز
شهري،موردي شهر مشهد ارائه دادند .و نتيجه حاصل
شده حاکي از آنست که در الگوي توزيع مكاني فضاي
سبز شهري در كالنشهر مشهد بين نياز شهروندان به
فضاي سبز و وجود سطوح و فضاهاي سبز رابطه منطقي
وجود ندارد و نيازمند توجه و مديريت شايسته ميباشد.
ارباني و تيموري ( )1389تحليلي بر نقش پارکهاي
شهري در ارتقاء کيفيت زندگي شهري با استفاده از
الگوي  seeking – Escapingکه مطالعه موردي شهر
تبريز است انجام داده اند .اين نتيجه حاصل شده است
که تمامي افراد در همه حال و در تمامي گروههاي سني
به نقش طبيعت و استفاده از مزاياي آن براي بهبود
وضعيت روحي ،رواني ،اجتماعي و حتي ااتصادي خود
توجه دارند واکثر انسانها از بودن در طبيعت احساس شاد
و سروري ميکنند.
 -3روش شناسي پژوهش
مقطع زماني اين پژوهش بهار و تابستان سال 1395
بوده و روش پژوهش به صورت توصيفي ،تحليلي و
پيمايشي ميباشد .کليه اطالعات مربوط به تحقيق به
صورت اسنادي و ميداني جمع آوري شده است .با توجه
به اينکه اين تحقيق نياز به ارزيابي نقش پارکهاي شهري
داشت ،از اين رو از مطالعات پيمايشي و پرسشنامه
استفاده گرديده است .جامعه آماري مورد مطالعه در اين
پژوهش ،کليه مراجعين به پاركها ميباشند .نمونه
گيري به صورت تصادفي از مراجعين به پارك و بيشتر در
ساعات اوج استفاده از پارکها و در روزهاي مختلف هفته
تکميل شده است .دادههاي مورد نياز در باره تعداد،
مساحت ،مواعيت و نقشه شهر از شهرداري اهر دريافت
شده است .و آمارها بر اساس سرشماري سال  1390شهر
اهر استخراج شده است .بخش اعظم کار بصورت ميداني
و توزيع پرسشنامه در بين ساکنين شهر اهرصورت گرفته
و با استفاده از نرم افزار  SPSSبه تجزيه و تحليل نهايي
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آنها اادام شده است .جامعه آماري اين پژوهش براساس
فرمول کوکران 321نفر است .پايايي پرسشنامه با
استفاده از روش آلفاي کرونباخ بدست آمد .که اراام
بدست آمده براي متغيرهاي مورد استفاده در پژوهش و
تعداد گويههاي هر متغير در جدول ذيل آمده است

جدول شماره .1شاخصهاي استفاده شده در پژوهش
متغيرهاي
مبلمان

فرهنگي

سطل زباله

کتابخانه

امنيت

سطل زباله

نمايشگاه

سرويس بهداشتي

نيمکت

کيوسکها

زمينهاي بازي

برگزاري مسابقات

وسايل ورزش صبحکاهي

تابلو ها

جدول  :1-3مقدار آلفا بدست آمده براي شاخصهاي تحقيق
متغير
مقدار آلفا

متغيرهاي

متغيرهاي

مبلمان

خدمات فرهنگي

0/90

0/929

ساير متغيرها

متغيرهاي خدمات

روشنايي
سنگ فرشها
آبنما و آبشار

بوفه
فضاي سبز

 -1-3معرفي اجمالي محدوده مورد مطالعه
شهرستان اهر منطقهاي از خطه ارسباران است که
در شمال شراي استان آذربايجان شراي وااع شده است.
و معادل  3037/93کيلومترمربع وسعت دارد .شهر اهر
مرکز اين شهرستان تقريبا  1276هکتار مساحت دارد که
جمعيت اين شهر بر اساس آخرين سرشماري در سال
 1390معادل  92608نفر جمعيت دارد و با  1360متر
ارتفاع از سطح دريا در  38درجه و  28دايقه عرض
جغرافيايي و  47درجه و 2دايقه طول جغرافيايي ارار
گرفته است رودخانه کيچيکچاي از داخل ،اهرچاي از
جنوب و عليرضاچاي و رنگولچاي از غرب اهر
ميگذرند.از لحاظ تغييرات آب و هوايي ،بيشينه دماي
اهر در فصل تابستان  34درجه سانتيگراد باالي صفر و
کمينه دماي آن در فصل زمستان  27درجه سانتيگراد
زير صفر است؛ همچنين ميانگين بارش ساالنه اهر 310
ميليمتر گزارش شدهاست .که مواعيت جغرافيايي شهر
اهر در شکل شماره  1نشان داده شده است.
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نزديکي و جابجايي
الگوهاي تجسمي

0/761

روايي پرسشنامه بعد از تهيه پرسشنامه در اختيار
تعداد  15نفر از کارشناسان و اساتيد حوزه شهري ارار
گرفته و پس از مطالعه و اخذ نظرات آنان سواالتي که
داراي اشکال بود طبق نظرا ت آنان مرتفع گرديد.در
تحليل نهايي به وسيله  SPSSاز آمار توصيفي شامل
ميانگين،انحراف معيار و حداال نمره و حداکثر نمره و
فراوانيها و درصد فراواني استفاده گرديده است و با بهره
گيري از آزمونهاي ضريب ميانگين و آزمون  Tفرضيه
پژوهش مورد آزمون ارار گرفت ضمنا سطح معني داري
بين متغيرها بدست آمد .براي پيشبرد پژوهش حاضر در
راستاي اهداف و فرضيات مطرح شده ،پرسشنامه طراحي
شده است .براي ارزيابي وضعيت پارکها که در سه گروه
وضعيت مبلمان ،خدمات فرهنگي و ساير متغيرها
استفاده شده است (جدول شماره )1

ساير متغيرها

شکل شماره  :1مواعيت جغرافيايي شهر اهر

ارزيابی میزان رضايتمندي شهروندان از کیفیت پارکهاي درون شهري...

جدول ( )1-4مشخصات پارکهاي شهر اهر
نام پارک

مساحت (مترمربع)

نام پارک

مساحت (متر مربع)

شيخ شهاب

 67449متر مربع

ااسم خان

7385مترمربع

ديزليش

 19815متر مربع

بعثت

 2000مترمربع

فرهنگ

 9574متر مربع

شمس تبريزي

 1857متر مربع

 -4تجزيه تحليل يافته ها
 -1-4وضعيت پراکندگي پارکها و سرانه فضاي
سبز در اهر
شهر اهر طي سالهاي اخير توس دو منطقه
شهرداري اداره ميشودکه منطقه  1ضلع غربي و منطقه
 2ضلع شراي رودخانه کيچک چاي را شامل ميشود که
شهر را به دو اسمت تقسيم کرده است .شهر اهردر حال
حاضر داراي  6پارک است وسعت پارکها در اهر بر اساس
آمار سال 108.080 1392متر مربع ميباشد (معاونت
شهرسازي شهرداري اهر)که در جدول شماره 1
مشخصات پارکهاي شهر اهر آورده شده است.
با توجه به شکل  2که مواعيت جغرافيايي پارکها
نشان داده شده است استنباط ميشود که بيشتر پارکها
در اهر نزديک به هسته اديمي شهر شکل گرفته اند و در
طول خيابان اصلي شمال جنوب تعداد  3پارک بزرگ در
امتداد و نزديک هم ارار گرفته اند که يک نوع مرکزيت و

نامتعادلي براي مردم شهر بوجود مياورد که باعث تراکم
و ازدحام ميشود که بيشتر در مراکز شهري کاربريهاي
تجاري و اداري و مراکز خريد وفروش مشهود است و
طبق شکل مذکور در مناطقي که کاربري مسکوني
مسل است پارک مشاهده نمي شود و اين درست است
که براي مراکز و ساير کاربري هي و اسمتهاي شهري
پارک نياز است ولي اولويت اساسي در گذراندن اواات
فراغت مردم و مناطق مسکوني هستند تا هم وات مردم
هدر نرود و هم از ازدحام دردر مراکز شهري جلو گيري
شود دراهر بيشتر پارکها نزديک به هم و مرکز شهر شکل
گرفته اند که نوعي عدم تعادل در توزيع توزيع جمعيت
بوجود آورده است و جمعيتي که در ساير نقاط شهري
زندگي ميکنند با پارکهايي در نقاط شهري اهر احداث
شده اند همخواني ندارد و مسؤلين امر بايستي در برنامه
ريزيهاي آتي خود دراحداث پارک و فضاي سبز به
توزيع جمعيت و نقشه پراکنش پارکهاي شهر را مورد

شکل شماره  .2پراکندگي جغرافياي پارکها در شهر اهر
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لحاظ ارار دهند .باتوجه به مطالب عنوان شده ميتوان
گفت که بيشتر پارکها نزديک مرکز شهر و نزديک به هم
احداث شده اند و سرانه فضاي سبز و پارکها بسيار ناچيز
است .توازني بين پارکها و جمعيت وجود ندارد و
مکانهايي که در آن پارک احداث شده با مناطق مسکوني
غالب فاصله زيادي دارد و در مناطق پرجمعيت پارک
وفضاي سبز تدارک ديده نشده است و و غرب و شرق
شهر خالي از پارک است.
 -2-4تحليل آماري دادهها
همان طور كه ذكر شد ،پرسش نامهاي براي ارزيابي
نظر شهروندان و ساكنان شهر اهر در خصوص کيفيت و
وضعيت پارکهاي شهر اهر تهيه گرديد .در جداول ذيل
وضعيت جنس افراد ،وضعيت سني ،وضعيت شغل و
ميزان تحصيالت افراد پاسخ دهنده به سؤاالت پرسش
نامه را نشان ميدهد.
بر اساس نتايج تحقيق 64.2 ،درصد افراد مورد
مطالعه را مردان و  35.8را زنان تشکيل ميدهد هم
چنين  38.1درصد افراد مورد مطالعه مجرد و 61.9
درصد متاهل ميباشند با توجه به جدول فوق 32.2
درصد افراد در رده سني  25-16سال 45 ،درصد در
سطح سني  9.5 ،35-26درصد در سطح سني 45-36
سال 9.5،درصد در سطح سني  55-46سال و 3.5
درصد باالي  55سال سن داشتند .با توجه به نتايج
جدول  ،1-4بيشترين گروه شرکت کننده به سنين 16
تا  35که اشر جوان جامعه محسوب ميشوند تعلق دارند
و درصد بااليي از پاسخ دهندگان اشر جوان هستند که
بيشتر مشتاق بهبود وضعيت توسعه شهر ميباشند39 .
درصد افراد مورد مطالعه داراي شغل آزاد،
16.5درصدکارمند 7.2 ،درصد خانه دار 25.2 ،درصد
دانشجو و  12.1درصد افراد داراي مشاغل ديگر ميباشند

همچنين 40.5درصد افراد مورد مطالعه داراي سطح
تحصيالت ديپلم و زير ديپلم 20.5 ،درصد کارداني،
 25.9درصد ليسانس و 13.1درصد افراد مورد مطالعه
داراي سطح تحصيلي کارشناسي ارشد و باالتر ميباشد.
نکته اابل توجه در اين خصوص مشارکت  25درصد
شهروندان داراي مدرک ليسانس ميباشد.پاسخ دهندگان
به پرسشنامه هدف از مراجعه به پارک را بدين صورت
پاسخ داده اند.
جدول ( )3-4توزيع فراواني هدف پاسخ دهندگان از
مراجعه به پارک
هدف از رفتن به پارک

درصدها

گذران اواات فراغت

14.3

آرامش و استراحت

10.4

ورز ش و بازي

3.7

استفاده از هواي پاک و مطلوب

13.7

همه موارد

57.9

جمع

100

براساس نتايج جدول فوق بيشترين درصد را همه
موارد بخود اختصاص داده و بدين معني است که به
منظورهاي مختلف مردم اهر به پارکها ميروند از گذران
اواات فراغت گرفته تا ارامش و استفاده از هواي پاک که
اکثرا جزو مهمترين داليل براي رفتن به پارک ميباشند
و در بين عوامل نيز،گذران اواات فراغت بيشترين فراواني
و رفتن به منظور ورزش و بازي کمترين درصد را بخود
اختصاص داده است.
در اين تحقيق براي ارزيابي وضعيت پارکها از 14
متغير و در اخر 2سوال پيشنهادي از شهروندان نظر
خواهي شده است که در ذيل شاخصهاي کيفيت پارکها،
با توجه اينکه جوابها در دو وضعيت ضعيف تا خوب ،و
کم تا زياد تهيه شده است در دو جدول ارائه ميشود.

جدول ( )4-4توزيع فراواني نظر پاسخگويان در خصوص درباره کيفيت پارکها (اعداد به درصد هستند )
شاخص ها
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خيلي ضعيف

ضعيف

متوسط

خوب

خيلي خوب

سطل زباله

30.8

29.3

27.7

10.3

1.9

نيمکت

35.5

23.1

27.1

12.8

1.6

تابلو ها

17.2

25.2

29.3

25.2

3.1

روشنايي

27.7

34.6

26.2

14

2.5

سنگ فرشها

53.6

28.3

7.5

6.2

4.4

آبنما و آبشار

42

28.3

24

4

1.6

کتابخانه

25.2

32.4

30.5

10.9

.9

نمايشگاه

35.5

25.2

15.6

12.4

11.3

ارزيابی میزان رضايتمندي شهروندان از کیفیت پارکهاي درون شهري...

جدول ( )4-4توزيع فراواني نظر پاسخگويان در خصوص درباره کيفيت پارکها (اعداد به درصد هستند )
خيلي ضعيف

ضعيف

متوسط

خوب

خيلي خوب

شاخص ها
کيوسکها

16.5

34.3

33.3

13.7

2.2

برگزاري مسابقات

34.6

38.6

22.1

4.4

.3

امنيت

25.5

39.3

29.6

5

.3

سرويس بهداشتي

70.5

19.9

5.9

2.8

.9

زمينهاي بازي

32.1

34.6

26.5

5.9

.9

وسايل ورزش صبحکاهي

40.3

32.2

10.2

7.8

9.5

نزديکي و جابجايي

38.2

25.3

21.3

7.1

8.1

فضاي سبز

34.2

30.3

20.2

10.1

5.2

وضعيت بوفه ها

26.9

27.2

30.2

9.2

6.5

بر اساس نتايج جدول فوق که وضعيت شاخصهاي
رضايتمندي پارکهاي شهر اهر براساس نظرات مردم را
نشان ميدهد با توجه به آمار باالي  60درصدي در اکثر
متغيرها که ضعيف و يا کم عنوان شده است مردم اهر از
وضعيت مبلمان پارکهاي شهري و همچنين خدمات
فرهنگي – اجتماعي اين شهر ناراضي هستند.
 -5-3آزمونهاي آماري فرضيه پژوهش
فرضيه پژوهش :بنظر ميرسد شهروندان شهر اهدر از
کيفيت پارکهاي موجود ناراضي هستند.
براي بررسي فرضيه تحقيق از ميانگين وزني .آزمون
Tتک نمونهاي استفاده شده است که د جدول زير ارائه
شده است .با توجه به نتايج جدول فوق چون ميانگين
رضايت پايين تر از  3که حد متوس در نظر گرفته شده
است ميباشد بنابر اين ميتوان نتيجه گرفت مردم شهر
اهر از کيفيت موجود پارکهاي اين شهر ناراضي هستند.
با توجه به نتايج آزمون تي تک نمونهاي متغيرهاي
سنجش کيفيت پارکها که ميانگين وزني نظرات افراد
مورد مطالعه با ميانگين ( 3حد متوس رضايت) مقايسه

کرده است و مقدار بدست آمده براي  tدر سطح اطمينان
 99درصد بطور اابل توجهي معنادار ميباشد ميتوان
نتيجه گرفت که افراد مورد مطالعه از وضعيت موجود
پارکهاي شهر اهربه طور معناداري ناراضي هستند چرا
که ميانگين نمرات نظرات افراد پايين تر از ميانگين حد
متوس ( )3ميباشدبا توجه به نتايج جدول شماره 13
که ميانگين رضايت شهروندان از کيفيت پارکها را نشان
ميدهد و چون ميانگين رضايت پايين تر از  3که حد
متوس در نظر گرفته شده است ميباشد بنابر اين مي-
توان نتيجه گرفت مردم شهر اهر از کيفيت موجود
پارکهاي اين شهر و عملکرد مديريت فضاي سبز ناراضي
هستند .با توجه به نتايج جدول فوق آزمون تي تک
نمونهاي و مقدار بدست آمده براي  tدر سطح اطمينان
 99درصد بطور اابل توجهي معنادار ميباشد ميتوان
نتيجه گرفت که افراد مورد مطالعه از وضعيت پارکهاي
شهر اه ربه طور معناداري ناراضي هستند چرا که
ميانگين نمرات نظرات افراد پايين تر از ميانگين حد
متوس ( )3ميباشد.بدين ترتيب فرضيه پژوهش نيز
مورد تاييد ارار ميگيرد.

جدول ( )6-4ميانگين وزني رضايت شهروندان از کيفيت فضاي سبز شهري (پارکها)
عنوان

تعداد

حداقل

حداکثر

ميانگين

انحراف استاندارد

ميانگين وزني رضايت

321

1.00

4.13

2.3803

.58853

منبع  :نتايج پرسش نامة نگارندگان1395 ،
جدول ( )7-4نتايج آزمون tتک نمونهاي جهت مقايسه ميانگين وزني با ميانگين  3به عنوان متوس ارزيابي از عوامل
سنجش کيفيت پارکهاي شهر اهر
شاخص ها

test value = 3

مقدار

df

sig

وضعيت مبلمان

-19.226

320

.000

خدمات فرهنگي

-11.249

320

.000

ساير متغيرها

-13.053

320

.000
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با افزايش جمعيت و توسعه و گسترش شهرنشيني،
انسانها به تدريج از طبيعت دور شده اند و تراكم بيش از
حد جمعيت و دخالت در محي طبيعي و ايجاد
محي هاي انسان ساخت ،نيازهاي زيست محيطي،
جسمي و روحي انسان را بيشتر بروز داده است .براي رفع
اين نيازها انسان شهرنشين اادام به ايجاد باغها و فضاي
سبز مصنوعي در داخل شهرها كرده است .فضاهاي باز و
سبز شهري نه تنها به دليل اهميت تفريحي شان مورد
توجه اند ،بلكه به دليل نقشي كه در حفظ و تعادل
محي زيست شهري و تعديل آلودگي هوا و پرورش
روحي و جسمي ساكنان شهر ايفا ميكنند ،ارزشمند
هستند متأسفانه ايجاد و توسعه فضاي سبز شهري
همواره با مشكالت و كمبودهايي مواجه بوده است و
خدمات الزم در اختيار استفاده کنندگان از پارکها ارار
نمي گيرد و مديران فضاي سبز شهري بايستي تمرکز
بيشتري روي اين مسئله داشته باشند چون امروزه
گذراندن اواات فراغت و آرامش و آسايش شهروندان يکي
از مسايل مهم جوامع شهري است .نتايج حاصل از انجام
پرسشنامه درباره رضايت شهروندان از عملکرد مديريت و
کيفيت فضاي سبز شهري (پارکها) در شهر اهر نشان
ميدهد که بيشتر استفاده کنندگان از پارک در اهر را
زنان و جوانان و افراد متأهل و بيشتر با هدف گذران
اواات فراغت مراجعه مينمايند و باالي  60درصد پاسخ
دهندگان وضعيت کيفيت چمنها و تعداد درختان،
ميزان امنيت و آرامش ،سطح بهداشت و نظافت،
زيباسازي و گلکاري ،آبنما و آبشار مصنوعي و مطلوبيت
پار کها را ضعيف عنوان نموده اند و همچنين شهروندان
تعداد پارکها نسبت به تعداد مراجعين ،وسايل بازي
کودکان ،وسايل ورزش صبحگاهي و امکانات بازي
گروهي را کم ارزيابي نموده اند درکليه متغيرها آمارها
باالي  60درصد ميباشد.که اين نشان از نارضايتي مردم
از کيفيت پارکهاست و از توجه شهرداري به بهبود و
گسترش فضاي سبز شهري ناراضي هستند .پس با توجه
به مطالب فوق خدمات و امکانات مورد نياز در اختيار
شهروندان اهري نيست .نتايج آزمونهاي آماري نشان داد
كه ميزان رضايت ساكنان شهر اهر از وضعيت پارکها و
عملکرد مديريت فضاي سبز پايين تر از متوس
) 1<2.38<5با ميانگين( 3ارزيابي شد همچنين نتايج
آزمون  tتک نمونهاي نشان دادکه مقدار  tبدست آمده در
سطح  99درصد اطمينان بطور اابل توجهي معنادار
ميباشد .با توجه به نتايج بدست آمده بر اساس نظرات

مردم و نتايج حاصل از آن راهکارهايي جهت بهبود
کيفيت پارکهاي شهر پيشنهاد اهر ميشود:
 در طراحي پاركها نيازهاي اجتماعي و فرهنگي
مراجعان مورد توجه ارار گيرد
 افراد شاغل با توجه به وضعيت شغلي خود نياز
بيشتري به پارك پيدا ميکنند بنابراين ،براي اين
دسته امکانات متناسبي نياز ميباشد.
 امنيت پارکها براي خانوادهها و مراجعان پارك بيشتر
مورد توجه ارار گيرد.
 برطرف نمودن احتياجات تفريحي ،سالمتي شهروندان
براساس اصول و استانداردهاي موجود
 رسيدگي به وضع عمومي پارکها از جمله سرويس
بهداشتي ها ،سطلهاي زباله ،چمن و درختان پارکها
 توجه به زيباسازي پارکها و ايجاد چشم اندازهاي
طبيعي و پديدههاي انسان ساخت جهت زيبايي منظر
 افزايش وسايل بازي براي کودکان و وسايل بازي
گروهي مثل شطرنج ،پينگ پنگ و ...براي استفاده
اشر جوان
 ارتقاي نقش مردم در حفظ و توسعه فضاهاي سبز
شهري
 برگزاري دورههاي اموزشي جهت ارتقاء سطح فرهنگ
عمومي در استفاد از فضاهاي سبز شهري که لطمات
جبران ناپذيري به پارکها از طرف مردم وارد ميشود
که هزينهها به جاي اينکه صرف توسعه شود صرف
نگهداري ميشود.
 -7منابع و مأخذ
 اسمعيلي ،اکبدر ،)1381( .بررسدي و تحليدل کداربريفضاي سبز (پارکهاي درون شدهري)از ديددگاه برنامده
ريزي شهري (نمونه موردي  :مناطق  8و 1شدهرداري
تبريز) ،پايان نامه کارشناسي ارشد رشدته شهرسدازي،
دانشکده هنر ،دانشگاه تربيت مدرس
 اسددماعيلي سدداري ،عبدداس .لطيفددي اسددکويي،نگين.( ،)1387ارزش گددذاري ااتصددادي تفرجگدداهي پددارک
جنگلي عون بن علي تبريز ،علوم و تکنولدوژي محدي
زيست ،دوره دهم ،شماره چهار ،ويژه نامه زمستان 87
 امير فخريدان ،مصدطفي و همکداران ( ،)1390تحليدلنقش کارکر دهاي اجتماعي پارکهاي شهري براسداس
مواعيت مکاني و شراي کلي متطقه  :مطالعه منداطق
يک و شش شهرداري مشهد ،فضداي جغرافيايي،سدال
 12شماره .40

ارزيابی میزان رضايتمندي شهروندان از کیفیت پارکهاي درون شهري...

 بهرام سلطاني ،کامبيز ( )1387مجموعه مباحث وروشهاي شهرسازي ،جلد دوم :محي زيست ،چاپ
اول (ويرايش دوم)،مرکز مطالعات و تحقيقات معماري
و شهرسازي ايران ،تهران.
 بهرام سلطاني ،کامبيز ( ،)1384مباني معماري فضدايسبز شهري ،انتشارات ديت ،تهران.
 بهرام سلطاني ،کامبيز؛ ( ،)1363فضاي سبز تهدران بداتأکيد بر جنبههاي زيسدت محيطدي ،دفتدر تحقيقدات
زيست محيطي سازمان حفاظت محي زيست.
 بهرام سلطاني ،کامبيز ( ،)1374روش محاسدبه سدرانهفضاي سبز شدهري ،مجلده آبدادي ،شدماره  ،17سدال
پنجم.
 پوراحمد،احمد .اكبر پور سراسكانرود ،محمد و ستوده،سمانه ،)1388( ،مديريت فضاي سبز شهري منطقه 9
شددهرداري تهددران ،پددژوهشهدداي جغرافيدداي انسدداني،
شماره ،69
 تقدوايي ،مسدعود .مددرادي ،گلشدن .صدفرآبادي ،اعظددم( ،)1389بررسددي و ارزيددابي وضددعيت پاركهدداي شددهر
اصفهان بدر اسداس معيارهدا و ضدواب موجدود بدراي
دسترسي معلوالن و جانبازان ،جغرافيا و برنامه ريدزي
محيطي،شماره پياپي ،38شماره .2
 تيمددوري ،راضدديه.روسددتايي ،شددهريور .زمدداني،اکبر.احدنژاد،محسددن ،)1389( .ارزيددابي تناسددب فضددايي
ومکداني پارکهداي شدهري بدا اسدتفاده از جدياي اس
(مطالعه موردي :پارکهاي محله اي منطقه  2شهرداري
تبريز) ،مجله فضاي جغرافيايي،سال دهم ،شماره .30
 خاکپور ،براتعلي .رفيعي ،هادي .صدالحيفدرد ،محمدد.توانگر،معصددومه،)1389( .بررسددي عملکددرد مددديريت
شهري در گسترش فضاهاي سبزعمومي با اسدتفاده از
روش تاپسيس،مجله جغرافيا و توسعه ناحيه اي،شماره
.14
 جهاد دانشگاهي مشهد ( )1386طرح پژوهشي بررسياثددرات ااتصددادي-اجتمدداعي گسددترش فضدداهاي سددبز
شدددهري و تددداثير آن بدددر مدددديريت شدددهري،گزارش
نهايي،کارفرما :شهرداري مشهد.
 دهقاني ،سلمان ،)1390( .تحليل و پراکندگي و مکدانيابي بهينه فضاي سبز شهري با استفاده از جياي اس،
مطالعه موردي شهر مهر،پايان نامه کارشناسي ارشدد،
دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد چمران اهواز
 ربدداني ،رسددول و همکدداران (.)1390تبيددين جامعددهشناختي كاركرد پار كهاي شهري (مطالعه موردي پار

كهاي شهر اصفهان) ،مطالعات و پژوهشهاي شهري و
منطقه اي ،سال سوم ،شماره دهم
 سعيدنيا ،احمد ( )1383کتاب سبز راهنمايشهرداريها ،جلد نهم  :فضاهاي سبز شهري ،سازمان
شهرداريها و دهياريهاي کشور ،نسخه الکترونيکي
منتشره در کتابخانه ديجيتالي شهرداريها و دهياريهاي
کشور.
 سعيدنيا ،احمد ( )1383کتاب سبز راهنمايشهرداريها ،جلد دهم  :فضاهاي فرهنگي ورزشي و
تفريحي ،سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور ،نسخه
الکترونيکي منتشره در کتابخانه ديجيتالي شهرداريها
و دهياريهاي کشور.
 شددريفي حميددد( ،فددروردين و ارديبهشددت ،) 1387آموزش كليد توسعه فضداي سدبز ،ماهنامده سدرزمين
سبز ،شماره .59
 صالحي فرد،محمد.خداکپور ،براتعلدي .رفيعدي ،هدادي.توانگر،معصومه ،)1389( .تحليلي بدر ابعداد اجتمداعي
فضاهاي سبز شهري با تآکيدد بدر ديددگاه شدهروندان
(مطالعه کالنشهر مشهد)،مجله فضاي جغرافيايي سال،
دهم ،شماره .29صص1-27
 ارباني ،رسول .تيمدوري ،راضديه (،)1389تحليلدي بدرنقش پارکهاي شدهري در ارتقداي کيفيدت زنددگي بدا
استفاده از الگوي  Seeking-Escapingمورد مطالعه :
پارکهداي شدهر تبريز،پژوهشددهاي جغرافيداي انسدداني،
شماره .72صص47-62
 مجنونيان،هنريک ،)1374( .مباحثي پيرامدون پارکهداوفضاي سبز در تفرجگاهها ،تهدران ،سدازمان پارکهدا و
فضاي سبز شهر تهران
 محمدي ،جمال .رخشاني نسب ،حميد (،)1389تحليلرفتاري عوامل کمي و کيفي مؤثر بر جذب شدهروندان
بدده پارکهدداي شددهري در اصفهان،فضدداي جغرافي دايي،
شماره .34صص28-48
 مهندسين مشار باغ شهر بندا ،معمداري و شهرسدازي، ،1382طرح تفضيلي شهر اهر (جلدد اول) ،شدهرداري
اهر
 مهندسين مشاور عمدران سدرزمين،)1389( .ضدوابطراحي فضاهاي سبز شهري ،معاونت برنامده ريدزي و
نظارت راهبردي رييس جمهور .دفتر نظام فني اجرايي
 معاونت شهرسازي شهرداري اهر (،)1390 مهندس دين مشدداور پددارس جوي داب ( .)1384خالصددهگدزارش مطالعداتي مرحلده اول و دوم طدرح ابيداري و
ابرسددداني فضددداي سدددبز شددداهين شدددهر .سدددازمان
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