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رابطه معناداري وجود ندارد .بنابراين ايجاد حس مشترك براي

با افزايش جمعيت ،توسعه و گسترش شهرنشينی ،انسانها به تدريج

نگهداري و توجه ويژه به پاركها از اهميت ويژهاي برخوردار

از طبيعت دور شده و تراکم بيش ازحد جمعيت و ايجاد محيطهاي

است .چرا که در نهايت انسانهاي اجتماع هستند که از اين

انسان ساخت ،نيازهاي زيست محيطی ،جسمی و روحی انسان را

فضاهاي شهري استفاده میکنند.

بيشتر بروز داده است .براي رفع اين نيازها ،انسان شهرنشين اقدام به

کلمات کليدي :پاركهاي شهري ،رضايتمندي ،روش شباهت

ايجاد پارکها در داخل شهرها کرده است .هدف تحقيق حاضر

به گزينه ايدهآل ،شهر بوکان.

اولويت بندي شاخصهاي رضايتمندي شهروندان از پارکها و
فضاهاي سبز شهري با استفاده از مدل  topsisدر پارکهاي

 -1مقدمه و طرح مسئله

(محمديه ،ساحلی و ملت) شهر بوکان میباشد .روش انجام پژوهش

جمعيت کره زمين به سرعت در حال رشد است .طبق گزارش

به صورت توصيف .تحليلی و پيمايشی است .قسمت اعظم اطالعات

تجديد نظر سازمان ملل از چشمانداز شهرنشينی جهان (،)0222

به صورت تکميل پرسشنامه بين مراجعان به پارك اخذ شده و در

 52/5درصد يا به عبارتی  3/5ميليارد نفر از مردم جهان در

نهايت تجزيه و تحليل نهايی برروي آن صورت گرفته است .نتايج

سال  0222در شهرها زندگی میکردند .شمار ساکنان شهري

حاصل از تجزيه و تحليل دادهها نشان میدهد که اکثر معيارها از

به طرز قابل مالحظهاي در حال افزايش است ،به صورتی که

حد ايدهآل مثبت به يک اندازه فاصله دارند و فاصله آنها از  2/5تا

انتظار میرود تا سال  0252بيش از  41درصد از جمعيت جهان

 2/6میباشد .در رتبهبندي نهايی عنصر فضاي سبز در رتبه اول

در شهرها زندگی کنند ( .)Szucs, 2013: p51بنابراين

رضايتمندي از عناصر پارکهاي شهري قرار گرفته است .همچنين

جمعيت شهري در معرض عذابهاي شهري چون سر و صدا،

شاخص امنيت رتبه  21را کسب کرده که کم اهميتترين عنصر

بو ،خستگی ناشی از سبک زندگی ،آلودگی هوا و صوتی و

میباشد .همچنين بين وضعيت شغلی و زمان استفاده از پارك رابطه

استرس و فشارهاي روانی قرار دارد (.)Unger, 1999:p 139

معناداري وجود دارد .اما بين کارکرد پارکهاي شهر و نوع جنيست

نويسنده مسئول :شورش آهنگري ،دانشجوي دوره دکتري برنامه ريزي شهري -دانشگاه خوارزمیAhangari.sh@gmail.com ،

7

فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطی  -سال دوم – شماره هفتم  -پاييز 2320

عالوه بر اين ،زندگی شلوغ شهري نيز بر کمبود وقت براي

پريشانی ،افزايش تجربه ،حفظ حريم خصوصی و صميميت،

فعاليتهاي اوقات فراغت ،تفريح و سرگرمی در فضاهاي

زيبايی و تداوم تاريخی کمک میکند .در کنار مزاياي روانی

شهري تاثير میگذارد( .)oguz, 2010:p721بنابراين

و اجتماعی میتواند مزاياي اقتصادي سودمندي هم براي مردم

فضاهاي عمومی مانند ميدانها ،تفرجگاها و پارکها ،نه تنها

و شهرداريها از جمله :کاهش هزينه آلودگی ،افزايش

میتوانند مکانهايی براي استراحت ،تفريح و انواع مختلفی از

جذابيت ،ترويج فعاليتهاي توريستی و اشتغال و درآمدزايی

فعاليتهاي رسمی اجتماعی عرضه کنند( Andrade etal,

در پی داشته باشد( .)luttik, 2000:p 162همچنين اين

 .)2011:p 666بلکه میتوانند به منظور برقراري موازنه

فضاها بخشی از ساختار شهري میباشند که ايجاد آن

اکولوژيکی در مقابل محيطهاي مصنوع ساخته شده مورد

میبايست در راستاي ضروريات زندگی شهري و در

توجه قرار گيرند(سعيدنيا :2343 ،ص .)72فضاي سبز شهري

پاسخگويی به نيازهاي شهروندان و با در نظر گرفتن امکانات

به عنوان هر قطعه از زمينهاي پوشيده شده با پوشش گياهی و

و محدوديتهاي شهري و به دست آوردن الگوهاي با ارزشی

اغلب به عنوان پارك ،زمينهاي گلف ،رشتههاي ورزشی و

که داراي معانی و مفاهيم فرهنگی منتج از درون جامعه است،

ديگر فضاهاي باز ساخته شده داخل منطقه شهري که عموم

باشد (پورسراسکانرود:2344 ،ص  .)77با گسترش سريع شهر

به آن دسترسی داشته يا نداشته باشند تعريف شده است.

بوکان به عنوان يکی از شهرهاي ميانه اندام کشور در سالهاي

فضاهاي سبز اغلب شامل سيستمهاي زيست محيطی چند

اخير ،بر اهميت پارکها هم از لحاظ نيازهاي اجتماعی و محيط

منظوره در داخل ،پيرامون ،و بين فضاهاي سبز شهري و نيمه

زيست شهري و هم از جنبه دسترسی به فضاهاي عمومی و

شهري ،پارك فضاي سبز عمومی است که استفاده از آن براي

عدالت اجتماعی و توسعه متعادل شهري به شدت افزوده شده

هر شهروند آزاد است (.)Tzoulas etal, 2007: p168

است .بنابراين محققين در اين مقاله سعی دارند ميزان

پارکها به صورت شبکه زنجيرهاي در مقياسهاي مختلف

رضايتمندي شهروندان از امکانات پاركهاي شهر بوکان را

طراحی میشوند .پارك کودك ،پارك ناحيه ،پارك شهر،

بر اساس مدل شباهت به نقطه ايدهآل مورد بررسی قرار دهند.

پارك جنگلی يا حاشيهاي ،پارك منطقهاي و پارك ملی،

به همين منظور سواالت زير طراحی شده که محققين در

اجزاي سلسله مراتب پارك را تشکيل میدهند (سعيدي

پژوهشهاي ميدانی و محاسبات آماري که پايه آن

رضوانی :2375 ،ص .)26پارکهاي شهري به عنوان جزيی

پرسشنامههاي توزيع شده در پارکهاي سه گانه شهر بوکان

اساسی ،از بافت شهرها و نيز بخش مهمی از خدمات شهري

بوده است سعی به پاسخ گويی اين سواالت را دارند:

مورد نياز جامعه شهري ،ضرورت يافته است و بايد از نظر

 .2عوامل مؤثر بر رضايتمندي شهروندان از پارکها و

کمی و کيفی ،متناسب با حجم فيزيکی شهر(ساختمانها،

فضاهاي سبز شهري کدامها هستند؟

خيابانها و جادهها) و نيازهاي جامعه(از لحاظ روانی ،گذران

 .0کداميک از عناصر سنجش تأثير بيشتري بر ميزان رضايت

اوقات فراغت و بهداشتی) با توجه به شرايط اکولوژيک شهر

شهروندان از پارکها و فضاهاي سبز شهري دارند؟

و روند گسترش آتی آن توسعه يابد ،تا بتواند به عنوان

 .3نتايج اولويتگذاري عوامل مؤثر ميزان رضايت شهروندان

فضاهاي سبز فعال ،بازدهی مورد نياز را به صورت مستمر

از پارکها و فضاهاي سبز شهري با تکنيک  TOPSISدر چه

داشته باشد(قربانی و همکاران:2322 ،ص .)02همچنين اين

سطحی میباشد؟

فضاها مردم را در استراحت و تجديد نيرو ،کاهش اضطراب و
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 -1چه ارتباطی بين متغيرهاي مورد بررسی در سنجش ميزان

کردن با ديگران را احساس نمیکند(.)lofland, 1998:p 342

رضايتمندي از پارکها و فضاهاي سبز شهري وجود دارد؟

اين در يک راستا با تحقيقات قبلی است که به اين نتيجه رسيده

 . 5راهکارهاي مؤثر بر ميزان رضايت شهروندان از پارکها و

بودند که تعامل اجتماعی با مردم ناشناخته ،کمتر معمول است

فضاهاي سبز شهري با توجه به جميع عوامل موثر کدامند؟

از کسانی که از آنها شناخت کافی وجود دارد .اکثر مردم
دوست دارند در فضاهاي سبز از مالقات و ديدن مردم ديگر

 .2مباني نظري

لذت ببرند ،که اين میتواند منجر به احساس ارتباط با مکان و

بسياري از مطالعات تاييد کردهاند که ساکنان نواحی شهري

انسجام قوي اجتماعی شود ( .)Peters et al., 2010:p 94با

گرايش دارند محل سکونت خود را با مناطق شهري که

اين حال ،همه مردم از فضاي سبز و پارکهاي شهري براي

فضاهاي سبز عمومی و پارکهاي شهري در داخل و اطراف آنها

تعامل با ديگران استفاده نمیکنند ،گاهی اوقات آنها فقط نياز

وجود دارد تطبيق دهند( Bell etal, 2008:p 104, James

به يک فضاي خصوصی براي خود دارند .اين نوع از مردم از

 .)etal, 2009:p 66نزديکی به فضاي سبز با افزايش استفاده

مشاهده ديگران از راه دور بيش از تعامل اجتماعی با آنها

از فضا در ارتباط است .ويژگيهاي طراحی فضاي سبز شهري،

لذت میبرند .الوسون( )0222اعتقاد داشت که افراد و

يک عامل مهم در ترويج فعاليتهاي اجتماعی براي جامعه

گروههاي اجتماعی در مناطق شهري نياز به حدود  1متر

شهري است ،بنابراين تغيير الگوهاي رفتاري انسان و هنجارهاي

فضاي آزاد خصوصی به منظور دستيابی به منطقه "خود

فرهنگی در ميان جوامع شهري را به همراه دارد .روابط

راحت" دارند که دور از چشم ديگران در همان محيط باشد.

اجتماعی قوي در درون جامعه شهري میتواند محيطی که با

عالوه بر اين ،در حدود  01تا  62متر فضا به عنوان حد منطقه

ارتباط ،معنا و هدف همراه است ،بوجود آورد .در حالی که

تشخيص چهره تعريف شده است (.)Thiel, 1997:p 126

عدم يکپارچگی ممکن است به احساس نااميدي کمک کند و

بنابراين بازديدکنندههاي معمولی فضاي سبز و پارکهاي

در نتيجه خطر ابتال به عالئم افسردگی را افزايش دهد

شهري به عنوان غريبه آشنايی هستند که میتوانند به دوستان

( .)Abada etal, 2007:p 2005بنابراين حس تعامل در

صميمی يکديگر تبديل شوند .بنابراين تا زمانی میتوانند از

ميان ساکنان شهري فرصت براي شناختن محله خود و پيدا

حضور ديگران لذت ببرند که فاصله فضاي سبز شهري با

کردن دوستان و آشنايان صميمی در منطقه را فراهم میکند.

فضاهاي فرعی که در آن کاربران میتوانند براي داشتن

همه اينها از ويژگیهاي فضاهاي سبز عمومی و پارکهاي

لحظات خصوصی ،فعاليتها و يا مشاهده ديگران وجود دارد،

شهري است.

ناديده گرفته نشود .از اين رو ،فضاي سبز و پارکهاي شهري

تحقيقات پيشين نشان میدهد که فضاهاي سبز شهري میتواند

شهري بسيار مهم هستند ،زيرا از آن به عنوان فضاهاي که در

به عنوان فضاهاي فراگير مطرح باشد .اين فضاها میتواند به

آن گروههاي مختلف قومی با هم امکان برقراري تعامل دارند،

عنوان فضاهاي احتماال مطلوب براي تحريک تعامل اجتماعی

نام میبرند(.)Nurzuliza, 2012:p 2

ديده شوند .با اين حال ،اين روزها جامعه مدرن بسياري از
تعامالت اجتماعی فشرده با غريبهها را کاهش داده است.

 .3پيشينه تحقيق

بسياري از گروههاي اجتماعی احساس برقراري ارتباط راحت

يوك تان و همکاران( :)0223در تحقيقی با عنوان چشم انداز

را تنها در گروه خود جستجو میکنند و نياز به ارتباط برقرار

پنج دهه فضاي سبز شهري در سنگاپور نشان دادند که با توجه
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شروع شهرنشينی و صنعتیشدن سريع ،سطح بااليی از عدم

نشان میدهد که زمان مسافرت و هزينههاي مسافرت ،بر توليد

تجانس در توزيع فضاهاي سبز شهري مشاهده میشود .و

کاالي تفريح موثر هستند .همچنين ،تقاضاي تفريح داراي

افزايش تراکم جمعيت عامل اصلی کم شدن سرانه پوشش سبز

رابطه ثبت با درآمد مسافران و کيفيت پارك و نيز رابطه منفی

میباشد .همچنين عرضه پارك نسبت به دهههاي گذشته در

با قيمت سايهاي تفريح می باشد که مطابق با انتظارات

حال کاهش است (.)Yok Tan and et al, 2013: p24

تئوريکی است .انصاري و همکاران( )2342در مقالهاي تحت

نگسان و همکاران( :)0220در مقالهاي تحت عنوان رفتار و

عنوان بررسی حس قلمرو و رفتار قلمرو پايی در پاركهاي

فعاليتهاي انسان در رابطه با پارك شهري شاه علم در طول

شهري مطالعه موردي :پارك ساعی ،با هدف بررسی روند تأثير

شب ،با بررسی رفتار و فعاليتهاي انسان در فضاهاي باز

مقوله قلمرو در کاربري فضاها و چگونگی اعمال روشهايی

عمومی نشان دادند که بررسی رفتارهاي انسان میتواند در

در جهت افزايش حس قلمرو در پارکهاي شهري و با استفاده

طراحی و توسعه پارکهاي عمومی به خصوص در زمانهاي

از روشهاي مشاهده حضوري ،مصاحبه و تهيه پرسشنامه نشان

شب مؤثر واقع شود (.)Ngesan and et al, 2012:p 427

دادند که ايجاد حس قلمرو و مالکيت و تحريک رفتار

راسيدي و همکاران( )0220در پژوهشی با عنوان تأثيرات

قلمروپايی در شهروندان در فضاهاي عمومی به ويژه پارکها،

طراحی فضاي سبز عمومی در ارتباط متقابل اجتماعی ساکنان

ضرورتی است که به افزايش کارايی و بهبود امنيت محيط

شهري ،با بررسی تخريب فضاي سبز عمومی ناشی از

میانجامد .فاضل نيا و همکاران( )2322در مقاله خود با عنوان

شهرنشينی سريع در مالزي و با هدف ارتباط متقابل فضاي سبز

مکانيابی و اولويت بندي پاركهاي شهري با استفاده از

و تعامل اجتماعی نشان دادند که تنوع زيرفضاهاي شهري از

روش تحليل سلسله مراتبی  TOPSISو سيستم اطالعات

جمله تراکم پوشش گياهی ،جمعيت حيوانات ،اشکال آب،

جغرافيايی(مطالعه موردي :شهر الشتر نشان دادند استفاده از

در رفتار و تعامل اجتماعی افراد بسيار مؤثر است

مدلهاي کاربردي و توانمندهاي  GISمیتواند ما را در

( .)Rasidi, and et al, 2012:p 464چی سورا( )0221در

استفاده بهتر و مناسبتر از کاربري هاي زمين شهري و آماده

مقالهاي با عنوان نقش پارکهاي شهري در پايداري شهري که

کردن کاربريهاي ديگر بهرهمند کند و از دوباره کاريها که

با استفاده از نتايج يک نظرسنجی انجام شده در ميان بازديد

هزينه جاري شهرها را افزايش میدهد بینياز کند .خاكپور

کنندگان از پاركهاي شهري که در آمستردام(هلند) ارائه

براتعلی و همکاران( :)2342در مقالهاي تحت عنوان بررسی

شده و مورد بحث قرار گرفته است ،نشان داد که تجارب

عملکرد مديريت شهري در گسترش فضاهاي سبز عمومی

طبيعی در محيطهاي شهري منبع احساسات مثبت وخدمات

(پاركها) با استفاده از روش تاپسيس(مطالعه موردي :شهر

مفيدي است که نيازهاي غيرمادي و غير مصرفی(معنوي) را

مشهد ) نشان دادند که ارتباط منطقی بين وسعت فضاهاي سبز

برآورده میسازد( .)Chiesura, 2004: p129باقر زاده

عمومی و عملکرد مديريت شهري وجود ندارد و مديريت

( :)2342در پژوهشی با عنوان عاملهاي موثر بر تقاضاي

شهري در شاخصهاي مورد بررسی در پاركهاي منطقهاي و

تفريح در پاركهاي جنگلی ،مطالعه موردي پارك جنگلی

محلی ،شرايط مطلوبتري را نسبت به پاركهاي ناحيهاي و

داغالر باغی شهرستان خوي که با هدف تعيين ارزش خدمات

همسايگی داشته است ،هر چند که در برخی از شاخصها

تفريحی پارك جنگلی و با استفاده از يک نمونه  72نفري از

عملکرد مديريت شهري در پاركهاي همسايگی يا ناحيهاي

بازديدکنندگان در سال  2344گردآوري شد .نتايج مطالعه

نيز مناسب بوده است.
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 -4فرضيات

نسبت فاصله از حل ضد ايدهآل به مجموع فاصله از حل

 -بين وضعيت شغلی و زمان استفاده از پارکهاي شهري رابطه

ايدهآل و ضد ايدهآل ارزيابى و رتبهبندى مىشوند .متغيرهاي

معنی داري وجود دارد

مورد اندازه گيري تحقيق حاضر شامل متغير مستقل (کارکرد

 -بين وضعيت جنس و کارکرد پارك رابطه معناداري وجود

پارك و شغل) و متغيرهاي وابسته (زمان و جنس) بودهاند.

دارد.

همچنين براي آزمون فرضيات از آمارهاي استنباطی (آزمون
فی ،کرامر و مان ويتنی) استفاده شده است.

 .5روش تحقيق
مقطع زمانی اين پژوهش بهار و تابستان سال  2320بوده و

 .6محدوده مورد مطالعه

روش پژوهش به صورت توصيفی ،تحليلی و پيمايشی میباشد.

شهر بوکان مرکز شهرستان بوکان با پهنهاي حدود  4کيلومتر

کليه اطالعات مربوط به تحقيق به صورت اسنادي و ميدانی

مربع درجنوب استان آذربايجان غربی در  36درجه و  32دقيقه

جمع آوري شده است .با توجه به اينکه اين تحقيق نياز به

عرض شمالی و  16درجه و  20دقيقه طول شرقی نسبت به

ارزيابی نقش پارکهاي شهري داشت ،از اين رو از مطالعات

نصفالنهار مبدأ قرار دارد .اين شهر از شمال به شهرستان

پيمايشی و پرسشنامه استفاده گرديده است .جامعه آماري مورد

مياندوآب ،از غرب به شهرستانهاي مهاباد و سردشت ،از جنوب

مطالعه در اين پژوهش ،کليه مراجعين به پاركها میباشند.

به شهرستان سقز و از غرب به شهرستان شاهين دژ منتهی

نمونه گيري در روزهاي دوشنبه ،چهارشنبه و پنج شنبه به

میشود و در ارتفاع متوسط  2312متر از سطح دريا قرار

صورت تصادفی از مراجعين به پارك بدست آمده است .حجم

گرفته است (سالنامه آماري استان آذربايجان غربی :2346 ،ص

نمونه برابر  222نفر برآورد شد که با توجه به قابل پيشبينی

 .) 3ضمنا شهر بوکان در سرشماري عمومی نفوس و مسکن

نبودن تعداد مراجعين به پارك ،نمونهگيري تا رسيدن به حجم

سال  272773 ،2322هزار نفر جمعيت داشته است (نقشه )2

نمونه و به منظور اطمينان از دستيابی به نمونههاي معرف و از

جدول ( :)2نوع پارك و مساحت آن در شهر بوکان

بين بردن اثر مقادير بیپاسخ احتمالی تانونه به  252نمونه

نام پارك

نوع پارك

مساحت پارك(متر)

پرسشنامه مبنايی براي مدل روش شبيه به نقطه ايدهآل )(topsis

ساحلی

شهري

202432

ملت

شهري

12021

قرارگرفت .در اين روش گزينهها بر اساس شباهت به حل ايده

محمديه

شهري

31334

آل رتبهبندى مىشوند ،بطورى که هر چه يک گزينه شبيهتر به

کل

شهري

025342

افزايش داده شد .در مرحله بعد دادههاي بدست آمده از

مأخد :بررسیهاي ميدان و آماري نگارندگان

حل ايدهآل باشد ،رتبه بيشترى دارد .و گزينهها بر اساس
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شکل ( :)2محدوده پارکهاي مورد مطالعه در شهر بوکان

 .7يافتهها

 .2.7ارزيابي نظرات پاسخگويان

 .1.7وضعيت کلي پاسخ گويان

نتايج حاصل از نشان میدهد که بيشترين ميزان فعاليت در

در اين بخش خالصهاي از وضعيت کلی پاسخگويان محدوده

پارکهاي شهري مربوط به فعاليتهاي تفريحی است با 64

مورد مطالعه ارائه شده است .از تعداد  252نفر مورد بررسی

درصد .همچنين فعاليتهاي ديگر چون آموزشی  0درصد،

 62درصد مرد و  12درصد زن بودند .در هر يک از سه پارك

اجتماعی  25درصد ،فرهنگی  24درصد و هنري  7درصد را

مورد مطالعه  52پرسشنامه تکميل شده است .پاسخگويان داراي

در برگرفتهاند (جدول.)0

دامنه سنی بين  24تا  65سال بودهاند که حدود  52درصد آنها

انگيزه به عنوان يکی از مهمترين نشانههاي استفاده از پاركها

سنی کمتر از  32سال داشتهاند .حدود  55درصد شاغل و 07

و فضاهاي طبيعی است .اين عامل بين گروههاي مختلف سنی

درصد بيکار و بقيه دانشجو و محصل بودهاند .از تعداد  252نفر

و جنسی متفاوت است .جدول( )3انگيزه استفاده از پاركهاي

 15درصد مجرد و  55درصد متاهل بودهاند .حدود  15درصد

محدوده مورد مطالعه شهر ميانی بوکان را از نظر مراجعان

داراي تحصيالت فوقديپلم و ليسانس 07 ،درصد هم راهنمايی

نشان میدهد.

و متوسطه 24 ،درصد فوقليسانس و باالتر و تنها  22درصد

جدول ( )1نحوه دسترسی به پارکهاي شهري را نشان میدهد،

بيسواد و ابتدايی بودهاند .همچنين شغل  03درصد کارمند25 ،

نتايج حاصل نشان میدهد که مراجعه به پارکهاي شهري بيشتر

درصد کارگر 06 ،درصد آزاد و تنها  6درصد بيکار بودهاند.

به وسيله ماشين شخصی انجام گرفته ،به صورتی که ارزيابی در
اين زمينه  53/6درصد بوده است .همچنين مراجعه به صورت
پياده  02/6درصد ،حمل و نقل عمومی  26/3بوده است.

جدول ( :)0ميزان فعاليت پارکهاي شهري(درصد)
نام پارك

آموزشی

تفريحی

اجتماعی

فرهنگی

هنري

ساحلی

4

65

22

20

5

ملت

02

12

25

24

7

محمديه

0

64

21

26

.

کل

22

54

23

25

1

منبع :پرسشنامه پيمايشی نگارندگان
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جدول ( :)3انگيزة مراجعان به پاركهاي شهري(درصد)
انگيزه

ورزش

استراحت

قرار مالقات

گريز ازشلوغی

دامن طبيعت

زن

5

12

22

27

04

مرد

23

34

21

22

01

کل

2

32

20

21

06

منبع :پرسشنامه پيمايشی نگارندگان
جدول ( :)1نحوه دسترسی به پاركهاي شهري(درصد)
نحوه دسترسی

پياده

ماشين شخصی

حمل و نقلعمومی

ساير

ساحلی

01

62

25

2

ملت

35

15

02

.

محمديه

32

56

21

.

کل

02/6

53/6

26/3

./33
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ارزيابی از شرايط موجود پاركهاي مورد بررسی (عناصر و اجزا ،مبلمان پارك ،امکانات ،تسهيالت و  )...از نظر مراجعان به
پارك (ميزان رضايت مندي) تا تعيين الگوي بهينه ،سؤالی است که مراجعان بدان پاسخ گفته و نتايج آن در جدول ( )5نشان داده
شده است.
جدول ( :)5ميزان رضايت مندي مراجعان از امکانات پاركهاي شهري
ميزان رضايت مندي(درصد)

عناصر پارك

مبلمان شهري
خدمات فرهنگی
ساير

بسيارخوب

خوب

متوسط

ضعيف

خيلیضعيف

نيمکتها

02

12

27

25

4

زباله دان ها

21

34

05

23

22

تابلو ها

24

06

15

7

1

روشنايی

07

02

36

22

6

سنگ فرش ها

24

00

27

02

21

فضاي سبز

30

05

32

4

5

کتابخانه

20

26

37

02

21

نمايشگاهها

4

21

03

34

27

کيوسک ها

1

22

05

37

03

برگزاري مسابقات

3

4

02

12

04

زمين هاي بازي

27

03

01

02

26

الگو هاي تجسمی

03

05

07

26

2

امنيت

6

20

00

30

04

نزديکی و جابهجاي

01

32

31

4

1

منبع :پرسشنامه پيمايشی نگارندگان
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 .8بحث و نتيجه گيري

مرحله .2تشکيل ماتريس تصميم :با توجه به تعداد معيارها و

 .1.8روش شباهت به گزينه ايده آل ()TOPSIS

تعداد گزينه و ارزيابى همه گزينهها براى معيارهاى مختلف،

( Topsisروش شباهت به گزينه ايدهآل) براى اولين بار توسط

ماتريس تصميم تشکيل مىشود که در اين پژوهش ماتريس

يون و هوانگ ارائه شد ( .)Yoon et al, 1985: 346اين

تصميم گيري جواب شهروندان به سواالت پرسشنامه است

روش يک متد تصميمگيري چند معياره کالسيک است

که ماتريس آن به صورت ذيل میباشد(جدول .)5

(  .)Jahanshahloo et al, 2006: p 1379تاپسيس داراي

)xij(i=1,…,m; j=1,…,n
x1n 
x 2 n 
.. 

x mn 

مزيتهاي بسياري چون اصول تحليلی بصري ،محاسبات ساده و
نمونههاي کوچک میباشد ()Opricovic et al, 2004:p 447

و به اين خاطر راه حل ايدهآل کوتاه ناميده میشود
( .)Xiangxin et al,2011:p 2087اصل اساسی در

...
...

x12
x 22

...
...

..
xm2

 x11
x
x ij   21
 ..

 x m1

مرحله .0بدون مقياس کردن ماتريس تصميم گيري :در اين

 topsisاين است که عنصر انتخاب شده بايد کوتاهترين

مرحله سعى مىشود معيارها با ابعاد مختلف به معيارهايى بدون

فاصله از راه حل ايده آل مثبت و دورترين فاصله از راه حل

بعد تبديل شوند(جدول .)6روشهاى مختلفى براى بىمقياس

ايده آل منفی داشته باشد ).(Wang et al, 2007:p 1763

کردن وجود دارد ،اما در روش شباهت به گزينه ايدهآل

همچنين راه حل ايده آل مثبت بهترين مقدار عملکرد براي هر

معموالً از رابطه زير استفاده مىشود.

معيار و راه حل ايده آل منفی بدترين مقادير عملکرد در بين
گزينهها را دارا است( .)Cheng.Shiung et al, 2010:p193

f1n 
f 2 n 
. 

f mn 

از امتيازات مهم اين روش آن است که به طور همزمان
میتوان از شاخصها و معيارهاي عينی و ذهنی استفاده نمود.
با اين حال الزم است در اين مدل جهت محاسبات رياضی،

...
...

f12
f 22

.....
...

.
fm2

 f11
f
fij   21
 .

 f m1
xij

تمامی مقادير نسبت داده شده به معيارها از نوع کمی بوده و

j  1,2,..., n

در صورت کيفی بودن نسبت داده شده به معيارها ،میبايد

n

; xij2 , i  1,2,..., m
j 1

آنها را به مقادير کمی تبديل نمود (مالچفسکی:2345 ،
ص.)371-375
جدول ( :)6ماتريس بی مقياس شده
معيارها

بسيار خوب

خوب

متوسط

ضعيف

خيلیضعيف

نيمکتها

2/0202

2/1151

2/2526

2/26722

2/2377

زبالهدانها

2/0252

2/1032

2/0314

2/21175

2/27202

تابلوها

2/0636

2/0425

2/1007

2/27721

2/2644

روشنايی

2/3255

2/0007

2/3342

2/20014

2/2233

سنگ فرشها

2/0636

2/0112

2/2526

2/30022

2/0122

فضاي سبز

2/1647

2/0743

2/0424

2/24227

2/2462

کتابخانه

2/2757

2/2742

2/3175

2/03340

2/0122

21
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نمايشگاهها

2/2272

2/2552

2/0262

2/10322

2/0207

کيوسکها

2/2545

2/2001

2/0314

2/12224

2/3262

برگزاري مسابقات

2/2132

2/2422

2/2270

2/11534

2/1402

زمينهاي بازي

2/0122

2/0562

2/0051

2/00062

2/0755

الگوهاي تجسمی

2/3362

2/0743

2/0536

2/27425

2/2512

امنيت

2/2474

2/2336

2/0266

2/35632

2/1402

نزديکی و جابهجاي

2/3525

2/3312

2/3223

2/24227

2/2644

مأخد :محاسبات آماري نگارندگان

مرحله .3تعيين ماتريس وزن معيارها:تعيين وزن هر يک از
شاخصها wj

بر اساس

1



n

 .  w jدر اين راستا



برخوردارند.



A*  max cij j  J , min cij j  j 
i

j 1

شاخصهاي داراي اهميت بيشتر از وزن باالتري نيز







*A*  c1* , c2* ,..., cn





i



A  c1 , c2 ,..., cn



A  min cij j  J , max cij j  j 
i

i



i =1, 2,..., m and j = 1, 2, ..., n
wn f 1n 
wn f 2 n 
......
. 

... wn f mn 

w2 f 12
w2 f 22

...
...

..
w2 f m 2

مرحله . 1يافتن حل ايده آل و ضد ايده آل :اگر حل ايده ال

 w1 f 11
w f
C ij   1 21
 .

 w1 f m1





با  Aو ضد ايدهآل با  Aنشان داده شود در اين صورتکه
 A بهترين مقدار  iمين معيار از بين تمام گزينهها و A 

بدترين مقدار  iمين معيار از بين تمام گزينهها مىباشد.

در اين پژوهش بيشترين امتياز همانطور که پيداست به شاخص





گزينههايى که در  Aو  Aقرار مىگيرند ،به ترتيب نشان

بسيار خوب و کمترين آن به خيلی ضعيف داده شده است

دهنده گزينههاى کامالً بهتر و کامالً بدتر هستند .در جدول()4

شاخصهاي خوب ،متوسط و ضعيف داراي رتبههاي دوم تا

به ترتيب بهترين گزينه و بدترين گزينه معيارهاي تعيين

چهارم را دارند(جدول .)7

مطوبيت پارکهاي شهر بوکان مشخص شده است.

جدول ( :)7وزن شاخصها

بسيار خوب

خوب

متوسط

ضعيف

خيلی ضعيف

2/3

2/06

2/0

2/25

2/22

مأخد :محاسبات آماري نگارندگان

جدول ( :)4معيارهاي تعيين مطوبيت پارکهاي شهري
-

بسيار خوب

خوب

متوسط

ضعيف

خيلی ضعيف

A
A

2/21263

2/22542

2/24151

2/26642

2/21332

2/22324

2/20326

2/23221

2/22262

2/22622

مأخد :محاسبات آماري نگارندگان
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در اين گام فاصله هر معيار از حد ايده آل مثبت )  (d iمورد

مرحله .5محاسبه فاصله از حل ايده آل و ضد ايده آل :در اين
مرحله براى هر گزينه فاصله از حل ايدهآل )  (d iو فاصله از

محاسبه قرار گرفت که همانطور که در جدول  2مشاهده

حل ضد ايدهآل )  (d iبه ترتيب از روابط زير محاسبه

میشود نمايشگاهها داراي کمترين فاصله از ايدهآل مثبت

مىشوند ،حل ايده آل چنان چه از اسم آن پيداست ،آن حلی

میباشد و تابلوها داراي بيشترين فاصله از ايدهآل مثبت

است که از هرجهت بهترين باشد که عموما در عمل وجود

میباشد .فاصله از حد ضد ايده آل )  (d iنشان دهنده فاصله از

نداشته و سعی بر آن است که به آن نزديک شويم.

کمترين حد در ماتريس وزن دار میباشد ،.ضد ايدهآل يعنی

), n

, m; j  1,

), n

, m; j  1,

 w j )2 (i  1,

(i  1,

n

2

c

ij

j 1

اينکه براي هر معيار چه فاصله اي تا ايدهآل وجود دارد که در
n

n


مرحله dمعيار فضاي سبز داراي بيشترين فاصله و امنيت
اين
(cij  c j )2 

i 
j 1
داراي کمترين فاصله تا ضد ايدهآل میباشد.

 (c

ij

j 1

 c j )2 

n

 (c

ij

di 

j 1

جدول ( :)2فاصله از حل ايده آل ) (d i
عناصر

) (d i

) (d i

عناصر

) (d i

) (d i

نيمکتها

2/2222

2/5425

نمايشگاهها

2/2631

2/5537

زباله دانها

2/2226

2/5455

کيوسکها

2/2622

2/5527

تابلوها

2/2226

2/5212

برگزاري مسابقات

2/2672

2/55742

روشنايی

2/2272

2/5462

زمينهاي بازي

2/2427

2/5712

سنگ فرشها

2/2472

2/5623

الگوهاي تجسمی

2/2212

2/5742

فضاي سبز

2/2342

2/5422

امنيت

2/2525

2/5654

کتابخانه

2/2662

2/5765

جابجايی و نزديکی

2/2264

2/5422
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مرحله .6محاسبه شاخص شباهت :در آخرين مرحله شاخص

 Ci  1نشاندهنده باالترين رتبه و  Ci  0نيز نشاندهنده

شباهت تعيين ضريبی که برابر است با فاصله آلترناتيو حداقل

کمترين رتبه است.

)  (d iتقسيم بر مجموع فاصله آلترناتيو حداقل )  (d iو فاصله

مرحله .6رتبهبندي نزولی براساس  : Ciدر اين بخش از پژوهش

آلترناتيو ايدهآل )  (diکه آن را با )  (Ciنشان داده و از رابطه

اولويتبندي معيارها مشخص خواهد شد و ترتيب توجه به هر
کدام از معيارها معين میشود نتايج بدست آمده نشان میدهد

زير استفاده میشود(جدول:)22


d

C

که عنصر فضاي سبز در رتبه و اولويت اول قرار گرفته و در

رتبهبندي آلترناتيوها بر اساس ميزان  . C iميزان فوق بين صفر

رديف دوم رتبهبندي عنصر نيمکتها قرار گرفته است.

)(i  1,..., m



i

di


i

d




i

همچنين عناصر کيوسکها و امنيت در رتبهبندي به ترتيب

و يک ) (0  Ci  1در نوسان است .در اين راستا

اولويت  23و  21را کسب کردهاند که کم اهميتترين عناصر
در بين ساير عناصر هستند(جدول.)22

26
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جدول ( :)22محاسبه شاخص شباهت و رتبهبندي معيارها
عناصر

) (Ci

رتبه

عناصر

) (C

رتبه

فضاي سبز

2/2227

2

سنگ فرشها

2/2311

4

نيمکتها

2/2720

0

زمينهاي بازي

2/2016

2

روشنايی

2/2665

3

برگزاري مسابقات

2/2270

22

نزديکی و جابهجاي

2/2653

1

کتابخانه

2/2204

22

الگوهاي تجسمی

2/2505

5

نمايشگاهها

2/2207

20

زباله دانها

2/2174

6

کيوسکها

2/2243

23

تابلوها

2/2136

7

امنيت

2/2252

21


i
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 .2.8آزمون فرضيات

متنوع بوده است به طوري که 05 ،درصد صبح 31/5 ،درصد

 -بين وضعيت شغلی و زمان استفاده از پارکهاي شهري رابطه

بعد ظهر 33/5 ،درصد شب و  7درصد در زمانهاي غير از آن

معنی داري وجود دارد

از پارك استفاده کنند(جدول.)22

در جدول زير زمان استفاده از پارکهاي شهري آمده است ،با
توجه به آن زمان استفاده از پارکهاي شهري در شهر بوکان
جدول ( :)22زمان استفاده از پارکهاي شهري(درصد)
زمان

صبح

شب

بعد ظهر

ساير

شغل
بيکار

24

17

32

5

محصل

32

05

36

4

کارمند

20

02

11

25

آزاد

04

34

07

7

کارگر

02

07

16

6

بازنشسته

32

12

24

0

کل

05

31/5

33/5

7

منبع :پرسشنامه پيمايشی نگارندگان

براي آزمون فرضيه باال از شاخصهاي مبتنی بر کی دو

نگاه میکنيم ،اگر مقدار آن از  2/25کمتر بود فرض را رد

(ضريب همبستگی فی و کرامر) استفاده شده است .ضريب

میکنيم و نتيجه میگيريم که با احتمال  25درصد بين دو متغير

فی و کرامر شدت همبستگی(درجه قدرت رابطه) بين دو

رابطه معناداري وجود دارد .ولی اگر مقدار آن از  2/25بيشتر

متغير اسمی را تعيين می کند .مقدار آن بين صفر و يک متغير

بود ،دليلی بر درست بودن فرضيه نداريم ،بنابراين فرض صفر

است .مقدار صفر نشانگر عدم وجود رابطه(استقالل آماري)

را نمیتوانيم رد کنيم و نتيجه میگيريم که با احتمال  25درصد

بين دو متغير و مقدار يک نشانگر رابطه کامل بين دو متغير

رابطه بين دو متغير معنا دار نيست(گودرزي.)224 :2344 ،

است .براي تفسير خروجی آزمون به قسمت Approx. Sig

نتايج حاصل از آزمون فی و کرامر نشان میدهد .چون مقدار
27

فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطی  -سال دوم – شماره هفتم  -پاييز 2320

 Approx. Sigکمتر از  2/25میباشد ،نتيجه میگيريم زمان

 .3.8نتيجه گيري

وابسته به اشتغال است و رابطه معناداري بين دو متغير وجود

پارکها شهري که بخشی از سيماي شهر را تشکيل میدهند ،به

دارد پس فرض صفر رد می شود ،و فرضيه پژوهشی تأييد

عنوان يکی از پديدههاي واقعی از نخستين مسائلی است که

میگردد(جدول.)20

انسان همواره با آن در تماس بوده و خواهد بود .اين مقوله
داراي ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادي و کالبدي میباشد.

جدول ( :)20نتايج آزمون فی و کرامر
value

Approx.
Sig
.002
.002
-

گستردگی ابعاد اين امر ،پژوهش دقيق و همه جانبه را موجب

-

2/390

آزمون فی

شغل

2/390

آزمون کرامر

زمان

گرديده است .ضروريات اجتماعی و فرهنگی پارکهاي شهري

Nominal
by
nominal

ايجاب می کند که در پاسخگويی به نيازهاي مبرم دست به
مطالعه زده و در جستجوي راه حلهاي مناسب و امکان پذير

N of valid cases
150
منبع :محاسبات آماري نگارندگان

باشيم ،بنابراين با نوجه به موارد باال در اين مقاله به نتايج زير
دست يافتهايم :از تعداد  252نفر مورد بررسی  62درصد مرد و

 -بين کارکرد پارك(متغير مستقل )و وضعيت جنس(متغير

 12درصد زن بودند .پاسخگويان داراي دامنه سنی بين  24تا

وابسته) رابطه معناداري وجود دارد

 65سال بودهاند که حدود  52درصد آنها سنی کمتر از 32

براي آزمون فرضيه زير از روش مان-ويتنی استفاده شده است،

سال داشتهاند .حدود  55درصد شاغل و  07درصد بيکار و

چون نمونههاي ما در مقياس اسمی و ترتيبی قرار دارند ،از اين

بقيه دانشجو و محصل بودهاند .همچنين شغل  03درصد

آزمون استفاده میکنيم .خروجی آزمون نشان میدهد که اگر

کارمند 25 ،درصد کارگر 06 ،درصد آزاد و تنها  6درصد

مقدار ) )asymp. Sig.(2- tailedاز  2/25کمتر بود فرض

بيکار بودهاند .بيشترين ميزان فعاليت در پارکهاي شهري مربوط

صفر را رد کرده و نتيجه میگيريم که تفاوت دو گروه معنا دار

به فعاليتهاي تفريحی است با  64درصد 32 .درصد از مراجعت

میباشد ،و اگر مقدار آن از  2/25بيشتر بود نتيجه میگيريم

به پارکهاي شهري بوکان به قصد استراحت بوده است .نتايج

که اختالف گروهها معنیدار نيست ،با توجه به تفسير آزمون

بدست آمده نشان میدهد که در سنجش فاصله هر معيار از

میتوان نتيجه گرفت چون مقدار )asymp. Sig.(2- tailed


i

حد ايده آل مثبت )  (dنمايشگاهها داراي کمترين فاصله از

جدول بدست آمده فرضيه مورد نظر بيشتر از  2/25میباشد

ايده آل مثبت میباشد و تابلوها داراي بيشترين فاصله از

بنابراين فرضيه صفر پذيرفته میشود و نتيجه میگيريم رابطه

ايدهآل مثبت میباشد .همچنين در فاصله از حد ضد ايده آل

معناداري بين کاردکرد پارك و وضعيت جنس وجود ندارد و

)  (d iمعيار فضاي سبز داراي بيشترين فاصله و امنيت داراي

فرضيه پژوهشی ما رد تأييد نمیگردد (جدول)23

کمترين فاصله تا ضد ايدهآل میباشد .در رتبهبندي نهايی
مشخص شد که عنصر فضاي سبز در رتبه و اولويت اول قرار

جدول ( :)23نتايج آزمون مان -ويتنی
جنس

گرفته و در رديف دوم رتبهبندي عنصر نيمکتها قرار گرفته

کارکرد

Mann-Whitney U
13.000
Wilcoxon W
16.000
Z
-.839
)Asymp. Sig. (2-tailed
.402
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .589a
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است .همچنين عناصر کيوسکها و امنيت در رتبهبندي به
ترتيب اولويت  23و  21را کسب کردهاند که کم اهميتترين
عناصر در بين ساير عناصر هستند .همچنين نتايج حاصل از
تجزيه و تحليل آزمون فرضيات نشان میدهد که بين وضعيت
24
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شغلی و زمان استفاده از پارك رابطه معناداري وجود داشته

 -5سعيد نيا ،احمد ( ،)2343کتاب سبز شهرداريها ،فضاي سبز

است .در واقع افراد شهري با توجه به نوع شغل خود در

شهري ،جلد نهم ،تهران :انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي

زمانهاي خاصی از پاركها استفاده میکنند .به عبارت ديگر

کشور.
 -6فاضلنيا غريب ،کيانی اکبر ،محموديان حشمت اله (،)2322

افراد شاغل غالبا در ساعت فراغت خود که عصر و شب را

«مکان يابی و اولويت بندي پاركهاي شهري با استفاده از روش

شامل میشود از پارکهاي شهري استفاده مینمايند .همچنين

تحليل

در آزمون فرضيه دوم بين کارکرد پارکهاي شهر و نوع

سلسله

مراتبی

TOPSIS

و

سيستم

اطالعات

جغرافيايی(مطالعه موردي :شهر الشتر)» ،پژوهشهاي جغرافياي

جنيست رابطه معناداري وجود نداشته است و فرضيه پژوهشی

انسانی ،شماره ،74ص.250-237

محققين رد شد است.

 -7قربانی ،رسول ،و همکاران (« ،)2322مجيد بهشتی روي ،تحليلی
بر گونهشناسی پارکهاي شهري استان آذربايجان شرقی با استفاده از

 .9پيشنهادات

مدل تحليلی گرانز» ،فصلنامه مطالعات و پژوهشهاي شهري و

 در طراحی پاركها نيازهاي اجتماعی و فرهنگی مراجعان

منطقهاي ،شماره  ،4ص .22-34

مورد توجه قرار گيرد

 -4گودرزي ،سعيد( ،)2344کاربرد آمار در علوم اجتماعی ،چاپ

 افراد شاغل با توجه به وضعيت شغلی خود نياز بيشتري به

دوم ،تهران ،انتشارات جامعه شناسان.

پارك پيدا میکنند بنابراين ،براي اين دسته امکانات متناسبی

 -2مالچسفکی،ي( ،)2345سامانه اطالعات جغرافيايی .ترجمه عطا

نياز میباشد.

غفاري گيالنده ،انتشارات سمت ،تهران

 امنيت پارکها براي خانوادهها و مراجعان پارك بيشتر مورد

 -22مجتبی انصاري و همکاران ( «،)2342بررسی حس قلمرو و

توجه قرار گيرد.

رفتار قلمروپايی در پاركهاي شهري» ،مطالعه موردي :پارك
ساعی ،فصلنامه آرمانشهر ،شماره  ،1ص . 33-14

منابع

 -22مرکز آمار ايران(« ،)2346سالنامه آماري استان آذربايجان

 -2سعيدي رضوانی ،نويد ( ،)2375شهرداريها و اوقات فراغت

غربی» ،بخش سرزمين و آب و هوا ،2346 ،ص .2-43

شهروندان ،چاپ اول ،تهران :مرکز مطالعات برنامه ريزي شهري.

12- Andrade, H., Alcoforado, M. J., Oliveira, S.
(2011). Perception of temperature and wind by
users of public outdoor spaces: relationship
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istics. Journal of International Biometeorology
55. pp. 665–680.
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health in Canada. Social Science & Medicine,
65(10), 2004–17.
14- Bell, S., Montarzino, A., & Travlou, P.
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 -0باقرزاده ،علی(«،)2342عاملهاي موثر بر تقاضاي تفريح در
پاركهاي جنگلی ،مطالعه موردي پارك جنگلی شهرستان خوي»،
فصلنامه تحقيقات اقتصاد کشاورزي ،شماره ،0ص32-11
 -3پورسراسکانرود ،محمداکبر(« ،)2344ارزيابی و مکان يابی
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